
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra tělesné výchovy 

FREESTYLE SNOWBOARDING A VYUŽITÍ JEHO PRVKŮ NA 

ZÍMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU 

Diplomová práce 

Magisterská 

Vedoucí diplomové práce: Autor: Petr Kozí 

PaedDr. Ivan Přibyl Studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

Tělesná výchova - technická informační výchova 

a 

Praha 2008 



Ústřední knih.Pedf UK 

2592081839 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně 

s odbornou pomocí PaedDr. Ivana Přibyla, uvedl všechny použité 

literární zdroje a řídil se zásadami vědecké etiky. 

V Praze dne - / / Iccf 

Petr Kozí 



Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce PaedDr. Ivanu Přibylovi a 

konzultantovi Doc. PhDr. Jiřímu Hrabincovi CSc. za pomoc a cenné 

rady, které mi poskytli při zpracování diplomové práce. 
« 



OBSAH 

1 ÚVOD 8 

2 PROBLÉM A CÍLE PRÁCE 10 

2.1 Problém 10 

2.2 Cíle práce 10 

3 SNOWBOARDING 11 

3.1 Pojem snowboarding 11 

3.2. Jízdní styly snowboardingu 11 

3.2.1. Carving snowboarding 11 

3.2.2. Freeride snowboarding 12 

3.2.3. Freestyle snowboarding 13 

4 FREESTYLE SNOWBOARDING 14 

4.1 Vymezení pojmu 14 

4.2 Historie světového freestyle snowboardingu 14 

4.3 Asociace světového snowboardingu 16 

4.4 freestyle snowboarding v Čechách 18 

4.5 Závodní disciplíny freestyle snowboardingu — 20 

4.6 Překážky pro freestyle snowboarding 22 

4.6.1 Překážky na skákání 22 

4.6.2 Překážky pro slaidování 23 

4.6.3 Ostatní 25 

4.7 Vybavení pro freestyle snowboarding 25 

4.7.1 Freestyle snowboard 26 

4.7.2 Freestyle vázání 29 

4.7.3 Freestyle boty 30 

4.8 Ochranné doplňky využívané ve freestyle snowboardingu 31 

5 JÍZDA NA SNOWBOARDU 33 

5.1 Smýkaný oblouk 33 

5.2 Řezaný oblouk 34 

6 ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ NA ZŠ 36 

6.1 Cíle a funkce zimních výcvikových kurzů 36 

6.2 Podmínky pro výkon funkce instruktora školního 

snowboardingu 36 



6.3 Kvalifikace instruktora školního snowboardingu 36 

7 VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ 37 

7.1 Starší školní věk 38 

7.1.1 Tělesný vývoj 38 

7.1.2 Psychický vývoj 38 
7.1.3 Pohybový vývoj 39 

7.1.4 Sociální vývoj 40 

7.1.5 Přístup instruktora 40 

8 HYPOTÉZY PRÁCE 42 

9 METODY A POSTUP PRÁCE 43 

9.1 Metody práce 43 

9.2 Postup práce 43 

9.3 Organizace práce 44 

9.4 Charakteristika zimního areálu 45 

10 VYBRANÉ FREESTYLOVÉ PRVKY 46 

10.1 Freestylové prvky, které je možné využít na zimních 

kurzech pro základní školu 46 

10.2 Rozdělení prvků dle podmínek kurzů 48 

10.2.1 Právní podmínky 49 

10.2.2 Dovednostní podmínky 49 

10.2.3 Terénní podmínky 50 

11 METODIKA JEDNOTLIVÝCH FREESTYLOVÝCH PRVKŮ 52 

11.1 Switch 53 

11.2 Tailwheelie 53 

11.3 Nosewheelie 54 

11.4 Frontside Noseroll 180 55 

11.5 Backside Noseroll 180 57 

11.6 Frontside Tailroll 180 58 

11.7 Backside Tailroll 180 59 

11.8 Ollie 60 

11.9 Noseollie 63 

11.10 Frontside Ollie to Fakie 63 

11.11 Backside Ollie to Fakie 66 

11.12 Straightair 66 



11.13 Straight air s chycením snowboardu 69 

11.13.1 Indy air 70 

11.13.2 Mute air 70 

11.13.3 Tail grab 71 

11.13.4 Methotair 71 

11.13.5 Chicken salad 72 

11.13.6 Melancholy air 72 

11.14 Backside 180 (bs 180) 73 

11.15 Frontside 180 (fs 180) 75 
11.16 Backside 360 (bs 360) 78 
11.17 Frontside 360 (fs 360) 80 

11.17.1 Frontside 360 s odrazem ze zadní (backsideové) 
hrany 80 

11.17.2 Frontside 360 s odrazem z přední (frontsideové) 

hrany 83 

11.18 Grind (50-50, fifty-fifty) na bedně 84 
11.19 Bordslide (bs bordslide) 85 

12 CHARAKTERISTIKA VAYBRANÝCH SKUPIN 87 

12.1 Charakteristika experimentální skupiny 87 

12.2 Charakteristika kontrolní skupiny 87 

13 PLÁN ZAŘAZENÍ FREESTYLOVÝCH PRVKŮ DO KURZU 89 

13.1 Plán kurzu experimentální skupiny 89 

13.1.1 Plán prvního dne 89 

13.1.2 Plán druhého dne 90 

13.1.3 Plán třetího dne 91 

13.1.4 Plán čtvrtého dne 92 

13.1.5 Plán pátého dne 93 

14 VÝSLEDKY EXPERIMENTU 94 

14.1 Výsledky testů freestylových prvků 94 

14.1.1 Výsledky testu č.1 94 

14.1.2 Výsledky testu č.2 95 

14.1.3 Výsledky testu č.3 96 

14.1.4 Výsledky testu č.4 97 

14.1.5 Výsledky testu č.5 98 



14.1.6 Výsledky testu č.6 99 

14.1.7 Výsledky testu č.7 100 

14.1.8 Shrnutí výsledků testů freestylových prvků 101 

14.2 Dosažená úroveň řezaných oblouků 102 

14.2.1 Dosažená úroveň řezaných oblouků u experimentální 

skupiny 103 

14.2.2 Dosažená úroveň řezaných oblouků u kontrolní 
skupiny 104 

14.2.3 Porovnání dosažené úrovně řezaných oblouků u 

kontrolní a experimentální skupiny 106 

15 DISKUZE 107 

16 ZÁVĚR 110 

16.1 Závěr pro praxi 110 

17 SUMMARY 111 

19 PRAMENY A LITERATURA 112 

i 



1 ÚVOD 

Snowboarding jako takový se dá rozdělit podle jednotlivých stylů do 

třech směrů, z nichž svou popularitou vyniká freestyle snowboarding, jehož 

obrovský rozmach je především u mladších generací nepřehlédnutelný. 

Z pouhého zimního sportu se vyvinula životní filozofie, která ovlivňuje stále 

více mladších dětí. Stačí otevřít jakoukoliv knihu nebo časopis o 

snowboardingu, abyste okamžitě nalistovali fascinující fotky snowboardistů, 

jak se na pozadí modré oblohy a vysokých hor v krkolomných tricích vzpírají 

zákonům zemské přitažlivosti. A o tom je právě freestyle snowboarding, 

který zahrnuje jízdu v neupravených terénech, nejrůznější skoky, otočky, 

saita a zdolávání překážeh všeho druhu, To je to, co děti láká a mnohé 

z nich přesvědčí při volbě mezi snowboardem a lyžemi. 

Snowboardové tábory, které se soustředí na výuku freestylových 

prvků, se pořádají všude ve světě a v hojném počtu i v České republice. 
Jejich obliba se projevuje stále rostoucím počtem mladších dětí, které mají 

zájem o osvojení různých triků, které by potom mohly uplatnit v některých 

závodních disciplínách. Že je freestyle velmi populární, dokazuje i množství 

disciplín, kde se utkávají nejlepší freestyleři i začínající jezdci. Jednotlivých 

triků je ve freestylu celá řada. K tomu, aby některé z nich člověk dokonale 

zvládl, potřebuje hodiny a hodiny tréninku, odvahu, správné vybavení a 

odborné vedení hned při začátcích, neboť na špatných základech se špatně 

staví. 

Každý snowboardista by měl ovládat alespoň některé základní obraty 

a freestylové prvky. Skákání, přenášení váhy a nacvičovaní pohybových 

obratů bude určitě oblíbenou zálibou pro všechny snowboardisty. Už samo 

slovo freestyle působí na děti magickou silou, která jim rozzáří oči a vykreslí 

úsměv na tváři, a proto jsem si jako téma své diplomové práce zvolil 

freestyle snowboarding a využití jeho prvků při výuce na zimním výcvikovém 

kurzu pro základní školy. Zařazení těchto prvků by mohlo podpořit pozitivní 

přístup žáků a zároveň přinést hravost do výuky snowboardingu, které jsou 

pro učení dětí tak důležité. 



Některá freestylová cvičení a prvky jsou zvládnutelné i pro méně 

zkušené jezdce, a proto se dají využít již při výuce začátečníků. Složitější 

prvky se dají využít podle dovedností dané skupiny. Proto bych chtěl ve své 

práci vybrat několik základních freestylových prvků a nastínit jejich 

uplatnění na zimním kurzu základních škol. 
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2 PROBLÉM A CÍLE PRÁCE 

Z praktického pohledu instruktora snowboardingu jsou každé nové 

prvky, které zvýší efektivitu výuky a které korespondují s novými trendy, 

velkým přínosem. Zařazení takových prvků do výuky zvyšuje zájem a 

spolupráci dětí a upevňuje postavení instruktora. 

2.1 Problém 

1. Jaké freestylové prvky se dají využít na zimním výcvikovém kurzu 

pro ZŠ? 

2. Jaké freestylové prvky jsou děti schopné se naučit za dobu 

lyžařského výcviku na ZŠ? 

3. Ovlivní zařazení výuky freestylových prvků snowboardingu na 

zimním výcvikovém kurzu výuku řezaných oblouků? 

2.2 Cíle práce 

Cílem této práce je podat základní informace o freestyle 

snowboardingu s vyčleněním jeho prvků, které by se daly využít na 

lyžařském kurzu pro ZŠ. Navrhnout začlenění těchto prvků do kurzu s 

vytvořením metodiky pro výuku těchto prvků a zjisti jakým způsobem 

zařazení těchto prvků ovlivní výuku řezaných oblouků. 

1. Uvést základní informace o freestyle snowboardingu. 

2. Vytvořit přehled freestylových prvků, které je možné využít na 

zimním kurzu. 

3. Rozdělit freestylové prvky podle využitelnosti za určitých 

podmínek kurzů. 

4. Vytvořit metodiku všech vybraných prvků a plán kurzu se 

zařazením freestylových prvků pro skupinu dětí, které na začátku 

kurzu ovládaly pouze smýkané oblouky. 

5. Ověřit funkčnost metodiky a plán kurzu u skupiny dětí, které na 

začátku kurzu ovládaly pouze smýkané oblouky. 

6. Zjistit jak ovlivnilo zařazení freestylových prvků do kurzu výuku 

řezaných oblouků. 

10 



pouze na špici, případně šikmo seřízlou rovnou patku. Vázání je tzv. tvrdé a 

používají se do něj tvrdé skeletové boty (obdoba přezkáčů). 4 

Carvingové disciplíny jsou:5 

• slalom (s) 

• paralelní slalom (PS) 

• obří slalom (GS) 

• paralelní obří slalom (PGS) 

• super obří slalom (super G) 

3.2.2. Freeride snowboarding 

Freeriding můžeme považovat za prapůvodní disciplínu 

snowboardingu vycházející ze surfování po sněhu. Podstatou je jízda v 

horském terénu zpravidla v hlubokém sněhu, nebezpečné sjezdy na 

extrémně prudkých svazích.6 Freeriding kombinuje snowboarding 

s vysokohorskou turistikou a případně i horolezectvím. 

Freeridové disciplíny jsou: 

• Bordercross 

• Extrémní freeriding 

Bordercross 

Je velice zajímavá disciplína, přičemž její velká atraktivita spočívá 

v přímém souboji mezi několika jezdci najednou na společné trati. Vlastní 

soutěž začíná kvalifikačním závodem na čas, dále pokračují nejlepší 

závodníci rozdělení do základních čtyř až šestičlenných skupin tzv. 

K.O.systémem. Vítězí ten, kdo první zdolá specifickou trať, jež zahrnuje 

úseky s ostrými klopenými zatáčkami, boulemi, zúženými průjezdy, skoky 

atd. Předjíždění je obtížné, fyzický kontakt častý, pády rovněž. Délka trati 

vyznačená brankami je 400m a více. Z každé jízdy postupují dva nejlepší.7 

4 Snowboard-krotímc prkno [online], ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.tenzor.cz/snowboard/index-snowboard-jizdni-styly.htm >. 
5 Louka, O., Večerka, M. Snawboarding. Praha: Grada, 2007. str. 9 

Louka, O., Večerka, M. Snawboarding. Praha: Grada, 2007. str. 113 
7 Louka, O., Večerka, M. Snawboarding. Praha: Grada, 2007. str. 139 
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Teoretická část 

3 SNOWBOARDING 

3.1 Pojem snowboarding 

Snowboarding je mladý progresivní sport, který je doprovázen 

specifickou módou a stává se sportem spojeným s přesným životním 

stylem, ale především skvělou zábavou.1 Jeho podstatou je klouzání na 

sněhu pomocí speciálního prkna (snowboardu), na kterém jezdec stojí 

bokem po směru jízdy a obě nohy má připevněné k snowboardu pomocí 

vázání. Snowboard řídí přímo, bez mechanických prostředků. Vázání je 

montováno v kosém úhlu k podélné ose snowboardu. Jízda připomíná 

surfování na vodě nebo jízdu na skateboardu. Díky podmínkám, ve kterých 

je možné snowboarding provozovat, dává tento sport neomezené možnosti 

prožitků a osobního zdokonalení všem výkonnostním a věkovým 

kategoriím. Podstata snowboardingu spočívá ve volnosti výběru z řady 

možností, které se každému zájemci nabízejí.2 

3.2. Jízdní styly snowboardingu 

U snowboardingu stejně jako u lyžování existují různé jízdní styly 

rozdělené do několika skupin, z nichž každou by bylo ještě možno dále 

dělit. Obecně a velmi zjednodušeně se dají jízdní styly rozdělit na tři 

základní skupiny - Freestyle, Freeride a Carving snowboarding.3 

3.2.1. Carving snowboarding 

Carving snowboarding je styl, který je rozšířen především v Evropě. 

Jedná se o jízdu výhradně řezanými oblouky (oblouk vedený pouze po 

hraně prkna) ve vysokých rychlostech po dobře upravených sjezdovkách. 

Pro tuto jízdu po hranách je také přizpůsobeno prkno i vázání - sjezdové 

snowboardy se vyznačují větší délkou i tuhostí, jsou úzké a mají zahnutí 

1 G2 [online]. ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.g2.ez/cs/xtreme/snowboarding/l .shtml >. 
2 Louka, O., Večerka, M. Snawboarding. Praha: Grada, 2007. str. 8 
3 Snowboard-krotíme prkno [online], ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.tenzor.cz/snowboard >. 
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Extrémní freeňding 

Jedná se o soutěž ve sjezdu ve volném extrémně náročném terénu. 

Rozhodčí nehodnotí dosažený čas, dalekohledy sledují závodníky a hodnotí 

celkovou náročnost zvolené trasy, eleganci a jistotu celé jízdy. Bodové 

srážky jsou udělovány za projev nejistoty či ztráty kontroly nad jízdou. Pád 

znamená konec, nebo velkou bodovou ztrátu. Mistrovství světa se koná 

každoročně na Aljašce a vlastní soutěž trvá tři dny.8 

3.2.3. Freestyle snowboarding 

Jízdní styl označovaný jako freestyle snowboarding je tématem 

mé diplomové práce, proto ho popíši v samostatné kapitole. 

a 

g 
Louka, O., Večerka, M. Snawboarding. Praha: Grada, 2007. str. 139 
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fLE SNOWBOARDING 

ení pojmu 

(česky „volný styl, „volný způsob"), je nejrozšířenější a 

.^rychleji se rozvíjející částí snowboardingu.9 Pojem freestyle 

snowboarding mnohé lidi svádí k začleňování do tohoto odvětví i volné 

jízdy v horském terénu mimo upravené sjezdovky, zpravidla v hlubokém 

sněhu a soutěžní disciplínu bordercross. Proto pro potřeby této práce 

vyčlením pojem freestyle snowboarding jako oblast snowboardingu, která je 

zaměřená na provádění freestylových prvků. 

Jako freestylové prvky se označují veškeré snowboardové triky, skoky 

a obraty, které jezdec provádí na sjezdovce nebo k jejich provedení využívá 

přírodních a umělých překážek ve snowparcích. 

Do freestyle snowboardingu řadím veškeré aktivity prováděné ve 

snowparcích při skocích, na zábradlí (railech), v U-rampách, s využitím 

umělých i přírodních překážek při jízdě. 

4.2 Historie světového freestyle snowboardingu 

Abych mohl popsat historii freestyle snowboardingu tak musím začít od 

úplného začátku vzniku snowboardingu. 

Vše začalo v roce 1963, kdy si třináctiletý chlapec Tom Sims 

zkonstruoval „lyžařské prkno" pro vánoční výstavu osmé třídy ve státě New 

Jersey, ale jeho výrobek byl považován za kuriozitu. O dva roky později se 

objevil „snurfer", který vyrobil Sherman Popper pro své děti.10 Při jeho 

výrobě nepomýšlel na boční postavení, až v praxi zjistil, že je toto postavení 

kdy nohy spočívaly na prkně bez upevnění pro řízení prkna nejlepší. Po 

konstrukčních vylepšeních si nechal „snurfer" patentovat. V roce 1966 se 

prodávaly již první modely, které v USA zaznamenaly velký obchodní 

úspěch.11 

V roce 1969 dostal „snurfer" k Vánocům zdatný surfař a lyžař Jake 

Burton Campenter, který začal přemýšlet o technice jízdy a vymyslel, že 

9 Louka, O., Večerka, M. Snowboarding. Praha: Grada, 2007. str. 61 
10 Večerka, M. Freestyle snowboarding. Brno: Computer Press, 2003. 13 s. ISBN 80-251-0091-X 
11 Bittner, T. Snowboarding. Praha: Grada, 2003. 9 s. ISBN 80-247-0246-0 
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upevnění nohou k prknu by značně zjednodušilo jízdu. Zkonstruoval tedy 

posuvné měkké vázání. Zafixování chodidel zlepšilo ovladatelnost prkna a 

umožnilo hlavně i větší skoky. Od této chvíle se dá mluvit o zrodu freestyle 

snowboardingu, pro který je používání měkkého vázání a skákání tak 

typické. O osm let později zavedl Jake Burton sériovou výrobu ve vlastní 

firmě. Jeho modely se již docela podobaly dnešním snowboardům.12 

Vedle Jake Burtona „snurfer" rozvíjeli i další. Rok potom co se ke 

snurfu dostal mladý Jake Buton začal trochu jinak konstruovat prkna surfař 

z východního pobřeží Dimitrij Milovich. Vycházel ze zkušenosti výroby surfů 

a prkna odléval z polyesteru. V roce 1972 si výrobek nechal patentoval a o 

tři roky později si založil vlastní firmu, která v roce 1978 zkrachovala 

z důvodu krátké životnosti prken a drahé výroby. Na rozdíl od Jake 

Burtona, který dodnes vyrábí snowboardy nejvyšší kvality a jeho firmu zná 

snad každý snowboardista. 

Za objevitele snowboardingu, je stále považován někdejší mistr světa 

ve skateboardingu Tom Sims. Ten roku 1981 v Coloradu vyhrál 

snowboardové závody se svým vylepšeným prknem, které již mělo ocelové 

hrany zapuštěné do laminátu. 

V roce 1987 se uskutečnila první dvě mistrovství světa v italském 

Livignu a v Breckenridge v USA. Přibližně v této době začala růst i 

popularita snowboardingu v Evropě. S vlnou skateboardingu, která se 

dostala do Evropy, začal vzrůstat i zájem o sríowboarding. 

Přístup ke snowboardu se na obou březích oceánu vyvíjel úplně jinak. 

V Americe, kde se vycházelo ze surfingu a skateboardingu, se zrodil 

freestyle snowboarding používající měkké vázání a měkké boty, které 

dovolovaly patřičnou volnost a kreativitu. Evropští snowboardeři naopak 

vyšli z lyžování, odkud jsou taky pevné boty, tuhá prkna a potřeba rychlosti. 

Z tohoto důvodu v prvních mezinárodních závodech Američani vyhrávali 

všechny freestylové disciplíny. S tím, jak snowboarding narůstal na 

popularitě, se mu dostalo i velké pozornosti od firem, které kladly stále větší 
n 

12 Bittner, T. Snowboarding. Praha: Grada, 2003. 9 s. ISBN 80-247-0246-0 
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úsilí na vytvoření nových a lepších materiálů, jednodušších a lepších 

vázání, pohodlnějších bot a mnoha jiných doplňků.13 

Velkým krokem bylo zařazení snowboardingu v zastoupení dvou 

disciplín - halfpipe (U-rampa) a slalom na seznam olympijských sportů. 

Nikdo neměl problém s tím, že se slalom na snowboardu stal olympijskou 

disciplínou, ale U - rampa vyvolala u mnohých freestylových snowboardistů 

nesouhlasné reakce. U-rampu mohli diváci vidět v roce 1998 v Japonském 

Naganu , Salt Lake City v roce 2002 a na olympiádě v Torinu 2006. První 

dvě olympiády ale byly zasaženy nepříjemnou situací, kterou zavinila 

Mezinárodní lyžařská federace - The Federation International de Ski (FIS), 

která vytvořila roku 1994 vlastní Světový pohár jezdců a pomocí svého 

silného vlivu u Mezinárodního Olympijského výboru si zajistila právo 

v rozhodování o nominaci závodníků pro ZOH. Proč se jednalo o 

nepříjemnou událost se pokusím vysvětlit v následující části. 

4.3 Asociace světového snowboardingu 

Jak se snowboarding rozvíjel a získával stále více příznivců, tak 

vznikala i potřeba organizovat soutěže a starat se o propagaci 

snowboardingu, který to díky odmítavému postoji mnoha zimních středisek 

neměl lehké. Proto byly v roce 1987 založeny NASA (North American 

Snowboard Association) a SEA (Snowboard European Association), jejich 

cílem bylo zajištění soutěží a dalšího rozvoje snowboardingu na obou 

kontinentech. V sezóně 1989/90 vzniká Mezinárodní snowboardová 

asociace (International Snowboard Association - ISA), zaměřená na 

spolupráci národních asociací, propagaci a šíření snowboardingu ve světě. 

V březnu 1990 byla vytvořena Pro Snowboarders Association (PSA) -

asociace profesionálních závodníků. O rok později organizují PSA a ISA 

evropskou sérii šesti závodů. V Severní Americe obsahovala série osm 

závodů, v Japonsku čtyři. Všechny tři kontinenty vytvořily Světový pohár 

skládající se ze tří závodů. V dubnu 1991 byla založena ISF International 

Snowboard Federation (ISF) jako nástupce ISA. 

13 Večerka, M. Freestyle snowboarding. Brno: Computer Press, 2003. 15 s. ISBN 80-251-0091-X 
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V další sezóně 1991/92 došlo k pojmenování celé série evropských (6 

závodů), severoamerických (7 závodů) a japonských (4 závody) společně 

se závody Světového poháru jako ISF WORLD PRO TOUR. 

