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Abstrakt 

Název práce:  

Základní prvky freestyle snowboardingu 

Cíl diplomové práce: 

Cílem této diplomové práce je vytvoření videopořadu o freestylových disciplínách 

snowboardingu. 

Metodika práce: 

• Analýza teoretických podkladů 

• Tvorba teoretických popisů triků pro vznik videozáznamu 

• Vytvoření videozáznamu 

- výběr triků a skoků 

- volba jezdců  

- volba terénu 

• Vytvoření instruktážního videopořadu 

- střih natočeného materiálu 

- zvukový komentář 

- tvorba grafiky 

Výsledky: 

Freestyle snowboarding je sportem, který získává popularitu mezi dětmi i dospělými. Proto 

naše práce bude sloužit nejen jako úvod do základů freestyle snowboardingu, ale také může 

pomoci k jeho zdokonalení.  

Klíčová slova: 

Snowboarding, freestylové disciplíny snowboardingu. 



 

 

Abstract 

Title of the dissertation: 

Basic elements of freestyle snowboarding 

Aim of the dissertation: 

The aim of the dissertation is to make a video programme of freestyle snowboarding 

disciplines. 

Work method: 

• Analysing theoretical source materials 

• Creating theoretical descriptions of tricks to be used in the video 

• Making the video recording 

- selecting tricks and jumps 

- choosing snowboarders 

- choosing terrain 

• Making the instruction video 

- editing the material that has been filmed 

- sound commentary 

- creating graphics 

Results: 

Freestyle snowboarding is a sport which is gaining in popularity among both children and 

adults. Therefore our work will serve not only as an introduction to the basics of freestyle 

snowboarding but it can also help people to become proficient in it. 

Keywords: 

Snowboarding, freestyle snowboarding disciplines 



 

 

 

Obsah: 

1. Úvod .................................................................................................................................................... 1 

2. Cíle a úkoly práce............................................................................................................................. 2 

2.1. Úkoly vyplývající ze stanoveného cíle: .................................................................................... 2 

3. Metodika práce................................................................................................................................. 3 

3.1. Výběr jezdců............................................................................................................................... 3 

3.2. Charakteristika vybraných jezdců ........................................................................................... 3 

3.3. Výběr terénu ............................................................................................................................... 5 

3.4. Soubor triků, které budeme natáčet a analyzovat ............................................................... 6 

3.4.1. Triky na sjezdové trati ...............................................................................................................6 

3.4.2. Skoky ...........................................................................................................................................7 

3.4.3. Jibbing ........................................................................................................................................7 

3.5. Způsob natáčení ........................................................................................................................ 8 

3.6. Způsob zpracování videozáznamu.......................................................................................... 8 

4. Teoretická část ................................................................................................................................ 10 

4.1. Historie snowboardingu ........................................................................................................... 10 

4.2. Historie freestyle snowboardingu ........................................................................................... 11 

4.3. Freestyle snowboarding .......................................................................................................... 13 

4.4. Soutěžní disciplíny..................................................................................................................... 13 

4.1.1. Straight jump ( BIG AIR, rovný skok) ................................................................................ 13 

4.4.2 Halfpipe (U – RAMPA)........................................................................................................ 14 

4.4.3. Quarterpipe......................................................................................................................... 14 

4.4.4. Jibbing.................................................................................................................................. 15 

4.4.5. Slopestyle ............................................................................................................................. 15 

4.5. Fáze triků.................................................................................................................................... 17 

4.5.1. Fáze startu............................................................................................................................... 18 

4.5.2. Hlavní fáze .............................................................................................................................. 18 

4.5.3. Závěrečná fáze...................................................................................................................... 19 

4.6. Trikový manuál.......................................................................................................................... 20 

4.6.1. Triky na sjezdové trati ............................................................................................................ 20 



 

 

4.6.1.1. Jízda na switch.................................................................................................................... 20 

4.6.1.2. Rotace o 360˚ v jízdě (hodiny) ......................................................................................... 21 

4.6.1.3. Tailwheelie - Jízda po patce (tail)................................................................................... 21 

4.6.1.4. Nosewheelie - Jízda po špičce (nose) ........................................................................... 21 

4.6.1.5. Nosepress slide (otočení po nosu o 180˚) ...................................................................... 22 

4.6.1.6. Tailpress slide (otočení po tailu o 180˚) .......................................................................... 22 

4.6.1.7. Ollie ....................................................................................................................................... 23 

4.6.1.8 Nollie ...................................................................................................................................... 23 

4.6.1.9. Frontside ollie – Frontside 180˚.......................................................................................... 24 

4.6.1.10. Backside ollie – Backside 180˚........................................................................................ 24 

4.6.2. Big air ...................................................................................................................................... 25 

4.6.2.1. Straight air (rovný skok) ..................................................................................................... 25 

4.6.1.2. Graby – snowboardové úchopy..................................................................................... 26 

4.6.2.3. Frontside 180˚ ...................................................................................................................... 28 

4.6.2.4. Backside 180˚ ...................................................................................................................... 29 

4.6.2.5. Switch backside 180˚ ......................................................................................................... 30 

4.6.2.6. Switch frontside 180˚ .......................................................................................................... 32 

4.6.2.7. Frontside 360˚ ...................................................................................................................... 34 

4.6.2.8. Backside 360˚ ...................................................................................................................... 35 

4.6.3. Jibbing .................................................................................................................................... 36 

4.6.3.1. 50 – 50 grind......................................................................................................................... 36 

4.6.3.2. Boardslide ............................................................................................................................ 36 

4.6.3.3. Nosepress (váha na přední noze)................................................................................... 37 

4.6.3.4. Stand up (váha na zadní  noze) ..................................................................................... 38 

5. Praktická část .................................................................................................................................. 39 

5.1. Scénář........................................................................................................................................ 39 

5.1.1. Triky na sjezdové trati ............................................................................................................ 39 

5.1.2. Jibbing ..................................................................................................................................... 41 

5.1.3. Skoky ........................................................................................................................................ 42 

6. Shrnutí................................................................................................................................................ 45 

7. Závěr .................................................................................................................................................48 

8. Seznam literatury ............................................................................................................................. 49 

9. Přílohy................................................................................................................................................ 51 



1 

 

1. Úvod 

Snowboarding je považován za jedno ze sportovních odvětví, které stírá hranice mezi 

uměním a sportem. Někteří ho považují jako sport a podle toho také přistupují k tréninku a 

samotné podstatě snowboardingu. Avšak většina jezdců má tento sport (umění) jako životní 

styl, který je provází téměř na každém kroku, a to i když zrovna nestojí na snowboardu a 

nebrázdí některé z mnoha svahů ve světě.  

Freestyle snowboarding tuto hranici posouvá ještě blíže k umění, jelikož každý jezdec 

provádí daný trik nebo skok svým osobitým stylem, a proto moje práce bude sloužit spíše 

jako pouhý návod, jak daný trik bezpečně provést, ale výsledek bude u každého jedince 

odlišný. 

K tématu diplomové práce jsem se dostal především z velké lásky ke snowboardingu a 

všem jeho odvětvím, ale také již dlouho působím jako instruktor snowboardingu v mnoha 

školách v Krkonoších. To mě přimělo rozšířit si svůj profesionální pohled na freestyle 

snowboarding, a proto jsem v prosinci roku 2008 absolvoval rekvalifikační kurz podle 

vyhlášky MŠMT č.524/2004 Sb. Tím jsem se stal držitelem profesionální licence Snowboard 

instruktor Level „B“. 

Již od svých patnácti let se zabývám videotechnikou a jejím využitím ve 

snowboardingu. Tento fakt dokazuje můj kladný vztah k této sportovní zimní disciplíně. 

Z tohoto důvodu si myslím, že můj výběr diplomové práce byl zcela oprávněný. 

Na trhu existuje řada knih se snowboardovou tematikou, ale vesměs všechny popisují 

pouze základní metodiku jízdy právě tak jako BINTER (2002) a LOUKA (2002), nebo se 

zmiňují o historii snowboardingu jako GIBBINS (1999) a GILLE, MARKS (2002). My 

bychom v naší studii chtěli jít více do hloubky, a proto se zaměřujeme na konkrétní oblast 

snowboardingu – freestyle. V další fázi se soustředíme na to, jak lidem přiblížit bezpečné 

zvládnutí této adrenalinem nabité vzrušující zábavě bez zbytečných zranění. Mnozí jezdci 

velice často a rádi přeceňují své dovednosti a pouští se bezhlavě do náročných situací (velké 

skoky, obtížné akrobatické výstupy a triky). A toto pak může způsobit nepříjemná zranění a 

ohrožení ostatních jezdců kolem. 

Očekávaný přínos práce spatřujeme především v popsání a ukázání freestylových 

skoků a triků nejen pro pokročilé jezdce, kteří mají zájem zdokonalovat své akrobatické 

dovednosti. Byli bychom rádi, aby tato práce působila preventivně proti nesčetným zraněním, 

která sebou nese riskantní přístup k tomuto odvětví snowboardingu. 
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2. Cíle a úkoly práce 

Cílem této diplomové práce je vytvoření videopořadu o freestylových disciplínách 

snowboardingu. 

2.1. Úkoly vyplývající ze stanoveného cíle: 

1. Studium teoretických podkladů z oblasti techniky a metodiky freestylových disciplín 

snowboardingu.  

2. Studium teoretických podkladů z oblasti metodiky natáčení videozáznamu, jeho 

analýza a vytvoření videopořadu.   

3. Výběr vhodných triků a skoků na snowboardu pro analýzu. 

4. Výběr jezdců pro natáčení triků a skoků na snowboardu, určených k analýze. 

5. Vytvoření videozáznamu vybraných triků a skoků na snowboardu a jejich popis. 

6. Vytvoření instruktážního videopořadu. 
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3. Metodika práce 

3.1. Výběr jezdců 

Pro svoji práci jsme vybírali jezdce, kteří patří ve svých kategoriích k nejlepším 

v České republice. Budou jimi Eliška Šírová z Rokytnice nad Jizerou a Petr Nevečeřal 

z Harrachova.  

