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9PŘÍLOHY

ÚVOD

Zdravotně

postižení jedinci mají

aktivita je velmi
zpět

I

potřeby

důležitou součástí

sportovního vyžití jako zdraví jedinci. Pohybová

jejich života, jelikož díky

těmto

aktivitám se integrují

do společnosti.

zrakově

postižení hledají zajímavé sportovní aktivity, které jsou jim v posledních letech

nabízeny. Do rodiny

těchto

aktivit se

postupně

začleňuje

tandem snowboarding -

snowboarding pro dva jezdce na jednom snowboardu (dále snb). Tandem snowboard (dále
tsnb) byl

prvotně

testován nevidomým Friedrichem Gerlmaierem, Rakušanem, který ve

svých padesáti letech poprvé stanul na tandem snowboardu. Psal se rok 1994.
Outdoorové aktivity pro širokou škálu postižení v ČR se začaly rozvíjet až v poslední dekádě
tohoto (21.) století. Tandem snowboarding

zrakově

postižených je v této zemi zatím

něčím

novým a zcela unikátním. V ČR zatím neexistuje literatura, která řeší problematiku tandem
snowboardíngu
jako

zrakově

volnočasovou

postižených. Internetové odkazy prezentují tandem snowboarding

aktivitu pro

zrakově

postižené. Snaží se o medializaci tohoto sportu a

nadšenci svými projekty zabývajícími se tandem snowboardingem pomáhají poskytovat
zrakově

postiženým spoluobčanům prožitky, které tandem snowboard nabízí.

N apadlo nás pokusit se aplikovat tandem snowboarding na
chtěla

zrakově

postižené

ženě,

která

sportovat, ale neměla k tomu dostatek příležitostí. Nastal však problém- neměli jsme

metodiku a techniku tandem snowboardingu pro

zrakově

postižené a žádný výcvikový plán,

dle kterého bychom postupovali. Kontaktovali jsme jednoho z průkopníků

tandem

snowboardingu - Matthiase D'Olifa, který nám poskytl techniku a metodiku tandem
snowboardingu.
Doufám, že tato práce bude

užitečná

všem,

kteří

postižených zabývat.
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se

chtějí

tandem snowboardingem

zrakově

1 TEORETICKÁ ČÁST
1. 1 Rozbor literatury
Tandem snowboarding je velice speciální téma a neexistuje mnoho literatury, která by se
jím zabývala. Internetové odkazy jsou neúplné a podávají neobjektivní informace. Jedinou
publikací, která je k dispozici, je metodika

Matthiase D'Olifa (2004), rakouského

působí

instruktora tandem snowboardingu, který

Německu

v Rakousku a

tandem snowboardingu. "Tandem snowboarding lze využít jako
single snowboardingu, jako

prostředek

také pro postižené, zejména pro

jako školitel

prostředek

pro výuku

zábavy vidících pro rychlou, carvingovou jízdu, a

zrakově

postižené .. .lze jezdit na tandem snowboardu i

s neurologickým postižením -lehké parézy." D'Olif (2004)
Autor klade

důraz

na spolupráci spolujezdce na tandem snowboardu, který se chová jako

spolujezdec na motocyklu.

Důraz

klade na rovnováhu, kterou musí ve vzájemné spolupráci

dva jezdci (pilot-spolujezdec) na tandem snowboardu (dále tsnb) udržovat. Autor se
nezabývá jednotlivými technikami pro trénink rovnováhy,
vidící, kteří nemají s rovnováhou tak velké potíže jako
poprvé.

Zmiňuje

neboť

zrakově

se pouze o nácviku základních dovedností

metodika je

příliš

určená

pro

postižení, byť na tsnb stojí
před

nástupem na tandem

snowboard, kdy jezdci společně nacvičují v upnutí do tandem snowboardu:
•

Základní postoj

•

Přenos

váhy na přední a zadní dolní končetinu

Dále se D'Olif (2004)

zaměřuje

zejména na nácvik základních dovedností na tandem

snowboardu - základní postoj na tsnb, vstávání, základy jízdy po mírném svahu, nácvik
smýkaných a

řezaných oblouků. Okrajově

se

zmiňuje

o

cvičení

rovnováhy v základním

tandemovém postoji, kde si oba jezdci osvojují postavení v této pozici a snaží se tuto
polohu udržet. "Pilot stojí
končetina

vpředu

na tsnb a spolujezdec za ním tak, že

spolujezdce se nachází mezi dolními

upnutí nebo bez upnutí do tsnb." D'Olif(2004)

9

končetinami

přední

dolní

pilota. Nácvik provádíme v

V otázce

průpravných cvičení

pro rovnováhu

můžeme

vycházet z prací Bintera (2006),

který do nácviku řadí:
•

Přenášení

střídavě

váhy

ze

špičky

na patku a

zpět, později

provádět

se

poměrně náročná

na

lze

zdviženou patkou a špičkou.
•

Překlápění

•

Střídavé

•

Skoky do výšky na místě i stranou."

snowboardu na frontsidovou a backsidovou hranu.

zaujímání vysoké a nízké polohy (dřepy).

Gnad (2006) na toto téma dodává: "Jízda na snowboardu je

rovnováhu a proto ji musíme důkladně procvičit. Ve vázání máme připnuty obě nohy."

•

Vertikální pohyb těžiště těla nacvičujeme nejdříve na místě

střídavým pokrčováním

a propínáním dolních končetin.
•

Změnu

zatížení

přední

a zadní dolní

intenzivním náklonem trupu nad
střídavému

•

Střídavé

končetiny

špičku

provádíme

nejdříve

mírným, pak

nebo patku snowboardu. Dochází tak ke

zatížení špičky a patky snowboardu.

zatížení

předklonem či

přední

(frontsideové) a zadní (backsideové) hrany

záklonem trupu se

současným pokrčením

procvičujeme

v kolenních kloubech.

Dochází tak k zatížení jedné hrany.
•

Tento nácvik lze kombinovat se sbíráním

či

pokládáním

různých předmětů

okolo

snowboardu, nebo výskoky na místě s oddálením celého snowboardu od sněhu."

Vobr (2006) zahrnuje do nácviku rovnováhy na snowboardu:
•

Poskoky na místě

•

Obraty pomocí poskoků

•

Přenášení

•

Posun snowboardu směrem vpřed a vzad

•

Překlápění

•

Odrazy z hran, pomocí nichž se dostáváme

•

Koloběžka,

váhy z přední a zadní nohy

snowboardu na frontsidovou a backsidovou hranu
směrem vpřed

"která je jedno z nejdůležitějších

cvičení,

které by

neměl

vynechat

žádný snowboardový začátečník. Jednak se naučí přenášet váhu na přední nohu

10

a navfc prakticky stejný způsob pohybu budeme využívat i při nácviku jízdy na vleku."
"Rovnováha znamená

důležitou

složku pro zvládnutí dalších dovedností jízdy na

snowboardu." Frischenschlager (2004)
Frischenschlager (2004)

cvičí

rovnováhu v rámci základního postoje na snowboardu.
Vysvětluje

nejprve na suchu v partnerském systému.
"Partnerský systém je

důležitým

prvkem

ohledně

Cvičí

pojem "partnerský systém":

eliminace rizika

zranění při

výuce

snowboardingu ... partner nás jistí a koriguje chyby."

Do průpravných cvičení pro rovnováhu řadí:

•

Pootočení

se do jízdního postoje- přenos váhy těla na přední nohu.

•

Přenos

•

Střídáme

•

Přesouváme těžiště těla dopředu.

•

Přesouváme těžiště těla

•

Snažíme se pootočit snowboard v lehkém výskoku okolo špičky.

•

Snažíme se pootočit snowboard v lehkém výskoku okolo paty.

•

Základní jízda na jedné noze- koloběžka.

•

Pokročilá jízda na jedné

•

Stoj na hraně s oporou - partner nás jistí.

váhy těla z jedné nohy na druhou.
zatížení špičky a paty snowboardu (zvedáme špičku a patu).

dozadu.

noze- po delším sklouznutí.

(Frischenschlager (2004)

Z uvedeného
ještě

přehledu

vyplývá, že

autoři

se v

některých

bodech shodují a

někteří doplňují

další dovednosti pro zvládnutí rovnováhy na snowboardu.

Binter (2006) k partnerskému systému dodává, že: "Partnerský systém si klade za cíl
zlepšit rovnováhu jezdce, a tak mu dát možnost procítit prvky, které ještě pro špatný balanc
na snowboardu nezvládne. Jedná se spolupráci partnera, který,

~ednodušeně řečeno,

poskytuje záchranu a dopomoc ... O pozitivním dopadu využití partnerského sytému nejsou
všichni odborníci zcela přesvědčeni, ale většina z nich tento alternativní postup uznává."
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1. 2 Zraková postižení
1. 2. 1 Klasifikace zrakových postižení
Existuje

několik

předkládám

hodnocení

zrakově

postižených. Pro názornost komplikovanosti

určování

medicínskou a sportovní klasifikaci zrakových postižení.

Medicínská klasiílkace zrakových postižení

Nevidomý jedinec se vyznačuje amaurózou (slepota) až světlocitem s nesprávnou projekcí.
Těžce zrakově

•

postižený (praktická slepota) se vyznačuje následujícími schopnostmi:

Pokles centrální ostrosti zrakové na

úroveň světlocitu

se správnou projekcí

(rozlišování tvarů před okem) až 3/60 při neporušeném zorném poli.
•

Pokles centrální ostrosti zrakové až na 6/36 při zúžení zorného pole pod 20°.

•

Pokles ostrosti
lepšího

•

zrakově

centrálně

horšího oka

centrálně

na 3/60,

při

ostrosti zrakové oka

až na 6/36 při zúžení zorného pole pod 45°.

Centrální skotom (výpadek zorného pole) přesahující 20° na lepším oku.
(Wiener, 1986)

Sportovní klasifikace zrakově postižených

Nevidomí kategorie Bl: defekt obou
světlocitu

očí, při

kterém nevznikají zrakové

počitky,

bez

obou očí, nebo se světlocitem bez schopnosti poznat tvar ruky.

Osoby se zbytky zraku kat. B2 jsou prakticky slepí, v určitých situacích si poradí sami, v
jiných

potřebují

stejnou pomoc jako slepí. Vada - schopnost rozeznat tvar ruky k visu

(ostrosti) 2/60, nebo při zorném poli menším než 5

stupňů.

Slabozrací kategorie B3 snížení zrakového vnímání, je pomalejší ale

přesnější

B2. Často dochází ke zrakové únavě. Zrak zůstává vůdčím orientačním smyslem.
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než Bl a

Podmínky Y ČR

Rozdělení

do zrakových kategorií není jednoduché, při velkém množství zrakových vad je

obtížné najít objektivní kritéria pro zařazování do skupin. "V ČR určuje oční klasifikaci
oftalmolog pověřený ČSZPS (Český svaz zrakově postižených sportovců), příslušná
skupina se
těchto

vyznačí

do

průkazu,

vedle potvrzení o provedené zdravotní prohlídce. Bez

potvrzení není možno závodit." (http://www.apavcas.cz)

Mezinárodní úroveň

Všechny klasifikace by měly být provedeny v nejlepších podmínkách a s nejlepší možnou
optikou. Nezávisle na tom, zda jsou brýle
kontaktními

čočkami.

"Sportovec, který se

Paralympijských her, má být

určen

během

účastní

sportovru'ho výkonu nahrazeny
mistrovství Evropy,

světa

do zdravotní klasifikace autorizovanou osobou

do IBSA (Intemational Blindsport Association)." (http://www.blindensport.at)
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nebo
patřící

Příprava zrakově

1. 2. 2

Stěžejním
zrakově

postižených pro sportovní činnost

prvkem přípravy ke sportovnímu výkonu je zvládnutí rovnováhy (stability)

postižených.

Zrakově

postižení mají potíže stabilitou, proto je třeba cíleně

trénovat.
"Rovnováhu určujeme jako míru úsilí, kterou potřebujeme k dosažení
z jeho klidové polohy.

Přitom

je však nutné si

ale že se jedná o složitý a neustále se
člověk

uvědomit,

měnící

proces.

změny

polohy tělesa

že stabilita není jen

Zjednodušeně

nějaký

se dá tedy

stav,

říci,

že

stabilitu nemá, nýbrž prochází procesem stabilizace." (Véle, 1997)

Autor Dovalil (2008) popisuje rovnováhu jako: "Pohybovou schopnost zachovávat stálou
polohu těla v různých pohybech a postojích. Řídícím centrem je vestibulární aparát ucha.
Rozlišuje se rovnováha statická (v klidu) a dynamická (za pohybu)."

Trénink rovnováhy:

Wiener (1986) říká, že:
Trénink rovnováhy zrakově postiženého lze provádět:

•

správným držením těla v klidu i při

chůzi

•

správnými pohybovými návyky

•

schopností okamžité relaxace

•

dodržováním správných pravidel psychohygieny

•

bezpečné

zvládnutí základních technik pohybu s dlouhou holí i bez ní

Za všech okolností je třeba počítat s jevem momentální krátkodobé ztráty stability zrakově
postiženého jedince.
"bezpečnostní

Při

výběru

trasy, v průběhu výcviku musíme

počítat

s tzv.

zónou" 30-50 cm oboustranně od dráhy pohybu zrakově postiženého. To

znamená, že trasu nevedeme např. v

těsné

blízkosti vertikálních zlomů (horní okraj svahu).

(Wiener, 1986)

"Cvičení
těla,

pro rovnováhu jsou

obecně

ta, v nichž jsou navozeny podmínky zvýšené lability

tedy pohyby a polohy v podmínkách, které zachování rovnováhy
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ztěžují."

Dovalil

(2008) Pozornost při

cvičení

v různých postojích,

při

rovnováhy je

vykonávání

zaměřena

na snahu o co

doplňkových pohybů,

nejnehybnější

polohu

obnovování polohy po

doskocích, jednak na úmyslné opakované ztráty rovnováhy s návratem do stabilní polohy
(schopnost rychle obnovovat rovnováhu je podstatným znakem její dobré

úrovně. Cvičení

se provádějí se zrakovou kontrolou i bez ní.