První oficiální Mistrovství světa se konalo v roce 1992/93 v rakouském 

Ischglu. O rok později se konalo 1. Mistrovství světa juniorů v Rogle ve 

Slovinsku. V roce 1994 byl poprvé zařazen snowboarding na ZOH. Stalo se 

tak v norském Lillehammeru, kde byl snowboarding představen jako 

ukázkový sport, který vyvolal obrovský zájem a bylo zjevné, že do dalších 

ZOH bude zařazen v normálním programu. V témže roce došlo k 

nepříjemné události, která otřásla celým světovým snowboardingem. 

Mezinárodní lyžařská federace - The Federation International de Ski (FIS) 

vytvořila vlastní Světový pohár jezdců a vzápětí si pomocí svého vlivu u 

Mezinárodního olympijského výboru zajistila výhradní právo rozhodování o 

nominaci závodníků pro ZOH. Roku 1995 byl na konferenci v brazilském 

Rio de Janeiro představen snowboarding jako FIS disciplína, ač byl závodní 

snowboarding do této doby spjat výlučně s ISF. 

Tato událost zásadním způsobem poznamenala ZOH v Naganu i v 

Salt Lake City. V roce 1995 Mezinárodní olympijský výbor uznal 

snowboarding jako oficiální disciplínu pro zimní olympijské hry, a tak v roce 

1998 v japonském Naganu se závodilo v U-rampě (Haif pipe) a v obřím 

slalomu (Giant slalom) v mužské i ženské kategorii, ovšem pod hlavičkou 

FIS. Stejná situace se opakovala v Salt Lake City v roce 2002, kdy soutěžili 

snowboardisté v perfektně připravené U-rampě. V Salt Lake City se 

závodilo opět v U-rampě, která pro svou velikost nese název Superpipe a v 

paralelním obřím slalomu (PGS). 

Velké části vynikajících světových snowboardistů se nelíbil postup FIS, 

která nekompromisně a neohleduplně vyřadila tradiční ISF z kvalifikace 

ZOH, a tak většina světové špičky bojkotovala svou neúčastí olympijské 

soutěže. Mohu jmenovat snowboardovou legendu Terje Haakonsena nebo 

našeho Martina Černíka. Tato nepříznivá situace zapříčinila finanční 

problémy a postupný úpadek ISF a v roce 2002 ISF zaniká a jejím 

zástupcem se stává WSF (World Snowboard Federation). Česká republika 

byla zastoupena v mezinárodním vedení Liborem Votrubou, který se jako 

technický poradce stal členem předsednictva. World Snowboarding 
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Federation vznikla po zániku ISF s hlavním cílem - udržet organizovanost 

snowboardingu i mimo FIS. 

WSF uklidnila situaci a na ZOH 2006 v Turině bylo vidět skutečně 

nejlepší světové závodníky. Nyní WSF pořádá World Rookie Fest (WRF) 

sérii závodů po celém světě, které jsou považovány za mistrovství světa ve 

freestyle snowboardingu pro juniory do 19 let.14 

4.4 freestyle snowboarding v Čechách 

V Čechách se objevuje snowboarding těsně po příchodu do Evropy, 

první výrobky vznikly v letech 1979/80. K zakladatelům u nás patří 

především L. Váša, propagátor snowboardingu a výrobce prvních 

snowboardů. První závody ve slalomu organizovala skupina nadšenců 

okolo L. Váši na Perninku v Krušných horách v roce 1984. V roce 1985 se 

ve stejném středisku konalo první mistrovství Československé republiky, 

kde se jako doplňující disciplína konal mini skok. Tyto závody lze považovat 

za první soutěž ve freestyle snowboardingu v Čechách. V únoru 1990 byla 

založena AČS - Asociace Československého snowboardingu, která se 

starala o celé dění kolem snowboardingu a začala pořádat také oficiální 

závody ve freestylových disciplínách.15 

Významným momentem v naší historii jsou výkony a úspěchy Marka 

Schnidera. Tento jezdec neustále zlepšoval svoje freestylové umění a 

dostával se mezi nejlepší světové freestyle snowboardisty. Roku 1995 
uspořádal první freestyle camp s účastí amerických profi jezdců a 

odstartoval tak vlnu snowboardových campů, které se konají všude po 

České republice. Roku 1997 dosáhl Marek Schnider prvního světového 

úspěchu, kdy vyhrál několik světových závodů v USA. Ke konci tohoto roku 

však přišla nehoda, kdy se Marek při dopadu skoku nešťastně zranil a 

ochrnul na spodní část těla. Po Marku Schniderovi se na světovou scénu 

dokázal dostat Martin Černík, který jezdí světové poháry do dnes.16 

14 Asociace českého snowboardingu [online]. ©1997 poslední revize 9.4. 2008. Dostupný z WWW: 
< http://www.snowboarding.cz/7historie>. 
15 Asociace českého snowboardingu [online], ©1997 poslední revize 9.4. 2008. Dostupný z WWW: 
< http://www.snowboarding.cz/7historie>. 
16 Večerka, M. Freestyle snowboarding. Brno: Computer Press, 2003. 17 s. ISBN 80-251-0091-X 
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V roce 1997 využil situace ve světovém snowboardingu i SLČR - Svaz 

lyžařů ČR a založil tzv. úsek snowboardingu při Svazu lyžařů ČR (SLČR -

US) dle vzoru mezinárodní lyžařské federace - FISA. Boj mezi SLČR a 

AČS končí v roce 2002, kdy se obě tyto organizace smluvně zavázaly k 

jisté formě spolupráce pro příští olympijské období, to znamená do ZOH v 

roce 2006. Tato spolupráce staví hlavně na společné reprezentaci a 

organizování závodů, kdy AČS má na starosti freestylové disciplíny, SLČR 

naopak slalomové disciplíny.17 

V roce 2002 činnost AČS byla díky organizačním neshodám a 

problémům uvnitř asociace pozastavena. V roce 2003 byl do funkce 

prezidenta zvolen Libor Votruba, který celou organizaci výrazně pozvedl. 

Sezóna 2004 byla pro freestyle snowboarding velice úspěšná a českého 

poháru ve freestyle snowboardingu se zúčastnilo na 187 závodníků z šesti 

zemí světa. 

První ročník 4x4 Českého poháru ve freestyle snowboardingu měl 

velký ohlas na domácí i mezinárodní snowboardové scéně. Vyvrcholením 

byl Nokia Big Air contest ve Špindlerově Mlýně, kterým se slavnostně 

uzavřela celá sezóna Rok 2004 byl úspěšný i z důvodu znovuotevření 

kanceláře AČS, která je zřízena pro členskou základnu a pro pomoc při 

organizaci všech akcí. V sezóně 2005/2006 se odehrál již 3. ročník 4x4 

Českého poháru ve freestyle snowboardingu, kterého se účastnilo na 229 

závodníků z několika zemí světa, tímto se pohár zařadil k největší a 

nejvýznamnější snowboardové sérii v CŘ. V zimní sezóně 2006/2007 se 

pořádal již 4. ročník 4x4 Českého poháru ve freestyle snowboardingu. AČS 

v sezóně 2005/2006 připravila se SLČR Czech rookie sérii - Český pohár 

pro děti a mládež a v tomto klání se pokračuje dodnes. 18 

n 

17 Asociace českého snowboardingu [online]. ©1997 poslcdni revize 9.4. 2008. Dostupný z WWW: 
< http://www.snowboarding.cz/7historie>. 

Asociace českého snowboardingu [online]. ©1997 poslední revize 9.4. 2008. Dostupný z WWW: 
< http://www.snowboarding.cz/7historie>. 
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4.5 Závodní disciplíny freestyle snowboardingu 

To, že freestyle snowboarding je velice populární ukazuje i množství 

disciplín ve kterých se pořádají závody po celé České republice. 

Do freestylových disciplín se řadí: 

• U-rampa 

• slopestyle 

• big air 

• Quarterpipe 

• Rais 

U-rampa (Halfpipe) 

Halfpipe U-rampa je disciplína, kdy jezdec ke své jízdě využívá 

speciálně vytvořený sněhový žlab zvaným rampa.19 

Jezdec v tomto žlabu jezdí z jedné strany rampy na druhou a na 

hranách U-rampy provádí různé skoky a obraty tak, aby mohl vždy plynule 

navázat na další triky na druhé straně U-rampy. Jezdec v jedné jízdě 

provede libovolný počet skoků, které musí provádět za sebou.20 

V jízdě se hodnotí obtížnost triků, výška ve které je trik prováděn, 

způsob provedení triků, celkový dojem, zvládnutí doskoků, plynulost jízdy a 

ostatní pohyb v rampě. Závod se skládá z kvalifikace a finále. Do finále se 

kvalifikuje pouze omezený počet závodníků. U-rampa neboli halfpipe je 

olympijskou disciplínou. 

Big air (skok) 

Big Air neboli skok je soutěžní disciplína založená na skocích 

provedených na speciálním můstku. Tento můstek je postaven tak, že střed 

odrazu a dopadu jsou v jedné ose. Odraz tedy skok nemá na všech 

závodech stejný tvar rádiusu a ani stejnou výšku a velikost. Také plošina 

(table) od konce odrazu k začátku dopadu není pokaždé stejně dlouhá. 

19 BITNER, L. Snowboarding. Praha: Grada Publishing. Spol. s r. o . , 1999. 107. s. 
20 Max snowboard [online], ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.maxsnowboard.com/snowboard-styly.php >. 
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Některé závodní skoky mají plošinu dlouhou 5m, ale jsou i skoky s plošinou 

50m. Vše záleží na organizátorovi závodu a sněhových podmínkách. 

Jezdec ve vzduchu dělá různé otočky všemi směry s různými úchopy 

snowboardu. Na skoku se hodnotí obtížnost provedeného skoku, kvalita 

provedení, výška a kontrolovaný dopad. 

Slopestyle 

Slopestyle patří mezi velmi atraktivní a vyhledávanou disciplínu. Při 

soutěži jezdci využívají několika za sebou jdoucích překážek různých typů. 

Dá se říci, že je to soutěž, která kombinuje všechny freestylové disciplíny. 

Jezdec má možnost při závodu volit překážky, na kterých předvede ty 

nejlepší triky. 

Na slopestyleové jízdě se hodnotí kreativita jízdy, celkový dojem a 

veškerá kritéria, která se hodnotí při závodech na jednotlivých překážkách. 

Quarterpipe 

Ve své podstatě je to vlastně jen jeden rádius U-rampy, postavený 

ovšem kolmo na spádnici pod kopcem na rovině. Výška quarterpipe je ale 

většinou větší než u rampy, někdy až 12 metrů a naopak šířka je mnohem 

menší (kolem 15m). Výhoda překážky spočívá v menší náročnosti na 

stavbu a údržbu, než jak je tomu u U-rampy. 

Jezdec se rozjíždí z prudkého kopce, kde nabírá velkou rychlost. 

Najíždí na rádius a na jeho konci je vlivem setrvačnosti vynesen až do 9m 

výšky, kde provádí různé otočky a triky. Nevýhoda je možnost udělat jen 

jeden skok během jízdy. 

V jízdě se hodnotí obtížnost triku, velkým podílem na konečném 

bodovém ohodnocení má výška, ve které je trik prováděn, způsob 

provedení triků, celkový dojem, zvládnutí doskoků. 

Zábradlí (Rails) 

Tato soutěžní disciplína je ve snowboardingu nejmladší, ale pro svou 

sněhovou nenáročnost je velice populární. Podstatou závodu je sjet běžné 

zábradlí v ulicích měst, nebo uměle vytvořené zábradlí ve snowparcích s co 

největší jistotou a elegancí. Tvar a délka zábradlí je neomezená. 
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Samozřejmostí je při jízdě na zábradlí provádění triků, které jsou pro tuto 

závodní disciplínu velice typické. 

Při sjíždění zábradlí se hodnotí obtížnost triku, který jezdec na zábradlí 

předvede, kvalita provedení, celkový dojem a dojezd. 

Quarterpipe a Rails (zábradlí) 

Quarterpipe a Rails nejsou oficiální soutěží mistrovství světa či 

světového poháru, ale přesto patří mezi velmi atraktivní a vyhledávané 

soutěže exhibičního charakteru.21 

4.6 Překážky pro freestyle snowboarding 

Při freestyle snowboardingu jezdec využívá ktomu, aby mohl dělat 

různé triky mnoho překážek. Obecně lze tyto překážky rozdělit do dvou 

skupin - překážky na skákání, překážky na slaidování. 

4.6.1 Překážky na skákání 

Skok - skok je postaven tak, že střed odrazu a dopadu jsou v jedné 

ose. Odraz má tvar rádiusu a jeho výška a velikost se volí dle možností 

velikosti dopadu. Pro velký skok musí být vytvořen dostatečně dlouhý, 

široký a prudký dopad, který zajistí jezdci dostatečné místo pro doskok a 

ztlumení nárazu. Délka plošiny (table) od konce odrazu k začátku dopadu 

se volí vzhledem k odrazu. Většinou se volí její délka podle trajektorie letu 

tak, aby jezdec při určitých rychlostech tuto vzdálenost bezpečně překonal. 

Délka plošin bývá od 1m do 50m. 

U-rampa - Halfpipe U-rampa je speciálně vytvořený sněhový žlab, buď 

přímo do sněhu, nebo do země a sníh se na něj pouze nanese a upraví. 

Rampy se staví na mírných svazích (se sklonem asi 18 stupňů) ve směru 

spádnice. Jsou dlouhé 100 - 200m, široké 6 -10m a její stěny mají výšku až 

21 Max snowboard [online]. ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.maxsnowboard.com/snowboard-styly.php >. 
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8m. Mají ploché dno, které se postupně zvedá k oběma stěnám plynulým 

rádiusem, jehož horní část je svislá. U-rampa je zpravidla upravována 

speciální rolbou (Pipe dragon).22 

Quarterpipe - Je překážka, která se dá charakterizovat jako jeden 

velký rádius, který má výšku až 12m a je postaven kolmo na spádnici 

kopce. 

Corner - je vytvořen kombinací skoku a quarterpipe. Překážku tvoří tři 

rádiusy, z nichž je jeden rádius odrazový a dva dopadové. Osa odrazového 

rádiusu je vůči ose rádiusu pro dopad pootočena o 90 stupňů. Po odrazu je 

let jezdce nesměřován rovně a do výšky jako je tomu u skoku, ale jedná se 

o skok do strany. Překážka je obtížnější jak na údržbu, tak i na techniku 

odrazu a dopadu.23 

Hip - v podstatě se jedná o dvě quarterpipe postavené zády k sobě, 

přičemž dopadová strana má mírnější rádius než odrazová a vzdálenost 

mezi odrazem a dopadem je malá (1 - 2m). Proto jezdec po odrazu letí 

spíše směrem nahoru než do dálky. Tato překážka není na svazích moc 

rozšířená, protože je velice náročná na údržbu. Pokud se ale v některém ze 

snowparků objeví, je jezdci hojně využívána.24 

4.6.2 Překážky pro slaidování 

Tyto překážky se dají rozdělit do tří skupin a to na: 

• zábradlí 

• bedny pro slaidování 

• ostatní. 

n 
" BITNER, L. Snowboarding. Praha: Grada Publishing. Spol. s r. o . , 1999. str. 107 

3 Snb4ever [online], ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.snb4evcr.cstranky.cz/stranka/neco-malo-o-snb >. 
"4 Snb4ever [online], ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.snb4evcr.estranky.cz/stranka/neco-malo-o-snb >. 
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Zábradlí 

Ježdění po zábradlích je sice nejmladší odvětví snowboardingu, ale 

pro svoji nenáročnost na množství sněhu a údržbu je hodně populární. 

Protože vychází ze skateboardingu, který je znám svým využíváním ulic ve 

městě, tak i jednotlivé typy zábradlí ve snowparcích se snaží kopírovat 

městskou architekturu, a tak se od sebe liší hlavně celkovým tvarem a 

profilem použitého materiálu. Zároveň vznikají nové tvary, kterým se ve 

snowparcích nekladou meze. Při přejíždění zábradlí je dotyková plocha 

mezi zábradlím a snowboardem jen několik centimetrů, proto je tato 

disciplína velice náročná na koordinaci a rovnováhu. 

Nejčastěji používané tvary zábradlí: 

Rovné zábradlí - zábradlí s tímto názvem musí být přímé a položeno 

vodorovně. 

Speed rail - je rovné zábradlí s tím rozdílem, že není poleženo vodorovně, 

ale šikmo z kopce dolů. 

Kink rail - jedná se o zábradlí , které je „zalomené", přičemž osa obou 

částí zábradlí je vychýlená. Překážka je oblíbená pro svojí 

variabilitu a možnosti provádění kombinovaných triků. 

Double kink rail - dvakrát zalomené zábradlí. Osa dvou dílů, které jsou 

oddělené lomeným dílem je v jedné rovině. Zábradlí 

připomíná svým tvarem písmeno Z. 

C-rail - je zábradlí, které má tvar písmene C. 

S-rail - je zábradlí, které má tvar písmene S. 

A-rail - je zábradlí, které připomíná svým tvarem písmeno A. Boční dva 

šikmě posazené profily jsou spojeny vodorovnou trubkou. Tato 

překážka umožňuje jak přejetí celého zábradlí, tak možnost 
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přeskočení rovné části rovnou na šikmou trubku. Tomuto 

přeskočení se říká transfer. 

U-rail - je zábradlí, které má tvar písmene U. 

Rainbow (duha) - je zábradlí tvarované do oblouku. 

Bedny pro slaidování 

Jedná se o překážku, která má nejčastěji profil kvádru. Je to vlastně 

velká krabice vyrobená z nějakého pevného materiálu. Ta část překážky, 

která přichází do kontaktu se snowboardem je vyrobena z klouzavého 

materiálu a její obvod je lemován kovovou trubkou, která zajišťuje lepší 

skluz a zvyšuje bezpečí při pádu. Díky velké dotekové ploše mezi 

snowboardem a vrchní částí bedny je tato překážka vhodná pro první 

pokusy se slaidováním a zároveň nabízí i spoustu možností pro kombinace 

několika triků jezdcům, kteří jsou již v tomto odvětví zkušení. Jednotlivé 

druhy beden se liší svým tvarem, velikostí a použitým profilem bedny. 

Nejčastěji používané tvary jsou úplně stejné jako tvary u zábradlí. 

4.6.3 Ostatní 

Wallright - Tuto překážku si lze představit jako 2 - 3m vysokou stěnu, 

která je postavena kolmo na spádnici kopce. Úhel, který svírá stěna se 

spádnicí je v rozmezí 70° - 80°. Na vrchu překážky je malá plošinka jejíž 

hrany jsou pokryty ocelovými trubkami, které se využívají pro slaidování. 

4.7 Vybavení pro freestyle snowboarding 

Stejně tak, jako se liší jednotlivé jízdní styly snowboardingu, tak se liší i 

vybavení, které se při nich používá. Nesprávně zvolené vybavení může 

hodně znepříjemnit dny na horách a také zbrzdit zlepšování jezdce. 
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4.7.1 Freestyle snowboard 

Nejdůležitější parametry, které je třeba určit při popisu freestylového 

snowboardu jsou: délka, šířka, tvar, tvrdost, vzdálenost insertů, konstrukce 

hran, použitý materiál při výrobě. 

Obr. 1 Tvary snowboardů pro: alpine, freestyle, freeride 25 

alpine freestyle freeride 

Tvar snowboardu 

Freestylový snowboard má oproti jiným snowboardům větší vykrojení 

bočních hran a jeho tvar je rozdílný v tom, že délka špičky a patky je téměř 

stejná. Typ freestylového snowboardu, který má stejnou přední i zadní část 

se nazývá twintip. Patka a špička freestylového snowboardu nejsou tak 

ohnuté nahoru jako u snowboardů určených pro freeride a carving. 

Délka snowboardu 

V porovnání délek snowboardů pro jednotlivé jízdní styly je snowboard 

pro freestyle ten nejkratší. Je to z toho důvodu, že s kratším snowboardem 

se lépe manévruje při jednotlivých tricích jak ve vzduchu, tak na 

slaidovacích překážkách. Neplatí ale, že čím kratší snowboard tím lepší. 

25 Elmicom [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://elmicom.com/salas/snowboarding/jak-nakupovat-vybavu.html >. 
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Nejzákladnější poučka říká, že délka freestylového snowboardu by měla být 

mezi bradou a nosem snowboardisty. Pokud bych chtěl tuto poučku vyjádřit 

v číslech, tak délku snowboardu vypočítáme odečtením 18 - 22 cm od 

výšky jezdce. Při délce snowboardu je třeba brát také ohled na váhu jezdce. 

Špatně zvolená délka snowboardu k váze jezdce může zapříčinit nechtěný 

přechod z jízdy po hraně do smyku, pokud je jezdec na délku snowboardu 

příliš těžký, nebo problémy dostat prkno do oblouku, pokud je jezdec na 

délku snowboardu příliš lehký. Pro porovnání délky snowboardu a váhy 

jezdce uvádím tabulku firmy Buton - jednoho z největších výrobců 

snowboardů na světě.26 

Obr 2. Tabulka firmy Buton 

Váha jezdce 
Délka 

snowboardu 

32 - 54 kg 144 cm 

34 - 57 kg 148 cm 

4 5 - 6 8 kg 151 cm 

52 - 75 kg 154 cm 

59 - 82 kg 158 cm 

64 - 86 kg 162 cm 

73 - 95 kg 166 cm 

Jezdec musí mít na paměti, že hodnoty jiných firem se mohou lišit. 

Šířka snowboardu 

Stejně tak, jako délka je důležitá i správně zvolená šířka snowboardu. 

Příliš široký snowboard nutí jezdce k velké námaze při každém oblouku a 

příliš úzký snowboard, kde boty přesahují hrany snowboardu a 

znepříjemňují tak každý řezaný oblouk. Ideálním stavem je, když špička a 

pata boty přesahují snowboard asi tak o centimetr. Díky tomu jezdec 

neškrtá botami o sníh a zároveň může vyvinout v oblouku ten správný tlak 

na hranu snowboardu. Pokud má jezdec nohu číslo deset a větší, tak je 

26 
El mi com [online]. ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 

<http://elmicom.com/salas/snowboarding/jak-nakupovat-vybavu.html >. 
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potřeba hodně široký snowboard. Takové snowboardy výrobci označují 

názvem wide. 

Tvrdost 

Neexistuje jednotný názor na to, jak tvrdý by měl jezdec snowboard 

mít. Každému vyhovuje trochu něco jiného. Obecně se dá ale říci, že 

snowboard by neměl být příliš měkký, protože se hodně prohýbá a nedrží 

v oblouku. Měkká prkna jsou sice vhodnější pro začátečníky, protože jdou 

lehce do oblouku a lépe se na nich dělají některé základní freestylové prvky, 

ale při vysokých rychlostech je měkký snowboard špatně ovladatelný a při 

odrazu do ollie nemá potřebné vypružení. Na druhou stranu příliš tvrdý 

snowboard jezdci způsobí, že při oblouku v nízkých rychlostech nedostane 

hranu do kontaktu se sněhem a zatočení dá tak více práce. K pružnosti 

freestylového prkna se tedy dá říct, že zkušení a těžší jezdci by měli volit 

tvrdší snowboard a začátečníci a lehčí jezdci snowboard měkčí. 

Umístění insertů 

Na rozdíl od lyží se při připevňování vázání do snowboardu nevrtá. 

Snowboard již obsahuje inserty, do nichž se šrouby držící vázání jednoduše 

zašroubují. Vzdálenost insertů u freestylového snowboardu je od středu na 

obě strany stejná a umožňuje tak větší rozkročení nohou, které je velmi 

důležité pro koordinaci při skoku.27 

Konstrukce freestyle snowboardů 

Konstrukce snowboardů je pro všechny disciplíny a styly stejná. 

