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Abstrakt

Název:

Komparace výukových postupů ve snowboardingu v České republice
a v Norsku

Cíle:

Cílem práce je porovnat výukové postupy ve snowboardingu v České
republice a v Norsku.

Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy dokumentů a metodu komparace.
Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru jednotlivých publikací a metodu
komparace v části porovnávání dvou výukových postupů v České republice
a v Norsku.
Dále jsme v praktické části použili metodu anketního šetření a terénního
testování.

Závěr:

Zjistili jsme, že jednotlivé české metodické publikace jsou si svým obsahem
dosti podobné. Norské výukové postupy se oproti českým liší, jak
používáním metody partner systém, tak základním pojetím výuky.
Z výzkumu vyplynulo, že nastavení šíře postoje podle norské metodiky je
pro začátečníky nevhodné. Naopak úhel nastavení vázání s plusovými a
minusovými úhly se jevil jako poměrně vhodný.

Klíčová slova: partner systém, postoj, kinogram, instruktor

Abstract

Title:

The Comparison of Learning Processes of Snowboarding in the Czech
Republic and in Norway

Objectives: The aim of this work is to compare learning processes of snowboarding in
the Czech Republic and in Norway.

Methods:

In our thesis we used a method of analysis of the document and a method
of comparison. We have applied the method of analysis in each publication
and the method of comparison in teaching methods.
In the practical part we have used a method of inquiry and a method of
field testing.

Results:

We found out that the methodological publications written in Czech
Republic are very similar to each other. The Norwegian learning processes
are different from the Czech ones by using of a method called Partner
system and by the basic concept of training. The research showed that the
width of the stance according to the Norwegian learning methods is not
suitable for the beginners. On the contrary the stance with plus degree on
the front foot and minus degree on the rear foot seems to be quite suitable.

Keywords: partner system, stance, kinogram, instructor
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1 ÚVOD
Snowboarding, jako relativně mladé sportovní odvětví, se v posledních dvaceti
letech rychle rozšířil. Ovlivněn surfingem, skateboardingem a lyžováním se rychle
vyvinul v jeden z nejvíce oblíbených zimních sportů. Zahrnuje v sobě nespoutanou
lehkost pohybujícího se surfu, hravost skateboardu a v neposlední řadě rychlost lyžaře.
Snowboarding je přitažlivý nejenom pro mladou generaci, ale stává se také alternativou
pro bývalé lyžaře.
Samozřejmě že od doby, kdy se snowboarding poprvé objevil, prošel určitým
vývojem. V poslední době se na sjezdových tratích v České republice setkáváme čím
dál tím častěji s freestylovým typem snowboardových prken a vázání. Ve
snowboardových školách se ale stále vyučuje podle slalomového způsobu ježdění.
Otázkou tedy je, zdali je vhodné stále vyučovat začátečníky podle slalomového pojetí
výuky, nebo se nechat inspirovat některými jinými alternativami, jakými mohou být
norské výukové postupy. Jak už napovídá název, hlavní náplní této práce je porovnání
výukových postupů v České republice a v Norsku.
V prvních kapitolách je nejprve popsána historie snowboardingu a nastíněn vývoj
tohoto sportu jak v České republice, tak v Norsku. Dále se věnujeme především
biomechanickým zákonitostem, které ovlivňují jízdu na snowboardu. Jádro práce tvoří
porovnání doposud vyšlých publikací, které se snowboardingem zabývají. Jednotlivé
metodické kroky, tak jak se vyvíjely v průběhu let, se postupně lišily, a to jak svým
zařazením v metodické řadě, tak svým obsahem. Autoři postupně obohacovali své
publikace o stále rozpracovanější metodické řady, které obsahovaly více metodických
prvků, avšak svým obsahem jsou si všechny hodně podobné. Abychom o dané
problematice získali nové poznatky, bylo potřeba, kromě vlastních zkušeností ze
zahraničí, také prostudovat cizojazyčnou literaturu. Proto je v diplomové práci též
popsán systém výuky na snowboardu podle norské snowboardové organizace
Snowboardforbundet. Tato publikace se od české liší jednak didaktickým pojetím stylu
výuky, ale také pojetím metodických řad. Velikou odlišnost v didaktickém pojetí výuky
nacházíme u norské metodiky, která se řídí metodou cvičení ve dvojici - tzv. partner
systém. Vůbec poprvé je tento systém výuky v této práci více rozpracován a doplněn o
obrázky a kinogramy pro lepší objasnění nacvičovaného prvku. Součástí práce je rovněž
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praktické testování uvedených výukových postupů v praxi, jejich porovnání a poukázání
na vhodnost zařazení do výuky začátečníků.