činnost je třeba

Pro sportovní

motivace:

Motivace

"Vnější

motivace - je motivace pro sportovní činnost, která přichází z

rodiče, učitel,

trenér. Motivovat ale neznamená nutit k pohybu, nýbrž

v němž jedinec v
Vnitřní
určité

vnějšího prostředí 

sobě

najde vůli přinutit se k

motivace - Formou

vnitřní

vytvořit

prostor,

činnosti.

motivace je zvídavost, touha po poznání, zvládání

zkušenosti. Jiným typem je kompetence,

člověk

chce ukázat, co dokáže. Tento druh

motivace se může zvyšovat se zvyšujícími se výkony jedince. Roli hraje tzv.

příčinnost

ke

sportovnímu výkonu." (Svoboda, 2000)

Motorické učení

"Ve sportovních
motorického

činnostech

učení.

probíhá motorické učení po

určitou

dobu. Probíhá několik fází

Fáze hrubé koordinace, fáze jemné koordinace a fáze variabilní

použitelnosti." (Svoboda, 2000)

Wiener (1986) dále mluví o pohybových dovednostech:
činnosti

"Zrakově

jsou schopni využívat pohybové zkušenosti z

nemůžeme

postižení

běžného

použít názornou ukázku, názorná metoda je osahání,

života,

přistupujeme

popisu, chyby ihned opravujeme, problém je v návaznosti, v rychlém
Douillard (1994) dále

doplňuje,

při
při

sportovní
nácviku

ke slovnímu

časovém

sledu.

že: "Motorické dovednosti jsou výsledkem stavu naší

mysli, že to co probíhá na tělesné úrovni, se promítá do psychické složky organismu."
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1. 3 Tandem snowboarding
Tandem snowboarding (viz Obr.

č.l:

odvětvím

ho

snowboardingu.

Můžeme

Jízda na tandem snowboardu) je specifickým
zařadit

do

oddělení

zimních

sportů ,

vedle lyžování

a běhu na lyžích.
Tandem snowboarding je

relativně

novým

odvětvím

cca 20 let, které vzniklo a dále se

vyvíjí v alpských zemích, samotnou kolébkou z těchto zemí je Rakousko.
Tandem snowboarding je úžasnou
zdravotně

pomůckou

pro výuku

začátečníků

snowboardingu, pro

postižené i pro zkušené snowboardisty. Po krátké instruktáži lze na tsnb postavit

začátečm'ka

a sjet s ním

lyžařský

svah. Tento jezdec se chová jako spolujezdec na

motocyklu, kdy vnímá pohyby pilota a snaží se je svým tělem "kopírovat".

Obrázek č. 1: Jízda na tandem snowboardu
Pilot, neboli
druhý,

řídící

přičemž

prvek stojí na tsnb jako první, spolujezdec, tedy ten vzadu stojí jako

jeho

přední

Spolujezdec drží horními
(www.board.at)
tandem

Při jízdě

noha je upnuta do vázání zezadu mezi nohama pilota.
končetinami

pilota a nechává se vést jeho pohyby.

na tsnb rozlišujeme dva hlavní

přístupy

spolujezdce na

snowboardu. Pasivní a aktivní spolupráci spolujezdce, při které záleží na tom, do

jaké míry se spolujezdec zapojí do vedení a řízení tandem snowboardu.
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1. 3. 1 Historie tandem snowboardingu
Vývoj v zahraničí

Tandem snowboarding vznikl v Německu v roce 1990, kdy snowboardistu Klause
dvě

Schwabeho napadlo postavit na snowboard
vyplynul ze
oči.

skutečnosti,

osoby. Nápad jezdit s nevidomými

že druhý z jezdců tehdy zjistil, že nejlépe se mu jezdí, když

"První nevidomý, který jezdil na tsnb byl Friedrich Gerlmaier,

nynější

zavře

(r.2007)

vedoucí bavorského spolku nevidomých v Siidost-Oberbayem. Friedrich Gerlmaier ztratil
zrak ve svých 20-ti letech a ve svých 50-ti letech se poprvé postavil na tsnb
s 26-ti letým Schwabem, psal se rok 1994. "Tito dva dokázali, že i
člověk může

pomocí tandem snowboardu

sjet svah rychle,

společně

zrakově

elegantně

a

tehdy

postižený

bezpečně."

(http://www.lsg.musin.de)
Dalším

průkopníkem

je Matthias D'Olif, který dokázal svým neúnavným

přístupem

vybudovat základnu pro výuku tandem snowboardingu v Německu a Rakousku. Díky
němu

víme, že tsnb není jen zábavnou volnočasovou aktivitou, ale metodou v oblasti výuky

snowboardingu a pomůckou pro integraci zdravotně postižených. (http://www.tdak.de)
"Napřelomu

let 1999/2000 byl v

Německu

založen TSNB-Team, internetové stránky:

http://www.tandemteam.de, jehož cílem je výuka a další rozvoj tandem snowboardingu,
zvláště

se snaží umožnit tuto aktivitu zdravotně postiženým." (http://www.tdak.de)

V alpských zemích již probíhají kurzy snowboardingu a tandem snowboardingu pro
ne"idomé. Existuje

několik lyžařských

škol, které se

věnují zrakově

pro ně kurzy, jezdí na tandem snowboardech a single snowboardech.
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postiženým.

Pořádají

Vývoj v České republice
V České republice tandem snowboarding zrakově postižených teprve začíná malými
krůčky.

Toto se

děje

aktivní sportovní

díky

činnosti.

několika nadšencům, kteří chtějí

integrovat naše nevidomé do

V roce 2004 vznikl projekt, jehož

zastřešující

organizací se

stalo občanské sdružení AP A VČAS a byl sepsán projekt: "Tandem snowboarding pro
zrakově

postižené". Hlavním cílem tohoto projektu je integrace osob se zrakovým

postižením.
Cíle tohoto projektu jsou:
•

jízda na tandem snowboardu s osobou se zrakovým postižením

•

souvislý trénink jako další životní náplň osob se zrakovým postižením

•

reprezentace České republiky na mezinárodních závodech jako státu s dobrým
integračním

programem

•

rozšíření členské

•

případná účast

základny

na paralympiádě v roce 201 O

(http://www .apavcas.cz)
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1. 3. 2 Výbava pro tandem snowboarding
Tandem snowboard

Tandem snowboard je snowboard pro dva, kdy ve předu stojí pilot -

řídící činitel

a vzadu spolujezdec, který může být naprostým začátečníkem v jízdě na snowboardu.
Postavení dolních

končetin

se na tandem snowboardu

střídají

spolujezdcova přední noha stojí mezi nohama pilota. viz. Obrázek

Obrázek č. 2: Postavení nohou na tsnb

Tandem snowboard (viz Obr.

č.

č.

tím

způsobem,

že

2.

Obrázek č. 3: Tandem snowboard

3) je speciálním prototypem zatím jediné firmy, která ho

vyrábí. Výrobcem těchto speciálních snowboardů je firma GML. (http://www.tdak.de)
Klasický snowboard je pro tandem snowboarding nevhodný,
působí

neboť

by nezvládl sílu, kterou

váha dvou lidí. Proto byl vyvinut speciální snowboard, jehož konstrukce

umožňuje

dvojité zatížení a rovněž je přizpůsoben pro montáž dvou vázání.
Tento snowboard byl vyvinut
pomůcka

výborná
některé

původně

pro jízdu pro zábavu.

Později

pro výuku snowboardingu a jízdu s postiženými

se ukázal jako

(zrakově

postižení,

formy míšních lézí). (http://www.tdak.de) Technicky je tento snowboard delší a

pevnější

než klasické snowboardy.

Pevnější

proto, že musí zvládnout dvojnásobnou váhu

zatížení. Delší proto, že se musí naskládat vedle sebe dva páry nohou a

zároveň

splnit

jízdní vlastnosti (efektivní délka hrany, vykrojení atd.). Délka tsnb se pohybuje mezi 160180cm, radius 9-lOm, hmotnost cca 4 kg, cena 650-700 Euro. Nejvíce se tandem

19

špička

snowboard podobá slalomovému (alpskému) prknu. Tvarem prkna, tedy

je

zvednutá, patka nikoliv. Prkno je úzké, dlouhé a tvrdé. Vázání je tvrdé a s ním spojené
použití skeletových bot určených pro snowboarding.
Důležité

je postavení nohou obou

jezdců

na tsnb.

Přední

noha zadního jezdce je mezi

nohama jezdce prvního. Toto postavení, i když se to na první pohled nezdá, znamená
bezpečnou

polohu

těla

v předchozích kapitolách,

končetin.Vedle

i

potřebujeme

tandem snowboardu, jenž je již popsán

další výbavu. Vycházíme z výbavy pro single

snowboarding.
Boty a vázání

Slalomové boty (tvrdé) - jejich použití je možné v kombinaci s tvrdým vázáním. Stahování
zajišťuje čtyři
měly

až pět přezek. Boty jsou velice podobné sjezdovým botám. "Kvalitní boty by

mít nastavitelný sklon komínu a to jak v předozadním

stran." (Vobr, 2006) "Výhodou těchto bot je malé riziko
přenos

zranění

směru,

tak i v pohybu do

hlezenních kloubů, přesný

sil, nízká silová náročnost při působení na hrany." (Gille, Marks, 2000).

bot je nutno dávat přednost botám s náklekem,

větším počtem

"Při výběru

upínacích přezek a pohodlí."

(http://www .boardbike.de)
Vázání slalomové (deskové)

určené výhradně

pro tvrdé boty s možností

otáčení

a fixace

v rozsahu 360°, tak lze nastavit vázání do požadovaného úhlu. "Úhel pro alpskou jízdu
volíme mezi +40 až +60° u zadní nohy a +45 až +65° u přední nohy." (Binter, 2006)
Oblečení

Kvalitní

a ochranné pomůcky

oblečení

je nedílnou

součástí

výbavy každého, kdo se pohybuje na

lyžařských

svazích a horských terénech, tedy snowboardisté nejsou žádnou výjimkou.
snowboardisty je specifické v tom, že je
"Vycpávky na kolenou loktech a
Seeger, 2003) Odolnost proti
jezdec je
helma,
říká,

často

lyžařské

v kontaktu se

hýžďové

větru

pro možnosti volného pohybu.

oblasti nesou

a nepromokavost

sněhovou

brýle nebo brýle

volnější,

plně

oblečení

svou funkci." (Hebbelje

samozřejmostí, neboť

pokrývkou. Nezbytným prvkem je

sluneční

zahnuté

Oblečení

přes vnější

koutky

očí.

ochranná

Gibbins (2005)

že:" ... Začátečníkům lze vřele doporučit klasické skateboardistické chrániče na lokty a

kolena,

páteřní chránič.. .

Pro slalomovou jízdu je nutností použít

lýtka a helmu s chráničem brady."
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chrániče

na

předloktí,

1. 3. 3 Specifika tandem snowboardingu

Spolupráce spolujezdce na tandem snowboardu

Samotnou jízdu na tsnb lze z hlediska spolupráce spolujezdce

rozdělit

na

aktivní

spolupráci a pasivní spolupráci spolujezdce.

Pasivní spolupráce spolujezdce "kopírování"

pohybů

uvolněné

pilota - guida. "Tento

navodit pocit z plynulé

držení

přístup

těla

spolujezdce, s citem pro

se využívá u

začátečníků.

Pomáhá

jízdy, který prožívá zkušený jezdec na single snowboardu."

(D'Olif, 2004)

Aktivní spolupráce spolujezdce - znamená, že spolujezdec zasahuje do jízdy pilota.
Aktivně přenáší těžiště

na

přední

a zadní nohu

při

obloucích, vyvíjí tlak do hran tandem

snowboardu, rotuje trup a ramena při smýkaných obloucích.

Tato aktivita je podporována

•

motivací spolujezdce při jízdě

•

slovními pokyny pilota

•

souhlasnými pohyby pilota

Jízda s aktivní spoluprací spolujezdce vyžaduje spolujezdce, který již zvládl základní
dovednosti jízdy na tandem snowboardu a také vyžaduje

větší

fyzické

předpoklady

spolujezdce.
S aktivním přístupem lze dosáhnout vyšších rychlostí na tandem snowboardu a tím
i agresivnější jízdu ze svahu.

D'

Olifříká,

Dále

říká,

že přechod mezi pasivní a aktivní spoluprací nelze jednoznačně určit.

že " ... aktivita a pasivita spolujezdce

určuje

dosaženou

úroveň

dovedností na

tandem snowboardu. Proto lze tandem snowboard využít pro výuku snowboardingu."
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Souhra jezdců na tandem snowboardu

Stěžejním

prvkem jízdy na tandem snowboardu je komplexní, plynulá souhra obou jezdců.

Pilot, jakožto

řidič,

vyvíjí pohybové aktivity za jízdy a spolujezdec se ho snaží kopírovat.

"Plynulost jízdy, její rychlost a stabilita závisí právě na celkové souhře."
(http://www.albats.de)

Učení

se dovedností na tandem snowboardu

Autor D'Olif se dále zmiňuje o učení dovedností na tandem snowboardu. Říká: "při jízdě
na tandem snowboardu se spolujezdec

učí

dovednosti snowboardingu

komplexně,

naráz. Pokud se spolujezdec dokáže uvolnit a nechat se vést pilotem, který
snowboard, osvojuje si všechny motorické vzory a programy

důležité

řídí

tedy vše
tandem

pro zvládnutí

(tandem) snowboardingu. Mluví o tzv. "aha efektu", kdy spolujezdec prožije komplexní
pohyb při jízdě na tandem snowboardu.
Lze také
a

řezané

cvičit jednotlivé

dovednosti jízdy na tsnb

oblouky a jejich navazování. Oba

selektivně,

přístupy

zejména smýkané

(pasivní a aktivní) spolupráce se u

tandem snowboardingu prolínají, s nabývajícími dovednostmi

přechází

pasivní spolupráce

spolujezdce do aktivní činnosti.

Význam tandem snowboardingu pro zrakově postižené

(uvědomění

•

Možnost prožití komplexní jízdy na snowboardu

•

Možnost využití za předpokladu nezvládnutí jízdy na single snowboardu.

•

Relativní bezpečí jízdy, vyplývající ze stálého kontaktu s pilotem.

•

Možnost agresivní, carvingové jízdy, kterou si
snowboardu může stěží dovolit.

zrakově

(http://www.board.at)
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si "aha efektu").

postižený na single

Pilot, požadavky na pilota tandem snowboardu
"Pilot, jak se říká tomu, kdo stojí v přední
navádění

na starost

jedince

určenou

části

tsnb a řídí ho. Pilot má na lyžařském svahu

trasou slovním povelem a kontaktním

způsobem."

(http://www .albats.de)
Pilot by měl v poměru ke spolujezdci na tsnb

splňovat

•

měl

•

měl

•

zkušeným v jízdě na tandem snowboardu

tyto podmínky:

by být stejně vysoký nebo yyšší než spolujezdec
by být těžší a silnější z důvodů řídících pohybů v jízdě na tsnb

"Z pohledu výuky jízdy na tandem snowboardu je výhodou držení licence instruktora
snowboardingu
Německo).

