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Abstrakt 

 

Název: Návrh metodických cvičení pro výuku kiteboardingu 

 

Cíl: Cílem bakalářské práce je nashromáždění informací o výuce kiteboardingu, jejich 

analýza a na základě zpracovaných anket vypracovat návrh metodických cvičení pro 

výuku kiteboardingu. 

 

Metody: Výzkum bakalářské práce byl proveden za pomoci ankety. Anketa 

obsahovala 27 otázek určených pro respondenty, kteří mají tří, nebo víceleté 

zkušenosti s výukou kiteboardingu. Otázky byly koncipovány tak, aby byla možná 

pouze jedna odpověď, případně mohli doplnit svou odpověď poznámkou. Ankety byly 

rozeslány respondentům pomocí emailu a celkem bylo nashromážděno 19 vyplněných 

anket. 

 

Výsledky: Na základě zpracovaných anket a mých vlastních empirických zkušeností 

s výukou kiteboardingu byl vytvořen návrh metodické řady cvičení pro výuku 

kiteboardingu. 

 

Klíčová slova: kiteboarding, powerkiting, základy kiteboardingu, Jak začít kitovat, 

kiteboardingová cvičení 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 

 

 

Title: Draft of methodical exercises for teaching kiteboarding 

 

 

Objective: The aim of the thesis is an accumulation of information about teaching 

kiteboarding, analysis and based on the processed surveys to draft a methodical 

exercises for teaching kiteboarding. 

 

 

Methods: The research of the thesis was carried out using a questionnaire. 

Questionnaire contained 27 questions intended for respondents who have three or 

more years of experience teaching kiteboarding. The questions were designed to allow 

only one answer that could possibly amend their answer with a comment. Surveys 

were sent to respondents via email and have accumulated a total of 19 completed 

surveys. 

 

The results: Based on processed surveys and my own empirical experience teaching 

kiteboarding was created a draft of methodical line of exercises for teaching 

kiteboarding. 

 

 

Keywords: kiteboarding, powerkiting, kiteboarding basics, how to kite, kiteboarding 

exercises. 
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1 Úvod 

 

Současný kiteboarding je rychle se rozvíjející dynamický sport, který si nachází 

stále větší počet zájemců. Stejně jako jiné sporty, např. lyžování, surfing, jachting a 

další, prochází neustálým vývojem a inovacemi sportovního vybavení. V souvislosti s 

tím se vyvíjí nové styly a techniky jeho používání. Proto je nutné současně s těmito 

změnami inovovat cvičení a metody výuky.     

V současnosti můžeme kiteboarding stále častěji vídat v tuzemsku na mnoha 

vodních plochách. V médiích si už nachází také své místo. Tato fakta si žádají 

odbornější diskuzi, poznatky a informace, které by tento sport přiblížily čím dál víc se 

rozrůstající komunitě lidí, kteří by si tento adrenalinový sport chtěli zkusit a případně 

rozšířit obzory stávajícím jezdcům a instruktorům. 

Z těchto důvodů jsem zvolil téma bakalářské práce, ve které bych chtěl shrnout 

co největší množství informací o výuce začátků kiteboardingu a podrobnou 

srozumitelnou formou ho představit veřejnosti a již zavedeným kitovým školám. 

V teoretické části budou zmíněny informace o bezpečnosti, vybavení, povětrnostních 

podmínkách a technice kitových dovedností. K nim bude doplněn návrh seznamu 

cvičení ověřených v praxi v českých i zahraničních kiteboardingových školách. 

       Hlavní část bude věnována podrobnému seznamu cvičení navrženému tak, aby se 

začátečník mohl bezpečně a v krátké době naučit základům kiteboardingu. 

Lidé, kteří si nemohou dovolit absolvovat kurzy kitingu z finančních či 

časových důvodů budou mít možnost se nechat vést podle tohoto manuálu a začít tak 

s kitováním pouze za doprovodu zkušenějšího kitera. Dříve, když nebyly ještě 

rozšířeny kitové školy, lidé neměli ani základní informace o tom, jak se kite ovládá. 

Mnohdy proto na to doplatili vlastním zdravím či drahým vybavením.  

Proto bych chtěl na základě kritické analýzy dokumentů, mých empirických 

zkušeností s výukou kiteboardingu a zkušenosti dlouholetých lektorů kiteboardingu 

vytvořit optimalizovaný návrh seznamu cvičení pro výuku kiteboardingu. Jako 

výzkumnou metodu jsem zvolil anketu, za pomoci které jsem získal informace od 

instruktorů kiteboardingu. 

Při vytváření bakalářské práce budou použity metody kritické analýzy 



7 

 

dokumentů, autorovy empirické zkušenosti s výukou kiteboardingu a zkušenosti 

dlouholetých lektorů kiteboardingu.  

 

Teoretická část 

 

2 Historie Kiteboardingu 

 

Kiteboarding (kitování na vodě) je v posledních letech jeden z nejrychleji se 

rozvíjejících extrémních sportů vůbec. Jezdec je zde tažen řiditelným drakem (kitem) 

za vydatného přispění větru po volných mořských plochách, přehradách nebo vodních 

nádržích (Křivan, 2009). 

Historie kite Sailingu, jak byl kiteboarding dříve znám se datuje již od 12tého 

století, kdy Indonéské a Polynéské rybáře táhli draci na jejich kánoích. V Číně a 

Polynésii byl kite sailing používán jako jedna z možností přepravy na vodních 

plochách již od 13tého a 14tého století a vítr sloužil hlavně jako pomoc pro ovládání 

rychlosti a energie k mobilizaci těchto kánoí (Burian, 2009). 

Na počátku 19. století britský vynálezce Pocock zkonstruoval čtyř-šňůrové 

dobře ovladatelné tažné draky. Již u těchto draků byla možnost regulace svého 

tahu(depower), což ukazovalo na velkou technickou vyspělost draků. Za nedlouho se 

také podařilo vyřešit problematiku pohybu proti větru tzv. „STOUPÁNÍ“. Tento fakt 

výrazně přispěl k zefektivnění a rozšíření využití těchto tažných zařízení.    

V osmdesátých letech dvacátého století se firmy jako WIPIKA, FONE, 

NAISH a řada dalších nechaly inspirovat americkým vynálezcem Davidem Culpem, 

který postavil loď s nafukovacím kitem pro zvýšení jejího výkonu. Tento pokrok si 

nechali patentovat až v roce 1987 francouzští bratři Bruno a Dominique Legaignoux, 

kterým se podařilo úspěšně otestovat 1. samostartovací nafukovací křídlo ve tvaru 

„C“. 

První oficiální celosvětové závody v tomto sportě se uskutečnily v roce 1991 

v San Franciscu a to vedlo k opravdu velkému rozvoji a rozšíření tohoto sportu 

zejména na Hawai. Mezi roky 1995-2000 se rozvoj kiteboardingu týkal již celého 
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světa. Velkou zásluhu na rozvoji měla firma Naish, která ještě zdokonalila letové 

vlastnosti draka novým stylem vyvázaný na čtyři šňůry. Velký nárůst firem, 

inovujících tažné draky, zvýšilo konkurenci v oboru. To vedlo k výraznému snížení 

cen tohoto produktu a tím se kiteboarding otevřel dnes již velmi široké veřejnosti 

(Brázda, 2010). 

V dnešní době může být kiting provozován na travnatých plochách s použitím 

mountainboardu (landboarding), na sněhu s lyžemi či snowboardem (snowkiting) a na 

vodě za použití kiteboardu, surfboardu, či wakeboardu (kiteboarding či kitesurfing) 

(Preszler, 2005). 

 

3 Postup při výuce kiteboardingu 

 

V Čechách zatím neexistuje žádná oficiální metodika, která by byla uznávána 

ČKF (Česká kitová federace). Každá škola tak učí své klienty odlišným způsobem. 

Tímto problémem se zabýval Pavel Bednář (2011) a navrhl tak jednu z prvních 

metodických řad, která se mu osvědčila testováním v praxi.  

 Z vlastních zkušeností a poznatků z literatury však mohu konstatovat, že by každá 

metodická řada měla obsahovat: 

1, Teoretická část výuky 

 seznámení začátečníka s vybavením 

 - typy draků, prken, trapézů 

 - jak funguje odstřel (bezpečnostní pojistka), namotávání šňůr a balení draka, 

 bezpečnost 

 - ochrané pomůcky, bezpečnostní pravidla, signalizace, stav kitera 

 Vítr a jeho zákonitosti 

 - síla větru, směr, větrné překážky 

 Technika základních kiteboardingových dovedností 

 - start, restart, přistání, rozjížděcí manévr, jízda, self rescue, manipulace s drakem, 
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balení draka 

 údržba vybavení 

 

2, Praktická část výuky 

 cvičení s malým cvičným drakem 

 cvičení s malým komorovým 4 šňurovým drakem 

 cvičení s nafukovacím drakem 

 

4  Způsob výuky – E.D.I.C.T 

Tento způsob výuky doporučuje mezinárodní kitové organizace ve svém manuálu pro 

instruktory.  

E = explanation – vysvětlení – vysvětlete detailně celé cvičení které budete provádět. 

Řekněte co je jeho cílem a proč ho děláme. Upozorněte na nejčastější chyby. 

D = demonstrate – předvedení – sami předveďte cvičení, aby student věděl, čeho 

chcete, aby dosáhl. Nic navíc neukazujte, aby to zbytečně začátečníka nemátlo. Dejte 

si pozor na cvičení, při kterých se budete pohybovat a zároveň mluvit. Student vás 

musí stále dobře slyšet. Proto dbejte na to aby chodil neustále vedle vás a ujišťujte se, 

zda vám rozumí. 

I = instruct – instrukce - Naposledy vysvětlete klíčové body dovednosti, kterou se 

chystá student naučit. V případě potřeby ještě zopakujte. 

C = copy – opakování – začátečník se snaží sám splnit požadovanou dovednost, která 

byla popisována a předváděna. 

T = test – testování – ujistěte se, zda začátečník danému cvičení rozumí. Student by 

měl být schopen odpovědět na otázku proč se toto cvičení dělá, čeho jsme chtěli 

docílit a samostatně ho předvést (Neil Godbold, 2008).   
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5  Teoretická část výuky 

5.1 Vybavení 

 

5.1.1 Tažní draci 

 

Tažné draky neboli kity rozdělujeme do 2 základních skupin a to na nafukovací a 

komorové. Oba typy kitů mají své přednosti, typycké vlastnosti a využití.  Velikosti 

kitů se pohybují od 1,2m2 až po 21m2. Nejmenší velikosti se používají pouze pro 

nácvik řízení a větší velikosti se používají při slabém větru, nebo pro těžší jezdce. 

 

 Komoroví draci 

A, Cviční draci:  

Obrázek 1 – cvičný kite, www.kiteboardingkarlin.cz 

   Cvičný drak má malou projekční plochu a díky tomu je vhodný pro úplné 

začátečníky. Účelem těchto kitů je seznámit nového uživatele kitu s řízením draka 

http://www.kiteboardingkarlin.cz/
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pomocí baru. Velikost těchto draků se bohybuje od 1.2m2 až po 3m2. Jsou navázáni 

buď na 2 šňůry, nebo je k odtokové hraně připevněna ještě 3. šnůra, která slouží k 

restartování draka. 

 Zkušení jezdci mohou používat tento kite v kombinaci s ledními či kolečkovými 

bruslemi, skateboardem či jiným neobvyklým podvozkem. 

 

 

B, Draci s otevřenou komorou  

Obrázek 2 – komorový drak, www.snowkiting.ch 

 

Tento typ draka vychází z konceptu paraglidových padáků. Vnitřní komory 

draka se pomocí proudění vzduchu nafoknou a drak, tak drží svůj tvar. Tento typ 

draka se používá převážně na landkiting a snowkiting. Jsou odolnější než nafukovací 

draci a jejich cena není tak vysoká, jako u uzavřených ''komoráčů''. Výhodou je 

snadný a rychlý start a přistání. Nevýhodou je nemožnost použití draka pro 

kiteboarding. Pokud by kite spadl na vodní hladinu, ihned by se komory zaplnily 

vodou a bylo by tak nemožné draka zrestartovat. 

http://www.snowkiting.ch/
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C, Draci s uzavřenou komorou  

Obrázek 3 – drak s uzavřenou komorou, www.kiteboarding.cz 

 

Výhodou oproti drakům s otevřenou komorou mají tu, že se mohou použít pro 

jízdu na vodě. Ikdyž kite spadne jezdci na hladinu, tak kite díky technologii 

uzavřených komor zůstane plný vzduchu a může být tak snadno zrestartován i po 15 

minutách na vodě.  

Velikou výhodou je taktéž větší stabilita a výkon draka. Drak i ve slabším či 

poryvovém větru drží svůj tvar a díky jeho úzkému profilu má největší projekční 

plochu ze všech kitů. To tyto kity se řadí mezi typy s největším potencionálním 

výkonem. Mají tak bezkonkurenčně největší ‘‘hang time‘‘(dobu letu ve skoku) ze 

všech modelů. Nevýhodou kitů tohoto typu může být jejich vysoká pořizovací cena. 

Začátečníci mohou mít problém se startem. Než se komory naplní vzduchem a drak 

dostane svůj tvar, tak se kitem špatně manévruje. Také self rescue je rozdílné a 

složitější než u nafukovacích kitů. 

 

 

 

http://www.kiteboarding.cz/
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D, Single skin kity: 

 

 

Obrázek 4 – single skin kite, www.extremekites.com 

 

 Tito draci jsou novinkou na trhu od roku 2013. Jedná se o komorové draky s 

pouze jednou vrstvou skytexu. Jejich výhodou je nízká váha a kompaktnost. Létají už 

při minimálním větru a dají se zabalit do malého váčku. To je dělá jako vhodný 

doplněk například v zimě ke skialpám, či běžkám na takzvaný backcountry kiting. 

Tito draci se také velmi často používají pro výuku začátečníku. 

 Single skin kity se nedají restartovat ve vodě a jsou nevhodní na skákání. 

 

 

 

 

 

 

http://www.extremekites.com/
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 Nafukovací draci 

 

Nafukovací drak, také označovaný anglicky pod zkratkou LEI (leading edge 

inflatable = nafukovací náběžná hrana) se od komorového liší zcela jinou konstrukcí. Je 

vyroben z jednovrstvé tkaniny odolné proti protržení, která je využívána pro svou velmi 

nízkou elastičnost a vysokou trvanlivost (Boyce, 2004). 

Nafukovací draci, neboli tzv. nafukovačky jsou tvořeni z těla kitu a nafukovacích 

částí. Náběžné nafukoví hraně se říká hlavní bán. K tomu je přišit jednovrstvý skitex, 

který tvoří tělo kitu. Dále jsou zde nafukovací spíry, které napomáhají k kdržení tvaru 

draka. Uvnitř nafukovacích částí je silikonová duše, která se pomocí ventilků 

nafoukne na požadovaný tlak. Obecně platí, že čím menší drak, tím větší cílový tlak. 

U každého kitu by mělo být napsáno ideální natlakování, kterého dosáhneme pomocí 

pumpičky s tlakoměrem. Moderní draci využívají tzv. octopus system či one pump 

systém, který umožňuje nafouknout hlavní bán i všechny příslušné spíry pouze jedním 

ventilkem. Nafouknutí draka nám umožňuje jeho použití na vodě. Pokud nám drak 

spadne na vodní hladinu, tak se dá velmi snadno při dostatečně silném větru 

zrestartovat. Tlak v hlavním bánu a spírách nám zaručuje vysokou stabilitu a rychlé 

reakce draka. 

Dříve byl nejpoužívanějším materiálem skytex. V dnešní inovativní době je 

využíván hlavně ripstopový materiál pro svou odolnost proti silným nárazům a 

roztržení. Oblast hlavního bánu a plachty bývá nejvíce namáhaná. Z toho důvodu je 

navíc chráněná kevlarovými nebo dacronovými výztuhami, zabraňující prodření 

(Kaman, 2012). 

