
MONOSKI 

 

Umožňuje osobám s postižením prožít na sněhu totéž, co zdravý lyžař. 

Monoski se skládá ze tří částí. První je tvořena z běžné lyžařské lyže a lyžařského 

vázání. Na ni se nasazuje druhá část, tzv.nosná konstrukce“skořepina“. Na skořepině 

jsou upevněny fixační pásy, zajišťující bezpečnost lyžaře proti vypadnutí. V rámci 

bezpečnosti musí být lyžař vybaven helmou a lyžařskými brýlemi. Třetí součást tvoří 

stabilizátory. Jsou to speciálně upravené, zkrácené francouzské berle zakončené 

krátkými lyžemi. Slouží nejen k udržení rovnováhy a brzdění, ale také pomáhají lyžaři 

při vyjetí oblouku. Při sklopení stabilizátorů se dají použít jako hole k odpichování. 

 

             Monoski (monolyže) je určena pro velmi širokou škálu postižení, přičemž pro 

lyžaře s velmi těžkým postižením je vhodná  BISKI, DUALSKI. Umožňují lyžaři být 

zcela pasivní a přesto si prožít jízdu z kopce dolů. Nemají pouze jednu lyži, ale lyže 

dvě, mají tedy lepší stabilitu a snadnější točení celé „lyže“. Stabilizátory jsou 

odlehčené. Pokud dané postižení lyžaře nedovolí úchop stabilizátorů, mohou jezdit 

zcela bez nich. Lyžař sedí pasivně a nechává se vozit asistentem. 

 

 

HISTORIE LYŽOVÁNÍ U OSOB S POSTIŽENÍM  

 První dokumentované zmínky o mono – ski máme ze šedesátých let ze 

Severní Kalifornie. Ze zahraniční literatury vyplývá, že lyžování osob 

s handicapem nemá svoje kořeny v Norsku jako původní nordické (dnes 

Alpské) lyžování, ale v Americe a Kanadě. 

 V ČR se veřejnost s monoski setkala v roce 1988 ve Špindlerově Mlýně, kde 

se konalo Mistrovství republiky tělesně postižených. 

 V současné době se problematikou lyžování handicapovaných zabývají: 

Centrum handicapovaných lyžařů, Jánské Lázně 

 

 



 

 

PŘÍPRAVA 

 

1. SUCHÁ PŘÍPRAVA – vymezení pojmu, viz. příloha č.1 

 Historie lyžování u osob s postižením, viz. příloha č.2 

 Seznámení s potřebným materiálním vybavením, principy jeho využití 

v kontextu daného motorického postižení, resp. dosavadní úroveň 

motorické zdatnosti, (trupová stabilita, funkce HKK aj.). 

 Seznámení s diagnostickými údaji 

 

2. SUCHÁ PŘÍPRAVA - Procvičení základních úkonů 

 Bezpečnost při manipulaci, nácviku a jízdě na monolyži, základy první 

pomoci 

 Bezpečnost vyplývající ze specifik při jízdě na monoski v lyžařských 

střediscích, viz. příloha č.2 

 Nasedání a vysedání z/do monoski, s alternativami ze stoje, mech. či 

elektrických vozíků, z auta a zpět, varianty s jedním či dvěma asistenty 

 

3. SUCHÁ PŘÍPRAVA – Příprava materiálního vybavení 

 Výběr vhodné velikosti monoski 

 Typy přileb, lyžařských brýlí, jejich nastavení 

 Nastavení délky stabilizátorů 

 Kontrola stavu lyže  - ostrost hran, stav skluznice v kontextu aktuálního 

počasí, kontrola vázání a jeho správného nastavení 

 

4. SUCHÁ PŘÍPRAVA – příprava před nácvikem v terénu 

 Důležitost kvalitního oblečení s akcentem na změny počasí a zejména 

funkčním odlišnostem v kontextu vnímavosti a citlivosti na chlad u různých 

typů postižení, zejména míšního charakteru, využití zateplovacího vaku aj. 