či

tandem snowboardingu, kterou lze získat v alpských zemích (Rakousko,

Existují tří

stupně

licencí Bl, B2 a C.

Licence C - znalost techniky jízdy na tsnb a bezpečnostní aspekty jsou podmínkou držení
této licence.
Licence B2 -umožňuje spolujízdu dětí a školení pokročilejších žáků.
Licence Bl -

umožňuje přímé

nasazení postižených a problémových

případů,

se všemi

stupni dovedností a možnostmi."
(http://www .albats.de)
Školení ve snowboardových školách

Využítí tandem snowboardu ve snowboardových školách je velkým plusem z hlediska
efektivity výuky. V porovnání v-ýuky na single snowboardu najdeme rozdíly:

•

Na single snowboardu si začátečníci pohyb prožijí, až poté, co se ho naučí.

•

Rychlejší (tsnb) versus pomalejší (snb) korekce správnosti pohybů.

•

Složitější

(snb) versus jednodušší (tsnb) vedení problematických žáků.

(http: www.albats.de)

"Pro

ověření

získanou

získaných dovedností instruktor postaví začátečníka do role pilota, tak si ověří

úroveň

dovedností. Instruktor také

"ukázat" v jízdě na tsnb

některé

může

studentovi single snowboardingu

dovednosti na tandem snowboardu a pak dále pokračovat

ve výuce single snowboardu. Tímto

způsobem

dovedností pro snowboarding." (D'Olif2004)
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dochází k rychlejšímu zafixování

Možnosti využití tandem snowboardu
Tandem snowboarding se uplatňuje v

těchto

oblastech:

•

Jízda pro dva zkušené snowboardisty - carvingová, rychlá jízda, zábava.

•

Tandem snowboarding pro ty,

kteří

neumí jezdit na snowboardu- stejné jako na

motorce- kdy spolujezdec nemusí ovládat techniku jízdy,
•

Tandem snowboarding se
tělesně

•

zdravotně

postiženými -

stačí

zrakově

když se pevně drží.
postižení Bl - B3,

postižení (amputáři, lehké míšní léze)

Tandem snowboarding jako

prostředek

výuky pro single snowboard, kdy dochází

k rychlejšímu pochopení, tzv. "aha efektu".

Středně pokročilého

žáka lze postavit i

do pozice pilota.

(D'Olif, 2004)
Výrobce tandem

snowboardů

firma GML přidává další možnosti:

•

Tsnb slouží jako atrakce při reklamních akcích.

•

Průkazná pomůcka

•

Motivace pro anti-snowboardisty.

•

"Tandemová taxislužba" v zimních

•

Výuka pro jednotlivé dovednosti jízdy na snowboardu.

pro výuku začátečníků a snowboardových skeptiků.

střediscích.

(http://www. tdak.de)
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Komunikace pro tandem snowboarding

U tandem snowboardingu používáme dva základní způsoby komunikace, které se uplatňují
současně:

•

Kontaktní komunikace

•

Verbální komunikace

"Spolujezdec se drží pilota za trup rukama, tak aby ho držel
k němu. Takto oba jezdci
základě

vzájemně

pevně

a byl

cítí své pohyby ... Komunikace probíhá

vnímání pohybu. Spolujezdec kopíruje pohyb pilota, který

přitištěn těsně
neverbálně
řídí

na

tandem

snowboard." (D'Olif, 2004)
"Pro tandem snowboarding je výhodou to, že pilot je se svým spolujezdcem v tělesném
kontaktu neustále. Pohybová komunikace probíhá kontaktem trupu, a spolujezdec tak na
základě

tohoto dotyku dostává signály o

doprovodem

pilota

lze

dosáhnout

prováděné činnosti.

výborné

pohybové

Kombinací se slovním
souhry

jezdců."

obou

(http:llwww .tandemteam.de)
"Verbální komunikace na tsnb vyžaduje domluvenou a nacvičenou terminologii,
svahu není čas na dlouhé
prováděných činností

vysvětlování

toho, jakou

činnost

budeme provádět.

neboť

Reakční

na

doba

vyžaduje jasnou a věcnou komunikaci."

(D'Olif, 2004)
Základní povely použitelné pro komunikaci na tandem snowboardu:
(přeloženo

Pro

přenos

"Přenes

Pro

z německého jazyka)
váhy na

přední

nohu:

"Verlagere (das Gewicht) auf das forderen Bein!"

(váhu) na přední nohu!"

přenos

váhy na zadní nohu: "Verlagere (das Gewicht auf das hinteren Bein!"

"Přenes

(váhu) na zadní nohu!".
Pro

přenos těžiště

na zadní hranu: "Verlagere (das Gewicht) auf die Hinterkante!

(váhu) na zadní nohu!"
Pro

přenos těžiště

"Přenes

na

("Zahraň

přední

"Přenes

dozadu!")

hranu: "Verlagere (das Gewicht) auf die Vorderkante!"

váhu na přední hranu!"

Pro jízdu vpravo I vlevo: "Wir fahren nach links I nach rechts!"
Pro zastavení: ,,Halt!" "Stojíme!"
Pro pád: "Wir fallen auf dem Rticken I auf dem Bauch!" - "Padáme na záda I na břicho!"
(D'Olif, 2004)
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Výběr

svahu pro tandem snowboarding

"Výběr

svahu nám určuje několik faktorů se kterými se musíme potýkat:

•

bezpečnost

•

zkušenosti jezdců

•

komfort upínání do vázání a vstávání

•

rozjezd bez velkého úsilí"

D'Olif (2004)

Pro upínání bot do vázání je vhodný rovinatý terén s mírným sklonem. Tento terén nám
umožní bezpečný nástup do vázání a mírný sklon dodá plynulý rozjezd bez větší námahy.
"Výběr

svahu z pohledu jízdy samotné závisí na

snowboardu zejména na schopnostech pilota. Pro

schopnostech

začátek

jezdců.

U tandem

zvolí jezdci rovinu nebo velice

mírný svah k nácviku základních dovedností na tsnb."
(http://www .blindensport.at)
Transport pilota a spolujezdce na lyžařský svah

Pro transport obou

jezdců

komplikovaný, pokud není

na vrchol svahu

může

lyžařské středisko

být u tandem snowboardingu

vybaveno

sedačkovými

značně

nebo kabinovými

lanovkami.
Pokud tomu tak není, musíme volit

několik

variant:

Můžeme

využít mini-lyže tzv.

"snowblade" nebo "bigfoot". Tyto poté musíme vozit s sebou na zádech spolujezdce.
Jízda na vleku tedy poté vypadá tak, že jeden jezdec vyjede na svah na tandem
snowboardu a druhý použije uvedené lyže.
Pokud transportujeme
těchto

zrakově

postiženého, musí prokázat ovládání techniky jízdy na

lyžích.

"Variantou transportu spolujezdce na

lyžařský

svah je také možnost využití

sněžného

skútru, nebo vyjdou jezdci svah pěšky.
Snažíme se tedy využívat služeb
lyžařů

lyžařských středisek,

která nabízejí komfortní transport

na svah (sedačkové lanovky a kabiny)." (http://www.albats.de)
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1. 3. 4 Metodická

řada

tandem snowboardingu

Uvádíme rakouskou školu tandem snowboardingu pro zdravé (vidící)

začínající

tandem

snowboardisty, kterou sestavil Matthias D'Olif (2004) se svým týmem:

Před

nástupem na tandem snowboard

Před

nástupem na tandem snowboard D'Olif doporučuje nácvik základního tandemového

postoje (viz níže) bez upnutí do tsnb a procvičení si rovnováhy:

•

základní tandemový postoj

•

přenos

váhy na přední a zadní dolní končetinu

Komunikace
Před

samotným nástupem na tandem snowboard se jezdci domluví na

komunikace na tandem snowboardu (viz. kap.l.3.3 ).

1. Upínání do vázání
2. Vstávání
3. Nácvik pádů
4. Základní postoj na tandem snowboardu
5. Jízda po rrúmém svahu po ploše tandem snowboardu, jízda :frontside, backside
6 Smýkaný oblouk, jízda smýkanými oblouky
7. Řezaný oblouk, jízda řezanými oblouky

(D'Olif, 2004)
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způsobu

1. 3. 5 Technika a metodika tandem snowboardingu

Upínání do vázání
Před

upínáním a vstáváním se musíme rozhodnout, z jaké hrany začneme jízdu na tsnb,

protože obraty na

místě

jsou na tandem snowboardu z pohledu koordinace a vynaložené

energie obou jezdců značně náročné.

Upínaní 1

Upínání 1 zahajujeme ze sedu

čelem dolů

ze svahu.

Nejdříve

upneme do vázání

spolujezdce, pokud j spolujezdec nezkušený a má potíže s rovnováhou, pilot asistuje. Zda
upneme přední a poté zadní nohu spolujezdce není rozhodující. Poté se upíná pilot, který si
sedne vedle spolujezdce a upne se do vázání. Poté navazuje Vstávání 1." Viz níže.
"Upínání 1 se uplatňuje,

připravujeme-li

se na jízdu z backsideové hrany."

(D'Olif, 2004)

Upínání2
Tento

způsob

Stojíme

se

čelem

uplatňuje,

ke svahu.

pokud se upínáme ke svahu, tedy zády ke spádnici svahu.

"Nejdříve

upneme do vázání spolujezdce. Ten stojí v podřepu a

opírá se rukama o svah, pilot asistuje. Upneme

nejdříve

zadní, poté

přední

nohu. Poté se

upne pilot. Spolujezdec je v podřepu a pilot se upíná svou přední, poté zadní nohou. Pilot
se opírá oběma rukama o svah a nachází se také v podřepu ... Navazujeme Vstáváním 2."
Upínání 2 uplatňujeme, připravujeme-li se na jízdu z frontsideové hrany.

"Upínání

nacvičujeme

na

rovině

nebo mírném svahu jako první dovednost

tandem snowboardingu."
(D' Olif, 2004)
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při

výuce

Vstávání

Vstávání 1

Sedíme zády ke svahu. Po upnutí do vázání obou
snowboard backsidovou hranu o svah. Pilot se
se pilot opírá rukama o svah u

špičky

může

jezdců, zaříznou

zvednout do

jezdci tandem

předklonu.

V předklonu

tandem snowboardu a přechází ze sedu do předklonu.

Spolujezdec sedí a čeká na pokyn pilota. Viz obr.

Obrázek č. 4: Vstávání 1, 1. fáze

č.4.

Obrázek č.5: Vstávání 1, 2. fáze

Na pokyn pilota vstává spolujezdec, chytí pilota za boky a s přidržením se pilota se zvedá,
viz Obr.

č.5.

Pilot jistí rovnovážnou polohu, tak že se opírá

V konečné fázi vstává i pilot a

současně stáčí

rukama

špičku

pevně

tsnb ve

rukama o svah.

směru

jízdy. (D'Olif,

2004)

Vstávání2

Navazujeme na upínání 2, kdy vstáváme z pozice, kdy jsme se upnuli zády ke spádnici
svahu, tedy z frontsideové hrany.
oběma rukama.

Začínáme

z podřepu, kdy se oba jezdci opírají o svah

Poté se spolujezdec chytí pilota za pas (nebo za boky). Na pokyn pilota oba

natahují nohy v koleních kloubech a dostávají se do pozice základního postavení. Takto
stojí na svahu na frontsideové

hraně

tandem snowboardu. V stávání 1 a 2 volíme již

v návaznosti na Upínání 1 a 2. Místem nácviku je rovina či mírný svah. (D'Olif, 2004)
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Nácvikpádů

Opatřením

snižujícím riziko úrazu při pádu je použití helmy a dalšího výstroje pro tandem

snowboarding

(páteřního

pásu,

chrániče

na

zápěstí)

a dále slovní komunikací jezdců mezi

sebou.
"Před
břicho

pádem, pokud ho

očekáváme,

je

důležitý

signál - nejlépe slovní povel: "Padáme na

I na záda!", který musí být výstižný, rychlý a krátký,

časových

intervalech. Zde záleží na

neboť

reakčních časech jezdců

vše se

děje

v krátkých

a jejich schopnostech rychle

se přizpůsobit dané situaci." (D'Olif, 2004)

Pád na záda

V případě pádu na záda hlásí pilot předem:
"Wir fallen auf dem Riicken!" - "Padáme na záda I dozadu!"
Nacvičujeme

pád do svahu na

hýždě,

v případě jízdy na backside. Spolujezdec drží pilota

za boky. Pilot samotný drží ruce u těla, může držet spolujezdcovy ruce. Vysuneme pánev a
snížíme

těžiště pokrčením

kolen. Nezapažujeme ruce v dobrém úmyslu zabrzdit pád

rukama z důvodu jejich poranění.

Ačkoliv

jsou jezdci

přitisknutí

k

sobě,

nespadne jeden na druhého, nýbrž oba dva vedle

sebe, tím pádem nedochází k zalehnutí jednoho jezdce druhým. Problém
nastat v oblasti nohou.

Přesněji pilotově

zadní a

spolujezdcově přední

při

pádu

může

noze, kdy jsou tyto

nohy přes sebe a mohlo by dojít k poranění v této oblasti po pádu při vyšších rychlostech.
(D'Olif, 2004)

Pád na

břicho

Pády na břicho
břicho

uskutečňujeme

pokud možno

směrem

nahoru do svahu. V případě pádu na

hlásí pilot předem (pokud je pád očekáván):

"Padáme dopředu I na břicho!"

Pád zahajujeme snížením
horními končetinami

při

-

"Wir fallen auf dem Bauch!"

těžiště těla, pokrčením

kolen. Pilot a spolujezdec

pokrčenými

kontaktu se svahem brzdí energii pádu. Spolujezdec se drží pilota
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honúmi
před

končetinami.

sebe, kdy

při

Jednou horní

pádu

očekává

končetinou

pouští pas (bok) pilota a mírně ji natáhne

kontakt se svahem. Pilot se snaží zachytit co nejvíce

energie pádu.
Při

pádu může nastat mnoho

situace, kdy jezdci spadnou
přímé úměře

nečekaných
čelem dolů

obličej,

na

počítat. "Může

nastat

ze svahu. Dráha pádu je zde mnohem delší, v

ke sklonu svahu. V takovémto

Snažíme se zabránit pádu na
lyžaři,

situací se kterými musíme
případě

překážku

myslíme na

bezpečí

spolujezdce.

na svahu nebo v jeho blízkosti - jiní

zábradlí apod." (D 'Olif, 2004)

"Může

dojít ke kuriózní situaci, kdy jeden jezdec

řečeno

pilot padá

dolů čelem

(backside, frontside) se jezdci
varianta pádu

při jízdě

a spolujezdec na
právě

přepadne vpřed

hýžďové

nacházejí. V tomto

a druhý vzad.

