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snoWBoArDinG
snowboarding, ač ne tak 
mainstreamový jako lyžování, 
je jistě stále populární a patří 
především u mladší generace 
k neodmyslitelnému odvětví 
zimních sportů. přirozeně se 
od svého prapočátku neustále 
vyvíjí. na nové trendy se 
samozřejmě snažíme reagovat 
i v instruktorském světě, a proto 
bych vám rád představil několik 
našich současných aktivit.

Nový systém vzdělávání

A
pUL snowboardová sekce je menším 
sourozencem lyžařské a v současné 
době velmi zdravě roste, díky několika 
zásadním změnám v systému vzdě-

lávání a vytvořením projektu „Česká snowboar-
dová škola“. nastávající zima bude pro nás tedy 
plná změn a výzev. po dohodě s lyžařskou sekcí 
přecházíme ke čtyřstupňovému vzdělávání, které 
funguje velmi dobře v několika částech světa. 
V praxi to znamená vytvoření nejnižšího kurzu D, 
který je úvodem do výuky snowboardingu pro 
začátečníky. i přesto, že trvá pouze 5 dní, stále 

kluby a týmy v oblasti vzdělávání instruktorů 
a trenérů. Dále pak podílení se na vývoji celé 
české snowboardové scény vyhledáváním 
a podporou mladých 
talentů. V letošním 
roce například 
v rámci našeho pů-
sobení podporujeme 
nejmladší kategorii 
Českého poháru – 
super groms. Daro-
vali jsme hlavní cenu 
pro vítěze a vítězku 
této série. tito dva 
mladí talenti získají 
voucher na kemp na 
Kaprunu, kde se jim 
budou věnovat jak 
naši lektoři, tak i bý-
valí reprezentanti ve 
freestyle snowboar-
dingu, se kterými 
spolupracujeme. 

Projekt 
Kaprun
projekt Kaprun je 
vlajkovou lodí České snowboardové školy i no-
vého systému vzdělávání. V naší krásné a útulné 
základně adler resort v centru Kaprunu probíhá 
nejenom kurz B, ale také kemp pro veřejnost ve 
spolupráci s Freestylearea.eu a od letošního roku 
také nově kurzy a. Každý rok se k nám přidává 
několik tréninkových dětských skupin, takže 
kemp je neuvěřitelně pestrý a obohacující pro 
všechny. Kaprun pořádáme v termínu vždy po 
Velikonocích, kdy jsou na ledovci Kitzsteinhorn 
excelentní podmínky pro snowboarding. V obou 
uplynulých ročnících jsme měli skvělé podmínky 
v místním nitro snowparku, ale také dost praša-
nu na pořádný freeriding. Díky prolínání různých 
kurzů v jednom termínu jsme vytvořili ideální 
prostředí pro vzdělávání i zábavu. rotování kou-
čů a lektorů mezi projekty umožní účastníkům 
poznat více lidí, kteří se snowboardingem živí, 
a mohou se tak od všech nejenom něco naučit, 
ale i získat inspiraci k uskutečnění svých plánů 
a snů. Důležité jsou také kontakty a nově vzniklá 
přátelství, které v budoucnu mohou zásadně 
ovlivnit směr, jímž se snowboarding účastníků 
bude ubírat.

splňuje požadavky Ministerstva školství. Kurz 
D má zajišťovat plynulejší a efektivnější postup 
budoucích instruktorů metodikou a mimo jiné 
je i odpovědí na situaci na trhu, kdy některé 
asociace nabízejí tzv. levné rychlokurzy. napadá 
vás otázka, že instruktor bude tedy proškolený 
kratší dobu, takže nenasbírá tolik zkušeností 
a dovedností? tato otázka je zcela na místě. Kurz 
bude proto možné zakoupit pouze v kombinaci 
např. s kurzem lyžování D nebo kurzem dětské 
výuky. to zajistí, že všichni naši absolventi najdou 
své uplatnění na trhu práce. pro zájemce, kteří 
se chtějí věnovat čistě a naplno snowboardingu, 
bude samozřejmě otevřen kurz D+C, jehož výstu-
pem je licence instruktor snowboardingu C, která 
už má určitou váhu nejen na území Čr. tento kurz 
zahrnuje pokročilou výuku snowboardingu včet-
ně základů freestyle na sjezdovce. Díky rozdělení 
náročné látky nebudou kurzy probíhat klasickou 
neefektivní školní „nalejvárnou“, ale jsou mnohem 
více interaktivní, a hlavně o ježdění, o kterém je 
snowboarding především.