 Draka lze použít i na snowkiting, či landkiting, ale uživatel se tak vystavuje riziku 

poničení nafukovacích částí draka. Ikdyž je hlavní bán vyroben z pevnějšího a 

odolnějšího materiálu  než skytex, tak je stále náchylný na proražení.. Další 

nevýhodou nafukovacích draků je start a přistání. Tento proces je možný provádět 

bezpečně pouze s pomocníkem. Pokus o samostatný start mohou provádět pouze 

velmi zkušení jezdci.  

Draci se dělí podle tvaru a vývazu na ''C'', Bow, hybrid. 
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''C'' kity : 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

       Obrázek 5 – C kite, www.naishkitesurf.com    Obrázek 6 – C kite (Hosp, 2013) 

 

Tito draci jsou zpecifičtí tím, že mají šnůry přivázané přímo k uchám kitu. 

Nemají zde žádný vývaz. To jim dává přednost před ostatními typy v rychlém 

manévrování a přesných reakcích na řízení. Mají malou projekční plochu a menší 

možnost depoweru. Nemají proto tak velký větrný rozsah, jako například kity typu 

‘‘bow‘‘ Používají se převážně na freestyle. Mají stabilní tah v kiteloopech a díky 

jejich rychlosti dokáží vytáhnout jezdce do největších výšek. Tento typ draka je určen 

zejména pro pokročilé jezdce (Beaudonnat, 2009). 

  ''C'' kity mohou mít i pětišňůrový vývaz, kdy pátá šňůra slouží k připevnění kite 

leashe pro větší bezpečnost při odstřelu a také pro snadnější restart z vody. 

http://www.naishkitesurf.com/
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Bow kity: 

               

Obrázek 7 – bow kite, www.ukkitesurfing.com  Obrázek 8 – bow kite (Hosp, 2013)                                                                         

              Tento typ draka má otevřenější tvar a díky tomu větší aktivní plochu. K 

náběžné hraně draka je přidělán vývaz, který umožňuje větší regulovatelnost úhlu 

náběhu a snadnější restart z vody. Tento mechanismus také dodává drakovi větší 

větrnný rozsah a větší možnost regulace výkonu. To ocení lidé, kteří, chtějí pouze 

jednu velikost draka.  Mají větší stoupavost proti větru než ''C'' kity , ale nižší rychlost 

při manévrování. Tento drak se nejčastěji používá na freeride (volné ježdění), závody 

na rychlost, či pro vyznavače skoků s dlouhou dobou letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukkitesurfing.com/
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Hybryd kite: 

 

Obrázek 9 – hybrid kite, www.kiteboardshop.com Obrázek 10 – hybrid kite (Hosp, 

2013) 

Hybridní kite je něco mezi ''C'' kitem a bow kitem. Má otevřenější profil než 

''C'' kite a má vývaz u náběžné hrany. Je to drak vhodný na všehny styly jízdy. Díky 

stabilitě, velkému větrnému rozsahu a předvídatelnosti jsou vhodní i na waveriding 

(jízdu ve vlnách). Jsou též vhodní pro začátečníky díky snadnému restartování z vody.  

Výběr velikosti kitu  

Výběr velikosti kitu závisí z velké míry na váze jezdce a síle větru. Výběr kitu 

zásadně ovlivňují i zkušenosti jezdce. Například jezdec vážící 75kg by měl při síle 

větru 10m/s podle tabulky jezdit draka velikosti cca 10m2. Kiter dokáže svými 

zkušenostmi velmi ovlivnit větrný rozsah kitu. Mnohdy jezdec z nejlehčí váhové 

kategorie může jezdit draka většího, než kiter vážící dvojnásobek jeho váhy.      

                          Tabulka 1 - výběr draka v závislosti na síle větru a váze kitera 

 3-5m/s 5,5-8m/s 8,5-10m/s 10,5-13m/s 13,5-16m/s 

            Váha do 60kg 16 m2 9-12 m2 7-9 m2 5-7 m2 3-5 m2 

            Váha 61-90kg 17-19 m2 12-17 m2 9-12 m2 7-9 m2 5-7 m2 

         Váha nad 90Kg 19-21 m2 17-19 m2 12-17 m2 9-12 m2 7m2 

http://www.kiteboardshop.com/
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5.1.2 Kiteboardy 

  Kiteboard je prostředek, po kterým se kiter pohybuje po vodě. Existuje mnoho druhů 

typů a vlikostí, které se liší v mnoha aspektech. Některé mohou být vhodná jen pro 

pokročilé jezdce a některé se používají spíše jen na jízdu ve vlnách.  

 

 Obousměrné prkno – Twin-tip 

board 

 

Toto prkno by se dalo přirovnat k 

wakeboardu. Na první pohled je stejné, ale 

je pružnější a ke stabilizaci používá 

ploutvičky (finky). Toto prkno je vidět 

nejčastěji a je nejvhodnější pro začátečníky. 

Velikosti twin-tipů se vyrábějí od 125 do 

160cm.
 

   

                                                                  Obrázek 11 – twin-tip board (Hosp, 2013) 

 

     Nyní se vyrábějí i tzv. 

Splitboardy, které se dají rozpůlit a 

jsou skladnější a jsou tak vhodné 

při cestování např. letadlem. Mají 

stejné jízdní vlastnosti jako twin-

tipy, ale jsou cenově dražší. 

 

 

                                                          Obrázek 12 – split board, www.kiteboarding.cz 

 

 

http://www.kiteboarding.cz/
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Dalším poddruhem twin-

tipových prken je prkno pro 2 

osoby tzv. tandem board. 

Velikost tohoto prkna je 163cm
 
a 

využívá se, když chce zkušený 

kiter ‘‘povozit‘‘ někoho 

nekitujícího, či když chce 

začátečníkovi ukázat nějaké 

detailní techniky ovládání draka 

za jízdy. 

 

Obrázek 13,www.kiteboarding.cz 

Obrázek 14 – tandem board, www.nobilekiteboarding.com 

 

Vázání 

A, Volné vázání – pady / nožní popruhy – strapy 

Obrázek 15 – pad (powerkiteshop.com)  Obrázek16 – pad, 

www.thekitebuddy.com 

Jsou nejpoužívanější a nejvhodnější pro začátečníka z hlediska bezpečnosti. 

Výhodou, je snadná manipulace a nazouvání. Nevýhodou může být, že prkno může z 

nohy sklouznout a hrozí tak ztráta prkna, nebo úraz o hrany prkna. 

http://www.kiteboarding.cz/
http://www.nobilekiteboarding.com/
http://www.thekitebuddy.com/
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B, Pevné vázání – wake style straps. 

     Obrázek 17 – pevné vázání www.the-house.com 

  Obrázek 18 – pevné vázání www.blog.islandboardshop.co.uk 

 

Jedná se o wakeboardové vázání, které se používá především při 

wakeboardovém stylu jízdy. Výhodou tohoto druhu vázání je lepší upevnění nohou, 

které nemohou vyklouznout ani při provádění extrémních triků. Nevýhodou je vyšší 

cena, neskladnost a riziko poranění při nekontrolovaném pádu. Z tohoto vázání bývají 

často poranění kolene. Jsou vhodná pouze pro pokročilé jezdce 

 

 Směrové prkno/surfové prkno: 

   Obrázek 19 – surfové prkno, www.kiteboarding.cz 

Obrázek 20 – jízda ve vlnách, www.kiteboardingevolution.com 

 

Toto prkno je velmi podobné surfovému prknu. Využívá se především pro wave 

riding (ježdění ve vlnách). Toto prkno je specifické tím, že má určený směr jízdy 

http://www.the-house.com/
http://www.blog.islandboardshop.co.uk/
http://www.kiteboarding.cz/
http://www.kiteboardingevolution.com/


21 

 

špičkou. Při každé změně směru vyžaduje otočení prkna do nového směru. Postoj na 

prkně je velmi odlišný od postoje na twin-tipu. Tyto prkna můžou i nemusí mít vázání, 

avšak pokud mají, tak pouze volné. Doporučují se pouze pro zkušené jezdce. 

 Mutant board: 

Toto prkno je kombinací twin tipu 

a směrového vlnového prkna. 

Primárně je určeno k jízdě do vln, ale 

zároveň má oproti směrovému prknu 

na přední části ploutvičky, které 

umožňují jízdu v druhém směru bez 

nutnosti změny postavení.Tento typ 

prkna kitovou komunitu moc nenadchl 

a tak ho vídáme pouze zřídka.  

                                 Obrázek 21–mutant board, www.kiteboardingevolution.com 

Hydrofoil 

V posledních letech se velmi rozšířilo 

ježdění na hydrofoilu. Tuto technologii 

využívaly již dříve lodě a katamarány. 

Dlouhá finka zakončená ploutví s profilem 

křídla umožňuje kiterovi ‘‘levitovat‘‘ nad 

vodou. Tyto prkna dosahují díky nízkému 

odporu vody obrovských rychlostí a 

stoupavosti proti větru. Nyní se na 

závodech již oddělily kategorie jednotlivě 

pro twin-tip prkna a hydrofoily, protože 

hydrofoily nedávaly twin-tipům žádnou 

šanci. 

 Obrázek 22 – hydrofoil, www.kiteforum.com 

 Obrázek 23 – hydrofoil, www.kitegeneration.com 

http://www.kiteboardingevolution.com/
http://www.kiteforum.com/
http://www.kitegeneration.com/
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5.1.3 Trapézové úvazky 

   Při kiteboardingu se nepoužívají draci s ručkovým ovládáním, tudíž můžeme sílu, 

kterou vyvyjí drak, přenést 

upevněním chicken loopu za hák 

trapézu. Tato síla je pak přenášena 

prostřednictvím trapézu na jezdce, 

který tak nemusí držet kite pouze 

pažemi. Existují 2 základní typy 

trapézů. 

 Bederní trapéz: 

 

Bederní trapéz je všeobecně 

nejvyužívanější. Obepíná spodní část zad. Takřka neomezuje jezdce v pohybu, ale 

někdy má tendenci vyjíždět nahoru na hrudník, zejména při skákání. Trh nabízí 

nepřeberné množství různých designů a tvarů. Každý si tak může vybrat podle svého 

vkusu a pohodlí     Obrázek 24 – bederní trapéz, www.kiteboardingkarlin.cz 

 Sedací trapéz: 

Sedací trapéz (obrázek 25) má oproti bedernímu  

trapézu ještě 2 popruhy, které se obepnou kolem 

stehen a zamezují tak vyjíždění trapézu na hrudník. 

Další výhodou je menší zatěžování zad při jízdě.        

Tento druh trapézu je vhodný pro začínající kitery. 

Pokročilí jezdci preferují spíše bederní trapéz z 

důvodu volnosti pohybu. Sedací trapézy mohou 

vypdat i jako boardshorty se zabudovaným hákem. 

Existuje i typ, kdy je sedací trapéz integrován s 

batohem na záda. Tento typ se využívá zejména 

v zimě na backcountry kiting.  

Obrázek 25 – sedací trapéz, www.kiteboardingkarlin.cz  

Obrázek 26 – board shorty s integrovaným trapézovým hákem, www.kiteboarding.cz 

http://www.kiteboardingkarlin.cz/
http://www.kiteboardingkarlin.cz/
http://www.kiteboarding.cz/
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5.1.4 Bary 

Bar, česky občas překládáno jako řidítka, slouží k ovládání kitu. Každý bar 

funguje na stejném principu. Liší se pouze ve velikosti, designu, počtů šňůr a systému 

bezpečností pojistky (odstřelu). Velikost baru úměrně stoupá s velikostí draka. 

Kdybychom měli malý bar k velkému drakovi, nedocházelo by při zatáčení k 

požadovanému rozdílu délek šňůr a drak by tak reagoval pomaleji. Každý bar se 

skládá ze řídítek, chicken loopu, tzv. donkey dick/finger (pojistka proti vyháknutí), 

bezpečnostního odstřelu (obrázek 29). 

 

 Dvoušňůrový bar:  

Tento bar se používá k tréninkovým 

malým kitům, které nevyužívají systém 

depower.  S tímto barem, lze přistát draka 

bezpečně pouze na kraji větrnného okna s 

pomocníkem. Nevýhodou je nepřítomnost 

bezpečnostní pojistky. Pokud začátečník bar 

neudrží, tak mu drak může 

nekontrolovatelně uletět i několik desítek 

metrů po větru.   

                                      Obrázek 27 – dvoušňůrový bar, www.nejlevnejsikite.cz 

 Tříšňůrový bar: 

Tento systém využívá třetí lajny, která prochází 

středem baru a je navázaná na prostředek odtokové 

hrany cvičného kitu. Slouží k restartování draka, 

přistávání a jako bezpečností prvek. Pokud bychom 

bar pustili z ruky, tak nám zůstane kite uchycen na 

prostřední šňůře, kterou máme upevněnou na jedné 

ruce pomocí suchého zipu. 

                             Obrázek 28 – tříšňůrový bar, www.powerkiteshop.com 

 

http://www.nejlevnejsikite.cz/
http://www.powerkiteshop.com/
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 Čtyřšňůrový bar: 

Nejpoužívanější systém. Lajny navázané na konec baru se nazývají zadní šňůry 

(vedou k odtokové hraně kitu) a lajny procházející středem baru jsou přední (vedou k 

náběžné hraně kitu). Přední šňury nebo anglicky front lines jsou spojeny s 

chickenloopem, přes který je přenášena téměř celá síla kitu na jezdce. Přitahováním a 

odtahováním baru jezdec reguluje výkon draka. Čím víc přitáhne, tím zvýší úhel 

náběhu a tím vzroste jeho síla. 

Obrázek 29 – čtyřšňůrový bar, www.kite-line.com 

 

 

 Pětišňůrový bar: 

 

Tento typ je je obdobou čtyřšňůrového baru s přidanou pátou lajnou. Pátá lajna je 

navázána na střed náběžné hrany kitu a slouží jako bezpečnostní šňůra při ''odstřelení'' 

kitu, nebo jako podpora náběžné hrany hybridních kitů a dále jako prvek usnadňující 

zejména ''C'' kitům restart z vody. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kite-line.com/
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Chickenloop 

 

Chickenloop slouží k uchycení baru k trapézovému háku. Přenáší se tak síla 

kterou vyvyjí drak přímo na tělo jezdce, který tak nemusí vynaložit takové úsilí 

pažemi.  

 Toto zařízení je jedním z bezpečnostních prvků. Každý výrobce má jiný design a 

mechanismus, ale účel je vždy stejný. Při krizových situacích se dá uvolnit 

bezpečnostní pojistka (takzvaně ''odpálit''), tím se přeruší spojení mezi kiterem a 

drakem. Součástí chickenloopu je i 

pojistka proti vyháknutí tzv kite 

finger či někdy nazýván ''donkey 

dick''. Ten slouží k zajištění 

chickenloopu v trapézovém háku 

proti samovolnému vypadávání.  

                     

                                                 

Obrázek 30 – chickenloop, www.assault.co.nz 

Kite leash 

 Toto zařízení, česky vodítko, slouží jako druhotná bezpečnostní pojistka. Jedna 

část s karabinou je připnuta k páté lajně, či k jedné přední lajně a druhý konec kite 

leashe je připevněn k trapézu.  Jeho účelem je při odjištění pojistky chickenloopu 

depowerovat (vyvlát) kite a zajistit tak, abychom kite při krizové situaci úplně 

neztratili. Výrobci, podobně 

jako u chickenloopu, mají 

rozdílné designy a 

mechanismy uchycení, ale 

účel jse vždy stejný. 

