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Abstrakt 

Název práce 

Vývoj a trend popularity lyžování a snowboardingu. 

 

Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem této práce bylo zmapovat aktuální situaci trendů v lyžování a 

snowboardingu. Pokusit se predikovat, kam se tato odvětví zimních sportů ubírají. 

 

Metody 

Pro výzkum jsem zvolil metodu dotazníkového šetření neboli ankety. Výsledky 

byly shromážděny a statisticky zpracovány v programu společnosti Google zvané 

Google forms. Anketa obsahovala 16 otázek určených pro respondenty, kteří aktivně 

provozují lyžování nebo snowboarding, případně oba tyto sporty. Otázky byly 

koncipovány tak, aby byla možná pouze jedna odpověď, případně výběrem z více 

možností. Anketa byla uložena v elektronické podobě na internetových stránkách 

www.google.com, odkud bylo nashromážděno celkem 1095 dotazníků. 83 z nich bylo 

získáno osobním kontaktem a následně zaneseno do programu. Při zpracování 

bakalářské práce jsme využívali zejména metody analýzy, indukce, dedukce, syntézy a 

metodu dotazování. 

 

Výsledky 

Výsledky výzkumu ukazují, že nejen lyžování, ale i značně modernější 

snowboarding mají již svou kulminační fázi za sebou a pomalu přicházejí o své 

příznivce. 
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Abstract 

Title 

Development and trend popularity of skiing and snowboarding. 

 

Main objective 

The main objective of this study was to explore the current situation in skiing 

and snowboarding trends. To try to predict where this winter sports industry is going to. 

 

Methods 

For my research I chose the method of questionnaire. Results were collected and 

statistically processed in the program called Google forms. Questionnaire contained 16 

questions intended for respondents who are active skiers or snowboarders, or both. The 

questions were designed to allow only one answer or multiple choice. The survey was 

stored in electronic form on the website www.google.com, where they have 

accumulated a total of 1,095 questionnaires. 83 of them were obtained through personal 

contact and subsequently entered into the program. Mainly used the methods of this 

bachelor thesis are methods of analysis, induction, deduction, synthesis and questioning. 

 

The results 

The research results show that not only skiing, but also very modern 

snowboarding already has its culminating phase behind and slowly loses its supporters. 
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1 ÚVOD 

Spojení zábavy a práce je pro mnohé lidi nesplněným snem. Mně se díky 

možnosti psát bakalářskou práci na téma vývoje trendů v lyžování a snowboardingu 

takový sen splnil. Lyžování a snowboardingu se věnuji od svých dětských let. Od 

prvních kroků na běžeckých a sjezdových lyžích jsem se dostal k severské kombinaci 

v Lomnici nad Popelkou. Začínal jsem pod vedením legendárního trenéra Zdeňka 

Remsy, trenéra zlaté generace skokanů v čele s olympijským vítězem Jiřím Raškou, 

mistrem světa Daliborem Motejlkem atd. Po stěhování do Harrachova jsem přestoupil 

do klubu TJ Jiskra Harrachov právě pod vedení trenéra Dalibora Motejlka. Na konci 

základní školy jsem začal trénovat se skupinou jilemnického sportovního gymnázia. Byl 

jsem přijat do juniorského reprezentačního družstva a též na zmíněné sportovní 

gymnázium v Jilemnici, kde mě trénoval pan Čestmír Kožíšek. Spolupracoval jsem i 

s trenérem z liberecké Dukly panem Jaroslavem Šimkem, Patrikem Chlumem a dalšími. 

Po několika letech jsem zjistil, že kariéra vrcholového sportovce není mým snem a tak 

jsem vrcholový sport opustil. Se snowboardingem jsem začínal již na základní škole 

s partou kamarádů v Harrachově. V roce 2012 jsem objel český snowboardový pohár a 

zúčastnil se menších závodů, ovšem pouze pro zábavu a skvělou atmosféru, kterou jsem 

v klasickém lyžování nepoznal. Pro vysokou školu jsem měl jasnou volbu následovat 

své rodiče, sestru i další rodinné příslušníky studiem na FTVS UK a zlepšovat tak své 

všesportovní dovednosti. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že snowboarding je jedním z nejrychleji 

rozvíjejících se sportů a během každého roku se tento vývoj posune mílovými kroky 

kupředu. Je atraktivní pro diváky a tím pádem také pro sponzory. Na samotných 

jezdcích je vidět, že si život užívají plnými doušky. Zmapování vývoje trendů v těchto 

sportech je pro mne velkou výzvou a věřím, že tato práce přinese všem čtenářům nové a 

zajímavé informace. 
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ LYŽOVÁNÍ 

 

2.1 Prvopočátky lyžování  

 

Stáří nejstarších lyží na světě se podle různých pramenů liší i o tisíce let. 

Nicméně se tyto prameny shodují, že lyže vznikly v severských zemích na území dnešní 

Skandinávie. Vyvinuly se ze sněžnic ve střední době kamenné, tj. 8 až 4 tisíce let př. n. 

l. jako životní potřeba člověka v krajinách s dlouhým zimním obdobím.  Zpočátku se 

pochopitelně nejednalo o lyže v podobě, jaké je známe dnes. Tehdejší obyvatelé 

severských zemí používali různé druhy sněžnic, které sloužily k chůzi po sněhu. 

Postupem času se sněžnice zdokonalovaly a tak se chůze s nimi postupně změnila ve 

skluz na lyžích (Soumar, 2001). 

 

2.1.1 Nejstarší lyže 

 

Robert Kiss v magazínu Snow uvádí, že nejstarší lyže na světě mají ve 

Švédském muzeu Gamila v městě Umea. Nejvzácnější lyže pamatují neuvěřitelných 

5200 roků. Byly objeveny v roce 1924 v osadě Kalvräsk v oblasti Västerbotten. Lyže i 

,,hůlky“ jsou vyrobeny z borovice a nesou stopy po opracování kamennými nástroji. 

Před deseti tisíci lety, kdy byl sever Skandinávie pokrytý ledovcem, se na jihu tohoto 

poloostrova objevily první osady. S ustupujícím ledovcem domorodci postupně 

pronikali dál na sever a zakládali další osady. Tak se zachovaly i právě tyto ,,pralyže“ 

(2005). 
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,,Pralyže“ jsou dlouhé 204 cm a široké 15,5 cm. Hůlky vypadají jako vesla a měří 156cm.  

Obrázek č. 1 zdroj: http://www.vbm.se/en/se-and-gora/utstallningar/skidutstallningen.html [cit. 2016-11-

28]. 

 

Další pramen uvádí, že nejstarším nalezeným zbytkem lyže je lyže pojmenovaná 

podle svého naleziště Hottingu ve Švédsku. Je zhruba 110 cm dlouhá a přibližně 20 cm 

široká a její stáří se odhaduje na více než 4 tisíce let. 

 

Lyže Hotting 

Obrázek č. 2 zdroj: http://www.schneestation.de/sportarten/alpinski.htm [cit. 2016-08-08]. 

 

Nejstarší dochovaná skalní kresba lyžaře z Rodoy v Norsku zhotovená cca 2500 

let př. n. l. zachycuje lyžaře na přibližně 4 m dlouhých lyžích s jednou holí (Nosek, 

online). 

 

Lyžař z Rodoy, cca 2500 př. n. l. 

Obrázek č. 3 zdroj: http://www.ski.de/technik/norwegenski.php [cit. 2016-08-08]. 
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Nálezy několika typů lyží z  různých světových oblastí vedly Švédy Viklunda a 

Zettersena k vytvoření rámcové klasifikace. 

Podle ní rozlišujeme: 

Lyže typu jižního. Stáří více jak 4 tisíce let. Délka zhruba 110 cm, šířka asi 20 

cm. Výskyt v Rusku západně od Uralu, dnešní jižní Finsko a jih a střed Švédska. 

Lyže typu arktického. Stáří také více jak 4 tisíce let. Zašpičatělé a často i ohnuté 

na obou koncích. Vyskytovaly se na severu Sibiře a Skandinávie. Často byly opatřeny 

zvířecí kůží, srstí dozadu, což umožňovalo skluz a zabraňovalo podkluzování. 

Lyže typu severského. Jsou značně mladší a používají se až do poloviny 19. 

století. Od předchozích se lišily tím, že levá byla užší, skluzná, dlouhá až 3 m a pravá 

byla širší, kratší a opatřená zvířecí kůží. 

Lyže bahenní. Někteří autoři předpokládají, že jsou předchůdcem lyží sněžných. 

Jeden jejich exemplář je v muzeu ve Vídni (Gnad, 2001). 

 

2.1.2 První písemná zmínka 

 

První písemná zmínka o lyžování pochází ze šestého století, kdy Procopius (526-

559) psal o ,,skriffinnar“ (klouzajících Finech). Seveřané zpočátku využívali lyže jako 

prostředek k přepravě, lovu a boji. Lyže byly často různé délky. Kratší, odrazová lyže 

měla skluznou plochu pokrytou kožešinou, delší lyže byla hladká a sloužila pro skluz. 

Jízda na takových lyžích se pravděpodobně podobala jízdě na koloběžce. Pro lepší 

udržení rovnováhy lyžař používal jednu dlouho tyč, kterou držel v obou rukou (Soumar, 

2001). 

Po další století se lyžování nijak výrazně nerozvíjí. Využití lyží je silně spjato 

s životem v severských zemích. Lyžování plní funkci lokomoční zejména při lovu, 

případně v boji. 

Ve středověku začaly lyže sloužit kromě lovu také k zábavě jako lidová 

kratochvíle (Dygrín, 2003). Jinak středověkému lyžování doba příliš nepřála stejně jako 

jakémukoliv jinému sportu. Z náboženského hlediska je tělo pouze hříšnou nádobou 

duše. Čím více bude trpět na Zemi, tím lépe se bude mít na onom světě. 
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2.2 Počátky lyžařského sportu 

 

2.2.1 První lyžařské závody 

 

Za kolébku lyžařského sportu je považováno Norsko, kde na počátku 19. století 

bylo lyžování rozšířeno nejvíc na světě. Během průmyslové revoluce se lidé z oblasti 

Telemark stěhovali do měst a tím dopomohli k rozšíření lyžování mezi širokou 

veřejnost. Jejich velkým přínosem byl typ lyží, který dodnes nebyl překonán. 

Mezníkem v novodobém lyžování jsou obecně považovány závody v norském 

Tromsö v běhu na 5 km, které se konaly 2. dubna 1843. Vítězem se stal nejmenovaný 

Laponec, který trať zdolal za 29 minut. Tyto závody se považují za počátek sportovního 

lyžování.  

Za počátek organizovaného lyžování se považuje založení norského sportovního 

svazu pro povznesení sportu z roku 1861. Tento svaz pořádal každoročně, od roku 

1862, závody v běhu a skoku na lyžích a od roku 1866 i ve slalomu. Roku 1868 se 

závodu zúčastnil Anversen Nordheim. Zvítězil ve skoku výkonem 23 m a později se stal 

několikanásobným vítězem slavného závodu v Holmenkolenu. Proslavil se ale i díky 

exhibicím, během nichž byla předváděna technika běhu na lyžích. To ho spolu s jeho 

žáky vedlo k založení první lyžařské školy na světě. V Nordheimově škole byly prvně 

používány pojmy pro lyžařské oblouky, telemark a kristianie. V Kristianii byl roku 

1877 založen první lyžařský klub Christiania Ski-Club. Tento klub se stal pořadatelem 

závodu, jenž je od roku 1892 znám jako závod v Holmenkolenu. Zde se scházela 

lyžařská elita a do počátku první světové války byl vlastně neoficiálním mistrovstvím 

Evropy. Jeho prvním vítězem, v běhu na 5O km, se stal Torjus Hammestveit (Gnad, 

2001). 
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2.2.2 Vasův běh 

 

Události švédských dějin roku 1521 připomíná nejslavnější lyžařský běh. Dva 

poslové na lyžích stíhali den a noc prchajícího Vasu, aby ho přemluvili k návratu. Ten 

poté porazil Dány a usedl na trůn nové švédské říše (Hampl a Holub, 2003). Ale první 

ročník legendárního běhu se konal až v roce 1922. 

 

V 17. století byly lyže zařazeny do výzbroje norské armády a využity u 

vojenských oddílů ve švédsko-norské válce. Lyžařské vojenské oddíly měli též Rusové 

v bojích proti Napoleonovi v roce 1812 u Borodina. Roku 1866 bylo zavedeno lyžování 

do vojenských učilišť v Rusku (Dygrín, 2003). 

Do konce 17. století je lyžování omezeno na území dnešní Skandinávie a Ruska. 

Jedinou výjimkou bylo Kraňsko (dnešní Slovinsko), kde sedláci používali lyže již v 17. 

století při práci, dopravě a pro zábavu, jak o tom svědčí písemné zmínky knížete 

Weicharda z Valvosoru, místodržícího v Kraňsku (Dygrín, 2003). Začátkem 19. stol. se 

lyže dostaly prostřednictvím skandinávských emigrantů do Severní Ameriky. 

Američané je použili typicky po svém: v době ,,zlaté horečky“ (1849) v honbě za 

zlatem. 

 

2.2.3 Vývoj světového lyžařského hnutí 

 

Pořádání mezinárodních závodů nutně vyžadovalo jednotná závodní pravidla. 

Mohla je vydat jen nadnárodní lyžařská organizace, podobná mezinárodním federacím, 

existujícím už v jiných sportech. O duchovním otci mezinárodní lyžařské federace není 

zcela jasno a prameny se v tomto směru značně rozcházejí. U příležitosti závodů v 

Holmenkollenu v roce 1910 byl pak podán návrh na založení Mezinárodní lyžařské 

komise. Jejím členem byl i přes protesty Rakušanů a Němců Svaz lyžařů v Království 

českém. První mezinárodní lyžařský kongres se sešel 18. února 1910 v Kristianii (Oslo) 

na pozvání Norského lyžařského svazu.  
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Na 5. kongresu v roce 1914 zazněl poprvé požadavek pro zařazení lyžařství do 

olympijského programu. Na poslední, 7. kongres 1916, se sjeli do Prahy zástupci 11 

zemí, mezi nimi poprvé také Američané. 

Boj o zařazení zimních sportů do programu olympijských her byl velice tvrdý. O 

obohacení programu olympijských her zimními sporty se však uvažovalo. Poté, co bylo 

Francii svěřeno konání letních OH v roce 1924, dostala i právo uspořádat v tomtéž roce 

v Chamonix Týden zimních sportů. Tento podnik proběhl pod záštitou MOV. Týden 

zimních sportů v Chamonix skončil obrovským úspěchem, proběhl ale ještě bez statutu 

zimních olympijských her (ZOH). Tyto hry byly pak zpětně uznány za akci olympijskou 

a tudíž za první ZOH (Nosek, online). 

 

2.2.4 Vývoj lyžování v českých zemích 

 

Rozvoj lyžování byl velmi prudký a probíhal současně ve většině evropských 

zemí. V roce 1887 zakládá v Praze Josef Rösler Ořovský lyžařský kroužek při tehdejším 

pražském bruslařském klubu. Byl to po Skandinávii první lyžařský spolek na území 

Evropy. Rok 1887 můžeme tedy považovat za začátek organizovaného lyžování v 

Českých zemích.  

Ořovský, jeden ze zakladatelů českého sportu a olympijského hnutí, byl 

úspěšným sportovcem, sportovním funkcionářem a diplomatem, iniciátorem a 

propagátorem sportu, sportovním žurnalistou. Díky lyžím objevil české hory v zimě, 

zvláště Krkonoše a díky kanoím české řeky pro širokou veřejnost. 