Snowboardy se vyrábějí na základě sendvičové konstrukce, kdy se 

jednotlivé vrstvy snowboardu kladou na sebe. Nejdůležitější vrstvou je jádro 

a tak podle druhu jádra můžeme rozdělit snowboardy na tři modely.28 

27 Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=l 74&hodnoceni=l >. 
28 Večerka, M. Freestyle snowboarding. Brno: Computer Press, 2003. 116 s. ISBN 80-251-0091-X 
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• snowboardy s dřevěným jádrem (nejkvalitnější) 

• snowboardy s jádrem vytvořeným kombinací pěny a dřevěných 

pásků (méně kvalitní) 

• snowboardy s pěnovým jádrem (velmi nízká kvalita) 

Jádro je seshora i zezdola chráněno vrstvami laminátové tkaniny. Ta 

dává snowboardu nejenom pružnost, ale především pevnost. Snowboardy 

se od sebe odlišují dále počtem vrstev laminátové tkaniny, které snowboard 

má. Snowboardy s dvojitou vrstvou laminátu jsou měkčí, lépe se ovládají 

v malých rychlostech. Hůř ale odolávají tlakům, a tedy i hůř drží na hraně. 

Tvrdší prkna pro agresivnější jízdu mívají trojnásobný i čtyřnásobný 

laminátový obal. U dražších modelů snowboardů se navíc můžeme setkat i 

s využitím nejrůznějších materiálů, jako je kevlar či karbon. Zatímco karbon 

přidává prknu spíše na pružnosti, kevlar naopak dodává desce větší 

pevnost.29 

4.7.2 Freestyle vázání 

Vázání je další důležitou součástí výbavy. V podstatě spojuje nohy 

jezdce se snowboardem a přenáší sílu z nohou na snowboard. Dobré 

vázání a jeho správné nastavení velice ovlivňuje jízdu na snowboardu. 

Pro freestyle snowboarding se používá tak zvaně „měkké vázání", 

které se dá podle tvrdosti rozdělit do tří skupin: tvrdé, polotvrdé, měkké. A 

podle způsobu upínání bot do vázání do dvou skupin: řemínkové vázání, 

nazouvací vázání .30 

Řemínkové vázání 

Řemínkové vázání se skládá ze základny a k ní přidělané patky, která 

slouží jako opora při jízdě po zadní (backsideové) hraně. Z vrchu je bota 

držena ve vázání za pomoci dvou stavitelných pásků. Vázání má uprostřed 

zakladny kruhový otvor, do kterého zapadá disk. Ten slouží jednak 

29 

Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=174&hodnoceni=l >. 

Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=174&hodnoceni=l >. 
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k připevnění vázání ke snowboardu (uvnitř disku jsou čtyři otvory, které 

vedou šrouby do insertů) a také k nastavení úhlu vázání. Některé dražší 

modely mívají podložku prodlužující základnu směrem ke špičkám bot, což 

umožňuje citlivější tlak na prsty a tím i lepší kontrolu při předním 

(frontsideovém) oblouku.31 

Nazouvací vázání (flow binding) 

Flow vázání mají originální systém pro upínání boty, kdy spojily oba 

vrchní pásky dohromady v celek, který po nastavení kopíruje povrch boty. 

Do vázání se pak nastupuje skrze sklopnou patku.32 

4.7.3 Freestyle boty 

Freestylové boty jsou hodně podobné botám pro freeride a 

bordercross. Boty pro freestyle jsou ale měkčí, nižší a lehčí než freeridové, 

protože u nich vyžadujeme větší ohyb v kotníku při protahování triků. A 

z těchto důvodů by výška freestylových bot měla být do půli lýtek. 

Na trhu je široký výběr modelů freestylových bot od nejrůznějších 

značek, které se liší tvrdostí, druhem vnitřní vložky, systémem zavazování 

bot a použitým materiálem. Ještě dnes se vyrábějí boty, které nemají vnitřní 

vložku, tím pádem jsou velice měkké a neochrání nohu proti nárazům. 

Takové boty jsou pro freestyle snowboarding nevyhovující. Boty pro 

freestyle mají pevnou vyjímatelnou vnitřní vložku uvnitř vnější boty. Kotník, 

chodidlo a celá dolní část nohy jsou v takové botě dobře fixovány, noha je 

mnohem odolnější vůči nárazům způsobeným dopady na skocích, v u-

rampě nebo seskoky se zábradlí.33 

31 Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=174&hodnoccni=l > 
32 Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek= 174&hodnoccni= 1 >. 
33 Qmagazín [online], ©2005, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.qmagazin.cz/snowboardy/tcst-mf-dncs-snowboardy.html >. 

30 

http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=174&hodnoccni=l
http://www.outdoorinfo.cz/clanek.php?id_clanek=%20174&hodnoccni=%201
http://www.qmagazin.cz/snowboardy/tcst-mf-dncs-snowboardy.html


4.8 Ochranné doplňky využívané ve freestyle snowboardingu 

Freestyle snowboarding patří mezi rizikové sporty. Úrazy a zranění 

jsou ve snowparcích téměř na denním pořádku. Jezdí se čím dál rychleji, 

skáče se dál a výš, což má za následky, že pády jsou tvrdší a úrazy 

komplikovanější. Nejde tu ale jen o pády ve vysokých rychlostech a 

z velkých výšek. Freestyle snowboarding využívá spousty překážek 

z konstrukčních materiálů a proto jakýkoliv nechtěný kontakt s takovou 

překážkou je velice bolestivý a často i v malých rychlostech končí nějakým 

tím zraněním. Proto je velice vhodné se proti úrazům co nejvíce chránit. 

Snowboardové chrániče jsou z hlediska bezpečnosti velmi dobrou a 

žádanou věcí, a tak výrobci v této oblasti zareagovali velmi rychle a vyvinuli 

takové ochranné doplňky, které co nejméně omezují pohyb a přitom dobře 

chrání jezdce před úrazem. Princip fungování jakéhokoliv chrániče je 

v podstatě banální. Jeho úkolem je rozložit energii vzniklou při nárazu na co 

největší plochu. 

Mezi ochranné doplňky řadíme: chránič páteře, helmu a chránič kostrče. 

Chránič páteře tzv. „páteřák" 

V případě chráničů 

páteře rozkládají energii 

vzniklou při nárazu na co 

největší plochu nad sebe 

poskládané plastové díly. Ty 

jsou navzájem provázány 

tak, aby se síla působící při 

nárazu roznesla i do 

okolních prvků a přitom byla zachována snadná pohyblivost při jízdě na 

snowboardu. Počet plastových dílů určuje velikost chrániče. Plastové díly 

jsou podloženy materiály podobné funkčnosti jako zádové systémy batohů -

odvádějí pot od těla, změkčují tlak plastových částí pro zvýšení 

Obr. 3 Chránič páteře 

Plastové «lily 
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komfortu. Velikost chrániče páteře je velice důležitá, příliš velký chránič 

může spíše ublížit než pomoci.34 

Helma 

Obr. 4 Helma 

Z praktického hlediska je ^ ^ m e ^ m ^ 

úplně jedno zda na lyže J É m 

používáte helmu snowboardovou ^ H j j ^ ^ B 

snowboard helmu lyžařskou. 

V těchto helmách jsou jen malé ^ M ^ ^ ^ ^ ^ R J F 

rozdíly. Lyžařské helmy mají \.*onč..iv «•.«!<* n«iu*m» 

většinou vrchní pevný skelet ^ ^ t e ^ j r 

zasahující až na uši. Často je tyto 

helmy možné doplnit např. chráničem brady. Helmy na snowboard mají 

vrchní skelet ukončený nad ušima a uši pak překrývá měkký a často 

odepínatelný kryt. Z bezpečnostního hlediska tak lyžařské přilby ochrání 

větší část hlavy. Na druhou stranu jsou snowboardové helmy obecně 

pohodlnější, znatelně lehčí a podstatně lépe v nich slyšíte okolí, což se 

může projevit i na celkovém bezpečí. Nejen vidět, ale i slyšet je velice 

důležité pro celkovou bezpečnost.35 

Chránič kostrče 

Obr. 5 Chránič kostrče 

Chránič kostrče je velice užitečným a 

důležitým chráničem, protože většina pádů na 

snowboardu je přímo na zadek. Kostrč a boky 

chrání před nárazem plastové pláty. Velký sval 

hýžďový je chráněn pomocí tvrzeného 

polystyrenu, který zároveň funguje jako tepelný 

izolant, když snowboardista sedí na sněhu a zapíná si boty do vázání. 

34 Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://outdoorinfo.cz/elanek/69/Vyb%C3%ADr%C3%A 1 mc%20chrani%C4%8D%20p%C3%A 1 te 
%C5%99c >. 
35 Outdoorinfo [online], ©2004, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.outdoorinfo.cz/clanek. php?id_c!anck=67>. 

32 

http://outdoorinfo.cz/elanek/69/Vyb%C3%ADr%C3%25A%201%20mc%20chrani%C4%8D%20p%C3%25A%201%20te%e2%80%a8%C5%99c
http://outdoorinfo.cz/elanek/69/Vyb%C3%ADr%C3%25A%201%20mc%20chrani%C4%8D%20p%C3%25A%201%20te%e2%80%a8%C5%99c
http://www.outdoorinfo.cz/clanek.%20php?id_c!anck=67


5 JÍZDA NA SNOWBOARDU 

Snowboard se ovládá dynamickým přenášením váhy těla na jednu 

nebo druhou hranu (frontside, backside) a dále také změnou poměru v 

rozložení váhy mezi přední a zadní nohu. Přenesením váhy těla na špičku 

nebo patu přední nohy se zatíží snowboard na hraně, po které pak díky 
36 

jejímu vykrojení sám zatočí a udělá oblouk. 

5.1 Smýkaný oblouk 

Pokud snowboard v oblouku nejede jen po hraně, ale z velké části i po 

skluznici, takovému oblouku se říká "smýkaný oblouk". Snowboard při tomto 

oblouku totiž kromě toho, že zatáčí, také zároveň sklouzává (smýká se) ve 

směru spádnice. Smýkaný oblouk je jeden ze základních oblouků, který je 

nejjednodušší na provedení, a proto se také vyučuje jako první. 

Smýkané oblouky se dají podle techniky dělit na: 

Smykaný oblouk s odlehčením nahoru 

Jezdec se na oblouk rozjíždí ve výrazně sníženém základním postoji, váhu 

má více na přední noze (v poměru 60% na 40%). Před přenesením váhy na 

hranu snowboardu, udělá jezdec dynamický vertikální pohyb tělem nahoru a 

po tomto pohybu přenese váhu na hranu snowboardu. Snowboard začíná 

zatáčet a jezdec během celého oblouku plynule snižuje své těžiště tak, aby 

se dostal těsně před začátkem druhého oblouku do nízké polohy jako na 

začátku. Oblouk se dokončuje s rozložením váhy (50% na 50%). 

Smýkaný oblouk s odlehčením dolů 

Průběh vertikálního pohybu těla je u tohoto oblouku obrácený - dynamicky 

probíhá snížení postoje před zatížením hrany snowboardu a během 

vyjíždění oblouku se plynule zvedá těžiště jezdce nahoru.37 

n 
36 Snowboard-krotímc prkno [online], ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.tcnzor.cz/snowboard/index-snowboard-technika-jizdy.htm>. 

Snowboard-krotíme prkno [online], ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.tcnzor.cz/snowboard/index-snowboard-technika-jizdy.htrn >. 
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5.2 Řezaný oblouk 

Pokud je snowboard při zatáčení veden pouze po hraně, či s naprosto 

minimální účastí skluznice (danou např. bořivostí sněhu), jedná se o 

"řezaný oblouk", který je základem jízdy na sjezdovém Carvingovém 

snowboardu. Při tomto provedení oblouku snowboard skutečně vykrojí čistý 

oblouk bez toho, aby po sněhu sklouzával, protože jeho hrana je do sněhu 

pevně zařízlá.38 

Řezané oblouky se dají podle techniky dělit na: 

Základní řezaný oblouk 

Oblouk začíná plynulým náklonem celého těla jezdce do středu oblouku a 

postavením snowboardu na hranu. Náklon těla i tlak na hranu se postupně 

během oblouku stupňuje tak, aby v závěru oblouku byl tlak co největší. 

Zatížení hrany probíhá po celé délce snowboardu. Tělem ani rukama se do 

oblouku jezdec nenatáčí. S dokončením oblouku šikmo svahem se snižuje 

tlak na hranu i náklon. Tělo se přesouvá do výchozí pozice. 

Řezaný oblouk s odlehčením nahoru 

Na oblouk se jezdec rozjíždí vyšší rychlostí šikmo svahem ve výrazně 

sníženém základním postoji. Dynamickým vertikálním pohybem těla 

směrem nahoru se odlehči snowboard. Po odlehčení snowboardu se zatíží 

hrana s postupným plynulým snižováním těžiště, spolu se stupňováním 

náklonu těla do středu oblouku. Tělo do směru oblouku nerotuje. Rozložení 

váhy na snowboard v oblouku je (50% na 50%). Plynulé snižování těžiště a 

tlak na hranu se rozkládá do celé délky trvání oblouku tak, aby v nejnižším 

bodě byl jezdec až těsně před začátkem dalšího oblouku. Oblouk se 

dokončuje opět ve výrazně sníženém základním postoji v jízdě šikmo 

svahem. 

38 Snowboard-krotíme prkno [online]. ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
<http://www.tenzor.cz/snowboard/index-snowboard-teehnika-jizdy.htm >. 
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Řezaný oblouk s odlehčením dolů 

Na oblouk se jezdec rozjíždí v základním postoji vyšší rychlostí šikmo 

svahem. Dynamickým vertikálním pohybem těla směrem dolů se odlehčí 

snowboard, zatíží se hrana s postupným plynulým zvedáním těžiště, spolu 

se stupňováním náklonu těla do středu oblouku. Tělo do směru oblouku 

nerotuje. Rozložení váhy v oblouku je (50% na 50%). Plynulé zvedání 

těžiště se rozkládá do celé doby trvání oblouku tak, aby v nejvyšším bodě 

byl jezdec až těsně před začátkem dalšího oblouku. Oblouk se dokončuje 

opět v základním postoji v jízdě šikmo svahem.39 

n 

Snowboard-krotíme prkno [online], ©2006, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW 
http://www.tenzor.cz/snowboard/index-snowboard-teehnika-jizdy.htm>. 
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6 ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ NA ZŠ 

6.1 Cíle a funkce zimních výcvikových kurzů 

Zimní výcvikové kurzy jsou součástí osnov tělesné výchovy na 

základních a středních školách. Současně s cíli vzdělávacími a výcvikovými 

plní i funkce sociální a zdravotní. Nezbytnou podmínkou organizace těchto 

"zájezdů" je personální zabezpečení instruktory školního lyžování a 

snowboardingu, kteří zodpovídají za zdraví, bezpečnost, výchovu a kvalitu 

vyučovacího procesu u svěřených žáků.40 

6.2 Podmínky pro výkon funkce instruktora školního 

snowboardingu 

• věková hranice 18 let 

• zdravotní stav umožňující výkon činnosti v mimořádných klimatických 

podmínkách 

• ukončení studia, nebo jiné formy dalšího vzdělávání, ve kterém po 

úspěšném absolvování získá nebo prodlouží osvědčení instruktora 

školního snowboardingu. Platnost osvědčení absolventa základního 

kurzu bývá zpravidla 5 let. Jeho prodloužení se realizuje formou 

doškolení u příslušného centra dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.41 

6.3 Kvalifikace instruktora školního snowboardingu 

Kvalifikaci instruktora školního snowboardingu získává:42 

• absolvent základní kurzu v trvání jednoho týdne organizovaného v 

resortu školství a zakončeného zkouškou 

• absolvent snowboardového kurzu u jiného subjektu akreditovaného u 

MŠMT ČR s osvědčením cvičitel nebo učitel snowboardingu. 

40 Kcops [online], ©2000, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://ksocp.info/UserFiles/xxx/prilohy/05.pdf>. 
41 Kcops [online], ©2000, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://ksocp.info/UserFiles/xxx/prilohy/05.pdf>. 
42 Kcops [online], ©2000, poslední revize 11.4. 2008. Dostupný z WWW: 
<http://ksocp.info/UserFiles/xxx/prilohy/05.pdf>. 
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7 VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ 

Chceme-li na zimním kurzu dosáhnout maximální efektivity je nutné 

podřídit veškerou metodiku působení několika základním předpokladům. 

Především věku a pohlaví. Věkové zvláštnosti lze vyspecifikovat do čtyř 

oblastí vývoje: 

• tělesného - (fyzického), zejména morfologického a 

fyziologického, týká se především celkového růstu, vývoje 

všech orgánů a jejich funkcí 

• psychického - rozumový vývoj jako základ, dále požadovaný 

rozvoj osobnosti, včetně charakteru, atd. 

• pohybového - (motorického), zejména kondičních a 

koordinačních schopností a pohybových dovedností 

• sociálního 

Uvedené věkové zvláštnosti jsou pochopitelně velmi proměnlivé 

v čase, protože mají svoji přirozenou dynamiku. Vývoj těchto obecných 

zákonitostí se u konkrétních jedinců často výrazně odlišuje, proto se dále 

hovoří o individuálních zvláštnostech. Příčinou bývá nejčastěji rozdíl mezi 

biologickým a kalendářním věkem (neshoda mezi věkem dle narození a 

aktuálním vývojovým stádiem jedince). Věkové biologické rozdílnosti mohou 

u stejně starých dětí činit až 4 roky, příkladně u dvanáctileté dvojice 

spolužáků může být jednomu biologicky 10 a u druhého - akcelerovaného -

odpovídá stupeň jeho zralosti 14ti rokům. Tato zjištění jsou velmi důležitá a 

zasluhují příslušného respektování. 

Pedagogické i biologické pohledy na vývoj člověka obvykle v jeho 
periodizaci vydělují: 

mladší školní věk ( 6 - 1 1 ) 

starší školní věk (12-15) 

věk dorostový ( 1 5 - 18) 

Je vcelku pochopitelné, že takto přesně ohraničené kategorie v praxi 

prakticky neexistují, přesto určité členění je na místě. Především jako 

základní orientace v problematice s připomenutím, že oblasti tělesného, ale 
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i pohybového rozvoje se zejména v hraničních letech velmi podobají, často i 

vzájemně překrývají.43 

7.1 Starší školní věk 

Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Je 

charakterizováno značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoké 

tempo biologicko-psycho-sociálních změn i jejich individuální průběh je 

způsoben činností endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. 

Jedná se o období velmi nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i 

psychického a sociálního. S ohledem na tyto procesy, je možné toto období 

rozdělit ještě do dvou svým charakterem nestejných fází. První z nich, která 

je provázena bouřlivým obdobím prepubescence, vrcholí přibližně kolem 

třináctého roku a po ní následuje poněkud klidnější fáze puberty končící 

kolem patnáctého roku dítěte. 

7.1.1 Tělesný vývoj 

Po 13. roce mohou růstové změny negativně působit na kvalitu pohybů 

u dítěte. Růst se neprojevuje na celém organismu rovnoměrně. Končetiny 

rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky. 

7.1.2 Psychický vývoj 

Období puberty patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. 

Hormonální aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, 

k druhému pohlaví, ke svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) 

na jejich chování ve sportovní činnosti i v dalších oblastech lidského 

působení. Po stránce rozumové se dále rozšiřují obzory, objevují se znaky 

logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě začíná rozumět 

racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům. Má již vysoké 

předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. 

Zvyšuje se rychlost učení a snižuje se počet potřebných opakování. 

43 Rubáš, K. Pohybové hry. Praha: Vydavatelství Západočeské university, 1997. str. 200 
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Dochází k výraznému prohloubení citového života, který poznamenává 

jistá nevyrovnanost. Typická bývá náladovost. Nejistotu v odhadu vlastních 

možností dítě často zakrývá vychloubáním a siláctvím, hrubost navenek 

zastírá cit. Začíná usilovat o samostatnost a vlastní názor, což je někdy 

provázeno až přepjatou kritičností vůči okolí. V této fázi vývoje někdy 

vznikají hluboké zájmy, které bývají základem pozdější volby povolání. 

Formuje se vztah ke sportu jako k činnosti, která může přinést silné 

uspokojení, jíž je však nutno věnovat plné úsilí a kterou nelze chápat jen 

jako nezávaznou hru. 

7.1.3 Pohybový vývoj 

Nerovnoměrnost vývoje výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. 

Tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost 

přizpůsobení je dobrá. Vývoj i růst dále pokračuje a není ještě ukončen, 

ačkoliv již začíná spět ke svému konci. 

Z hlediska motorického vývoje, je konec fáze mladšího školního věku a 

začátek první fáze období staršího školního věku ( 1 1 - 1 2 let) považován za 

vrchol ve všeobecném vývoji. Pohybový luxus a těkavost pohybu ustupuje 

výrazné účelnosti a ekonomičnosti, přesnosti a většinou i mrštnosti 

provedení. Na vysoké úrovní je rovněž schopnost anticipace (předvídání) 

vlastních pohybů. Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a 

schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou 

přizpůsobivostí měnícím se podmínkám. Pohyby naučené v tomto věku jsou 

většinou pevnější než ty, které se člověk učí v pozdějším věku. 

Stupeň vývoje vyšší nervové činnosti je charakteristický vyrovnaným 

poměrem mezi procesy vzruchu, útlumu a rychlým upevňováním 

podmíněných reflexů. Viděnou pohybovou dovednost, kterou děti vnímají a 
také chápou jako celek, realizují ihned, motorické učení probíhá „na první 
ráz". 

Do druhého období staršího školního věku spadá puberta. U některých 

dětí dochází ke značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší je růst a čím 

větší jsou disproporce mezi jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při 
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tělesném pohybu nekoordinované znaky. U dětí v pubertě se zhoršuje 

hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybů. 

7.1.4 Sociální vývoj 

Změny v organismu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až 

k pocitu odlišnosti od vrstevníků, všímání si více sama sebe, uzavírání se 

do sebe a vyhýbání se sociálním kontaktům. V extrémních případech 

mohou vést až k agresivnímu chování a opozici vůči ostatním. Před 

začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, charakterizuje je jistá 

bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, bojovnost, 

snaha o stálou změnu apod. V dalším období pak dochází většinou náhle 

ke změně v introvertní projevy. Výrazně se prohlubuje citová sféra, děti jsou 

vnímavější a citlivější (urážlivější), vyhledávají hluboké emoce. Současně 

však uzavírají přátelství, utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. Začínající 

účast na společenském životě znamená i nové společenské vztahy. Vznikají 

i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. Dochází 

k napodobování a obdivu vzorů, které však mohou být i záporné, čímž se 

zvyšuje nebezpečí sociálně negativních projevů.44 

7.1.5 Přístup instruktora 

Přístup v době pubertálního vývoje vyžaduje značné vědomosti a 

zkušenosti. Přístup k dětem v tomto období by měl být taktní, diskrétní. I 

větší obtíže jsou přechodné, odezní s přibývajícími léty. Proto je dobré 

zasahovat jen tam, kde chování přeroste únosnou mez. Je dobré, pokud se 

větší přestupky řeší až po určité odmlce - po „opadnutí vášní". Jednou 

z hlavních chyb je nevšímavost, přehlížení, nebo na druhou stranu vytýkání 

nedostatků na veřejnosti. Nevhodná je též výraznější ironie. Jelikož děti 

mají silnou potřebu napodobovat dospělé, je velmi důležité, aby šel 

instruktor příkladem. 