 

 

 

                                                     Obrázek 31 – kite leash, www.one-proshop.com 

 

http://www.assault.co.nz/
http://www.one-proshop.com/
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Trimer / adjuster 

 

Další důležitou součástí je tzv. trimer, nebo adjuster, kterým se dá změnit délka 

řídících a nosných vodících šňůr a tím si upravit výkon draka podle aktuálních 

povětrnostních podmínek. Tento systém mění úhel náběhu větru a tím sníží či zvýší 

výkon draka. Nejčastěji se trimer upravuje před samotnou jízdou, popřípadě při jízdě, 

když dojde k náhlé změně povětrnostních podmínek (Stránský, 2015). 

Existují dvě místa vytrimování, jedna se nachází mezi depowerovou šňůrou a začátkem 

nosných vodících šňůr za pomocí dvou táhel. Tento systém má jednu velkou nevýhodu a 

tou je, že lidé menšího vzrůstu na něj často nedosáhnou. Tento typ využívá například 

značka Flysurfer. Druhé se nachází nad chicken loopem a výkon kitu se upravuje pouze 

jedním táhlem, které je vlastně začátkem depowerové šňůry. Tím, že má kiter táhlo tohoto 

systému přímo u těla, bývá občas těžké, ubrat výkon vytažením táhla, když má drak vyšší 

tah. Tento typ využívá například značka Naish (Kaman, 2012). 

5.2 Bezpečnost při výuce kitebordingu 

 

Kiteboarding se řadí do extrémních sportů. To sebou nese určitá rizika během 

jeho provozování. Ne všude je kiteboarding povolen. Začínají se vymezovat na 

plážích úseky, kam kiteři mohou a kde už jezdit nesmí. Při kiteboadingu se používají 

prkna, která mají ostré hrany a finky. Dalším nebezpečným prvkem pro okolní lidi 

jsou napnuté šňůry, které jsou schopny ošklivě poranit i usmrtit. Nejvíce nehod 

způsobují jezdci, kteří přeceňují své schopnosti a taktéž začátečníci, kteří se snaží 

osvojit si kitové dovednosti sami. Kažký, kdo se chce naučit kitovat sám, by si měl 

alespoň zjistit informace o bezpečnosti a teorii ovládání draka. Bez těchto znalostí, by 

nikdo neměl s kitingem začínat. Ohrozí tím zdraví sebe i lidí v jeho okolí a s velkou 

pravděpodobností dlouho nevydrží ani jeho drahé vybavení.  

5.2.1 Základní prvky bezpečnosti. 

  

 Zhodnocení počasí na kite spotu. 

Už před výjezdem na místo, kde chceme kitovat, můžeme za pomocí různých 

internetových stránek zhodnotit počasí a větrnné podmínky. Hledíme například na 
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stabilitu větru. Pokud je vítr poryvový, rozhodně by začátečník neměl vůbec na vodu 

chodit, nebo zkoušet mávat s drakem na souši. Hrozí, že při prudkém zesílení větru 

kiter nebude schopen správně reagovat a nastane tím pro něj riziko úrazu. 

 Dále musíme hledět na riziko bouřek. Většinou se dá příchod bouřky předvídat pouze 

sledováním oblohy. Při bouřce vítr několikanásobně zesílí a může změnit směr. 

Největší riziko však zmanenají blesky. Mokrý drak a lajny působí jako hromosvod.  

Všem těmto rizikovým situacím se dá předejít včasným přistáním draka a 

ukončením kitování. 

  Servery pro předpověď větru a počasí – windguru.cz, windytv.com, windfinder.com, 

ir.no. 

 Znalost kite spotu 

Je důležité si před výjezdem na vodu zjistit od kiterů, kteří místo znají, jestli 

nehrozí pod vodní hladinou nějaké nebezpečí. Jsou případy, kdy zkušení jezdci 

provádějí své triky u břehu, ale netuší, že se hned pod vodní hladinou skrývají 

nebezpečné kameny, či kmeny stromů. Tyto případy pak končí těžkým zraněním nebo 

i hůře, ikdyž stačilo se pouze zeptat ostatních jezdců, kde je na vodě bezpečno. Pokud 

jede kiter na neznámý spot, tak by si měl nejprve od břehu odbodydragovat a na 

místě, kde chce jezdit si zjistit hloubku tak, že si zkusí stoupnout na dno. Pokud se 

dna nedotkne, tak je místo pro jízdu i triky bezpečné. Další infomaci kterou je dobré si 

zjistit, pokud je to možné je, kudy a jak se dá v případě krizové situace dostat po 

břehu na původní místo startu. Může se stát, že přestane foukat, kiter provede self 

rescue a sbalí kite na protějším břehu vodní plochy. Předem získaná informace, mu 

může pomoct vrátit se na původní místo. 

 Kontrola vybavení 

Důležitým prvkem bezpečnosti je kontrola vybavení. Před kitováním bychom měli 

zkontrolovat, zda nám nafukovací kite neuchází, nemáme poškozené šňůry, máme 

utažené všechny šrouby na kiteboardu, funkčnost odstřelu na chickenloopu i kite 

leashi, správné navázání šňůr ke kitu, funkčnost trapézového úvazku, zda všechny 

přesky drží, tak jak mají. 

 Ochranné pomůcky 

Zmenšení rizika úrazu můžeme dosáhnout použitím ochraných pomůcek, jako 
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jsou například helma, či plovací vesta. 

 Stav kitera 

Velmi zásadním prvkem bezpečnosti je znát svůj psychický a fyzický stav. Kiter 

by měl být fyzicky zdravý a měl by umět odhadnout takový práh únavy, kdy bude 

ještě schopen bezpečně dojet ke břehu. Stává se občas, že kiter jede na širé moře 

několik desítek kilometrů a cestou zpátky se má problém vrátit, protože mu již nestačí 

síly. 

   S tím souvisí i přeceňování vlastních dovedností. Toto se týká například mírně 

pokročilých kiterů, kteří umějí jezdit v ideálních podmínkách (stabilní vítr, rovná 

hladina) a jdou kitovat při poryvovém nestálém větru se kterým nemají zkušenosti. Je 

vždy dobré mít zdravý respekt a vždy si uvědomit co by se mohlo při nejhorší možné 

situaci stát. 

5.2.2 Bezpečnost při jízdě, pravidla a signalizace.  

 

Jako například při jízdě v autě, i při kitingu jsou určena základní pravidla pro všechny 

jezdce. Bohužel né všichni je znají a dodržují. To má pak za následek zbytečné kolize 

a případná zranění.  

 Přednost zprava – kiter jedoucí z pravé strany (doleva) má přednost před 

kiterem jedoucím zleva doprava. Ten musí respektovat jeho směr a nechat ho 

projet. Kiter jedoucí zprava by měl rukou naznačit, jestli chce podjíždět nebo 

nadjíždět. 

 Míjení dvou protisobě jedoucích draků. Kiter, který je více proti větru musí dát 

draka  výš a jezdec, který je více směrem po větru, musí dát draka níž nad 

hladinu. 

 Pokud jedou vedle sebe, nebo se míjejí zkušený kiter a začátečník, tak by měl 

zkušenější kiter jet více proti větru (nad ním). Méně zkušený kiter by jinak 

totiž mohl svým drakem zamotat druhého jezdce. Když, ale směrem po větru 

nikdo není, tak toto riziko nehrozí. 

 Při provádění triků, kdy může kiter ztratit přehled o svém kitu, prkně a 

orientaci v prostoru, musí dbát na to, aby neohrozil žádného okolního jezdce. 
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Před provedením triku, se musí ujistit, zda má dostatek prostoru kolem sebe ve 

všech směrech. 

 Při jízdě a hlavně při změnách směru musí mít vždy kiter přehled co se děje po 

směru jeho jízdy, protisměru jízdy a směrem po větru. Za to co se děje za 

kiterovými zády (směrem proti větru) mají odpovědnost ostatní jezdci. 

  Přednost má vždy kiter, který chce jít ze břehu na vodu před kiterem, který 

chce draka přistát na souši. Je to z důvodu, že jezdci ve vodě nehrozí tak velké 

nebezpečí úrazu, jako v případě startujícího kitera na souši. 

 Po přistání draka na souši by měl kiter vždy smotat své provazy a zajistit draka 

tak, aby nepřekážel ostatním kiterům při startu a přistání. 

 Člověk by se neměl pohybovat před začátečníkem. Vždy by  měl stát za ním, 

proti větru. Hrozí, že začátečník nezvládne ovládání draka a může tak dojít ke 

zranění.  

 Pokud vidíme, že na nás letí kite, nebo napnuté šňůry, tak si cháníme 

primárně oblast krku tím, že zvedmene a spojíme ruce nad hlavou a schoulíme 

se k zemi. 

 Všichni kiteři musejí znát jednotnou signalizaci. Jedná se o jednoduché 

posunky rukama, které platí obecně mezi kitery po celém světě. Měli bychom 

znát alespoň těchto pár základních:  

 

        Přistát draka              Připraven - vypustit draka    Nejsem připraven – položit kite 
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             Jsem OK                               Stůj                             Pojď ke mě 

 

 

 

 

 

 

      Uvolni chickenloop                  Pusť bar                           Dívej se na mě 

 

     

   

 

 

 

 

Dej draka na 12.h            Otoč kite do druhého směru        Jeď tímto směrem 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 - Obrázek 43 – signalizace, www.actionkiteboarding.net 

5.3  Vítr a jeho zákonitosti 

Kiteboarding spadá do sportů, k jehož provozování je bezpodmínečně potřeba 

vítr. Právě obtékáním profilu draka větrem vzniká vztlak, který umožňuje drakovi se 

http://www.actionkiteboarding.net/
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vznášet. Každý vyznavač tohoto sportu by měl mít alespoň základní znalosti o 

chování větru.  

Vítr je vektor popisující pohyb vybrané částice vzduchu v určitém místě 

atmosféry v daném časovém okamžiku. Nejčastěji se jím rozumí horizontální složka 

proudění vzduchu. Je vyvolaný rozdíly tlaku vzduchu v atmosféře a rotací Země. Při 

jeho popisu nás zajímá jeho rychlost a směr 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr). 

 

5.3.1  Směr větru 

Směr větru se rozumí, z jaké světové strany vítr vane. Může se udávat pomocí 

azimutu ve stupních (0 – 360°) 90° - východní vítr, 180° jižní vítr, 270° západní vítr, 

315° severovýchodní vítr. Nebo se v meteorologii udává směr větru podle světových 

stran s přesností na 22,5°. Jihovýchod, jiho-jihovýchod, severo-severozápad apod.  

Pro kiteboarding není až 

tak důležitá světová strana z 

které vítr fouká, ale směr větru 

vůči pláži. Rozlišujeme tyto 

druhy směrů větru: 

 

kolmo na pláž – on-shore 

kolmo od pláže – off-shore 

rovnoběžně s pláží – side-shore    Obrázek 86 – směry větru, www.kite-kurz.cz 

šikmo na pláž – side on-shore 

šikmo od pláže – side off-shore                                     

                                                

     Začínající jezdec by nikdy neměl jezdit na off-shore vítr. Hrozí mu, že by se 

nedokázal vrátit zpět na břeh. Napříč tomu on-shore není taky ideální z hlediska 

nebezpečí úrazu o překážky na břehu. Při tomto směru větru je nutné se nejprve dostat 

od břehu pomocí bodydragingu a až potom se rozjíždět. Nejideálnějším směrem větru 

pro začátečníka je side-shore či side on-shore. Jezdec má vždy jistotu, že se vrátí na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
http://www.kite-kurz.cz/
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břeh. Při nenadálé situaci ho vítr neodvane nikam daleko od pláže a může být tak 

snadno zachráněn. 

 

5.3.2 Větrné překážky 

 

Překážky rozdělujeme do 2 základních skupin a to na pevné a větrné. Mezi 

větrné překážky ředíme budovy, stromy, terénní útvary, které jsou od nás proti větru.  

   

Pokud vítr proudí přes překážky nebo okolo nich, dochází k víření a 

turbulencím. Překážka, jako například budova, může na návětrné straně (náběžný bod) 

narušit proudění větru až do výšky, která odpovídá trojnásobku výšky budovy, a na 

závětrné straně (větrný stín) až do vzdálenosti, která odpovídá sedminásobku výšky 

budovy. Je proto nutné dávat na překážky a u nich se vytvářející turbulence pozor. Je 

třeba se vyhnout větrnému stínu na závětrné straně překážky, protože vířivý vítr 

startování a létání velmi ztěžuje a může být nebezpečný (Burian, 2009). 

Obrázek 44 – větrné překážky, www.kitemaniacs.cz 

Mezi pevné překážky řadíme ty, které jsou od nás směrem po větru. 

Neovlivňují proudění větru, ale mohou být nebezpečné pro nás samotné. Od těchto 

překážek, jako jsou například kameny na pláži, lodě, jiný kiter apod., se doporučuje 

udržovat vzdálenost alespoň 2x délka šňůr. To je cca 50m. Při nečekané krizové 

http://www.kitemaniacs.cz/


33 

 

situaci budeme mít více času na její řešení a nebude nám hrozit tak velké nebezpečí. 

5.3.3 Rychlost větru a volba vybavení 

  Další důležitou veličinou je rychlost větru. Měří se pomocí anemometru a hodnota se 

udává v metrech za sekundu (m/s) nebo uzlech (kt). 1 m/s = 1,94kt. 

Anemometry pracují na těchto principech: 

Mechanickém - větrem se roztáčí miskové lopatky, z počtu 

otáček za jednotku času se určí rychlost větru. 

Aerodynamickém - rychlost větru se určí rozdílem mezi 

dynamickým tlakem ve speciálně konstruované aerodynamické 

trubici obtékané vzduchem a statickým tlakem v téže trubici za 

bezvětří. 

Zchlazovacím - čidlem anemometru je drát vyhřátý na vyšší 

teplotu než je teplota okolního vzduchu. Čím větší vítr, tím více se 

sníží teplota drátu www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/vitr. 

Obrázek 45 – anemometr, www.shop.jachting.info 

 

Při kiteboardingu je důležité sledovat i stálost větru. Pokud vítr fouká 

konstantní rychlostí a nemění se o víc jak 2m/s , můžeme tvrdit, že se jedná o stabilní 

vítr. Při tomto větru panují ideální podmínky pro výuku. Začátečník není vyrušován 

náhlými kolapsy větru nebo naopak prudkými nebezpečnými poryvy. Tento typ větru 

je typický pro přímořské pláže, kde převládá termické proudění. 

Pokud převládá nárazový vítr, neměl by nezkušený jezdec vůbec startovat. 

Náhlé prudké zesílení větru může jezdce vynést nečekaně do vzduchu a bez 

patřičných zkušeností by tato situace mohla skončit kriticky. O nárazovém větru 

mluvíme, když jsou rozdíly maximální rychlosti větru větší než 2m/s oproti průměrné 

rychlosti. 

Dále můžeme odhadnout rychlost větru bez použití pomůcek podle Beafortovy  

http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/vitr
http://www.shop.jachting.info/
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stupnice síly větru.  

Obrázek 46 – Beaufortova stupnice, www.yachting-potapeni.cz 

Podle rychlosti větru se volí velikost draka a prkna. Obecně platí, že čím 

silnější vítr fouká, tím menšího draka a prkno používáme. Pro začátečníka vždy 

volíme velké prkno a většího draka, ale při slabším větru. Velké prkno z důvodu 

snadnější stability a velkého draka kvůli většímu výkonu a pomalejšímu ovládání.  

Před koupí draka bychom měli brát v úvahu, kde budeme nejčastěji jezdit. 

Pokud v dané lokalitě fouká slabí vítr, koupíme radši většího draka a větší prkno. 