Ořovský přivezl do Čech první lyže, ale je také zakladatelem známého závodu 

na 50 km v Krkonoších, kterého se sám aktivně a úspěšně účastnil. Byl i prvním naším 

lyžařem instruktorem a také jako první k nám pozval lyžařské instruktory ze severských 

zemí, hlavně z Norska 

Byl spoluzakladatelem a významným funkcionářem Československého 

olympijského výboru, Svazu lyžařů království Českého (1903) a řady dalších klubů a 

organizací. Již roku 1899 navrhl zakladateli Mezinárodního olympijského výboru Pierru 
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de Coubertinovi uspořádat v rámci II. OH roku 1900 v Paříži lyžařské soutěže v 

Krkonoších v okolí Jilemnice.  

Roku 1906 dal podnět ke vzniku Mezinárodní komise lyžování (založena 1910), 

která se na návrh Ořovského roku 1924 změnila na mezinárodní federaci lyžování (FIS) 

(Havel, 1997). 
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3 OSOBNOSTI LYŽOVÁNÍ 

 

Pro nastínění doby, z které dnešní lyžování vzešlo, si připomeňme alespoň 

největší osobnosti světového lyžování, které svými životními příběhy učarují všem 

vyznavačům dvou prkýnek i dnes. 

 

3.1 Sondre Norheim 

Obrázek č. 4 zdroj: http://hostfest.com/heritage/sondrenorheim/ [cit. 2016-

08-08]. 

 

Pro farmáře z Mordegalu se jízda na ski stala vášní. Už 

v roce 1866 vyhrál první historicky doložené závody ve 

skocích na lyžích. V roce 1868 je už známým lyžařem a svým 

stylem uchvacuje všechny zúčastněné na prvních 

mezinárodních lyžařských závodech ve městě Christiania, které 

dnes nese název Oslo. Z Morgedalu do Osla přijel na lyžích se dvěma přáteli. 

Vzdálenost 200 km zdolali za 3 dny. Sondre závody vyhrál. Poprvé mimo oblast 

Telemarku byl předveden oblouk v pokleku, který byl podle tohoto kraje pojmenován. 

Aby toho nebylo málo, Sondre předvedl i druhý typ oblouku – snožný. Pro něj se kolem 

1901 začal používat název ,,kristiánka“, opět podle místa, kde byl předveden. Oba tyto 

oblouky – telemarkový i snožný – mají ve svém rodném listě zapsané místo původu 

Telemark. 

Norheim se dále účastnil různých závodů a předváděcích akcí a v Morgedalu 

učil děti pronikat do tajů tohoto sportu. Aby mohl naplno využívat techniky 

telemarkových oblouků, používal vykrojené lyže. Dnes se jim říká ,,carvingové“. V 

roce 1884 se i s rodinou odstěhoval do Spojených států, kde v roce 1897 zemřel. V jeho 

rodném kraji však již lyžování mělo svou popularitu i mnoho následovníků a díky 

cestovnímu ruchu se lyže dostávaly do světa. Postupem času získávají svou popularitu 

na strmých svazích Alp, kde pohodový telemarkový oblouk ustupuje agresivnějším 

kristiánkám. Telemark je dokonce v některých lyžařských svazech zakázán a výuka 
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tohoto stylu může být důvodem pro vyloučení ze svazu (stalo se rakouskému 

běžeckému šampiónovi v 50. letech). 

V 70. letech se do pozornosti pomalu dostává znovuobjevený, téměř 

zapomenutý styl, přežívající snad jen u skoků na lyžích, kde doskok do telemarkového 

pokleku má stále vysoké bodové hodnocení a je nedílnou součástí celé disciplíny 

(Kollár, 2005). 

 

3.2 Fridtjof Nansen 

Obrázek č. 5 zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen [cit. 

2016-08-08]. 

 

Fridtjof Nansen pocházel z bohaté rodiny, proto se 

mohl od dětství věnovat sportu, ale i další spoustě jeho 

zálib. 

Nansen měl od dětských let rád lyžování a pobyt v 

často nehostinné přírodě své domoviny, kde se učil, jak 

přežít. V osmnácti se stal se světovým rekordmanem v bruslení a o rok později zahájil 

svou třináctiletou neporazitelnost v běhu na lyžích. Nansen byl díky lyžování a spoustě 

dalších sportovních aktivit ve výborné kondici, kterou uplatnil později při svých 

polárních expedicích. 

V roce 1882 nastoupil na velrybářskou loď, aby zmapoval podmínky kolem 

Grónska. Později se nechal inspirovat Nordenskjöldem k přechodu nekonečnou ledovou 

pustinou Grónska. I přes mnohá varování Nansen nakonec naplánoval a finančně zajistil 

tuto náročnou expedici. 

V roce 1888 zdolal spolu s třemi Nory a dvěma Laponci cestu podél 64. 

rovnoběžky dlouhou 560 km za 40 dní. To vše na lyžích, sami zapřažení za nákladní 

sáně, přes hory vysoké i 2700 m. n. m. při teplotách dosahujících – 50 °C. Zpět se od 

Eskymáků (kde byli nuceni přezimovat) vrátili až další rok na jaře. 

Jak popisuje Dygrín, Nansen měl mimořádný význam pro mezinárodní rozšíření 

lyžování v druhé polovině 19. století. Díky knize, ve které popsal svou cestu ,,Na lyžích 
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napříč Grónskem“ vydané v originále r. 1890 v Oslu. Tato kniha ovlivnila rozvoj 

lyžování v celé tehdejší Evropě a zejména v zemích Alpských, do té doby lyžováním 

příliš nepoznamenaných (2003). 

Do této doby jsme se stále zabývali lyžováním klasickým, tudíž především 

během, případně skokem na lyžích. Ne, že by snad žádný seveřan nikdy nejel na lyžích 

z kopce, ale alpské disciplíny jsou sportovním odvětvím podstatně mladším. Pokud 

budeme pokládat za mezníky první závody, tak konkrétně o celých 62 let. 

 

3.3 Mathyas Zdarsky 

Obrázek č. 6 zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mathias_Zdarsky 

[cit. 2016-08-08]. 

 

Jak uvádí Karel Hampl, Mathyas Zdarsky spatřil 

světlo světa v Kožichovicích nedaleko Třebíče v zimě 

roku 1856 jako desátá ratolest místního mlynáře. 

Nešťastná náhoda v dětském věku, manipulace s 

rozbuškou a následné poranění oka, měla vážné následky. 

Dlouhodobé léčení bylo bezúspěšné, Mathias oslepl na levé oko a v souvislosti s tím 

prožil mnohá duševní traumata.  

Vydání slavné Nansenovy knihy ,,Na lyžích napříč Grónskem“ vyvolalo ve 

střední Evropě o lyžování mimořádný zájem a mezi objednávkami lyžařské výzbroje 

směřujícími do Skandinávie byla i ta, kterou odeslal pan Zdarsky. Tři metry dlouhé lyže 

s nestabilním vázáním z ohnutého rákosového prutu však objednavatele zklamaly. Na 

strmých svazích Haberneithu byly neovladatelné, vhodné jen pro chůzi a běh v 

rovinatém terénu. Zaujetí přemýšlivého a zručného muže pro novou sportovní disciplínu 

však neochablo, spíše naopak. V dalších sezónách již Zdarsky brázdil svahy v okolí na 

podstatně kratších lyžích domácí produkce, které byly opatřeny kovovým vázáním jeho 

vlastní konstrukce. Na vývoji pracoval několik let, až dosáhl svého cíle – vázání 

dokonale fixovalo patu boty do stran, ale umožňovalo její zdvih regulovaný pružinou. 

Vázání zajišťovalo ovladatelnost lyží při sjezdu a umožňovalo i chůzi při výstupech. 

Vynálezem tzv. lilienfeldského vázání patentovaného i v zahraničí se Zdarsky poprvé 

výrazně zapsal do lyžařské historie. 
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Druhým neméně významným počinem byla kniha, kterou Zdarsky napsal a 

vydal nejprve ve skromném nákladu v r. 1896 pod názvem ,,Lilienfeldská lyžařská 

technika“. Byly zde shrnuty zkušenosti, které autor načerpal při mnohých výstupech a 

sjezdech v alpských terénech za použití lyží dlouhých okolo dvou metrů, kovového 

vázání a jedné bambusové hole s bodcem. Touto první metodickou publikací přinášející 

osvětu zájemcům o sjezd na lyžích si Zdarsky vysloužil titul ,,otec alpského lyžování“. 

Zdarsky nespí na vavřínech. V roce 1898 zakládá lyžařský spolek v Lilienfeldu a 

od roku 1900 se výrazně angažuje ve vídeňském Alpském lyžařském spolku. Pod jeho 

hlavičkou vzniká v březnu 1905 soutěž, kterou byla odstartována historie závodů 

nesoucích o mnoho let později označení slalom. Stanovuje pravidla, školí rozhodčí a 

vymezuje na svazích Muckenkogelu závodní trať s osmdesáti pěti brankami. Trasa je 

shodou okolností stejně dlouhá jako dnešní špindlerovská červená FIS sjezdovka, 

výškový rozdíl je však o 50 metrů větší – několik ,,padáků“ má sklon 45° a tak žádný z 

24 startujících nedojede do cíle bez pádu (vítěz upadl šestkrát, nejlabilnější borec 

šestnáctkrát). Naprosto vyčerpávající je ve sborníku uvedený soupis jmen a titulů 

rozhodčích i závodníků, jejich časů a počtu pádů a samozřejmě popis trati. Její osa s 

čísly hran je zakreslena do mapy se souřadnicemi po 10 metrech, k tomu je připojena 

tabulka uvádějící pro všech 85 úseků mezi jednotlivými brankami tyto údaje: délka 

úseku, sklon, převýšení. 

První závod v historii může být jen jeden. Uspořádal ho M. Zdarsky a 

doprovodil ho dokumentací, která je rovněž až dodnes jedinečná. 

Jako organizátor závodů se později angažoval už jen dvakrát, a to v roce 1906 a 

1909. Zatímco zmíněnou premiéru můžeme dnes charakterizovat jako obří slalom, 

jednalo se tentokrát již o slalomy v dnešním slova smyslu. Na trojúhelníkovém svahu 

přímo nad Lilienfeldem, strmém jako dopad můstku (36°), postavil Zdarsky 35 branek, 

délka trati byla 305 metrů. K prvému z těchto svahů se váže legenda: Autor trati 

stanovil časový limit, který všichni závodníci překročili a označili ho za nereálný. 

Padesátiletý Zdarsky pak demonstrativně projel trať v čase polovičním. 

Bylo to jeho naprosto ojedinělé vystoupení v lyžařské soutěži, přestože byl 

vynikající lyžař. Po roce 1909 se k závodním formám lyžování již nikdy nevrátil a z 

mnoha jeho prohlášení by mohl vzniknout dojem, že své historické slalomy uspořádal 

téměř nazapřenou – jak šel čas, rozcházel se závodní sport s jeho ideály. 
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Při jedné ze záchranných akcí byl v únoru 1916 stržen lavinou a nalezen ve 

značně zuboženém stavu – údajně utrpěl 80 zlomenin! 

V roce 1936, kdy slavil své osmdesátiny, si Zdarsky ještě dovolil husarský 

kousek a skočil do bazénu vybudovaného na Haberneithu salto ze čtyřmetrového prkna! 

Zdarsky zemřel 20. června 1940 a dle svého přání měl být pohřben vysoko nad 

řekou Traisen, tam, kde prožil téměř 50 let svého smysluplného života (2003). 
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4 DĚJINY MODERNÍHO LYŽOVÁNÍ 

 

4.1 1950 – 1960 

Obrázek č. 7 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_40_celek_72 

dpi/45?e=1838405/3080414 [cit. 2016-10-10]. 

 

Lyžařskou historii 20. století barvitě líčí 

Ivan Sosna v sérii článků vycházejících 

v časopise Snow. Počátek té dekády jako by ještě 

patřil do 30. let. Tehdejší docela slibný vývoj 

zastavila válka. Pumpky, dřevěné lyže s vázáním 

kandahár, kožené šněrovací boty. Novinek ze 40. 

let mnoho nebylo: laminace lyží místo 

celodřevěných ohýbaných v páře, první 

umělohmotná skluznice (1951 dokonce poprvé překrývající hrany), tzv. francouzské 

vázání (pevné čelisti a pata připevněná napevno dlouhým řemenem – perfektní lamač 

nohou). Běžná výzbroj ale pořád byla skoro ,,předválečná“. Mezi první významné 

výrobce patřili Kneissl a Kästle v Rakousku, Rossignol a Dynamic ve Francii. Některé 

dnes velké firmy teprve vznikaly, např. Blizzard 1953, jiné dosud neexistovaly. Také 

boty byly stále spíše záležitostí ševců. 

V roce 1952 uvádí na trh Marker první vázání s bezpečnostní špičkou, 1953 

Tyrolia Skimeister, které poprvé dokázalo primitivně uvolnit patu. V roce 1957 

patentuje Koflach šněrovací boty s vnitřními botičkami. Švýcaři ve firmě Henke 

vymysleli, že přezky jsou rychlejší a šikovnější než šněrování. Objevují se také módní 

ocelové hole, u nás známé jako komprdelky. 

Leteckého inženýra Howarda Heada napadlo využít dřevo s pláty lehkého kovu 

pro konstrukci lyží. Po dlouhém vylepšování odsunula tato konstrukce dřevěné lyže po 

triumfu na OH 1960. A v polovině dekády tak vlastně začíná moderní tovární výroba. 

Už roku 1957 vyrábí Fischer 53 000 párů. 
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Sosna dává článku symbolický název ,,Anděl na horách za železnou oponou“. 

Tuzemské lyžování považuje za rozporuplné. Slibná výroba lyží byla zestátněna a brzy 

se začala vyznačovat typickými neduhy plánovaného hospodářství. Utrpěl i sport. 

Válkou a následným odsunem Němců zmizela silná základna oddílů a závodníků i 

konkurenční motor. Závodníci měli problém s materiálem, přišli o možnost tréninku 

v Alpách. Mnozí emigrovali – jev, který vlastně přetrvává až do roku 1989. 

Lyžování se v padesátých i šedesátých letech provozovalo pro dnešního lyžaře 

nepředstavitelným způsobem. Šlapat do kopce pěšky a následně sjíždět na dlouhých 

tvrdých lyžích s nízkými měkkými botami a nevyhovujícím vázáním zvládali pouze 

srdcaři. 

Děti procházeli programem povinných školních kursů. Byl tak položen základ 

ohromující lyžařské gramotnosti Čechoslováků, jež vyvrcholila v 70. a 80. letech 

(2008). 

 

4.2 1960 – 1970 

Obrázek č. 8 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_42_celek_72dpi?l

a-out=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&show 

FlipBtn=true&e=1838405/4531938 [cit. 2016-10-10]. 

 

Dle Sosny za bouřlivým rozvojem 

lyžování v tomto desetiletí stojí především 

zvyšující se životní úroveň a vše, co s tím 

tehdy souviselo. Zkracuje se pracovní doba na 

pět dní v týdnu, tudíž vzniká fenomén 

víkendu, který lyžování velmi přeje. Pozitivně 

se na lyžování zapisuje také rozvoj 

automobilové dopravy. Lyžování se tak stává módním trendem úspěšného člověka. 

Vlivem vysoké urbanizace vzniká i potřeba pobytu na čerstvém vzduchu. Tyto důležité 

aspekty si lyžování uchovává dodnes. 

Na vysokou popularitu u nás mají zásadní vliv povinné školní kursy. 
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Mnohým lyžování sloužilo i jako úniková aktivita, již bylo možno vykázat coby 

vyžadovanou tzv. společenskou angažovanost. Časopis lyžařství tehdy konstatuje 

,,přemíru závodů“ a ,,nadměrné počty závodníků“. Nemluvě o úžasných počtech diváků 

ještě nezhýčkaných televizí. 

