
APUL sLAví 25 Let 
nA českých 
i světových 
sjezdovkách

kusíme se podívat také do doby brzy 
přicházející. Ovšem čtvrtstoletí APUL, 
to je určitě i důvod dopřát si s kama-
rády pod sjezdovkou dobrý drink! 

Jakkoliv Asociace profesionálních učitelů 
lyžování po desetiletí reprezentuje hlavně 
vzdělávání, na zábavu si lyžařští instruktoři 
naštěstí vždy uměli najít čas. I pro nás, kdo 
se lyžováním živíme, je totiž lyžování stále 
především zdrojem radosti a zábavy.

Asociace učitelů lyžování a lyžařských škol, 
z. s., vznikla v roce 1992 po vzoru vyspě-
lých profesních svazů, jaké už v té době 
dlouho existovaly v alpských zemích. S jejím 
založením je neodmyslitelně spojeno jméno 
Harrachováka Jiřího Kotašky. Duchovní otec 
myšlenky jednotného vzdělávání českých 
lyžařských instruktorů vzpomíná: „Už před 
revolucí jsem si coby student vídeňské Tech-
nické univerzity přivydělával jako instruktor 
lyžování ve středisku Saalbach-Hinterglemm. 
Tehdy jsem byl držitelem českých licencí 
cvičitel a trenér lyžování, ale v Rakousku jsem 
rychle zjistil, jak má výuka lyžování, včetně 
techniky a metodiky, opravdu vypadat.“ 
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Asociace profesionálních učitelů 
lyžování je s námi na horách už 
25 let! to určitě stojí za menší 
rekapitulaci. nabízí se ohlédnutí 
za minulostí, to v každém přípa-
dě. sluší se přidat zhodnocení 
dosavadní práce včetně zprávy 
o aktuálním dění na sjezdovkách, 
ale nebudeme jenom bilancovat. 

Když se po sametové revoluci vrátil do Čech, 
s komerční výukou lyžování tu stále nikdo 
neměl velké zkušenosti. A přestože měl dob-
rou práci u zahraniční firmy, rozhodl se živit 
se na českých horách tím, co se v Rakousku 
naučil. „A tak jsme v Harrachově založili první 
pobočku lyžařské školy JPK, která se postu-
pem času rozrostla i do dalších horských 
středisek nejen v Krkonoších.“ 

České hory v té době začínali objevo-
vat lyžaři ze zahraničí a logicky narůstala 
poptávka po kvalitních, odborně proškole-
ných lyžařských instruktorech. První vzdělá-
vací kurzy organizoval Jirka Kotaška v Harra-
chově a později i ve Špindlerově Mlýně pro 
tehdejší Ski school Špindl (dnešní Skolmax) 
sám, posléze i se slovenskými kolegy. Ale to 
samozřejmě do budoucna nebylo orga-
nizačně únosné. „Zcela jasně tu vyvstala 
potřeba nějaké vzdělávací organizace – 
profesní asociace s vyškolenými lektory, kva-
litními metodickými materiály a vším, co ke 
vzdělávání a práci profesionálů v oboru patří.“ 
Asociace profesionálních učitelů lyžování byla 
na světě. V  počátku spolupracovala přímo 
se Salcburským svazem v  rámci rakouského 
vzdělávacího systému, v jejím vedení byly 
v té době aktivní takové osobnosti jako třeba 
Bohumír Zeman, pozdější předseda Úseku 
alpských disciplín Svazu lyžařů Aleš Krýzl, 
Vláďa erlebach ze Špindlu nebo Roman Žák 
z Klínovce, a vydala se na cestu, jejíž podobu 
mohl před čtvrtstoletím sotva kdo tušit. 

Uznání od ISIA
Je logické, že na začátku 90. let byla profesi-
onální výuka lyžování v České republice de 
facto v plenkách. Vývoj šel ale podle všeho 
správným směrem a po vstupu do meziná-
rodní asociace ISIA (International ski instruc-
tors association), k němuž došlo už v roce 
1994, si APUL začal budovat potřebné renomé. 
Vzdělání poskytované českou asociací začalo 
být uznáváno a respektováno po celém světě. 
Bezpochyby to potvrzuje i skutečnost, že byl 

zakladatel českého vzdělávacího systému 
na kongresu InTeRSKI v Japonsku dokonce 
zvolen členem prezidia ISIA. „na výsledky naší 
práce, kterou je prioritně kvalitní vzdělávání 
lyžařských instruktorů, máme kladné ohlasy 
jak od našich kolegů z alpských zemí, tak i ze 
zámoří, případně z netradičních lyžařských 
destinací na jižní polokouli, kam naši nejlepší 
instruktoři a lektoři odjíždí za prací v letní 
sezoně,“ podotýká znovu Jiří Kotaška.