Zohledňujeme i své zkušenosti. Začátečník by měl volit spíše draky typu bow, nebo 

hybrid. Výhody těchto draků jsou popsány v kapitole vybavení. Musí také brát v potaz 

svou váhu. Nelze říci, která velikost draka je univerzální. Je obrovský rozdíl mezi 

vybavením pro 50kg ženu a pro 100kg muže. Například při rychlosti větru 7 m/s 

bychom volili pro ženu 11m
2 

 draka a pro muže 17m
2 

 draka, za předpokladu, že jsou 

oba zkušení.  Vždy je dobré mít alespoň 2 draky, abychom pokryly co největší rozsah 

větru. Ideální rozdíl velikostí draků v případě, že máme dva draky, je 5m
2 

. Zapálení 

kiteři mají 3 i více draků. V tomto případě jsou rozdíly většinou po 2m
2 

.  

http://www.yachting-potapeni.cz/
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5.3.4 Větrnné okno 

Jeden ze základních kitových pojmů. Než začátečník zvedne draka ze země, 

měl by mít teoreticky zvládnuté zákonitosti větrnného okna. 

Větrnné okno je prostor před kiterem, kde se pohybuje drak. U větrnného okna 

určujeme jeho velikost, která je dána sílou větru a délkou šňůr. Rozdělujeme ho na 

dvě zóny – power zóna a okraj větrnného okna. Čím je drak blíže ke středu power 

zóny, tím má větší tah. Na okraji větrnného okna má drak tah minimální. 

Obrázek 47 – větrné okno, www.kitemaniacs.cz 

Obrázek 48 – větrné okno, www.snowkiting.cz 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                                                          

 

  

 

Obrázek 49 – větrné okno, www.nejlevnejsikite.cz 

12h 
1h 

 

2h 

3h 

11h 

10h 

9h 

http://www.kitemaniacs.cz/
http://www.snowkiting.cz/
http://www.nejlevnejsikite.cz/
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Větrné okno popisujeme pomocí hodinového ciferníku. Nad hlavou má kiter 12. 

hodinu. Po pravé ruce 3. hodinu a po levé pak 9. hodinu (obrázek 49). Pokud kitem 

opíšeme ciferník, tak vlastně draka vedeme po okraji větrného okna, kde má kite 

nejmenší tah.  

  Velikost větrného okna, respektive horizontální úhel mezi 9. a 3. hodinou, se 

zvětšuje či zmenšuje v závislosti na síle větru. Pokud vítr zeslábne, úhel se zmenší a 

tím i prostor, kde drak může létat. Pokud fouká dostatečně silný vítr (okolo 7  m/s a 

více), drak nám dokáže letět téměř kolmo na vítr. Úhel mezi 9. a 3. hodinou je tak 

bezmála 180°. 

 

5.4 Technika základních kiteboardingových dovedností 

5.4.1 Řízení draka  

  Bar se drží v horizontální poloze. Jezdec zeširoka roztáhne ruce a uchopí hrazdu ve 

stejné vzdálenosti od středu. Řízení draka se provádí nestejnoměrným napínáním tj. 

přitahováním řídících šňůr (hrazda se neovládá jako volant). Drak se řídí ohýbáním 

paže v lokti a ramena jsou při tom v pravém úhlu ke draku. Drak se řídí vlevo a 

vpravo potažením levé nebo pravé strany řídící hrazdy. Otáčením hrazdy se řízení 

draka neovlivní. Jezdec by měl začít velmi pomalým řízením s pohyby řídící hrazdy v 

rozsahu pouze několika centimetrů. Musí draku poskytnout čas, aby mohlo zareagovat 

na řízení. Drak se řídí rozdílně při různých rychlostech větru a délky řídících šňůr. Ve 

slabém větru je řízení pomalé, v silnějším větru rychlejší. Větší drak se řídí pomaleji 

než menší. Rychlé řízení draka zvyšuje výkon draka , protože se zvyšuje rychlost letu 

a tím také vztlak. Pro získání jistoty v řízení je nutné u každého draka strávit nějaký 

čas nácvikem (www.snowkiting.cz). 

 

 

 

 

http://www.snowkiting.cz/
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5.4.2 Regulace výkonu draka 

Díky takzvanému depower systému, můžeme u moderních draků regulovat 

jeho tah. To provádíme pomocí přitažení nebo 

odtažení baru od těla. Pokud bar přitáhneme k 

tělu, zvýší se tím úhel náběhu a tím vzroste tah 

draka. Když bar oddálíme od těla, či pustíme, 

zmenšíme tím úhel náběhu a  kite ztratí 

většinu své energie.                              Obrázek 50 – depower, www.funboard.cz 

Další možností snížení momentálního tahu draka jsou trimovací šňůry. Ty jsou 

připevněny nad barem a slouží k regulaci délky náběžných lajn. Každý výrobce má 

svůj vlastní mechanismus, ale vždy plní stejný účel. 

Zkrácením náběžných šňůr se 

zmenší úhel náběhu a tím zmenšíme 

kitu jeho tah. Kdykoli samozřejmě 

můžeme uvést trimování do 

původního stavu (maximálního tahu).      Obrázek 51+ Obrázek 52, www.funboard.cz 

5.4.3 Odstřelení draka/uvolnění bezpečnostní pojistky 

Během kitování může vzniknout situace, kdy se urychleně potřebujeme zbavit 

síly draka. V některých případech stačí pouze pustit bar od sebe a draci s depower 

systémem okamžitě ztratí většinu svého tahu. Existují ale případy, kdy se bez odstřelu 

neobejdeme. Při jeho použití dojde k uvolnění chickenloopu z trapézového úvazku a 

drak zůstane uchycen pouze na kite leashi za jednu šňůru. Každá kitová značka má 

jiný systém uvolnění chicken loopu. Každý kiter by se měl seznámit s daným 

mechanismem dřív, než kite vystartuje. 

   

http://www.funboard.cz/
http://www.funboard.cz/
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Obrázek 53 – uvolnění pojistky, www.kiteboardingevolution.com 

Obrázek 54 - uvolnění pojistky, www.assault.co.nz 

                                              

Uvolnění bezpečnostní pojistky použijeme při: 

 

 self rescue 

  – pokud přestane foukat vítr, drak leží na vodě a nejde odstartovat, tak nejprve 

draka odstřelíme a následně pokračujeme v self rescue (viz self rescue) 

 přistávání draka v silném větru bez pomocníka – pokud používáme 

nafukovacího draka při velmi silném větru a chceme ho přistát bez pomocníka, 

tak nám nezbývá než odstřelit pojistku na chickenloopu. Drak, tak ztratí 

veškerý svůj tah a zůstane přivázaný pouze za kite leash za jednu lajnu. Drak 

by se měl při tomto manévru sám položit na zem. Pokud se tak nestane a drak 

se vznáší, musíme doručkovat po jedné lajně až k drakovi a zajistit ho.  

 Dalších nebezpečně vyhlížejících situacích jako jsou například zamotání se s 

http://www.kiteboardingevolution.com/
http://www.assault.co.nz/
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jiným kiterem, windsurfařem. Nechtěné přistání kitu na stromě, či jiné 

překážce. 

5.4.4 Restart draka 

 

Při kiteboardingu dochází častokrák k situacím, kdy drak spadne na vodu a 

jezdec ho musí znovu zvednout tzv. restartovat. U moderních typů kitů není při 

dostatečně silném větru problém draka z vody zvednout. Používají se 2 způsoby 

restartu. Za jednu lajnu nebo za obě lajny současně. U kitů s uzavřenou komorou se 

používá nejčastěji restart za obě šňůry současně. 

Obrázek 55 – restart draka, www.kiteboardingevolution.com 

 

Restart draka za jednu šňůru 

 Restart nafukovacího kitu se za jednu šňůru 

provádíme tak, že bar přetočíme tak, aby 

červená šňůra byla vlevo. Poté taháme za 

jednu lajnu. Kite se tím dostane na kraj okna. 

Následně se kite začne pomalu přetáčet na 

ucho a vylétávat po kraji větrnného okna 

směrem vzhůru.  

Klíčové body: 

1, udržujte napětí ve šňůrách. Pokud jsou lajny 

prověšené, tak se dostaňte proti větru, aby se 

lajny napnuly. 

2, Chytněte jednu řídící lajnu až za pěnovým chráničem/plovákem a táhněte ho 

k sobě.  

http://www.kiteboardingevolution.com/
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3, Stále držte jednu lajnu přitaženou. Kite se začne pohybovat na kraj větrného okna a 

přetáčet se na ucho. 

4, Poté co se kite natočí na ucho a začne 

nabírat vítr, lehce uvolněte lajnu. Pokuste se 

kite nechat vyletět z vody. Pokud bude 

padat náběžnou hranou zpět na vodu, tak 

opět přitáhněte více jednu lajnu. Pokud kite 

začne padat na odtokovou hranu, tak 

přitahovanou lajnu uvolněte. 

5, Hned jak vám kite vyletí z vody, uvolněte 

bar, aby kite dostal aerodynamický tvar a lépe 

vám letěl vzhůru. Posléze začněte normálně 

řídit kite. Ujistěte se, že nemáte přetočené lajny 

a v důsledku toho obrácené řízení 

(http://www.kiteboardingevolution.com/re-

launching-a-bow-kite.html) .                                                                                                             

                                           Obrázek 56 - Obrázek 59, www.kiteboardingevolution.com 

Restartování draka za obě lajny 

Tento způsob se používá u nafukovacích draků, když není dostatečně silný vítr 

na restart za jednu lajnu nebo při startování draka bez pomocníka. 

   U komorových draků je to obvykle jedinný možný způsob jak draka bezpečně 

restartovat. Tento způsob se používá při restartování z vody i ze země.  Kdybychom 

restartovali draka ze země za jednu šňůru, tak hrozí jeho poškození prodřením. Kity s 

uzavřenou komorou mívají velmi úzký profil, takže se při snaze o restart za jednu 

lajnu lámou a jsou nestabilní. 

                       

                                                          

 

 

 

http://www.kiteboardingevolution.com/re-launching-a-bow-kite.html
http://www.kiteboardingevolution.com/re-launching-a-bow-kite.html
http://www.kiteboardingevolution.com/
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Obrázek 60 - Obrázek 63 – restart draka za obě řídící šňůry, www.kite-kurzy.cz 

Postup:  

1, Zatáhneme za obě zadní lajny současně. Při slabém větru se snažíme klást drakovi 

co největší odpor. Pokud jsme ve hluboké vodě, tak se snažíme současně plavat proti 

větru, nebo alespoň mít nasazené prkno a tlačit vodu před sebou. 

2, Počkáme, až nám kite tzv. vycouvá vzhůru odtokovou hranou napřed. Čím větší 

kite máme, tím větší výšky musí dosáhnout před otočením, jinak by se nestihl ve 

vzduchu otočit a znovu by spadnul do vody náběžnou hranou.  

3, Jednu lajnu pustíme a za druhou stále táhneme. Poté čekáme, až se drak otočí 

náběžnou hranou vzhůru.  

4, Následně pustíme i druhou zadní šňůru, uchopíme bar a začneme draka řídit. Při 

průletu draka z powerzóny na 12. hodinu nepřitahujeme bar, jinak bychom draka 

‘‘přebrzdily‘‘ a drak by ''zacouval'' odtokovou hranou zpět na vodu.  

 

5.4.5 Odstřelení kite leashe 

I kite leash má svou bezpečnostní pojistku, která se dá uvolnit. Každý výrobce 

má však svůj mechanismus. Každý kiter by se měl seznámit s daným typem odstřelu 

dříve, než vystartuje svého kita. Po odstřelení chickenloopu a kite leashe, ale ztrácíme 

veškeré spojení s drakem a můžeme ho tak nadobro ztratit. Tímto manévrem s velkou 

pravděpodobností přijdem o drahé vybavení, ale může to nám to zachránit život. 

 Odjištění kite leashe použijeme například v případě, že se kite zachytne za jedoucí 

loď, nebo máme li nějaké vážné poranění apod. 

 

http://www.kite-kurzy.cz/
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5.4.6 Rozjížděcí manévr: 

Začínáme s kitem v poloze na 12.h vetrnného okna. Poté uvedeme draka do 

polohy  o jednu hodinu do opačného směru než chceme jet. To znamená, když chceme 

jet doprava, nasměrujeme draka na 11.h. Poté prudce zatočíme do směru kterým 

chceme jet a proletíme drakem šikmo dolů s přitaženým barem skrz větrnné okno a 

následně ho vedeme zpět šikmo vzhůru na 1.h s mírně povoleným barem od těla. 

 

Obrázek 64 – rozjížděcí manévr, www.snowkiting.cz 

5.4.7 Rozjezd a jízda.  

Obrázek 65 – rozjížděcí manévr (Hosp, 2013) 

Sedíme ve vodě, prkno máme kolmo na směr větru. Nohy máme pokrčené a lokty se 

dotýkají kolen. Poté provedeme rozjížděcí manévr s drakem a ve chvíli, kdy začne 

kite vyvíjet tah, přemístíme veškerou váhu těla na prkno. Postavíme se na prkno tak, 

že přední nohu natáhneme a zadní nohu máme mírně pokrčenou Těžiště těla 

udržujeme z větší části nad zadní nohou. Udržujeme postoj a udržujeme draka na 45° 

 

http://www.snowkiting.cz/
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Obrázek 66 – start (Hosp, 2013) 

 

Jakmile dosáhneme rozjížděcím 

manévrem rychlost, musíme jí také 

umět udržet. Ve slabém větru to 

provádíme vedením draka po 

sinusoidě ve směru jízdy. V silném 

větru stačí draka ustálit na 45°(10. či 

2. hodině).                                                 Obrázek 67 – postoj na prkně (Hosp, 2013)                

Nejčastější chyby při rozjezdu 

 
1, Kiter je přetáhnut drakem směrem po větru (tzv. eagle) 

Drak vyvine příliš velký tah, který kiter není schopný ustát. To může být 

způsobeno neadekvátní velikostí draka vzhledem k síle větru.  

Při vstávání kiter přenese váhu příliš na přední hranu prkna, která se mu zasekne do 

vody a není tak schopný klást draku odpor. 

Kiter vede draka přímo do powerzóny, kde má kite příliš velký tah. 

Obrázek 68 – eagle (Hosp, 2013) 

 



44 

 

2, Kiter hrne vodu zadní hranou prkna. 

Kiter se postaví na prkno tak, že má váhu těla rozloženou na obě nohy stejně.  

Při vstávání na prkno má kiter natažené obě nohy a váhu těla za prknem, nikoli nad 

ním. (Hosp, 2013) 

 

 

Obrázek 69 – nesprávný postoj (Hosp, 2013) 

 

 

 

3, Kiter ihned po rozjezdu padá, či se ani nepostaví na prkno 

Prkno sklouzne do strany a kiter je stažen drakem po větru. To může být způsobeno 

nezpevněním těla při rozjezdu, nebo přílišným přenesením váhy na zadní nohu. 

Obrázek 70 – nesprávný postoj (Hosp, 2013) 
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5.4.8 Self rescue 

Self rescue je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se musí každý kiter 

naučit. Jedná se o způsob, kterým může jezdec v mnoha situacích zachránit jak 

vybavení, tak i svůj život. Používá se v případě. že kiter není schopen restartovat 

svého draka z důvodu slabého větru, či nějakého defektu na kitu. Zkrátka jakékoli 

situace, kdy kite není schopen letu a jezdec se potřebuje dostat na břeh. Tímto 

manévrem se kiter nedostane proti větru, ale pouze šikmo po větru (Currer, 2007). 

Obrázek 71 – self rescue (Hosp, 2013) 

Postup: 

1, odjistěte bezpečnostní pojistku na 

chickenloopu. 

2, Počkejte až drak dopadne na vodu a ztratí tah. 

Poté namotávejte na bar 1 lajnu, na kterou je 

připnutý leash až se dostanete k baru. 

3, Od baru už namotávejte všechny 4 šňůry 

zároveň 

4, Zajistěte šňury na baru gumičkou. 

5, Kite převraťte do písmene ''U'' tak, aby 

nafukovací bán byl proti větru. 

6, Upusťte vzduch z hlavního nafukovací bánu, 
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aby se mohl kite ohybat. 

7, Tělem si lehněte ne jedno ucho kitu a druhé si přitáhněte za vývaz. 