Česká snowboardová škola
na začátku jsem zmiňoval projekt „Česká 
snowboardová škola“, který jsem spoluzakládal 
s několika vizemi. Je to především spolupráce 
mezi jednotlivými snowboardovými asociacemi, 
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interski teAm Apul
na konci října proběhl v rakouském söldenu první trénink 
interski teamu Apul. 

ČLENSKÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY APUL: GARANCE KVALITY PRO KLIENTY, GARANCE DOBRÉ PRÁCE PRO INSTRUKTORY APUL

KONTAKTY NA www.apul.cz

členové teamu Jiří nohejl, tomáš mical, Jana nohejlová, marek 
meluzín, David špunda, David pražák, martin knot, Jiří novotný, 
štěpán koudela a miroslav kostka byli vybráni na konkurzu do 
interski teamu v dubnu 2017 a na konci října se začali připravovat na 
reprezentaci Apul na kongresu interski, který se uskuteční v roce 
2019 v bulharském středisku pamparovo. 

P
rvní trénink vybraných lektorů byl 
zaměřen zejména na synchronní ly-
žování, tématem však byla i odborná 
stránka připravovaných prezentací 

metodiky a techniky lyžování apUL. Se členy 
interski teamu si mohli o několik dnů později 
zalyžovat i členové apUL na podzimní akademii 
apUL a nahlédnout pod pokličku chystaných 
témat, která bude náš interski team na největším 
světovém setkání instruktorů lyžování, snow-
boardingu a telemarku prezentovat. to se koná 
jednou za čtyři roky a schází se na něm nejen 
nejlepší instruktoři lyžování, ale i největší odbor-
níci v oboru. pro apUL je to jedinečná příležitost 
čerpat ty nejnovější informace, ale zároveň 
prezentovat své kvality a moderní přístup k výu-
ce, který byl oceněn již na posledním kongresu 
interski v argentině v roce 2015. interski team 
apul doplní v bulharském pamparovu ještě 
lektoři telemarku a snowboardingu.

text: Šimon Svoboda, 
vedoucí Metodické komise SNB APUL

text: Ondřej Novák, 
vedoucí Lektorského sboru APUL 

Kurz A
Jak jsem již výše zmínil, v letošním roce 
otevřeme první ročník kurzu a. respektive 
proběhnou jeho tři části ze čtyř. Kurz a jsme 
totiž rozdělili na části podle zaměření, které 
absolvent preferuje. Jezdecká a freeridová 
část bude čistě v kompetenci lektorského 
sboru apUL. Dalšími částmi jsou pak freesty-
le a snowboardcross, které mají na starosti ti 
nejlepší z nejlepších. Freestyle povedou tedy 
bývalí členové české reprezentace a SBX čes-
ký snowboardcrossový tým v čele s petrem 
Knappem, který nám své cenné dovednosti 
a absolutní profesionalitu předvedl na nově 

otevřeném kurzu apUL SBX coach, jenž 
proběhl loni v peci pod Sněžkou. Spolupráce 
s Czech snowboardcross teamem má za 
cíl nejenom podporovat tuto v Čr tradiční 
snowboardovou disciplínu, ale i vytvoření 
druhého levelu SBX coach a uspořádání iSia 
testu v rámci mistrovství České republiky 
v SBX.

V závěru bych rád poděkoval firmě Hor-
sefeathers clothing, která od letošního roku 
obléká lektorský sbor. na kopci nás tedy 
budete potkávat ve stylovém oblečení, které 
tato tradiční česká firma vyrábí. 
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