Přesněji

svaly. Otázkou je, v jaké fázi
případě může

nastat nejhorší

na :frontside, kdy se jezdec nachází zády ke spádnici svahu a

relativní délka pádu je nejdelší. Spolujezdec je v této fázi

znevýhodněn

i tím že nevidí kam

padá."
(D 'Olif 2004)

Pády

nacvičujeme

nacvičovat přímo

pádu a tím

ze stoje po zvládnutí upnutí do vázání a vstávání. Pády

na svahu.

narůstá

Obecně

můžeme

platí, že čím je jezdec vyšší, tím absolvuje delší dráhu

riziko úrazu. Proto

nacvičujeme

pády v prudším svahu, kdy padáme

směrem

nahoru- do svahu. Využijeme příkrosti svahu a pro

začátek

nám právě tento svah

pomůže

zkrátit dráhu pádu. Poté zkoušíme pád z méně strmého svahu. "Pády trénujeme

v dostatečném množství a chování při nich se snažíme zautomatizovat."
(D 'Olif, 2004)
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Základní (tandemový) postoj

Pilot stojí jako první, spolujezdec jako druhý, přičemž spolujezdcova přední noha je upnuta
zezadu, mezi nohama pilota. Spolujezdec drží pilota a nechává se vést jeho pohyby. D'Olif
říká,

že: "Spolujezdec drží

pevně

držící se za břicho pilota. Pilot ho

pilota kolem pasu.

může

Může

mít ruce

vzájemně

spojené

držet za ruce a tak stabilizuje polohu svých rukou.

Toto je variabilní dle možností a schopností jezdců." Volba je na jezdcích, jde o pohodlí a
ergonomii jízdy.
Spolujezdec se drží pilota pevně za boky, tiskne se k němu trupem. Stojí uvolněně
a

čeká

na poslední instrukce

před

výjezdem na svah. Pilot

směřuje

pohled ve

směru

jízdy.

Viz obrázek č.6:

Známe i jiné držení jezdců na tsnb. Spolujezdec se drží jednou rukou

přes

rameno pilota,

druhou rukou pod paží. Dle délky paží může buď ruce spojit nebo se drží za hrudni'k Toto
držení se uplatňuje spíše, pokud je spolujezdec vyšší než pilot. Pro menšího spolujezdce je
toto držení nevýhodné z pohledu držení rovnováhy. Pilot nemůže zdatně manévrovat.
Nácvik stoje trénujeme již na horské

boudě, stejně

jako upínání do vázání, vstávání a pády.

Pokud jsme již na svahu, a zvládli jsme upnutí do vázání a pády a stojíme
k jízdě.

"Ještě

připraveni

v této fázi je dobré zopakovat si základní komunikaci, kterou se budeme

domlouvat během jízdy." (D'Olif, 2004)
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Jízda po mírném svahu, jízda frontside, backside

"Při

samotné

jízdě

je

nejdůležitější

souhra obou

jezdců, stejně

jako když jedeme na

motocyklu, kdy spolujezdec kopíruje pohyby pilota." (D'Olif, 2004)

Jízda po mírném svahu

rovině

Jízdu na tsnb zahajujeme po
pomalou
směru

plně

nebo velice mírném svahu ze základního postoje,

kontrolovanou jízdou. Jedeme po ploše tandem snowboardu, díváme se ve

jízdy. Pro nácvik jízdy na tsnb si vybíráme velice mírný svah s dojezdem do roviny .

.. ..:n11

Obrázek č. 7: Jízda po ploše tsnb

Jízda frontside
Zahajujeme ze

základn~ho

postavem, z pozice, kdy je tandem snowboard

frontsideovou hranou do svahu. Jezdci

přenesou

váhu na

špičky

a

pokrčí

zaříznut

kolena, tím

zvednou tandem snowboard backsideovou hranou od země a realizují jízdu frontside.
Zahajujeme j~zdou frontside šikmo svahem s dojezdem do roviny. D'Olif (2004)
"Jízda frontside je z hlediska

výběru

neboť

je pro oba jezdce

přirozenější

čelem

ke svahu a mohou

vidět

hraně

funguje lépe

při

kam

padaj~.

pokud

padaj~ dopředu

že:

způsob

jízdy,

jezdců, kteří

jedou

mezi frontside a backside jednodušší
z hlediska pocitu jistoty obou

ři'ká,

na břicho." ... "Jízda po

vyšších rychlostech. Je tedy možné, že až se více rozjedeme,

půjde

nám jízda snáze." (D'Olif, 2004)
Nácvik j~zdy frontside a backside zahájíme na m~rném svahu s dojezdem do roviny, j~zdou
šikmo svahem.
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Jízda backside

Jízdu backside zahajujeme z postavení zády ke
paty, se

současným pokrčením

směru

spádnice. Musíme

přenést

kolen, tím zvedneme frontsideovou

váhu na

hranu tandem

snowboardu od země. Pokud je pilot zkušený, můžeme realizovat jízdu šikmo svahem.
Snažíme se udržet tandem snowboard na backsideové
snowboardu hrozí snadné
"Nezkušený spolujezdec

přepadnutí vpřed

může

hraně. Během

nebo vzad

při nesouhře

zavinit pád na záda, proto by

k pilotovi a nechat vedení tandem snowboardu na

něm."

jízdy na tandem

měl

jezdců.

obou

být pánví

přitisknut

můžeme

(D'Olif, 2004) Poté

realizovat jízdu smýkanými oblouky. Realizujeme jízdu smýkanými oblouky za
předpokladu,

že pilot je zkušeným jezdcem a spolujezdec již zvládl přenosy váhy na přední

a zadní nohu a vykazuje schopnost spolupráce a "kopírování" pilotových pohybů.

Smýkaný oblouk, jízda smýkanými oblouky

č.8) nepředstavují

Smýkané oblouky na tandem snowboardu (Obrázek

velký problém,

pokud známe smýkaný oblouk na single snowboardu. Na tsnb je nutné slovním pokynem
upozornit spolujezdce, že zahájíme oblouk. Použijeme povel: "Jedeme vlevo I vpravo!" a
poté "Přenes váhu na přední nohu!" (D' Olif, 2004)
Nácvik smýkaných

oblouků

přenosem

přední

rotujeme

váhy na
současně

Zzahajujeme jízdou šikmo svahem a provádíme je

změnou

nohu, dále tandem snowboard položíme na jeho plochu a

trup a ramena. Dbáme na to, aby oba jezdci provedli tyto

činnosti

ve

správném timingu pohybů.
Pokud jsme trochu natrénovali smýkané oblouky a pilot má pocit, že spolujezdec zvládne
souhlasné pohyby pro navazování

oblouků, můžeme

smýkaný oblouk backsideové hrany. Postupem
přenosem

sil při smýkaném oblouku.
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času

navázat z frontsideové hrany na
se spolujezdec

přidává

aktivním

Obrázek č.8: Jízda smykem
"Oba jezdci musí zkoordinovat své pohyby tak, aby nedošlo k protichůdnosti jejich sil."
(D'Olif, 2004)
Při

nácviku smýkaných

oblouků

se snažíme dbát na souhru obou jezdců. Smýkaný oblouk

využijeme jako brzdící mechanismus jízdy na tsnb a pro provedení
působí
vytváří,

z fyzikálního hlediska jako

"těžké břemeno". Odstředivá

oblouků.

Spolujezdec

síla, kterou spolujezdec

by měla být korigována pilotem, aby nedošlo k přetočení tandem snowboardu více

než chceme. Jízdu smýkanými oblouky zahájíme po zvládnutí výše uvedených dovedností
(technik) jízdou šikmo po mírném svahu.
Řezaný oblouk, jízda řezanými oblouky

Řezaný oblouk zahajujeme z jízdy šikmo svahem. Tandem snowboard musí jezdci
překlopit

na hranu, a díky svému vykrojení jede tandem snowboard po

končetiny

a horní polovina

těla

se naklání do oblouku.

zvyšuje, a na jeho konci jsou tyto složky
zpět

nad tandem snowboard

přestanou

Během

největší. Zmírněním

jezdci

měnit směr

hraně.

Dolní

oblouku se náklon a tlak
tlaku a

přesunutím těžiště

jízdy. Oblouk

končí

v jízdě

šikmo svahem. Poté zahájíme navazování řezaných oblouků a jízdu řezanými oblouky.
,,Díky velké hmotnosti dvou jezdců na tandem snowboardu můžeme vyvinout velký tlak na
hrany snowboardu, který je pro

úspěšné

zvládnutí

2004) Řezaný oblouk viz obrázek č.9.
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řezaného

oblouku nutností. (D'Olif,

Obrázek č. 9: Řezaný oblouk
Nácvik

řezaných

smýkaných

oblouků

oblouků.

provádíme po zvládnutí jízdy na frontside, backside a

Volíme mírný svah,

postupně

zkoušíme i jízdu po

středně

prudším

svahu." D'Olif (2004)
Dle D' Olifa může dojít k chybám, kterých se musíme pří jízdě na tsnb vyvarovat:
•

Hmotnost jezdců

spočívá

•

Špatná koordinace jezdců při zahájení oblouku (protichůdné pohyby spolujezdce,

na zadních nohách.

špatný timing pohybů obou jezdců atd.).
•

Vyvíjení malého tlaku na hrany.

•

Rigidita nezkušeného jezdce (spolujezdce i pilota).
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2 CIL, UKOLY A HYPOTEZA PRACE
Cíl práce
Aplikovat techniku a metodiku tandem snowboardingu pro výcvik zrakově postižené.

Úkoly práce
1. N avrhnout průpravné cvičení pro rovnováhu na tandem snowboardu pro zrakově

postižené.

2. Vyhodnotit vybrané dovednosti dvojice pilot-spolujezdec na tandem snowboardu
z hlediska zvládnutí rovnováhy.

Hypotéza
1. Lze aplikovat techniku a metodiku tandem snowboardingu zdravých pro výcvik zrakově
postižených na základě výsledků zvládnuté úrovně rovnováhy?
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3. 1 Výzkumné metody
3. 1. 1 Výzkumný soubor

Pro složitost a specifiku daných dovedností jsme se rozhodli pro výzkum s pomocí
dvojice jezdců na tandem snowboardu.

1. zrakově postižená - spolujezdec tandem snowboardu

22 let, dokončené středoškolské vzdělání, sportovní klasifikace: B2.

Klinická diagnóza: Novorozenecká retinopatie v důsledku kyslíkové terapie.
Schopnost vizu: Probandka je schopna z blízkosti 2

metrů

zaznamenat stín osob za

normální viditelnosti.
Obh'bené sportovní činnosti: plavání,

chůze

Zkušenosti s tandem snowboardingem:

v přírodě.

začátečník.

Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS se zrakově postiženou, viz Příloha č.l.
Informovaný souhlas pro výcvik zrakově postižené, viz Příloha č. 2.

2. Pilot - M.P., 26let, vidící.
Oblíbené sportovní činnosti: jízda na tandem a single snowboardu, horolezectví.
Zkušenosti s tandem snowboardingem: pilotní jízda na tandem snowboardu, 2 zimní
sezony.
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3. 1. 2 Varianta kvalitativního výzkumu
Základním

přístupem

kvalitativního výzkumu této diplomové práce je

případová

studie

výcviku zrakově postižené osoby na tandem snowboardu. "V případové studii jde o detailní
studium jednoho

případu

nebo

několika

málo

případů.

V Případové studii jde o zachycení

složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti." Rendl (1997)
Předpokládá
společně

se, že bude proveden výcvik

zrakově

postižené osoby na tandem snowboardu

se zdravým pilotem tsnb. Pro výcvik aplikujeme metodiku a techniku tandem

snowboardingu zdravých.

Současně

pro rovnováhu. Návrh tohoto

doplníme tuto metodiku návrhem průpravného

cvičení

cvičení

bude aplikací nácviku rovnováhy

single

snowboardingu pro tandem snowboarding zrakově postižených.

3. 1. 3 Metoda získávání dat
Hodnotitel v průběhu výcviku dvojice spolujezdec (zrakově postižená) - pilot (vidící) bude
pozorovat zvládnutí úrovně rovnováhy ve vybraných dovednostech na tandem snowboardu.
Výcvik bude probíhat v

lyžařském

areálu Monínec u obce

rovinu, mírný a středně prudký svah pro nácvik průpravných
Předpokládáme,

rozděleny

že budeme

cvičit

Sedlec-Prčice,

cvičení

který nabízí

pro rovnováhu.

celkem 1O dní (leden - únor 2008), které budou

do dvou (pětidenních) výcvikových bloků.

Denně cvičíme

2-4 hodiny.

V průběhu denního výcviku budeme hodnotit 4 vybrané dovednosti z hlediska zvládnutí
rovnováhy. Sledováním a výslednou komparací hodnot 2. a 1O. výcvikového dne
zlepšení/zhoršení
(zrakově

úrovně

určíme

rovnováhy ve vybraných dovednostech dvojice pilot-spolujezdec

postižená).

Na závěr výcviku budeme klást otázky zrakově postižené. Otázky jsou zaměřeny na pocity
zrakově

postižené z nácviku rovnováhy a jízdy na tandem snowboardu. Otázky a

nalezneme ve výsledkové části v příslušné kapitole: 4. 3 Dotazování
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zrakově

odpovědi

postižené.

3. 1. 4 Analýza dat
Pro

ověření

spolujezdec

zvládnutí rovnováhy na tandem snowboardu dvojice pilot (vidící) -

(zrakově

postižená) vyhodnotí hodnotitel pozorováním vybrané dovednosti na

tandem snowboardu z hlediska dosažené úrovně rovnováhy na tsnb.
Protože nelze jednoznačně určit, který z

jezdců

(pilot nebo spolujezdec) během hodnocení

jednotlivých dovedností na tsnb vyvolá ztrátu rovnováhy, rozhodli jsme se hodnotit dvojici
komplexně- jako

celek.

Směrodatný je

vyrovnávací pohyb, který provede jeden či oba dva

z dvojice. Do výcviku sledované osoby (spolujezdec na tandem snowboardu) je zapojen
pilot tandem snowboardu- guide (vidící M.P .).
V roli hodnotitele pro hodnocení dosažené úrovně rovnováhy je snowboardový instruktor
(J.K.), který hodnotí tyto vybrané dovednosti:

1. základní (tandemový) postoj - výdrž 15 vteřin

3. jízda smýkanými oblouky- 3 na sebe navazující oblouky
4. jízda řezanými oblouky - 3 na sebe navazující oblouky
5.

brzdění

a zastavování - fáze zahájení brždění do úplného zastavení

Hodnotíme po

rozjezdění

dvojice pilot -

zrakově

postižená, cca po 5-ti jízdách, dle

následující legendy, viz tabulka č.1 :
Tabulka č. 1: Legenda pro hodnocení rovnováhy
Výkon

Popis výkonu

Kvalitní -1

bez výkyvů a vyrovnávacích pohybů horních končetin nebo těla

Uspokojivý- 2

dochází k výkyvům horních končetin nebo těla

Nedostatečný-

3

rovnováha je narušena (pád)

(Neuman, 2003 -upravený Test rovnováhy dle Romberga)
Vybrané dovednosti hodnotíme

třikrát

každý den. Výsledky

výkonů zprůměrujeme

a

zaokrouhlíme. Vyjde nám tak výsledná hodnota pro jednotlivý den a dovednost.