V případě dětí není nic tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

Vymezení jednotlivých věkových období jsou v podstatě orientační a 

hranice mezi nimi nejsou ostré, naopak se vzájemně prolínají. Člověk ale 

44 Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004. str 155 
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musíme jít ještě dál, protože při vývoji dětí existuje princip individualizace, 

což v praxi znamená, že žádné dítě se nevyvíjí stejně rychle. A nejen že se 

nevyvíjí dvě děti stejně rychle, ale i každý člověk má různé etapy vývoje, 

kdy se jedna vlastnost nebo schopnost organismu vyvíjí rychleji a druhá 

naopak jakoby zpomalovala. Například vývoj centrální nervové soustavy má 

zcela jiný průběh než růst postavy. Veškeré funkce organismu žijí jakoby 

„vlastním životem", mají svou rychlost a čas vývoje. A z toho důvodu je 

nutné, aby instruktor znal nejen charakteristiky dětského věku, ale 

především aby chápal jejich význam při výuce. 
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Výsledková část 

8 HYPOTÉZY PRÁCE 

1. Předpokládám, že skupina dětí, které na začátku kurzu ovládaly 

smýkané oblouky, po kurzu zvládnou všechny freestylové prvky, 

které jsem zařadil do plánu kurzu. 

2. Předpokládám, že skupina dětí, které mají v kurzu zařazenou 

výuku freestylových prvků, dosáhne po kurzu stejné úrovně 

řezaných oblouků, jako kdyby absolvovaly kurz podle běžného 

plánu. 
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9 METODY A POSTUP PRÁCE 

V této kapitole popíši jaké výzkumné metody jsem použil a jakým 

způsobem jsem postupoval při získávání výsledků u mého výzkumu, který 

se zabývá zařazením freestylových prvků do výuky skupině žáků, kteří na 

počátku kurzu zvládali smýkané oblouky 

9.1 Metody práce 

Můj výzkum je založen na metodě experimentální, kdy podstatou 

experimentu je cílevědomé vnesení změn do průběhu běžného procesu 

zimního kurzu v souladu s hypotézami práce.45 Za změnu považuji zařazení 

výuky freestylových prvků do zimního kurzu základní školy. 

Další metodou výzkumu je testování dosažených freestylových 

dovedností po ukončení kurzu těch žáků, kteří absolvovali kurz s výukou 

těchto prvků. 

9.2 Postup práce 

Prvním bodem mé práce bylo vybrat freestylové prvky, které je možné 

na zimních kurzech základních škol využít. Z důvodu ulehčení výběru prvků 

pro daný kurz, jsem tyto prvky rozdělil do skupin podle podmínek, které jsou 

pro jejich zařazení do kurzu nutné. 

Protože metodika těchto prvků není v žádné literatuře dobře napsaná, 

nebo se jí vůbec nikdo nezabýval, dalším úkolem bylo vytvoření metodiky 

jednotlivých freestylových prvků, které jsem předtím vybral jako využitelné 

na kurzech. 

Proto, abych mohl ověřit mé hypotézy a vybrat skupinu vhodných 

freestylových prvků pro můj experimentální kurz, jsem musel před 

začátkem kurzu zjistit vstupní dovednosti dětí na snowboardu a vytvořit dvě 

skupiny žáků. Skupinu, která absolvuje kurz s výukou freestylových prvků a 

řezaných oblouků „experimentální skupina" a skupinu, která absolvuje 

Skalková, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1982 str. 71 
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kurz, kde bude probíhat výuka pouze řezaných oblouků podle běžného 

plánu „kontrolnískupina" 

Poté jsem podle podmínek kurzu vybral využitelné freestylové prvky a 

navrhnul plán výcviku, ve kterém bude společně zařazena výuka řezaných 

oblouků a freestylových prvků. Podle tohoto plánu pak proběhl kurz vybrané 

skupiny žáků. 

Z důvodu objektivnosti experimentu byly obě skupiny na začátku kurzu 

vytvořeny tak, aby se výkonově od sebe co nejméně odlišovaly. Toto 

rozdělení do skupin proběhlo na základě demonstračních jízd před 

zahájením kurzu. Tím, že výcvik obou skupin probíhal ve stejnou dobu a ve 

stejném zimním středisku, byly dosaženy shodné terénní podmínky pro obě 

skupiny žáků 

K ověření první hypotézy jsem tedy využil experimentální skupinu 

žáků, která absolvovala zimní kurz dle pětidenního plánu viz. kapitola 

(13.1 Plán kurzu experimentální skupiny) pod mým vedením. Po ukončení 

kurzu se tato skupina žáků zúčastnila testů, které určily, zda se žáci dané 

freestylové prvky za dobu kurzu naučili nebo nenaučili. 

Druhou hypotézu jsem ověřoval na základě porovnání dosažené 

úrovně řezaných oblouků, které proběhlo na konci kurzu mezi 

experimentální skupinou žáků, která absolvovala zimní kurz dle 

pětidenního plánu viz. kapitola (13.1 Plán kurzu experimentální skupiny) 

pod mým vedením a kontrolní skupinou žáků, která absolvovala kurz, 

v němž probíhala pouze výuka řezaných oblouků podle běžného plánu pod 

vedením instruktora školního snowboardingu Petra Břízy. 

9.3 Organizace práce 

Zimní kurz obou skupin (experimentální a kontrolní) a hodnocení 

jeho výsledků proběhlo v lyžařském areálu Říčky v Orlických horách, 

při zimním kurzu ZŠ Jablonné nad Orlicí v sezóně 2007-2008. 

Po ukončení tohoto kurzu následovalo porovnání dosažené úrovně 

řezaných oblouků za dobu kurzu mezi skupinami a testování 
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freestylových prvků, které byly zařazeny v kurzu experimentální 

skupiny. 

Test č.1: Zvládnutí jízdy na switch. 

Test č.2: Zvládnutí tailwheelie. 

Test č.3: Zvládnutí nosewheelie. 

Test č.4: Technika ollie. 

Test č.6: Provedení grindu. 

Test č.7: Zvládnutí rovného skoku. 

Test č.8: Provedení rovného skoku s libovolným chycením 

snowboardu. 

9-4 Charakteristika zimního areálu 

Zimní areál Říčky v Orlických horách, kde experimentální kurz probíhal 

disponuje čtyřmi sjezdovkami: 

1. Slalomka - má délku 1000m a je určena pro zkušené jezdce. 

2. Sjezdovka - má délku 1200m a je určena pro středně zkušené 

jezdce. 

3. Loučky - má délku 1500m a je určena pro začátečníky 

4. Můstek - má délku 350m a její součástí je snowpark, který 

nabízel možnost využití všech překážek, které jsme 

pro výuku freestylových prvků potřebovali 

Podmínky zimního střediska byly pro můj výzkum výborné jak 
2 Pohledu výuky řezaných oblouků, tak z pohledu výuky freestylových prvků. 
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10 VYBRANÉ FREESTYLOVÉ PRVKY 

10.1 Freestylové prvky, které je možné využít na zimních 

kurzech pro základní školu 

Freestylových prvků, které snowboardisté provádějí je obrovské 

množství. Jako využitelné na zimních výcvikových kurzech základních škol 

jsem z vlastních zkušeností shledal devatenáct prvků, o kterých si myslím, 

že jsou vzhledem k věku a snowboardovým dovednostem některých dětí na 

základní škole během zimního kurzu za určitých podmínek využitelné a 

zvládnutí většiny z nich je pro freestyle snowboarding velice důležité. Výčet 

těchto prvků tedy není seznamem, který určuje co se děti budou na zimním 

kurzu učit. Prvky, které využiji budu vybírat až podle daných podmínek 

experimentálního kurzu. 

Podle způsobu provedení prvků jsem vytvořil čtyři základní skupiny: 

1. Prvky prováděné při stálém kontaktu snowboardu se sněhem 

1. Switch - jízda v opačném postavení 

2. Tailwheelie - j ízda po patce snowboardu 

3. Nosewheelie - jízda po špičce snowboardu 

4. Frontside Noseroll 180 - otočení snowboardu přes špičku o 180° 

na frontsideovou stranu 

5. Backside Noseroll 180 - otočení snowboardu přes špičku o 180° na 

backsideovou stranu 

6. Frontside Tailroll 180 - otočení snowboardu přes patku o 180° na 

frontsideovou stranu 

7. Backside Tailroll 180 - otočení snowboardu přes patku o 180° na 

backsideovou stranu 
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2. Prvky využívající výskok 

8. Ollie - výskok jezdce za použití patky snowboardu 

9. Noseollie - výskok jezdce za použití špičky snowboardu 

10. Frontside Ollie to Fakie - výskok (ollie) s obratem o 180° na 

frontsideovou hranu. Jezdec odjíždí v opačném 

snowboardovém postavení. 

11. Backside Ollie to Fakie - výskok (ollie) s obratem o 180° na 

backsideovou hranu. Jezdec odjíždí v opačném 

snowboardovém postavení. 

3. Prvky prováděné na skoku 

12. Straight air- rovný skok za použití skokánku 

13. Straight air s chycením prkna 

- Indy air - chycení snowboardu za letu zadní rukou mezi 

vázáním 

- Mute air - chycení snowboardu za letu přední rukou mezi 

vázáním 

- Tail grab - chycení patky snowboardu za letu zadní rukou -

Methot air - chycení snowboardu za letu přední 

rukou za frontsideovou hranu, zezadu od 

skluznice mezi nohama 

- Chicken salad - chycení snowboardu za letu zadní rukou mezi 

nohama za backsideovou hranu 

- Melancholy air - chycení snowboardu za letu přední nataženou 

rukou za backsideovou hranu mezi 

vázáním 

14. Backside 180 (bs 180) - skok za použití skokánku s otočením o 

180° na backsideovou hranu, jezdec dopadá v opačném 

snowboardovém postavení. Tento trik se může kombinovat 

s různým chycením snowboardu, která jsou popsána u 

rovného skoku. 
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15. Frontside 180 (fs 180) - skok za použití skokánku s otočením o 

180° na frontsideovou hranu, jezdec dopadá v opačném 

snowboardovém postavení. Tento trik se může kombinovat 

s různým chycením snowboardu, která jsou popsána u 

rovného skoku. 

16. Backside 360 (bs 360) - skok za použití skokánku s otočením o 

360° za backsideovou hranou, jezdec dopadá ve svém 

snowboardovém postavení. Tento trik se může kombinovat 

s různým chycením snowboardu, která jsou popsána u 

rovného skoku. 

17. Frontside 360 (fs 360) - skok za použití skokánku s otočením o 

360° za frontsideovou hranou, jezdec dopadá ve svém 

snowboardovém postavení. Tento trik se může kombinovat 

s různým chycením snowboardu, která jsou popsána u 

rovného skoku. 

4. Prvky prováděné na slaidovacích bednách 

Grind (50-50, fifty-fifty) - nájezd na bednu a následný přejezd bedny 

v rovnoběžném směru bez jakéhokoliv vytočení 

snowboardu. 

Bordsiide (bs bordsiide) - naskočení na bednu s otočením 

snowboardu ve vzduchu o 90° za frontsideovou hranou a 

následným přejezdem bedny, kdy osa snowboardu je 

kolmá na osu bedny. 

10.2 Rozdělení prvků dle podmínek kurzů 

Aby našly freestylové prvky, které jsem vybral na zimních výcvikových 

kurzech uplatnění, musejí být splněny určité podmínky, které jsou pro 

zařazení těchto prvků do programu nutné. Proto k různým podmínkám 

kurzů vytvořím skupinu prvků, které se dají na daném kurzu využít. 

Po zmapování podmínek experimentálního kurzu vyberu prvky, které 

je možné na výcviku využít. 
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10.2.1 Právní podmínky 

Protože výuka feestylových prvků nese s sebou zvýšené riziko úrazu, 

je potřeba seznámit rodiče dětí, které se výuky zúčastní, s přesným 

záměrem instruktora. Pokud rodiče s výukou budou souhlasit, je velice 

důležité, aby souhlas rodičů obdržel instruktor písemně. Bez tohoto 

dokumentu nelze výuku freestylových prvků uskutečnit. 

10.2.2 Dovednostní podmínky 

Prvním dovednostním předpokladem pro zařazení freestylových prvků 

do výuky na zimním výcvikovém kurzu je správný postoj na snowboardu a 

zvládnutí jízdy smýkanými oblouky. Bez těchto základů nemá smysl výuku 

freestylových prvků do programu zařazovat, neboť tyto dovednosti jsou pro 

výuku zcela nezbytné. 

Podle předpokládaných dovedností, s kterými děti vstupují do kurzu 

jsem vytvořil dvě skupiny žáků: 

10.2.2.1 Skupina 1 - členové skupiny zvládají pouze 

smýkané oblouky 

Zde je skupina freestylových prvků, které lze vyučovat, pokud jezdec 

zvládá správný postoj na snowboardu a techniku smýkaných oblouků. 

Jízda ve switch, Tailwheelie, Nosewheelie , Frontside Noseroll 180, 

Backside Noseroll 180, Frontside Tailroll 180, Backside Tailroll 180, Ollie, 

Noseollie, Frontside Ollie to Fakie, Backside Ollie to Fakie, Straight air, 

Straight air s chycením prkna, Grind (50-50, fifty-fifty), Bordslide (bs 

bordslide) 

10.2.2.2 Skupina 2 - členové skupiny zvládají smýkané i 

řezané oblouky 

Do této skupiny zařazuji freestylové prvky, které ,\ze vyučovat za 

Podmínky, že jezdec již zvládá techniku řezaných oblouků. 

Takové skupině jezdců lze zařadit do programu kurzu všech 
devatenáct prvků: 
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Jízda ve switch, Tailwheelie, Nosewheelie , Frontside Nose roli 180, 

Backside Noseroll 180, Frontside Tailroll 180, Backside Tailroll 180, Ollie, 

Noseollie, Frontside Ollie to Fakie, Backside Ollie to Fakie, Straight air, 

Straight air s chycením prkna, Grind (50-50, fifty-fifty), Bordslide (bs 

bordslide) 

Backside 180 (bs 180), Frontside 180 (fs 180), Backside 360 (bs 360), 

Frontside 360 (fs 360) 

10.2.3 Terénní podmínky 

Podle terénních podmínek, které k výuce freestylových prvků instruktor 

potřebuje, jsem rozdělil prvky do tří skupin: 

10.2.3.1 Prvky, které se dají provádět na sjezdovce 

Do této skupiny patří všechny freestylové prvky, které k výuce 

nepotřebují žádné speciální terénní podmínky. 

Jízda ve switch, Tailwheelie, Nosewheelie , Frontside Noseroll 180, 

Backside Noseroll 180, Frontside Tailroll 180, Backside Tailroll 180, Ollie, 

Noseollie, Frontside Ollie to Fakie, Backside Ollie to Fakie 

10.2.3.2 Prvky, které využívají skoku 

Tato skupina prvků potřebuje k provedení sněhovou překážku (skok) 

Straight air, Straight air s chycením prkna, Backside 180 (bs 180), 

Frontside 180 (fs 180), Backside 360 (bs 360), Frontside 360 (fs 360) 

10.2.3.3 Prvky, které využívají slaidovací bednu 

Pro realizaci těchto prvků je potřeba slaidovací bedna. 

Grind (50-50, fifty-fifty), Bordslide (bs bordslide) 

V posledních šesti letech, kdy freestyle snowboarding v Čechách 

zažívá obrovský rozmach, musela střediska zareagovat na poptávku po 

snowboardových parcích, a proto dnes každé větší středisko má svůj 
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prostor se skokánky a spoustou překážek. Důkazem toho může být i 

registrace snowboardových parků na „www. Freeride.cz/parksinfo", kde je 

do dnešní doby 7.3.2008 registrováno 59 snowboardových parků. Na tomto 

internetovém serveru však nejsou zdaleka registrovány všechny snowparky 

v České republice. Proto by terénní podmínky středisek neměly být velkou 

překážkou ve využívání freestylových prvků. 

i 
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11 METODIKA JEDNOTLIVÝCH FREESTYLOVÝCH PRVKŮ 

U každého freestylového prvku, který jsem vybral jako využitelný na 

zimních výcvikových kurzech, popíši a charakterizuji následující oblastí:46 

Cíl - Zvládnutí pohybové úlohy s obstojným provedením pohybů. 

Terén - Popis optimálního terénu pro provedení nácviku. 

Bezpečnost - Upozornění na specifickou bezpečnost při provádění 

daného prvku. 

Pro oblast bezpečnosti platí obecná pravidla, která nebudu u každého 

prvku uvádět. Z obecného hlediska je pro výuku freestyle prvků velice 

důležité používat ochranné pomůcky, které jsem popsal v kapitole (4.8 

Ochranné doplňky využívané ve freestyle snowboardingu). Je třeba dětem 

zdůraznit, že při pádu se v žádném případě nedávají ruce před tělo a před 

každým rozjetím je nutné vždy zkontrolovat situaci na sjezdovce nad ním. 

Oblast „Bezpečnost" bude zařazena pouze u prvků, které vyžadují 

speciální opatření, na která upozorním. 

Technika - přesné provedení a návaznost pohybů při provádění 

freestylových prvků. 

Cvičení- Cvičení techniky pro dosažení cíle. 

Typické chyby - Upozornění na chyby s návodem k jejich opravě. 

46 Frischenschlager, E. Snowboarding za tři dny. České Budějovice: KOOP, 1999. str. 37 
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11.1 Switch - jízda v opačném postavení 

Cíl: Získat kontrolu nad snowboardem při jízdě v opačném postavení. 

Za kontrolu snowboardu považuji bezpečné ovládání směru jízdy. Cílem 

jízdy v opačném postavení není zvládnutí řezaného oblouku ani dokonalé 

zvládnutí oblouku smýkaného. Jde opravdu pouze o udržení kontroly nad 

snowboardem. 

Terén: Za ideální podmínky pro nácvik jízdy v opačném postavení 

považuji málo frekventovaný svah s mírným sklonem a rovným povrchem, 

který je vytvořen z měkčí nezledovatělé sněhové pokrývky. 

Bezpečnost: Je potřeba jezdit v malých rychlostech zvláště při 

backsideovém oblouku, u kterého hrozí zakousnutí frontsideové hrany do 

sněhu a následný pád na záda. 

Technika: Technika jízdy v opačném postavení je totožná s technikou 

jízdy v postavení normálním a to zásluhou freestylového nastavení vázání. 

O technice jízdy na snowboardu je napsáno již mnoho publikací, proto se 

touto oblastí ve své diplomové práci nebudu zabývat. 

Cvičení: O cvičení smýkaných oblouků a nejčastějších chybách je 

také napsáno spousta literatury, proto se tímto tématem nebudu zabývat. 

11.2 Tailwheelie - jízda po patce (tailu) snowboardu 

Cíl: Bezpečné a správné přenášení váhy na patku (tail) snowboardu 

na místě. Krátká jízda po tailu snowboardu se zvednutou špičkou bez pádu. 

Terén: Pro nácvik přenášení váhy na patku snowboardu na místě je 

vyhovující jakákoliv rovná sněhová plocha. Pro nácvik přenášení váhy na 

patku snowboardu za jízdy se hodí velmi mírný, dobře upravený úsek. 
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Bezpečnost: Při nácviku přenášení váhy na patku snowboardu na 

místě může dojít k přehnanému zatížení patky a záklonu, kdy dojde k pádu 

žáka na záda a vymrštění snowboardu do vzduchu. Z těchto důvodů je 

nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými žáky, aby nedošlo 

k neúmyslnému zranění spolužáka. 

Technika: Přenášení váhy na patku snowboardu se provádí při 

nízkých rychlostech z výchozího postavení, kdy váha jezdce je rozložena 

v poměru 60% na přední noze a 40% na noze zadní s rovnoměrným 

zatížením celého chodidla nohou. Při přesouvání váhy na zadní nohu musí 

jezdec tuto nohu pokrčit čímž snižuje těžiště a naopak přední nohu propínat. 

Tělo se při tom nepředklání ani nezaklání. Pro lepší stabilitu doporučuji 

upažit. Po bezpečném přenesení váhy se tělem nakloníme nad patku 

snowboardu a tím dosáhneme zvednutí špičky snowboardu do vzduchu. 

V této pozici si jezdec pohrává s rovnováhou tak, aby udržel špičku 

snowboardu co nejdéle ve vzduchu. 

Cvičení: Přenášení váhy se nacvičí nejprve bez snowboardu 

s objasněním chyb. Přenášení váhy na patku (tail) snowboardu na místě, 

kdy si jezdec vyzkouší hranice bezpečného náklonu nad patku snowboardu. 

Přenášení váhy na patku (tail) snowboardu za pomalé jízdy. 

Typické chyby: Předklánění a zaklánění těla při přenášení váhy. 

Trhavé, neplynulé přenášení váhy. Prudký záklon, který vede k nestabilitě a 

následnému pádu. 

11.3 Nosewheelie - jízda po špičce snowboardu 

Cíl: Osvojení techniky přenesení váhy na špičku (nose) snowboardu. 

Získání citu pro přenášení váhy na špičku snowboardu, který jezdec uplatní 

hlavně při doskocích za skoku. Krátká jízda po špičce snowboardu se 

zvednutou patkou bez pádu. 
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Terén: Pro nácvik přenášení váhy na špičku snowboardu na místě je 

vyhovující jakákoliv rovná sněhová plocha. Pro nácvik přenášení váhy na 

špičku snowboardu za jízdy se hodí pouze velmi mírný, dobře upravený 

úsek, protože sebemenší nerovnost může zapříčinit pád. 

Technika: Přenášení váhy na špičku snowboardu a následná jízda po 

špičce je náročnější než jízda po patce snowboardu. Pohyb vychází ze 

základního postavení a to pokrčováním přední nohy, čímž snižujeme 

těžiště. Zároveň přenášíme váhu na přední pokrčenou nohu a zadní nohu 

napínáme. V další fázi se pomalu a lehce nakláníme nad špičku 

snowboardu, čímž docílíme zvednutí patky snowboardu nad zem. Po celou 

dobu přenášení váhy nedochází k předklonu ani záklonu těla. Pro lepší 

stabilitu doporučuji upažit. 

Cvičení: Přenášení váhy se nacvičí nejprve bez snowboardu 

s objasněním chyb. Přenášení váhy na špičku (nose) snowboardu na místě, 

kdy si jezdec vyzkouší hranice bezpečného náklonu nad špičku 

snowboardu. Přenášení váhy na špičku (nose) snowboardu za pomalé 

jízdy. 

Typické chyby: Předklánění a zaklánění těla při přenášení váhy. 

Trhavé, neplynulé přenášení váhy. Prudký náklon na špičku, který vede 

k nestabilitě a následnému pádu. 

11.4 Frontside Noseroll 180 - otočení snowboardu přes 

špičku o 180° na frontsideovou stranu 

Cíl: Otočení snowboardu přes špičku se zdviženou patkou o 180° na 

frontsideovou stranu. Zdokonalení přenášení rovnováhy s kombinací rotace 
těla. 

n 

Terén: Pro nácvik tohoto prvku se hodí velmi mírný, dobře upravený 
úsek bez nerovností. 

i 
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Technika: Začínáme jako při nosewheelie, ale s přenesením váhy a 

nakloněním nad špičku snowboardu otáčíme zároveň tělo na frontsideovou 

stranu tak, že rotace vychází z ramen, paží a hlavy, které otáčíme ve směru 

rotace. Při otáčení ramen, paží a hlavy se automaticky začíná přetáčet i 

snowboard, kterému pomůžeme tak, že zadní nataženou nohu tlačíme také 

ve směru rotace. V této fázi je důležité zatlačit také do paty přední nohy, na 

které je většina váhy a to nejen z důvodu odlehčení frontsideové hrany, 

která by se mohla zaříznout do sněhu, ale také z důvodu usnadnění skluzu 

špičky snowboardu. Velice důležité je dostatečné zatížení špičky 

snowboardu, aby k otáčení došlo se zvednutou patkou. Ve fázi kdy je 

snowboard otočený o 90° plynule začínáme přenášet váhu zpět i na zadní 

odlehčenou nohu a přední pokrčenou nohu začínáme pomalu navracet do 

základního postavení. Při tom se stále musíme otáčet tělem za 

frontsideovou hranou. Pokud totiž zastavíme rotaci ramen, paží a hlavy, tak 

ukončíme i otáčení snowboardu. Toho využijeme až ve fázi, kdy je 

snowboard již přetočený o 180° a tím tak ukončíme trik v opačném 

postavení a pokračujeme v jízdě ve switch. 

