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Zpráva o činnosti lyžařského lektorského sboru ČSLŠ 
 

 

Lektorský sbor je ustaven vždy na dobu platné akreditace a v současné době má včetně kandidátů 24. 

členů.  

Schválené podmínky pro účast v LS je kvalifikace „učitel lyžování“, nebo „cvičitel lyžování“ spolu s 

vysokoškolským vzděláním v oblasti TV.  

  Hlavní činností LS je vedení školících a doškolovacích kurzů a pořádání seminářů. K tomu je nutná 

platná licence, pravidelné doškolování a účast na odborných seminářích pořádaných ČSLŠ, případně 

jinými organizacemi s lyžařskou tématikou pro všechny aktivní členy. Ustavení LS je také nutné pro 

udělení akreditace k provádění školení ministerstvem školství.  

  V současné době se LS zabývá kromě školící činnosti sjednocením způsobu výuky na školících kurzech, 

úpravou náplně kurzů a vytvořením vlastních výukových skript. Vytvoření vlastních skript je bohužel již 

delší dobu stále ve fázi rozpracovanosti. V minulé sezoně byl poprvé vyzkoušen kurz „Asistent instruktora 

lyžování“ v rozsahu 30. hodin a po úpravě pořadí předmětů ve výuce se jeví jako vhodné doplnění 

lyžařských kvalifikací. Bez problémů navazuje na výuku instruktora základního lyžování. 

   Na konci sezony proběhl také kurz instruktora lyžování s dotací 150 hodin, kde jsme si v praxi ujasnili 

způsob výuky i zkoušek. Zkoušky proběhly v souladu s požadavky INTERSKI a rovněž v souladu s 

požadavky AISS. 

  Náplní odborných seminářů pořádaných pravidelně na podzim před sezonou byla posledních dvou letech 

příprava praktické i teoretické náplně školení. Jarní semináře jsou více orientované na konzultace a 

administrativní činnost. Jako vydařené se mi jeví poslední semináře s náplní „výuka telemarku“ a „pohyb 

ve volném terénu“ 

Vedením těchto seminářů se výborně zhostili vybraní členové našeho LS (Alexa, Hellerová, Major, 

Valenta, Chmelař), kteří se aktivně zabývající touto tématikou.  

  S úspěchem se účastníme i seminářů jiných organizací. Zdařilé bylo vystoupení našich členů na 

INTERSKI ČR na Pradědu s tématikou “dětská výuka“, kde jsme prezentovali praktickou výuku našich 

škol: Ski Fanatic outdoorová organizace, LŠ B+B, LŠ K+, SKIRAAN.  

  Dobře jsme se jako LS zapsali také na jarním semináři ČSLŠ 2017 s účastí členů nedávno založené 

organizace AISS (Asociace Instruktorů Sportů na Sněhu). Tato nově vytvářená organizace s vlivem v 

Interski ČR, pověřená k distribuci známek IVSI pořádala v letošním roce seminář na Dolní Moravě s 

vytvořením vlastního LS.  Semináře se zúčastnili čtyři naši členové zařazení do LS AISS z nichž Martin 

Dostál je nominován do metodické komise AISS a Radek Seiml do kontrolního orgánu AISS.  

  O pokračování ve spolupráci s ČSLŠ projevila opět zájem i UP v Olomouci, katedra APA v oblasti 

lyžování osob se zdravotním postižením a také při spolupráci se školením instruktorů. 

  Na závěr bych chtěl touto cestou vyzvat členské školy, aby se více zapojily do spolupráce s LS v oblasti 

školení instruktorů, nebo pořádání seminářů. ČSLŠ sdružuje různé typy škol, od víkendových po 

celosezónní a také způsoby výuky nejsou ve všech školách naprosto stejné. Přesto se v zásadních věcech 

shodujeme a věřím, že náš LS je schopen dobře sloužit jako váš servis.  

   

V Praze dne 23. 9. 2018     

 Radim Antel  