3.2. Charakteristika vybraných jezdců 

Obecné 

Jméno: Eliška Šírová 

Datum narození: 16. 7. 1983 

Místo narození: Jilemnice 

Trvalé bydliště: Rokytnice nad Jizerou  

Dosažené vzdělání: Gymnázium 

Povolání: Student 

Záliby: Snowboarding, volejbal, stolní tenis, četba 

e-mail: eliska@students.zcu.cz 

Snowboarding 

Stance: regular (+15˚ wide, -9˚ front) 

Doba ježdění: 13 let 

Domácí resort: Rokytnice nad Jizerou 

Oblíbené resorty: Rokytnice nad Jizerou, Rejdice, Dachstein 

Nejoblíbenější disciplína: Big air, freeride, jibbing 

Oblíbený trik: Straight air s nosegrabem 

Vzor: Klára Suchanová 

Sponzoři: Funstorm 
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Úspěchy: Celkové 4. místo v ČP ve freestyle snowboardingu 2003,  

1. místo v ČP 2005 

2. místo v ČP 2006  

4. místo v ČP 2007 

3. místo v ČP 2009 

Obecné 

Jméno: Petr Nevečeřal 

Datum narození: 20. 4. 1989 

Místo narození: Děčín 

Trvalé bydliště: Harrachov 

Dosažené vzdělání: Sportovní gymnázium 

Povolání: Student 

Záliby: Snowboarding, skateboaring, freeboring, tenis, četba, party, cestování 

e-mail: neveceral.petr@seznam.cz 

Snowboarding 

Stance: goofy (+15˚ wide, -9˚ front) 

Doba ježdění: 7 let  

Domácí resort: Rejdice 

Oblíbené resorty: Rejdice, Laax, Horní Mísečky 

Nejoblíbenější disciplína: freestyle všeho druhu 

Oblíbený trik: všechny 

Vzor: Torsten Horgmo, Aaron Bittner, Magoon, Montoya, Kennedy 

Sponzoři: www.swis-shop.cz, Ness ski servis, www.freebording.cz 

Úspěchy: 2. místo ČP 08 

1. místo Jibbing jam Severák 09 

3. místo Funstorm shred the shed-street rail 

celkové 5. místo Rookie cup 07 
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3.3. Výběr terénu 

Terén neboli sklon a nerovnosti sjezdové tratě budeme volit podle souboru triků, které 

budeme natáčet.  

U jibbingu volíme rovnou dobře udržovanou bednu, aby díky nerovnostem na 

překážce nemohlo dojít k tzv. „zahranění“, kdy se zasekne hrana snowboardu do rýhy 

v překážce a dochází k nekontrolovanému pádu. Před samotným překonáváním překážky si 

vždy zkontrolujeme stav nájezdu. Ten se totiž vlivem častého jednostranného najíždění na 

překážku ničí a způsobuje v nájezdu hluboké koryto, které by dělalo problémy s nájezdem.  

Pro skoky neboli Big air si pro začátek vybíráme menší skok, který má table 

(vzdálenost hrany skoku k místu hrany dopadu) maximálně do 5m, ideálně však 3m. Na 

skoku vždy provádíme 2-3 zahajovací skoky (straight airy), které nás seznámí s profilem 

skoku a dopadu. Tím zabráníme mnohým překvapením, která se stávají při nepozorném 

zhlédnutí skoku. 

Triky na sjezdové trati se jezdí na různých sklonech, proto si raději všechny vypíšeme 

jednotlivě. Nejprve na rovině a posléze na mírném svahu (modré značení sjezdové tratě) 

provádíme Tailwheelie, Nosewheelie, Tail press slide a Nosepress slide. Pro jízdu na switch a 

rotace v jízdě si vybíráme větší sklon terénu (nejlépe červené značení sjezdové tratě), 

abychom získali rychlost, která je k těmto prvkům potřebná. K Ollie, Nollie, Frontside ollie a 

Backside ollie si pro lepší zvládnutí vybíráme použitelnou nerovnost na sjezdové trati, kterou 

může tvořit uměle nahrnutý sníh nebo přírodní stráň, kde se tyto triky provádí nejlépe. 
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3.4. Soubor triků, které budeme natáčet a analyzovat  

 Jednotlivé skoky a triky freestyle snowboardingu jsme vybírali s ohledem na jejich 

jednoduchost, díky níž je považujeme za základní triky freestyle snowboardingu, které musí 

každý jezdec zvládnout, aby se mohl rozvíjet dále. 

3.4.1. Triky na sjezdové trati 

Jízda na switch 

Rotace o 360˚ v jízdě (hodiny) 

Tailwheelie - jízda po patce (tail) 

Nosewheelie - jízda po špičce (nose) 

Tailpress slide (otočení po tailu o 180˚) 

Nosepress slide (otočení po nosu o 180˚) 

Ollie 

Nollie 

Frontside ollie – Frontside 180˚ 

Backside ollie – Backside 180˚ 
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3.4.2. Skoky 

Straight air (rovný skok) 

Straight air (rovný skok) s grabem: Indy  

Mute 

Melon 

Nosegrab 

Tailgrab 

Oldschool method 

Frontside 180˚ 

Backside 180˚ 

Switch backside 180˚ 

Switch frontside 180˚ 

Frontside 360˚ 

Backside 360˚ 

3.4.3. Jibbing 

50 – 50 grind 

Boardslide 

Nosepress (váha na přední noze) 

Stand up (váha na zadní noze) 
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3.5. Způsob natáčení 

Videozáznam točíme miniDV kamerou CANON MV – 930 s rozlišením 800 000 

pixelů. Kamera také obsahuje stabilizátor obrazu, který nám vyrovnává nerovnosti obrazu při 

práci s kamerou bez použití stativu. Nedocenitelnou vlastností u této kamery zůstává 25x 

optický zoom, s nímž se v práci můžeme zaměřit na detaily i z větší vzdálenosti. Obraz při 

natáčení je možno sledovat také na vyklápěcím displeji velikosti 6 palců, který je spolu 

s natáčecím mechanismem poháněn Lithium – iontovou baterií, která má velmi dobrou výdrž 

a umožňuje natáčení celý den bez výměny baterie.  

Další hodnotnou vlastností kamery je její velikost a hmotnost, která dosahuje pouhých 

445 gramů. Při natáčení totiž dochází k častým přesunům, proto nám velikost a skladnost 

kamery velmi ulehčuje převoz. Tato kamera se samozřejmě nemůže rovnat profesionálním 

kamerám, které jsou na trhu dostupné, avšak po dlouhém rozmýšlení jsme dospěli k názoru, 

že pro naše účely diplomové práce bude zcela dostačující. 

K natáčení používáme také stativ Camlink Tripod TP2100, který má pro naše účely 

vynikající vlastnosti. Má trojdílné teleskopické nohy, které se dají vyrovnat i na špatně 

přístupném a hrbolatém terénu, což zasněžené svahy zajisté jsou. Ve vybavení má i 

rychloupínací destičku, která nám umožňuje snadné vyndávání a zandávání kamery do 

stativu, a obsahuje také vodováhu - s její pomocí přesně nastavíme vodorovné postavení. 

3.6. Způsob zpracování videozáznamu 

Natočený materiál zpracováváme v Pinnacle studio Plus verze 11.0, který je pro naše 

využití přímo ideální. Jedná se o nejnovější model nejprodávanějšího programu pro 

zpracování a střih domácího videa. Tento program jsme si pro to vybrali z mnoha důvodů. 

Však také už jedenácté pokračování tohoto programu značí, že je na trhu již velmi dlouho a 

došlo u něj k mnoha nesčetným vylepšením. Přináší také mnoho automatických i uživatelem 

nastavitelných nástrojů ve spojení s velmi přehledným uživatelským prostředím. 

Pro namluvení doprovodného hlasu k diplomové práci jsme použili profesionální 

mikrofon SAMSON Q8, který je velmi odolný vůči zpětné vazbě, která se nám u tohoto druhu 
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mikrofonu často vyskytuje. Tento dynamický mikrofon je určen pro profesionální live zpěv, a 

proto je pro naši práci vhodný. 
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4. Teoretická část 

4.1. Historie snowboardingu 

Počátky snowboardingu sahají do šedesátých let 20. století.  Z některých zdrojů je 

patrné, že náznaky činnosti podobné snowboardingu se objevily před tisíci lety. Ve Švédsku 

byla objevena široká a krátká lyže, stáří této lyže se odhaduje na 500 let. Další známky jsou 

malby objevené na Sibiři, ve střední Asi a ve Skandinávii.  Toto ovšem mohou být pouze 

spekulace o vzniku snowboardingu. 

Vše tedy začalo v šedesátých letech ve Spojených státech na popud surfařů, kteří 

potřebovali zimní alternativu tréninku. 

Roku 1963 Tom Sims zkonstruoval sněžné prkno, to ale bylo bráno jako výstřelek. 

V roce 1965 vyrobil Shermann Poppen snurfer. Konstrukce tohoto snurferu byla tvořena ze 

dvou sešroubovaných lyží.  Po několika testech usoudil, že postavení z boku na snurferu je 

pro jeho ovládání nejlepší. Poppen si nechal snurfer patentovat. 

V roce 1968 o tuto novinku projevil zájem také Jake Burton Carpenter. Zajímal se 

především o to, jak ulehčit jízdu na sněžném prkně. Toho dosáhl zkonstruováním posuvného 

vázání, které zafixovalo chodidla a jízda se tak zlepšila ovladatelností snowboardu. Ve 

Vertmontu vyráběl tsto vylepšená prkna, která jsou již podobná dnešním snowboardům. 

(Binter, 2002) 

Historický závod na snowboardu se konal 18. února 1968 na Blackhouse Hill 

v Muskegonu v Michiganu. Závod konaný v roce 1981 v Coloradu byl slalomu a vyhrál ho 

Tom Sims. 