Cvičení: Přenášení váhy v kombinaci s rotací těla se nacvičí nejprve 

bez snowboardu s objasněním chyb. Poté na místě a rovném povrchu 

nacvičujeme kombinaci přenášení váhy na špičku snowboardu a otáčení 

těla za frontsideovou hranou. Pokud je prvek provedený technicky správně, 

tak dochází i na místě k přetáčení snowboardu. Dále následuje provádění 

této kombinace pohybů za pomalé jízdy. 

Typické chyby: Nedostatečné přenesení váhy na špičku snowboardu, 

způsobí při otáčení snowboardu zaseknutí frontsideové hrany do sněhu a 

následný pád. Rotace nevychází ze všech tří částí těla (hlava, ruce, 

ramena), tím pádem nedochází k přetáčení snowboardu. Pozdní ukončení 

rotace hlavy, rukou a ramen, které vede k nechtěnému přetočení 

snowboardu o více než 180°. 
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11.5 Backside Noseroll 180 - otočení snowboardu přes patku o 

180° na frontsideovou stranu 

Cíl: Otočení snowboardu přes špičku se zdviženou patkou nad zemí o 

180° na backsideovou stranu. Zdokonalení přenášení váhy na snowboardu 

v kombinaci s rotací těla. 

Terén: Pro nácvik tohoto prvku se hodí velmi mírný, dobře upravený 

úsek bez nerovností. 

Technika: Začínáme jako při nosewheelie, ale s přenesením váhy a 

nakloněním nad špičku snowboardu otáčíme zároveň tělo za patkou 

snowboardu tak, že rotace vychází z ramen, paží a hlavy, které otáčíme ve 

směru rotace. Při otáčení ramen, paží a hlavy, se automaticky začíná 

přetáčet i snowboard. V této fázi je velice důležité dostatečné zatížení 

špičky snowboardu, aby k otáčení došlo se zvednutou patkou a zatížení 

přední části chodidla, což odlehčí backsideovou hranu a ulehčí tak skluz. Ve 

fázi kdy je snowboard otočený o 90°, začínáme plynule přenášet váhu zpět i 

na zadní odlehčenou nohu a přední pokrčenou nohu začínáme pomalu 

navracet do základního postavení. Při tom se stále musíme otáčet tělem za 

patkou snowboardu. Pokud totiž zastavíme rotaci ramen, paží a hlavy, 

ukončíme i otáčení snowboardu. Toho využijeme až ve fázi, kdy je 

snowboard již přetočený o 180° a tím tak ukončíme trik v opačném 

postavení a pokračujeme v jízdě ve switch. 

Cvičení: Přenášení váhy v kombinaci s rotací těla se nejprve nacvičí 

bez snowboardu s objasněním chyb. Poté na místě a rovném povrchu 

nacvičujeme kombinaci přenášení váhy a na špičku snowboardu a otáčení 

těla za backsideovou hranou. Pokud je prvek provedený technicky správně 

tak dochází i na místě k přetáčení snowboardu. Dále následuje provádění 

této kombinace pohybů za pomalé jízdy. 
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Typické chyby: Nedostatečné přenesení váhy na špičku snowboardu, 

může způsobit při otáčení snowboardu zaseknutí backsideové hrany do 

sněhu a následný pád. Rotace nevychází ze všech tří částí těla (hlava, ruce, 

ramena), tím pádem nedochází k přetáčení snowboardu. Pozdní ukončení 

rotace hlavy, rukou a ramen, což vede k nechtěnému přetočení snowboardu 

o více než 180°. 

11.6 Frontside Tailroll 180 - otočení snowboardu přes patku o 

180° na frontsideovou stranu. 

Cíl: Otočení snowboardu přes patku se špičkou nad zemí o 180° na 

frontsideovou stranu a následným ukončením prvku jízdou na switch 

Zdokonalení přenášení váhy na snowboardu v kombinaci s rotací těla. 

Terén: Pro nácvik je potřeba velmi mírný, dobře upravený úsek bez 

nerovností. 

Technika: Pohyb začínáme jako u tailwheelie, ale s přenesením váhy 

a nakloněním nad patku snowboardu, zároveň začínáme otáčet i tělo za 

frontsideovou hranou tak, že rotace opět vychází z ramen, paží a hlavy, 

které pomalu otáčíme ve směru přetáčení. Ve fázi kdy se začíná otáčet i 

snowboard se zvedlou špičkou, je důležité zatlačit do paty zadní nohy, na 

které je většina váhy a to nejen z důvodu odlehčení frontsideové hrany, 

která by se mohla zaříznout do sněhu, ale také z důvodu usnadnění skluzu 

patky. V okamžiku, kdy je snowboard se zdviženou špičkou otočený o 90°, 

začínáme plynule přenášet váhu zpět i na původně přední nohu, přičemž 

nezastavujeme otáčení hlavy, rukou a ramen. Teprve ve fázi, kdy je 

snowboard otočený o 180°, zastavujeme rotaci těla a tím i snowboardu. 

Navracíme se do základního rozložení váhy a končíme prvek jízdou ve 

switch. 

Cvičení: Přenášení váhy na patku snowboardu v kombinaci s rotací 

těla za frontsideovou hranou nacvičíme nejprve bez snowboardu 
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s objasněním chyb. Dále tuto kombinaci nacvičujeme se snowboardem na 

rovném místě s upraveným povrchem. Po zvládnutí předcházejících cvičení 

následuje provádění této kombinace pohybů za pomalé jízdy. 

Typické chyby: Nedostatečné přenesení váhy na patku snowboardu, 

může způsobit při otáčení snowboardu zaseknutí frontsideové hrany do 

sněhu a následný pád. Rotace nevychází ze všech tří částí těla (hlava, ruce, 

ramena), tím pádem nedochází k přetáčení snowboardu. Pozdní ukončení 

rotace hlavy, rukou a ramen, které vede k nechtěnému přetočení 

snowboardu o více než 180°. Často se stává, že jezdec zapomene ve fázi, 

kdy je snowboard otočený o 90°, přenést váhu pomalu zpět na původně 

přední nohu, což má za následek ukončení prvku s jízdou po špičce 

snowboardu (Nosewheelie). 

11.7 Backside Tailroll 180 - otočení snowboardu přes patku se 

špičkou nad zemí o 180° na backsideovou 

stranu 

C/7; Otočení snowboardu přes patku se špičkou nad zemí o 180° na 

backsideovou stranu s následným zakončením prvku jízdou na switch. 

Zdokonalování přenášení rovnováhy v kombinaci s rotací těla. 

Terén: Pro nácvik je potřeba velmi mírný, dobře upravený úsek bez 

nerovností. 

Technika: Pohyb začínáme jako u tailwheelie, ale s přenesením váhy 

a nakloněním nad patku snowboardu začínáme otáčet zároveň i tělo za 

Patkou snowboardu tak, že rotace opět vychází z ramen, paží a hlavy, které 

Pomalu otáčíme ve směru přetáčení. Ve fázi kdy se začíná otáčet i 

snowboard se zdviženou špičkou, je důležité zatlačit do špičky zadní nohy, 

na které je většina váhy a to nejen z důvodu odlehčení backsideové hrany, 

která by se mohla zaříznout do sněhu, ale také z důvodu usnadnění skluzu 

Patky, v okamžiku, kdy je snowboard se zdviženou špičkou otočený o 90° 
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začínáme plynule přenášet váhu zpět i na původně přední nohu, přičemž 

nezastavujeme otáčení hlavy, rukou a ramen. Teprve ve fázi, kdy je 

snowboard otočený o 180°, zastavujeme rotaci těla a tím i snowboardu a 

navracíme se do základního rozložení váhy, kdy končíme prvek jízdou ve 

switch. 

Cvičení: Přenášení váhy na patku snowboardu v kombinaci s rotací 

těla za backsideovou hranou nacvičíme nejprve bez snowboardu 

s objasněním chyb. Na místě a rovném povrchu nacvičujeme již tuto 

kombinaci se snowboardem. Po zvládnutí předcházejících cvičení 

následuje provádění této kombinace pohybů za pomalé jízdy. 

Typické chyby: Nedostatečné přenesení váhy na patku snowboardu, 

což může způsobit při otáčení snowboardu zaseknutí backsideové hrany do 

sněhu a následný pád. Rotace nevychází ze všech tří částí těla (hlava, ruce, 

ramena), tím pádem nedochází k přetáčení snowboardu. Pozdní ukončení 

rotace hlavy, rukou a ramen, což vede k nechtěnému přetočení snowboardu 

o více než 180°. Často se stává, že se zapomene ve fázi kdy je snowboard 

otočený o 90° přenášet váha pomalu zpět na původně přední nohu, což 

vede k ukončení prvku s jízdou po špičce snowboardu (Nosewheelie). 

11.8 Ollie - výskok jezdce za použití patky snowboardu. 

Ollie je ten nejlepší způsob, jak dostat snowboard s jezdcem do 

vzduchu bez skokánku nebo jak z každého skokánku vytěžit maximální 

výskok. Ollie je základ pro spoustu triků. Bez jeho zvládnutí nemá cenu 

zkoušet skákané prvky. 

Cíl: Plynulé zvládnutí charakteristického pohybu, který se při ollie 

provádí. Zvládnutí výskoku s využitím odrazu z prohnuté patky snowboardu 

na místě. Nacvičení dopadu. Provedení výskoku s využitím odrazu 

z prohnuté patky snowboardu za jízdy. Přeskočení malé překážky na zemi. 

Zvládnutí výskoku (ollie) s využitím malé nerovnosti (vyvýšeniny) na svahu. 
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Terén: Pro nácvik ollie na místě je potřeba rovný prostor. Pro nácvik 

ollie za jízdy je vhodný mírný, upravený úsek. Ollie s využitím terénní 

nerovnosti se dá nacvičovat kdekoliv na nepříliš prudkém svahu. 

Technika: provedení ollie se dá rozdělit do čtyř fází: 

1. Fáze před začátkem odrazu 

2. Fáze odrazu 
3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 

1. Fáze před začátkem odrazu 

Na Ollie se rozjíždíme z nižšího základního postavení, kdy jsou nohy 

pokrčené a osa ramen je kolmá na osu přední nohy. Váha těla je rozložena 

v poměru 60% na přední noze a 40% na noze zadní. Před začátkem fáze 

odrazu musí snowboard jet rovně a nesmí nikam zatáčet. Odraz totiž 

probíhá z celé plochy patky (tailu) snowboardu. 

2. Fáze odrazu 

Fáze odrazu začíná výrazným snížením těžiště a toho docílí jezdec 

větším podřepem. Při tomto podřepu se přenáší váha jezdce na zadní nohu, 

která se musí zároveň trochu přikrčit. Mírně natažená přední noha přitahuje 

a tím pádem zvedá špičku snowboardu jako při Tailwheelie. Při 

nadzvedávání špičky snowboardu následuje odraz od zadní nohy, kdy 

silným tlakem zadní nohy působíme na patku snowboardu. Prudkým 

natažením nohou se snowboard odlehčí a jezdec může vymrštit 

přitahováním přední nohy k tělu špičku snowboardu do vzduchu. Při odrazu 

zvedáme celé tělo směrem nahoru a to i pohybem rukou ve směru výskoku. 

O zlomek vteřiny poté přitáhneme i zadní nohu k tělu a tím se do vzduchu 

dostane celý snowboard. 
v 

3. Fáze letu 

Po odrazu následuje let, při němž je velice důležité srovnat snowboard 

do pomyslné rovnoběžky s náklonem svahu a rozložit váhu stejnoměrně 
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nad celý snowboard. Těsně před dopadem je potřeba téměř natáhnout 

nohy. 

4. Fáze dopadu 

Téměř natažené nohy, které byly přípravou na dopad, se při kontaktu 

se sněhem pokrčují a tím pádem tlumí náraz. Dopad musí být na celou 

plochu skluznice a na obě nohy současně. Po dopadu se opět vracíme do 

základního postavení na mírně pokrčených nohách. 

Celé Ollie je hlavně o dobré koordinaci a dostatečně rychlém 

provedení těchto několika jednoduchých pohybů, které lze dobře za chvíli 

natrénovat. Je to v zásadě jen takové „pohoupnutí" dozadu, kterým 

prohneme snowboard a využijeme jeho pružnosti, která nám pomůže 

efektivněji vyskočit. 

Cvičení: Nácvik výskoku s využitím odrazu z prohnuté patky 

snowboardu na místě. Při tomto cvičení se hlavně zaměříme na zvládnutí 

kombinovaného pohybu, který je popsán v technice výskoku. Nácvik ollie na 

mírném a upraveném svahu, kdy se soustředíme na plynulost pohybů. Po 

zvládnutí celého pohybu, již můžeme nacvičovat ollie na upraveném 

povrchu, kdy se soustředíme na výšku a dálku skoku. Dobrou motivací je 

soutěž, kdy jezdci přeskakují překážku na sněhu a soutěží o co nejvyšší 

výskok. Na závěr můžeme využít terénní nerovnosti nebo přírodní boule, 

která nám pomůže k dosažení větší výšky. 

Typické chyby: Nejčastější chybou je velký záklon při odrazu. Velký 

pozor se musí dát při odrazu na to, aby se jezdec odrážel z celé plochy 

patky. Odraz z obou noh najednou (to že při výskoku dostane jezdec 

snowboard do vzduchu neznamená, že provedl ollie). Dopad s váhou na 

přední nebo zadní nohu. Nesprávná kombinace pohybů. 

Pokud vše probíhá naprosto správně, prohnutím napružená patka 

snowboardu výrazně pomáhá při odrazu. Hodně záleží na správném 

zvednutí špičky snowboardu do vzduchu, vhodném přenesení váhy nad 
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patku snowboardu a na odrazu z patky ve vhodný okamžik. Je nutné 

vystihnout správnou chvíli, kdy napružená patka nejvíc pomůže v odrazu. 

11.9 Noseollie - výskok jezdce za použití špičky snowboardu 

Terén: Pro nácvik je potřeba velmi mírný, dobře upravený úsek bez 

nerovností. 

Technika: Noseollie je obdoba ollie, kdy se odrážíme nikoliv z patky 

snowboardu, ale ze špičky. Proto nebudu znovu rozepisovat techniku, která 

je již podrobně popsána u ollie. Způsob provedení je tedy stejný jako u ollie 

s tím rozdílem, že při odrazu přesouváme váhu na přední nohu a k odrazu 

použijeme špičku snowboardu. Do vzduchu se tedy první dostává zadní 

noha a až potom noha přední. Noseollie je technicky náročnější trik a nedá 

se s ním vyskočit tak vysoko jako s ollie. 

Nejčastější chyby: Nejčastější chybou při provádění tohoto prvku je 

přílišné přenesení váhy na přední nohu, což způsobí pád přes špičku. Další 

chyby jsou popsány v metodice ollie. 

11.10 Frontside Ollie to Fakie - výskok (ollie) s obratem o 180° na 

frontsideovou hranu-jezdec odjíždí 

v opačném snowboardovém postavení. 

Cíl: Získání orientace v prostoru. Zvládnutí kombinace odrazu od 

zadní patky snowboardu s odrazem do rotace na frontsideovou stranu na 

místě a později i za jízdy. Nacvičení dopadu v opačném postavení jezdce. 

Zdokonalení jízdy ve switch. Provedení frontside ollie to fakie na mírném 

svahu. Provedení tohoto prvku, kdy při odrazu použije jezdec malé 

nerovnosti nebo vyvýšeniny na sjezdovce. 

Terén: Pro nácvik tohoto prvku na místě je potřeba rovný prostor. Pro 

nácvik Frontside Ollie to Fakie za jízdy je vhodný mírný, upravený úsek. 

i 
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Frontside Ollie to Fakie s využitím terénní nerovnosti se dá nacvičovat 

kdekoliv na nepříliš prudkém svahu. 

Technika: Provedení Frontside Ollie to Fakie se dá stejně jako ollie 

rozdělit do čtyř fází: Již z názvu prvku je zřejmé že se jedná o kombinaci 

ollie a otočení těla se snowboardem o 180° za frontsideovou hranou. Proto 

zejména fáze před odrazem a fáze dopadu jsou s fázemi u ollie totožné. 

1. Fáze před začátkem odrazu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 

1. Fáze před začátkem odrazu 

Na Frontside Ollie to Fakie se rozjíždíme z nižšího základního 

postavení, kdy jsou nohy pokrčené a ramena jsou v ose se snowboardem. 

Váha těla je rozložena v poměru 60% na přední noze a 40% na noze zadní. 

Před začátkem fáze odrazu musí snowboard jet rovně a nesmí nikam 

zatáčet. Odraz totiž probíhá z celé plochy patky (tailu) snowboardu. 

2. Fáze odrazu 

Fáze odrazu začíná výrazným snížením těžiště a toho docílí jezdec 

větším podřepem. Při tomto podřepu se přenáší váha jezdce na zadní nohu, 

která se musí zároveň trochu přikrčit. Natažená přední noha přitahuje a tím 

pádem zvedá špičku snowboardu jako při Tailwheelie. Při nadzvedávání 

špičky snowboardu následuje odraz od zadní nohy, kdy silným tlakem zadní 

nohy působíme na patku snowboardu. Prudkým natažením nohou se 

snowboard odlehčí a jezdec může vymrštit přitahováním přední nohy k tělu 

špičku snowboardu do vzduchu. Při odrazu již zahajujeme rotaci rameny a 

rukama ve směru otáčení. Hlava se neotáčí ve směru rotace, ale stále 

sleduje terén před sebou. Zároveň s rotací ramen a paží zvedáme celé tělo 

směrem nahoru ve směru výskoku. Špičku snowboardu a koleno přední 

nohy začínáme tlačit na frontsideovou stranu. O zlomek vteřiny poté 

64 



přitáhneme i zadní nohu k tělu a tím se do vzduchu dostane celý 

snowboard. 

3. Fáze letu 

Po odrazu následuje let, při němž je velice důležité pokračovat rotací 

trupu a rukou až do chvíle, kdy jsou již otočeny o 180°. Jako poslední se do 

180° dotáčí snowboard tak, že špičku a koleno přední nohy 

tlačíme(směrujeme) za rotací ramen. Po celou dobu letu je důležité 

srovnávat snowboard do pomyslné rovnoběžky s náklonem svahu a 

rozkládat váhu stejnoměrně nad celý snowboard. Těsně před dopadem je 

potřeba téměř natáhnout nohy. 

4. Fáze dopadu 

Téměř natažené nohy, které byly přípravou na dopad se při kontaktu 

se sněhem pokrčují a tím pádem tlumí náraz, který absolvujeme na fakie. 

Dopad musí být na celou plochu skluznice a na obě nohy současně. Po 

dopadu se opět vracíme do základního postavení na mírně pokrčených 

nohách a celý trik ukončujeme jízdou ve switch. 

Cvičení: Pohyb nejdříve nacvičujeme na místě bez snowboardu a po 

jeho zvládnutí již můžeme zkoušet prvek na rovném povrchu se 

snowboardem. Nácvik prvku za jízdy. Později můžeme k odrazu využít 

jakoukoliv vyvýšeninu na sjezdovce, která nám pomůže dostat snowboard 

do větší výšky a dálky. 

Typické chyby: Nejčastější chybou je zahájení rotace snowboardem a 

teprve potom trupem a rukama, což vede k nedotočení snowboardu o 180°. 

Špatné rozložení váhy za letu na snowboard, což způsobí přehnané 

zatížení patky nebo špičky snowboardu a následný dopad na jednu z těchto 

částí místo dopadu na celou plochu snowboardu. Po takovém dopadu ztrácí 

jezdec kontrolu nad snowboardem nebo rovnou spadne na zem. 
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11.11 Backside Ollie to Fakie - výskok (ollie) s obratem o 180° 

na backsideovou hranu - jezdec odjíždí 

v opačném snowboardovém postavení. 

Cíl: Získání orientace v prostoru. Zvládnutí kombinace odrazu od 

zadní patky snowboardu s odrazem do rotace na frontsideovou stranu na 

místě a později i za jízdy. Nacvičení dopadu v opačném postavení jezdce. 

Zdokonalení jízdy ve switch. Provedení backside ollie to fakie na mírném 

svahu. Provedení tohoto prvku, kdy při odrazu použije jezdec malé 

nerovnosti nebo vyvýšeniny na sjezdovce. Zdokonalení jízdy ve switch. 

Terén: Pro nácvik tohoto prvku na místě je potřeba rovný prostor. Pro 

nácvik Backside Ollie to Fakie za jízdy je vhodný mírný, upravený úsek. 

Backside Ollie to Fakie s využitím terénní nerovnosti se dá nacvičovat 

kdekoliv na nepříliš prudkém svahu. 

Technika: Provedení tohoto prvku je velice podobné jako u frontside 

ollie to fakie 180 jenom s tím rozdílem, že k rotaci těla a rukou je třeba 

přidat ještě rotaci hlavy. Hlavu, která v průběhu rotace sleduje terén pod 

jezdcem můžeme otočit ve směru jízdy až po dopadu ve chvíli, kdy máme 

nad snowboardem plnou kontrolu a celý trik ukončujeme jízdou ve switch 

U tohoto prvku se jezdec může dívat pouze šikmo pod sebe a nevidí 

tak terén před sebou, což snižuje pocit kontroly. 

Cvičení a typické chyby: jsou stejné jako u frontside ollie to fakie 

180, proto je zde již nebudu vypisovat. 

11.12 Straight a i r - rovný skok za použití skokánku. 

Cíl: Využití ollie při skákání na skokánku. Bezpečný a kontrolovaný 

rovný skok na skokánku. Správné tlumení dopadu z větších výšek. 
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Terén: Pro nácvik rovného skoku potřebujeme skokánek, který 

najdeme ve snowparku nebo někde na sjezdovce a pokud není k dispozici 

ani jedna z možností, tak si skok musíme sami postavit. K prvním 

zkušenostem se skákáním je nutné využít malého skokánku. Pro úspěšnost 

prvních pokusů je velice důležité, aby skokánek splňoval několik podmínek: 

1. Rozjezd na skok by měl být dostatečně dlouhý a rovný. 

2. Odrazový rádius skoku by měl být dostatečně dlouhý (nejméně na 

délku snowboardu) a plynulý. 

3. Vzdálenost mezi místem odrazu a dopadu by u začátečníků měla 

být okolo 1m. Podle dosažených zkušeností se délka plošiny může 

zvětšovat. 

4. Dopad skoku by měl být vždy dostatečně prudký, aby se působení 

gravitační síly vzniklé při doskoku co nejvíce předvedlo do jízdy a 

co nejméně zatěžovalo tělo jezdce. 

Bezpečnost: Při skákání je velice důležité, aby jezdec odjížděl 

z doskočiště přímo bez zatáčení, protože zatáčením se na dopadu mohou 

vytvořit nerovnosti, které by mohly působit problémy při dopadu dalším 

žákům. Zrovna tak zabrždění na dopadu, které vytvoří na doskočišti ledové 

plotny. Za nejvíce nebezpečné považuji zastavení jezdce v místě dopadu, či 

jakékoliv zdržování v tomto prostoru (čištění brýlí od sněhu po pádu nebo 

sbírání poztrácených věcí). Může se totiž lehce stát, že na žáka, který se 

zdržuje v tomto prostoru, skočí další jezdec, což většinou končí u obou 

nepříjemným zraněním. Proto doporučuji, aby se instruktor u skoku postavil 

vždy tak, aby viděl, jak na doskočiště, tak i na rozjezd skokánku a dával 

znamení jezdcům, kteří nad skokánkem čekají na svůj pokus. 