V západním světě se začínají budovat lyžařské areály ve velkém. Jako příklad 

uveďme USA: 1955 – 78 areálů, 1965 už 662! Také u nás vznikají nové vleky i 

sedačky, ovšem s nedostačující přepravní kapacitou. Harrachov 186 osob za hodinu, 

Rokytnice 150, Herlíkovice 240, Říčky 170, Klínovec 250, Svatý Petr 300. Ve světě 

začíná a zdokonaluje se úprava tratí, při ZOH v roce 1960 ve Squaw Valley byla poprvé 

strojová. Sjíždění se stěhuje z louček na speciální sjezdové stratě. Ovšem již roku 1965 

se rodí heliskiing. 

Bouřlivý rozvoj zaznamenává také technika jízdy. Začátek dekády je plně ve 

znamení krátkého ,,rakouského“ švihu, wedeln. Vývoj ale nespí. Závodníci, vybavení 

lépe vedoucími a držícími lyžemi se snaží o zkrácení smyku a vyjetí dlouhých oblouků 

po hranách. Další změnou pak je tzv. hadí technika, jež na samém konci dekády 

vyvrcholí ,,vystřelovací“ technikou se snížením a typickým záklonem. V téže době se 

ale o slovo hlásí oblouky s přestoupením. S malým zpožděním se k nám dostává i 

slavná Joubertova kniha ve slovenském vydání Ako sa zdokonaliť v lyžování. A přitom 

už od začátku dekády na pražské FTVS propracovává svou zčásti kontroverzní, avšak 

dobu předbíhající kročnou techniku svérázný Vladislav Čepelák. V Americe Cliff 

Taylor propracovává GLM, výuku pomocí velmi krátkých lyží vzestupných délek. 

Zásadní změny prožívá také lyžařská móda. Plandavé pumpky nahrazují těsné 

šponovky. Hitem se stávají prošívané péřové bundy. 

Produktem lyžařského nadšení a myšlení té doby je i jediné MS na Jižní 

polokouli (Chile 1966) a založení Světového poháru sjezdařů (1967). Sportovně je to i 

období falešného amatérismu s formálními zaměstnáními a kuriózními návrhy, aby 

závodníci používali lyže bez označení či dokonce všichni jednotné. 

Výsledky jsou dostatečně zdokumentované a známé. Připomeňme si alespoň 

francouzské sjezdaře v čele s Jean-Claude Killym, severské běžce a skokany, sovětské 

běžkyně, ale i naši Remsovu partu skokanů v čele s Jiřím Raškou. 
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Doba byla vzrušující i v oblasti lyžařského materiálu. Zdokonalovaly se 

především plasty, ale i lepidla. Počínající úprava tratí umožňovala lepší skluz a volala 

po lyžích s lepším vedením. Vzrůstající zájem a odbyt si říkaly o velkovýrobu. 

 

Lyže: sendviče, torzní boxy i pěna 

 

Najdeme už všechny rozhodující výrobce. V roce 1957 Fischer ohromoval 

produkcí 53 000 párů, na přelomu šesté a sedmé dekády udává Rossignol už 500 000 – 

číslo úctyhodné i dnes. Současně se tehdy jen v Evropě  uživí skoro 200 výrobců. 

Od hitu roku 1960 - kovových lyží - pokračuje vývoj především díky bouřlivě se 

vyvíjejícímu chemickému průmyslu. Dalším počinem je fiberglass, tedy vyztužení 

nosnými vrstvami ze skelné vlákniny prosycené pryskyřicí (první Kneissl už 1960). 

Lyže kompaundní kombinují starší ideu lyží kovových s plastovými nosnými plátky 

místo dřeva. První zlato Atomicu (OH 1968) vyjela právě tato konstrukce. A vzniká 

klasický sendvič: lamelové dřevěné jádro se skelnými lamináty a plastovými bočnicemi. 

K řezu legendárních Rossignol Strato si přidejte titanalové plátky a máte lyži skoro jako 

dnes. 

Druhý hlavní princip, torzní box, kdy se jádro ovíjí tkaninou prosycenou 

pryskyřicí, představuje 1963 Völkl, tehdy ještě Vöstra, a 1965 Dynamic. Přináší 

nedostižné držení na ledě a mnohá vítezství (např. Killy 1968). 

Z plejády novinek, které někdy vedly do slepých uliček, jindy předběhly dobu, 

připomeňme vykrojenou lyži Kaninke firmy Elan. Tato lyže by se dala považovat za 

jednoho z prapředků lyže carvingové. 

 

Vázání: konečně bezpečnostní 

 

Bouřlivý je vývoj ,,bezpečnostního“ vázání. Zkouší se několik systémů. 

Američan Cubberley (Cubco) prosazuje desku, k níž je připevněná bota a jež se celá 

uvolňuje. (A již v sezóně 60/61 zkouší první brzdy.) Marker a Look preferují otočný 

talíř pod patou: vzniká Look Nevada a roku 1965 slavný Marker Rotamat. Tyrolia 
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představuje 1962 nášlapný patní automat Ski Rocket. Význam těchto vázání byl 

zásadní. Předně definitivně oddělil lyže na sjíždění a na turistiku. Také zbavovala 

nováčky velkého strachu. 

 

Boty 

 

Dekáda začíná soubojem tkaniček a přezek u nízkých bot kožených přes 

vulkanizaci a plastifikaci kůže. Končí podstatně vyššími plastovými botami s vnitřní 

polstrovanou botičkou (patent takto dvojité boty Koflach už 1951, rovněž kloub už 

1957). 

 

Lyžování u nás 

 

Vše opožděné, jak jinak. Výroba i dodávky vybavení naplánované, ale zájem je 

větší, takže plno věcí je nedostatkových. Z dobového tisku víme, že nedostatek holí se 

řešil až ve vládě!  Kupodivu domácí lyže – Artis Hickory, Alexovky, Cleary, běžky – 

byly tehdy velmi obstojné a také první ,,sponková lyžařská obuv“, kožené Gerlachy 

ještě bez vnitřní botičky, nebyly špatné. Jen opožděné a osamocené. A tak prostý lid 

celou tuto dobu ještě převážně šněroval. Zaostávala i vázání, stále dominovaly 

Kandahary (cena 40 Kčs). Pirátské Markery a Nevady (Mistral) situaci nezachraňovaly. 

Vybavení tedy spíše horší, nemoderní, ale o to větší bylo nadšení (Sosna, 2008). 
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4.3 1970 – 1980 

Obrázek č. 9 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_44?layout=http://ski

n.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true&e=18

38405/2846517 [cit. 2016-11-10]. 

 

Rozmach nastartovaný dekádou 

předchozí vrcholí. Počty lyžařů rostou, stejně 

jako prodej vybavení. Dále se rozšiřují a 

modernizují střediska stará a vznikají nová 

včetně areálů na ledovcích (1977: celkem 36!). 

Fronty u vleků se nestojí zdaleka jenom u nás. Lyžování se stalo ohromnou módou. 

Svědčí o tom rozšíření nových variant lyžování a dokonce i sportů příbuzných. 

Dominuje sjezdování, ale silně vzrostla i obliba běžek. Pod názvem hot-dog v Americe 

vykvetla první generace organizovaného akrobatického lyžování. Nadšenci 

znovuobjevují telemark. Svou nejslavnější dekádu prožívají i skiboby. Lyžaři touží 

jezdit celoročně a tak se rozšířilo travní lyžování (začátek 1966) a vyrašily svahy 

s umělou hmotou. Boom zažívalo i lyžování vodní. Zcela mimo zájem hlavního proudu 

zůstalo v Americe podivné široké prkno ,,sněhových surfařů“. 

 

Boty 

 

Lyžařskou obuv postihuje vývoj jako nikdy jindy v historii. S plastovým 

skeletem může být stále vyšší zadní opěrka, ale i celý komín. Objevuje se zadní nástup, 

střední, dvoudílný skelet s kloubem, první dámská bota, první canting, začátky tlumení 

nákleku pružinami, utahování lankem. Mnozí se snaží omezit počet přezek. 

Zdokonaluje se vypěnění i hmoty skeletu a výplně botiček. A už tehdy vznikl základ 

dvou hlavních závodních bot historie: Lange a Nordicy. 

 

 

 



28 

 

Vázání 

 

Sosna trefně nazývá odstavec ,,Od středověku do novověku“. S trochou 

nadsázky takový vývoj prodělalo sjezdové vázání. Nejprodávanější Salomon 555 je 

ještě třeba zaklapnout patu ručně pákou a také Rotomat není nášlapný. Ale 727 (1978) 

už je předobrazem vázání dnešních. Pro nás byly nejdůležitější Marker -  čtyřkloubová 

špička M4 (1972) a M4-15 s patou compact (1979). 

Bezpečnostní řemínky spojující botu s vázáním konečně okolo roku 1975 

začínají nahrazovat brzdy. FIS je nařídila od sezóny 80/81. Od počátku dekády se 

projevují snahy o standardizaci a unifikaci. Z tzv. doporučení IAS se 1977 vyvinula 

dnešní stupnice DIN 1 – 10, závazná od 1980. Byla to slavná doba vázání, jež se 

skutečně stala osvoboditelem. 

 

Kdo prodá více? 

 

Výrobcům se dařilo. Statisticky trumfují produkci dnešní: největší Rossignol 

1979 udává 2 174 000 párů, takřka polovinu všech lyží prodávaných nyní, Salomon 2,5 

milionu párů vázání. Zdálo se, že ,,zítra se bude jezdit všude“ a že nad lyžařskou říší 

slunce nezapadá. 

 

Československo 

 

,,Co Čechoslovák, to lyžař“: uvádějí se až 2 miliony aktivních lyžařů. Naše malé 

hory, zavalované davy lyžařů, příslovečně praskají ve švech (1979 přepravuje jen 

Špindl 1840os/hod.!) Zrodil se fenomén ,,hodinových front“. Ale také ,,rokytnický 

zázrak“ v podobě střediska střiženého podle moderního alpského vzoru. Hlavně z nouze 

se stáváme světovou velmocí v počtu svahů s umělou hmotou. Vyrábíme a plníme plány 

(Artis Nové Město hlásí 306 300 párů), ale přesto se ,,chronický nedostatek běžek řeší 

na nejvyšší úrovni“. Aby ne: 1965 pokrylo náš trh 7 000 párů běžek, 1979 nestačí 

125 000! Licenční výroba Atomic Aluglass v Súlovu se potýká s problémy. Až 1978 se 
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začínají vyrábět rekreační licenční boty Botas Caber za nepřiměřených 1 450 Kč. 

Vzácnou radostí je licenční Marker z Filmového průmyslu Barrandov (FP, opravdu). 

Velkým kladem byla iniciativa České státní pojišťovny, od roku 1975 provozující 

servisní střediska bezplatného seřizování vázání. Slušné lyže sice nakonec skoro každý 

vážný zájemce nějak sežene, ale nedůstojně, spíš ,,pod pultem“, ze známosti či za 

úplatek. Nebo propašované od šťastlivců vyjíždějících na Západ. 

Přesto se lyžaři zvedají výsledkově: body ze SP konečně vozí sjezdaři, medaile 

mají klasici Rygl, Šikolová, Henych, Kodejška. 

Sedmdesátá léta přinesla už většinu toho, co ve vybavení máme dnes. Na lyžích 

a vázáních z jejich konce bylo ještě poměrně časté vídat lyžaře i v prvních letech 

carvingové revoluce. A některé nápady vzešlé z tehdejšího entuziasmu možná stále 

čekají na uskutečnění. 

Uvážíme-li dnešní okolnosti, lze si bez obav vsadit na to, že lyžařsky tak 

nadšená doba se už opakovat nebude (Sosna, 2008). 
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4.4 1980 – 1990 

Obrázek č. 10 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_45_celek_72

-dpi?layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout. 

xml&showFlipBtn=true&e=1838405/2844884 [cit. 

2016-11-10]. 

 

Vysvětlit, proč lyžování přestalo 

být in, není snadné. Jeden dominantní 

důvod neexistuje. Ke kolísání zájmu o 

méně masové spor ty dochází běžně. 

Rokem 1980 skončilo třicetileté období 

určitého ochlazení, jež ostatně přispělo i k 

předchozí konjunktuře lyžování. Od roku 

1983 panovaly zimy chudé na sníh. V sezoně 88/89 měla minimum sněhu i Skandinávie 

a třeba Cortina d‘Ampezzo musela skončit sezónu už v únoru. 

Sice ještě dobíhalo zpřístupňování posledních ledovců (1980 Kaunertal, 1984 

Pitztal, 1987 Möltal) ale už 1984 píše Die Zeit, že zájem o letní lyžování upadá. 

 

Výrobní přebytky 

 

Navzdory tomu lyžařské firmy navýšily své výrobní kapacity až k hranici 10 

milionů párů. V roce 1980 vyrobily jen tři první více než dnes celá branže: Rossignol 

přes 2 miliony, Fischer 1,8 a Kneissl 1 milion párů lyží. Samotný Salomon dělá v roce 

1986 tři miliony párů vázání a 1,6 mil. párů bot! Jenže rekordní prodej prý takřka osmi 

milionů párů lyží začal upadat (Rossignol 1986 1,5 mil.) až na dnešních 4,2 - 4,5 mil., 

k tomu 1,3 - 1,5 mil. snowboardů. Firmy investovaly do modernizací výrobního 

procesu. To na ně těžce dolehlo. 

Po mnoha stránkách ale léta osmdesátá žila ze sedmdesátých a zhodnocovala 

vývoj této vrcholné desetiletky. V lyžích se objevily moderní materiály jako zicral či 

kevlar, interní tlumení, užití tepelně regulujících materiálů (Thermo). Začalo 

sofistikované broušení s úhlováním. Naopak mizí žlábek ve skluznici, nejprve u 

slalomek. 
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Boty 

Obrázek č. 11 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_45_celek_72-
dpi?layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&sho

wFlipBtn=true&e=1838405/2844884 [cit. 2016-11-10]. 

 

Divoký vývoj prodělaly boty. V sezóně 

80/81 se objevuje ,,tajná zbraň“ (koncept 

Secret Weapon firmy Dolomite a paralelně 

několik dalších) v podobě monstrózně 

vysokých ,,knee-highs“ neboli bot vysokých 

opravdu skoro až do podkolení. Slibovaly 

geniální přenos sil a pohodlí pro nárt. Během 

dvou sezón se ale zjistilo, že ovládání lyží 

funguje trochu jinak a že bez pohyblivosti v kotníku to není ono. Tyto boty zmizely 

takřka beze stop a všimněte si, že se k nim nikdo ani ve svých firemních historiích 

provinile nehlásí. Firemní vývojáři si tehdy uřízli pořádnou ostudu. 

Další revolucí se staly boty se zadním nástupem. Koncem dekády tyto boty 

takřka úplně ovládly pole a s výjimkou modelů závodních a vysoce sportovních se staly 

normou. Sázka na pohodlí ale nevyšla, boty byly pro vyšší nároky funkčně mizerné. 

(Salomony, v nichž Girardelli 1986 vyhrává Světový pohár, byly hodně jiné než bota 

komerční.) Návrat ke klasice dá v dalších letech firmám řádně zabrat. Úspěchem se ale 

stalo zavedení mondopintu (1988) a postupné prosazení cantingu. 

 

Lyže opět delší 

 

S tím, jak se tenčil příliv nových adeptů, poklesla potřeba lyží, jež jim měly 

sjíždění co nejvíce usnadnit. Lyže se prodlužovaly, rekreační kvůli snadnějšímu hranění 

zúžily. Diví se někdo, že se nováčci do souboje s dvoumetrovkami moc nehrnuli? 

Krátké a točivé carvingové lyže prostě musely přijít. Tím spíš, že už tehdy vystrkovaly 

růžky v podobě nesmělých a nepříliš úspěšných pokusů firmy Elan - modely Olin nebo 

Snowrider. 
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Lyžování se mění. Závodní stále více využívá hranu a vyvíjí se technika 

obsahující většinu principů dnešního sjíždění ,,carvingového“. Značný podíl na tom 

mělo zavedení kloubových tyčí (1984-85) ve slalomu, jež podpořilo frontální postavení 

ve směru jízdy. 

