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“LYŽOVÁNÍ DĚTÍ předškolní a mladší školní věk”  

  

  

Předložený učební a výukový materiál obsahuje instruktážní popisky a videa – cvičení výuky 

běžeckého i sjezdového lyžování pro děti předškolního a mladšího školního věku reflektující 

anatomicko-fyziologické i psychologicko-didaktické zákonitosti dětí dané věkové kategorie.   

  

Soubory cvičení pro běžecké a sjezdové lyžování byly vytvořeny na základě odborné 

literatury a praktických zkušeností obou autorek. Publikace je rozdělena do čtyř praktických 

částí podle lyžařských disciplín a věku. Průpravná cvičení jsou rozdělena do několika skupin, 

které jsou řazeny za sebou tak, aby byly dodrženy pedagogicko-didaktické zásady 

motorického učení (od jednoduchých cvičení ke složitějším, od známého k méně známému 

atd.). Každá skupina obsahuje různá cvičení směřující k nácviku vybrané lyžařské 

dovednosti. Každé cvičení je jasně popsáno a ve většině případů doplněno krátkou výstižnou 

videoukázkou. Nechybí ani rady a tipy pro výběr vhodného terénu a pomůcek. Jednotlivá 

cvičení nepředstavují striktní metodickou řadu, jedná se o soubory cvičení zaměřených na 

konkrétní dovednosti, ze kterých můžeme vybírat jednotlivá cvičení podle podmínek (vhodné 

prostředí, kvalita sněhu, dostupnost pomůcek, věk dětí a jejich úroveň dovednostní i fyzická 

apod.).  

Některá průpravná cvičení pro běh na lyžích i pro sjíždění a zatáčení jsou stejná či velmi 

podobná pro obě věkové kategorie. Jsou ale záměrně uvedena pro každou kategorii zvlášť, 

včetně videoukázek, ze kterých je mnohdy patrné, jak s přibývajícím věkem jsou některé 

dovednosti provedeny na vyšší kvalitativní úrovni.  

  

Obě autorky jsou členkami Katedry sportů v přírodě UK FTVS, kde působí na oddělení 

lyžování. Petra Fořterová se specializací alpské lyžování, v němž má za sebou závodní 

kariéru, se dlouhodobě věnuje metodice a didaktice lyžování. Martina Chrástková se 

specializací běh na lyžích, v němž byla dlouholetou reprezentantkou ČR, své zkušenosti 

rozvíjí i ve svých soukromých výukových a tréninkových programech.   

  

I když publikace vznikla především jako výukový materiál, s plnou zodpovědností lze tvrdit, 

že bude sloužit nejenom studentům UK FTVS, ale i odborné veřejnosti a troufám si říci i jako  

„návod některým sportovně laděným rodičům“ k výuce svých potomků.  
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Na Benecku, 17.11.2020          Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.  