8, Utvořte z kitu ''plachtu'', která vás dotáhne k nejbližšímu břehu. Kite musí být mezi 

vámi a pláží http://www.kiteboardingevolution.com/self-rescue.html. 

                                    Obrázek 72 – self rescue, www.kiteboardingevolution.com 

 

5.4.9 Příprava, start, balení komorových kitů 

 

Příprava kitu před startem je rozdílná u kitu komorového oproti nafukovacímu. 

Rozdíl je i při samotném startu, kde závisí na síle větru. 

 

Komorový drak:   

Start při slabém větru: Kite máme již s barem navázáný k vývazu. Draka 

rozložíme kolmo ke směru větru a zatížíme odtokovou hranu kitu (pískem, batohem, 

apod...). Provazy natáhneme proti směru větru a zkontrolujeme, zda je nemáme  

překroucené. Případně si je otáčením baru rozmotáme. Poté už je kite připraven ke 

startu, který provedeme zatažením za přední šňůry a chůzí vzad.  

 

                                                             

Obrázek 73 – start ve slabém větru          Obrázek 74                 Obrázek 75 

Start při silném větru: kite rozložíme po směru větru a zatížíme ucho, které je proti 

směru větru. Provazy natáhneme kolmo na směr větru a zkontrolujeme, zda je 

nemáme  překroucené. Případně si je otáčením baru rozmotáme. Start provádíme 

pomalým přitahováním vzdálenějšího ucha kitu a necháváme draka pomalu vyletět po 

kraji větrnného okna až na 12 hodinu. 

http://www.kiteboardingevolution.com/self-rescue.html
http://www.kiteboardingevolution.com/
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 U kitů s uzavřenými komorami postupujeme obdobně, jen musíme předem podržet 

náběžnou hranu proti větru a nabrat tak vzduch do komor, aby drak držel alespoň 

částečně tvar a byl schopný letu. Jakmile drak vzlétne, komory už se zachvíli 

prouděním vzduchu dofouknou sami. 

 Obrázek 76 – start v silném větru     Obrázek 77                       Obrázek 78 

Zdroj obrázek č. 73-78, www.snowkiting.cz 

Balení: Při balení komorového draka se bar ponechává navázán. Bude tak při příštím 

rozbalení ihned připraven ke vzletu. 

 

 Balení provádíme rolováním kitu od krajů do středu. Dbáme na to, aby byl vývaz a 

všechny provazy uvnitř srolovaného kitu. Bar při rolování necháváme vedle kitu a až 

poté co máme obě uši srolované, přiložéme bar ke kitu a opatrně vložímé kite 

společně s barem do batohu. 

 

   

Obrázek 79 – balení komorového kitu                   Obrázek 80 www.youtube.com 

            

http://www.snowkiting.cz/
http://www.youtube.com/
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5.4.10 Příprava, start, balení nafukovacích kitů 

  Draka rozbalíme z batohu, rozložíme ho náběžnou hranou kolmo ke směru 

větru (obr. 81). Připojíme ''pump leash'' a začneme nafukovat na doporučenou hodnotu 

PSI. Poté odejmeme pumpu a  kite otočíme a položíme na zem tak, aby náběžná hrana 

ležela celou svojí délkou na zemi a spíry směřovaly po směru větru (obr. 82). Draka 

zatížíme pískem, prknem či batohem. Roztáhneme šnůry od draka směrem po větru. 

Bar položíme na zem tak, aby levá řídící šňůra byla vpravo (většinou bývá označena 

červenou barvou). Poté rozmotáme šňůry od baru směrem ke kitu. Uchopíme do 

každé ruky jednu řídící šňůru a jdeme až ke konci. Navážeme oba krajní konce 

pomocí liščí smyčky a poté rozmotáme přední šňůry a navážeme je na vývaz náběžné 

hrany kitu. Následně zkontrolujeme natažením provazů, zda se nám nějaké provazy 

nekříží (Obr.č.83) (Boese, 2008). 

Obrázek 81 – nafukování, www.harakirikiteboarding.cz 

Obrázek 82 – zajištěný kite, www.kitesurfing-handbook.peterskiteboarding.com 

Obrázek 83 – navázaný kite, www.youtube.com 

 Start nafukovího kitu s pomocníkem: Tento 

postup je bezpečnější a doporučuje se. Kiter si 

stoupne tak, aby šňůry byly kolmo ke směru 

větru. Upevní si bar ke trapézu a zkontroluje si 

zda má připnutý i kite leash. Poté dá pokyn 

pomocníkovi, který zvedne draka do písmene ''C'' 

a drží ho do té chvíle než dá jezdec jasný pokyn k 

jeho vypuštění. (obr. 84) Kiter musí vidět, že jsou všechny sňůry naplé a cítit tah 

draka na trapézovém úvazku. Až poté, dává signál pomocníkovi vstyčeným palcem 

http://www.harakirikiteboarding.cz/
http://www.kitesurfing-handbook.peterskiteboarding.com/
http://www.youtube.com/
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ruky k vypuštění draka a draka si pomalu zvedá po okraji větrného okna. 

Obrázek 84– start nafukovacího draka s pomocníkem, www.snowkiting.cz 

Start nafukovacího kitu bez pomocníka: Tento postup se využívá, pokud kite nemá 

jinou možnost a má dostatek zkušeností. V určitých případech může jít o velmi 

nebezpečný manévr. Důležité je mít dostatek místa a povrch bez nebezpečných 

předmětů (stromy, kameny, apod.) 

 Jezdec si připraví kite a naváže provazy stejným způsobem. Poté si draka otočí tak, 

aby jedno ucho bylo natočené po větru. Následně zatáhne za řídící šňůru 

vzdálenějšího ucha tak, aby drak nabral vítr do celé plochy a byl připraven k restartu. 

Restart provádíme mohutným zatažením za obě řídící šňůry a následné uvolnění jedné 

z nich. Při tomto manévru musíme být připraveni, že drak bude mít velkou sílu z 

důvodu průletu power zónou. 

Balení nafukovacích kitů 

 
Po přistání a zajištění draka si nejprve smotáme  šňůry, aby nepřekážely 

ostatním kiterům. Poté kite uchopíme za hlavní bán a otočíme do písmene ‘‘U‘‘. 

Otevřeme výpustný ventil a počkáme až se kite vyfoukne. Následně kite natočíme 

jedním uchem proti větru a začneme rolovat směrem od uší do středu. Vývaz kitu při 

tom máme daný na plachtě a balíme ho současně s kitem. Poté kite dvakrát přehneme 

a vložíme do batohu společně s barem. 

5.4.11 Manipulace s drakem  

Při přenášení nafukovacího draka dbáme na to, abychom drakem nedřeli o 

zem. Za větrnného počasí draka uchopíme za nafukovací bán, otočíme ho do písmene 

''U'' a můžeme bezproblému nosit hlavním bánem kolmo na vítr. Drak je větrem 

nadnášen vzhůru. Pokud nefouká, tak se nafukovací drak přenáší hůř. Opět ho 

otočíme do písmene ''U''. Opřeme si hlavní bán o bok a rukou ho uchopíme za 

prostřední spíru. Nadlehčujeme ho, abychom ho nedřeli o zem. 

http://www.snowkiting.cz/


50 

 

Obrázek 85 – manipulace s drakem, www.kiteboardingphuket.com 

Při přenášení komorových draků nejprve smotáme šňůry a poté rukou chytneme 

provazy co nejblíže k vývazu. Drak se tak částečně zabalí a můžeme ho tak bezpečně 

přenášet na kratší vzdálenosti. Toto lze provést pouze u menších velikostí. U kitů 

s větší projekční plochou musíme mít k dispozici pomocníka, nebo kite sbalit. 

5.5 Údržba kitového vybavení 

 

Jako každý sportovní materiál, tak i kitové vybavení potřebuje určitou údržbu, 

která výrazně ovlivňuje jeho životnost. Pokud kite nebudete delší dobu používat, tak 

ho nechte důkladně proschnout a skladujte ho nejlépe v suchém prostředí aby 

nemohlo dojít k tvorbě plísní. 

Pokud možno veškeré kitové vybavení vždy opáchněte sladkou čistou vodou bez 

použití chemických čistících přípravků. 

Nenechávejte kite zbytečně na přímém slunci. UV záření ho poškozuje 

Pokud necháte draka ležet nafouklého na zemi, trpí při větrnném počasí flatrováním 

(chvěním) odtokové hrany, což má za následek polámání struktury skytexu a tím 

zvýšení náchylnosti k roztržení. 

Kontrolujte pravidelně provazy. Opotřebené, či jinak porušené šňůry vyměňte dříve, 

než se stane nějaká zbytečná nehoda, která by vás mohla dovést do rizikové situace. 

Pokud na šňůrách najdete uzlík. Pokuste se ho rozmotat, ale neporušte při tom vlákna. 

Pokud by byl uzlík již moc utažen, nechte ho být a berte na vědomí, že nosnost této 

šňůry je snížena a bude třeba jí v nejbližší možné době vyměnit. 

http://www.kiteboardingphuket.com/
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Kite neskladujte na přehřátých místech (auto na sluníčku). Mohlo by to způsobit 

poškození lepených částí kitu (švy, ventiky). 

Kite se snažte nenechávat dlouhou dobu složený v batohu aby nedocházelo ke 

kompresi a deformaci materiálu. Ideálně ho nechte pouze srolovaný a dále ho 

nepřehýbejte. Nikdy batoh s kitem nezatěžujte jinými věcmi. 

Pokud máte na kitu písek, nesnažte se ho za každou cenu omést, či setřít. Při častém 

ometání by písek časem prodřel tkaninu. Očistěte kite jen tehdy, když ho delší dobu 

nebudete požívat. 

 

Praktická část 

6 Výsledky práce 

 

   6.1 Metodika práce 

 

Použité metody a výzkumný soubor 

 

  K vypracování této práce bylo využito metody analýzy, indukce, dedukce, syntézy, 

dotazování, pozorování, porovnání. Jako hlavní  metoda sběru dat byla použita anketa 

(viz příloha). Celkem bylo osloveno 19 instruktorů kiteboardingu, kteří se výukou 

začátečníků zabývají 3 a více let. V anketě byly navržena cvičení, která podle mých 

vlastních zkušeností používám na výuku kiteboardingu. Dotazovaní měli za úkol 

ohodnotit jednotlivá cvičení na škále, zda je, či není dané cvičení vhodné pro výuku. 

Ke každému cvičení mohli instruktoři napsat své poznaky, dle kterých byly cvičení 

upraveny. Vyhodnocení proběhlo dle následujícího klíče: 

Ano..................4body 

Spíše ano..........3body 

Spíše ne............2 body 

Ne.....................1 bod 
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1, Pokud cvičení dosáhlo minimálně 90% z maximálního možného počtu bodů, tak 

bylo  mírně upraveno dle poznámek instruktorů a zařazeno do seznamu.  

2, Pokud cvičení dosáhlo 70-89% z maximálního možného počtu bodů, tak bylo 

upraveno, či předěláno dle poznámek instruktorů a zařazeno do seznamu. 

3, Pokud cvičení dostalo 0-70% možných bodů, bylo vyřazeno ze seznamu cvičení. 

Nová cvičení, která navrhli dotazovaní instruktoři, budou posouzena dle mých 

vlastních dlouholetých zkušeností s výukou a poté buď zařazena, či nikoli. 

 

Anketa 

 Anketa je metoda získávání dat založená na nesystematickém průzkumu názorů 

otázkou u obvykle málo početné skupiny respondentů. Podobá se dotazníku. Je 

typickou technikou pro výzkumy kvalitativní. Od dotazníku se liší – zatímco dotazník 

je úzce specifikován na určitou skupinu, tak anketa je určena pro širokou 

nespecifikovanou skupinu. Je omezena na malý počet otázek . Ve většině případů se 

pokládají otázky otevřené  (Hendl, 2012). 

 

Analýza  

Spočívá v rozčlenění celku na dílčí komponenty, které jsou následně 

samostatně zkoumány. Zabývá se také průzkumem vztahů mezi jednotlivými 

komponenty 

Syntéza 

 Syntéza je myšlenkové spojení poznatků získaných analytickými metodami v 

celek. Syntéza je základem pro pochopení vzájemné souvislosti jevů 

 

Indukce 

 Vyvozuje obecná (teoretická) pravidla na základě mnoha poznatků o 

jednotlivostech. Využívá se k převedení pravidelností do obecného pravidla. 

 

Dedukce 

 Je proces opačný, kdy jsou vyvozovány závěry z poznatků obecných, které 

jsou považovány za pravdivé (www.lorenc.info). 

http://www.lorenc.info/
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Sběr dat a organizace šetření 
 

Před samotným sběrem dat pomocí ankety byly nejprve získány informace o 

obecné metodice výuky kiteboardingu. informace byly čerpány převážně z jiných 

závěrečných prací a zahraničních publikací. Poté byl navržen z mých vlastních 

empirických zkušeností seznam cvičení, který jsem používal při výuce kiteboardingu. 

Tento seznam byl následně převeden do ankety, kde každé cvičení bylo ohodnoceno 

na čtyřstupňové škále. Respondenti měli odpovídat na otázku, zda je ono cvičení 

vhodné pro výuku kiteboardingu (Ano, Spíše ano, Spíše ne, Ne) . Poté měli možnost 

napsat ke každému cvičení svou poznámku, nebo doplnit svá cvičení, která si myslí, 

že jsou vhodná pro výuku. 

Anketa byla vytvořena v aplikaci MS Word tak, aby svým zněním vyhovovala cíli 

bakalářské práce. Dále byla anketa rozeslána mezi mé známe instruktory pomocí 

Facebooku, kteří mi dále posílali kontakty na další vyhovující respondenty. Prosba o 

vyplnění ankety byla také vyvěšena na facebookových stránkách Harakiri instruktoři. 

Nejvíce odpovědí od respondentů bylo však získáno pomocí osobní zprávy. Na 

všechny otázky v anketě odpovědělo během 1 měsíce 19 respondentů. Po ukončení 

dotazování byla provedena kontrola z hlediska správnosti vyplnění odpovědí. 

Výsledky ohodnocení cvičení byly přehledně převedeny do tabulky MS Excel 

(příloha 2). Poznámky a nová cvičení, která se objevila v anketě, byla mnou 

posouzena a posléze se promítla ve výsledném návrhu cvičení pro výuku 

kiteboardingu. Cvičení byla doplněna o fotky, které byly z větší části pořízeny na 

letních kurzech, či vyfoceny ilustrativně na louce nedaleko Prahy.  

 

6.2 Postup při výuce kiteboardingu 

 

Každý začátečník, který se chce naučit kitovat, by měl být nejprve seznámen 

s teoretickou částí a posléze přejít na část praktickou. Následující postup při výuce je 

sestaven na základě vlastních zkušeností a je vhodný do podmínek, které zaručí 

alespoň 4 větrné hodiny denně a mělkou vodu alespoň 50m od břehu. Taková místa 

nalezneme spíše v zahraničí. Např. Lefkáda – Řecko, Rujana – Německo, Hel – 

Polsko, Nin – Chorvatsko, Hurghada – Egypt. 
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Návrh na ideální postup výuky při týdenním kiteboardingovém kurzu: 

 

1.den: Teorie cca 2h – bezpečnost, seznámení se s vybavením, seznámení se 

s místním spotem. 

            Praxe cca 4h – cvičení s cvičným drakem. Při malém počtu kurzantů či jejich 

šikovnosti se dá zvládnout i pár cvičení s malým komorovým drakem. 

2. den: Teorie cca 1h – princip větrného okna, technika základních kiteboardingových 

dovedností 

             Praxe cca 4h – cvičení s malým komorovým drakem + základní cvičení 

s nafukovacím drakem. Ideálně by se měl začátečník dostat alespoň k řízení kitu 

jednou rukou + chůze šikmo proti větru. 

  Na konci vyučovacího dne, by měl zkušený kiter ukázat, jak se provádí self-rescue a 

případně by si ho měli začátečníci vyzkoušet. 