 

Popularita lyžování na vzestupu 

 

Svými možná vrcholnými lety se značnou publicitou prošel tehdy sjezdařský 

Světový pohár, koncem dekády konečně zprofesionalizovaný. V roce 1986 probíhá 

první MS ve freestylu. 

Také my jsme se dočkali velkých úspěchů. Kombinace řízeného systému 

vrcholového sportu (při všech výhradách nelze popřít, že fungoval), osobního zaujetí 

včetně motivace ,,vyjíždět na Západ“ vyprodukovaly úspěchy na OH i MS včetně 

prvních triumfů ve SP sjezdařek (Šoltýsová, Charvátová). 

Rovněž v 80. letech se u nás hory a lyžování těšily enormnímu zájmu. Zastaralé 

vleky a pár lanovek absolutně nestačily. Úpravu tratí limitoval nedostatek techniky, 

chyběla pořádná motivace zaměstnanců. Ovšem podobně jako přišel úder roku 1989, 

mělo i lyžování zaděláno na svou bouřlivou dobu. A nešlo jenom o carving (Sosna, 

2009). 
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4.5 1990 – 2000 

Obrázek č. 12 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow

_46_celek_72dpi?layout=http://skin.i

ssuu.com/v/light/layout.xml&showFl

ipBtn=true&e=1838405/4533046 

[cit. 2016-11-10]. 

 

Jak už víme, osmá 

desetiletka znamenala mírný 

ústup popularity našeho bílého sportu. Víme, že jej způsobila i konkurence dovolených 

v teplých zemích, ale nově také snowboarding. A ke všemu dostalo lyžování zákeřnou 

ránu do zad od počasí. Devátá dekáda začala ve znamení dvou katastrofálních teplých 

zim se zoufalým nedostatkem sněhu. Jejich načasování stěží mohlo být horší. Další tři 

sezóny v Alpách klesaly počty hostů i hotelů. Málo platné, globální chladné období 

1950 – 1980, prý vyvolané i aerosoly v atmosféře, bylo pryč. Opatrně lze vyslovit 

předpoklad, že na slavných obdobích lyžování – počátcích koncem 19. století a šesté až 

osmé dekádě dvacátého – má určitou zásluhu i relativně chladné počasí. 

 

Lyže 

Obrázek č. 13 zdroj: 

https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_46_celek_72dpi?layout

=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true

&e=1838405/4533046 [cit. 2016-10-06]. 

 

Pod tlakem klesajícího odbytu lyží a 

rostoucích problémů firem i celé branže zesílily 

koncem 80. let staré snahy o racionalizaci výroby. 

Oprášením staršího nevyužívaného patentu 

Dynamicu z roku 1966 se nejprve Salomon a Elan 

vrhly na tzv. cap, tedy samonosnou konstrukci, 

jejímž základem je profil ve tvaru obráceného ,,U“, posazený na hranách. Primárním 

cílem bylo zjednodušení a zlevnění výrobního procesu, oficiální verze ale zdůrazňovala 

,,přímý přenos sil na hrany“ a z toho plynoucí nejskvělejší vlastnosti. Svým 

Monocoquem právě takto mezi výrobce lyží roku 1990 vtrhl Salomon. Capové lyže 

byly sice efektní, ale navzdory usilovné reklamní masáži to pořád byly v zásadě stejné 



34 

 

lyže, jaké jsme znali už od šedesátých let. Nakonec, i když s nimi Elan, Salomon a 

především Atomic modelem Beta dokázali uspět, se ukázaly spíše jako slepá ulička. 

Probíhající návrat k sendvičům je toho důkazem. 

Jenže když se v první polovině dekády továrny konečně vybavily formami na 

capy, stály najednou před ještě větší nutností - rychle pořizovat zase jiné na nové lyže 

carvingové. A dalším tlakem byl nastoupený trend ,,vše od jedné značky“, tedy mít své 

lyže, vázání i boty. 

 

Druhá polovina dekády pak je už ve znamení carvingu. To je historie tak čerstvá 

a známá, že ji zde nebudeme opakovat. To, co opatřujeme dosti vágní cedulkou 

,,carving“, bylo jednoznačně úspěchem. 

Vykrojené lyže se záhy staly standardem. Sjíždění se opravdu silně proměnilo. 

Potřeba jízdy po hraně přinesla materiálový a konstrukční pokrok, jenž poté umožnil i 

stavbu lyží stále širších a přitom elastických a ovladatelných. 

 

Boty 

 

Jak víme, byla 80. léta ve znamení bot se zadním nástupem. Jenže i tady se 

nakonec ukázalo, že jejich určité výhody nevyváží funkční nedokonalost. Takže ke 

všemu se ještě výrobci museli vracet ke klasickým botám s předním nástupem. K tomu 

všemu přibyla potřeba řešit průhyb lyže a zvýšené postavení deskami a podložkami 

coby úplné novum. 

 

Události 

 

Snad jen uveďme, že 1991 bylo přijato skokanské ,,véčko“, 1996 se jelo poprvé 

MS snowboardistů a zahájil SP travních lyžařů. Olympiády najely na ,,střídavý“ cyklus 

(1992 Albertville a vzápětí 1994 Lillehammer), v Naganu 1998 se poprvé závodilo v U-

rampě.  
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Stejně tak jistě není nutné připomínat zde zásadní změny společenské. Jejich 

dopad na naše životy s možnostmi pracovními a podnikatelskými je samozřejmě 

ohromný a pro nás větší než plastové boty, bezpečnostní vázání a carving dohromady. 

Všechny tyto změny samozřejmě vedly k velkému rozvoji domácích středisek (Sosna, 

2009). 
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5 LYŽOVÁNÍ V 21. STOLETÍ 

 

Autentický obraz lyžování na začátku nového tisíciletí podává opět Sosna v 

lyžařském měsíčníku Snow. Dle Sosny na tom popularita lyžování není špatně, ale ani 

nijak zvláště dobře. Oproti nejslavnější éře se prodává lyží zhruba polovina. Za hlavní 

důvody klesajícího trendu považuje konkurenci jiných atraktivních sportů, kterých 

vzniká desítky. Problém vidí též ve finanční nákladnosti a nejistých sněhových 

podmínkách. S těmito důvody nelze než souhlasit. 

Lyžování se ovšem nevzdává a sportovní areály se snaží přilákat zákazníky 

právě na nové, nejen sportovní aktivity. Velkou oblibu získává například snowtubing. 

Již definitivně etablovaný snowboarding se řadí po bok lyžování a snaží se rovněž o to 

vůbec nejdůležitější: dostat lidi na sníh a zařídit, aby se za ním vraceli. Samozřejmě 

snowboarding v prvním desetiletí značně přebírá i potencionální lyžaře. Misky vah se 

převažují až do doby, kdy můžeme vidět na svazích téměř stejné procento vyznavačů 

,,jedné lyže“ jako dvou. Nicméně vlekařům a restauratérům to může být vcelku jedno. 

V druhé desetiletce ostatně nastane zase trend opačný. 

Po carvingu, skiboardingu, slopestylu a freeridingu se poprvé od poloviny 90. let 

už neobjevuje žádný nový ,,ing“. Po pětiletce 1995-2000, která zásadním způsobem 

změnila svět sjíždění na lyžích, zkrátka nastalo období určitého uklidnění a ,,usazování“ 

vymožeností carvingové revoluce (2002). 

 

5.1 Lyže pro obří slalom 

 

Obří slalom platí za základní disciplínu dnešního závodního lyžování a dominuje 

i v tréninku ryzích sjezdařů. Příslušné lyže to ale nemají lehké. Poté, co na ně dopadla 

regulace FIS v podobě nejmenšího možného radiusu 21 metrů, se přestaly – na rozdíl od 

ostatních lyží – vyvíjet spontánně směrem k většímu vykrojení a kratším délkám. 

Skutečnou obřačku poznáme podle povinného označení radius (R≥21 m). 
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Předepsaný radius značně nesmlouvavě diktuje i její ostatní parametry. Tvarově 

jsou si tedy velmi podobné s milimetrovými odchylkami v šířce: většinou těsně přes 100 

mm špička, 63 – 64 mm střed a těsně pod 90 mm patka. 

Obřačky s konstrukčním radiusem přes 21 metrů musí zvládnout i současné 

velmi zatočené obří slalomy. I to přinutilo firmy dělat je značně měkké v ohybu, aby je 

bylo možno do žádoucího oblouku dostatečně prohnout a docílit příslušně zkráceného 

radiusu v oblouku. 

 

5.2 Slalomová lyže 

 

Až do sezony 99/00 byla lyží relativně delší a méně vykrojenou, vysoce 

specializovanou a málo prodávanou. Pak zachvátilo vykrojení i ji. Ještě nesmělé modely 

00/01 s radiusy okolo 17 metrů vystřídaly v zimě 01/02  radikálnější (R 13 – 14 m) a 

další sezony jdou některé firmy ještě dále. Svou roli sehrálo i zkracování délek. V zimě 

99/00 se ještě vážně doporučovalo až 170 cm pro muže, další zimu už znalci radili 160 

cm a pro sezonu 01/02 už několik firem (např. Dynastar, Head) dělá jen dvě délky těsně 

přes povolený spodní limit FIS (150 cm ženy a 155 cm muži). Během té doby se 

závodníci s lyžemi těchto parametrů sžili a naučili na nich jezdit tak, jak nikdy dříve 

nebylo možné. Slalomka mezitím také prakticky zlikvidovala stále méně prodávané 

funcarvery a v podstatě je nahradila. 

Jenže pak se materiáloví experti FIS opět rozhodli, že zastaví tento spontánní 

vývoj. Od sezony 03/04 platí minimální délky pro závodní lyže 155/165 cm (Sosna, 

2002). 

Jako každá změna i tato měla své příznivce a odpůrce. Já osobně tento krok 

považuji za racionální. Z dětských let pamatuji statné závodníky s krátkými lyžemi, 

kteří při sebemenším záklonu leží na zádech a závod pro ně končí. 
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5.3 Nové parametry lyží pro sezonu 11/12 

 

Rozhodnutí zprvu vyvolalo pořádnou vlnu nevole mezi samotnými závodníky 

SP včetně těch nejlepších. Postupem času a přibývajícími hodinami testování na nových 

lyžích hlasy kritiků však utichaly. Podobný vývoj názoru na nové obřačky se dal 

pozorovat i mezi českými reprezentanty. 

V čem tedy je ten obrovský rozdíl oproti modelům z předchozích sezon? Hlavně 

ve tvaru. Zatímco v přechozích letech byly závodní lyže docela dost vykrojené a radius 

oblouku byl menší, nová pravidla ,,vrací“ tvar lyže ještě o pěkných pár let zpátky. Není 

divu, že sjezdařům se tento obří krok zpět ve vývoji lyžařského materiálu vůbec nelíbil. 

Na alpském fóru v Rakouském Söldenu, kde byla v předvečer prvních závodů SP 

sezony 2011/12 tato revoluční změna pravidel oznámena, padaly poměrně ostrá slova. 

Trojnásobný vítěz SP v hodnocení obřího slalomu Ted Ligety ze Spojených států 

amerických se nechal slyšet, že jízda na nových lyžích je doslova ,,odporná“ (Hrubý, 

2012). 
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Obrázek č. 14 zdroj: https://issuu.com/snow.cz/docs/snow-68/1?e=1838405/4712103 [cit. 2016-09-06]. 

 

Těmito změnami se FIS snaží snížit rychlost, potažmo úrazovost závodníků. 

Bere a kol. ve své studii analyzují 69 zranění a 124 pádů ze sezón Světového poháru 

2006 – 2009. Krom mnoha zajímavých výsledků uvádějí, že téměř polovina úrazů se 

stane v poslední čtvrtině tratě. Tudíž když se sníží rychlost, prodlouží se čas na trati a 

může naopak docházet k více úrazům z únavy. To ostatně namítají i čeští reprezentanti 

(2014, online). 

 

5.4 Technické parametry lyží 

 

Prognózy jsou vždy ošidné. Nechci být jako náš bývalý činovník lyžařského 

svazu, jenž v časopisu Lyžařství těsně před nástupem carvingových lyží prohlásil, že na 

lyžích se už nic zásadního zlepšit nedá. Či jako mnoho jiných před ním, kteří další 

vývoj v nejrůznějších oborech těžce podcenili. 

Faktem ale je, že s většinou fyzických parametrů jsme si za těch více než sto let 

,,moderních“ lyží už pohráli. 

 

Délka 

Vyzkoušeli jsme vše od nějakých tří metrů po šedesát centimetrů. Ověřili si 

použitelnost a limity metrovek, otestovali rozumné hranice pro určité účely a podmínky. 

Délková revoluce proběhla s carvingem a prostor pro nějakou další zatím nevidím. 

Nelze ale vyloučit, že v rámci trendu ,,snadno a rychle“ dojde k oživení velmi krátkých 

lyží – tam je ale problémem vázání. 

 

Šířka 

I zde jsme nedávno experimentovali do sytosti. Ověřili jsme použitelnost 

v rozmezí asi 60 a 150 mm, extrémy jako 45 mm šířka sjezdových lyží Elan Stealth či 

naopak snowboard na každé noze se neosvědčily. Názory na vhodnost určité šířky se 
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ještě mohou měnit a vyvíjet (zažívali jsme to nedávno u rozšiřování lyží), ale jít někam, 

kde jsme ještě nebyli, už kvůli lidské anatomii dost dobře nejde. 

 

Geometrie 

Také tady už proběhlo vše možné. Rádie od nějakých 60 do pouhých několika 

metrů, multiradius, vykrojení pozitivní (carving) i negativní (trapézový tvar Spatula 

apod.) různě posunuté kontaktní body, tedy vrcholy krojení. I zde se asi pořád bude 

něco dít, ale asi spíš marketingově. Nebo se někdo pokusí oživit stařičký koncept lyží 

Elan Servo s proměnlivou šířkou před a za vázáním? 

 

Prohnutí 

Po desetiletích klasického průhybu = vzpruhu (camber) a různého zvedání 

špiček a případně patek přidaly v nedávné době rockerové lyže průhyb nulový ba 

negativní (full rocker). Prostor bych viděl pro možnost změny průhybu. Ze zkušenosti 

sice víme, že lyžaři volbu z několika možností nastavení (u lyží, bot i vázání) obecně 

používají jen málo, ale to v éře zoufalého hladu po inovacích vůbec nemusí být důležité 

(Sosna, 2013). 

Jak uvádí Novák rockerem je lyžař živ již po několik sezon. Doména 

freeridových lyží se postupně prosazovala přes širší allmountainy až do kategorií, kde 

bychom to nikdy nečekali. A přesto dnes již bereme za naprostý standard fakt, že rocker 

mají téměř všechny komerční obřačky, mnoho slalomek a že se s ním v různých 

podobách pracuje i na závodních lyžích ve Světovém poháru. Tam nakonec k tomuto 

tahu donutila výrobce zejména změna parametrů lyží pro obří slalom i další disciplíny. 

Rocker ve špičce pomůže zahájit oblouk, umožní snazší průjezd rozbitým terénem či 

hlubokým sněhem, zároveň ale také zkracuje aktivní délku lyže, která pohlcuje vibrace. 

Navíc sám o sobě bez stoprocentního kontaktu se sněhem vibruje. V letošních a 

zejména příštích kolekcích výrobců tak budeme stále více narážet na různé pokusy o 

řešení této problematiky. Technologie, které v určitých kategoriích rocker zcela nahradí, 

budou pracovat s klasickou špičkou podobně jako s rockerem. Předzvěstí práce 

s odlehčenou a měkčí špičkou, která v budoucnu možná nahradí i samotný rocker, je 

třeba staronový Honey Comb od firmy Salomon. Zajímavé řešení přináší vrstvení 
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materiálu ve špičce pod názvem Cascade Tip nebo technologie Prop tech, která špičku 

změkčuje, aby umožnila snadnější zahájení oblouku. Změkčení špičky při zachování 

torzní tuhosti lyže je pak cesta ke zmírnění, případně vypuštění rockerů, a tedy i k 

lepšímu kontaktu se sněhem a tlumení rockerových vibrací (2014). 