V 80. Letech byl snowboarding tvrdě odmítán lyžařskými středisky a následovaly 

zákazy provozování toho sportu. Amerických úřady přispívaly taktéž odmítavými usneseními. 

Snowboardisté tedy museli pěšky vyšlapávat svahy ve volné přírodě,  aby si je mohli následně 

sjet. Tak vznikl název „hiking“. (Gibbins, 1997) 

Do Evropy se snowboarding dostal v 80 letech.  José Fernandez byl první Evropan, 

který pro profesionální americké snowboardisty byl rovnocenným soupeřem. Způsobil změnu 

ve snowboardingu sestavením deskového vázání, které ovlivnilo závodní snowboarding. 
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Roku 1986 se konalo Mistrovství Švýcarska, byl to první mezinárodní závod se 

zahraniční účastí. 

V roce 1982 vzniká první snowboardová asociace JSBA v Japonsku, dále v roce 1987 

Severoamerická snowboardová asociace NASA (North American Snowboard Association) a 

Evropská snowboardová asociace SEA (Snowboarding Europen Association). Organizace 

v severní Americe a Evropě řídily a organizovaly závody. Zároveň se staraly o rozvoj 

snowboardingu. V roce 1991 vzniká Mezinárodní snowboardová asociace ISA, která řídí 

světový snowboarding. Další vzniklou asociací je Mezinárodní profesionální asociace PSA, ta 

má na starost hájit zájmy profesionálních závodníků. Roku 2002 je založena organizace WSF 

(World Snowboarding Federation), ta se již stará o celosvětový snowboarding. Paralelně 

s těmito organizacemi začala samostatně vyvíjet aktivity a pořádat závody všech úrovní 

Mezinárodní lyžařská organizace FIS  

Díky organizaci FIS mohl být snowboarding zařazen do programu Olympijských her. 

Olympiáda v Naganu 1998, byla historicky první, kde se mohl uskutečnit závod v U-rampě a 

obřím slalomu. Snowboardcross se k těmto dvěma disciplínám připojil v Turíně. Touto cestou 

se do nejvýznamnějších zimních sportů může snowboarding zařadit. (Louka, 2002) 

4.2. Historie freestyle snowboardingu 

V Evropských zemích snowboarding vycházel především z lyžování, a to ho zavedlo 

díky pevnému vázání a lyžařským botám spíše k alpským rychlostním disciplínám, kdežto 

v Americe se vycházelo ze skateboardingu a surfingu. Díky měkkému vázání a botám 

snowboarding mířil spíše k freestylovým disciplínám. Díky tomuto rozdílu se na prvních 

závodech rozdělovaly medaile ve freestyle hlavně mezi Američany a ve slalomu soutěžili 

především Evropané. (Binter, 2002) 

Můžeme tedy říci, že za kolébku freestyle snowboardingu se považuje Severní 

Amerika. Ovšem v dnešní době již ve freestyle snowboardingu mají Američané velkou 

konkurenci především v severských státech Evropy, jako jsou Finsko a Norsko, dále také ve 

státech s přístupem k Alpám, jako jsou Němci, Švýcaři a Francouzi. 

U nás se první „freestylové porovnávání“ konalo v roce 1985 na krušnohorském 

Perninku, kde se jako demo disciplína vedle slalomu objevil tzv. „mini jump“, který se dá 

považovat jako předchůdce dnešního big airu. Vítěz si v tomto závodě odnášel útratu do 
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místní hospody, kterou pamětníci popisují jako velkolepou událost. O rok později se konaly 

závody v Harrachově, kde se poprvé objevila soutěž pro ženy. 

Naším prvním nadějným freestylovým jezdcem, který mohl zasáhnout také do závodů 

světového seriálu a porovnávat se s nejlepšími jezdci na světě, byl Marek Schneider, který 

v roce 1995 uspořádal první camp s účastí nejlepších amerických profi jezdců na slovenském 

Chopku. O dva roky později vyhrál prestižní několikadenní extrémní závod v USA, avšak ke 

konci roku přišla tragická nehoda, kdy Marek špatně dopadl při jednom ze svých triků a 

nenávratně si poranil míchu a ochrnul na spodní část těla, tím také skončila jeho dobře rozjetá 

kariéra. Našel si ovšem cestu k oblíbenému sněhu a věnuje se extrémnímu ježdění na 

speciálně upraveném sit-ski, zároveň patří mezi nejrespektovanější osoby v oblasti 

snowboardingu. 

Po Marku Schneiderovi se dokázal na scénu světového snowboardingu propracovat i 

Marek Černík, který jako rodák z Hradce Králové se se svou cílevědomostí, snahou a asi také 

notnou dávkou štěstí propracoval mezi nejlepší světové jezdce. (Večerka, 2003) 
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4.3. Freestyle snowboarding 

Freestyle snowboarding je závodním i nezávodním odvětvím snowboardingu, ve 

kterém se jezdec snaží předvést něco stylového, originálního a zároveň pohledného. 

V průběhu let byla vytvořena široká škála disciplín, triků a technik od základních triků na 

sjezdovce, vysoké skoky BIG AIR (nejen ve snowparcích, ale také v přírodě), U – Rampu, 

quarterpipe, až po jibbing, kde jezdci sjíždějí přes různé překážky (zábradlí, bedny, wallrides, 

ale také přírodní překážky jako stromy a kameny). Je nutné ale dodat, že jak freestyle 

snowboarding začíná na sjezdové trati, tak na ní také končí, protože většina freestylových 

prvků lze na ní také předvést.  

Freestyle snowboarding začíná být velmi oblíbený u mladších generací, protože rozvíjí 

jejich fyzickou kondici a zároveň také kreativitu a psychiku. Mnoho lyžařských středisek 

proto muselo reagovat na tento trend a na základě toho u nás vzniklo již přes 60 snowparků po 

celé České republice, které jsou při dostatku sněhu upravovány každý den. 

4.4. Soutěžní disciplíny 

4.1.1. Straight jump ( BIG AIR, rovný skok) 

Big air je velice oblíbenou disciplínou jak u jezdců a diváků, tak i organizátorů, médií 

a sponzorů, protože jsou na něm k vidění triky monstrózních rozměrů s různými variacemi, a 

při tom je divák může sledovat z jednoho místa a vidí celý skok. 

Organizátoři dělají z těchto soutěží velkolepá show plná ohňostrojů, kvalitního 

ozvučení s hudbou a doprovodnými akcemi pro pobavení diváků a zároveň zviditelnění 

sponzorů. Závod může také probíhat za umělého osvětlení, což celému představení dodává 

zvláštní náboj. Tak se představuje snowboarding jako sportovní odvětví plné adrenalinu, 

zážitků i jako umění, protože každý jezdec zde představuje svůj vlastní styl, který rozhodčí 

porovnávají se styly ostatních. Na některé velké akce tak může dorazit až 65 tisíc diváků. 

Skok pro tyto soutěže by měl být postaven především tak, aby zajistil bezpečnost pro 

snowboardisty při letu a dopadu, ale zároveň předvedl velkolepou podívanou pro diváky. 

Proto musí jezdcům umožnit své triky předvádět vysoko po co nejdelší dobu. 
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4.4.2 Halfpipe (U – RAMPA) 

„ Závod v U – Rampě se koná k uctívání bohyně „Hek – ieh“ (dokonce i 

v neolympijských letech). Jezdci se jí snaží zalíbit ukázkou vysoce vypracovaných dovedností 

a vzdávají vznešený hold její velikosti. Jestliže je poctěna galantní podívanou, uděluje štěstí a 

zdraví všem, kteří v ní věří a nadšeně ji obdarovávají kvalitními a obtížnými jízdami. Ale běda 

jezdcům, kteří ji zapomenou potěšit, je jim souzeno zůstat věčnými nespokojenci a nikdy se 

nezdokonalovat … a učiní jim navždy nesrozumitelným dokonce i nejzákladnější McTwist. 

Naopak, když se jezdcům v U-rampě daří, je potěšena a oni budou odměněni schopností jezdit 

v Zemi věčného prašanu, do které po svém Pozemském životě cestuje každá duše s dobrou 

karmou. S vírou v mocnou sílu bohů… každý jezdec bude jezdit, jak nejlépe umí.“ (IJC, 

Freestyle snowboard manual, 2002/2003) 

U – Rampa je považována za „královskou disciplínu freestyle snowboardingu“, 

protože jízda v ní a obtížnost triků je pro většinu snowboardistů nedosažitelným úkolem. Také 

stavba a údržba ji donesla na pomyslný trůn, jelikož k výrobě je potřeba buď velké množství 

sněhu nebo hliněný základ a především speciální nástavec na rolbu, který je pro většinu 

zimních středisek u nás příliš drahý, proto také ještě v sezoně 2008/2009 jsou v celé České 

republice provozovány pouze 2 U – Rampy, a to na krušnohorském Klínovci a v krkonošském 

Špindlerově mlýně.  Dříve se však U – Rampy dělaly v přírodním korytě pomocí lopat a 

spousty sil. Proto také mohl vzniknout první světový závod již v roce 1983. 

4.4.3. Quarterpipe 

Je to překážka podobná U – Rampě s jednou stěnou a dlouhým nájezdem na ni. Stěna 

je však mnohem vyšší (dosahuje až 10m) a jezdci „létají“ mnohem výše nad coping (hranu 

stěny). Proto si také quarterpipe během let získala hodně popularity a organizátoři se stejně 

jako u Big air snaží do závodu přivést vždy něco nového, atraktivnějšího, revolučního. Jezdci 

se proto snaží přicházet s novými, těžšími a vyššími triky, které divákům berou dech a při 

pohledu na ně nenechávají sponzorské „peněženky“ zavřené. Tyto soutěže se často pro 

zviditelnění konají v noci, v létě, s hlasitým ozvučením, s ohňostroji nebo za umělého 

osvětlení. 