Výsledek hodnocení je vzájemnou interakcí obou
předpokládáme,

subjektů

na tandem snowboardu, kdy

že pilot je vidící osoba, zkušená v jízdě na tandem snowboardu a

spolujezdec je zrakově postižená -

začátečník.
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3. 2 Návrh

průpravných cvičení

pro rovnováhu pro tandem

snowboarding zrakově postižených
Pro průpravná cvičení pro rovnováhu pro tandem snowboarding využíváme dvě pozice
jezdců (zrakově

postižený: spolujezdec a asistent- pilot tandem snowboardu):

1. partnerský systém a 2. tandemový postoj a jejich kombinaci v upnutí a bez upnutí do

single snowboardu (v případě partnerského systému) a do tandem snowboardu (v případě
tandemového postoje).
Před

samotným nácvikem rovnováhy

budeme

provádět

jednotlivé

vysvětlíme zrakově

činnosti.

Vysvětlíme

postiženým, jakým

způsobem

význam osvojení si technik pro

rovnováhu na tandem snowboardu.

Začínáme

s tréninkem "na suchu" v horské chatě.

Začínáme

s nácvikem v partnerském systému, poté v tandemovém postoji. Klademe

důraz

na dostatečný počet opakování jednotlivých dovedností pro rovnováhu.

1. V partnerském systému: asistent a
vzájemně

horními

končetinami.

zrakově

postižený stojí proti

Provádíme základní postoj a

sobě

drží

se

průpravná cvičení

pro

rovnováhu.

2. V tandemovém postoji: pilot a postižená stojí v základním tandemovém postoji- pilot
stojí

vepředu

končetina

a spolujezdec

(zrakově

postižená osoba) stojí za ním.

spolujezdce se nachází mezi dolními

vzájemný kontakt

jezdců,

končetinami

kdy se spolujezdec drží

pevně

Přední

dolní

pilota. Osvojujeme si

pilota a trupem se k němu

tiskne.

Pilot tandem snowboardu vede pohyb. Po

několika

opakováních

spolujezdce, aby vedl pohyb on. Tímto si pilot-asistent
dovednosti zrakově postižené.
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ověří úroveň

můžeme

pobídnout

osvojení

nacvičené

V těchto pozicích provádíme následující cvičení:

* Základní postoj
pohybů

Snažíme se o stoj s výdrží bez vyrovnávacích
alespoň
směru

15

vteřin.

Dolní

končetina(y) jezdc(ů)

jsou

trupu a horních

mírně pokrčeny,

končetin

pohled

s výdrží

směřují

ve

jízdy.

Obrázek č. 10:

Obrázek č. ll:

Základní postoj v partnerském systému Základní tandemové postavení na tsnb
Provádíme základní postoj v partnerském systému obr.
č.

č.

10 a v tandemovém postoji obr.

ll.

* Přenos
špičku

těžiště

na

přední

nohu se

současným

tandem snowboardu. Jezdec Gezdci) se

snowboardu.

Těžiště přesouváme

na

v kolenních kloubech. Zadní dolní

přední

náklonem trupu jezdce

současně

dolní

končetina

naklání

končetinu

za

vpřed

Gezdců)

špičku

nad

nad

tandem

současného pokrčování

je v tuto chvíli natažena a

odlehčena.

Vracíme se zpět do výchozí pozice.

*

Přenos těžiště

na zadní nohu se

snowboardu. Jezdec Gezdci) se
Těžiště přesouváme

zadní

končetiny.

současným

současně

náklonem trupu nad patku tandem

naklání dozadu nad patku tandem snowboardu.

na zadní dolní končetinu za současného pokrčování v kolenním kloubu

Přední

dolní

končetina(y)

odlehčena(y)

je Gsou) v tuto chvíli

a

natažena(y) v kolenním(ch) kloubu(ech). Vracíme se zpět do výchozí pozice.

* Zatížení přední hrany (frontside)
Zatížení přední hrany realizujeme snížením
pokrčením

těžiště pokrčením

kolenních

kloubů

v kyčelních kloubech. Zvedáme tak zadní hranu tsnb nad zem.
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a mírným

Zároveň mírně

zakláníme trup, abychom vyrovnali stabilitu, zabráníme extrémnímu pohybu

vpřed,

který

by vedl k přepadnutí, tedy k pádu na čelní stranu.

* Zatížení zadní hrany (backside)
Zatížení zadní hrany realizujeme snížením
pokrčením

zvedáme

v kyčelních kloubech

přední

oběma

hranu snowboardu

či

těžiště pokrčením

jezdci

kolenních

současně. Přeneseme

č.

a mírným

váhu na paty a

tandem snowboardu nad zem. Snažíme se udržet
přepadnutí

dozadu.

12 demonstruje zatížení zadní hrany a mírné zvednutí hrany

přední

stabilitu, aniž bychom provedli extrémní pohyb vzad, který by vedl k
Obrázek

kloubů

v partnerském systému.

Obrázek č.l2:
Zatížení zadní hrany v partnerském systému

* Snížení těžiště těla
Snížení

těžiště těla

provedeme

pokrčením

v kolenních kloubech. Pokud provádíme tento

pohyb v tandemovém postoji, pohyb zahajuje pilot tandem snowboardu, spolujezdec se
přidá. Můžeme
těžiště

vyzkoušet

opačnou

variantu, kdy pohyb zahajuje spolujezdec. Snížení

mohou provést oba jezdci současně.

Snížení

těžiště těla nacvičujeme

v základním postoji,

později

za jízdy mírným svahem

s dojezdem do roviny.

•

Uvedené dovednosti trénujeme na rovině a mírném svahu.

•

Vedení zrakově postižené je realizováno: slovním pokynem a

tělesným

kontaktem

s instruktorem (v tandemovém postoji, v partnerském systému).
•

Klademe

důraz

na dostatečný počet opakovávání jednotlivých dovedností.
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4 Výsledky

4. 1 Shrnutí nácviku průpravných cvičení pro rovnováhu

Proběhl

desetidenní výcvik spolujezdce

snowboardu,

rozdělen

realizovali jsme
zrakově

do dvou

(zrakově

postižená) a pilota (vidící) na tandem

pětidenních bloků

průpravná cvičení

(leden-únor 2008). Každý den jsme

pro rovnováhu dle návrhu pro tandem snowboarding

postižených a poté následovala aplikace metodiky a techniky tandem

snowboardingu zdravých pro výcvik dvojice pilot - spolujezdec (zrakově postižená).

Aplikací

průpravných cvičení

pro rovnováhu pro single snowboarding jsme doplnili

metodiku pro tandem snowboarding zrakově postižených.

Analyzujeme aplikaci navrženého

průpravného cvičení

pro rovnováhu pro tandem

snowboarding zrakově postižených na základě shrnutí nácviku dovedností v:
1) Partnerském systému
2) Tandemovém postoji obou jezdců.
Na základě nácviku rovnováhy v partnerském systému a tandemovém postoji jsme dospěli
k těmto poznatkům:
N ácvik rovnováhy v partnerském systému

N ácvik

průpravných cvičení

nečinilo zrakově

chatě,

pro rovnováhu bez upnutí do vázání v partnerském systému

postižené potíže. Základní postoj byl

prováděn

kde jsou eliminovány rušivé vlivy - hluk, strach z

pokrývka.

Zrakově

v prvním dni v horské

otevřeného

prostoru,

postižená si držením za ruce asistenta osvojila navržené

sněhová

průpravné

dovednosti pro rovnováhu, viz kapitola 3. 2. Asistent může zrakově postiženou osobu vést
držením horními končetinami a slovně korigovat polohu končetin a trupu.
Dle metodiky se nám nejvíce
dolních

končetin, přenos

osvědčil

váhy na

nácvik základního postoje,

přední

přenos

váhy na přední a zadní nohu.

cvičení

pro rovnováhu.

pokrčování

a zadní nohu s náklonem trupu

Zrakově

a propínání

vpřed

a vzad,

postižená tak vyzkoušela základní průpravná
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V dalších dnech probíhal nácvik v terénu - na
seznamovala se

sněhovou

lyžařském

svahu, kde se

zrakově

pokrývkou. Stoj na rovině ve snowboardových botech s pomocí

asistenta znamenal potíže ve smyslu udržení rovnováhy na nerovném povrchu.
jsme navržená

průpravná cvičení

postižená osvojila stoj na
přenosu těžiště

Nácvik

několika
zrakově

pokusech.

postižená

sněhové

na

přední

pro rovnováhu a po

několika

Prováděli

pokusech si

zrakově

pokrývce a s pomocí asistenta zvládla základní postoj.
a zadní nohu si

Přenos těžiště

na paty se

zrakově

současným

postižená osvojila také po
zvednutím

špiček prováděla

postižená se značnou nejistotou. Pohyb s přenosem těžiště dozadu byl doprovázen

rigidním držením těla.
Vertikální pohyb - snížení

těžiště pokrčením

systému bez upnutí do tsnb

a natažením kolenních

nečinil zrakově

kloubů

v partnerském

postižené potíže. Asistent vede pohyb a

slovním doprovodem koriguje postavení dolních a horních končetin a trupu v prováděných
činnostech.
Během

nácviku cvičení pro rovnováhu v partnerském systému nedošlo k pádu.

Po upnutí

zrakově

postižené do snb vznikla

značná

nejistota z nového prožitku - stoji s

fixovanýma nohama na snowboardu.
Základní postoj na snowboardu
nucen korigovat
končetiny.

zrakově

činil

potíže ve smyslu udržení rovnováhy. Asistent byl

postiženou a pomáhat v udržení rovnováhy držením za horní

Potíže v provádění dovedností pro rovnováhu

přenosem těžiště

zrakově

postižená zejména s

na hranu backside a s přenosem váhy na zadní dolní končetinu.

Nácvik pro rovnováhu v partnerském systému poskytl zrakově postižené možnost osvojení
si základních dovedností pro rovnováhu.

Shrneme-li význam nácviku v partnerském systému,

můžeme

konstatovat, že ho lze využít

pro nácvik jednotlivých dovedností pro rovnováhu jako
snowboarding zrakově postižených.
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doplňkový

pro tandem

Nácvik rovnováhy v základním (tandemovém) postoji

Nácvik základru'ho (tandemového) postoje jsme

prováděli nejdříve

v horské

chatě

(l.den)

bez upnutí, poté v upnutí do tsnb. Druhý až desátý den jsme tento postoj opakovali v
terénu - na sněhu, na rovině.
Nácvik rovnováhy v základním (tandemovém) postoji jsme se snažili setrvat
vteřin, popřípadě

čtyř

alespoň

15

déle bez ztráty rovnováhy. Tuto dovednost jsme hodnotili jako jednu ze
výkyvů

dovedností pro tandem snowboarding. Snažili jsme se o stoj bez

a

vyrovnávacích pohybů horních končetin a trupu.
Zrakově

postižená v součinnosti s pilotem v tandemovém postoji bez upnutí do tsnb

postupně

navykala na novou polohu - stoj ve dvojici (v tandemu), kdy byla nucena držet se

horními

končetinami

a fixovat trup k pilotovi - instruktorovi. Ten vedl

řídící

pohyb

v prováděných dovednostech.
Během

prvních

(viz tabulka

č.

pokusů

jsme zaznamenali

poměrně značné

ztráty rovnováhy obou jezdců,

2). V dalších dnech se rovnováha zlepšovala a

zrakově

postižená a pilot

získávali v kooperaci v základním postoji schopnost udržet polohu bez velkého úsilí delší
dobu (až 1 minutu) bez výkyvů a vyrovnávacích pohybů.
Jezdci setrvávající v tandemovém postoji bez upnutí do tsnb mohou
nácvik této dovednosti. Pozice, kdy
poskytuje

bezpečnost

ještě

pevně

nejsou

a mohou se tak více

soustředit

tandemovém postoji znamená vzájemnou pozici
vzájemnému osvojování si držení trupu a

končetin

bezpečně provádět

upnuti do tandem snowboardu,

na

prováděnou činnost.

jezdců

na tsnb.

obou jezdců. Pro

Zároveň

Poloha v
dochází k

začátečníky

tandem

snowboardingu tak vzniká nový pohybový návyk v tandemovém postoji.

Základní postoj po upnutí do tsnb

činil zpočátku značné

potíže z hlediska rovnováhy. Pro

udržení stabilní polohy byli jezdci nuceni opírat se o

zeď

v místnosti. Po

několika

opakováních jsme opření o zeď odstranili.
Během

dolní

prvních

pokusů

končetinou

jsme byli nuceni stát na

rovině

tak, že pilot nebyl upnut

přední

do tandem snowboardu. Byl tak schopen vyrovnávat ztráty rovnováhy

této dvojice jezdců vykročením neupnutou dolní končetinou.
Zvládnutí tandemového postoje v upnutí do tsnb znamená

krok k osvojení sidalších

dovedností na tandem sowboardu pro dvojici pilot (vidící) a spolujezdec
postižený).
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(zrakově

Během

nácviku rovnováhy v základním (tandemovém) jsme vypozorovali, že tato pozice je

vynikající pro nácvik jednotlivých dovedností pro rovnováhu. Asistent (pilot) vede zrakově
postiženého kontaktním

způsobem,

koriguje tak postavení jednotlivých

částí těla zrakově

postiženého.
Ačkoliv může

docházet k počáteční

nejistotě

v provádění jednotlivých dovedností pro

rovnováhu na tandem snowboardu, z hlediska výuky pro tandem snowboarding je tato
pozice jezdců nejúčinnější, protože v této poloze dochází k prožitku tzv. "aha efektu".
Současně

shledáváme tuto pozici jezdců jako nejbezpečnější - při

ztrátě

rovnováhy ve stoji,

kdy pilot může kdykoliv vykročit přední dolní končetinou a tak zamezit pádu.
V tandemovém postoji klademe

důraz

na nácvik souhry obou jezdců ve smyslu timingu a

správnosti provedení jednotlivých pohybů.