 

Montážní bod 

Postavení lyžaře do oblasti poloviny aktivní délky lyže má pro většinu použití 

logiku, ale vyzkoušely se už i odchylky. S posunem dopředu neuspěl Salomon, 

nerozšířily se ani lyže s botou až u patky (např. kanadské Fels). Kratičké lyže jako figly 

či nejnovější raxy k tomu měly sklon vždycky, ale je právě toto cesta ke snadnému 

ovládání včetně stability? 

 

Tuhosti 

Zde by se zřejmě ještě něco vynalézt dalo. I tady už jsme si užili ledacos: jak 

tvrdé fošny minulosti, tak spíš hodně měkké lyže dnešní. Známe i nejeden pokus o 

změnu tuhosti v ohybu a také toto je pole, pro něž platí to, co píšu výše u prohnutí. 

 

Materiály 

Vyrobit lyže z ,,kosmických“ materiálů by technologicky nebyl problém. Jenže 

tady se už dostáváme k problematice dosavadním dílčím úvahám nadřazené: pro koho? 

za kolik? zaplatí se to? Čili k penězům (Sosna, 2013). 

 

Trendy pro sezonu 2014/2015 

 

Rocker 

Čím více rocker, tím lépe, platilo v dobách rocker ‘n‘ rollových začátků. Dnes 

výrobci spíše ladí míru prohnutí, nahrazují zbytečně velké rockery technologiemi 

změkčující špičky v kombinaci s rockerem menším a pracují na systémech tlumení 

vibrací, které by rockery při jízdě zklidnily a umožnily tak lepší kontakt s podložkou. 
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Šířka pod botou 

Trend vede k dalšímu rozšiřování, je viditelný zejména v kategoriích 

komerčních obřaček, kde se míra 74 mm pod botou dávno zabydlela, a velmi 

sportovních  allmountainů. Širší lyže usnadňují průjezd těžkým a rozbitým terénem, 

poskytují i více stability na upravené sjezdovce, pro zahranění však vyžadují větší úhel 

naklopení. 

 

Tlumení vibrací 

Tlumiče vibrací byly tématem hlavně loňské sezony. I když upřímně vzato jsou 

tématem každé sezony skoro od počátků moderního vývoje lyží. Souvislosti s větším 

zaměřením na tyto technologie najdeme i s ubývající hmotností lyží. Použití lehkých 

materiálů, jako je karbon nebo lehkých dřevěných jader, která jsou velmi populární, 

vyžaduje většinou dodatečné vyztužení a utlumení velmi lehkých (a často i ve velmi 

tenkých vrstvách použitých) materiálů. 

 

Nové kategorie 

Nenápadně, ale přesto vzniká nová kategorie ,,skutečných obřaček pro lidi“. 

Vyplňuje mezeru, která vznikla znelidštěním obřaček po změně parametrů FIS na jedné, 

a naopak přílišným zlidšťováním komerčních obřaček (zmenšování poloměrů a přidání 

rockeru) na straně druhé. 

 

Hmotnost lyží 

Soutěž o nejlehčí lyže vždy končí před nadcházející sezonou a začíná v ten samý 

okamžik zase znovu. Ne, že by byl dnešní uživatel nutně línější, ale lehké lyže jsou 

prostě snadněji manévrovatelné, navíc se s nimi při použití pro skitouring lépe chodí. 

Letošní sezona se tak nese, kromě lehkých dřevěných jader, zejména ve znamení 

karbonu a podobných materiálů (Novák, 2014). 
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5.5 Trendy v lyžování pro sezonu 16/17 

 

Snížení hmotnosti bez ztráty výkonu 

V této sezoně můžeme mít pár lyží z materiálů, které silně ovlivňují hmotnost, 

jako třeba z uhlíkových vláken, která snižují váhu bez ztráty výkonu. Inovace v 

materiálech a konstrukcích umožňují výrobcům stavět lyže ještě lehčí a ještě stabilnější 

než byli jejich předchůdci. 

Nové produkty napomáhají změnit všeobecně rozšířený názor, že lehčí lyže 

znamená horší. Lidé z lyžařského průmyslu pochopili, že není žádná ostuda používat 

hmotnost snižující technologie na všech lyžích bez ohledu na to, jestli jsou určeny 

ženám nebo mužům (i když speciálně v dámských lyžích tato technologie udělala 

obrovské pokroky), výrobci jsou si už vědomi, že i muži si rádi dopřejí lyžování na 

lehčích lyžích, jejichž používání je tolik neunaví.  

Blizzard používá jednosměrná uhlíková vlákna v Carbon Flipcore konstrukci, 

což redukuje hmotnost lyže o 15 procent a současně zvyšuje stabilitu. 

Völkl pokračuje s technologií 3D Ridge, která posouvá váhu do středu lyže a 

vytváří tenký profil lyže nad hranami pro lepší přilnavost a hbitost lyže. 

Rossignol používá matici z legovaného uhlíku (Carbon Alloy Matrix), která 

zlepšuje kvalitu uhlíkových vláken. Objeví se i v aktualizované sedmičkové řadě. 

Napomáhá pružnosti a vláčnosti. 

Technologie Air Tec Ti a technologie karbonové špičky značky Fischer zahrnuje 

lehký uhlík ve špičce spolu s frézovaným dřevěným jádrem - oboje přispívá ke snížení 

hmotnosti lyže. 

Salomon pro odlehčení lyže rovněž používá uhlík, stejně jako strategicky 

frézované jádro. 

Head pokračuje ve využití grafenu v kombinaci s dalšími lehkými materiály, 

které nesnižují výkon lyže. 

Nordica používá lehké dřevo z balzy, které dobře tlumí nárazy a otřesy. 
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Lyže opět užší 

V minulé sezoně byly hodně oblíbené užší carvingové modely se šířkou mezi 

88–92 mm, dobře se prodávaly, i když lyžaři holdující backcountry v alpských 

lyžařských terénech sháněli i lyže široké 98–108 mm pod vázáním (v této šířce bude pro 

letošní sezonu na trhu nepřeberné množství nových modelů). 

Pro 2016/2017 budou k dispozici nové, užší kolekce lyží, ale i větší výběr šířek.  

Armada přidává do několika kategorií svých lyží novou šířku a Line přidává 

model Supernatural se šířkou 86 mm pod vázáním do jinak dost široké série. 

Kolekce Vantage X od Atomicu staví na technologii Vantage a přidává i několik 

nových šířek. 

Technologie Powerdrive od Dynastaru se zaměřuje na přirozený flex a 

přilnavost hran u modelů se šířkou do 90 mm. 

Řada Curve od výrobce Fischer má 

nové bočnice pro lepší ladné carvování, 

zatímco s carvingovým modelem 

Supershapes od Head se dají jezdit i 

závody okresního přeboru. 

Blizzard rozšiřuje kolekci o novou 

řadu Quattro s vysoce výkonnými modely. 

Série Charger od K2 má šířky pod 

80 mm, navržené pro dobrý výkon na 

tvrdém sněhu (Crabtree, online). 

 

Nová kolekce lyží Rossignol pro rok 2017 

Obrázek č. 15 zdroj: http://www.onthesnow.cz/novinky/a/617743/ly%C5%BEe-2017--dva-

nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-trendy-v-nab%C3%ADdce-pro-

p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%AD-rok cit. [2016-12-10]. 
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Boty 16/17 

Jde o součást výstroje, kterou by si měl i příležitostný lyžař raději koupit, než si 

půjčovat. Nové a čím dál větší možnosti formování lyžáků úspěšně lákají k nákupu. Mít 

vlastní přezkáče na míru je nejen trendy, je to i záruka pohodlí a bezpečí při lyžování. 

Každý výrobce už nabízí nějakou formu tvarování nebo formování lyžáků. 

Skořepina, manžeta, vnitřní botička. Dosud bylo dost obtížné najít v obchodech 

skutečně dobře padnoucí botu, nemluvě o potížích lyžařů s nohama mimo běžná 

měřítka. Letos je ale koncept formování lyžáků většinou nedílnou součástí výrobku. 

Spolupráci se specializovanými obchody berou výrobci opravdu vážně. 

Čím dál důležitější jsou pro výrobce speciální dámské lyžáky se specifickou 

výškou a manžetou, přizpůsobenou ženským lýtkům, pozornost většiny značek se 

soustředí hlavně na pocit komfortu, aby se lyžař cítil pohodlně i při delší pauze mezi 

lyžováním (onthesnow.cz, online). 
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6 HISTORIE SNOWBOARDINGU 

 

6.1 Historie snowboardingu v zahraničí 

 

Podobně jako u lyžování, ani u snowboardingu neznáme přesné datum, kdy 

první snowboardista sjel bílý kopec.  

Z jeskynních maleb ve Skandinávii, na Sibiři a ve střední Asii je doloženo, že již 

před tisíciletími sloužily lyže jako dopravní prostředek, k lovu a boji. V jednom 

švédském rašeliništi byla archeology objevena dokonce krátká a široká lyže, jejíž stáři 

se odhaduje na přibližně 4500 let. Třeba má snowboarding téměř stejně staré kořeny 

jako lyžování. 

Ovšem jak uvádí Binter: pravdivost domněnky o existenci snowboardingu v 

těchto dávných dobách může dnes těžko někdo potvrdit nebo vyvrátit (2002). 

Pokud budeme brát jako mezníky historicky první závody, přichází 

snowboarding na svět o 125 let později než lyžování. Historii moderního 

snowboardingu, jak ho známe dnes, začali psát Američané. Jak ve své knize píše Martin 

Večerka, první „vlaštovkou“ na poli snowboardingu byl Tom Sims (pozdější mistr světa 

ve skateboardingu), který v roce 1963 sestrojil pro školní vánoční výstavu „lyžařské 

prkno“. V roce 1966 byl Shermanem Poppenem sestrojen tzv. snurfer, což byla původně 

hračka pro jeho děti, která vznikla sešroubováním dvou lyží a vepředu byla opatřena 

provázkem pro udržení rovnováhy. 

 

 

Snurfer 

Obrázek č. 16 Zdroj: http://www.illicitsnowboarding.com/2011/03/snow-surfing-un-invention-of.html 
[cit. 2016-10-06]. 
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Dalším z velkých jmen v historii snowboardingu je Jake Burton Carpenter, který 

roku 1969 dostal snurfer jako dárek k vánocům, čímž se zrodila jeho vášeň pro 

snowboarding. Časem začal být se svým vybavením nespokojený a vymýšlel různá 

vylepšení, aby bylo jeho prkno ovladatelnější. Začal se zaobírat myšlenkou připevnit 

nohy jezdce k prknu. Sestrojil posuvné vázání, což zjednodušilo jízdu a umožnilo i větší 

skoky. O osm let později Burton uskutečnil svůj sen a založil si ve Vermontu firmu, 

která začala vyrábět první sériové výrobky. Firma Burton Snowboards je dnes největší 

ve své branži na světovém trhu a často skupuje i konkurenční značky. 

 

Snowboard Burton Backhill 

Obrázek č. 17 zdroj: http://snowboarding.transworld.net/photos/this-vintage-board-collection-worth-over-

100000-is-for-sale/ [cit. 2016-10-06]. 

 

Další důležitou postavou v pořadí byl Dimitrij Milovich, jeden z fanatických 

jezdců na vlnách z východního pobřeží, který přišel na přelomu let 1969 a 1970 s 

prknem odlitým z polyesteru. Jenže tento způsob konstrukce se hodně opíral o stavbu 

surfu. Na sněhu byl proto zcela nevyhovující (2003). 

Weiss také uvádí, že tato prkna s patkou vykrojenou ve tvaru vlaštovčího ocasu, 

jež si nechal Milovich patentovat, neměla kvůli své konstrukci dlouhou životnost. 

Konstrukce navíc byla značně složitá, tudíž nákladná na výrobu. Milovichova firma na 

rozdíl od Burtona v roce 1984 zkrachovala (1993). 

Ze začátku byl jezdcům z důvodu přísných bezpečnostních podmínek 

amerických úřadů a pojišťoven zakazován přístup na sjezdovky. Proto se snowboarding 

vyvíjel v prašanu na neupravených svazích. S vývojem vázání, které zamezilo častému 

ujíždění snowboardů, se však tato omezení změnila. A snowboardistům se začala otvírat 

cesta i na vleky a upravené sjezdovky. 
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V polovině sedmdesátých let přichází do hry Tom Sims. Vyrobil snowboard, 

jehož konstrukce se vzdáleně podobala prknům vyrobených Milovichem. Prkno bylo 

vyráběno ve tvaru ryby s patkou vykrojenou ve tvaru vlaštovčího ocasu. Prkna této 

konstrukce se však moc neosvědčila. Proto o dva roky později přišel Sims s jinou 

konstrukcí, která byla laminátová a prkno mělo dřevěné jádro (Večerka, 2003). 

Dalším důležitým datem je 18. únor 1968, kdy se na Blackhose Hill v 

Muskegonu ve státě Michigan jely snowboardové závody v přímé jízdě z kopce. 

Další významný závod se konal v Coloradu roku 1981. Závodilo se již ve 

slalomu a vítězem se stal Tom Sims s prknem vlastní konstrukce, které již mělo kovové 

hrany a bylo opatřeno modifikovaným lyžařským vázáním, čímž byl ovlivněn styl jeho 

jízdy. Tento obrovský skok v technickém vývoji snowboardingu nebyl dodnes překonán 

(Binter at al., 2002).  

V roce 1983 vymyslel sjezdař jménem Jeff Grell způsob vázání, který je vhodný 

pro všechny podmínky. Grellovo vázání obepíná sjezdařovu nohu pomocí tuhé plastové 

konstrukce, která se pevně svírá poutky a kovovými přezkami. 

S tímto vázáním může sjezdař ovládat svou jízdu i na udusaném tvrdém 

povrchu, jaký je na mnohých lyžařských sjezdovkách (Lurie, 1996). 

V polovině osmdesátých let se snowboarding začal prosazovat i v Evropě. 

Největším propagátorem snowboardingu v Evropě byl švýcarský skateboardový 

šampion José Fernandez. Byl prvním Evropanem, který dokázal měřit své síly se 

snowboardisty ze zámoří. Stal se vítězem mezinárodního mistrovství Švýcarska 

pořádaného roku 1986. K tomuto triumfu mu výrazně pomohl jeho vynález deskového 

vázání, do kterého se daly upnout tvrdé skeletové boty (Binter at al., 2002). 

Tento vynález značně ovlivnil další rozvoj snowboardingu v Evropě a jeho stopy 

jsou patrné dodnes. Fernandez totiž způsobil, že v Evropě se dostal do popředí zájmu 

slalom, zatímco Američané více vyznávali freestyle. Velkým úspěchem pro evropský 

snowboarding bylo uspořádání prvního mistrovství světa roku 1987 v alpských městech 

Livigno a St. Moritz. Tehdy se však konaly jen rychlostní závody. 

V roce 1987 byla založena Mezinárodní snowboardová asociace (International 

Snowboard Association – ISA), která si klade za cíl tento sport mezinárodně 

koordinovat. (Weiss, 1993). 
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V dubnu roku 1991 byla založena mezinárodní snowboardová federace ISF, 

která zastřešila dříve vzniknuvší organizace a dále s nimi spolupracovala či navázala na 

jejich předchozí práci (Binter at al., 2002). 