3. den: Teorie cca 1h – technika rozjíždění a jízdy, signalizace, pravidla bezpečnosti 

při jízdě. Údržba kitového vybavení. 

             Praxe cca 4h  - opakování základních cvičení s nafukovacím drakem, 

bodydraging, rozjezdy. Na konci dne self-rescue. 

4. den: Praxe cca 4h - opakování bodydragingu, rozjezdy, jízda po větru 

5. den: Praxe cca 4h - Jízda po větru + první pokusy o stoupání proti větru. 

6. den: Praxe cca 4h - opakování bodydragingu, nácvik nastoupání proti větru. 

7. den: Praxe cca 4h – Jízda proti větru, plynulá změna směru jízdy.   

6.2.1 Teoretická část výuky 

 

   V teoretické části by se měli objevit kapitoly: 

 

1, Základní bezpečnost při kiteboardingu 

2, Vybavení 

3, Vítr a jeho zákonitosti 

4, Technika základních kiteboardingových dovedností 

5, Údržba kitového vybavení 
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6.2.2 Praktická část výuky  

  

Návrh optimalizovaného souboru cvičení pro výuku kiteboardingu 

 

  Výsledný seznam cvičení vznikl na základě vyhodnocení ankety. Viz příloha 2 a 3 

 

Cvičení s cvičným drakem 

 

 

 

1, Ležeté osmičky 

 

Provedení: Začátečník dostane již vystartovaného draka zkušenějším kiterem na 11. 

či 1. hodině. Nejprve si připevní na ruku bezpečnostní leash a poté chytne bar 

oběma rukama.  

Pozvolným střídavým přitahováním jedné strany baru provádí ležaté osmičky na 

vrcholu větrného okna. Očima stále sleduje kite.  

 

Důvod cvičení: seznámení se se základními principy řízení dvoušňůrového draka. 

Nejčastější chyby: prudké přitahováni baru, točení barem jako volantem 

Poznámky: Čím silnější vítr fouká, tím se drží bar více u středu. Tím se zmenšuje 

poloměr otáčení baru a drak reaguje pomaleji na zatáčení.                                          

 

                                           Obrázek 87- osmičky 
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2, Větrné okno 

 

Provedení: Kiter vede draka pomalu po okraji větrného okna z 12. hodiny doleva na 

9. hodinu a pak pomalu zpět přes 12. hodinu až na 3. hodinu. Poté zopakovat s 

tím, že na každé hodině bude drak držen bez pohybu po dobu 5s. Bar držíme v 

natažených rukou volně a rovnoběžně s profilem kitu. 

 

Důvod cvičení: nácvik přesnějšího ovládání draka + nácvik na přistávání a startování 

draka. 

 Nejčastější chyby: křečovité držení baru zamezuje citlivému ovládání draka.  

 

Poznámky: Při slabém větru se drak stává na kraji okna nestabilním a může 

zkolabovat. Za této situace můžeme draka držet ve statické poloze pouze v horní 

části větrného okna (mezi 11. - 1.h) 

 

Obrázek 88 – větrné okno 
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3, Přistání a start 

 

Provedení: Kiter vede draka plynule po kraji větrného okna až na zem, kde mu 

pomocník draka přidrží. Následně draka znovu odstartuje a přistane na druhé 

straně. 

Důvod cvičení: Nácvik přistávání kitu na kraji větrného okna s pomocníkem. Nácvik 

odhadu vzdálenosti při přistání. 

Nejčastější chyby: neplynulost pohybu draka může vést k jeho zkolabování. Přílišné 

přitažení spodní ruky na baru při přistávání vede k položení kitu do powerzóny.  

Poznámky: pomocník drží draka zeširoka za náběžnou hranu. Kite je ve tvaru 

''C'' ( jedno ucho u země, druhé vzhůru), komory směřují ven z větrného okna.. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 89 – přistávání a startování kitu 

                                                                                         

 

                        

                   

     

 

Obrázek 90 -  přistávání a startování kitu 
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4, Ležaté osmičky s velkým rozsahem 

 

Provedení: Kiter provádí ležaté osmičky s velkým rozsahem zkrz celé větrné okno a 

snaží klást odpor celou vahou svého těla tak, aby ho kite nestáhl po větru. Při 

průletu draka směrem vpravo vytrčí pravou nohu vpřed a levou mírně pokrčí, 

přičemž jeho těžiště spočívá na levé (zadní) noze. 

 

Důvod cvičení: začátečník se naučí vnímat sílu draka. Koordinace ovládání draka a 

nohou zároveň. 

Nejčastější chyby: Pozdní přenesení váhy na zadní nohu způsobí, že kite svou silou 

přetáhne kitera po větru.  

Poznámky: za velmi silného větru můžeme toto cvičení aplikovat v sedě. 

 

 

 

                                   Obrázek 91 – ležaté osmičky s velkým rozsahem 
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5, Sinusoida v polovině okna 

 

Provedení: Kiter mává s drakem ve tvaru sinusoidy pouze v jedné polovině větrného 

okna, potom strany vymění. Při provádění sinusoidy v pravé části větrného okna 

má kiter vytrčenou pravou nohu vpřed a levou mírně pokrčí, přičemž jeho těžiště 

spočívá na levé (zadní) noze. 

 

 

Důvod cvičení: cvičení slouží jako průprava k udržení síly tahu v kitu po rozjezdu na 

vodě ve slabém větru. 

Nejčastější chyby: sinusoida přesahuje do druhé poloviny větrného okna. Problém by 

nastal ve chvíli, kdy by foukal silný vítr. Kiter by už nebyl schopný čelit síle kitu 

kterou by vyvinul při průletu do druhé poloviny okna. 

Poznámky: sinusoidu začít provádět ze statické polohy kita na 45° nad zemí. 

 

 

                                  Obrázek č. 92 – svislé vlnovky - sinusoida 
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6, Kite-loop 

 

Provedení: Kiter provede tzv. kite-loop. Začátek kiteloopu je na 12. hodině a provádí 

ho s plně přitaženým barem za jednu stranu. Bar narovnává ve chvíli, kdy kite letí 

vzhůru na 12. hodinu. Poté provede kite-loop na druhou stranu. Pokud si je kiter 

jistý jedním kiteloopem, může provést 2 za sebou. 

 

Důvod cvičení: začátečník si uvědomí, že při překřížení lajn se ovládání kitu nemění. 

 

 

Nejčastější chyby: Ve chvíli, kdy kite letí směrem k zemi začátečník překříží ruce. 

 

Poznámky: při silném větru nad 8m/s provádí kite-loopy v sedě. 

 

 

 

Obrázek 93- kite-loop 
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7, Řízení jednou rukou a chůze 

 

Provedení: kiter řídí draka jednou rukou u středu baru a drží draka ve statické poloze 

na 45°. Zároveň jde mírně šikmo proti větru (cca 20°). Cvičení provádí na obě 

strany.  

 

Důvod cvičení: nácvik ovládání jednou rukou je důležitý pro pozdější fáze 

kiteboardingu, kdy druhá ruka například drží prkno, nebo se využívá jako 

kormidlo při bodydragingu. 

Nejčastější chyby: drak nedrží na jednom místě – kiter musí řídit draka pouze 

zápěstím, nikoli celou rukou.  

Kiter chodí po větru – kite tím ztrácí svůj tah a stává se tak hůře ovladatelným. 

Poznámky: Po několika opakováních by začátečník měl přestat sledovat kite a měl by 

se dívat ve směru chůze. 

 

 

Obrázek 94 – chůze s drakem a řízení jednou  rukou 
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8, Přistání draka v powerzóně 

 

Provedení: Kiter provede přistání draka do powerzóny pomocí 3. šňůry. Jedna ruka 

musí držet bar u středu tak, aby kite při ''couvání'' nezačal rotovat. Poté draka 

opět vystartuje. Pokud drak spadne na náběžnou hranu, tak se začátečník pokusí 

draka restartovat pomocí 3. šnůry. Po mírném zatažení za prostřední šňůru se kite 

vznese do vzduchu. V tu chvíli musí kiter mírně zatočit na libovolnou stranu a 

uvolnit prostřední šnůru. 

 

Důvod cvičení: kiter musí být schopný si cvičný kite přistát sám, i si ho sám 

restartovat. 

Nejčastější chyby: Kiter příliš vytáhne prostřední lajnu a tím mu kite zkolabuje a je 

neovladatelný. 

Poznámky: Po úspěšném provedení tohoto cvičení si začátečník může vyzkoušet 

pouze pustit bar a nechat draka ‘‘vyvlát‘‘ na bezpečnostní šňůře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obrázek 95 – přistávání draka v powerzóně                 Obrázek 96 
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Cvičení s malým 4 šňurovým komorovým drakem.  

 

Pro tato cvičení se nejvíce využívají draci o velikosti 4-6m
2
. Například Flysurfer 

Viron, Flysturfer Peak, Ozone Access. 

 

1, Příprava kitu 

 

Provedení: Příprava kitu před startem. Rozbalení kita, natažení a rozmotání provazů, 

kontrola lajn a bezpečnostních prvků. 

 

Důvod cvičení: začátečník by se měl seznámit s vybavením dřív, než ho použije, 

jinak by hrozilo riziko krizové situace. 

Nejčastější chyby: podcenění kontroly zejména bezpečnostní pojistky u 

chickenloopu. Nemusí být správně zajištěna a při větším tahu se může uvolnit. 

Poznámky: finální kontrolu vždy provede zkušenější kiter. 
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2, Ležaté osmičky 

Provedení: Začátečník dostane již vystartovaného draka zkušenějším kiterem. 

Nejprve si připne kite leash za bezpečnostní šňůru, poté si upevní chickenloop za 

svůj trapézový úvazek. Během těchto úkonů mu pomocník řídí draka barem, až 

poté mu přenechává řízení. 

Pozvolným střídavým přitahováním jedné strany baru provádí ležaté osmičky na 

vrcholu větrného okna. Očima stále sleduje kite. Po chvíli zvětšuje rozsah 

osmiček. 

Důvod cvičení: seznámení se se základními principy řízení 4 šňůrového 

depowerovatelného draka.  

Nejčastější chyby: Začátečník ihned přitáhne bar. Může být způsobeno tím, že necítí 

tah na baru, jako to bylo u cvičného kitu. 

Poznámky: Na začátku je nutné jistit začátečníka zezadu za trapéz. 

 

 

 

                                               Obrázek 97 – ležaté osmičky 
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3, Odstřel + restart draka 

Provedení: začátečník uvolní bezpečnostní pojistku na chickenloopu a nechá kite 

vyvlát a spadnout na zem. Poté doručkuje po bezpečnostní lajně k chickenloopu, 

sestaví ho do původního stavu a kite restartuje. Pokud kite leží na náběžné hraně, 

restart provede zatažením za obě řídící šňůry a nechá kite ''vycouvat'' vzhůru asi 

2m nad zem. Poté uvolní jednu řídící lajnu a nechává draka otočit a vyletět na 

vrchol větrného okna. 

Důvod cvičení: Seznámení začátečníka s bezpečnostním odstřelem a restartem draka. 

Nejčastější chyby: Začátečník drží bar při uvolňování pojistky – nedojde tak u 

uvolnění tahu.  

Poznámky: Toto cvičení musí bezpodmínečně nejprve ukázat zkušený kiter, dřív než 

ho bude zkoušet začátečník! 

 

Obrázek 98 – uvolnění bezp. pojistky        Obrázek 99                         Obrázek 100 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 101 – restart draka                                                                  Obrázek 102 
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4, Přistávání a start na kraji okna 

Provedení: Kiter vede draka plynule po kraji větrného okna až na zem. Bar má mírně 

přitažený. Pomocník draka na zemi přidrží za spodní ucho kitu a popojde s ním 

proti větru tak, aby kite ''vyvlál'' a ztratil svůj tah. Jakmile pomocník drží kite, tak 

člověk ovádající draka musí popojít směrem ke kitu, aby se uvolnilo napětí šňůr. 

Poté pomocník položí kite na zem. Na ucho, za které kite držel, položí zátěž 

(písek), aby kite neuletěl. Následně si kiter draka znovu odstartuje z kraje 

větrného okna přitažením volného ucha a chůzí směrem proti větru. 

 

Důvod cvičení: nácvik přistávání kitu na kraji větrného okna s pomocníkem, nácvik 

odhadu vzdálenosti při přistání, nácvik startu z kraje větrného okna bez 

pomocníka. 

Nejčastější chyby: neplynulost pohybu draka při přistání může vést k jeho 

zkolabování. Nepřitažením baru se stává kite méně stabilním a může to vést k 

jeho zkolabování. Tyto problémy nastávají hlavně ve slabém větru. 

Poznámky: Cvičení nejprve ukáže zkušenější kiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 102 – přistávání komorového draka           Obrázek 103 
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5, Dynamické otočky 

 

Provedení: Kiter provádí ležaté osmičky s tím, že při zatáčení kitu mírně přitáhne 

bar. Tím docílí rychlejší reakce a dynamičtější otočky. 

 

Důvod cvičení: Seznámení začátečníka s funkcí depoweru. 

Nejčastější chyby: Začátečník drží bar stále přitažený a nedokáže tak čelit velké síle 

draka při průletu powerzónou. 

Poznámky: Na začátku je nutné jistit začátečníka zezadu za trapéz. 

 

 

                                           Obrázek 104 – dynamické otočky 

 

6, Řízení jednou rukou a chůze 

 

Provedení: kiter řídí draka jednou rukou u středu baru a drží draka ve statické poloze 

na 45°. Zároveň jde mírně šikmo proti větru (cca 20°). Při chůzi doleva řídí kite 

pravou rukou u středu baru. Cvičení provádí na obě strany.  
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Důvod cvičení: nácvik ovládání jednou rukou je důležitý pro pozdější fáze 

kiteboardingu, kdy druhá ruka například drží prkno, nebo se využívá jako 

kormidlo při bodydragingu. 

Nejčastější chyby: Drak nedrží na jednom místě – kiter musí bar po celou dobu 

chůze mírně přitažený, aby kite reagoval na zatáčení baru.  

Kiter chodí po větru – kite tím ztrácí svůj tah a stává se tak hůře ovladatelným. 

Poznámky: Po několika opakováních by začátečník měl přestat sledovat kite a měl by 

se dívat do směru chůze. 

 

 

 

Obrázek 105 – chůze a řízení jednou rukou 

 

7, Rozjížděcí manévr 

Provedení: kiter provede rozjížděcí manévr v sedě na suchu. Kite dá na vrchol 

větrného okna. Při rozjezdu vpravo posune kite na 11. hodinu a pak kitem proletí 

šikmo dolů větrným oknem. V tu chvíli se zvedá ze sedu do stoje vlastním úsilím. 

Síla kitu mu pouze dopomůže při vstávání. Následuje vrácení draka na 12. hodinu 

a opakování manévru na druhou stranu opět ze sedu. 
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Důvod cvičení: Nácvik rozjížděcího manévru. 

Nejčastější chyby: Nesprávná trajektorie kitu vede buď k nedostatečnému či 

přílišnému tahu kitu. 

Poznámky: Po postavení může kiter pokračovat chůzí kolmo na směr větru. 

 

 

 

Obrázek 106 – rozjížděcí manévr                   Obrázek 107 – trajektorie letu kita 

 

 

 

8, Souhrnné cvičení 

 

Provedení: komplexní testovací sestava, zda začátečník zvládá základní dovednosti s 

kitem. 

Začátečník si vystartuje draka buď z powerzóny nebo z kraje větrného okna. Poté 

si sedne a provede rozjížděcí manévr během kterého se postaví na nohy. 