Také proto přišla snowboardová komunita se soutěžní disciplínou na quarterpipe 

„Highest air“, což je nejvyšší dosažená výška nad coping (hranu). Rekord v této disciplíně 

drží pomyslný král a guru snowboardingu Terje Haakonsen, který se velkou měrou také 
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zasloužil o zviditelnění freestyle snowboardingu. V roce 2007 na Oakley Arctic Challenge, 

který je jedním z největších závodů v quarterpipe, dosáhl výšky úctyhodných 9,8m nad 

coping, a to rotačním trikem bs 360°, což je při pokusech o dosažení nejvyšší výšky zcela 

výjimečné. 

Závod v quarterpipe vždy bude usilovat o to, aby poskytl co nejlepší zážitek pro 

diváky a odvděčil se sponzorům. Proto musí být quarterpipe postaven tak, aby jezdci při 

rozjezdu mohli dosahovat co nejvyšší rychlosti (často přesahující 100 km/h) a na stěně bylo 

co nejméně nerovností, tím šlo dosahovat co nejvyšších výšek a i přesto bylo zaručeno 

dokonalého a bezpečného dopadu. 

4.4.4. Jibbing 

Je nejmladší disciplínou freestyle snowboardingu. Jezdci při něm překonávají různé 

překážky, které jsou různých tvarů i z různých materiálů. Vždy jsou však z jiného materiálu 

než je sníh. Nemusí však jít jen o uměle postavené překážky ve snowparku, ale i o přírodní 

překážky jako kmen stromu, kámen, ale i zábradlí ve městě na ulici. Nejčastějším obrazem 

jibbingu je slide, což je „jízda po překážce“. 

Nejtěžší formou je „street jibbing“, který je provozován v ulicích především na 

zábradlích ze schodů. Jedná se o velmi náročné a nebezpečné sportovní výkony, také asi proto 

je „street“ součástí většiny snowboardových videí.  

Vzhledem k nenáročnosti jibbingu na sníh je velmi oblíbený ve městech a v nízko 

položených resortech, které trpí na nedostatek sněhu, protože na celodenní ježdění je potřeba 

„jen“ rail a trocha sněhu na rozjezd a dopad.  

4.4.5. Slopestyle 

Slopestyle je jednou z nejvýraznějších soutěží ve freestyle snowboardingu, protože 

k překonání slopestyle trasy je zapotřebí veškerého snowboardového umění. Historie této 

disciplíny začínala již dávno, kdy jezdce už nebavila pouhá jízda po sjezdovce nebo ve 

volném terénu, a proto cestou z kopce libovolně jibbovali, slifovali, gringovali a prováděli 

ollie i airy na překážkách různé velikosti a tvarů, které se daly jakýmkoliv způsobem 

překonat. To se ovšem nelíbilo místím policejním hlídkám, které často snowboardisty 

pokutovaly a dávaly jim různá varování, ale snowboardisty to neodradilo. Často si také 
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překážky vyráběli sami doma nebo přímo na svahu a stavěli si je do cesty, a tak dali základ 

moderním snowparkům. 

Základem slopestylu je umění využít mnohdy velmi rozmanitého množství překážek a 

skoků, které tvoří design snowparku. Během jízdy tak jezdci provádí různé variace skoků, 

slidů a grindů. a to se ukázalo jako velmi složité pro rozhodčí, kteří musí daný závod 

rozhodovat. Průběh soutěže se často rozprostírá na velké ploše a neumožňuje tak rozhodčím 

závod sledovat z jednoho místa, tudíž vznikají až tři stanoviště pro rozhodčí. A tak při 

závodech dochází k velkým prodlevám z důvodu shromažďování výsledků od rozhodčích, 

což není k libosti divákům, kteří musí mezi jednotlivými jízdami dlouho čekat. Proto se 

organizátoři ve spojení s IJC (Mezinárodní komise rozhodčích) snaží nalézt nové a účinnější 

způsoby řízení těchto soutěží tak, aby byl zajištěn rychlý spád a zachována zábava pro diváky, 

ale také jezdce. 

Soutěže tohoto typu jsou velmi rozšířeny, protože nekladou náročná kriteria pro stavbu 

tratě a v malém měřítku jsou i dobře viditelné pro rozhodčí. Při tom dochází ke kombinacím 

vysokých rizik triků s dlouhým airem, prováděných běžně na soutěžích v Big Airu, s více 

technickými triky, jaké jsou k vidění na U – Rampě, a variacemi na railech. Jezdci jsou 

hodnoceni především ze tří důležitých hledisek: rozmanitosti vybraných překážek, dlouhých a 

bezpečných dopadů a zajištění dostatku prostoru mezi překážkami, aby byla zachována 

plynulost jízdy.  

(International Judges Commission, 2007; Večerka 2003; http://cs.wikipedia.org) 
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4.5. Fáze triků 

Každý trik prováděný na sjezdových tratích, na skoku nebo railu můžeme rozebrat a 

rozdělit do sedmi fází. 

 

1. Preparation – fáze přípravy, rozjezd od startu až k bodu odrazu. 

2. Take – off – odraz čili poslední bod kontaktu s místem odrazu. 

3. Initiation – zahájení triku. 

4. Apex – vyvrcholení triku. 

5. Release – uvolnění pohybu, příprava na jeho dokončení. 

6. Re – entry – dokončení triku, první kontakt s místem dopadu. 

7. Landing – přistání, dopad, odjetí triku. 

Obr. 1: Fáze triků (Internationals Judges Commission, 2007) 
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4.5.1. Fáze startu 

1. Preparation - fáze přípravy, rozjezd od startu až k bodu odrazu 

Popis   - začíná z místa zahájení jízdy až k místu odrazu 

Provedení - přiměřená rychlost 

- rovnováha 

- připravenost k odrazu 

Chyby   – nadbytečné pohyby 

- vysoká (nízká) rychlost 

-ztráta rovnováhy, kontroly 

-nadbytečné hranění 

2. Take – off - odraz 

Popis   – poslední bod kontaktu při nebo na horní straně skoku (nájezdu) 

Provedení - rovnováha 

- optimální rychlost a směr 

- připravenost na zahájení triku 

Chyby  - zahájení triku před odrazem 

- ztráta kontroly 

- ztráta rovnováhy 

4.5.2. Hlavní fáze 

3. Initiation - zahájení triku 

Popis  - zahájení triku v první fázi letu 

Provedení - rovnováha, vyváženost 

- optimální rychlost a směr 

- tělo ve správné pozici pod kontrolou 

Chyby  - problémy s rotací 

- mávání rukama 

4. Apex – vyvrcholení triku 

Popis   – trik v plném rozsahu a délce provedení 

Provedení  – maximální rozsah 

- maximální počet variant 

- vyváženost pro fázi dokončení pohybu 
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Chyby   – špatný úchop 

- mávání rukama 

- přerušení pohybu před fází uvolnění pohybu 

5. Release – uvolnění pohybu 

Popis   – zakončení triku a příprava na dopad 

Provedení  – rovnováha 

- vyváženost jednotlivých segmentů těla 

- připravenost na fázi opětovného návratu na zem 

Chyby   – dopad na hranu snowboardu 

- ztráta orientace 

4.5.3. Závěrečná fáze 

6. Re - entry – opětovný návrat 

Popis   – dopad neboli první kontakt se sněhem po provedení triku 

Provedení  – optimalizace směru 

- optimalizace přechodu 

- rovnováha 

Chyby   – přetočení 

- ztráta rovnováhy 

- změna směru 

7. Landing – dopad 

Popis   – přistání a odjetí skoku/triku  

Provedení  – rovnováha 

- narovnaný dojem bez zbytečných pohybů 

Chyby    – pády 

- dotyk země některou z částí těla 

(Internationals Judges Commission, 2007) 



20 

 

4.6. Trikový manuál 

V této kapitole si rozebereme jednotlivé základní prvky freestyle snowboardingu na 

sjezdové trati i ve snowparku. Skoky si rozebereme ve všech sedmi fázích. U triků na 

sjezdové trati a na překážce si fáze můžeme shrnout do třech základních (fáze startu, hlavní 

fáze, závěrečná fáze). 

4.6.1. Triky na sjezdové trati 

4.6.1.1. Jízda na switch 

Jízda na switch je jako běžná jízda na snowboardu, avšak na vaši nedominantní nohu, 

což může některým jezdcům způsobit nemalé problémy a musí začít celou základní 

snowboardovou metodiku trénovat od začátku. 

Jízdu začínáme, jako když se prvně postavíme na snowboard. Vyhledáme snadnější 

terén, jedeme pomalu, děláme velké oblouky a uvědomujeme si své nové pohyby 

s nedominantní nohou vepředu a stále si dáváme pozor na základní povinnosti při jízdě na 

snowboardu. Můžeme jízdy na dominantní a nedominantní nohu střídat a tím získáme 

potřebnou jistotu. 