Roku 1994 byl na ZOH v Lillehammeru představen snowboarding jako 

ukázkový sport. Tento nový sport zde vzbudil velký ohlas a bylo jasné, že na příštích 

OH již bude zařazen v normálním programu. Ve stejném roce však došlo k události, 

která otřásla celým snowboardovým světem. Mezinárodní lyžařskou federací FIS byl 

založen její vlastní světový pohár jezdců na snowboardu. FIS si později pomocí svého 

velkého vlivu u Mezinárodního olympijského výboru zajistila rozhodovací právo o 

nominaci jezdců na OH. V roce 1995 byl během konference v Rio de Janeiru 

snowboarding představen jako jedna z disciplín Mezinárodní lyžařské federace, ačkoli 

do té doby byly snowboardové závody pořádány pod hlavičkou ISF. Téhož roku byl 

snowboarding Mezinárodním olympijským výborem uznán oficiální disciplínou pro 

ZOH. Poprvé se tedy o olympijské medaile soutěžilo roku 1998 v japonském Naganu a 

to v U-rampě a obřím slalomu. Velká část světové snowboardové špičky však byla 

nespokojena s postupem FIS a OH byly z jejich strany bojkotovány. Tyto události 

způsobily Mezinárodní snowboardové federaci ISF finanční problémy a její postupný 

úpadek. Roku 2002 proto ISF zanikla a jejím nástupcem se stala Světová 

snowboardová organizace WSF. Českou republiku v předsednictvu WSF zastupoval ve 

funkci technického poradce Libor Votruba. Dne 23. května 2004 na konferenci v Praze 

byl Libor Votruba zvolen na dvouleté období prezidentem World snowboarding 

federation. WSF byla téhož roku ustanovena pod českými úřady jako mezinárodní 

nezisková sportovní organizace (snowboarding.cz, online). 

V roce 2014 byl do programu ZOH zařazen podle vzoru amerických X Games 

také slopestyle jak na snowboardu, tak na freeski. 
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6.2 Historie snowboardingu v ČR 

 

Do Československa se snowboarding dostal i přes „železnou oponu“ jen s 

malým zpožděním oproti zbytku Evropy. První snowboardy se u nás objevily během 

zimní sezony 1979/80. Tyto snowboardy byly podomácky vyráběné podle obrázků v 

zahraničních časopisech. V první polovině osmdesátých let se návod na výrobu 

snowboardů objevil dokonce v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Tato 

prkna se nejčastěji vyráběla z překližky a v mnoha různých podobách podle fantazie 

konstruktéra (Binter at al., 2002). 

Dnes velice úsměvnou reportáž o snowboardingu odvysílala dokonce česká 

televize v roce 1987, kde Luděk Váša u Přemka Podlahy v pořadu Receptář nejen na 

neděli popisuje, jak si doma vyrobit „sněžné prkno." 

Za oficiální počátek snowboardingu v Československu je považován rok 1983, 

ve kterém Luděk Váša (mistr světa i Evropy ve skateboardingu v disciplíně skok 

vysoký) založil firmu Vasa snowboards, kde se zprvu vyráběly kopie prken od firmy 

Burton. Dalšími propagátory snowboardingu byli Ivan Pelikán, V. Rys, Roman 

Hanzlíček, bratři Kytkové či Ivo Dragoun. O rok později se na krušnohorském Perniku 

konaly první snowboardové závody v naší republice. Jak vzpomíná na DVD O2 

Snowboardová škola Martina Černíka jeden z účastníků těchto závodů Ivan Pelikán: 

„První cena byla kýbl piva, takže to bylo velice prestižní.“ 

Roku 1985 se, opět na Perniku, konalo první neoficiální mistrovství republiky 

ve snowboardingu. Kromě slalomu, v kterém zvítězil Luděk Váša, se jela i demo 

disciplína, tzv. mini jump. Z těchto závodů se dochovalo i video „Sněžné děvky “, 

jehož záběry se pro svou originalitu objevily v propagačních materiálech firmy Burton 

a také v celosvětově distribuovaném filmu First Descent (v ČR distribuován pod 

názvem Extrémní svahy) (Večerka, 2003). 

Dalšími akcemi, díky kterým se snowboarding dostal do širšího povědomí lidí, 

byly i snowboardové expedice. První expedicí byl snowboardový prvosjezd nejvyšší 

kavkazské hory Elbrusu (5642 m n. m.). Další expedice byla roku 1990 pořádána firmou 

Vasa a šlo opět o prvosjezd - tentokrát mexické sopky Popokatepetl (5452 m n. m). 

Firma Rook ve spolupráci s horolezcem Josefem Rakoncajem zorganizovala 
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Himálajskou expedici spojenou s prvosjezdem Mera Peak (6421 m n. m.) (Binter at al., 

2002). 

V únoru roku 1990 byla založena Asociace československého snowboardingu 

AČS, která se v souvislosti s rozdělením republiky také dělila, a to na Asociaci českého 

snowboardingu AČS a Slovenskou asociaci snowboardingu SAS. Obě asociace 

spolupracovaly s ISF a později i s její nástupkyní WSF. Od roku 1997 je snowboarding 

v ČR organizován také Úsekem snowboardingu Svazu lyžařů České republiky ÚS 

SLČR, který je partnerem Mezinárodní lyžařské federace FIS v oblasti snowboardingu 

(snowboarding.cz, online). 
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7 SNOWBOARDING V 21. STOLETÍ 

 

7.1 Světové osobnosti snowboardingu 

Osobností snowboardingu je celá plejáda. Je to dáno rozmanitostí tohoto sportu. 

Na ZOH se v současnosti soutěží v pěti různých disciplínách. Snowboarding ovšem 

zahrnuje mnoho dalších neolympijských disciplín, v kterých jsou pořádány prestižní 

soutěže, světové turné, mistrovství světa, nebo jsou součástí zimních X Games. 

 

Shaun White 

Celosvětově nejznámější osobností snowboardingu je Shaun White. Shaun začal 

jezdit na snowboardu v 6 letech a již od svých sedmi let se začal objevovat na malých 

soutěžích. 

Známým se stal už jako dítě. Ve svých 8 letech se začal objevovat v novinách 

jako místní hvězda, o pár let později se začal pravidelně objevovat i v televizi a od 

svých 15 let se stal oblíbenou postavou různých talkshow a zábavných programů. 

Od 15 let se objevoval pravidelně každý rok na zimních extrémních hrách X-

games. Zde pětkrát obsadil první místo, tuto plejádu mu v roce 2007 pokazil o jediný 

bod Steve Fisher a Shaun skončil v disciplíně Superpipe na druhém místě. V roce 2006 

se zúčastnil i ZOH v Turíně, kde vyhrál zlato, taktéž v Superpipe. Ačkoliv v prvním 

kole obsadil jedno ze zadních míst, v druhém kole se již dostal na první místo a ve 

finále své prvenství potvrdil. 

Titul olympijského vítěze obhájil v roce 2010 na ZOH ve Vancouveru. V roce 

2011 na X Games zvítězil v disciplíně Superpipe počtvrté v řadě, v následujícím roce 

vítězství opět obhájil. 

Kromě toho Shaun White patří také mezi nejlepší skateboardisty světa. V roce 

2007 se stal mistrem světa na US open skate cup. V této disciplíně soutěžil i na letních 

X-games, které vyhrál. Je jediným sportovcem, který vyhrál letní i zimní X Games 

(osobnosti.cz, online). 

 



53 

 

Mezi současné hvězdy patří například trojnásobný vítěz X games v disciplíně 

big air, Torstein Horgmo. 

Bronzový olympionik ze Soči a též dvojnásobný vítěz X games Mark McMorris. 

Další významnou postavou je Travis Rice, který je dvojnásobným vítězem X 

games. Ale jeho hlavním přínosem pro snowboarding jsou tři filmové snímky, 

považovány za nejlepší snowboardové filmy historie. 

Zapomenut nebude ani historicky první olympijský vítěz v disciplíně slope style 

Sage Kotsengurg. 

V kategorii slope style žen si zlato ze Sochi 2014 odvezla Jamie Anderson. 

Krom toho má ve své sbírce čtyři zlaté medaile z X Games. 

U-rampovou specialistkou je Kelly Clark. V této disciplíně vyhrála pět krát X 

Games a ZOH již v roce 2002 (X Games, online). 

 

7.2 České osobnosti snowboardingu 

 

Martin Černík 

 

Živoucí legendou českého snowboardingu je bezesporu Martin Černík. Jako 

závodník startoval na několika světových šampionátech. Ačkoliv má na svém kontě 

mnoho cenných vítězství, jeho hlavní zásluhy jsou spjaty s propagací snowboardingu 

v České republice. Je hlavním organizátorem tradiční akce Snowjam, která je součástí 

světového poháru ve snowboardingu, takže Špindlerův mlýn tradičně navštěvují i 

největší hvězdy světového snowboardingu. Natočil DVD Snowboardová škola Martina 

Černíka, jež je inspirací pro mladou generaci. A v neposlední řadě zastává roli hlavního 

trenéra České reprezentace. 

Další českou osobností snowboardingu je Michal Novotný, bývalý reprezentant 

v disciplíně snowboardcross. V roce 2006 a 2009 dokázal vyhrát závod světového 

poháru. Na ZOH 2006 obsadil 13. příčku. O čtyři roky později skončil 16. 
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Jan Nečas, český reprezentant, který ukončil svou závodní kariéru na konci zimy 

14/15, po té co obsadil 7. místo na MS v rakouském Kreischbergu. Do té doby bylo jeho 

největším úspěchem 11. místo z MS v roce 2011. Na českých i zahraničních svazích ho 

můžeme dále potkávat v roli trenéra i organizátora. 

Jeho mladším kolegou je Petr Horák, který se dokázal prosadit v závodech 

světového poháru. K dvěma umístěním v první desítce z Istanbulu a Park City přidal 

čtvrtou příčku z domácího finále ve Špindlerově Mlýně. 

Ve světovém poháru v kategorii žen se dlouhodobě pohybuje reprezentantka 

Šárka Pančochová, svěřenkyně Martina Černíka. V roce 2008 vybojovala titul juniorské 

mistryně světa. Mezi její největší úspěchy v seniorských kategoriích patří stříbrná 

medaile z MS 2011 a taktéž stříbro z X games. 

Další úspěšnou dívkou je Ester Ledecká, která se na snowboardu věnuje 

slalomovým disciplínám. V roce 2013 zvítězila na juniorském mistrovství světa hned ve 

dvou disciplínách. Ovládla paralelní i obří slalom. Roku 2015 již triumfovala na 

seniorském MS. Na ZOH v Soči obsadila skvělé 7. a 6. místo v obřím a paralelním 

slalomu. Minulou sezonu ovládla celkové hodnocení Světového poháru alpských 

disciplína na snowboardu. Dostala se i mezi elitu lyžařek. Tuto sezonu by se ráda 

kvalifikovala na MS snowboardové i lyžařské. 

Historicky největší úspěch pro český snowboarding získala Eva Samková. 

Trojnásobná juniorská mistryně světa, stříbrná z X Games a Olympijská vítězka ve 

snowboradcrossu ze ZOH 2014 v Soči (X Games, online). 

A jak vidí současnost i budoucnost snowboardingu nejen v Čechách Martin 

Černík? Za již dříve zmiňovaný kulminační bod a konec boomu popularity 

snowboardingu obviňuje ekonomickou recesi v minulých letech, která postihla i mnoho 

dalších sportovních odvětví. 

Tento důvod vidím jako racionální, nicméně nemohu nevidět trend projevující se 

o něco více v zahraničí. Ve snowparcích se prohání mladiství na freestylových lyžích, 

kdežto snowboard nazouvají mnohem méně početní, zejména ostřílení třicátníci. 

Martin Černík se vymření snowboardingu neobává, naopak se domnívá, že 

vrcholná forma snowboardingu nadále bude zvyšovat svoji úroveň, ale většina běžné 
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populace se bude nadále vracet do hor hlavně za pohodou, se kterou je snowboarding a 

celá jeho kultura neodmyslitelně spojena. 

 

V poslední době nastal zvláštní jev, který souvisí s vývojem technologie výroby 

lyží. Krátká délka a zvednuté patky vpředu i vzadu umožňují lyžařům větší svobodu. 

Proto se mnozí snowboardisté vracejí k lyžování, ovšem v jeho freestylové podobě. 

Kopp, Wolfová, Reudl a Burtscher ve své práci Differences in Sensation 

Seeking Between Alipine Skiers, Snowboarders and Ski Tourets uvádí, že 

snowboardisté navzdory mnoha nevýhodám, které toto sportovní náčiní přináší, 

prožívají při své činnosti více vzrušení, dobrodružství a zážitků než lyžaři (online). 

Podle Večerky je snowboarding pro každého jiný. Pro někoho sport, pro někoho 

zábava, životní styl, pro další třeba jen frajeřina, která každého stejně jednou přejde. 

Snowboarding není sportem, kde jde o branky, body či vteřiny, ale jde o využití všech 

vnitřních i vnějších možností. Snowboarding je zkrátka takový, jaký si ho každý z nás 

udělá. Snowboarding prošel v posledních letech významným, nejen technickým 

rozvojem. Získává stále nové příznivce, a lyžařská střediska vytváří (podle svých 

možností) zázemí pro snowboardisty. Snowboardingovou kulturu nelze ignorovat 

(2003). 

 

7.3 Rozdělení snowboardů 

 

Základní rozdělení snowboardů se rozlišuje podle použití na tři hlavní skupiny, 

které se ovšem dají dále dělit na mnoho poddruhů. V zásadě tedy rozlišujeme 

snowboardy na freestyle, freeride a alpské disciplíny, tedy carving. 

 

Freestyle 

Tato prkna jsou všeobecně nejrozšířenější a velice populární mezi širokou 

veřejností. Jsou určena pro skoky, jízdu v rampě a další umělé překážky ve 

snowparcích. Freestyle snowboardy jsou zpravidla symetrické s totožnou špičkou i 
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patkou pro jízdu na swich. Vhodná jsou i pro úplné začátečníky, protože jsou dobře 

ovladatelná. Ovšem podstatně jinak bude volit snowboard specialista na big air, jibber a 

začátečník. 

 

Freeride 

Snowboardy na freeride jsou určené k jízdě ve volném terénu převážně na 

prachovém sněhu. Oproti snowboardům freestylovým mají rozlišenou patku a špičku. 

Špička bývá větší a zvednutá, aby lépe vyjížděla z hlubokého sněhu. Jezdci volí na 

freeride prkna tvrdší, delší i širší než na freestyle. V posledních sezonách výrobci často 

experimentují s různě asymetrickými tvary těchto snowboardů. Samostatnou kategorií 

prken pro freeride jsou splitboardy. Takové prkno je možné pomocí upínacího 

mechanismu rozdělit na dvě lyže. Po té otočit vázání a nasadit pásy jako na skialpové 

lyže. 

 

Alpine 

Snowboardy pro alpské disciplíny poznáme na první pohled. Typické jsou svojí 

štíhlostí, délkou a značnou tvrdostí. Tvarově jsou uzpůsobeny vysokým rychlostem. 

Špičku mají zvednutou pouze mírně, protože jsou určena výhradně na upravené 

sjezdovky a slalomové tratě. Patka je zakončena stejně jako u sjezdových lyží. Zásadní 

rozdíl je také v botách, které mají tvrdý skelet a jsou podobné spíše botám lyžařským. 

Odpovídající je tomu také tvrdé vázání. 

 

7.4 Technické parametry snowboardů 

 

Délka 

Jak už jsme zmiňovali výše, délku snowboardu volí jezdec různou v závislosti na 

použití, respektive stylu jízdy. Obecně lze říci, že délka snowboardu by měla být zhruba 

po bradu jezdce. Ale zatvrzelé jibbery můžeme potkat na snowboardech klidně o deset 
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centimetrů kratších. Naopak vyznavače freeridu spatříme i na deskách délky postavy. 

V potaz je třeba brát také hmotnost snowboardisty. 