Technika: provedení rovného skoku se dá rozdělit do čtyř fází: 

1. Fáze nájezdu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 
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1. Fáze nájezdu 

Na skok najíždíme přímo bez zatáček v základním postavení, kdy jsou 

nohy pokrčené do pozice, ze které se budeme odrážet a osa ramen je 

kolmá na osu přední nohy. Váha těla je rozložena v poměru 60% na přední 

noze a 40% na noze zadní. Hlava je otočená ve směru jízdy a sleduje 

odraz. Osa těla kopíruje nájezd skoku a musí být stále kolmá na tečnu 

rádius odrazu. 

2. Fáze odrazu 

Ve chvíli kdy špička snowboardu opouští odrazovou hranu skoku, 

provádíme odraz ze zadní nohy. Přední nohou a pohybem rukou ve směru 

skoku taháme ollie do výšky a zároveň i do dálky. 

3. Fáze letu 

Po odrazu začíná fáze letu, kdy přitahujeme kolena k hrudníku, 

rozpažíme ruce které nám pomáhají při řízení letu a s rovnováhou ve 

vzduchu a zůstáváme skrčeni po celou dobu letu. Při letu je důležité srovnat 

snowboard do vodorovné polohy a rozložit váhu stejnoměrně nad celý 

snowboard. Těsně před dopadem je potřeba téměř natáhnout nohy a 

naklopit snowboard do úhlu dopadu. 

4. Fáze dopadu 

Téměř natažené nohy, které byly přípravou na dopad se při kontaktu 

se sněhem pokrčují až do dřepu a tím tlumí náraz. Dopad musí být na celou 

plochu skluznice a na obě nohy současně. Po dopadu se opět vracíme do 

základního postavení na mírně pokrčených nohách a udržujeme ramena i 

hlavu ve směru jízdy. 

Pro dokonalé provedení rovného skoku musíme co nejlépe zvládnout 

všechny fáze. Proto by začátečníci měli skákat nejprve na malých skocích a 

soustředit se na plynulé a uvolněné provedení všech pohybů. 

Typické chyby: Provádění oblouků při nájezdu což má za následek 

nestabilitu, pád či špatný směr skoku. Odraz v záklonu, který může způsobit 
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pád na zadek nebo příliš velká váha při odrazu na přední noze, což při 

dopadu vede k přepadnutí přes špičku snowboardu. Při letu jsou nejčastější 

chyby napřimování těla a bezvládně vlající ruce. Tyto chyby vedou 

k nestabilitě jezdce ve vzduchu. 

11.13 Straight air s chycením snowboardu 

Cíl: Výrazné zvětšení stability ve fázi letu. Bezpečný a kontrolovaný 

rovný skok na skokánku s chycením snowboardu. Získání zkušeností s 

různým držením snowboardu ve vzduchu. 

Terén: Skokánek pro nácvik rovného skoku s chycením snowboardu je 

popsán v kapitole (11.12 Straight air). 

Bezpečnost: viz kapitola (11.12 Straight air) 

Technika: Technika vychází ze základů, které si jezdec již osvojil při 

rovném skoku. Rozdíl je pouze v provedení 3. fáze (Fáze letu) 

3. Fáze letu 

Ve fázi letu kdy přitahujeme kolena k hrudníku a máme snowboard a 

'et pod kontrolou, tak jednou z rukou chytáme snowboard podle, triku který 

budeme provádět, na předem určeném místě. Pokud již jezdec drží 

snowboard, tak nastává možnost protažení triku. Druhou rukou, která nedrží 

snowboard se snažíme, pokud je potřeba, korigovat stabilitu ve vzduchu. 

Doba po kterou držíme snowboard rukou, je závislá na délce letu. 

Bezpečnou dobu před dopadem pouštíme snowboard a připravujeme se na 
dopad. 

Typické chyby: Špatná koordinace rukou ve vzduchu. Napřimování 

tela, díky kterému jezdec nedosáhne na snowboard a ztrácí tak možnost 

uchopení snowboardu. Nejčastější chybou je pouhý dotek ruky a 

i 
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snowboardu namísto pevného uchopení. V takovém případě nemá jezdec 

možnost trik protahovat. 

11.13.1 Indy air - chycení snowboardu za letu zadní rukou mezi 

vázáním 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

snowboardu zadní rukou mezi vázáním. Získání zkušeností držením 

snowboardu ve vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu kdy přitahujeme kolena k hrudníku a máme 

snowboard a let pod kontrolou, zadní rukou uchopíme snowboard za 

frontsideovou hranu uprostřed mezi vázáním. Pokud držíme snowboard 

s dostatečnou jistotou, tak nastává možnost protažení triku. Indy air se 

protahuje natáhnutím přední nohy a mírným pokrčením nohy zadní. Přední 

rukou, která nedrží snowboard se snažíme, pokud je potřeba, korigovat 

stabilitu ve vzduchu. 

Cvičení: Je dobré vyzkoušet si chycení snowboardu na místě, aby si 

jezdec vyzkoušel správnou pozici. Pokud má škola možnost, tak se dají 

jednotlivé chyty snowboardu zkoušet na velké trampolíně. 

11.13.2 Mute air - chycení snowboardu za letu přední rukou 

mezi vázáním 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

snowboardu přední rukou mezi vázáním. Získání zkušeností držením 

snowboardu ve vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu kdy přitahujeme kolena k hrudníku a máme 

snowboard a let pod kontrolou, tak uchopíme přední rukou snowboard za 

frontsideovou hranu mezi vázáním blíže k přední noze. Pokud držíme 

snowboard s dostatečnou jistotou, tak propneme zadní nohu směrem dolů 
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či dopředu a přední nohu přitáhneme k tělu. Zadní ruka je v upažení a 

kontroluje stabilitu ve vzduchu. 

Cvičení: Je dobré vyzkoušet si chycení snowboardu na místě, aby si 

jezdec vyzkoušel správnou pozici. Pokud má škola možnost, tak se dají 

jednotlivé chyty snowboardu zkoušet na velké trampolíně. 

11.13.3 Tail grab - chycení patky snowboardu za letu zadní 

rukou 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

patky snowboardu zadní rukou. Získání zkušeností držením snowboardu ve 

vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu, kdy přitahujeme kolena k hrudníku a máme 

snowboard a let pod kontrolou, uchopíme zadní rukou patku snowboardu. 

Pokud držíme snowboard s dostatečnou jistotou, tak přitáhneme koleno 

zadní nohy k tělu a přední nohu propneme směrem dolů a dopředu. Přední 

ruka je v upažení a kontroluje stabilitu ve vzduchu. 

11.13.4 Methot air - chycení snowboardu za letu přední rukou 

za frontsideovou hranu, zezadu od skluznice 

mezi nohama 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

snowboardu přední rukou zezadu od skluznice mezi nohama za 

frontsideovou hranu. Získání zkušeností držením snowboardu ve vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu přitahujeme kolena pouze do mírného pokrčení 

a když máme snowboard a let pod kontrolou, tak přitahujeme paty k zadku a 

zároveň se snažíme uchopit snowboard přední rukou, zezadu od skluznice 

mezi nohama za frontsideovou hranu. Pokud držíme snowboard 

s dostatečnou jistotou, tak přitáhneme rukou frontsideovou hranu tak, aby 

i. 
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byl snowboard v pozici, kdy je jeho skluznice nahoře a vrchní design dole. 

Zadní ruka je v upažení a kontroluje stabilitu ve vzduchu. 

11.13.5 Chicken salad - chycení snowboardu za letu zadní 

rukou mezi nohama za backsideovou 

hranu 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

snowboardu zadní rukou mezi nohama za backsideovou hranu. Získání 

zkušeností držením snowboardu ve vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu, kdy přitahujeme kolena k hrudníku a máme 

snowboard a let pod kontrolou, uchopíme zepředu zadní rukou snowboard 

mezi nohama za backsideovou hranu. Pokud držíme snowboard 

s dostatečnou jistotou, tak přední nohu propneme směrem dopředu a zadní 

nohu necháme pokrčenou. Přední ruka je v upažení a kontroluje stabilitu ve 

vzduchu. 

11.13.6 Melancholy air - chycení snowboardu za letu přední 

nataženou rukou za backsideovou 

hranu mezi vázáním 

Cíl: Bezpečný a kontrolovaný rovný skok na skokánku s chycením 

snowboardu přední nataženou rukou za backsideovou hranu mezi vázáním. 

Získání zkušeností držením snowboardu ve vzduchu. 

Technika: Ve fázi letu přitahujeme kolena pouze do mírného pokrčení 

a když máme snowboard a let pod kontrolou, tak nataženou přední rukou 

zezadu uchopíme snowboard za backsideovou hranu těsně za předním 

vázáním. Pokud držíme snowboard s dostatečnou jistotou, tak snowboard 

lehce natočíme backsideovou hranou ve směru jízdy a propneme přední 

nohu dopředu. Zadní ruka je v upažení a kontroluje stabilitu ve vzduchu. 
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11.14 Backside 180 (bs 180) - skok za použití skokánku 

s otočením o 180° na backsideovou 

hranu, jezdec dopadá v opačném 

snowboardovém postavení 

Tento trik se může kombinovat s různým chycením snowboardu, která 

jsou popsána v kapitolách (11.13.1 až 11.13.6) 

Cíl: Správný nájezd na backsideovou rotaci. Správný odraz na 

backsideovou rotaci. Kontrolovaná letová fáze. Správně povedený dopad 

v opačném postavení. Kontrolovaný skok za použití skokánku s otočením o 

180° na backsideovou hranu. 

Terén: Skokánek pro nácvik backside 180 je popsán v kapitole (6.3.12 

rovný skok). 

Bezpečnost: viz kapitola (11.12 Straight air) 

Technika: provedení otočky o 180° na backsideovou stranu rozdělím 

do čtyř fází: 

1. Fáze nájezdu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 
4. Fáze dopadu Obr. 6 Nájezd na BS 180 

1. Fáze nájezdu 

Na skákaný trik, při kterém budeme dělat rotaci 

tělem kolem vertikální osy, se najíždí na skok 

způsobem tzv. „esíčka". Pro backsideovou rotaci o 

180° volíme hodně otevřené esíčko, kdy jezdec pár 

metrů před nájezdem na skok udělá otevřený 

backsideový řezaný oblouk a plynule naváže mírným 

frontsideovým řezaným obloukem, který ukončuje na 
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začátku nájezdu odrazu. Tento oblouk má za úkol dostat jezdce do 

následné pozice, kdy má váhu na špičkách (na frontsideové hraně) a začíná 

provádět mírný backsideový oblouk tak, aby snowboard v momentě, kdy 

opouští špička hranu odrazu, byl lehce natočen ve směru rotace. 

2. Fáze odrazu 

Ve chvíli, kdy špička snowboardu opouští odrazovou hranu skoku, 

provádíme odraz ze zadní nohy jako při ollie nebo pouze natáhneme nohy, 

tím odlehčíme snowboard a necháme se rádiusem skokánku vynést do 

vzduchu.. Do backsideové rotace se odrážíme z přední hrany snowboardu a 

lehce se natáčíme předním ramenem, rukama a hlavou do směru rotace. 

3. Fáze letu 

Po odrazu začíná fáze letu, kdy přitahujeme kolena k hrudníku a sílu 

rotace kontrolujeme pomocí ramen a paží. Celou dobu letu jsme pokrčeni a 

pohled směřuje do směru rotace a kontroluje terén pod sebou. Ve fázi kdy 

je naše tělo přetočeno o 180°, zastavíme pohyb ramen paží a hlavy, což má 

za důsledek ukončení otáčení. Hlava stále kontroluje terén pod jezdcem. 

Jako poslední se do 180° dotáčí snowboard tak, že špičku a koleno přední 

nohy tlačíme(směrujeme) za rotací ramen. Po celou dobu letu je důležité 

srovnávat snowboard tak, aby kopíroval tvar skoku a rozkládat váhu 

stejnoměrně nad celý snowboard. Těsně před dopadem je potřeba téměř 

natáhnout nohy a naklopit snowboard do úhlu dopadu. 

4. Fáze dopadu 

Téměř natažené nohy, které byly přípravou na dopad se při kontaktu 

se sněhem pokrčují a tím pádem tlumí náraz, který absolvujeme na fakie. 

Dopad musí být na celou plochu skluznice a na obě nohy současně. Hlavu, 

která sledovala terén pod jezdcem, můžeme otočit ve směru jízdy až po 

dopadu ve chvíli, kdy máme nad snowboardem plnou kontrolu a celý trik 

ukončujeme jízdou ve switch. 
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Cvičení: Při jízdě traverzou, kdy má jezdec váhu na frontsideové 

hraně, můžeme využít malé nerovnosti na sjezdovce a necvičit tak odraz 

z frontsideové hrany s otočením o 180°. Na nerovnost bude jezdec najíždět 

traverzou, kdy má váhu na frontsideové hraně, čímž mu odpadá první fáze 

nájezdu, kdy jezdec musí dělat otevřené esíčko, aby dostal váhu v ten pravý 

čas na frontsideovou hranu. Druhou výhodou je, že při tomto nácviku je 

jezdec při fázi letu velmi nízko nad sněhem, což snižuje riziko úrazu při 

pádu. 

Typické chyby: Odraz ze skokánku s váhou jezdce na backsideové 

hraně snowboardu, což vede k velmi nepříjemnému pádu, kdy se zadní 

(backsideová) hrana snowboardu zařízne do sněhu a následuje tak pád na 

záda. Přehnaný impulz do rotace a nezastavení pohybu ramen a hlavy, což 

vede k přetočení jezdce o více než 180°. Nedotočení snowboardu o plných 

180°, po kterém často následuje pád na záda. Přetočení hlavy do směru 

jízdy před dopadem a tím způsobené přetočení těla o více jak 180°. 

11.15 Frontside 180 (fs 180) - skok za použití skokánku 

s otočením o 180° na frontsideovou 

hranu. Jezdec dopadá v opačném 

snowboardovém postavení 

Tento trik se může kombinovat s různým chycením snowboardu, která 

jsou popsána v kapitolách (11.13.1 až 11.13.6) 

Cíl: Správný nájezd na frontsideovou rotaci. Správný odraz na 

frontsideovou rotaci. Kontrolovaná letová fáze. Správně povedený dopad 

v opačném postavení. Kontrolovaný skok za použití skokánku s otočením o 

180° na frontsideovou hranu. 

, a 
Terén: Skokánek pro nácvik frontside 180 je popsán v kapitole (6.3.12 

Rovný skok). 
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Bezpečnost: viz kapitola (11.12 Straight air) 

Technika: provedení otočky o 180° na frontsideovou stranu rozdělím 

do čtyř fází: 

1. Fáze nájezdu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 
Obr. 7 Nájezd na FS 180 

1. Fáze nájezdu 

Na skákaný trik, při kterém budeme dělat rotaci 

tělem kolem vertikální osy, se najíždí na skok 

způsobem tzv. „esíčka". Pro frontsideovou rotaci o 

180° volíme hodně otevřené esíčko, kdy jezdec pár 

metrů před nájezdem na skok udělá otevřený 

frontsidoevý řezaný oblouk a plynule naváže 

mírným backsideovým řezaným obloukem, který 

ukončuje na začátku nájezdu odrazu. Tento oblouk 

má za úkol dostat jezdce do následné pozice, kdy 

má váhu na patách (na backsideové hraně) a 

začíná provádět mírný frontsideový oblouk tak, aby snowboard v momentě 

kdy opouští špička hranu odrazu, byl lehce natočen ve směru rotace. 

2. Fáze odrazu 

Ve chvíli kdy špička snowboardu opouští odrazovou hranu skoku, 

provádíme odraz ze zadní nohy nebo pouze natáhneme nohy, tím 

odlehčíme snowboard a necháme se rádiusem skokánku vynést do 

vzduchu. Do frontsideové rotace se odrážíme ze zadní hrany snowboardu a 

lehce se natáčíme předním ramenem, rukama a hlavou do směru rotace. 

3. Fáze letu 

Po odrazu začíná fáze letu, kdy přitahujeme kolena k hrudníku a sílu 

rotace kontrolujeme pomocí ramen a paží. Celou dobu letu jsme pokrčeni a 

pohled směřuje ve směru rotace a kontroluje prostor před jezdcem. Ve fázi 
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kdy je naše tělo přetočeno o 180°, zastavíme pohyb ramen, paží a hlavy, 

což má za důsledek ukončení otáčení. Hlava se poté otáčí ve směru jízdy a 

kontroluje dopadovou plochu. Jako poslední se do 180° dotáčí snowboard 

tak, že špičku a koleno jezdcovi zadní nohy tlačíme(směrujeme) za rotací 

ramen. Po celou dobu letu je důležité srovnávat snowboard tak, aby 

kopíroval tvar skoku a rozkládat váhu stejnoměrně nad celý snowboard. 

Těsně před dopadem je potřeba téměř natáhnout nohy a naklopit 

snowboard do úhlu dopadu. 

4. Fáze dopadu 

Téměř natažené nohy, které byly přípravou na dopad se při kontaktu 

se sněhem pokrčují a tlumí náraz který absolvujeme na fakie. Dopad by mel 

být na celou plochu skluznice a na obě nohy současně. Trik ukončujeme 

jízdou ve switch. 

Cvičení: Při jízdě traverzou, kdy má jezdec váhu na backsideové 

hraně, můžeme využít malé nerovnosti na sjezdovce a necvičit tak odraz 

z backsideové hrany s otočením o 180°. Na nerovnost bude jezdec najíždět 

traverzou, kdy má váhu na backsideové hraně, čímž mu odpadá první fáze 

nájezdu, kdy jezdec musí dělat esíčko, aby dostal váhu v ten pravý čas na 

backsideovou hranu. Druhou výhodou je, že při tomto nácviku je jezdec při 

fázi letu velmi nízko nad sněhem, což snižuje riziko úrazu při pádu. 

Typické chyby: Odraz ze skokánku s váhou jezdce na frontsideové 

hraně snowboardu, což vede k velmi nepříjemnému pádu, kdy se přední 

(frontsideová) hrana snowboardu zařízne do sněhu a následuje tak pád na 

břicho. Přehnaný impulz rukou do rotace a nezastavení pohybu ramen, 

hlavy a rukou, což vede k přetočení jezdce o více než 180°. Nedotočení 

snowboardu o plných 180°, po kterém často následuje pád na břicho. 
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11.16 Backside 360 (bs 360) - skok za použití skokánku 

s otočením o 360° za backsideovou 

hranou, jezdec dopadá ve svém 

snowboardovém postavení 

Tento trik se může kombinovat s různým chycením snowboardu, která 

jsou popsána v kapitolách (11.13.1 až 11.13.6) 

Cíl: Správný nájezd na backsideovou rotaci o 360°. Správný odraz na 

backsideovou rotaci o 360°. Kontrolovaná letová fáze.. Kontrolovaný skok 

za použití skokánku s otočením o 360°na backsideovou hranu. 

Terén: Skokánek pro nácvik backside 360 je popsán v kapitole (6.3.12 

Rovný skok). 

Bezpečnost: viz kapitola (11.12 Straight air) 

Technika: provedení backsideové otočky o 360° popíši ve čtyřech fázích: 

1. Fáze nájezdu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

4. Fáze dopadu 

Obr. 8 Nájezd na BS 360 
1. Fáze nájezdu 

Na backsideovou otočku o 360° najíždíme 

již více uzavřeným „esíčkem", které provádíme 

řezanými oblouky než na otočku o 180°. Při 

nájezdu na skok začínáme snowboard překlápět 

do backsideového oblouku, kdy máme váhu na 

frontsideové hraně a chystat se tak na odraz, 

aby špička snowboardu v momentu, kdy opouští 
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hranu odrazu, byla lehce natočena ve směru rotace. 

2. Fáze odrazu 

V momentu, kdy špička snowboardu opouští skok provádíme odraz. 

Při odrazu kombinujeme jak ollie, tak odraz do rotace. Odraz do 

backsideové rotace o 360° vychází z rázného pohybu rukou, ramen a hlavy 

k patce snowboardu v horizontálním směru. Snowboard začíná rotaci až po 

té, co opustí skok. 

3. Fáze letu 

Po odrazu začíná fáze letu, při které hlava, ramena i ruce stále směřují 

ve směru rotace. Zároveň přitahujeme kolena k hrudníku. Celou dobu letu 

jsme pokrčeni a pohledem se snažíme co nejlépe orientovat, v jaké fazi 

rotace právě jsme. Po otočení přibližně o 220° by jezdec pod sebou měl 

vidět dopad a pomalu se připravovat na dopad. V tomto momentu také 

ukončuje rotaci hlavy, ale rotace ramen a rukou končí v pozici, kdy je telo 

otočeno o plných 360°. Jako poslední se do 360° dotáčí snowboard tak, že 

špičku a koleno přední nohy tlačíme (směrujeme) za rotací ramen. Po celou 

dobu letu je důležité srovnávat snowboard tak, aby kopíroval tvar skoku a 

rozkládat váhu stejnoměrně nad celý snowboard. Těsně před dopadem je 

potřeba téměř natáhnout nohy a naklopit snowboard do úhlu dopadu. 

4. Fáze dopadu 

Dopad, který ztlumíme pokrčením nohou musí být na celou plochu 

Skluznice a na obe nohy současně. Zároveň musíme držet ramena a hlavu 
ve směru jízdy, abychom celou rotaci po dopadu nepřetočili. Z dopadu 

odjíždíme rovně v základním postavení. 

Cvičení: Na sjezdovce často bývá spousta nerovností a muld, které se 

dají využít pro nácvik backsideového otočení o 360°. Na nerovnost bude 

jezdec najíždět traverzou, kdy má váhu na frontsideové hraně, čímž mu 

odpadá první fáze nájezdu, kde jezdec musí dělat esíčko, aby dostal váhu 

ve správnou chvíli na frontsideovou hranu. Druhou výhodou je, že při tomto 
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nácviku je jezdec při fázi letu velmi nízko nad sněhem, což snižuje riziko 

úrazu při pádu. 

Typické chyby: Provádění „esíčka" za pomoci smýkaných oblouků. 

Odraz ze skokánku s váhou jezdce na backsideově hraně snowboardu, což 

vede k velmi nepříjemnému pádu, kdy se zadní (backsideová) hrana 

snowboardu zařízne do sněhu a následuje pád na záda. Malý impulz do 

rotace, který vede k nedotočení jezdce o 360°, po kterém často přichází 

pád. Uspěchaná rotace snowboardu, kdy jezdec začíná rotaci snowboardu 

ještě na odrazu, což způsobí špatný směr skoku a nekontrolovanost rotace. 

Vzpřímení jezdce ve fázi letu, které později komplikuje pokusy o chycení 

snowboardu. Nezastavení pohybu ramen a rukou těsně před dopadem 

může způsobit přetočení jezdce po dopadu. 

11.17 Frontside 360 (fs 360) - skok za použití skokánku 

s otočením o 360° za frontsideovou hranou, jezdec dopadá ve svém 

snowboardovém postavení. 

Tento trik se může kombinovat s různým chycením snowboardu, která 

jsou popsána u rovného skoku. 

Frontside 360 se dá provádět dvěma způsoby. Způsob provedení, 

kterým se od sebe liší je v nájezdu a následném odrazu. Proto nejdříve 

popíši první způsob, kdy se jezdec odráží z backsideové hrany ve čtyřech 

fázích a u způsobu, kdy se jezdec odráží z frontsideové hrany popíši pouze 

fáze nájezdu a odrazu, protože další dvě fáze jsou totožné. 