Jízda na switch je pro freestyle snowboarding velmi důležitá. Proto je základní 

dovedností ve freestyle snowboardingu. Avšak vzhledem k našim předešlým zkušenostem 

s jízdou na snowboardu nám celá metodika půjde rychleji a my se snadno vypravíme do světa 

freestyle snowboardingu. 
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4.6.1.2. Rotace o 360˚ v jízdě (hodiny) 

Fáze startu:  rozjezd a odraz 

- provádíme ve vyšší rychlosti ve větším sklonu terénu 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- váhu těla přenášíme na přední nohu, tím dochází k jízdě kolmo ze svahu a 

rotací v ramenou se otáčíme na hranu, kterou přibrzdíme 

- cyklus opakujeme na druhou nohu a hranu 

- stále musíme stát na hraně položené výše ve svahu, tím dochází ke 

kolébkovitému naklánění snowboardu v jízdě 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- přeneseme váhu zpět na hranu na obě nohy a zastavíme 

4.6.1.3. Tailwheelie - Jízda po patce (tail) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se v malé rychlosti na mírném svahu 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- přenášíme váhu na zadní nohu a nataženou přední nohu přitahujeme k tělu 

- jedeme pouze po ploše patky snowboardu 

- rukama udržujeme balanc, aby nedošlo k hranění 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- přeneseme váhu zpět na obě nohy 

- odjíždíme 

4.6.1.4. Nosewheelie - Jízda po špičce (nose) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se v malé rychlosti na mírném svahu 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- přenášíme váhu na přední nohu a nataženou zadní nohu přitahujeme k tělu 

- jedeme pouze po ploše špičky snowboardu 
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- rukama udržujeme balanc, aby nedošlo k hranění 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- přeneseme váhu zpět na obě nohy a odjíždíme 

4.6.1.5. Nosepress slide (otočení po nosu o 180˚) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- provádíme nejdříve na místě, posléze v malé rychlosti 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- postupně přenášíme váhu nad špičku (nose) snowboardu  

- následně zahajujeme rotaci v ramenou na frontside (směrem před sebe) 

- celou rotaci provádíme pouze po ploše snowboardu 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme pouze na plochu snowboardu 

- dáváme pozor, abychom se při rotaci nezastavili o přední hranu 

4.6.1.6. Tailpress slide (otočení po tailu o 180˚) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- provádíme nejdříve na místě, posléze v malé rychlosti 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- provádíme jako u nosepress slide přes patku (tail) snowboardu 

-  postupně přenášíme váhu nad patku snowboardu  

- následně zahajujeme rotaci v ramenou na backside (směrem za sebe) 

- celou rotaci provádíme pouze po ploše snowboardu 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme pouze na plochu snowboardu 

- dáváme pozor, abychom se při rotaci nezastavili o zadní hranu 
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4.6.1.7. Ollie 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

-rychlost nejdříve volíme velmi nízkou, postupně ji však zvyšujeme 

-neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- pohyb začíná pokrčením v kolenou, ruce jsou volně od těla, ramena v ose se 

snowboardem 

- přeneseme váhu těla nad zadní nohu, přitáhnutím přední nohy zvedáme 

špičku snowboardu nad terén, s pomocí rukou a odrazem od patky se tak 

dostaneme do výskoku 

- odraz uskutečňujeme z plochy snowboardu 

- přitahujeme nohy k tělu a přesouváme váhu trochu dopředu, abychom byli 

rovnoběžně s terénem 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

4.6.1.8 Nollie 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

-rychlost nejdříve volíme velmi nízkou, postupně ji zvyšujeme 

-neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- stejná jako u ollie prováděné odrazem ze špičky snowboardu 

- pohyb začíná pokrčením v kolenou, ruce jsou volně od těla, ramena v ose se 

snowboardem 

- přeneseme váhu těla nad přední nohu, přitáhnutím zadní nohy zvedáme patku 

snowboardu nad terén, s pomocí rukou a odrazem od špičky se tak dostaneme 

do výskoku 

- odraz uskutečňujeme z plochy snowboardu 

- přitahujeme nohy k tělu a přesouváme váhu trochu dozadu, abychom byli 

rovnoběžně s terénem 
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Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

4.6.1.9. Frontside ollie – Frontside 180˚ 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu 

- rychlost musí být přiměřeně vysoká, abychom na trik měli dostatek času  

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- trik provádíme jako samotné ollie s přidáním rotace 

- přeneseme váhu těla nad zadní nohu, přitáhnutím přední nohy zvedáme špičku 

snowboardu nad terén 

- současně natáčíme osu ramen a hlavu do frontsidové rotace (směrem ze svahu) 

- odraz uskutečňujeme ze zadní hrany snowboardu  

- přitahujeme nohy k tělu a udržujeme rovnováhu v letu 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- zastavíme rotaci rameny a dokončíme rotaci nohou 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

4.6.1.10. Backside ollie – Backside 180˚ 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu 

- rychlost musí být přiměřeně vysoká, abychom na trik měli dostatek času  

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- trik provádíme jako samotné ollie s přidáním rotace 

- přeneseme váhu těla nad zadní nohu, přitáhnutím přední nohy zvedáme špičku 

snowboardu nad terén 

- současně natáčíme osu ramen a hlavu do backsidové rotace (směrem za sebe) 

- odraz uskutečňujeme z přední hrany snowboardu  

- přitahujeme nohy k tělu a udržujeme rovnováhu v letu 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 
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- zastavíme rotaci rameny a dokončíme rotaci nohou 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- hlavu necháváme otočenou zpět, dokud si nebudeme jízdou jisti 

- odjíždíme 

4.6.2. Big air 

4.6.2.1. Straight air (rovný skok) 

1. Preparation - fáze přípravy 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu, přiměřenou rychlostí, máme pokrčené 

nohy do polohy, ze které se odrážíme, jsme uvolnění a připravení na odraz  

- hlavu a ramena držíme natočeny do směru jízdy 

- váhu máme rovnoměrně rozloženou na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

- na hraně skoku provádíme ollie  

- ollie provádíme ze 2/3  váhy ze zadní nohy, když nám špička snowboardu 

opouští hranu skoku 

3. Initiation – zahájení triku 

- hlavu a ruce držíme stále v rovině s osou snowboardu 

- přitahujeme nohy pod tělo pokrčením nohou 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- držíme uvolněnou polohu s přitaženýma nohama pod tělem 

5. Release – uvolnění pohybu 

- natahujeme nohy, tím se snowboard překlápí do úhlu místa dopadu 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- snowboard držíme stále na ploše skluznice  

- váhu máme rovnoměrně rozloženou na obě nohy 

7. Landing – dopad, odjetí triku 

- trik odjíždíme uvolnění, s váhou na obě nohy a osou ramen rovnoměrně 

s osou snowboardu 
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4.6.1.2. Graby – snowboardové úchopy 

Název: Indy grab 

Popis: jezdec uchopí zadní rukou mezi vázáním frontsidovou hranu 

 

Obr. 2: Indy grab (Internationals Judges Commission, 2007) 

Název: Mute grab 

Popis: jezdec uchopí přední rukou mezi vázáním frontsidovou hranu  

 

Obr. 3: Mute grab (Internationals Judges Commission, 2007) 

Název: Melon 

Popis: jezdec uchopí přední rukou mezi vázáním backsidovou hranu 

 

Obr. 4: Melon (Internationals Judges Commission, 2007) 

Název: Nose grab 

Popis: jezdec uchopí přední rukou špičku snowboardu  

 

Obr. 5: Nose grab (Internationals Judges Commission, 2007) 
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Název: Tail grab 

Popis: jezdec uchopí zadní rukou patku snowboardu  

 

Obr. 6: Tail grab (Internationals Judges Commission, 2007) 

Název: Oldschool Method  

Popis: jezdec uchopí přední rukou mezi vázáním backsidovou hranu 

 

Obr. 7: Method (Internationals Judges Commission, 2007) 

4.6.2.3. Frontside 180˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu, přiměřenou rychlostí, máme pokrčené 

nohy do polohy, ze které se odrážíme, jsme uvolnění a připravení na odraz  

- před skokem se začínáme zvedat a stavět snowboard na backsidovou hranu, 

ze které se posléze budeme odrážet 

- váhu máme rovnoměrně rozloženu na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

- při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 

nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z backsidové hrany 

- pohybem hlavy a ramen do směru rotace způsobíme postupné otáčení celého 

těla 

3. Initiation – zahájení triku 
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- začínáme rotovat na frontside, pokrčíme nohy pod tělo, hlavou sledujeme 

dopad  

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu (grab) 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby, držíme uvolněnou polohu 

a sledujeme dopad 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou stále sledujeme dopad  

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- zastavujeme rotaci těla, aby nedošlo k přetočení 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- váhu máme rozloženou rovnoměrně na obě nohy  

7. Landing – dopad, odjetí triku 

- trik odjíždíme na switch po ploše snowboardu minimálně 6m, aby bylo 

patrné, že nedochází k rotaci na zemi 

- jsme uvolnění s pokrčenými koleny 

4.6.2.4. Backside 180˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu, přiměřenou rychlostí, máme pokrčené 

nohy do polohy, ze které se odrážíme, jsme uvolnění a připravení na odraz  

- před skokem se začínáme zvedat a stavět snowboard na frontsidovou hranu, 

ze které se posléze budeme odrážet 

- váhu máme rovnoměrně rozloženu na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

 - při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 

nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z frontsidové hrany 

- lehkým pohybem hlavy a ramen do směru rotace způsobíme postupné otáčení 

celého těla 
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3. Initiation – zahájení triku 

- začínáme rotovat na backside, pokrčíme nohy pod tělo, očima sledujeme 

hranu skoku a kontrolujeme fázi letu  

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu (grab) 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby, držíme uvolněnou polohu 

a stále sledujeme hranu skoku 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou stále sledujeme hranu skoku, neboli koukáme zpět 

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- zastavujeme rotaci těla, aby nedošlo k přetočení 

- hlavu stále ještě necháváme otočenu směrem ke skoku 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- váhu máme rozloženou rovnoměrně na obě nohy  

7. Landing – dopad, odjetí triku 

- trik odjíždíme na switch po ploše snowboardu minimálně 6m, aby bylo 

patrné, že nedochází k rotaci na zemi 

- hlavu otáčíme do směru jízdy až po úplném zvládnutí kontroly nad 

snowboardem 

4.6.2.5. Switch backside 180˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- nájezd provádíme na nedominantní nohu neboli na switch 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu, přiměřenou rychlostí, máme pokrčené 

nohy do polohy, ze které se odrážíme, jsme uvolnění a připravení na odraz 

- před skokem se začínáme zvedat a stavět snowboard na přední hranu, ze které 

se posléze budeme odrážet 

- váhu máme rovnoměrně rozloženou na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

 - při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 
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nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z frontsidové hrany 

- lehkým pohybem hlavy a ramen do směru rotace způsobíme postupné otáčení 

celého těla 

3. Initiation – zahájení triku 

- začínáme rotovat na backside, pokrčíme nohy pod tělo, očima sledujeme 

hranu skoku a kontrolujeme fázi letu  

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby, držíme uvolněnou polohu 

a stále sledujeme hranu skoku 

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu (grab) 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou stále sledujeme hranu skoku, neboli koukáme zpět 