Zrakově

postižená si osvojuje držení

nejdříve samostatně,

těla

v základním postoji v partnerském systému

poté s pilotem - v tandemovém postoji. V tandemovém postoji

dochází ke korekci polohy trupu a

končetin

obou

jezdců.

Klademe

důraz

na timing a

koordinaci pohybů.
Nácvik v základním tandemovém postoji v upnutí do tandem snowboardu

řadíme

až po

nácviku v partnerském systému a nácviku v tandemové postoji bez upnutí do tsnb. V tomto
postoji korigujeme
jezdců,

detailně

vzájemnou polohu obou jezdců.

Současně

fenomén, který je pro tandem snowboarding charakteristický.
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trénujeme souhru

4. 2 Výsledky hodnocení vybraných dovedností na tandem
snowboardu z hlediska rovnováhy
V průběhu výcviku jsme hodnotili vybrané dovednosti.
ověření

Cvičili

jsme 3-4 hodiny denně. Pro

zvládnutí rovnováhy dvojice pilot (vidící) - spolujezdec

(zrakově

postižená) na

tandem snowboardu jsme hodnotili tyto vybrané dovednosti z hlediska rovnováhy:

1. Základní tandemový postoj (výdrž 15 vteřin)

2. Jízda smýkanými oblouky (3 na sebe navazující oblouky)
3. Jízda řezanými oblouky (3 na sebe navazující oblouky)
4.

Brždění

Rovnováha v

a zastavování

těchto

dovednostech byla hodnocena hodnotitelem, který vyhodnotil

úroveň

vybraných dovedností z pohledu rovnováhy na tsnb. V hodnocení vybraných dovedností
jsme brali v úvahu i hodnocení jezdců- spolujezdce (zrakově postižená) a pilota tsnb.

Hodnotíme po rozjezdění dvojice pilot -

zrakově postižená,

cca po 3-5-ti jízdách.

Legenda pro hodnocení:

Výkon

Popis výkonu

1 - Kvalitní výkon .. .bez výkyvů a vyrovnávacích pohybů horních končetin nebo těla
2 - Uspokojivý výkon ... dochází k výkyvům horních končetin nebo těla
3- Nedostatečný výkon ... rovnováha je narušena - pád

Hodnotitel hodnotí dovednosti 3x

denně.

Hodnoty

tak výsledná známka pro jednotlivý den a dovednost.
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zprůměrujeme

a zaokrouhlíme, vyjde

Rovnováha v základním (tandemovém) postoji

Základní tandemový

postoj (viz teoretická

část

: kap. Technika a metodika tandem

snowboardingu 1. 3. 5) byl hodnocen od prvního dne výcviku. Jezdci stojí v postoji na
tandem snowboardu a snaží se o výdrž bez
vteřin. Během

pohybů nejméně

a vyrovnávacích

nácviku základních dovedností v základním postoji první den

nácviku v horské
končetin

výkyvů

chatě)

jsme zaznamenali ztráty rovnováhy - výkyvy

obou jezdců, kdy jsme se

při

těla

15

(během

a horních
o

zeď

v místnosti. Nedošlo k pádu, hodnotíme známkou 2 (výkon: uspokojivý), viz tabulka

č.2.

výkyvu ve stoji opírali horními

končetinami

Druhý den, jsme se snažili nácvik základního postoje a jednotlivých dovedností pro
rovnováhu na
opět

sněhu. Při

pokusech, které byly hodnoceny známkou 2 jsme zaznamenali

ztráty rovnováhy a vyrovnávací pohyby horních

druhém dní došlo k pádu,

přesto

končetin.

V jednom pokusu ve

celkový průměrný výkon zůstává na úrovni 2 (uspokojivý

výkon).

Tabulka

č.

2: Rovnováha v základním (tandemovém) postoji
....

....

....

"="'

lfiNrnJI

"""

2 (uspokojivý)

2

2.
-·
3.

1

2

4.

1 (kvalitní)
-f--

5.

--

1

6.

2

7.

2

8.

1

9.

1

·--

2
1

1
... .

10.

2

1

2

2

-

V dalších dnech se rovnováha v (tandemovém) postoji zlepšovala a trénink rovnováhy dle
navrženého nácviku se prokázal velice

účinným

pro udržení se bez

vyrovnávacích pohybů dvojice v základním postoji na tandem snowboardu.
úrovně

rovnováhy

Y

výkyvů

a

Nejkvalitnější

základním postoji zaznamenáváme 4., 5. a 9. den, kdy jezdci dokáží

stát bez vyrovnávacích pohybů trupu a horních končetin 15

vteřin,

dle stanovených kritérií

hodnocení, téměř ve všech pokusech. Poslední den hodnotíme známkou 2, stoj obou jezdců
není plně jistý- sledujeme výkyvy horních končetin pro vyrovnání labilní polohy jezdců na
tandem snowboardu.
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Graf č.l:Rovnováha v základním (tandemovém) postoji

Rovnováha v základním postoji
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3.
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6.

5.

8.

7.

10.

9.

den

Vzestup

či

sestup

úrovně

rovnováhy v základním (tandemovém) postoji -

jezdců

popisuje

graf č. 1. Sledujeme, že výkony v rovnováze v základním postoji dvojice pilot-spolujezdec
již neklesly na

úroveň

3,

přesto

z tabulky

č.

2 pozorujeme, že pády v základním postoji

jsme v dílčích pokusech zaznamenali (celkem tři).

Rovnováha za jízdy smýkanými oblouky

Během

je

hodnocení rovnováhy za jízdy smýkanými oblouky jsme zjistili, že pro její udržení

důležitý

timing

pohybů

obou jezdců.

Uplatňuje

se tzv. "aha efekt", kdy si jezdci osvojí

pohybovou koordinaci v nájezdu do oblouku, provedení
končetiny

přenosu

váhy na

přední

dolní

a rotaci ramen a trupu. Asistencí pilota, který vede spolujezdce, je tento proces

umocněn. Daří-li

se

oběma jezdcům

timing v prováděných dovednostech, neztrácí jezdci

rovnováhu a bez potíží provedou smýkaný oblouk a pokračují v jeho navázání.
První den jsme jízdu na tsnb smýkanými oblouky nehodnotili, protože výcvik dvojice pilot
- spolujezdec probíhal v horské

chatě.

Rovnováhu za jízdy na tsnb smýkanými oblouky

jsme začali hodnotit ve druhém výcvikovém dni,
chatě. Nedařilo

jízdu

třemi

neboť

prvním dnem byl nácvik v horské

se nám osvojit si rovnováhu a souhru ve dvojici natolik, abychom zvládli

na sebe navazujícími smykovými oblouky bez pádu

v rovnováze se projevila v hodnocení prvních

dnů

-

nedostatečná

tsnb - známka 3 (rovnováha je narušena - pád), viz tabulka
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či

č.3.

zastavení. Nejistota

rovnováha v jízdě na

Z tabulky vyplývá, že 2.

den výcviku je jízda hodnocena celkovou
hodnocena

dvěma

průměrnou

uspokojivými výkony (2) a celkový
předchozímu

znamená vzestup oproti

dni na

úrovní 3.
průměr

úroveň

Třetí

zaokrouhlený na celá

čísla

2. V dalších dnech (4.-10.)

nezaznamenáváme pády, výkyvy a vyrovnávací pohyby horních
přetrvávají.

úroveň

den je již

končetin

a trupu

Hodnotíme známkami 2 a 1 (uspokojivé a kvalitní výkony).

Tabulka č. 3: Rovnováha za jízdy smýkanými oblouky
l
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2
j
3
2
4·
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3 (nedostatečný)

I

2 (uspokojivý)

I
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.

---~

1

_]
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j

1 (kvalitnO,
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l_6__ i__2

1

-~

_2_ _

~~-~ ~ - ~- ~~~j~=t .:. j._ .-..~~ --~=-]

:: 10

1

I

2

i. .__ l____ _
___

_ 1

Nejlepší výkony jsme se nám
podařilo
jezdců

realizovat jízdu bez

:

podařilo

výkyvů těla

1 ___
_1 __ ___j:_ _ _ _ _ _ _

__

j

hodnotit 5., 8. a 10. den výcviku, kdy se nám
a vyrovnávacích

pohybů

horních

končetin

obou

s výjimkou vždy jednoho pokusu v každém dni. Ve druhé polovině výcviku (6.-10.

den) jsme

potřebovali

dva dny na to, abychom

opět

dosáhli

úrovně

hodnocení 1 (kvalitní

výkon).

Graf č.2: Rovnováha za jízdy smýkanými oblouky
Rovnováha za jízdy smýkanými oblouky
1

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

den
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7.

8.

9.

10.

Poslední den výcviku jsme realizovali
končetin.

horních

převážně

hladkou jízdu bez

pádů,

Jízdy byla hladké, bez

pádů, výkyvů těla

i

a hodnotící subjekt zhodnotil jízdy

známkami 1 -kvalitní výkon, viz tabulka č.3.
či

Vzestup

sestup hodnot pro rovnováhu za jízdy smýkanými oblouky v

sledovat v grafu
(nedostatečný

č.2.

čase můžeme

Sledujeme, že pouze v prvním dni byla jízda hodnocena známkou 3

výkon). V ostatních dnech sledujeme vzestup

úrovně

pro jednotlivé dny

známkami 1 (kvalitní) a 2 (uspokojivý).

Rovnováha za jízdy řezanými oblouky
Rovnováhu za jízdy

řezanými

daří

oblouky se nám

rychlostech. Ke ztrátám rovnováhy a k pádům za jízdy

udržovat v jízdě

při

vyšších

řezanými

oblouky dochází

během

řezanými

oblouky byla v prvních

extrémního náklonu jezdců v oblouku.
Z tabulky vyplývá
dnech

značně

řezanými

č.

4 vyplývá, že rovnováha za jízdy

nejistá. Na

začátku

výcviku se nám

nedařilo

udržet rovnováhu pro jízdu

oblouky - druhý den výcviku hodnotíme známkou 3 -nedostatečný, všechny tři

hodnocené jízdy

skončili

pádem. Ve

třetím

dni se nám

podařilo

ve druhém pokusu udržet

rovnováhu a během jízdy řezanými oblouky nespadnout a splnit tak kritéria pro hodnocení
(provést 3 na sebe navazující oblouky) pro tuto dovednost.
Tabulka č. 4: Rovnováha za jízdy řezanými oblouky
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52
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Čtvrtý den jsme pro danou dovednost zaznamenali hodnocení úrovně rovnováhy 1 (kvalitní

výkon), tedy bez

výkyvů těla

a vyrovnávacích

pohybů končetin

obou jezdců, celkem 2x -

výsledný výkon 1 -kvalitní. Pátý, sedmý, devátý a desátý den jsme již dokázali
řezané

výraznějších výkyvů

oblouky bez

a vyrovnávacích

na úrovni 1 - kvalitní výkon, viz tabulka

č.

pohybů končetin,

4. Osmý den sledujeme

provádět

hodnocení je

nejvyrovnanější

výkony z hlediska jednotlivých pokusů pro hodnocení jízdy řezanými oblouky - všechny 3
výkony jsou na úrovni 2 - uspokojivý.

Graf č. 3: Rovnováha za jízdy řezanými oblouky

Rovnováha za jízdy řezanými oblouky
1

1

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

den
Úroveň rovnováhy za jízdy řezanými oblouky můžeme sledovat v tabulce č.3. vidíme, že

výkony v prvních dvou dnech stagnovaly na úrovni 3 dnech se
dařilo

úroveň

nedostatečný

výkon. V dalších

rovnováhy zvyšovala. Poslední dva dny výcviku (9. a 10 den) se nám

udržet rovnováhu v jízdě

oblouky bez

z pohledu udržení rovnováhy hodnotil hodnotitel poslední den známkou 1 (kvalitní
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daří.

pohybů

oblouků

výkon).

dvojice jezdců se

a vyrovnávacích

končetin

Timing

pohybů

výkyvů

horních

a

těl jezdců.

řezanými

Zvládnutí řezaných

Rovnováha při brždění a zastavování

Rovnováha, timing a koordinace pohybových
důležitou

roli v brždění a zastavování.

tandem snowboardu se

zrakově

Zrakově

dvojice pilot-spolujezdec hraje

Naším poznatkem je, že ve fázi zastavení na

postižená pouští pilota jednou horní

popřípadě očekává

vyrovnala ztrátu rovnováhy,

vzorů

končetinou,

aby

pád. Tento pohyb má charakter reflexu.

postižená se tak podílí na udržení rovnováhy během brždění a zastavování.

V udržení rovnováhy

během brždění

fázi zastavení, kdy se nám

nedařilo

a zastavování jsme

měli

potíže zejména v konečné

zastavit bez pádu, nebo výrazných

výkyvů

horních

končetin či těla.
časté

V prvních dnech tento fakt znamenal
dovednosti na úrovni

č.

3

(nedostatečný

pády, to se projevilo v hodnocení této

výkon), viz tabulka č.5. druhý a třetí den výcviku

na tsnb.
Tabulka č. 5: Rovnováha při brždění a zastavování

1

nehodnoceno

nehodnoceno

nehodnoceno

2

3

2

3

3

3

3

3

2

3 (nedostatečný)

4

3

2

2

2

5

1

3

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

~L
7
10

V dalších dnech se

úroveň

(nedostatečný)

2
2

2

1

rovnováhy

2

při brždění

a zastavování zvýšila. Ve

čtvrtém

a

pátém dni ještě zaznamenáváme pád v 1 pokusu pro hodnocení. Od šestého dne již dvojice
pilot (vidící)- spolujezdec
a devátý den jsme
pohybů

(zrakově

převažují

postižená) během brždění a zastavení nepadá. Osmý

kvalitní výkony -

brždění

bez

výkyvů těla

a vyrovnávacích

pilota či spolujezdce.

Poslední (1 O. den) kurzu zaznamenáváme hodnotu výkonu uspokojivý (2),

neboť

dle

hodnotitele, došlo ve dvou pokusech ke ztrátám rovnováhy a vyrovnávacích pohybů jezdců
horními končetinami.
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Graf č. 4. Rovnováha při brždění a zastavování

Rovnováha

při brždění

a zastavování
1

1

8.

9.

2

1.

3

3

2.

3.

4.

6.

5.

7.

10.

den

V grafu

č.