Následuje mávání drakem po sinusoidě v jedné polovině větrného okna se 

zmenšováním amplitudy (rozsahu) až do úplně statické polohy, kdy kite udržuje 
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na úrovni 45°. Poté kite začne řídit jednou rukou a pokračuje chůzí šikmo proti 

větru. Totéž zopakuje na druhou stranu a poté kite přistane sám zatažením za obě 

řídící lajny a zacouváním draka do powerzóny (při slabém větru), nebo s 

pomocníkem na kraji větrného okna. Kite následně sbalí (viz balení kitu). 

 

Důvod cvičení: kiter si zopakuje více cvičení, která na sebe navazují. Průprava na 

rozjezd a jízdu na vodě. 

Nejčastější chyby: během tohoto cvičení se může vyskytnout mnoho chyb. Je 

důležité, aby začátečníka slovně doprovázel a kontroloval zkušenější kiter.  

Poznámky: Pokud drak během cvičení spadne. Kiter si ho musí sám restartovat a 

začít znovu. 

 

Cvičení s nafukovacím drakem 

 

1, Příprava kitu před startem. 

Provedení: Kite rozložíme náběžnou hranou kolmo na vítr. Připojíme pump leash a 

nafoukneme draka na doporučený tlak. Ujistíme se, že kite nikde neuchází a že máme 

uzavřeny přepustné ventilky mezi hlavním bánem a spírami. Draka přetočíme tak, aby 

náběžnou hranou ležel na zemi a poté ho zajistíme (pískem, prknem, trapézem, apod.). 

Roztáhneme šňůry od draka směrem po větru a zkontrolujeme, zda nejsou nikde 

poškozeny. Nyní rozmotáme a navážeme lajny ke kitu. Zkontrolujeme funkčnost 

bezpečnostní pojistky na chickenloopu jejím uvolněním a následným sestavením.  

 

 

Důvod cvičení: Naučení se správného postupu přípravy nafukovacího kitu 

Nejčastější chyby: Nedodržení správného postupu, či vynechání nějaké bezpečnostní 

zásady 

Poznámky: Kiteři často nekladou důraz na kontrolu jejich vybavení před startem. To 

může vést ke zbytečným komplikacím a krizovým situacím.  
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             Obrázek 108 – příprava kitu                                   

Obrázek 109  

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 110                                              Obrázek 111 – rozmotání šňůr 

 

 

 

2, Ležaté osmičky 

Provedení: Začátečník dostane již vystartovaného draka zkušenějším kiterem. 

Nejprve si připne kite leash za bezpečnostní šňůru, poté si upevní chickenloop za svůj 

trapézový úvazek. Během těchto úkonů mu pomocník řídí draka barem, až poté mu 

přenechává řízení.  

Pozvolným střídavým přitahováním jedné strany baru provádí ležaté osmičky na 

vrcholu větrného okna. Očima stále sleduje kite. Po chvíli zvětšuje rozsah osmiček. 

Důvod cvičení: Seznámení se s vlastnostmi a principy řízení nafukovacího draka. 
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Nejčastější chyby: Prudké zatáčení s kitem. Nafukovací draci bývají často ve 

vzduchu rychlejší a tím vyvíjejí větší tah. Začátečník by měl proto dbát na plynulé 

pomalé osmičky (malý rozsah pohybu na baru). 

Poznámky: Bar přitahovat pouze mírně 

 

 

 

                                           Obrázek 112 – ležaté osmičky (youtube.com) 

 

 

 

 

3, Start a přistání 

Provedení: začátečník stojí ve vodě v úrovni pasu. Pomocník mu drží kite na kraji 

větrného okna ve tvaru písmene ‘‘C‘‘. Kiter dává signál pomocníkovi a ten yypouští 

draka. Kiter řídí draka po kraji větrného okna na 11. hodinu a poté ho přistává zpět 

k pomocníkovi. 

Důvod cvičení:  Nácvik startu a přistání nafukovacího kitu 

Nejčastější chyby: Kiter startuje draka mimo větrné okno.  

                                Kiter má příliš přitažený bar při startu. 
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Poznámky: Při dostatečném prostoru na břehu, lze cvičení provádět i na pláži 

 

Obrázek 113 – start nafukovacího draka       Obrázek 114 – signál pro vypuštění draka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Obrázek 115 – start na vodě 

4, Odstřel + restart draka  

 

Provedení: Začátečník uvolní bezpečnostní pojistku na chickenloopu a nechá kite 

vyvlát a spadnout na zem. Poté doručkuje po bezpečnostní lajně k chickenloopu, 

sestaví ho do původního stavu a kite zrestartuje. Pokud kite leží na náběžné hraně, 

restart provede zatažením za jednu řídící šňůru a nechá kite vyletět vzhůru po kraji 

větrného okna.  

Důvod cvičení: Seznámení začátečníka s bezpečnostním odstřelem a restartem draka. 
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Nejčastější chyby: Začátečník drží bar při uvolňování pojistky – nedojde tak k 

uvolnění tahu.  

Poznámky: Toto cvičení musí bezpodmínečně nejprve ukázat zkušený kiter, dřív než 

ho bude zkoušet začátečník! 

Obrázek 116 – restart draka na vodě                                  Obrázek 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Obrázek 118 

 

5, Ležaté osmičky s přitahovánim 

Provedení: Kiter provádí ležaté osmičky s větším rozsahem a při průletu draka 

powerzónou přitáhne bar. Při otočkách bar uvolní. Nechává se tak vláčet drakem ve 

vodě po břiše 

Důvod cvičení: Začátečník si uvědomí, kdy a jak velkou sílu může kite mít. 
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Nejčastější chyby. Začátečník drží bar neustále přitažený. To může zapříčinit 

přebrždění draka a jeho následný pád do vody na odtokovou hranu. 

Poznámky: Při tomto cvičení je důležité dbát na to, aby před kiterem bylo dostatek 

místa a dostatečně hluboká voda. 

 

Obrázek 119 – ležaté osmičky s přitahováním baru 

 

                          Obrázek 120 - ležaté osmičky s přitahováním baru 

 

 

6, Řízení jednou rukou a chůze 

 

Provedení: kiter řídí draka jednou rukou u středu baru a drží draka ve statické poloze 

na 45°. Zároveň jde mírně šikmo proti větru (cca 20°). Při chůzi doleva řídí kite 

pravou rukou u středu baru. Cvičení provádí na obě strany.  
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Důvod cvičení: nácvik ovládání jednou rukou je důležitý pro pozdější fáze 

kiteboardingu, kdy druhá ruka například drží prkno, nebo se využívá jako 

kormidlo při bodydragingu. 

 

Nejčastější chyby: drak nedrží na jednom místě – kiter musí bar po celou dobu chůze 

mírně přitažený, aby kite reagoval na zatáčení baru.  

Kiter chodí po větru – kite tím ztrácí svůj tah a stává se tak hůře ovladatelným. 

 

 

Poznámky: Po několika opakováních by začátečník měl přestat sledovat kite a 

měl by se dívat do směru chůze. 

 

 

Obrázek 121 – chůze s drakem a ovládání jednou rukou 

 

7, Bodydraging bez prkna 

 

Provedení: Začátečník začne provádět bodydraging bez prkna s dopomocí 

zkušenějšího kitera. Zkušenější kiter se drží začátečníka zezadu za trapéz a slovními 

pokyny pomáhá začátečníkovi se správným provedením. Spodní ruka, která neřídí 
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draka slouží jako kormidlo. Namíříme jí cca 20° od draka směrem proti větru a 

ponoříme jí těsně pod hladinu. Natáhneme nohy, položíme se na bok a zpevníme trup. 

Bar máme mírně přitažený a draka na 45°. Při změně směru draka vedeme pomalu 

přes 12. hodinu na opačnou stranu větrného okna. Ruka, která řídila kite, nyní funguje 

jako kormidlo a naopak. Cílem je se dostat směrem proti větru. 

Důvod cvičení: Bodydraging je nezbytně nutná dovednost, která nám umožňuje 

stoupat proti větru pro prkno v případě jeho ztráty.  

Nejčastější chyby: Kiter nezpevní své tělo a nechává se unášet po větru.  

                                Kiter si rukou ukáže moc ostrý úhel proti větru. 

                                Kiter se snaží spodní rukou plavat 

Poznámky: Po několika opakováních již zkouší začátečník provést cvičení sám, bez 

doprovodu zkušenějšího kitera. Ten stojí na místě jako výchozí bod a bodydragující 

začátečník se snaží dostat nad jeho úroveň směrem proti větru. 

 

 

Obrázek 122 – bodydraging bez prkna, www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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8, Bodydraging s prknem 

 

Provedení: Provedení je podobné jako u bodydragingu bez prkna.  Ruka, která byla 

používána jako kormidlo, nyní drží prkno uprostřed za ručku. Směr bodydragingu je 

udáván špičkou prkna, které je zároveň mírně naklopeno proti kitu, aby mohlo svou 

plochou klást odpor. 

Důvod cvičení: Bodydraging s prknem je využíván v situacích, kdy fouká slabý vítr, 

který už neumožňuje jízdu na prkně a kiter se potřebuje dostat ke břehu. Další situací 

je když fouká on-shore vítr a kiter se potřebuje dostat s prknem od břehu, aby se mohl 

rozjet. 

Nejčastější chyby: Kiter neklade prknem dostatečně velký odpor drakovi. Kiter je tak 

tažen drakem po větru. 

Poznámky: Není dobré mít bar přitažený naplno. Zvýší se tím sice rychlost 

bodydragingu, ale sníží úhel stoupavosti proti větru. 

 

 

                                     Obrázek 123- bodydraging s prknem 
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9, Self rescue 

 

Provedení: Kiter nejprve odjistí bezpečnostní pojistku na chickenloopu. Následně 

počká, až drak dopadne na vodu a ztratí tah. Poté namotá na bar 1 lajnu, na kterou je 

připnutý leash až se dostanete k baru. Od baru už namotává všechny 4 šňůry zároveň. 

Po namotání šňůr až k baru je zajistí proti rozmotání gumičkami. Kite následně 

převratí do písmene ''U'' tak, aby nafukovací bán byl proti větru. Upustí vzduch z 

hlavního nafukovací bánu, aby mohl kite ohýbat Tělem si lehne na jedno ucho kitu a 

druhé si přitáhne za vývaz. Kiter poté utvoří z draka ''plachtu'', která ho dotáhne k 

nejbližšímu břehu. Kite musí být mezi vámi a pláží na kterou se chcete dostat. 

Důvod cvičení: Kiter bude schopen v mnoha situacích zachránit jak vybavení, tak i 

svůj život. Používá se v případě, že kiter není schopen restartovat svého draka z 

důvodu slabého větru, či nějakého defektu na kitu. 

Nejčastější chyby: nesprávné zajištění šňůr. Může dojít k namotání šňůr okolo 

nohou. 

Poznámky: Toto cvičení musí nejprve předvést zkušený kiter na mělčině, aby 

začátečník viděl všechny detaily provedení v praxi.  

 Toto cvičení není nezbytně nutné provádět ihned po nácviku bodydragingu pokud 

nehrozí, že začátečník skončí sám daleko od břehu. Pokud je místo výuky bezpečné a 

fouká směrem ke břehu, můžeme toto cvičení přesunout například na konec dne, kdy 

nefouká. Pokud už je kiter schopen jízdy, musí bezpodmínečně znát self rescue! 

 

 

Obrázek č 124 – self rescue                                   Obrázek č. 125 – self rescue 



80 

 

 

10, Postoj na souši 

 

Provedení: Začátečník si sedne na zem, pokrčí mírně nohy a opře si chodidla o paty. 

Pomocník ho chytne za ruce a mírným zatažením simuluje tah draka. Ve chvíli kdy 

pomocník zatáhne, se začátečník snaží vstát a zaujmout postoj jako při jízdě na prkně. 

Ruce má natažené, zadní noha mírně pokrčená, přední natažená a těžiště těla šikmo 

vzad. Necháme začátečníka v této poloze chvíli setrvat a následně opakujeme na 

druhou stranu.  Cvičení poté opakujeme s nasazeným prknem a místo rukou podáme 

začátečníkovi bar. 

Důvod cvičení: Nácvik správného postoje.     

Nejčastější chyby: Začátečník by se neměl nechávat vytáhnout za ruce až do stoje. 

Prvotní impuls síly, který mu je udělen pomocníkem, mu dopomáhá se dostat 

z polohy sedu do dřepu.    

Poznámky: Cvičení provedeme opakovaně několikrát na obě strany. Poté stejné 

cvičení provedeme s nasazeným prknem na nohou.  

                      

 

Obrázek 126 – postoj na souši (Hosp, 2013)  Obrázek 127 – simulovaný start na souši 
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11, Nasazení prkna ve vodě 

 

Provedení: Začátečník si ve hluboké vodě sedne do vody a jednou rukou chytne 

prkno za ručku. Druhou rukou si ve vodě pomáhá udržet rovnováhu. Pokrčí obě nohy 

a obě současně vsune do prkna. Poté prkno vyzuje a pokusí se ho znovu nasadit 

druhou rukou. 

Důvod cvičení: Nácvik nazutí prkna ve vodě. 

Nejčastější chyby: Nazutí nejprve jedné a poté druhé nohy. Může vést k problémům 

při udržování rovnováhy. 

Poznámky: Prkno můžeme držet i za přední hranu (toe side) místo za ručku. 

 

 

12, Nasazené prkno a unášení do strany 

 

Provedení: Začátečník sedí ve vodě s pokrčenýma nohama a nasazeným prknem. 

Drakem provádí ležaté osmičky v malém rozsahu. Snaží se klást odpor drakovi 

prknem tak, aby při vyvinutí tahu drakem k němu zůstal stále čelem a nenechal se 

strhávat po větru. Ve chvíli, kdy kite letí vpravo, kiter posouvá své těžiště nad levou 

nohu a mírně natáhne obě nohy.  

Důvod cvičení: Začátečník se naučí pracovat s prknem na nohou a klást drakovi 

odpor. 

Nejčastější chyby: Kiter neposune těžiště  na opačnou stranu, než letí drak a nechává 

se přetáhnou drakem pom větru. 

Poznámky: Při správně provedeném cvičení připomíná pohyb kitera padající list. 
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13, Opakované rozjezdy na jednu stranu 

 

Provedení: Kiter provádí opakovaně rozjížděcí manévr na jednu stranu s nasazeným 

prknem na nohou. Manévr provádí 5x po sobě s postupně se zvětšujícím rozsahem 

mávnutí drakem a přitažením baru. Při každém rozjezdu se pokouší postavit na prkno 

a klade důraz na polohu těžiště a správný pohyb nohou. Kiter po každém pokusu o 

rozjezd vrátí draka na 12h a začíná znovu. 

Důvod cvičení: Začátečník postupným zvětšováním síly tahu draka zjistí, která je 

nejideálnější trajektorie draka skrz větrné okno.   

Nejčastější chyby: Kiter mezi jednotlivými pokusy o rozjezd neuvede draka do klidu 

na 12. hodinu. 

Poznámky: Před každým pokusem uvést tělo do správné polohy – pokrčené nohy, 

lokty se dotýkají kolen. 

 

 

           Obrázek 128 - rozjezd                                     Obrázek 129 - rozjezd 
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14, Rozjezd šikmo po větru + první ujeté metry 

 

Provedení: Kiter provede rozjížděcí manévr v rozsahu se závislostí na síle větru. Při 

průletu draka skrz větrné okno se kiter postaví na prkno, zadní nohu mírně pokrčí, 

přední nohu natáhne a špičku prkna natočí šikmo po větru (cca 45°). Poté vrací draka 

zpět na 12. hodinu a ihned bez zastavení draka mávne znovu skrz větrné okno šikmo 

dolů. Při průletu kitu šikmo dolů bar přitáhnout. Při návratu draka vzhůru na 12. 

hodinu bar mírně povolit. Následuje ustálení draka na 45° (2h) a jízda šikmo po větru. 

Bar přitažený. Kiter zastaví tak, že povolí bar a vede draka pomalu po okraji větrného 

okna až na 12. hodinu a sedá si do vody. 