2 HISTORIE SNOWBOARDINGU
Ačkoliv snowboarding zaznamenal právě až v poslední době obrovský rozmach,
počátky jsou patrné již v šedesátých letech. Některé prameny dokonce uvádějí, že
náznaky něčeho, co se podobá snowboardu, se objevovaly již před tisíciletími.
Důkazem toho mají být kresby a texty nalezené ve Skandinávii, Sibiři a střední Asii. Ve
Skandinávii byla dokonce nalezena krátká a široká lyže, jejíž stáří bylo odhadnuto
přibližně na 500 roků. (Binter, 1999)
Skutečně dochované poznatky o začátcích snowboardingu nesahají příliš
hluboko. První pokusy o výrobu snowboardu spadají do 60. let minulého století.
Zasloužili se o to především surfaři ze Spojených států amerických. Hledali alternativu
svého sportu, která by jim umožnila zimní trénink a zároveň zpestřila jejich sportovní
činnost.
V roce 1963 ve Spojených státech jistý Tom Sims zkonstruoval sněžné prkno.
Jeho výrobek byl však považován spíš za kuriozitu. O dva roky později se objevil tzv.
snurfer, který byl vyroben ze dvou lyží sešroubovaných k sobě. Jeho tvůrcem byl
Sherman Poppen z amerického Michiganu, který vyráběl zimní "hračku" pro své děti.
Při její výrobě vůbec nepomýšlel na souvislost se surfingem, teprve v praxi zjistil, že
boční postavení na tomto zábavném prkně je pro řízení nejlepší, nohy při tom spočívaly
na prkně bez upevnění. Pro lepší ovladatelnost prkna Sherman do špičky namontoval
provázek, který vedl od špičky k přední ruce jezdce spočívajících v běžné poloze před
tělem.
Inspirován Poppenovým úspěchem začal Jake Burton Carpenter vyrábět své
vlastní snowboardy. Rozpoznal chyby a nevýhody snurferu, opravil je a přimontoval na
desku první vázání, které několika pásky pevně drželo nohy. V roce 1977 založil ve
Vermontu firmu Burton Snowboards. Jeho modely se již daleko více podobaly dnešním
snowboardům.
První sériové výrobky se však prodávaly velice obtížně. Vedle Jake Burtona
propadli nové obdobě surfu i jiní surfaři. Tom Sims, který také jezdil na západě USA na
snowboardu, založil firmu Sims. Poté se na scéně objevil Dmitrij Milovich, který v roce
1969 přišel s prknem odlitým z polyesteru. Tento způsob stavby vycházel ze zkušeností
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z výroby surfů. Prkna měla tvar ryby s vlaštovčím ocasem - říkalo se jim „winterstick“
(zimní hůl) - a byla určena hlavně pro jízdu v hlubokém sněhu, čímž byl pro surfaře
umocněn stejný pocit z jízdy jako na vlnách. V roce 1972 byl tento výrobek patentován
a o tři roky později si Milovich založil vlastní firmu. Kvůli špatné životnosti
zkonstruovaných prken ale nezaznamenala firma větší úspěch a v roce 1984 Milovichův
podnik zkrachoval.
Tom Sims o pár let později začal pracovat na zdokonalování snowboardu.
Původně byla jeho prkna podobná těm Milovichovým, později začal vyrábět prkna s
laminátovou konstrukcí s dřevěným jádrem (vyšší odolnost prkna, lepší jízdní
vlastnosti) a ocelovými hranami, díky nimž bylo možné používat snowboard i na
tvrdém sněhu. V roce 1981 byly uspořádány první snowboardové závody v Coloradu.
Tyto závody vyhrála již zmiňovaná skateboardová hvězda Tom Sims. Stále byl ale tento
sport, tehdy nazývaný snowsurfing, výsadou pouze pár nadšenců a podivínů. Nelze se
tedy divit, že vleky a další služby středisek byly pro snowsurfing tabu. To ovšem
nadšence tohoto sportu nijak neodradilo a vznikl tzv. viking, neboli pochod nahoru do
svahu, a následné ježdění ve volném terénu.
Dalším významným obdobím pro rozvoj snowboardingu se stala 80. léta, kdy se
vlna snowboardingu rozšířila do evropských zemí. Bylo to právě zásluhou Švýcara
Josého Fernandese, který jako první Evropan soutěžil ve slalomu s americkými
profesionály v Calgary. Fernandes přenesl na prkno přizpůsobené lyžařské vázání a tím
odstartoval éru snowboardingu v Evropě. V roce 1987 se konalo první MS v Livignu a
St. Moritz. (Binter, 1999)
Ve stejném roce byla založena Mezinárodní snowboardová organizace ISA
(International Snowboard Association), jejímž cílem byla mezinárodní koordinace
národních asociací, propagace národních asociací a šíření snowboardingu ve světě. V
prvním roce tvořilo asociaci pět zemí a 120 závodníků. V březnu 1990 byla vytvořena
PSA (Pro Snowboard Association) - asociace profesionálních závodníků. O rok
později organizovala PSA a ISA evropskou sérii šesti závodů. V Severní Americe
obsahovala série osm závodů, v Japonsku čtyři. Všechny tři kontinenty vytvořily
Světový pohár skládající se ze tří závodů. V dubnu 1991 byla založena ISF
(International Snowboarding Federation) jako nástupce ISA. V další sezóně 1991/92
došlo k pojmenování celé série evropské (6 závodů), severoamerické (7 závodů) a
japonské (4 závody) společně se závody Světového poháru jako ISF WORLD PRO
TOUR. Tato organizace v červnu roku 2002 zanikla a nahradila ji organizace nová 4

