
Instruktor 
lyžování 
v novém 
tIsícIletí

čkoliv je lyžování pro většinu instruk-
torů stále sezónním zaměstnáním, 
nelze už se dnes na tuto profesi dívat 
pouze jako na krátkodobou brigádu. 

Ano, zima na českých horách netrvá déle než 
čtyři měsíce, celá řada lyžařských instruktorů 
si však sezónu prodlužuje v zahraničí, což jim 
umožňují v česku získané licence běžně akcep-
tované v Alpách, ale i v odlehlejších koutech 
světa. A pokud instruktora lyže v létě neživí 
ještě na jižní polokouli, vyplňuje zpravidla 
letní měsíce dalšími sportovními aktivitami, 
ať už v lyžařském středisku nebo jinde. Učitel 
lyžování dnes není brigáda na tři měsíce. Je to 
životní styl. Atraktivní a navíc zdravý.

„Život na horách má svoje kouzlo. Neobjeví 
ho každý, ale kdo mu propadne, těžko už se 
s tímto prostředím loučí,“ říká Ondřej Novák, 
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ve vleku společenských a eko-
nomických změn realizovaných 
na přelomu tisíciletí se také na 
českých horách začali ve větším 
množství objevovat lyžařští in-
struktoři. pamatujete? ve špindlu, 
v harrachově nebo v peci pod 
sněžkou většinou nešlo mladíky 
a slečny v dobře rozpoznatelném 
oblečení lyžařských škol přehléd-
nout. na sjezdovkách i v après-ski 
barech rádi dávali na odiv, že mají 
práci snů. Jsem učitelem lyžo-
vání, kdo je víc? také český učitel 
lyžování se ale postupně vyvíjel 
a s léty, anebo spíš zimami, dospěl.

A

lektor Asociace profesionálních učitelů lyžo-
vání s 20letou praxí v Čechách i v zahraničí. 
Fakt, že v lyžařských střediscích bývá zejména 
v exponovaných termínech pěkně živo, je 
podle něj většinou tím prvním, co nového 
lyžařského instruktora osloví. „Není na tom 
nic špatného, lidé se o dovolené na hory 

přijíždějí bavit a dobrý lyžařský instruktor jim 
umí být nápomocen i v tomto ohledu. pro 
mne, stejně jako pro většinu mých kolegů, ale 
to pravé kouzlo hor spočívá v něčem jiném. 
Je to hlavně příroda, aktivní životní styl plný 
pohybu a určitě i komunita lidí, kteří to cítí 
podobně,“ přemýšlí Ondra Novák. Být na 
horách jako host, nebo tu být doma, je podle 
něj veliký rozdíl.

Profesní růst – příjemná nutnost
Málokdo z těch, kdo to s prací učitele lyžování 
či snowboardingu myslí vážně, vysedává 
po hodinách, jež na svahu strávil s klienty, 
v hospodě. „ta doba je naštěstí pryč. Lyžařské 
školy dnes svým učitelům často nabízejí 
opravdu atraktivní možnosti trávení volného 

času,“ říká prezident Asociace profesionálních 
učitelů lyžování (ApUL) Libor Knot. Myslí tím 
kromě skipasu zdarma třeba cenově zajímavé 
pobídky ke sportování na ostatních sportoviš-
tích lyžařských areálů, jindy to může být mož-
nost nakouknout společně s rolbařem do tajů 
úpravy sjezdovek nebo prohlídka strojovny 
moderní lanové dráhy. Nedílnou součástí 
práce a vlastně i volného času lyžařského 