11.17.1 Frontside 360 s odrazem ze zadní (backsideové) 

hrany 

Cíl: Správný nájezd na frontsideovou rotaci o 360° s odrazem ze zadní 

(backsideové) hrany. Správný odraz na frontsideovou rotaci o 360°. 

Kontrolovaná letová fáze. Kontrolovaný skok za použití skokánku 

s otočením o 360° na frontside. 
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Terén: Skokanek pro nécvik frontside 360 je popsán v kapitole 6.3.12 

rovný skok. 

Bezpečno st: viz kapitola (11.12 Straight air) 

Technika: provedení frontsideové otočky o 360° popíši opět ve čtyřech 

fázích z důvodu mnoha odlišností od otočky o 360° na backs.de. 

1. Fáze nájezdu 

2. Fáze odrazu 

3. Fáze letu 

Obr. 9 Nájezd na FS 3bU 4. Fáze dopadu 

1. Fáze nájezdu 

Při nájezdu provádíme stejně uzavřené 

„esíčko" pomocí řezaných oblouků jako u 

backsideové rotace o 360° stím rozdílem, že u 

frontsideové rotace při nájezdu na skok začínáme 

snowboard překlápět pomocí frontsideového 

řezaného oblouku na backsideovou hranu a 

chystáme se tak na odraz, aby špička snowboardu 

v momentu kdy opouští hranu odrazu, byla lehce 

natočena ve směru rotace. 

2. Fáze odrazu 

V momentu, kdy špička snowboardu opouští skok, provádíme odraz, 

Při kterém kombinujeme opět ollie s odrazem do rotace. Pri odrazu do 

frontsideové rotace o 360° můžeme daleko více využít švihu rukou nez u 

rotace backsideové a pohybem hlavy ve směru rotace (k patce 

snowboardu) v horizontálním směru. Snowboard začíná rotaci až po te, co 
ii opustí skok. 
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3. Fáze letu 

Po odrazu začíná fáze letu, při které hlava, ramena i ruce stále směřují 

ve směru rotace za přední rukou.. Zároveň přitahujeme kolena k hrudníku. 

Celou dobu letu jsme pokrčeni a pohledem se snažíme co nejlépe 

orientovat, v jaké fázi rotace právě jsme. Pohyb ramen a hlavy ve směru 

rotace ukončujeme až ve chvíli, kdy je horní polovina těla otočena o 360° a 

pohledem kontrolujeme dopad. Jako poslední se do 360° dotáčí snowboard. 

Po celou dobu letu je důležité srovnávat snowboard tak, aby kopíroval tvar 

skoku a rozkládat váhu stejnoměrně nad celý snowboard. Těsně před 

dopadem je potřeba téměř natáhnout nohy a naklopit snowboard do úhlu 

dopadu. 

4. Fáze dopadu 

Dopad, který ztlumíme pokrčením nohou musí být na celou plochu 

skluznice a na obě nohy současně. Zároveň musíme držet ramena a hlavu 

ve směru jízdy, abychom celou rotaci po dopadu nepřetočili. Z dopadu 

odjíždíme rovně v základním postavení. 

Cvičení: Opět můžeme využít nerovnost nebo muldu, ke které bude 

jezdec najíždět traverzou s váhou na backsideové hraně, čímž mu odpadá 

první fáze nájezdu, kdy jezdec musí dělat esíčko, aby dostal váhu v ten 

pravý čas na backsideovou hranu. Druhou výhodou je, že při tomto nácviku 

je jezdec při fázi letu velmi nízko nad sněhem, což snižuje riziko úrazu při 

pádu. 

Typické chyby: Provádění nájezdového „esíčka" smýkaným 

obloukem. Malý impulz do rotace, který vede k nedotočení jezdce o 360°, po 

kterém často následuje pád. Uspěchaná rotace snowboardu, kdy jezdec 

začíná otáčet snowboardem ještě na odrazu, což způsobí špatný směr 

skoku a nekontrolovatelnost rotace. Vzpřímení jezdce ve fázi letu, které 

později komplikuje pokusy o chycení snowboardu. Nezastavení pohybu 

ramen a rukou těsně před dopadem způsobí přetočení jezdce po dopadu. 
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11.17.2 Frontside 360 s odrazem z přední (frontsideové) 

hrany 

on: Správný náiezd na frontsideovou rotaci o 360" s o« z píedni 

(frontsideové) hrany. Správný odraz n a • s k o k á n k u 

Kontrolovaná letová fáze.. Kontrolovaný sKoK za pou 

s otočením o 360° na frontside. 

Terén: SKoKáneK pro nácvik frontside 360 je popsán v Kapitole 6 .3 ,2 
rovný skok. 

Bezpečnost: viz kapitola (11.12 Straight air) 

T e C h n Í k a : Obr. 10 Nájezd na FS 360 
1. Fáze nájezdu 

Na skok najíždíme přímo bez zatáček 

v základním postavení, kdy jsou nohy pokrčené do 

pozice, ze které se budeme odrážet a osa ramen 

je kolmá na osu přední nohy. Osa těla kopíruje 

nájezd skoku a musí být stále kolmá na tečnu 

rádiusu odrazu. Ve fázi těsně před odrazem (na 

obrázku namalováno modrou čarou), když je 

špička snowboardu asi 1m před odrazovou 

hranou, přenášíme váhu na frontsideovou hranu snowboardut jm 

způsobem, jako bychom chtěli udělat podřep na spíc* 

uděláme pohyb podél těla dozadu. Osa snowboardu v momentu kdy opoust, 

špička snowboardu hranu odrazu je zcela rovně. 

2. Fáze odrazu , ,rQ_ 

V momentu, Kdy špičKa snowboardu opouští sKoK, provádíme odraz 

tim způsobem, že pažemi. Které máme připraveny podél tela vzadu, 

švihneme ve směru rotace a zároveň vymrštíme tělo směrem nahoru 
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prudkým natažením nohou. Ve směru rotace se otáčí i hlava jezdce. 

Snowboard začíná rotaci až po té, co opustí odraz. 

Typické chyby: Nedostatečné přenesení váhy na frontsideovou hranu 

snowboardu před odrazem. Malý impulz rukou do rotace, který vede 

k nedotočení jezdce o 360°. Uspěchaný odraz, kdy se jezdec začne odrážet 

ještě před odrazovou hranou, což má za následek nedostatečné využití 

rádiusu odrazu s následkem nízkého a krátkého skoku. Vzpřímení jezdce ve 

fázi letu, které později komplikuje pokusy o chycení snowboardu. 

Nezastavení pohybu ramen a rukou těsně před dopadem, což způsobí 

přetočení jezdce po dopadu. 

11.18 Grind (50-50, fifty-fifty) na bedně 

Cíl: Rovný přejezd slaidovací bedny v rovnoběžném směru bez 

jakéhokoliv vytočení snowboardu s následným seskočením a odjezdem. 

Terén: Pro tento trik potřebujeme slaidovací bednu, jejíž šířka je 

nejméně 40cm, kterou najdeme v každém snowboardovém parku. 

Bezpečnost: V případě využívání jakýchkoli slaidovacích překážek je 

velice důležité, aby děti měly chránič páteře, který při pádu a následném 

možném kontaktu jezdce s ostrou hranou překážky rozloží energii vzniklou 

při nárazu na co největší plochu a tím velmi snižuje riziko úrazu páteře. 

Používání helmy je při freestylu samozřejmostí. 

Technika: Na tento trik se rozjíždíme přímo bez zatáček po celé ploše 

skluznice v základním postavení, kdy jsou nohy pokrčené do pozice, ze 

které se budeme odrážet při náskoku na překážku a osa ramen je kolmá na 

osu přední nohy. Pokud je na překážku potřeba náskok, tak těsně před ní 

musí jezdec udělat ollie. Pokud je překážka postavena s nájezdem, jezdec 

na překážku pouze najede. Při naskakování na překážku se musíme ve 

vzduchu připravit na dopad, který je na tvrdý klouzavý materiál. Proto 
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musíme snowboard a rozložení váhy jezdce srovnat tak, aby snowboard 

dopadl na celou plochu a jezdec rozložil váhu 50% na nohu přední a 50% 

na nohu zadní. Při nájezdu na překážku platí zásada o rozložení váhy a 

pozici snowboardu při kontaktu s povrchem překážky také. Po celou dobu, 

kdy jezdec přejíždí překážku je pokrčený v nohou z důvodu lepší kontroly 

nad snowboardem a ramena má v základním postavení. Na konci překážky 

provádíme menší ollie, které nám usnadní seskok z překážky. Z překážky 

dopadáme do pokrčených nohou a odjíždíme v základním postavení. 

Typické chyby: Nájezd na překážku s váhou na jedné zhraň 

snowboardu, který způsobí nekontrolovaný odraz. Dopad na překážku 

s váhou na jedné zhraň snowboardu, což vede pokaždé k nepříjemnému 

pádu. Pohyb ramen do strany při přejíždění překážky, což způsobí 

přetáčení snowboardu. 

11. 19 Bordslide (bs bordslide) - naskočení na bednu 

s otočením snowboardu ve vzduchu o 90° za frontsideovou 

hranou a následným přejezdem bedny, kdy osa snowboardu je 

kolmá na osu bedny 

Cíl: Přejetí slaidovací bedny s otočeným snowboardem na 

frontsideovou stranu o 90° vůči ose bedny s následný seskočením a 

odjezdem 

Terén: Pro tento trik potřebujeme slaidovací bednu, jejíž šířka je 

nejméně 40cm, kterou najdeme v každém snowboardovém parku. 

Bezpečnost: V případě využívání jakýchkoli slaidovacích překážek je 
velice důležité, aby děti měly chránič páteře, který při pádu a následném 

možném kontaktu jezdce s ostrou hranou překážky rozloží energii vzniklou 
.. . JI , .. „ 

Pn narazu na co největší plochu a tím velmi snižuje riziko urazu pátere. 

Používání helmy je při freestylu samozřejmostí. 
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Technika: Nájezd na bednu je stejný jako u Grindu . Rozdíl nastává ve 

fázi odrazu, kdy provádíme vlastně poloviční Frontside Ollie to Fakie a tak 

při odrazu kombinujeme jak ollie tak odraz do rotace. Musíme mít však na 

paměti, že požadovaná frontsideová rotace je o pouhých 90°, a proto nám 

stačí velmi malý pohyb rukou a ramen ve směru otáčení. Hlava se neotáčí a 

stále kontroluje terén před jezdcem. Po odrazu následuje velmi krátká 

letová fáze, při které musíme zastavit rotaci ramen a rukou v pozici, kdy je 

tělo jezdce otočeno právě o 90° na frontsideovou stranu a otáčení 

snowboardu v pozici, kdy je jeho osa kolmá na osu sladovací bedny. Váha 

jezdce je rozdělena v poměru 50% na přední noze a 50% na noze zadní. Po 

té se pokrčení nohou připravíme na dopad na překážku, který musí být na 

celou plochu skluznice snowboardu. Pro ztlumení dopadu se přikrčíme a 

z důvodu větší stability v této pozici zůstaneme po celou dobu přejezdu 

překážky. Těsně před koncem překážky se ještě více přikrčíme a na jejím 

konci uděláme malý odraz z obou noh, čímž dostaneme snowboard nad 

překážku a pohybem rukou a ramen otočíme tělo i snowboard o 90° na 

backsideovou stranu, abychom mohli dopadnou opět s osou snowboardu 

rovnoběžnou se směrem jízdy. Následuje dopad, který ztlumíme pokrčením 

nohou a následný odjezd v základním postavení. 

Typické chyby: Váha na jedné z hran snowboardu při odrazu. Včasné 

nezastavení rotace ramen, což způsobí další přetáčení snowboardu. Dopad 

na překážku s váhou na backsideové hraně, což vede k podklouznutí 

snowboardu a pádu na zadek nebo s váhou na frontsideové hraně, což 

vede k zakousnutí hrany a pádu na břicho. Špatné rozložení váhy jezdce, 

kdy zatíží více jednu z nohou, což ovlivní jeho jistotu na seskoku 

z překážky. 
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12 CHARAKTERISTIKA VAYBRANÝCH SKUPIN 

12.1 Charakteristika experimentální skupiny 

Do experimentální skupiny patřilo záměrně vybraných sedm žáků ze 

sedmého ročníku. Skupina byla složena z pěti chlapců a dvou dívek. 

Dovednosti, s kterými jednotliví členové skupiny kurz začínali byly pro můj 

experiment vhodné. Mezi členy skupiny se vyskytoval rozdíl v prováděni 

smýkaných oblouků, kdy dva členové skupiny zvládali bezchybné provedení 

smýkaného oblouku a u zbylých pěti členů se v provedení smýkaného 

oblouku vyskytla typická chyba protirotace těla v oblouku. 

Všichni žáci experimentální skupiny s testováním souhlasili a na výcvik 
se velmi těšili. 

Obr. 11 Tabulka 1. Charakteristika experimentální skupiny 
Jméno 

(iniciály) 
Rok 

narození Pohlaví Vstupní dovednosti 

D.S. 1995 Z SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 
D.R. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK BEZ PROTIROTACE 
D.M. 

KTĚ 

1994 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ D.M. 

KTĚ 
1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 

N.F. 1995 ž SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 
V.T. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK BEZ PROTIROTACE 
J.T. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 

12.2 Charakteristika kontrolní skupiny 

Hm ríleně vybraných žáků ze Do kontrolní skupiny patřilo rovnez sedm cuei y^ ^ ^ d í v R y 

sedmého ročníku. Skupina byla složena z sesti ^ až na 

Dovednosti, s kterými jednotliví členové skupiny kurz z ̂ ^ s m ý k a n é h 0 

jednoho člena skupiny, který zvládal bezchybne prove 
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oblouku téměř totožné a rozdíl v provádění smýkaných oblouků byl zcela 

minimální. 

Obr. 12 Tabulka 2. Charakteristika skupiny 2 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví Dovednosti 

J.J. 1995 M SMYKÁNY OBLOUK S PROTIROTACI 

J.F. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTI ROTACÍ 

T.T. 1995 ž SMÝKANÝ OBLOUK BEZ PROTI ROTACE 

K.T. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 

J.S. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 

P.N. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 

K.A. 1995 M SMÝKANÝ OBLOUK S PROTIROTACÍ 
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13 PLÁN ZAŘAZENÍ FREESTYLOVÝCH PRVKŮ DO KURZU 

V závislosti na podmínkách experimentálního kurzu jsem vytvořil pro 

skupinu jezdců, která zvládá správný postoj na snowboardu a techniku 

smýkaných oblouků, viz kapitola (10.2.2.1 Skupina 1 - členové skupiny 

zvládají pouze smýkané oblouky ) plán kurzu, kde se kombinovala výuka 

řezaných oblouků a vybraných freestylových prvků. Podle tohoto plánu pak 

proběhl kurz vybrané skupiny žáků. 

13.1 Plán kurzu experimentální skupiny 

Následující skici slouží jako přehled cílů a freestylových prvků, na které 

jsem se v jednotlivých dnech v tomto pořadí zaměřil. Svislá osa určuje 

hlavní prvky a cíle pro celou skupinu. Ostatní prvky jsou brány jako 

alternativa pro individuální výuku těch žáků, kteří výrazně svými 

schopnostmi převyšují ostatní žáky ve skupině. 

13-1-1 Plán prvního dne 

Prvním cílem je 

odstranění chyb u 

smýkaných oblouků a to 

zejména: protirotace a 

špatného postoje. 

V průběhu odstraňování 

chyb u smýkaných 

oblouků instruktor 

zařazuje na nejmírnější 

části sjezdovky jízdu ve 

switch (podle metodiky 

smýkaných oblouků, 

kterou se v této 

°br. 12 Skica 1. První den 
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diplomové práci nezabývám). Když žáci v jízdě na switch získají takovou 

kontrolu nad snowboardem, že provedou dva navazující obloučky bez pádu, 

tak se začne s výukou tailwheelie na místě dle metodiky, která je popsána v 

kapitole (11.2 Tailwheelie). Poté, co žáci zvládnou přenášení váhy na patku 

snowboardu na místě, začnou zkoušet tailwheelie za jízdy na nejmírnějších 

částech sjezdovky spolu s jízdou na switch a to v průběhu procvičování 

smýkaných oblouků. Po výuce tailwheelie, přichází na řadu těžší varianta 

přenesení váhy a to nosewheelie podle metodiky popsané v kapitole (11.3 

Nosewheelie). 

Pokud některý z jezdců zvládá výuku bez problémů, může instruktor 

takovému žákovi zařadit do výuky některé z variant přenášení váhy 

v kombinaci s rotací snowboardu: frontside noseroll 180, backside noseroll 

180, frontside tailroll 180, backside tailroll 180. 

13.1.2 Plán druhého dne 

Obr. 13 Skica 2. Druhý den 

Tři čtvrtiny času druhého 

dne probíhá výuka řezaných 

oblouků (podle metodiky 

řezaných oblouků, kterou se 

v této diplomové práci 

nezabývám). V průběhu 

této výuky instruktor 

zařazuje na vhodných 

místech přenášení váhy na patku a špičku snowboardu (tailwheelie a 

nosewheelie) a jízdu na switch z důvodu procvičování těchto prvků a změny 

činnosti. 

Závěr dne je věnován nácviku ollie dle metodiky, která je popsána v 

kapitole (11.8 Ollie) 

VÝUKA ŘEZANÝCH OBLOUKŮ 
PODLE METODIKY 

ŘEZANÝCH OBLOUKŮ 
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Integrace freestylových prvků do první části druhého dne spočívá 

hlavně ve využívání přejezdového času k vhodnému terénu pro nácvik 

řezaných oblouků. V těchto chvílích mohou děti procvičovat freestylové 

prvky. 

13.1.3 Plán třetího dne 

Obr. 14 Skica 3. Třetí den 

VOLNÉ DOPOLEDNE 
(STAVĚNÍ SKOKÁNKU) 

PROVIČOVÁNÍ 
ŘEZANÝCH OBLOUKU 

PROCVIČOVÁNÍ 
OLLIE 

FRON' 
OLLIE T( 

\ 

rSIDE 
D FAKIE 

\ 

BACKSIDE 
OLLIE TO FAKIE 

^ 

NOSEOLLIE 

Třetí den mají děti 

volné dopoledne, které 

se může využít, pokud 

středisko v kterém kurz 

probíhá, nemá 

k dispozici žádný skok, 

k postavení vhodného 

skokánku, který je 

potřeba pro čtvrtý den. 

Odpoledne probíhá 

procvičování a 

zdokonalování řezaných 

oblouků v jehož 

průběhu děti mohou 

procvičovat freestylové 

prvky a ollie s odrazem 

z nerovnosti, kterou 

najde instruktor nebo 
Sami děti na sjezdovce. 

Pokud bude v kurzu žák, který zvládl řezané oblouky i ollie v rychlejším 
č a s * než ostatní může instruktor zařadit do výuky takovému zakov. 
n°seoHie dle metodiky, která je popsána v kapitole (11.9 Noseollie). Druhou 
Var|antou, kterou může instruktor využít pro výuku takového žáka je 
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zařazení Frontside Ollie to Fakie nebo Backside Ollie to Fakie do výuky dle 

metodiky, která je popsána v kapitole (11.10 Frontside Ollie to Fakie a 11.11 

Backside Ollie to Facie) 

13.1.4 Plán čtvrtého dne 

Obr. 15 Skica 4. Čtvrtý den 

Prvním dopoledním 

cílem čtvrtého dne je 

v několika jízdách 

procvičit řezané oblouky 

a všechny dosud 

naučené freestylové 

prvky. 

Druhým dopoledním 

cílem je zařazení výuky 

grindu na bedně dle 

metodiky, která je popsána 

v kapitole (11.18 Grind) 

Pokud skupina 

nebo jednotlivec zvládnou grind v rychlém čase, může instruktor 

zařadit do výuky bs bordslide dle metodiky, která je popsána v kapitole 

(11.19 Bordslide) 

Celé odpoledne se věnuje výuce rovného skoku a skoku s chycením 

snowboardu na skokánku, který si instruktor s dětmi připravili předešlý den 

kurzu podle metodiky, která je popsána v kapitole (11.12 Straight air a 11 13 

Straight air s chycením snowboardu). Pokud je skokánek umístěn někde na 

okraji sjezdovky nebo ve snowparku, který leží blízko sjezdovky, výuka 

probíhá kombinací skoku s vyšlapáním jezdce znovu na rozjezd a jízdou po 

sjezdovce, v poměru sedmi skoků každého člena skupiny a jednoho sjezdu 

92 



celé skupiny k lanovce. Při sjíždění se procvičují řezané oblouky a naučené 

libovolné freestylové prvky. 

Pokud je skokánek příliš daleko od sjezdovky, nezbývá nic jiného než 

celé odpoledne nacvičovat skok. 

13.1.5 Plán pátého dne 

Obr 16 Skica 5. Pátý den 

program, který instruktoři připravili pro děti (závody, karneval, hry atd. ) 

PROCVIČENÍ A ZDOKONALENÍ 
PRVKŮ. 

KTERÉ DĚTEM DĚLAJÍ PROBLÉMY 

ZÁVODY 

Pátý den je celé 

dopoledne určené k tomu, aby 

instruktor procvičil s dětmi ty 

prvky, které jim dělají problémy, 

nebo může dělat s dětmi to, co 

je nejvíc bavilo. 

Odpoledne probíhá 

•i 



14 VÝSLEDKY EXPERIMENTU 

14.1 Výsledky testů freestylových prvků 

Následující testy ověřovaly, zda se žáci za dobu zimního kurzu naučili 

všechny freestylové prvky, které jsem do kurzu zařadil. 

Z důvodů spolehlivosti výsledků testů, prováděl v testu každý žák daný 

freestylový prvek šestkrát. Aby byl prvek klasifikován jako naučený, musel 

být úspěšně provedený nejméně čtyřikrát. 

14.1.1 Výsledky testu č.1 

Test č.1 byl zaměřen na bezpečné ovládání snowboardu při jízdě na 

switch. Pro předvedení prvku byl zvolen mírný svah s velmi lehkou 

slalomovou dráhou, na které žáci prováděli osm oblouků. 

Cílem, který určoval zda žák za dobu výcviku získal kontrolu nad 

snowboardem při jízdě na switch bylo projetí dráhy. 

Obr. 17 Tabulka s výsledky testu jízdy na switch 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví PROJEL 

D.S. 1995 Z ANO 

D.R. 1995 M ANO 

D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M ANO 

N.F. 1995 z NE 

V.T. 1995 M NE 

J.T. 1995 M ANO 

Z výsledků testu vyplývá, že 

dva žáci nestihli za dobu výcviku 

získat takovou kontrolu nad 

snowboardem při jízdě na switch, 

aby bezpečně ovládali směr jízdy. 

Obr. 18 Graf s výsledky testu jízdy na switch 
SWITCH D SPLNIL 

• NESPLNIL 
Procentuální úspěšnost získání 

kontroly nad snowboardem při jízdě na 

switch za dobu zimního kurzu je 71%. 
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14.1.2 Výsledky testu č.2 

Test č.2 byl zaměřen na zvládnutí tailwheelie. Pro předvedení prvku 

byl zvolen opět mírný svah, na kterém bylo barevnými čarami vyznačené 

4m dlouhé území. Čtyř metrová hranice byla určena záměrně, protože 

přejetí takové vzdálenosti po patce snowboardu se zvednutou špičkou, je 

možné pouze správnou technikou přehnaného přenesení váhy na patku 

snowboardu. Mírný svah zaručoval bezpečnou rychlost pro provádění 

prvku. 