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- zastavujeme rotaci těla, aby nedošlo k přetočení 

- hlavu stále ještě necháváme otočenou směrem ke skoku 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- váhu máme rozloženou rovnoměrně na obě nohy  

7. Landing – dopad, odjetí triku 

- trik odjíždíme po ploše snowboardu minimálně 6m, aby bylo patrné, že 

nedochází k rotaci na zemi 

- hlavu otáčíme do směru jízdy až po úplném zvládnutí kontroly nad 

snowboardem 
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4.6.2.6. Switch frontside 180˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- nájezd provádíme na nedominantní nohu neboli na switch 

- najíždíme rovně po ploše snowboardu, přiměřenou rychlostí, máme pokrčené 

nohy do polohy, ze které se odrážíme, jsme uvolnění a připravení na odraz  

- před skokem se začínáme zvedat a stavět snowboard na zadní hranu, ze které 

se posléze budeme odrážet 

- váhu máme rovnoměrně rozloženu na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

- při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 

nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z backsidové hrany 

- pohybem hlavy a ramen do směru rotace způsobíme postupné otáčení celého 

těla 

3. Initiation – zahájení triku 

- začínáme rotovat na frontside, pokrčíme nohy pod tělo, hlavou sledujeme 

dopad  

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu (grab) 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby, držíme uvolněnou polohu 

a sledujeme dopad 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou stále sledujeme dopad 

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- zastavujeme rotaci těla, aby nedošlo k přetočení 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- váhu máme rozloženou rovnoměrně na obě nohy  

7. Landing –  dopad, odjetí triku 
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- trik odjíždíme rovně po ploše snowboardu minimálně 6m, aby bylo patrné, že 

nedochází k rotaci na zemi 

- jsme uvolnění s pokrčenými koleny
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4.6.2.7. Frontside 360˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- nájezd začínáme rovně po ploše snowboardu předem vyměřenou rychlostí, 

máme pokrčené nohy, jsme uvolnění a připravení na skok  

- bezprostředně před skokem vyjíždíme dva oblouky – první provádíme na 

přední hraně, druhý pak na zadní hraně, ze které se odrážíme 

- váhu máme rovnoměrně rozloženou na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

- při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 

nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z backsidové hrany 

- ruce i ramena natáčíme do směru rotace, hlavou koukáme do míst, kam se 

chceme točit 

3. Initiation – zahájení triku 

- začínáme rotovat do frontsidu, pokrčíme nohy pod tělo, hlavou stále určujeme 

směr rotace  

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu ( grab) 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby, držíme uvolněnou polohu 

a začínáme sledovat dopad 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou se již zaměříme na místo dopadu, což nám zpomaluje a dokončuje 

rotaci 

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- osu ramen a hlavy se snažíme dostat kolmo ze svahu, tím zastavujeme rotaci 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- přizpůsobíme náklon našeho snowboardu sklonu dopadu 

7. Landing - dopad, odjetí triku 
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- trik odjíždíme po ploše snowboardu bez přetáčení nebo brzdění minimálně 

6m, aby bylo patrné, že nedochází k rotaci na zemi 

- jsme stále uvolnění s pokrčenými koleny 

4.6.2.8. Backside 360˚ 

1. Preparation – fáze přípravy 

- nájezd začínáme rovně po ploše snowboardu předem vyměřenou rychlostí, 

máme pokrčené nohy, jsme uvolnění a připravení na skok  

- bezprostředně před skokem vyjíždíme dva oblouky – první provádíme na 

zadní hraně, druhý pak na přední, ze které dochází k odrazu 

- váhu máme rovnoměrně rozloženou na obě nohy 

2. Take – off – odraz 

- při překročení hrany skoku přední nohou přitahujeme přední, posléze zadní 

nohu, vše probíhá téměř současně, avšak vždy vedeno přední nohou (ollie) 

- ollie provádíme z frontsidové hrany 

- ruce i ramena natáčíme do směru rotace, hlavou koukáme do míst, kam se 

chceme točit (čili za sebe) 

3. Initiation – zahájení triku 

- začínáme rotovat do backsidu, pokrčíme nohy pod tělo, hlavou stále určujeme 

směr rotace  

- ruce směřují nad patky snowboardu, abychom si usnadnili případné chycení 

snowboardu ( grab) 

4. Apex – vyvrcholení triku 

- jsme nejvýše nad zemí, neděláme zbytečné pohyby jako mávání rukama, 

držíme uvolněnou polohu a začínáme sledovat dopad 

5. Release – uvolnění pohybu 

- hlavou se již zaměříme na místo dopadu, což nám zpomaluje a dokončuje 

rotaci 

- natahujeme nohy k zemi jako přípravu na dopad 

6. Re – entry – první kontakt s místem dopadu 

- osu ramen a hlavy se snažíme dostat kolmo ze svahu, tím zastavujeme rotaci 

- z natažených nohou po dopadu na sníh pokrčujeme obě nohy a tím tlumíme 

dopad 

- přizpůsobíme náklon našeho snowboardu sklonu dopadu 
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7. Landing – dopad, odjetí triku 

- trik odjíždíme po ploše snowboardu bez přetáčení nebo brzdění minimálně 

6m, aby bylo patrné, že nedochází k rotaci na zemi 

- jsme stále uvolnění s pokrčenými koleny 

4.6.3. Jibbing 

4.6.3.1. 50 – 50 grind 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se dostatečnou rychlostí pro překonání překážky přímo na překážku 

- neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

- před překážkou provádíme ollie jako na sjezdovce, jsme uvolnění, máme 

pokrčená kolena 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- na překážku dopadáme tak, abychom ji měli přesně pod sebou  

- na překážce máme váhu rozloženou na obě nohy, pokrčená kolena a jedeme pouze po 

ploše snowboardu  

- pokud se nám mění přímý směr, vyjíždíme z překážky stranou, ale nikdy se 

nesnažíme změnit směr jízdy na překážce, protože dojde k zahranění a následnému 

pádu 

- na konci překážky děláme malé ollie, které nám pomůže k seskoku z překážky 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

4.6.3.2. Boardslide 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se dostatečnou rychlostí pro překonání překážky přímo na překážku 

- neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

- před překážkou provádíme ollie, abychom se dostali dostatečně nad překážku 

- natáčíme ramena směrem k překážce a naskakujeme v pravém úhlu s 

překážkou  
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Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- na rail dopadáme kolmo k překážce pouze na skluznici (váha postavená na 

hranu způsobí buď podklouznutí, nebo zakousnutí hrany, což způsobí pád) 

- na překážce jedeme pokrčení s uvolněným postojem, což nám dodá větší 

stabilitu 

- přetáčení z kolmého směru korigujeme rukama a přenášením váhy 

- na konci překážky se odrážíme a pomocí rukou a rotací v ramenou vracíme 

snowboardu přímý směr důležitý pro dopad 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

4.6.3.3. Nosepress (váha na přední noze) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se dostatečnou rychlostí pro překonání překážky přímo na překážku 

- neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

- jsme uvolnění, máme pokrčená kolena 

- před překážkou provádíme dostatečně vysoké ollie potřebné pro náklon nad 

přední nohu již ve vzduchu  

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- již ve vzduchu nakláníme váhu nad přední nohu a zadní nohu mírně přitáhneme 

- osa ramen však musí být celý trik držena rovnoběžně s osou překážky, aby nedošlo 

k přetočení 

- po dopadu na překážku váhu ještě více přeneseme nad přední nohu a zadní nohu 

přitahujeme k tělu, abychom zvýšili efekt jízdy po špičce 

- polohu držíme po celou délku překážky 

- na konci překážky seskakujeme pomocí nollie (ollie ze špičky snowboardu)  

- po odrazu přitáhneme nohy pod tělo a tělo srovnáme do úhlu dopadu 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 
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4.6.3.4. Stand up (váha na zadní  noze) 

Fáze startu: rozjezd a odraz 

- rozjíždíme se dostatečnou rychlostí pro překonání překážky přímo na překážku 

- neprovádíme žádné obloučky, které by nás mohli vychýlit z přímého směru 

- před překážkou provádíme ollie jako na sjezdovce, jsme uvolnění, máme 

pokrčená kolena 

Hlavní fáze: zahájení, vyvrcholení a ukončení triku 

- váhu těla posouváme nad zadní patku snowboardu 

- dopadáme pouze na zadní nohu a přední přitahujeme nataženou k tělu, tím 

dosáhneme zvednutí špičky snowboardu a jízdu pouze po patce 

- osu ramen držíme rovnoběžně s překážkou, tím zabráníme přetočení 

- rukama vyvažujeme balanc 

- na konci překážky se odrážíme pouze ze zadní nohy, kterou posléze 

přitahujeme k tělu, což nám vrátí kolmou polohu nad snowboardem a připraví 

na dopad 

Závěrečná fáze: dopad a odjezd triku 

- dopadáme na plochu snowboardu, utlumíme dopad pokrčením v kolenou 

- odjíždíme 

(Internationals Judges Commission, 2007; Večerka 2003; 

http://www.freeride.cz; http://www.snowboarding.cz ) 
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5. Praktická část 

5.1. Scénář 

5.1.1. Triky na sjezdové trati 

Záběr 

č. 
Natáčený prvek Záběr Místo Zpomalení Figurant 

1 Jízda na switch ze strany 
Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

2 
Rotace o 360° v jízdě 

(frontside) 
ze spoda 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

3 
Rotace o 360° v jízdě 

(frontside) 
ze strany 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ano Eliška Šírová 

4 
Rotace o 360° v jízdě 

(frontside) 
ze strany 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

5 
Rotace o 360° v jízdě 

(backside) 
ze shora 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

6 
Rotace o 360° v jízdě 

(backside) 
ze strany 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ano Eliška Šírová 