 

Šířka 

Dalším důležitým parametrem je šířka snowboardu. Ta se volí v závislosti na 

velikosti obuvi. Bota by měla být zároveň s hranou snowboardu. Pokud má jezdec 

prkno zbytečně široké, je nesmírně náročné dostat prkno na hranu. Naopak když bota 

přes prkno přečnívá, při prudším zahranění jezdec o botu zavadí a padá. Pro alpské 

snowboardy, kde je kladen důraz na rychlost, závodníci používají pod vázání podložky.  

 

Tvrdost 

Tvrdost neboli flex je další podstatnou vlastností každého snowboardu. 

Všeobecné poučky říkají, že měkká prkna jsou ovladatelnější, hravější a vhodná pro 

začátečníky. Tvrdá prkna zase lépe udrží stopu ve vyšších rychlostech. Tvrdost 

snowboardů se však těžko určuje. Výrobci standardně rozlišují prkna měkká, střední a 

tvrdá. Reálně ale mohou být dvě prkna ze stejné kategorie značně rozdílná. 

 

Efektivní hrana 

Efektivní hrana je délka hrany, která je při oblouku v kontaktu se sněhem. 

Délka efektivní hrany je dobrým ukazatelem, jak se snowboard bude na sněhu chovat. 

Snowboardy s dlouhou efektivní hranou jsou stabilnější v oblouku. Prkna s kratší 

efektivní hranou jsou zase lépe ovladatelná a do oblouku jdou snáze. 

 

Vykrojení 

Boční vykrojení snowboardu neboli sidecut. Jde o rozdíl mezi nejširšími místy 

snowboardu (špička a patka) a nejužším místem prkna (střed). Když se snowboard v 

oblouku prohne, vykrojení umožňuje držet hranu v kontaktu se sněhem a vyjet tak 

oblouk. Hodnoty se udávají buď v milimetrech, pokud se jedná o hloubku vykrojení 
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(sidecut depth), nebo v metrech, pokud se jedná o sidecut radius. Sidecut radius udává 

poloměr kruhu, který by tento výřez vytvořil. 

 

Prohnutí 

Prohnutí snowboardů se dělí na camber (klasické negativní prohnutí prkna), 

rocker (patka a špička jsou zvednuté) a flat (prkno je rovné v celé délce efektivní hrany. 

Camber je hodně dynamický a neodpouští jezdecké chyby. Rocker je uživatelsky 

příznivější. Při rovné jízdě nedoléhá celé prkno k podkladu, tím pádem se tolik nesekají 

hrany. Flat je kompromis mezi camber a rocker prohnutím. Výrobci i kombinují 

jednotlivé prohnutí do různých hybridních forem (Snowboardel.cz, online). 

 

 

Prohnutí camber 

Obrázek č. 18 zdroj: http://www.snowboard-zezula.cz/prohnuti-snowboardu cit. [2016-12-10]. 

 

 

Prohnutí rocker 

Obrázek č. 19 zdroj: http://www.snowboard-zezula.cz/prohnuti-snowboardu cit. [2016-12-10]. 
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Prohnutí flat 

Obrázek č. 20 zdroj: http://www.snowboard-zezula.cz/prohnuti-snowboardu cit. [2016-12-10]. 

 

 

Prohnutí hybrid 

Obrázek č. 21 zdroj: http://www.snowboard-zezula.cz/prohnuti-snowboardu cit. [2016-12-10]. 

 

7.5 Snowboardové trendy pro sezonu 16/17 

 

Výrobci, a to bez ohledu na to, zda jsou to velké nebo malé firmy, pracují se 

stále lepšími technologiemi a ekologicky šetrnými materiály. Prkna jsou vysoce 

kvalitní, stále lehčí a odolnější. Ale i sami snowboardisté mají čím dál lepší know-how 

a více zkušeností. Hodně se zajímají o technické vlastnosti snowboardů a chtějí vědět, z 

čeho všeho se jejich prkno skládá. 

Hodně se změnilo ve výrobě základní desky snowboardů. Do hry vstoupily nové 

materiály a jejich směsi, díky nimž se mimo jiné splitboardy staly cenově dostupným 

zbožím. Tyto snowboardy jsou vyráběny z ekologicky šetrných materiálů (ve vztahu ke 

klimatu a nižší spotřebě energie při výrobě). 

Zdá se, že trendy udávají především americké značky, a to jak v designu, 

technologiích, tak i ekologickém přístupu. 
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Nové technologie v asymetrických prknech 

Rozruch tvoří výrobci především ve tvarech, formách a vzhledu. Klasický 

doutníkový tvar snowboardu s oblou špičkou i patkou se u mnoha modelů výrazně 

změnil. Předek je na mnoha prknech dost markantní, zakončení částečně asymetrické 

nebo zúžené až do jednoho bodu a s prvky experimentů s konvexními nebo dutými 

povrchy (Šilhavý, online). 

 

 

Inovativní tvary a minimalistické grafické designy Coreyho Smithe, vyrobené ve spolupráci se značkou 

Capita. 
Obrázek č. 22 zdroj: http://snow.cz/clanek/3946-letem-snowboardovym-ispo-svetemsnowboardu cit. 

[2016-12-10]. 
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Asymetrický tvar má lépe vyhovovat rozdílné ergonomii jízdy na front a backside. Tyto tvary se vyrábějí 

ve dvou zrcadlově obrácených variantách. Goofy a regular, podle toho, jakou nohu preferuje jezdec 
vpředu. 

Obrázek č. 23 zdroj: http://snow.cz/clanek/3946-letem-snowboardovym-ispo-svetemsnowboardu cit. 

[2016-12-10]. 
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8 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

8.1 Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je zmapovat současné trendy v popularitě lyžování a 

snowboardingu. Nashromáždit data o české lyžařské i snowboardové populaci a využít 

je pro pozdější analýzu. 

 

8.2 Hypotézy 

 

Ačkoliv je v České republice zakořeněna tradice školních lyžařských kursů, 

domnívám se, že poprvé většina respondentů přijela na hory již se svými rodiči, kteří 

ostatně školními kursy prošli již dříve. Z této úvahy vychází hypotéza H1. 

H1: K lyžování a snowboardingu přivádějí respondenty nejčastěji rodiče, 

případně další rodinní příslušníci. 

Dále si myslím, že většina lidí měla své první zkušenosti s lyžováním a až 

později se začali věnovat snowboardingu. Moje idea se zakládá na vlastních 

zkušenostech s výukou snowboardingu v lyžařské škole. Snowboard je zkrátka pro 

začátečníka náročnější a začátky na něm zdlouhavější. Z této myšlenky vychází 

hypotéza H2. 

H2: Většina respondentů začínala jezdit na lyžích a poté přešli ke 

snowboardingu. 

Také se domnívám, že v současné době probíhá odliv stoupenců snowboardingu 

a vracejí se zpátky k lyžování. Touto myšlenkou se bude zabývat hypotéza H3. 

H3: Více respondentů upřednostňuje lyžování, ačkoliv zvládají i jízdu na 

snowboardu. 
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Poslední mojí domněnkou je vyšší úrazovost snowboardistů před lyžaři. O tom 

jsem přesvědčen nejen z vlastní zkušenosti, ale i z důvodu absence bezpečnostního 

snowboardového vázání. Tímto se bude zabývat poslední hypotéza H4. 

H4: Vyšší úrazovostí trpí snowboardisté. 

 

8.3 Metody práce 

 

Pro sběr dat jsem zvolil metodu šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku 

neboli ankety. Respondentům, kteří se aktivně věnují lyžování a snowboardingu, bylo v 

anketě položeno celkem 16 otázek. Z toho čtyři otázky se týkají osobních údajů, jako je 

jejich pohlaví, věk, vzdělání a výše jejich příjmů. 

Hlavními, deseti uzavřenými a jednou polootevřenou otázkou jsem se snažil 

vystihnout zásadní problematiku související s tématem této práce, zjistit odpovědi na 

položené otázky a celkově zmapovat trendy a preference v tomto odvětví. 

Do výzkumu jsem zařadil otázky, které zjišťují, jakou částku je respondent 

ochoten sezonně utratit za vleky, jaké bylo jeho první vybavení, kolik dní tráví ročně na 

horách touto aktivitou, kdo ho k lyžování, případně snowboardingu přivedl, na čem 

začínal a co volil později, na čem jezdí v současnosti, je-li členem nějaké organizace, 

případně jaké, zda má v plánu učit se sesterské disciplíně, či už zvládá obě, jak dlouho 

se lyžování/snowboardingu věnuje, co v současnosti preferuje a zda se již někdy při této 

činnosti zranil. 

Data jsem získával v období od poloviny února až do konce června 2016. 

Anketa byla vytvořena v elektronické podobě na platformě Google forms, přímo určené 

pro vytváření a analýzu podobných průzkumů, dotazníků, anket a kvízů. 

Anketu jsem šířil pomocí elektronické pošty a na sociální síti Facebook, kde 

byla umístěna v různých skupinách, zabývajících se lyžařskou a snowboardovou 

tématikou. Anketa měla také svou tištěnou verzi, kterou jsem využil v lyžařském 

středisku Harrachov a na sérii akcí s názvem Just ride pořádané Freeride.cz. Tyto 

získané dotazníky jsem posléze pro přehlednost výsledků také zanesl do programu 

Google forms. Touto formou jsem získal validní vzorek dat jak od veřejné populace 
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lyžařů a snowboardistů, tak i od instruktorů až po profesionální závodníky z celé České 

republiky. Celkově tedy anketu vyplnilo 1095 respondentů. 

 

8.4 Výsledky 

 

V této části bakalářské práce vyhodnocujeme jednotlivé otázky a četnosti 

odpovědí. Výsledky anketních otázek jsou přehledně vyobrazeny grafy a doplněné o 

komentáře. Cílem šetření bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotéz, jež jsme si stanovili 

výše. 

 

Otázka č. 1: Věk: 

 

 

Z grafu je jasně vidět, že ankety se zúčastnilo nejvíce respondentů mezi 18 a 25 

lety (683 z 1095). To je značně ovlivněno především tím, že jsem anketu šířil mezi 

svými vrstevníky. Nicméně jsem rád, že jsem získal tento reliabilní vzorek respondentů, 

neboť právě tato generace by měla udávat směr trendů nejen v zimních sportech. 
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Otázka č. 2: Pohlaví: 

 

 

Jak je vidět na druhém grafu, 53,5% (586) našich respondentů tvoří muži a 

zbylých 46,5% (509) ženy. Ze známosti podobných sportovních průzkumů jsem 

upřímně očekával, že rozdíl bude mnohem vyšší. Je vítané, že právě lyžování a 

snowboarding se těší takovému zájmu něžného pohlaví. Vždyť právě na ženy jsou 

v posledních letech značně zaměřeny kampaně výrobců z oboru. Firmy vyrábí obuv 

respektující rozdílnou ženskou anatomii, lehké, měkké a točivé lyže i elektrické 

vytápění rukavic a lyžáků. Lyžování tak nikdy nebylo pro dámy dostupnější a 

komfortnější než dnes. 
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Otázka č. 3: Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

 

 

Převahu v této anketě měli jednoznačně respondenti s ukončeným 

středoškolským vzděláním (55,8%, konkrétně 611 z 1095). Jelikož většina respondentů 

se nachází ve věkovém rozmezí 18 – 25 let, je v tomto čísle obsaženo značné množství 

studentů vysokých škol. Druhou největší skupinou našeho výzkumného vzorku tvoří 

vysokoškoláci (26,4%). 5,1% dotazovaných vystudovalo vyšší odbornou školu. Shodný 

počet respondentů je vyučen. 7,6%  má ukončené pouze základní vzdělání. Ovšem 

přihlédneme-li k procentu respondentů do 18 let (6,1%), můžeme vydedukovat, že 

pouze 1,5% dotazovaných se spokojilo se základním vzděláním. 82,2% dotazovaných 

má již minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 
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Otázka č. 4: Jaké jsou vaše příjmy? 

 

 

Největší procento dotazovaných (43,8%) spadá do kategorie s nejnižšími 

finančními příjmy. Jejich měsíční příjem se pohybuje mezi 5 – 10 000 Kč. To potvrzuje 

úvahu výše, že většina respondentů jsou studenti. Měsíční příjem mezi 10 000 Kč a 20 

000 Kč má 24,7%. 20 000 Kč až 30 000 Kč měsíčně je příjem 19,6% respondentů. 

Pouze 11,8% dotázaných má měsíční příjmy vyšší, než 30 000 Kč. Z toho čistě 

teoreticky vyplývá, že mzdy nad 30 000 Kč nedosahuje ani polovina vysokoškoláků 

(26,4%). 
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Otázka č. 5: Jakou částku jste ochoten(a) utratit ročně za vleky? 

 

 

Z grafu je patrné, že téměř polovina respondentů (48,8%) nemá problém 

s útratou za vleky a lanovky mezi 1-5 tisíci korun ročně. 26,9% dotazovaných je 

ochotno utratit za vleky více než pět tisíc korun. Méně než 1 000 Kč za vleky hodlá 

utratit 24,3% vyplňujících. S přihlédnutím k finanční náročnosti těchto sportů a 

vzhledem k tomu, že pouze 31,4% respondentů má mzdu vyšší než 20 000 Kč se 

domnívám, že mnoho studentů je stále v těchto aktivitách podporováno rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Otázka č. 6: Jaké bylo vaše první SKI/SNB vybavení? 

 

 

Dle výsledků v začátcích volilo starší vybavení z bazaru za výhodnější cenu 448 

(40,9%) dotazovaných. 345 (31,5%) si mohlo dovolit a nebálo se  zainvestovat do 

vybavení nového. Půjčenou výbavu zvolilo 302 (27,6%) začátečníků. Přihlédneme-li 

k tomu, že téměř polovina (48,2%) respondentů se věnuje lyžování či snowboardingu 

více než 15 let, jsou tato čísla svým způsobem zastaralá. Vzhledem k dnešnímu trendu 

by půjčené vybavení zřejmě volilo mnohem více začátečníků. 
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Otázka č. 7: Kolik dní v roce trávíte na lyžích nebo snowboardu? 

 

 

Účastníci výzkumu uváděli v jedné z otázek počet dní, které stráví ročně 

v lyžařských areálech. Pouze 15,1% z nich uvedlo, že lyžováním či snowboardingem 

tráví 0-3 dny v roce. Méně než týden tráví na horách 23,9% dotazovaných. Téměř 

shodný počet respondentů si najde čas na zimní dovolenou mezi 7 a 14 dny. Většina 

(37,3%), tráví zimními radovánkami více než dva týdny. Protože poslední zimy jsou 

sněhové podmínky na českých horách řekněme tragické, považuji tento výsledek za 

pozitivní. Mnoho dotazovaných ovšem určitě volilo i zimní dovolenou v zahraničí. 
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Otázka č. 8: Kdo vás přivedl k lyžování/snowboardingu? 

 

 

Svou premiéru na sněhu si respondenti odbyli nejčastěji v rámci rodiny. Bylo 

jich přesně 725, tedy 66,2% dotazovaných. Se svými přáteli vyjelo prvně na hory 14,3% 

účastníků šetření. Velmi zajímavá i značně paradoxní je bilance mezi premiérou školní 

a zcela individuální. Na školním kursu se poprvé postavilo na lyže o jednoho méně než 

těch, kteří začali z vlastní iniciativy. Jaké z toho tedy plynou závěry? Vývoj je přibližně 

takový, že dnešní mladé lyžaře přivedli k sjíždění hlavně rodiče, kteří si prošli kursovní 

výukou v mládí. Tudíž dnešní děti na školním kursu většinou nestojí na lyžích poprvé. 