Cílem, který určoval zda se žák freestylový prvek za dobu kurzu naučil, 

byl přejezd označeného území po tailu snowboardu se zvednutou špičkou 

bez pádu. 

Obr. 19 Tabulka s výsledky testu tailwheelie. 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví SPLNIL 

D.S. 1995 Ž ANO 

D.R. 1995 M ANO 
D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M ANO 

N.F. 1995 z ANO 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Výsledky testu ukazují, že 

všichni žáci se za dobu kurzu 

zvládli naučit jízdu po patce 

snowboardu se zvednutou špičkou. 

Obr. 20 Graf s výsledky testu tailwheelie. 

TAILWHEELIE 

0% 

• SPLNIL 
• NESPLNIL 

Procentuální úspěšnost 

naučení tailwheelie za dobu kurzu je 

100%. 
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14.1.3 Výsledky testu č.3 

Test č.3 byl zaměřen na zvládnutí nosewheelie. Pro předvedení prvku 

bylo zvoleno stejné místo jako u tailwheelie s barevnými čarami, které 

vyznačovaly 4m dlouhé území. Čtyř metrová hranice byla určena opět 

záměrně, protože přejetí takové vzdálenosti po špičce snowboardu se 

zvednutou patkou je možné pouze správnou technikou přehnaného 

přenesení váhy na špičku snowboardu. Mírný svah zaručoval bezpečnou 

rychlost pro provádění prvku. 

Cílem, který určoval zda žák prvek zvládnul, byl přejezd označeného 

území po špičce snowboardu se zvednutou patkou bez pádu. 

Obr. 21 Tabulka výsledků testu nosewheelie 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví SPLNIL 

D.S. 1995 Z NE 

D.R. 1995 M NE 

D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M NE 

N.F. 1995 z NE 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Výsledek testu ukazuje, že za 

dobu kurzu se nosewheelie naučili 

pouze tři žáci. 

Obr. 22 Graf výsledku testu nosewheelie 

NOSEWHEELIE • SPLNIL 
• NESPLNIL 

Procentuální úspěšnost 

naučení nosewheelie za dobu 

kurzu je 43%. 
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14.1.4 Výsledky testu č.4 

Test č.4 byl zaměřen na zvládnutí techniky ollie. Pokud jezdec provádí 

ollie správně technicky, tak bez problémů přeskočí 20cm překážku. Proto 

jsem ke svému testu použil dřevěnou fošnu, jejíž rozměry byly: délka 1,5m, 

výška 25cm. Fošna byla z důvodu bezpečnosti zapuštěna do sněhu pouze 

5cm, aby v případě kontaktu překážky a snowboardu nedošlo к pádu 

jezdce. 

Cílem, který určoval zda žák prvek zvládnul, bylo přeskočení 20 

centimetrové překážky pomocí ollie na velmi mírném svahu. 

Obr. 23 Tabulka výsledků testu ollie. 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví ZVLÁDNUL 

D.S. 1995 Z ANO 

D.R. 1995 M ANO 

D.M. 1994 M ANO 

J.C. 1995 M ANO 

N.F. 1995 Z ANO 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Výsledky testu prokazují, 

že všichni žáci se za dobu 

kurzu zvládli naučit techniku 

ollie. 

Obr. 24 Graf výsledků testu ollie. 

Procentuální úspěšnost 

naučení ollie za dobu kurzu je 

100%. 
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14.1.5 Výsledky testu č.5 
Test č.5 byl zaměřen na provedení grindu na rovné slaidovací bedně, 

která měla rozměry: 2m délka, šířka 70cm a výška 45cm. K bedně byl 

postaven sněhový nájezd, kde mezera mezi nájezdem a čelní hranou bedny 

byla kolem 14cm. Slaidovací bedna byla situována na velmi mírném svahu 

což zaručovalo bezpečnou rozjezdovou rychlost. 

Požadavkem pro splnění prvku, byl rovný přejezd slaidovací bedny 

s kontrolovaným seskočením z překážky a následným odjezdem. 

Obr. 25 Tabulka výsledků testu grindu. 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví SPLNIL 

D.S. 1995 Z ANO 

D.R. 1995 M ANO 

D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M ANO 

N.F. 1995 z ANO 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Výsledky testu prokazují, že 

všichni žáci se za dobu kurzu 

zvládli naučit grind na rovné 

slaidovací bedně. 

Obr. 26 Graf výsledků testu grindu 

GRIND 

0% 

• SPLNIL 
• NESPLNIL 

100% 

Procentuální úspěšnost 

naučení grindu na rovné 

slaidovací bedně, za dobu kurzu 

je 100%. 
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14.1.6 Výsledky testu č.6 
Test č.6 kontroloval zvládnutí rovného skoku na malém skokánku, 

který byl postaven podle zásad popsaných v kapitole 12. Straight air a jehož 

délka plošiny mezi odrazovou a dopadovou hranou byla 2m. 

Cílem, který určoval zda žák freestylový prvek zvládnul bylo využití 

malého ollie při odrazu s kontrolovanou letovou fází a bezpečný dopad s 

odjezdem. 

Obr. 27 Tabulka výsledků testu rovného skoku. 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví 

NAUČENO 

(PROŠEL) 

D.S. 1995 Ž ANO 

D.R. 1995 M ANO 

D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M ANO 

N.F. 1995 ž ANO 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Výsledky testu prokazují, 

že všichni žáci se za dobu 

kurzu zvládli naučit rovný skok 

na malém skokánku. 

Obr. 28 Graf výsledků testu rovného skoku. 

ROVNY SKOK 

0% 

• SPLNIL 
• NESPLNIL 

Procentuální úspěšnost 

naučení rovného skoku na 

menším skokánku, za dobu kurzu 

je 100%. 
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14.1.7 Výsledky testu č.7 

Test č.7 ověřoval zvládnutí rovného skoku s libovolným chycením 

snowboardu na malém skokánku, který byl postaven podle zásad 

popsaných v kapitole 12. Straight air. Délka plošiny skokánku mezi 

odrazovou a dopadovou hranou byla 2m. 

Cílem, který určoval zda žák freestylový prvek zvládnul bylo využití 

ollie při odrazu s kontrolovanou letovou fází, při které jezdec uchopil 

snowboard a bezpečný dopad s odjezdem. 

Obr. 29 Tabulka výsledků testu rovného skoku 

s libovolným chycením snowboardu. 

Jméno 

(iniciály) 

Rok 

narození 
Pohlaví 

NAUČENO 

(PROŠEL) 

D.S. 1995 Z NE 

D.R. 1995 M ANO 

D.M. 1994 M ANO 

J.Č. 1995 M ANO 

N.F. 1995 z NE 

V.T. 1995 M ANO 

J.T. 1995 M ANO 

Test prokázal, že dva žáci 

se za dobu kurzu nestačili 

naučit chycení snowboardu 

v letové fázi při rovném skoku 

na malém skokánku. 

Obr. 30 Graf výsledků testu rovného skoku 

s libovolným chycením snowboardu. 

ROVNY SKOK S 
LIBOVOLNÝM CHYCENÍM 

SNOWBOARDU • SPLNIL 
• NESPLNIL 

Procentuální úspěšnost 

naučení rovného skoku 

s libovolným chycením 

snowboardu na menším 

skokánku za dobu kurzu je 

71%. 
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14.1.8 Shrnutí výsledků testů freestylových prvků 

Následující tabulka zahrnuje výsledky všech sedmy testů, které 

ověřovaly, jaké freestylové prvky se žáci za dobu kurzu, který probíhal dle 

pětidenního plánu viz. kapitola (6.4.1 Zařazení freestylových prvků do kurzu 

skupiny 1) v zimním středisku Říčky v Orlických horách naučili. 

Obr. 31 Tabulka se souhrnem výsledků testů freestylových prvků 

Jm
én

o 

(in
ic

iá
ly

) 

Po
hl

av
í 

Sw
itc

h 

Ta
ilw

he
el

ie
 

N
os

ew
he

el
i 

e 

O
lli

e 

gr
in

d 

R
ov

ný
 s

ko
k 

R
ov

ný
 s

ko
k 

s 
lib

ov
ol

ný
 

m
 c

hy
ce

ní
m

 

sn
ow

bo
ar

du
 

D.S. Z ANO ANO NE ANO ANO ANO NE 

D.R. M ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

D.M. M ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

J.C. M ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

N.F. z NE ANO NE ANO ANO ANO NE 

V.T. M NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

J.T. M ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

H I H - Žák se za dobu výcviku prvek nenaučil. 

| ANO| . žák se za dobu výcviku prvek naučil. 

• Z tabulky lze vyčíst, že za dobu zimního kurzu, se pouze dva 

žáci naučili všechny freestylové prvky, které byly do výuky 

zařazeny. 

• Druhý důležitý údaj, který z tabulky vyplývá je, že čtyři 

freestylové prvky (tailwheelie, ollie, rovný skok, grind) se za 

dobu výcviku zvládli naučit všichni žáci. U zbývajících tří prvků 

(switch, nosewheelie, rovný skok s libovolným chycením 

snowboardu) se vždy našli dva a více žáků, kterým se 

nepodařilo daný freestylový prvek za dobu kurzu naučit. 
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14.2 Dosažená úroveň řezaných oblouků 

Určení dosažené úrovně řezaných oblouků proběhlo na základě 

demonstračních jízd všech žáků experimentální a kontrolní skupiny. Délka 

trati pro tuto jízdu zaručovala provedení nejméně osmi řezaných oblouků. 

Na demonstrační jízdě jsem se zaměřil na zásadní chyby, které jsou tak 

charakteristické pro řezaný oblouk a zapisoval je u každého žáka do 

předem připravené tabulky. 

Za zásadní chyby se pokládá: 

1. Protirotace - Rotace či natáčení trupu proti směru oblouku. 

Tato poloha zabraňuje dostatečnému náklonu jezdce a 

plynulému provedení oblouku. 

2. Váha jezdce na zadní noze - V tomto případě při řezaném 

oblouku nedrží hrana snowboardu stopu a dochází ke smýkání. 

3. Jízda bez vertikálních pohybů - Nedochází k dostatečnému 

zatížení hran snowboardu v oblouku. 

4. Přílišný předklon čí ohnutí trupu - Má negativní vliv na 

rozložení sil na snowboardu během oblouku. 

5. Asymetrická jízda - V tomto případě jezdec neprovádí stejný 

poloměr frontsideových a backsideových oblouků. 

102 



14.2.1 Dosažená úroveň řezaných oblouků u experimentální 

skupiny 

Obr. 32 Tabulka s výčtem chyb u řezaných oblouků v experimentální 

skupině 

Jm
én

o 

(in
ic

iá
ly

) 

Po
hl
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í 

Pr
ot

i r
ot
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e 

Vá
ha
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a 
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dn
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e 

Jí
zd
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z 
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bů
 

Př
íli

šn
ý 

př
ed

kl
on

 č
i 

oh
nu

tí 
tr

up
u 

A
sy

m
et

ri
ck

á 

jíz
da

 

D.S. Z NE NE NE NE ANO 

D.R. M NE NE NE NE ANO 
D.M. M NE NE NE NE NE 
J.C. M NE NE NE NE ANO 

N.F. z NE NE NE NE ANO 
V.T. M NE NE NE NE NE 
J.T. M NE NE NE NE ANO 

ANO - Žák provádí danou chybu v řezaném oblouku 

NE - Žák neprovádí danou chybu v řezaném oblouku 

Z tabulky lze vyčíst, že za dobu kurzu se: 

• dva žáci naučili bezchybnou techniku řezaných oblouků 

• pět žáků se nenaučilo symetrické provedení řezaných oblouků 
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Obr 33 Graf vyjadřující procentuální úspěšnost celé kontrolní skupiny v 

dosažení bezchybného provedení řezaného oblouku 

• Výse č 1 
• Výseč 2 

Výseč 1 - Experimentální skupina jako celek zvládla bezchybné 

provedení řezného oblouku z 86%. 

Výseč 2 - Do bezchybného provedení řezaného oblouku celé 

experimentální skupiny jako celku zbývalo 14%. 

14.2.2 Dosažená úroveň řezaných oblouků u kontrolní skupiny 

Obr. 34 Tabulka s výčtem chyb u řezaných oblouků v kontrolní skupině 
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J.J. Ž NE ANO NE ANO ANO 

J.F. M NE NE NE NE ANO 

T.T. M NE NE NE NE NE 

K.T. M NE NE NE NE ANO 

J.Š. ž NE NE NE NE NE 

P.N. M NE NE NE NE NE 

K.A. M NE ANO NE NE ANO 
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- Žák provádí danou chybu v řezaném oblouku 

- Žák neprovádí danou chybu v řezaném oblouku 

Z tabulky lze vyčíst, že za dobu kurzu se: 

• tři žáci naučili bezchybnou techniku řezaných oblouků 

• dva žáci se nenaučili symetrické provedení řezaných oblouků 

• dva žáci se nenaučili správné rozložení váhy v oblouku a 

symetrické provedení řezaných oblouků 

ANO 

Obr 35 Graf vyjadřující procentuální úspěšnost celé kontrolní skupiny v 

dosažení bezchybného provedení řezaného oblouku 

• Výseč 1 

• Výseč 2 

Výseč 1 - Kontrolní skupina jako celek zvládla bezchybné provedení 

řezného oblouku z 83%. 

Výseč 2 - Do bezchybného provedení řezaného oblouku celé 

kontrolní skupiny jako celku zbývalo 17%. 
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14.2.3 Porovnání dosažené úrovně řezaných oblouků u kontrolní a 

experimentální skupiny 

Z porovnání demonstračních jízd všech členů experimentální a 

kontrolní skupiny a záznamu chyb, viz kapitola (14.2.1 a 14.2.2) v provádění 

řezaného oblouku je patrné, že dosažená úroveň řezaných oblouků je u 

obou skupin téměř stejná. 

Rozdíl v celkové procentuální úspěšnosti, ve zvládnutí bezchybného 

provedení řezaného oblouku celé skupiny, je mezi experimentální (86%) a 

kontrolní skupinou (83%) vzhledem k počtu členů experimentu 

zanedbatelný. 
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15 DISKUZE 

O freestyle snowboardingu je napsáno velice málo literatury. 

Publikace o snowboardingu se zabývají většinou metodikou smýkaného a 

řezaného oblouku a kapitolky o freestyle často neobsahují více jak pět 

stránek. Informace, které se pak v těchto knížkách vyskytují jsou jen velice 

obecné a pro mou práci neměly žádnou hodnotu. Na českém trhu jsou 

pouze dvě knížky, které se freestyle snowboardingem zabývají. Při tvorbě 

obou těchto knih autoři spolupracovali s našim nejlepším freestyle 

snowboardistou Martinem Černíkem. Tyto knížky sice obsahují metodiku 

některých freestylových prvků, ale způsob jakým je tato metodika psána, byl 

pro mou diplomovou práci nevyhovující. Proto jsem metodiku všech prvků 

psal sám z vlastních zkušeností. 

S průběhem zimního snowboardového kurzu a získávání 

výsledků pro mou diplomovou práci jsem byl spokojen. Dobré sněhové a 

terénní podmínky s kvalitními službami zimního střediska mi umožnily 

postupovat podle připraveného plánu kurzu, který jsem dodržoval bez 

nutnosti nějakých změn. 

Bohužel se mi ale nepodařilo získat více dětí do jednotlivých skupin, 

které se účastnily mého experimentu, a proto veškeré výsledky a vyvozené 

závěry se musí brát s ohledem na nízký počet dětí. 

Vzhledem k tomu, že v experimentální skupině nebyl žádný žák, který 

by v průběhu kurzu zvládal učení freestylových prvků rychleji než ostatní 

členové skupiny, jsem nemohl využít zařazení a metodiku prvků, které jsem 

měl v plánu kurzu připraveny právě pro tyto případy. Proto se ve výsledcích 

práce o těchto prvcích nezmiňuji. 

Freestylové testy pro mě nebyly z hlediska zpracování složité. Pomocí 

promyšlených úkolů, které jezdci plnily, jsem podle toho zda žák daný úkol 

splnil nebo nesplnil zapisoval do tabulky,zdali se jezdec daný prvek za dobu 

kurzu naučil či ne. n 
V testu č. 1, který byl zaměřen na kontrolu snowboardu při jízdě na 

switch, bylo mým úkolem vytvořit nenáročnou slalomovou trať a získané 

výsledky zpracovat do přehledné formy. Předpokládal jsem, že jízda na 
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switch nebude činit nikomu za skupiny problémy, protože pokud někdo zná 

techniku smýkaných oblouků ve svém postavení, tak nebude problém 

provést to samé v postavení opačném. V průběhu kurzu ale vyplynulo, že 

zejména backsideový oblouk dělá jezdcům v opačném postavení problémy. 

Tento backsideový oblouk se za dobu kurzu dva žáci nenaučili, a proto také 

neprošli testem na jízdu ve switch. 

Test č. 2 byl zaměřen na zvládnutí tailwheelie. Výuka tohoto 

freestylového prvku se stala výborným zpestřením prvního dne a 

zdokonalování jeho techniky se stalo zábavou každého člena skupiny. Proto 

také test zvládli všichni bez problémů. 

Test č. 3 prokázal, že nosewheelie se za dobu kurzu naučili pouze tři 

žáci. Zbylí čtyři žáci sice dokázali přenést váhu na špičku snowboardu, ale 

nepodařilo se jim při tom zvednout patku snowboardu nad zem. Tento 

nepříznivý výsledek jsem již z toho, jak probíhala výuka tohoto prvku a jeho 

zdokonalování v průběhu kurzu očekával. Technika nosewheelie byla pro 

většinu žáků velice těžká, a proto bych výuku tohoto prvku v dalším kurzu 

nezařazoval do plánu jako jeden z hlavních cílů dne, ale zařadil bych ho 

k rozšiřujícím prvkům, které je možné využít pokud skupina nebo někdo ve 

skupině zvládá výuku základních prvků v rychlejším čase. 

Výsledky testu č. 4 ukazují, že ollie se za dobu kurzu zvládli naučit 

všichni ve skupině. Výuka ollie byla perfektním zakončením druhého dne. 

Techniku ollie za jízdy si děti osvojily velice rychle, nikomu ze skupiny 

nečinil specifický pohyb při provádění tohoto prvku žádné problémy a 

následné využívání nerovností na sjezdovce k odrazu se stalo oblíbenou 

činností všech. Proto všichni zvládli přeskočení 20cm překážky s velkou 

jistotou. 

Výsledky testu č.5, který kontroloval zda se žáci naučili grind na rovné 

slaidovací bedně, prokázaly že každý člen experimentální skupiny se tento 

prvek na kurzu naučil. Grind se děti učily a závěrečný test prováděly na 

nízké bedně se sněhovým nájezdem až k čelu slaidovací bedny. Tyto 

parametry překážky a nájezdu byly pro první zkušenosti výborné a hodně 

napomohly k úspěšnému splnění testu.. Přesto došlo při zkoušení tohoto 

prvku k několika pádům a k jednomu nepříjemnému pádu, kdy jezdec spadl 

a uhodil se hlavou o překážku. Jenom díky ochranným doplňkům se mu nic 
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vážného nestalo. Proto bych bez všech ochranných doplňků výuku 

freestylových prvků na slaidovacích bednách do kurzu nezařazoval. 

Na výsledku testu č. 6, který potvrdil, že se všichni žáci naučili na 

kurzu kontrolovaný rovný skok na malém skokánku, mají velkou zásluhu 

bezpečné a přiměřené parametry cvičného a testového skokánku. 

Bezpečnost a adekvátnost skoku ke zkušenostem jezdců pomohly překonat 

počáteční strach při nacvičování a to vedlo k úspěšným výsledkům. 

Nácvik se neobešel bez pádů, které však nebyly nikterak vážné. Avšak 

podle poznatků, které jsem za dobu kurzu získal musím poznamenat, že 

skákání na větším skokánku (s délkou plošiny okolo 4m) by bylo pro děti 

s ohledem na jejich malé zkušenosti velice riskantní. 

Test č. 7, který ověřoval zvládnutí rovného skoku s 

libovolným chycením snowboardu na malém skokánku ukázal, že naučení 

rovného skoku není zárukou zvládnutí rovného skoku s chycením 

snowboardu. Což bylo pro mě velikým překvapením. Dvě členky skupiny 

jsem nedokázal naučit bezpečné chycení snowboardu v letové fázi skoku. 

Obě toto chycení prováděly tak, že se krátce dotkly rukou snowboardu, což 

nesplňovalo daný požadavek testu. Je pravdou, že na malém skokánku je 

velice málo času pro bezpečné uchycení, ale vzhledem k výsledkům 

ostatních členů skupiny si myslím, že parametry skokánku výsledek testu 

neovlivnily. 

V mém experimentu dosáhly obě skupiny za dobu kurzu srovnatelné 

úrovně řezaných oblouků. Jediný znatelnější rozdíl mezi skupinami byl, že 

v experimentální skupině se neobjevovala chyba, kdy má jezdec v řezaném 

oblouku větší váhu na zadní noze. Odhadnutí pro rovnoměrné rozložení a 

přenášení váhy na celý snowboard totiž děti získaly při učení freestylových 

prvků a tyto dovednosti poté využily u řezaného oblouku. Na druhou stranu 

je nutné poznamenat, že obě skupiny měly jiného instruktora 

snowboardingu, což mohlo dosaženou úroveň řezaných oblouků dětí v obou 

skupinách ovlivnit, protože na zkušenostech, přístupu a kvalitě instruktora 
a 

velmi záleží. 
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16 ZÁVĚR 

Freestyle je nejrozšířenější a nejpopulárnější oblastí snowboardingu. 

Přes tuto skutečnost se do této doby nikdo nepokusil využít výuku jeho 

prvků, na zimním výcvikovém kurzu základní školy. Já jsem se ve své 

diplomové práci pokusil tuto možnost zmapovat a zařazení této výuky 

vyzkoušet v praxi. Můj experimentální kurz tedy ukazuje možné řešení, jak 

tyto freestylové prvky do zimního kurzu základní školy začlenit. 

Z testů, které ověřovaly zda se děti za dobu kurzu zvládly naučit 

všechny freestylové prvky, které byly zařazeny do plánu kurzu vyplynulo, že 

všech sedm prvků se z experimentální skupiny stihli naučit pouze dva žáci. 

První hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Ze srovnávacích jízd obou vytvořených skupin vyplynulo, že dosažená 

úroveň řezaných oblouků po absolvování zimního kurzu byla 

u experimentální a kontrolní skupiny téměř shodná. Druhá hypotéza se tedy 

potvrdila. 

16.1 Závěr pro praxi 

Můj experiment ukázal, že zimní výcvikový kurz základních škol se 

může za určitých podmínek obohatit a zpestřit výukou freestylových prvků. 

Plán mého experimentálního kurzu byl navržen tak, aby zahrnoval výuku 

řezaných oblouků a sedmi freestylových prvků. Moje diplomová práce však 

obsahuje metodiku devatenácti prvků a jejich rozdělení do skupin podle 

podmínek jednotlivých kurzů, a proto by se tato práce dala využít jako 

informační materiál pro instruktory školního snowboardingu, při přípravě 

plánu zimního kurzu. 
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17 SUMMARY 

This diploma paper deals with freestyle snowboarding and its potential 

to use some of its elements at a winter training course for basic schools. It 

contains methodology of nineteen freestyle elements and its division into 

groups according to conditions of winter training courses. The main part of 

my diploma paper is experiment, where I verify the embedded elements 

conformably to the suggested plan of a winter training course of pupils who 

were only able to do a skidded turn at the beginning of the course. At the 

end of the course there were some tests done that checked whether the 

pupils managed to learn given elements and what level of carved turns they 

achieved throughout the course. There are also results of the experiment 

and intimated possibilities of usage of my diploma paper. 
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