4

můžeme

sledovat postupný vzestup

zastavování dvojice jezdců pilot (vidící) - spolujezdec

úrovně

rovnováhy pro

(zrakově

postižená).

brždění

a

Nejkvalitnější

výkony byly hodnoceny osmý a devátý den výcviku. Desátý den sledujeme pokles výkonu
na úroveň 2 - upokojivý výkon.
Zvládnutí dovednosti

brždění

a zastavování z hlediska rovnováhy dvojice

vidící-zrakově

postižená v posledním dni výcviku, hodnotíme jako uspokojivé. Podotýkáme, ale, že 8.a 9.
den jsme dosáhli mnohem lepších výsledků.
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Celkové hodnocení úrovně rovnováhy u vybraných dovedností
Porovnáme-li 2. den výcviku (v 1. dni jsme hodnotili jen postoj v tandem snowboardu) a
1O. den výcviku, zjistíme, že
zvýšila z úrovně 3

oblouky

Rovnováha v základním postoji

úroveň

(nedostatečný
zůstala

řezanými

rovnováhy se za jízdy smykovými a
úroveň

výkon) na

na úrovni 2 a rovnováha

1 (kvalitní výkon).

při brždění

se zvýšila

z úrovně 3 na úroveň 2.

Graf č. 5: Komparace dosažené úrovně rovnováhy ve vybraných dovednostech

Komparace dosažené úrovně rovnováhy ve vybraných
dovednostech
1

1

rovnováha při
jízdě smýkanými
oblouky

rovnováha ve stoji

rovnováha

jízdě řezanými

oblouky

~ačátek výcviku (2.den)

Z grafu

č.5

(zrakově

při

[I) konec

rovnováha při
brždění a
zastavování

výcviku (1 O.d~!liJ

vyplývá, že se nám podařilo zlepšit všechny výkony dvojice pilot-spolujezdec

postižená) ve všech dovednostech, s výjimkou rovnováhy v (tandemovém)

postoji. Zde

zůstaly

uvádíme, že

předposlední

výkony (poslední - lO.den) na úrovni 2 - uspokojivé Pro
den výcviku hodnotitel hodnotil

(tandemového) postoje známkou 1 - kvalitní výkon,

stejně

úroveň

upřesnění

rovnováhy základního

tak jako u dovednosti brždění a

zastavování (viz tabulky č.2 a 5).
Na

základě

výsledků

hodnocení rovnováhy ve vybraných dovednostech

konstatovat, že z hlediska zvládnutí rovnováhy dvojice pilot (vidící)- spolujezdec
postižená) mohou

zrakově

můžeme
(zrakově

postižení zvládnout jízdu na tandem snowboardu v pozici

spolujezdce.
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3. 4 Dotazování zrakově postižené
Na konci výcviku jsme kladli

zrakově

postižené L. M.

několik

otázek k výcviku na tandem

snowboardu:

Otázka: Jaké jsi prožívala pocity když jsi stála poprvé na tandem snowboardu a

poprvé sjela dolů z lyžařského svahu?
Odpověď: "Předem

snowboarding
chůzi

na

určitě

říci,

musím
je.

sněhové

že jsem ohromena zážitkem, kterým pro

Nečekala

mě

sněhu ... První

jsem tak zajímavé prožitky na

tandem

pocity

při

pokrývce znamenaly kroky do neznáma, zejména v těžkých

snowboardových botech ... první jízda
nepamatuji. Pamatuji si jen pád

dolů

křečovitá

ze svahu byla dost

při brždění,

a moc si z ní

když jsme nezvládli rovnováhu na tandem

snowboardu ... "

Otázka: Myslíš si, že jsi zvládla navržené dovednosti pro rovnováhu na tandem

snowboardu?
Odpověď:

"Nikdy jsem nic takového

pokrčováním

necvičila, přenos

váhy na paty se

koleních kloubů ve mně zpočátku budil strach a nejistotu. Jistota mi scházela
větší

zejména v partnerském systému upnuta do snowboardu. Naopak
bezpečí

současným

jistotu a pocit

jsem pociťovala v tandemovém postoji v roli spolujezdce s pilotem, který mě vedl.

Postupně jsem

si zvykala na polohu stoje na tandem snowboardu."

při

Otázka: Do jaké míry jsi byla schopna spolupracovat

jízdě

na tandem

snowboardu?
Odpověď: "Zezačátku

ze

Nevěděla jsem pořádně

mě

M.P. (pilot)

co a jak mám

neměl

dělat ... Musel

abych zkusila pohyb provést, jsem neuměla nebo
Více jsem pochopila, když

mě

radost. Byla jsem jaksi "tuhá",
mi

nejdříve

nevěděla,

vše

vysvětlit.

křečovitá.

Na pobídku

jak ho mám realizovat.

instruktor chytil za ruce a vedl

mě ... Mnohem

více jsem

ovšem pochopila v tandemovém postoji, kdy jsem byla více v kontaktu s tělem pilota a tak
jsem mohla intenzivně cítit pohyb, který na mě pilot vyžadoval. .. "
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Otázka: Co se ti líbilo při jízdě na tandem snowboardingu nejvíce?
Odpověď:

"Zážitky z rychlé jízdy, relativní bezpečí - kontaktem s pilotem, aktivní pohyb.

Tandem snowboarding
řezanými

mě překvapil

tím, že jsem mohla cítit rychlost zejména

oblouky, kdy jsem cítila velký tlak, který je vyvíjen na dolních

při jízdě

končetinách

v obloucích."

Otázka: Co chceš (k tandem snowboardingu) říci závěrem?
Odpověď:

"Na

snowboarding

začátku

vlastně

je.

výcviku vím, jaké to je,

výcviku jsem
Nevěděla

nevěděla

jsem jakým

sjíždět volně

z

co snowboarding nebo tandem

způsobem

lyžařského

se provozuje. Nyní na konci

svahu na zajímavém sportovním náčiní.

Dle mého subjektivního názoru je tandem snowboard výbornou prožitkovou pomůckou pro
zrakově

postižené.

Chtěla

bych poděkovat svým učitelům a kamarádům (M.P. a J.K., pozn.

autora), kteří mi věnovali nové zážitky do mého života."
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5 Diskuse

průpravného

Návrh

cvičení

rovnováhy

pro tandem snowboarding

zrakově

postižených

D'Olif (2004) v nácviku rovnováhy pro vidící

upřednostňuje

ukázku a poté následuje

nácvik základních dovedností v tandemovém postoji.
Z našich

poznatků

zrakově

u tandem snowboardingu

ukázce nácviku rovnováhy. U

zrakově

postižených

spatřujeme

postižených proto navrhujeme

potíž v

nejdříve

nácvik

rovnováhy v partnerském systému a poté v tandemovém postoji, kdy může pilot-instruktor
přímo

vést

zrakově

postiženou osobu v nácviku jednotlivých dovedností pro rovnováhu.

V otázce rovnováhy je to zejména přenos váhy na přední a zadní nohu a zvednutí
pat s náklonem tandem snowboardu na hranu (backside, frontside). Dále
natahováním kolen

měnit těžiště

ve vertikální

rovině.

špiček

a

pokrčováním

a

V partnerském systému instruktor

dává záchranu zrakově postižené a současně ji vede. Prováděnou činnost vysvětluje.
V základním (tandemovém) postoji opakujeme jednotlivá cvičení pro rovnováhu v upnutí a
bez upnutí do tsnb. Pilot tandem snowboardu vede pohyb. Po

několika

můžeme

ověří úroveň

pobídnout spolujezdce, aby vedl pohyb on. Tímto si pilot

nac\ičené

dovednosti

zrakově

postižených. Klademe

důraz

na

opakováních
osvojení

dostatečný

počet

opakovávání jednotlivých dovedností.
D'Olif (2004)
nacvičujeme

popisuje nácvik ro\'nováhy v tandemovém postoji:

"Rovnováhu

nejprve bez upnutí do tsnb (ve dvojici v tandemovém postoji)." Nácvik

rovnováhy dle D'Olifa (2004) v tzv. tandemovém postavení obou

jezdců

vypadá takto:

"Pilot (první jezdec na tsnb) stojí jako na single snowboardu. Spolujezdec stojí za ním tak,
že jeho

přední

postoje se

dolní

můžeme

končetina

rozjet po

stojí mezi pilotovými dolními

hraně

končetinami.

Ze základního

na mírném svahu a vedením pilota provést smykový

oblouk s dojezdem do roviny nebo ke svahu ... Klademe

důraz

na vzájemnou komunikaci

mezi oběma jezdci a jejich dokonalou souhru v prováděných činnostech."
Nácvik rovnováhy v tandemovém postoji

cvičíme

až po nácviku jednotlivých dovedností

v partnerském systému.
Navrhli jsme

průpravné

cvičení

rovnováhy pro tandem snowboarding se

postiženými. Naše pojetí nácviku rovnováhy prokázalo nutnost
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zaměření

zrakově

se na nácvik

rovnováhy pro zrakově postižené také v základním postavení na tsnb - tedy nácvik statické
Zrakově

rovnováhy.

postižená stojí upnutá do tandem snowboardu (sama, nebo

v tandemovém postoji s pilotem a snaží se udržet tento postoj bez výkyvů a vyrovnávacích
pohybů těla,

cca 15 vteřin).

Porucha rovnováhy ve stoji na tandem snowboardu spolujezdec znamená neustálou pohybovou souhru.
postižená navzájem

ovlivňují.

výkyvy svého trupu nebo
protipohybem vyrovnat

Pokud

zrakově

končetin okamžitě

či

samostatně

Při

této

činnosti

se pilot a

zrakově

postižená osoba ztratí rovnováhu,

přenáší

na pilota, který je nucen tuto nestabilitu

zmírnit, aby nedošlo k pádu. Postavení v tandemu (pilot-

spolujezdec) je tedy vynikajícím prostředkem jak vést pohyb
tandem snowboardu. Stálým

nebo ve dvojici pilot -

tělesným

kontaktem si

zrakově

zrakově

postižené osoby na

postižení osvojují pohybové

vzory nutné pro zvládnutí dalších dovedností nezbytných pro jízdu na tandem snowboardu.
D'Olif (2004) dále popisuje "Rovnováhu
samostatně

nacvičujeme

v tandemovém postoji nejprve

bez upnutí do tsnb. Následuje nácvik rovnováhy v upnutí do tsnb. Pro nácvik

rovnováhy je důležitá souhra obou jezdců."
Nácvik rovnováhy v tandemovém postoji bez upnutí do tsnb je pro zrakově postižené zcela
vyhovující

při ztrátě

rovnováhy z hlediska

bezpečnosti.

Pilot

může

kdykoliv

rovnováhy vykročit přední dolní končetinou a tímto manévrem předejít pádu.
zkombinovat postavení zrakově postižené upnuté do tandem snowboardu
pilot je upnut jen zadní dolní

končetinou.

základního tandemového postoje na
může

rovině.

Takto lze zajistit

při ztrátě

Můžeme

oběma

bezpečnost

také

nohama a

pro nácvik

Pokud jsme si již jistí v základním postoji,
oběma

pilot nastoupit a upnout se do tsnb

nohama a

dovedností pro rovnováhu. Zvládnutí základru'ho postoje obou

pokračovat

jezdců

v nácviku

znamená zlomový

okamžik pro zvládnutí dalších dovedností pro jízdu na tandem snowboardu. Pro nácvik
rovnováhy v tandemovém postoji je

důležitá

souhra obou jezdců. Dle našeho návrhu pro

nácvik rovnováhy opakujeme jednotlivé dovednosti v upnutí do snb - nácvik v
partnerském systému.
Pokud je pilot zkušeným snowboardistou,

měl

by

naučit

svého spolujezdce

základním

prvkům

překlopení

tandem snowboardu na hrany (frontside a backside).

vysvětlíme,

rovnováhy na tsnb. Princip

přenosu

váhy na

přední

Nejdříve

- začátečníka

a zadní nohu,

tyto dovednosti

poté vedeme spolujezdce vlastním pohybem v tandemovém postoji. Dle

našeho názoru naučit jezdce rovnováze na klasickém snowboardu není těžké. Úroveň
zvládnutí rovnováhy na tandem snowboardu znamená udržení rovnováhy obou
zároveň.
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jezdců

Nácvik rovnováhy v partnerském systému

O partnerském systému se zmiňuje Binter (2006): "Partnerský systém si klade za cil zlepšit
rovnováhu jezdce, a tak mu dát možnost procítit prvky, které

ještě

snowboardu nezvládne. Jedná se spolupráci partnera, který,

pro špatný balanc na

zjednodušeně

řečeno,

poskytuje záchranu a dopomoc ... O pozitivním dopadu využití partnerského sytému nejsou
všichni odborníci zcela

přesvědčeni,

ale

většina

z nich tento alternativní postup uznává."

Frischenschlager (2004) popisuje nácvik základních dovedností v partnerském systému.
Popisuje nácvik bez upnutí do snb, tak v upnutí do snb. D'Olif se o partnerském systému
nezmiňuje.

Rozhodli jsme se do tréninku rovnováhy zařadit nácvik rovnováhy v partnerském systému.
Zrakově

postižená osoba stojí

samostatně nejdříve

bez upnutí do snowboardu, poté se upne

do snowboardu. Pro zrakově postižené má tento nácvik význam v uvědomění si základních
pohybových

procesů,

probíhajících

během nově

získávaných pohybových

vzorů

pro

tandem snowboarding. Partnerský systém však lze uplatnit jen jako pomocnou techniku,
neboť

neposkytuje prožitek stoje ve dvojici v základním tandemovém postoji.

Do techniky a metodiky nácviku rovnováhy dle D'Olifa
jednotlivých

dovedností

pro

rovnováhu

zrakově

doplňujeme

nácvik následujících

postižené.

Nácvik

rovnováhy

v partnerském systému jsme začlenili proto, abychom zlepšili rovnováhu zrakově postižené
pro další výcvik na tandem snowboardu.
Navrhujeme tyto dovednosti pro trénink rmnováhy zrakově postižené:
5. setrvání v základním postoji po dobu (cca 15

vteřin)

a poté realizujeme nácvik

dalších dovedností pro rovnováhu v tomto postoji:
6.

přenos

váhy na přední a zadní nohu

7.

přenos

váhy na hrany backside a :frontside

8. snížení těžiště pokrčením dolních končetin
Techniky jsou převzaty z metodik

autorů

zabývajících se single snowboardingem (Binter

2006, Vobr 2006, Frischenschlager 2004, Gnad 2006). Tito
průpravných cvičení

shodují. Gnad (2006)

přidává

sbírání

autoři

se v nácviku

různých předmětů

těchto

v kombinaci

s tímto nácvikem, nebo výskoky s oddálením celého snowboardu od sněhu.
Jiní autoři využívají další techniky, Binter (2006):
9.

přenášení

váhy

střídavě

ze

špičky

na patku a

zdviženou patkou a špičkou.
1O. Skoky do výšky na místě i stranou
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zpět, později

lze

provádět

se

Něktetí autoři začleňují
koloběžku

Techniku

do

průpravného

nácviku rovnováhy pro snowboarding tzv.