7 
Rotace o 360° v jízdě 

(backside) 
ze strany 

Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

8 Rotace o 360° v jízdě ze shora 
Špindlerův mlýn - 
černá sjezdovka 

ne Eliška Šírová 

9 Tailwheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne Eliška Šírová 

10 Tailwheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

11 Tailwheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ano 

Zdeněk 
Vocásek 

12 Tailwheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne Eliška Šírová 

13 Tailwheelie ze spoda 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

14 Tailwheelie ze spoda 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne Eliška Šírová 

15 Nosewheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

16 Nosewheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

17 Nosewheelie ze strany 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ano Eliška Šírová 
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18 Nosewheelie ze spoda 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

19 Nosewheelie ze spoda 
Horní Mísečky - modrá 

sjezdovka 
ne Eliška Šírová 

20 Nosepress slide zepředu 
Špindlerův mlýn – 

rovina 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

21 Nosepress slide zepředu 
Špindlerův mlýn – 

rovina 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

22 Nosepress slide zepředu 
Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

23 Nosepress slide ze spoda 
Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

24 Tailpress slide zepředu 
Špindlerův mlýn – 

rovina 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

25 Tailpress slide zepředu 
Špindlerův mlýn – 

rovina 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

26 Tailpress slide zepředu 
Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

27 Tailpress slide ze spoda 
Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

28 
Tailpress vs.Nosepress 

slide 
ze spoda 

Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

29 
Tailpress vs.Nosepress 

slide 
ze shora 

Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

30 
Tailpress vs.Nosepress 

slide 
ze shora 

Špindlerův mlýn - 
modrá sjezdovka 

ne 
Zdeněk 
Vocásek 

31 Ollie ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

32 Ollie ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

33 Ollie zepředu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

34 Ollie zepředu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. Eliška Šírová 

35 Ollie zepředu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano Eliška Šírová 

36 Ollie ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano 

Zdeněk 
Vocásek 

37 Ollie ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano 

Zdeněk 
Vocásek 

38 Ollie 
ze 

strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano Eliška Šírová 

39 Ollie 
ze 

strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano Eliška Šírová 

40 Nonie ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano Petr Nevečeřal 

41 Nonie ze předu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. 

Zdeněk 
Vocásek 
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42 Nonie ze předu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano Eliška Šírová 

43 Nonie ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano Petr Nevečeřal 

44 Frontside ollie ze strany 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ne Eliška Šírová 

45 Frontside ollie ze strany 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ano/zast. Eliška Šírová 

46 Frontside ollie 
ze 

strany/zezadu 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ano Eliška Šírová 

47 Frontside ollie ze strany 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ne Eliška Šírová 

48 Backside ollie 
ze 

strany/zezadu 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ne Eliška Šírová 

49 Backside ollie 
ze 

strany/zezadu 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ano/zast. Eliška Šírová 

50 Backside ollie ze strany 
Špindlerův mlýn - 

nerovnost 
ne Eliška Šírová 

5.1.2. Jibbing 

Záběr 

č. 
Natáčený prvek Záběr Místo Zpomalení Figurant 

51 50 - 50 grind ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

52 51 - 50 grind ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. Eliška Šírová 

53 
52 - 50 grind 

ze strany/zezadu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

54 
Boardslide 

ze strany/zezadu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

55 
Boardslide 

ze strany/zezadu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. Eliška Šírová 

56 
Boardslide 

ze strany/zezadu 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

57 
Nose press 

ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

58 
Nose press 

ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast. Eliška Šírová 

59 
Nose press 

ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

60 
Tail press 

ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 

61 
Tail press 

ze strany 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ano/zast Eliška Šírová 

62 
Tail press 

ze shora 
snowpark Erlebachova 

bouda 
ne Eliška Šírová 
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5.1.3. Skoky 

Záběr 

č. 
Natáčený prvek Záběr Místo Zpomalení Figurant 

63 Straight air ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

64 Straight air ze shora 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

65 Straight air ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

66 Straight air ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

67 Straight air ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

68 Indy ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Petr 
Nevečeřal 

69 Indy ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

70 Indy ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano 

Petr 
Nevečeřal 

71 Indy ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

72 Indy ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

73 Mute ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Zdeněk 
Vocásek 

74 Mute ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

75 Mute ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

76 Mute ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

77 Mute ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

78 Nosegrab ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. Eliška Šírová 

79 Nosegrab ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

80 Nosegrab ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

81 Nosegrab ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

82 Nosegrab ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

83 Tailgrab ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Petr 
Nevečeřal 

84 Tailgrab ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 
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85 Tailgrab ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Zdeněk 
Vocásek 

86 Tailgrab ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

90 Melon ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Petr 
Nevečeřal 

91 Melon ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

92 Melon ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

93 Melon ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

94 Oldschool method ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
zast. 

Petr 
Nevečeřal 

95 Oldschool method ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

96 Frontside 180° ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano 

Petr 
Nevečeřal 

97 Frontside 180° ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano/zast. Eliška Šírová 

98 Frontside 180° ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

99 Frontside 180° ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

100 Frontside 180° ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne Eliška Šírová 

101 Backside 180° ze strany/zezadu 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano Eliška Šírová 

102 Backside 180° ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano/zast. 

Petr 
Nevečeřal 

103 Backside 180° ze shora 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

104 Backside 180° ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

105 
Switch frontside 

180° 
ze strany 

snowpark Horní 
Mísečky 

ano Eliška Šírová 

106 
Switch frontside 

180° 
ze strany 

snowpark Horní 
Mísečky 

ano/zast. Eliška Šírová 

107 
Switch frontside 

180° 
ze shora 

snowpark Horní 
Mísečky 

ne 
Petr 

Nevečeřal 

108 
Switch frontside 

180° 
ze spoda 

snowpark Horní 
Mísečky 

ne 
Petr 

Nevečeřal 

109 
Switch backside 

180° 
ze strany/zezadu 

snowpark Horní 
Mísečky 

ano 
Zdeněk 
Vocásek 

110 
Switch backside 

180° 
ze strany/zezadu 

snowpark Horní 
Mísečky 

ano/zast. 
Petr 

Nevečeřal 

111 
Switch backside 

180° 
ze shora 

snowpark Horní 
Mísečky 

ne 
Petr 

Nevečeřal 
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112 
Switch backside 

180° 
ze spoda 

snowpark Horní 
Mísečky 

ne 
Petr 

Nevečeřal 

113 Frontside 360° ze shora 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano 

Petr 
Nevečeřal 

114 Frontside 360° ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano/zast. 

Petr 
Nevečeřal 

115 Frontside 360° ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 

116 Frontside 360° ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano 

Zdeněk 
Vocásek 

117 Backside 360° ze shora 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano 

Petr 
Nevečeřal 

118 Backside 360° ze strany 
snowpark Horní 

Mísečky 
ano/zast. 

Petr 
Nevečeřal 

119 Backside 360° ze spoda 
snowpark Horní 

Mísečky 
ne 

Petr 
Nevečeřal 
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6. Shrnutí 

 Zimním sportem, kterým se zabýváme v této diplomové práci, je velice oblíbený a rok 

od roku se stále rozvíjející snowboarding. Je to sportovní disciplína, která má nedlouhou 

historii vzniklou v 60. tých letech 20. stol. v Americe, avšak velmi progresivním postupem se 

dostala během necelých čtyřiceti let mezi olympijské sporty. Je tak velmi oblíbená nejen u 

jezdců mladší generace. 

 Snowboarding se rozvinul do několika disciplín, jimiž jsou freestyle snowboarding, 

freeriding (jízda ve volném terénu) a alpské disciplíny jako jsou sjezd a paralelní slalom. 

Freestyle snowboarding, jemuž se v této diplomové práci věnujeme, se vyvinul o něco později 

než ostatní disciplíny. Je to však velmi oblíbená zimní disciplína, ve které je mnoho možností, 

kde se zlepšit a posunout tak své hranice zase o něco výše. Proto je freestyle snowboarding 

divácky velmi oblíbený, protože diváci mohou shlédnout atraktivní akrobatické představení 

často doplněné o mnoho zvukových a světelných efektů. 

 O snowboardingu existuje řada publikací, ale většina popisuje pouze základní 

metodiku jízdy nebo historii tak jako BINTER (2002), LOUKA (2002) a GIBBINS (1999). Je 

jen málo publikací, které se zajímají o samotný freestyle snowboarding, avšak za zmínku 

určitě stojí publikace od VEČERKY (2003), která představuje freestyle jako atraktivní zimní 

sport, který může zaujmout každého. V naší práci, která spočívá v natočení instruktážního 

videopořadu, představujeme základní prvky freestyle snowboardingu, abychom dopomohli 

jezdcům se zvládnutím základních dovedností, ale také zabránili mnoha četným zraněním, 

které často vznikají díky neopatrnosti a nedostatečné informovanosti. 

 Na základě studia teoretických poznatků u výše zmíněných publikací, vlastních 

pedagogických zkušeností a odborných znalostí freestyle snowboardingu díky absolvování 

kurzu Snowboard instruktor level „B“, jsme se rozhodli popsat a natočit základní freestylové 

prvky. Zkušenosti s natáčením digitální videokamerou jsme získali na základě prostudování 

prováděcích manuálů, teoretických poznatků dohledaných na internetu a na základě vlastních 

zkušeností.  

 Základem pro tvorbu videozáznamu bylo potřeba sestavit podrobný scénář, který nám 

urychlil práci při natáčení jednotlivých videí. Díky předem připravenému scénáři jsme tak 
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v natáčecí den přesně věděli, jak jednotlivé triky a skoky budeme natáčet. Celý scénář jsme 

rozdělili do tří částí: triky na sjezdové trati, jibbing, skoky. Hlavními úkoly tohoto scénáře 

bylo stanovit pozici kamery vůči natáčenému objektu (ze strany, ze strany/ze zadu, ze shora, 

zespoda),  a předem určit, které záběry budeme zpomalovat nebo úplně zastavovat. Ve scénáři 

jsme také předem přiřadili jezdce podle jejich zkušeností a dovedností k jednotlivým skokům 

a trikům, avšak to jsme museli v průběhu natáčení často pozměňovat s ohledem na dostupnost 

jezdců. 