 Bezpečný a pohodlný sed – korekce sedu popruhy 



 Vysvětlení systému vysedání z vleku a jejich alternativy v kontextu tíže 

postižení 

 Použití stabilizátorů – změny polohy opěrné a lyžařské v různých situacích, 

brzdění pomocí stabilizátorů 

5. NÁCVIK NA ROVNÉ PLOŠE 

 Rozcvičení s důrazem na specifika vyplývající z jízdy na monoski, zejména 

náročné počáteční fázi a tedy nebezpečí vzniku dysbalancí u 

přetěžovaných svalových skupin (př. m. trapezius, m. triceps brachii 

apod.), viz. příloha č.3 

 Nácvik rovnováhy v klidu a pohybu na rovné ploše s pomocí stabilizátorů 

 Náklony vpřed a vzad s využitím stabilizátorů v opěrné pozici 

 Nácvik rovnováhy bez stabilizátorů 

 Pohyb na monoski vpřed a vzad pomocí stabilizátorů (dojezd k vleku, autu, 

pohyb svépomocí) 

 Při jízdě z mírného svahu střídavé zvedání paží, upažení 

 Nácvik hvězdicového obratu – otáčení kolem středové osy 

 Brždění pomocí stabilizátorů 

 Nácvik zavěšení na vlek, vypnutí tohoto mechanismu 

 Využití sedacího mechanismu monoski pro sedačkové lanovky 

 Zastavení z mírného svahu plužením 

 Nácvik zvedání z pádu, tzn. nácvik padání i zvedání – s dopomocí 

instruktora, svépomocí (dle tíže postižení). 

 Následuje správné postavení monolyžaře se svahem, napříč spádnice 

svahu 

 

6. NÁCVIK JÍZDY BEZ ZATÁČENÍ 

 Nácvik jízdy na terénu s mírným sklonem, zabrzdění pomocí stabilizátorů 

 Dynamická rovnováha, správné postavení stabilizátorů 

 Jízda z mírného svahu s roztlačením 

 

7. BRŽDĚNÍ POMOCÍ OBLOUKU 

 Zatížení stabilizátoru na straně zatížení 

 Kontrola rychlosti jízdy v oblouku 



 Pozice hlavy, udržení směru 

 

8. VYUŽÍVÁNÍ LYŽAŘSKÉHO VLEKU 

 Seznámení s tažným zařízením a jeho obsluhou 

 Zapínání a vypínání tažného zařízení mimo vlek 

 Zapínání a vypínání tažného zařízení na vleku 

 Nácvik pádu při jízdě na vleku, vypnutí kotvy, prevence úrazu 

 Specifika jízdy monolyžařů pro obsluhu vleků 

 

9. VYUŽÍVÁNÍ SEDAČKOVÉ LANOVKY 

 Vhodné typy sedačkových lanovek 

 Použití zvedacího zařízení – nastavení monoski do nástupní pozice 

 Metodický nácvik nasednutí na sedačkovou lanovku, komunikace instruktor 

vers. lyžař, použití bezpečnostního zábradlí. 

 Akcent na úkony samotného lyžaře, které zjednoduší jeho nastupování a 

vystupování. Domluva s obsluhou sedačkové lanovky, smluvené signály 

(zpomalení lanovky, omezení pohybu sedadla apod.) 

 

10. TECHNIKA JÍZDY 

 Zatáčení oblouky 

 Zatáčení středními oblouky 

 Zatáčení pomocí řezaného oblouku 

 

 

ROZCVIČNÍ PŘED JÍZDOU NA  MONOSKI 

 Úklony hlavy do stran (možná fixace ramen ze strany instruktora), předklon 

diagonálně, kroužení hlavou bez výrazného záklonu hlavy, vytáčení hlavy. 

 Kroužení ramen oboustranně (s pažemi v připažení), varianta celé paže, do 

protipohybu apod. 

 Vzpažení jednostranně s následným maxim. zapažením (s akcentem na 

šetrné a bezpečné dotažení do maximálního rozsahu ze strany instruktora) 



 Vzpažení jednostranně do maxima s rotací trupu 

 Vzpažení jednostranně s následným úklonem trupu (možná fixace pánve na 

protahované straně ze strany instruktora) 

 Max. předklon se střídavým vytažením HKK (možné dotažení ze strany 

instruktora na lopatky) 

 HKK v upažení – rotace paží do protipohybu se současnou rotací hlavy 

(spinální cv.) 

 Rotace trupu – HHK flektované na hrudníku 

 

 

 