Důvod cvičení: Nácvik rovnováhy při jízdě. Koordinace ovládání draka a pohybů 

těla. 

Nejčastější chyby: Kiter má bar neustále přitažený. 

Poznámky: Kiter musí dávat pozor, aby se nedostal na hlubokou vodu, či blízko ke 

břehu. První rozjezdy je vždy nejlepší trénovat ve vodě, která je hluboká do výšky 

pasu kitera. 

 

Obázek 130                                Obrázek 131                              Obrázek 132 
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15, Jízda kolmo na vítr + jízda proti větru 

 

Provedení: Začátečník provede rozjezd šikmo po větru. Poté musí posunout těžiště 

více nad zadní nohu, vytočit ramena do směru jízdy a klást drakovi odpor hraněním 

prkna. Kiter nesmí jet příliš pomalu, aby nemusel s drakem mávat po sinusoidě a 

nebořil se do vody, ani příliš rychle, aby byl schopný prkno zahranit do vody a drak 

ho nestahoval po větru. Ideální rychlost je, když má kiter ustáleného draka na 45° a 

přitažený depower na polovinu. 

 Pokud kiter pojede příliš proti větru, kite vyletí na kraj okna, kde se zmenší jeho 

výkon a nebude mít tak dostatek síly pro jízdu. V tu chvíli je potřeba, aby kiter sjel 

mírně po větru a současně si mávnul s drakem po sinusoidě. Tím se jeho rychlost 

jízdy zvýší. Poté může opět draka ustálit na 45° a začít stoupat mírně proti větru.  

Pokud kiter jede příliš velkou rychlostí, která mu neumožňuje stoupat proti větru, je 

potřeba, aby povolil bar, pomalu vedl draka směrem ke 12. hodině a přenesl váhu 

svého těla více nad zadní nohu. Tím se drak dostane více ke kraji okna, kde nebude 

mít tak velký tah. To umožní kiterovi zahranit prkno a získat ideální postoj pro 

stoupání proti větru. Poté může vrátit kite na 45° a přitáhnout bar dle potřeby. 

Při jízdě proti větru může začátečník zkoušet řízení pouze jednou rukou. Při jízdě 

doprava řídí kite levá ruka a naopak. Toto cvičení napomáhá k vyšší rovnováze na 

prkně a zároveň umožňuje kiterovi více vytočit trup do směru jízdy. 

Důvod cvičení: Jízda proti větru klíčovým bodem při kiteboardingu. Každý jezdec 

musí být schopen se umět vrátit na stejné místo, odkud vyjel. 

Nejčastější chyby: Nesprávný rozjezd – nedostatečná rychlost. 

                                Kiter se dostane do velké rychlosti, kde už nedokáže zahranit 

prknem do vody. 

 

Poznámky: Pokud již kiter zvládá jízdu na obě strany, dokáže stoupat proti větru a 

zvládá self-rescue, může začít jezdit bezpečně na hluboké vodě.  
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                                  Obrázek 133 – jízda šikmo proti větru 

16, Plynulá změna směru jízdy 

Provedení: Kiter provede změnu směru jízdy tak, že zpomaluje jízdu do jednoho 

směru a souběžně vyjíždí prknem proti větru. Zároveň draka vede po okraji větrného 

okna přes 12. hodinu a navazuje startovacím manévrem do druhého směru. Důležité 

je, aby před rozjížděcím manévrem do druhého směru kiter neměl rychlost. Pokud by 

kiter měl rychlost a provedl rozjížděcí manévr do druhého směru, tak by kite pouze 

jeho pohyb zastavil a jezdec by se potopil. Pokud by kiter zastavil a až poté by 

prováděl rozjížděcí manévr, drak by nestačil vyvinout sílu před tím, než by se kiter 

potopil.  

Důvod cvičení: Plynulá změna směru jízdy je dovednost, která je posledním krokem 

při výuce základů kiteboardingu. 

Nejčastější chyby: nesprávné načasování rozjížděcího manévru a zastavení jízdy. 

Poznámky: Tato dovednost se většinou už na kurzech kratších než 7 dní nevyučuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 134 – plynulá změna směru jízdy (Hosp, 2013) 
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7 Diskuse 

 

V této části bakalářské práce se vyjádřím k výsledkům ankety a porovnám je 

s navrhovaným seznamem cvičení pro výuku kiteboardingu. 

 U většiny cvičení měli dotazovaní instruktoři mnoho připomínek. U některých 

cvičení se poznámky shodovali a jiných zas rozcházely. To vyžadovalo ode mě 

značnou analýzu a vyhodnocení nebylo vždy snadné. Avšak si myslím, že výsledky 

ankety byly vyhodnoceny na správně postaveném klíči. Z celkových 27 cvičení 

dosáhlo 90 % a více 15 cvičení. Do druhé kategorie 70 – 89 % přišlo zbývajících 12 

cvičení. Z toho plyne, že všechna mnou navržená cvičení mohla být zařazena do 

výsledného seznamu pro výuku. Některá však byla po analýze poznámek vyřazena, či 

zaměněna za jiné cvičení i přes to, že dosahovala dostatečný počet bodů.  

 U některých cvičení bylo zaměněno pořadí. Například start a přistání 

s cvičným drakem se posunul z původního prvního místa až na třetí. Instruktoři se 

celkem 5x shodli na tom, že by bylo záhodné nejprve draka předat začátečníkovi ve 

vzduchu a naučit ho draka ovládat a až poté ho naučit draka přistát a nastartovat. 

 Cvičení rozjížděcí manévr s drakem v sedě byl vyřazen ze seznamu cvičení 

s cvičným drakem a byl nahrazen cvičením kite-loop a zařazen na 6. místo v pořadí. 

 

Porovnání navrhovaného a výsledného seznamu cvičení s cvičným drakem 

 

Navrhovaný seznam                                           Výsledný seznam 

 

1,Start draka z powerzóny                                 1, Ležaté osmičky 

2, Ležaté osmičky                                              2, Větrné okno 

3, Ležaté osmičky s velkým rozsahem              3, Přistání a start z kraje větrného okna 

4, Svislé vlnovky – sinusoida                            4, Ležaté osmičky s velkým rozsahem 

5, Rozjížděcí manévr v sedě                              5, Svislé vlnovky - sinusoida 

6, Rozjížděcí manévr ve stoje                            6, Kite-loop 
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7, Řízení jednou rukou a chůze                         7, Řízení jednou rukou a chůze 

8, Přistání na kraji okna a sbalení draka           8, Přistání draka v powerzóně a sbalení 

 

Metodickou řadu cvičení již navrhl ve své práci Michal Burian (2009), který však tato 

cvičení navrhl pouze s cvičným drakem a na základě svých zkušeností. 

1. Otočit draka doleva. 

2. Otočit draka doprava. 

3. Vést draka po trajektorii ve tvaru číslice 8 na levé straně větrného okna (číslice 8 je 

šikmo pod úhlem 45 stupňů, horní část je v kulminačním bodě a spodní část je na 

levém okraji). 

4. Vést draka po trajektorii ve tvaru číslice 8 na pravé straně větrného okna (číslice 8 

je šikmo pod úhlem 45 stupňů, horní část je v kulminačním bodě a spodní část je na 

pravém okraji). 

5. Vést draka po trajektorii ve tvaru sinusoidy (nahoru, dolů, nahoru, dolů atd.) při 

současném běhu doleva. 

6. Vést draka po trajektorii ve tvaru sinusoidy při současném běhu doprava. 

7. Ponechat draka, aby se vznášelo na levém okraji větrného okna pod úhlem 45 

stupňů vertikálně při současném běhu doleva. 

8. Ponechat draka, aby se vznášelo na pravém okraji větrného okna pod úhlem 45 

stupňů vertikálně při současném běhu doprava. 

9. Leh/sed na zemi s drakem vznášejícím se v kulminačním bodě. Navedení draka  do 

strmého sestupného letu směrem doleva a použití draka  k nadzvednutí těla do polohy 

vsedě. 

10. Leh/sed na zemi s drakem vznášejícím se v kulminačním bodě. Navedení draka  

do strmého sestupného letu směrem doprava a použití draka k nadzvednutí těla do 

polohy vsedě.(8) 

 

U seznamu cvičení se 4 šňůrovým depowerovatelným drakem došlo ke 

změnám jak v obsahu cvičení, tak i v jejich počtu. U cvičení č. 2 bylo instruktory 

v poznámkách vytýkáno, že začátečník při prvním kontaktu se 4 šňůrovým drakem 

není schopný bezpečně z powerzóny odstartovat. Cvičení tedy bylo předěláno na 

přistání a start z kraje větrného okna a zařazeno až na 4. pozici.  
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 V původním seznamu chybělo cvičení na odstřel a restart draka, které je velmi 

důležité a dotazovaní respondenti na něj několikrát upozornili. Bylo tak zařazeno na 

3. místo ve výsledném seznamu, z důvodu bezpečnosti.  

 Důležitou dovedností při kiteboardingu je práce s barem a depowerem. Tato 

dovednost byla v původním seznamu zastoupena ve 4. a 5. cvičení. U ležatých 

osmiček s přitahováním baru při průletu powerzónou hrozilo dle připomínek 

instruktorů velké riziko nezvládnutí řízení z důvodu přílišného tahu kitu. Proto bylo 

cvičení nahrazeno přitahováním baru při zatáčení (dynamické otočky), které jsou 

z hlediska bezpečnosti méně rizikové a je to dovednost, kterou kiter později využije 

při jízdě ve slabém větru. Dále je pak práce s barem využívána v 7. cvičení – 

rozjížděcí manévr, kdy se nechává kiter vytáhnout za pomoci kitu ze sedu do stoje.

 Jako poslední cvičení bylo zařazeno souhrnné cvičení, které do poznámek 

uvedl jeden z dotazovaných instruktorů. Cvičení otestuje začátečníka ve všech 

dovednostech, které se měl do této chvíle naučit. 

 

 

 

 

 

Porovnání navrhovaného a výsledného seznamu cvičení se 4 šňůrovým 

 komorovým drakem 

 

Navrhovaný seznam                                           Výsledný seznam 

 

1, Příprava kitu                                               1, Příprava kitu 

2, Start a přistání z powerzóny                       2, Ležaté osmičky 

3, Ležaté osmičky                                           3, Odstřel draka a restart 

4, Ležaté osmičky s přitahováním baru          4, Přistání a start na kraji větrného okna 

5, Rozjížděcí manévr                                      5, Dynamické otočky 
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6, Chůze s drakem                                          6, Řízení jednou rukou a chůze 

                                                                        7, Rozjížděcí manévr 

                                                                        8, Souhrnné cvičení 

 

 Při porovnání navrhovaného seznamu cvičení s výsledným seznamem cvičení 

s nafukovacím drakem jsou změny vidět hlavně v rozšíření počtu cvičení. Všechna 

cvičení byla zachována, ale bylo změněno jejich pořadí a obsah na základě poznámek 

instruktorů. Celkem byla přidána 4 cvičení, která byla dle mého posouzení velmi 

správně připomenuta v poznámkách instruktorů. Jedná se o odstřel + restart draka, 

chůze a řízení jednou rukou, postoj na souši, nasazení prkna ve vodě.  

 Opět bylo přistání a start kitu posunuto až za cvičení ležaté osmičky z důvodu, 

že by se začátečník měl nejprve seznámit s chováním nového typu kita před tím, než 

ho bude sám startovat a přistávat. 

 Začátečníci mívají často problém při rozjezdu zkoordinovat řízení draka 

s postojem na prkně. Proto bylo zařazeno cvičení, kdy začátečník trénuje postoj na 

souši. 

 

 

Porovnání navrhovaného a výsledného seznamu cvičení s nafukovacím drakem 

 

Navrhovaný seznam                               Výsledný seznam 

 

1, Příprava kitu před startem                      1, Příprava kitu před startem 

2, Start a přistání                                         2 Ležaté osmičky 

3, Ležaté osmičky                                       3, Start a přistání 

4, Ležaté osmičky s přitahováním baru      4, Odstřel + restart 

5, Bodydraging bez prkna                           5, Ležaté osmičky s přitahováním baru 

6, Bodydraging s prknem                            6, Řízení jednou rukou a chůze 
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7, Self rescue                                               7, Bodydraging bez prkna 

8, Unášení do strany s nasazeným prknem  

8, Bodydraging s prknem 

9, Opakované rozjezdy na jednu stranu      9, Self rescue 

10, Rozjezd šikmo po větru                        10, Postoj na souši 

11, Jízda kolmo na vítr + proti větru           11, Nasazení prkna ve vodě 

12, Plynulá změna směru jízdy                   12, Unášení do strany s nasazeným prknem 

                                                                     13, Opakované rozjezdy na jednu stranu 

                                                                     14, Rozjezd šikmo po větru 

                                                                     15, Jízda kolmo na vítr + proti větru 

                                                                     16, Plynulá změna směru jízdy 

Ve své studii návrhu optimální metodiky pro výuku kiteboardingu došel Pavel 

Bednář (2011) k tomu, že je pro výuku velmi zásadní nejprve vysvětlit teorii a poté 

navázat následující metodickou řadou cvičení v praxi. 

 Tréninkový kite - nácvik 

 Nácvik řízení ve vodě - body draging 

 Nácvik řízení - tzv. osmičky 

 Self recscue – praktický nácvik 

 Start – rozjezd a jízda - nácvik 

 Jízda, vedení kitu 

Jeho metodická řada měla, dle výsledků práce, úspěch. Škola dodržující 

metodický postup zaznamenávala u začátečníků rychlejší pokroky, než druhá 

kiteboardingová škola bez optimalizované metodické řady. Při porovnání se naše 

metodické postupy při výuce kiteboardingu velmi podobají 

 

 Velice mě potěšil přístup instruktorů, kteří velmi ochotně komunikovali a 

napomohli tak vzniku této práce. V teoretické části práce jsem se inspiroval 

z diplomové práce Michala Buriana 2009, který zde témata jako vybavení a 

bezpečnost zpracoval velice obsáhle. Vzhledem k rychle se rozvíjejícím se 

technologiím a trendů v kiteboardingu jsem se snažil se o aktualizaci těchto témat a 



91 

 

doplnit je poznatky z vlastních zkušeností. 

Největším problémem při vytváření této bakalářské práce byl malý počet 

výzkumných prací a zdrojů týkajících se metodiky kiteboardingu, nebo samotných 

cvičení. Jelikož sám patřím mezi aktivní kitery a instruktory, rozhodl jsem se toto 

téma zpracovat a rozšířit tak možný postup při výuce kiteboardingu širší veřejnosti. 

 

8 Závěr 

 

Tato práce byla vytvořena pro lidi, kterým se tento sport zalíbil a chtěli by se ho 

naučit, či se jen o něm dozvědět více informací. Také pro zkušené kitery, kteří by 

chtěli naučit své kamarády  kitovat, ale neznají správný bezpečný metodický postup 

výuky. Pro stávající, nebo začínající instruktory by tato práce mohla být inspirací pro 

nová cvičení a jakousi ucelenou metodickou řadou, která v literatuře chybí. Věřím, že 

tato práce by mohla být vstupní bránou do světa kiteboardingu a podpořit tak rychle 

se rozrůstající českou kitovou komunitu. 

Informace k teoretické části výuky byly čerpány především z tištěných 

publikací, absolventských závěrečných prací a vlastních zkušeností. V praktické části 

byl vytvořen optimalizovaný seznam cvičení pro výuku kiteboardingu za pomoci 

ankety, na kterou mi ochotně odpovědělo 19 zkušených instruktorů. Ti mi ohodnotili 

mnou navržené cvičení a napsali k ním cenné připomínky. 

 Jsem velice rád, že jsem mohl zpracovávat právě toto téma, které mě velmi 

bavilo a naplňovalo. Díky práci jsem získal spoustu nových cenných kontaktů na 

dlouholeté instruktory kiteboardingu, kteří svými zkušenostmi obohatili mé znalosti 

v tomto sportu. 
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