pracovat jako lyžařský instruktor v některém 
ze známých alpských středisek, to je další, 
nepochybně vyšší úroveň práce učitele lyžování. 
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instruktora je ale také doškolování 
a s tím související zvyšování kvalifi-
kace. to se samozřejmě neodehrává 
ve školních lavicích. „Kromě pořá-
dání kurzů lyžařských instruktorů 
a následného udělování licencí si naše 
asociace klade za cíl také průběžné 
vzdělávání učitelů, rozšiřování jejich 
kvalifikace a obecně zvyšování jejich 
odbornosti. Umožňuje nám to systém 
a celková struktura fungování ApUL, 
našimi lektory jsou totiž nejlepší 
učitelé a často vedoucí pracovníci 
lyžařských škol sdružených v ApUL,“ 
říká znovu Libor Knot. Lyžařské školy 
tedy zpravidla v průběhu zimní 
sezóny organizují doškolování svých 
instruktorů a záleží na jednotlivých 
školách, zda účast na těchto praktic-
kých seminářích ponechají na uvážení 
samotných učitelů, nebo ji dokonce 
vyhlásí jako povinnou. Ale řekněte 
sami, vadila by vám „povinnost“ zdo-
konalovat pod odborným vedením 
techniku svého oblouku, v praxi 
rozebírat efektivitu výukových metod 
anebo třeba trénovat obřák?

Go west
pracovat jako lyžařský 
instruktor v některém ze 
známých alpských středi-
sek, to je další, nepo-
chybně vyšší úroveň 
práce učitele lyžování. 
Zaměstnání v lyžařských 
školách ve Svatém 
Antonu či v Söldenu, 
ve Sv. Mořici, v Cortině 
d’Ampezzo anebo třeba 
v zámoří už bezpochyby 
náleží také určitá prestiž. 
A není se co divit, pro 
získání pracovního 
povolení a následně 
zaměstnání ve světozná-
mém lyžařském středisku 
budete vedle adekvátní 
jazykové vybavenosti 
muset prokázat skutečně hodně vysokou odbor-
nost a kvalitu. Že jste excelentní lyžaři, se předpo-
kládá tak nějak samozřejmě. „Vyšší licence vydané 
naší Asociací profesionálních učitelů lyžování jsou 
většinou celosvětově akceptované, což rozhodně 
není samozřejmost,“ podotýká člen výkonného 

výboru ApUL Jiří Kotaška. ApUL je od roku 
1994 členem international Ski instructors 
Association (iSiA) a také díky tomu se její 
lektoři pravidelně zúčastňují mezinárodních 
kongresů a seminářů, na nichž své zkuše-
nosti konzultují s lyžařskými profesionály 
z celého světa. „Návaznost vzdělávacího 
systému ApUL na partnerské organizace ve 
světě je vysoce ceněná a nebudu zastírat, 
že to naší asociaci ve značně konkurenčním 
a poměrně nepřehledném a prostředí, jaké 
momentálně v České republice panuje, dává 
oprávněný punc výjimečnosti,“ říká znovu Jiří 
Kotaška, který je současně i členem presidia 
iSiA. Základním stavebním kamenem, o nějž 
se fungování ApUL opírá, je tedy především 
vysoce kvalitní lektorský sbor, jehož členové 
prošli náročným vzděláváním a dnes svoji 
praxi obohacují i rozsáhlými zkušenostmi 
získanými jak v Čechách, tak v zahraničí. 

pro celou řadu začínajících lyžařských 
instruktorů jsou toto jistě zajímavé infor-
mace a často také jeden z důvodů, proč své 
učitelské vzdělání realizují právě prostřed-
nictvím ApUL. Možnost práce v zahraničí 
je bezpochyby lákavá, jakkoliv se všichni 
oslovení shodují na tom, že by „zahraničnímu 
angažmá“ českého lyžařského učitele logicky 
měla předcházet adekvátní zkušenost z čes-
kých hor.

Text: Ondřej Katz
Foto: APUL

Kurz APUL lyžování D
1.–6. 11. 2018 ..............Rakousko, Sölden 
26. 11.–1. 12. 2018 ....Monínec 
4.–9. 12. 2018 .............Špindlerův Mlýn, Klínovec, Bílá v Beskydech 
10.–15. 12. 2018 ........Pec pod Sněžkou, Harrachov 

Kurz APUL snowboarding D
26. 11.–1. 12. 2018 ....Monínec 
4.–9. 12. 2018 .............Špindlerův Mlýn 
10.–15. 12. 2018 ........Pec pod Sněžkou

Kurz APUL lyžování D1 – specializace děti
10.–15. 12. 2018 ........Pec pod Sněžkou  
14.–20. 1. 2018 ..........Janské Lázně více na www.apul.cz 
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