1. účast znovuzaložené české organizace 
Interski ČR po 20 letech (1975 ČSSR vystoupila) 
na kongresu Interski v Nozawa Onsen (JAP)

z

Libor Knot, prezident APUL 
„APUL si založili a dodnes za ním stojí 
učitelé lyžování, lyžařské školy. To je, 
podle mne, zcela zásadní. Dochází 
zde k  neustálému dialogu o tom, co je 
v oblasti vzdělávání třeba dělat, jaké 
jsou nové trendy a jak na ně rychle 
a adekvátně reagovat. To je obrov-
ský samosvorný prvek, který vytváří 
vysokou funkčnost celého vzdělávacího 
systému APUL, který u většiny jiných 
vzdělávacích zařízení nenajdete.“
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KONTAKTY NA www.apul.cz

Historicky první ISIA test v ČR  
– Špindl 2009

Akce APUL
Konec sezóny se blíží, ale v kalendáři 
APUL je ještě celá řada zajímavých 
vzdělávacích akcí. Vybíráme několik 
z nich – pro instruktory i veřejnost. Další 
naleznete na webu www.apul.cz

  22.–23. 3. 2019 Mistrovství republiky 
instruktorů lyžování a lyžařských škol, 
Pec pod Sněžkou

  25.–31. 3. 2019 Telemarkový kurz 
APUL, Janské Lázně

  7.–12. 4. 2019 SBX kurz s reprezen-
tačním trenérem Petrem Knappem, 
Flachau 

  22. 4.–1. 5. 2019 Projekt Kaprun, 
snowboardové završení sezóny, pokro-
čilé instruktorské kurzy & freestyle 
kemp pro veřejnost

  23. 4.–2. 5. 2019 Jarní Sölden, 
lyžařské završení sezóny, základní 
i pokročilé instruktorské kurzy

Činnost APUL chápe především jako závazek 
vůči členským lyžařským školám a potažmo 
instruktorům, jimž chce i v budoucnu 
v rámci České republiky nabízet to nejlepší 
vzdělání, stejně jako veškerý servis, který se 
vzděláváním souvisí. Dlužno dodat, že záva-
zek to není právě malý. APUL v současnosti 
sdružuje okolo 30 lyžařských škol a tisíce 
instruktorů, tedy snow sports instructors, jak 
se dnes učitelé lyžování správně nazývají. 
A každoročně vyškolí okolo tisícovky nových 
či vzdělání si rozšiřujících učitelů. 

Co přinese Pamporovo
V úvodu zmíněným výhledem do budoucna 
je především odkaz k blížícímu se Kongresu 
InTeRSKI, který se uskuteční už v polovině 
letošního března v bulharském středisku 
Pamporovo. Kromě přehlídky demonstrač-
ních jízd, tolik oblíbené demo show, se 
Česká republika, stejně jako před čtyřmi 
lety v Argentině, bude lyžařskému světu 
prezentovat i přednáškou a praktickým 
workshopem. Důležitý však pro APUL opět 
bude také „import“, tedy novinky, infor-

Jiří Kotaška
Duchovní otec 
APUL, majitel 
lyžařské školy 
JPK. Po revoluci 
v Česku pracoval 
pro reklamní agenturu APF, která mu 
dala na starost harrachovské Mistrov-
ství světa v letech na lyžích v roce 1992 
a jíž pomohl proniknout do prostředí 
českého sportu – agentura se napří-
klad stala výhradním partnerem Svazu 
lyžařů či Fotbalové asociace. Na čes-
kých horách se rozhodl budovat a roz-
víjet to, co se kdysi naučil v Rakousku, 
nicméně myšlenka založit v Česku 
komerční lyžařskou školu původně 
vzešela od Jirkova otce, zakladatele 
jednoho z okrsků horské služby v Jese-
níkách a „stavitele“ harrachovského 
Mamuťáku. 

Mezinárodní semináře  
– cenné zdroje poznatků
Scénou, na které se nejlépe budují hodnotné 
vztahy a získávají neocenitelné zkušenosti, 
jsou v prostředí lyžařských instruktorů 
především semináře a workshopy pořádané 
pod hlavičkou ISIA a mezinárodní kongres 
InTeRSKI. Instruktoři, lektoři, trenéři, profe-
soři a akademici ze všech koutů lyžařského 
světa i byznysu se na něm potkávají jednou 

mace a poznatky, které členové lektorského 
sboru z  Bulharska dovezou domů. Vždyť 
právě toto jsou stále zásadní elementy, na 
nichž i v dnešní době stojí úroveň a vysoké 
renomé asociace, která už 25 let vzdělává 
instruktory českých lyžařských škol.

za čtyři roky a během týden trvajícího 
programu si vyměňují poznatky a cenné 
informace. APUL se coby člen InTeRSKI ČR 
v rámci těchto inspirativních profesních 
setkání úspěšně prezentuje již od dob svého 
vzniku a nepochybně zde také čerpá pod-
klady pro vytváření ceněného a na mnoha 
úrovních respektovaného know-how. 
„V úrovni vzdělávání instruktorů držíme 
krok s nejvyspělejšími lyžařskými státy. Díky 
našim lektorům, kteří dnes pracují  v lyžař-
ských školách po celém světě, dostává APUL 
stále nové a nové impulsy ke zkvalitňování 
práce. Je nesmírně důležité, že jsme ani jako 
relativně vysoce respektovaná instituce 
neustrnuli ve vývoji a nadále vzdělávání 
lyžařských instruktorů posouváme vpřed,“ 
pochvaluje si současný president Asociace 
profesionálních učitelů lyžování Libor Knot. 
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