 Scénář nám určoval co, kdy a kde máme natáčet, avšak museli jsme sehnat kameru, se 

kterou natáčení uskutečníme. Nejlepší volbou pro účely našeho videopořadu by byla 

profesionální kamera s vysokým rozlišením, avšak rozpočet naší práce byl výrazně omezen 

výdejem na pořízení důležitých prostředků, proto jsme se museli omezit ve výběru kamery. 

Nejlevnější by bylo použití analogové kamery, která ovšem zdaleka nesplňovala podmínky 

pro náš záměr. Analogové kamery mají nejen nízké rozlišení, ale také velmi pomalý přenos a 

zpracování dat, tudíž bychom měli složitější zpracování a výsledek by nebyl dostačující. 

Z těchto mnoha důvodů jsme tak zvolili digitální videokameru pro domácí použití CANON 

typu MV – 930. Nakonec jsme byli překvapeni jejími vlastnostmi, které se ukázaly jako 

vyhovující. Především stabilizátor obrazu nám vypomáhal se začátky našeho natáčení.  

Dobrou a vhodnou pomůckou byl velmi lehký a skladný stativ Camlink Tripod TP2100. 

Ten nám umožňoval snadnou manipulaci s kamerou v jakémkoliv terénu a velmi dobrou 

manipulovatelnost při převozech. 

Jezdce účinkující v našem videopořadu jsme vybrali pro jejich dobré výsledky na poli 

soutěžního freestyle snowboardingu a vlastní zkušenosti s výukou snowboardingu v různých 

krkonošských areálech. Rozhodující pro nás byla jejich chuť, ochota a zájem o tvorbu 

instruktážního videopořadu. Tito jezdci k problematice freestyle snowboardingu a natáčení 

přistoupili velmi zodpovědně. 

Pro naše natáčení nejvhodnějším jsme zvolili Skiareál Špindlerův Mlýn v Krkonoších. 

Rozkládá se na území kolem města Špindlerův Mlýn v nadmořské výšce 702 – 1235 m.n.m. 

mezi horami Medvědín a Pláň. Jedná se o jeden z největších a nejmodernějších areálů v České 

republice, který má 16 upravovaných sjezdových tratí, z níž nejdelší je turistická sjezdovka, 

která má délku 2700m. V tomto areálu se konal i Světový pohár v alpském lyžování a 

snowboardingu jako v jediném středisku v České republice.  

Pro výběr této lokality byly rozhodující vlastní velmi dobré znalosti tohoto areálu 

získané z několikaleté praxe učitele snowboardingu. Dalšími důvody pro naši volbu byla 
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velmi dobrá dostupnost z místa našeho bydliště v Jilemnici. Také jsme se zde setkali s velmi 

vřelým přístupem obsluhy snowparku, která nám vyšla vstříc v mnoha úpravách potřebných 

pro natáčení.  

Podmínky pro natáčení jsme měli ideální vzhledem k dubnovému slunečnému počasí a 

dostatečné sněhové pokrývce. 

Natočený videozáznam obsahoval 425 záběrů, z nichž postupným stříháním bylo 

vybráno nejkvalitnějších 119. Vyšší číslo natočených záběrů před použitými je proto, že jsme 

chtěli dosáhnout požadované kvality videopořadu i technického provedení, což u mnoha 

záběrů nebylo splněno. 

Pro sestříhání jsme použili legálně zakoupený software Pinnacle studio Plus verze 11.0, 

se kterým jsme se snadno naučili pracovat. K tomu nám dopomohli konzultace u 

profesionálního kameramana a studium teoretických podkladů k zakoupenému softwaru.  

V tomto programu jsme videozáznam postupně sestříhali na jednotlivé záběry, ze 

kterých jsme vybrali ty nejlépe použitelné pro videopořad. Sestříhané záběry jsme podle 

scénáře postupně seřazovali a upravovali do konečné jednotné podoby. Po sestavení takto 

upraveného videozáznamu jsme přidali mluvené slovo, které nám vysvětluje problematiku 

triků. S nižším stupněm hlasitosti jsme pak vložili hudbu, která mluvené slovo doprovází.  

Neméně důležitou částí bylo vytvoření menu, díky kterému si můžeme pustit jednotlivé 

triky zvlášť a shlédnout tak pouze ty, které se aktuálně potřebujeme naučit. Z toho důvodu náš 

videopořad funguje především jako „zásobník triků“. U tvorby tohoto menu jsme se setkali se 

systémovými problémy, které nám způsobil samotný program. Proto jsme nemohli dokončit 

úpravy na menu skoků a tím vznikly malé nesrovnalosti s ostatními menu. 

Tímto způsobem jsme tak dali vzniknout instruktážnímu DVD videopořadu, které je 

přílohou této diplomové práce. 



48 

 

 

7. Závěr 

Záměr a cíl, který jsme si na začátku diplomové práce uložili, byl vytvořit videopořad o 

základních freestylových skocích a tricích na snowboardu. Tento videopořad má sloužit jako 

pomůcka k rozvoji základních dovedností ve freestyle snowboardingu.  
Pomocí teoretických poznatků a vlastních zkušeností se nám podařilo sestavit seznam 

nejzákladnějších freestylových dovedností, které jsou lehce zvládnutelné i pro začínající 

„freestylisty“. Po nastudování teoretických zdrojů práce s kamerou jsme pro naši práci zvolili 

nejvhodnější terén, který se nachází v okolí Špindlerova Mlýna a Horních Míseček. Do 

střediska jsme pozvali vybrané jezdce, kteří s námi absolvovali celotýdenní natáčecí program. 

Ten byl již předem vytvořený připraveným scénářem, který nám téměř beze změn řídil 

natáčecí den a pomáhal urychlit práce při natáčení videopořadu.  

Natočený videozáznam jsme sestříhali a zpracovali v počítačovém programu Pinnacle 

studio Plus verze 11.0. Přidáním mluvené zvukové stopy vzniklé pomocí mikrofonu 

SAMSON Q8 a ozvučením hudbou vznikl instruktážní videopořad, který má za úkol nastínit 

jednoduchost a zvládnutelnost této sportovní disciplíny. Freestyle snowboarding tak 

představit co nejširší veřejnosti, která se této sportovní disciplíně začíná věnovat nebo se mu 

již po nějakou dobu věnuje. 

Je možné konstatovat, že přínos naší práce bude spočívat v představení základních 

dovedností freestyle snowboardingu jednoduchou a přehlednou formou videopořadu, aby byl 

dostupný všem věkovým kategoriím bez rozdílu věku, pohlaví a zkušeností. 

Pokyny a rady z videopořadu však nemusí být striktně dodržovány. Snažíme se zde pouze 

nastínit základní a všeobecnou formu, která, jak doufáme, pomůže vytvořit představu o 

nácviku jednotlivých freestylových disciplín. 



49 

 

 

8. Seznam literatury 

Knižní zdroje 

• BINTER L. a kol. Snowboarding. 3.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2002. ISBN 80-247-1474-4. 

• FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství 

Knihař 1. Vydání, 2002. ISBN 80-86292-05-3 

• GIBBINS, J. Snowboarding - vše, co potřebujete vědět o tomto 

vzrušujícím sportu. Chomutov: Milénium publishing s. r. o., 1996. 

ISBN 80-902 384-0-8. 

• GILLE, F., MARKS R. Snowboarding: Make a Perfect Start. Oxford: 

Meyer und Meyer, (UK) ltd., 2002 ISBN 1-84126-058-4. 

• HEBBEL-SEEGER, A. Snowboarding - Guide to Ride. V Aachen: 

Meyer und Meyer, 2001 ISBN 1-84126-058-4 

• INTERNATIONALS JUDGES COMMISSION, Freestyle snowboard 

manual, 2007-2008 

• JELEN, K. Biomechanika člověka. UK FTVS, Praha, 1999 

ISBN 80-902147-9-7 

• LEKTORSKÝ SBOR APUL, Metodika výuky snowboardingu výcvik 

„B“, 1. Vyd. Špindlerův Mlýn, 2008 

• LOUKA, O. Snowboarding. 1. vyd. Ústí nad Labem: AČS 2002; Ústí 

nad Labem: UJEP PF 2002. ISBN 80-7044-438-X. 

• LOUKA O., VEČERKA M., Snowboarding. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1378-6. 



50 

 

• PECINOVSKÝ, J., Jak na Pinnacle studio 10, Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2006. ISBN 80-247-1818-9  

• VEČERKA, M. Freestyle snowboarding 1. Vyd. Brno: Computer Press, 

2003. ISBN 80-251-0091-X. 

• VOBR, R., Snowboarding. České Budějovice: nakladatelství KOPP, 

2006 ISBN: 80-7232-296-6. 

• WEIS, C. Snowboarding od A do Z. Praha: Český spisovatel, 1993. 

ISBN 80-202-0459-8. 

Další zdroje 

o ČERNÍK M., O2 Snowboardová škola. (DVD) Telefonica O2, c 2007. 

o Večerka M. Freestyle snowboarding Škola triků. (DVD) Brno: 

Computer press, c 2003. ISBN 80-251-0091-X. 

o http://cs.wikipedia.org 

o http://sites.google.com/a/aztip.cz/video 

o http://www.freeride.cz/snowboard 

o http://www.snowboarding.cz 

o http://www.snowboardacademy.com 

o http://community.burton.com 

o http://www.skiareal.cz 



51 

 

 

9. Přílohy 

• VOCÁSEK, Z., Základní prvky freestyle snowboardingu, DVD, UK 

FTVS, Praha 2009 

• Obr.: Mapa Skiareál Špindlerův Mlýn 

• Obr.: Vehicle snowpark Horní Mísečky 



52 

 

 

 

 

 

 