Tím bych ale rozhodně nechtěl význam školních kursů znevažovat. Značně rozdílná je 

také společnost prvních dní na lyžích a na snowboardu. Zatímco lyžování je nejčastěji 

záležitostí rodinnou, ke snowboardingu se jezdci dostanou spíše s přáteli. S tímto jevem 

bohužel anketa nepočítala. Nicméně si myslím, že s klidným svědomím můžeme 

potvrdit hypotézu H1: K lyžování a snowboardingu přivádějí respondenty nejčastěji 

rodiče, případně další rodinní příslušníci. 
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Otázka č. 9: Začínal(a) jsem jezdit na: 

 

 

Celých 88,2% respondentů začínala ve sněhu zanechávat stopu dvojitou. Jelikož 

sám mám s vyučováním lyžování i snowboardingu zkušenosti, vím, že průměrně 

pohybově nadaný člověk na lyžích sjede pluhem mírný kopec již po první hodině. Za 

hodinu snowboardingu zvládají ,,padající list“ jenom ti nejtalentovanější často 

s průpravou z příbuzných sportů, jako je skateboarding nebo surfing. To má dle mého 

názoru zásadní vliv na popularitu snowboardingu. Myslím si, že snowboarding se nikdy 

nestane masovějším než lyžování zkrátka proto, že lyžování je snazší. Nejen starší 

generace má z výuky snowboardingu strach kvůli častějším pádům, zapříčiněným 

sníženou možností lokomoce na snowboardu. 
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Otázka č. 10: Později jsem začal(a) jezdit na: 

 

 

Srovnání s předchozím grafem nám ukazuje, že celých 56,6% (620) z 88,2% 

(966) lyžařů si později vyzkoušela také snowboarding. Dokonce i nadpoloviční většina 

6,7% (73) z 11,8% (129) snowboardistů začalo později lyžovat. Pouze 36,7% 

dotázaných zůstalo u svého prvního vybavení. Konkrétně 56 snowboardistů a 346 

lyžařů. 63,3% (693) respondentů si tedy prošlo výukou lyžařskou i snowboardovou. 

Tento jev je pro mne velice zajímavý a neočekávaný. Ukazuje na velký zájem o oba 

sporty a výbornou všestrannost sjíždějící populace. Zároveň také můžeme potvrdit 

hypotézu H2: Většina respondentů začínala jezdit na lyžích a poté přešli ke 

snowboardingu. 
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Otázka č. 11: V současnosti jezdím na: 

 

 

Z 63,3% dotázaných, kteří prošli obojí výukou, v současnosti jezdí na obojím už 

pouze zhruba polovina (31,5%). I to považuji za úctyhodné číslo. Dále se v současnosti 

věnuje lyžování 40,1% a snowboardingu 28,4%. Další zajímavosti spojené s touto 

otázkou si uvedeme níže. 
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Otázka č. 12: Jsi členem nějaké lyžařské/snowboardové organizace? 

 

 

Výzkumu se účastnilo 179 (16,3%) respondentů, kteří jsou členy nějaké 

organizace slučující lyžaře, snowboardisty nebo většinou obě skupiny dohromady. 47 

tázaných uvedlo, že jsou členy nejrůznějších klubů spadajících pod Svaz lyžařů České 

republiky (SLČR). Druhou nejpočetnější skupinou registrovaných (36) jsou příslušníci 

Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL). Spíše jako zajímavost stojí za 

uvedení, že 4 snowboardisté se hlásí k již neexistující Asociaci Českého snowboardingu 

(AČS). Ostatní organizovaní uvedli různé lokální skupiny nebo sportovní areály, 

v kterých nejspíše pracují. 
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Otázka č. 13: Mám v plánu začít se učit na: 

 

 

Z 63,3% dotazovaných, kteří prošli obojí výukou, se označilo 46,1% jako 

schopných jízdě na obojím, ačkoliv to v současnosti praktikuje procent pouze 31,5. 

37,9% sjíždějících nemá v plánu začínat s výukou příbuzné disciplíny. Údajně stejné 

procento snowboardistů, kteří ještě lyžování nevyzkoušeli, má v plánu s ním začít! To 

by v praxi znamenalo, že v budoucnu nebude snowboardisty, který by neuměl lyžovat. 

Na druhou stranu z 31% ,,čistých“ lyžařů má v plánu začít se učit na snowboardu 11%. 

To by zase znamenalo, že zarputilých lyžařů, kteří neumí sjet kopec i na snowboardu, 

by zůstalo pouze 20%. Taková situace však nejspíš nikdy nenastane. Jednak proto, že ne 

každý si splní svá předsevzetí. A za druhé, protože jak tito lidé budou stárnout, tak 

budou přibývat nováčci v jedné či druhé disciplíně, kteří se samozřejmě nebudou učit 

oběma sportům současně. 
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Otázka č. 14: Jako dlouho se věnujete lyžování/snowboardingu? 

 

 

Šetření se zúčastnila téměř polovina (48,2%) jedinců, kteří se věnují těmto 

zimním sportům více než 15 let. Více než 10 let je to už 72,9%. Poněvadž hlavní 

skupinou jsou respondenti ve věku 18 – 25 let, můžeme z toho vyvozovat, že většina 

s nich začala s lyžováním nebo snowboardingem již v dětském věku. 
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Otázka č. 15: Pokud si mohu vybrat, jdu radši na: 

 

 

Ze 46,1% respondentů, kteří se zařadili do skupiny zvládající lyže i snowboard, 

v současnosti provozuje oboje 31,5%. Z toho kombinuje oboje podle nálady a 

sněhových podmínek jen 20,6%. Při porovnání podobné otázky č. 11 vidíme, že se zde 

projevuje určitá vyhraněnost. Na obě misky vah se přisypává téměř shodně. Lyže volí 

raději o 5,3% více. Snowboard zase 5,6%. Ovšem celkově nižší počet snowboardistů 

tento rozdíl trochu zvětšuje. Takový výsledek jsem v žádném případě neočekával. 

Respondentů, kteří umí na lyžích i snowboardu bylo 46,1%. Těch, kteří volí raději 

lyžování, je ale jen 45,4%. Musíme tedy velmi těsně vyvrátit hypotézu H3: Více 

respondentů upřednostňuje lyžování, ačkoliv zvládají i jízdu na snowboardu. Rozdíl je 

pouhých 0,7%. Důvody, proč si jezdci ,,nemohou vybrat“ může být několik. Jedním 

z důvodů může být třeba absence výbavy. Také se ankety zúčastnilo mnoho instruktorů 

lyžování a snowboardingu, kteří jsou závislí na požadavcích klientely. Dalším důvodem 

může být nemožnost výběru na školních kursech, protože většina škol, ať základních či 

středních, stále nemá instruktory snowboardingu. Vždyť i na FTVS UK je kurz 

snowboardingu volitelný, nikoliv povinný. 
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Otázka č. 16: Zranil(a) jste se někdy na lyžích/snowboardu? 

 

 

Polovina (50,4%) sjíždějících se ještě nezranila. Lyžařů již utrpělo zranění 18%. 

Snowboardistů o 21 více. Újmu na zdraví si již přivodilo jak na lyžích, tak i na 

snowboardu 128 (11,7%) zúčastnivších se průzkumu. Vzhledem k nižšímu procentu 

aktivních snowboardistů o 11,7%, můžeme jednoznačně potvrdit hypotézu H4: Vyšší 

úrazovostí trpí snowboardisté. 
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8.5 Diskuse 

 

Prostřednictvím výzkumného šetření jsem se snažil zmapovat lyžařskou i 

snowboardingovou populaci a zjistit jejich minulost, současnost a pokusit se predikovat 

budoucnost. Téma práce je ohromně široké nejen proto, že se zabývá dvěma různými 

sporty, které toho mají společného poměrně málo. Tuto práci můžeme považovat za 

studii vývoje trendů v lyžování a snowboardingu vybraného vzorku respondentů. 

Zkoumaný soubor čítal 1095 jedinců, ale i tak nebyl příliš velký, proto nelze z výsledků 

vyvozovat obecně platné závěry, ale můžeme sledovat určité signifikantní tendence. 

Pomocí ankety nebylo možné postihnout veškeré zkoumané aspekty a jejich detaily 

v reálném životě. 

Specifickou skupinu respondentů tvořili s minimální převahou muži. 

S přihlédnutím k fyzické náročnosti lyžování a snowboardingu a tomu, že muži jsou 

většinou odvážnější a mají méně zábran, zatímco ženy jsou všeobecně bázlivější a 

opatrnější, můžeme považovat za úspěch téměř vyrovnaný podíl obou pohlaví. Jak jsme 

již zmiňovali v grafu týkajícího se pohlaví, můžeme toto přisuzovat snaze výrobců 

zpřístupnit ženám lyžování i snowboarding. 

Výsledky šetření ukázaly, že většina respondentů jsou mladí lidé, často studenti. 

Náš vzorek respondentů se vyznačuje poměrně vysokou vzdělaností, ale nízkými 

příjmy. Lyžování a snowboarding jsou finančně velmi náročné sporty. Lidé musí 

vynakládat nemalé peníze za vybavení, vleky a lanovky, dopravu, případně ubytování. 

Předpokládáme, že části studentů dotují tyto aktivity ještě rodiče. 

Výzkumu se účastnilo téměř 3/4 respondentů, kteří se věnují lyžování a 

snowboardingu více než 10 let. Lze tedy říci, že pro dotazované jsou tyto sporty 

dlouhodobou záležitostí. 

Výzkum ukazuje, že většina respondentů dala v začátcích přednost levnějšímu 

vybavení z bazaru, respektive v bazarech často šetřili finance jejich rodiče, protože 

první výbavu si málokdo kupuje z vlastních prostředků. Potvrzuje to i nízký věk 

začátečníků a fakt, že více než 3/5 respondentů přijelo poprvé na hory právě se svými 

rodiči. 
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Trend potvrzuje většinu začátečníků lyžařů, kteří se učí snowboardingu až 

následovně. Důvodem je již zmíněná vyšší náročnost snowboardingu z pohledu stability 

a nižší možnosti lokomoce. Dalším důvodem je jistě fakt, že snowboarding je mnohem 

mladší sport než lyžování a absolutní minimum rodičů sjíždějící generace se věnovalo 

snowboardingu. 

Dalšími otázkami jsme se pokoušeli zjistit stávající a budoucí možnou situaci. Z 

výsledků vyplynulo, že celé 4/5 populace by měly umět jezdit na lyžích i snowboardu. 

To jsme s odůvodněním zavrhli jako nereálné. Přesto je procento multitalentovaných 

jedinců značně vyšší, než jsem očekával. 

Z šetření je také patrné, že snowboardisté trpí výrazně vyšší úrazovostí než 

lyžaři. To jsem předpokládal už z podstaty jízdy na snowboardu. Jezdec má obě nohy 

pevně připevněny k desce a jeho pohyb je tím značně omezený. Lyžař zkrátka může 

ukročit do strany nebo předsunout lyži, pokud přepadává, snowboardista nikoliv. Také 

korekci rychlosti má lyžař snadnější a hlavně pohotovější. Snowboardista si jednoduše 

řečeno ,,nepřipluží“. Vyšší úrazovost můžeme ještě vyvozovat z mentality 

snowboardistů. Právě ti patří častěji mezi ty, co pokouší své hranice různými triky, 

téměř vždy bez odborného vedení, stylem ,,pokus omyl“. 

Kim a spol. ve své studii Snowboarding Injuries: Trends Over Time and 

Comparison With Alpine Injuries uvádí trendy zranění na klinice lyžařského střediska 

ve Vermontu během osmnácti sezón (1988-2006). Výsledky tohoto dlouhodobého 

průzkumu říkají, že průměrná míra poškození byla značně vyšší u snowboardistů než u 

lyžařů. (2012, online). 
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9 ZÁVĚR 

 

První část práce byla zaměřena na teorii. Poznatky z historie obou sportů byly 

podmínkou pochopení současné situace. 

Druhou část práce tvořila především anketa a její vyhodnocení. Za vynaložení 

nemalého úsilí se mi podařilo získat potřebný vzorek aktivních lyžařů a snowboardistů 

z České republiky, za což jsem upřímně rád. 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat současné trendy v popularitě lyžování a 

snowboardingu. Nashromáždit data o české lyžařské i snowboardové populaci a využít 

je pro pozdější analýzu. Z rozboru dat odvodit potvrzení nebo vyvrácení stanovených 

hypotéz. 

Z analýzy dat a zkušeností, nasbíraných nejen v rámci této závěrečné práce, jsem 

získal ucelený náhled do této problematiky. Díky tomu se mohu pokusit částečně 

nastínit směr, kam se tyto sporty ubírají. V rámci vrcholového sportu, to podle mne není 

tak těžké. Hranice lidských možností se budou snažit sportovci dále překonávat. 

Poslouží jim k tomu nejmodernější poznatky vědy a špičkové materiální zabezpečení. 

Troufám si ale tvrdit, že tak extrémní vývoj, jaký prodělal freeskiing a freestyle 

snowboarding se musí zpomalit. Opravdu si nedokáži představit, že by někdo 

v horizontu dvaceti let, dokázal provést rotaci o osmi nebo devíti obratech kolem 

horizontální osy. 

Mnohem náročnější je predikce masových trendů ve společnosti. Otázkou je, 

kdy přestane snowboarding přicházet o své příznivce. Myslím si, že čísla aktivních 

snowboardistů se začínají pomalu stabilizovat. Nejspíš ale počty ještě lehce klesnou. 

Další vlnou popularity si v posledních letech prochází freeriding. Je to patrné 

z nabídky firem i cestovních kanceláří. Nikdy dříve jsme neměli tak širokou nabídku 

v tomto sektoru. 

Budoucnost lyžování bude záležet i na klimatických podmínkách. Jaké budou 

sněhové podmínky v budoucnu, si netroufnu odhadovat.  
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Příloha – Anketa 

 

Anketa pro výzkum trendů v lyžování a snowboardingu 

 

1.  Věk         2. Pohlaví: 

a) do 18 let        a) muž 

b) 18 – 25 let        b) žena 

c) 25 – 35 let 

d) 35 – 45 let 

e) 45 a více let 

 

3. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?   4. Jaké jsou vaše příjmy? 

a) ZŠ        a) 5 – 10 000,- 

b) Učiliště       b) 10 – 20 000,- 

c) SŠ        c) 20 – 30 000,- 

d) VOŠ       d) více 

e) VŠ 

 

5. Jakou částku jste ochoten(a) ročně utratit za vleky?  6. Jaké bylo vaše první 

SKI/SNB vybavení? 

a) 0 – 1 000,-        a) půjčené 

b) 1 – 5 000,-        b) vlastní bazarové 

c) 5 000,- a více       c) vlastní nové 

 



 

 

7. Kolik dní v roce trávíte na lyžích nebo SNB?  8. Kdo vás přivedl 

k lyžování/snowboardingu? 

a) 0 – 3       a) rodina 

b) 4 – 7       b) kamarádi 

c) 7 – 14       c) škola 

d) 14 a více       d) sám jsem začal 

 

9. Začínal(a) jsem jezdit na:    10. Později jsem začal(a) jezdit na: 

a) lyžích      a) lyžích 

b) snowboardu     b) snowboardu 

c) zůstal jsem u – viz ot. 9. 

 

11. V současnosti jezdím na:   12. Jsi členem nějaké lyžařské/snowboardové 

      organizace? 

a) lyžích     a) NE 

b) snowboardu    b) ANO – jaké???............................. 

c) lyžích i snowboardu  

 

13. Mám v plánu začít se učit na:    14. Jak dlouho se věnujete 

        lyžování/snowboardingu? 

a) lyžích       a) 0 – 5 let 

b) snowboardu      b) 5 – 10 let 

c) už umím na obojím     c) 10 – 15 let 

d) zůstanu věrný lyžím/snowboardu d) 15 a více let 

 



 

 

15. Pokud si mohu vybrat, jdu radši na:  16. Zranil(a) jste se někdy na 

lyžích/snowboardu? 

a) lyže       a) nezranil(a) 

b) snowboard      b) na lyžích 

c) kombinuji oboje     c) na snowboardu 

(podle podmínek atd.)    d) již na obojím 