(Frischenschlager 2004).

výskoků

do výšky a

"koloběžku"

jsme uznali pro

zrakově

postižené nevhodné.

Do návrhu pro rovnováhu jsme ji pro náročnost pro zrakově postižené neřadíme.
Pro nácvik rovnováhy volíme rovinu
"suchu" - tedy v horské

či

velice mírný svah.

Zpočátku můžeme

trénovat i na

chatě.

Hodnocení vybraných dovedností z hlediska rovnováhy na tandem snowboardu

D'Olif (2004) popisuje základní postoj jako: " ... stoj obou jezdců v tandemovém postoji,
kdy oba jezdci stojí

klidně

bez

výkyvů

do vázání, kdy spolujezdec stojí svojí

trupu a horních
přední

dolní

končetin ...

končetinou

Oba jezdci stojí upnutí

pilota V tomto postoji jsou oba jezdci nucení setrvat v klidu a na
těžiště

končetinami

mezi dolními

případných změnách

se předem domluvit."

Hodnotili jsme rovnováhu základního postoje z pohledu zvládnutí

úrovně

Základní postoj se zrakově postiženou osobou znamená neustálou korekci

rovnováhy.

pohybů zrakově

postižené slovními pokyny a vyrovnávacími pohyby pilota. Zvládnutí jistého stoje bez
vyrovnávacích
nám

podařilo

pohybů

až

čtvrtý

trupu a horních

končetin

pilota,

popřípadě zrakově

den nácviku základního postoje. Výkyvy

zrakově

postižené, se

postižené osoby

je pilot nucen vyrovnávat pohyby horních končetin. Po několikadenním nácviku rovnováhy
se úroveň rovnováhy a souhra obou jezdců zlepšuje a stabilizuje na úroveň kdy jsou jezdci
bez větších potíží schopni zaujmout pozici základního tandemového postoje a vydržet v ní
delší dobu (15

vteřin

a déle) bez vyrovnávacích pohybů horních končetina trupu.

Zrakově

postižená osoba ztrácí schopnost rovnováhy v základním postoji i v tandemovém postoji
společně

s pilotem tandem snowboardu, proto volíme nácvik dovedností pro rovnováhu

v tomto postoji (viz kap.3.2 Návrh

průpravných cvičení

snowboarding zrakově postižených). Po aplikaci těchto

pro rovnováhu pro tandem

cvičení můžeme pozorovat

zlepšení

rovnováhy ve stoji dvojice pilot - spolujezdec.

D'Olif (2004) dále popisuje jízdu smýkanými oblouky jako " ... proces tzv. "aha efektu",
kdy spolujezdec získává komplexní informaci pro jízdu na tandem snowboardu díky
vedení pilota. Pro udržení rovnováhy je důležitý timing v zahájení oblouku, přenos váhy na
přední

nohu jezdců a rotace trupu a ramen. Rovnováha a koordinace jezdců by měla být

pro tuto dovednost již zvládnuta."
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Snaha o jízdu smýkanými oblouky stojí velké úsilí zejména v udržení rovnováhy v náklonu
do oblouku, kdy jsou jezdci nuceni udržet
končetin

v zahájení oblouku.
přední

váhy na

dolní

Zrakově

končetinu

jejich navazování. Rovnováha
činit značné

pohybů

náklon a zkoordinovat práci dolních

postižená osoba si musí dokonale osvojit

a rotaci trupu a ramen pro nácvik smýkaných

během

dnů

prvních

v nácviku smýkaných

přenos

oblouků

a

oblouků může

potíže zejména v malých rychlostech jízdy na tsnb. Zautomatizování souhry

v nájezdu do oblouku, provedení
přispívá

z oblouku

potřebný

k plynulé

jízdě

přenosu těžiště

na

přední

nohy jezdců a výjezd

na tsnb. Nácvik timingu a koordinace obou

jezdců

v jízdě smýkanými oblouky na tsnb znamená trénink na 2-3 dny, to znamená 6-8 hodin na
lyžařském

svahu.

"Jízda řezanými oblouky znamená snažší ovládání tandem snowboardu za jízdy ve vyšších
rychlostech ... Z hlediska rovnováhy hrozí
zvláště

u

nebezpečí překlopeni

spolujezdců začátečníků, kteří

přenosem těžiště překlopit

dvojice pilot - spolujezdec

mohou tandem snowboard nedokonalým

a tak dojde k pádu. Zkušený pilot je nucen s touto možností

kalkulovat. .. Řezané oblouky nacvičujeme, stejně jako smýkané oblouky, po zvládnutí
jezdců

souhry v rovnováze
efekt", který se
řezanými

a timingu

uplatňuje při

pohybů ... Během

nácviku

náročných

výuky na tsnb nás provází "aha

pohybových dovedností, kterou jízda

oblouky bezesporu je." D'Olif(2004)

U nácviku řezaných oblouků a v navazování na řezané oblouky můžeme pozorovat kolísání
úrovně

rovnováhy během

na druhou.

Zrakově

změny těžiště při překlápění

postižení jsou odkázáni na pilota, který vede pohyb a spolujezdec

pohyb "kopíruje". Nácvik
náročný

tandem snowboardu z jedné hrany

řezaných oblouků

a jejich navazování

proces v souhře jezdců, koordinaci pohybů,

přesném

představuje

technicky

timingu pohybů a rovnováze

dvojice pilot (vidící)- spolujezdec (zrakově postižený). Proces osvojování této dovednosti
znamená pro dvojici pilot - spolujezdec cca 3 dny jízdy na

lyžařském

svahu.

Důraz

klademe na rovnováhu, která je důležitým prvkem pro zvládnutí jízdy řezanými oblouky na
tsnb.
"Brždění

a zastavování realizujeme pomocí smykových oblouků nebo jízdou po hraně tsnb

se zastavením do protisvahu ... Smýkaný oblouk vedeme zvolna, snažíme se vyhnout
prudkým

pohybům

nebo

přehnaně

rychlým zastavením tandem snowboardu ... V

konečné

fázi zastavení lze snadno ztratit rovnováhu, neboť jezdci se snaží uvést, nezávisle na sobě,
do základního postoje po dokončení brždění." D'Olif(2004)
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Při brždění

Zahajujeme smýkaným obloukem (oblouk je
hraně (snadněji

zavřený),

brždění

postiženého informujeme že zahájíme
po

zakončení

a zastavování nalézáme základní potíž ve fázi

který vedeme ke svahu.

svahu. Ve fázi samotného zastavení pozorujeme

hraně

značnou

kolmo ke spádnici

nerovnováhu a nalézání

rovnovážné polohy pro oba jezdce vyrovnávacími pohyby. Rovnováha
či oběma),

vlivem

dokázáno vyrovnávacími pohyby horních
vyrovnávací pohyb provést i

zrakově

nedostatečné

končetin

jezdců

při brždění může

pohybové koordinace. To je

a trupu jezdci. Ve fázi zastavení

může

končetinou

pustí

postižený tak, že se jednou horní

pilota a v případě extrémního náklonu

Zrakově

povelem: "Brzdíme" s dojezdem do svahu

po frontsideové). Dobrzdíme dojezdem na

být narušena jezdci Gedním

této dovednosti.

vyrovnává

společně

s pilotem ztrátu

rovnováhy, popřípadě očekává pád.
Samotné zastavení je z hlediska rovnováhy technicky
jezdců.

Pokud jsme již zvládli smýkaný oblouk a jízdu po

dovednost

činit větší

až pěti

dnů

z hlediska souhry obou

hraně, neměla

by nám tato

potíže. Osvojení brždění a zastavení na tandem snowboardu dvojice

pilot (vidící) - spolujezdec
čtyř

náročné

(zrakově

postižený) lze zvládnout bez ztrát rovnováhy během

v intenzitě nácviku 3-4 hodiny denně.
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6 Závěr

navrhnout cvičení pro rovnováhu tandem

Prvním úkolem práce bylo zadání:

snowboardingu zrakově postižených. Takto doplnit

dostupnou metodiku pro tandem

snowboarding (vidících). Čerpali jsme z dostupné literatury dle techniky a metodiky pro
single snowboarding. Metodiku jsme doplnili o nácvik
v základním postoji s výdrží cca 15
přenos těžiště

vteřin, přenos

těchto průpravných cvičení:

váhy na zadní a přední dolní

stoj

končetinu,

na hranu backside a frontside, snížení těžiště těla pokrčováním v kolenních

kloubech. Tato cvičení provádíme:
1. V partnerském systému v upnutí a bez upnutí do snowboardu.
2. V základním (tandemovém) postoji v upnutí a bez upnutí do tandem snowboardu.
Účinným edukačním prostředkem pro zvládnutí rovnováhy pro tandem snowboarding
zrakově

postižených se

osvědčil

výcvik pro rovnováhu v tandemovém postoji v upnutí a

bez upnutí do tandem snowboardu. N ácvik rovnováhy v partnerském systému se ukázal
jako doplňkový.
Druhým úkolem bylo vyhodnotit zvládnutou

úroveň

rovnováhy ve vybraných

dovednostech na tandem snowboardu dvojice pilot (zdravý) - spolujezdec
postižená). Stoupající tendence zvládnuté

úrovně

rovnováhy ve vybraných dovednostech

v jízdě na tandem snowboardu dvojice pilot (vidící) - spolujezdec
dokazují schopnost zlepšení
K tomuto faktu

přispěl

úrovně

(zrakově

(zrakově

postižená)

rovnováhy v jízdě na tandem snowboardu této dvojice.

i trénink

průpravných

cvičení

pro rovnováhu na tandem

snowboardu.
Hypotéza, zda lze aplikovat techniku a metodiku tandem snowboardingu zdravých pro
výcvik

zrakově

postižených na

základě výsledků

zvládnuté

úrovně

rovnováhy se ukázala

jako správná.
Z výcviku

zrakově

postižené na tandem snowboardu jsme si odnesli cenné zkušenosti,

zejména v oblasti chování postižené na

sněhové

osobu zcela novým prožitkem. Z jejích
snowboarding je pro

zrakově

pokrývce, která je pro takto postiženou

výpovědí

můžeme

usuzovat, že tandem

postižené vhodným sportem, který jim

radosti.
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může přinést

mnoho
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UNIVERZlTA KARLOV A
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Žádost o vyjádření
etické komise UK FTVS
J.. projekiu výLkumnť. doktonk~ . di!Jiomové (bakalátsko!) ptOiee, nhrnuj!cí lid~ké

účastníky

~nowboarding zrakově postit.ených
Forma projektu: diplomová práce
Autor/ hlavní fe~iteU Bc Michal Provaznfk
Školitel v řl dě studentské práce) vedocí práce: PaedDr. Jan Hru§&, CSc.
Popis projektu (max 10 ládek)
Cikm práce bude navrhnout výcvik tandem snowboardingu pro 7rakově postiženou a naučit zrako~ě postiženou
základy jízdy na tandemsnowbuardu (jako drubojezdce). Pro výuku snowboardingu zrakovč postižené jsem
zvolil metodiku výdky dle Matthiase D'Oiifil, rakouského učitele snowboardingu_který se z!lbývájlzdou na
tandem snowboardu se zrakově JXlSIÍženými. Měkni lěchto vybraných do~ednostf bud.: pozorování aspekcf.
Toto měřeni je ~ubjektivnún pocitem hodnotlcich subjektU.
Zajiltěni hezpeěnosti pro posouzen( odborníky: Nebudou použity žádné inv>~Zivní metody.
Samot.1á .aakově postižená bude v neustálém kontaktu ~ guiJ'm- tras.lrem. který ji buJe míl stá!P. na 01':-ich.
Zrakově postižená bude mít bezpečnoS'Inl prvky na těle -helmu, chrániče, nepromolravé oblečeni. KopeL, na
kterém budt: ~ým.1k pr()f,lbat, neni náročný na obttžn0:1t (modrá sjezdovka), je lehce dostupný a blízko civilizace.
Pod kopcem je obec Sedlec-Prčice. Plll'kovišt~ pro připadnou sanitu se nal('Zá ihned vedle sjezdovk)'.
Etické aspekty výzkumu: Výsledky práce nebudou zneužity.
Informovaný ~ouhlas (přiložo:n)

N"ázev: Tandem

l

.~ \i

. . _ .._____,._

p0dris J.utora ..i ~ ..''.f . ; . . .. .. . .

V Praze dne 13A 2008

Vyjádření

etické komise UK FTVS

Slolení komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková. CSc
Prof.lng.VáclavBunc, CSc.
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc
Doc.l\.fiJDr.Jan Heller, CSc.
.

...,.

(

.

Proje"kt práce byl schválen Etickou komisi UK F rVS podjedna~:im čtslem: ...... !..:.'. ::;.~:·.. ~.:............
dne: ..

UO O

:i:~~ 0~0~o :.~,.; ~~ -~ ~
...

' o4 o•o O U

Etická k001ise lil( F·TVS zhodnotila předložen}' prqjekt a neshledala fádně rozpory s platnými zásadami,
pfedpisy a mezinárodní směmicemi pro pro\'ádění biomedicínského výzkumu. zahmuj!cího lidskO.: účastnfky.
Řelitel projel..tu spinU podmínky nutné k získán[ souhlas• etické komise.

podpb předsedy EK
raritko ~koly

Příloha č.

2: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
Cíl výzkumu:

Aplikace metodiky tandem snowboardingu vidících na zrakově postižené.

Úkoly výzkumu:
1. N avrhnout průpravná cvičení pro rovnováhu pro tandem snowboarding zrakově

postižených.
2. Vyhodnotit vybrané dovednosti obou

jezdců

z hlediska rovnováhy na tandem

snowboardu.

Metody práce: případová studie, metodická studie

Zrakově postižená
Přínos

se bude podílet na výzkumu cca 1Odní v rozmezí 1-2 měsíců.

výzkumu pro probandku

činnost,

může

být pozitivní ve smyslu obohacení o sportovní

kterou se během výzkumu naučí ovládat.

Rizika výzkumu mohou nastat:
během jízdy na

může

dojít k

případnému poranění během

výzkumu -

tandem snowboardu.

Účastník výzkumu může kdykoli odstoupit od výzkumu, bude-li se mu zdát, že probíhá

jinak, než
důvěrné

měl,

nebo pokud dojde k ublížení na zdraví, nebo jiný

účastník

neudrží

informace apod.

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s výzkumem, který bude řešit tato diplomová práce.
Pochopila jsem vše, co se týče výzkumných otázek, cíle a úkolů práce. Chápu svou roli
v tomto výzkumu. Dle svého vlastního zvážení jsem
ve výzkumu.
Datum a podpis:

L.M.

dospěla

k rozhodnutí o své

účasti
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