WSA (World Snowboard Association), která má dnes na starosti především
organizaci světového poháru. (www.snowboarding.cz)

2.1 VÝVOJ SNOWBOARDINGU V NORSKU
V Norském království, které se považuje za jednu z největších zimních
sportovních zemí na světě, se snowboarding objevil po svém vstupu do Evropy. Jednou
z nejvýznamnějších osobností, která se zasloužila o propagaci snowboardingu v Norsku,
je bezesporu Terje Hakonsen. Byl to právě on, kdo do své rodné země pozval nejlepší
snowboardisty světa, aby spolu poměřili síly na tehdy ještě neoficiálních závodech
(TAC) The Artic Challenge na Lofotách. Bylo to roku 1999 bez pozornosti TV a médií.
Od té doby jsou TAC pořádány pod záštitou norské snowboardové organizace
Snowboardforbundet každý rok a jsou bezesporu jednou z nejuznávanějších
snowboardových událostí roku. Mezi světovými snowboardovými závody mají nejvyšší
stupeň hodnocení (6 hvězdiček) a patří mezi nejprestižnější soutěž ve světě
snowboardingu - Ticket To Ride.
Velké zásluhy na dobré úrovni TAC má bezpochyby již zmíněná norská
snowboardová asociace Snowboardforbundet, která pořádání těchto závodů zaštiťuje.
Jako oficiální organizace sdružující snowboardisty byla založena v roce 1987. První
národní mistrovství Norska ve snowboardingu se konalo v zimě stejného roku. Tato
událost přinesla základní kámen pro rozvoj norského snowboardingu a je nedílnou
součástí norské historie, jelikož právě v Norsku snowboarding považují za jeden
z nejdůležitějších sportů. V průběhu následujících let moc norské snowboardové
asociace roste závratným tempem a Norsko začíná nahlížet na snowboarding jako na
sport, který díky přírodním podmínkám, perfektní organizaci a skandinávské
houževnatosti sklízí obrovské úspěchy na světové scéně. Snowboardforbundet sdružuje
80 klubů a 5000 členů. (Jaroslav Boček, Xstream Magazine, 2004)

2.2 VÝVOJ SNOWBOARDINGU V ČESKÉ REPUBLICE
V Česku se objevuje snowboarding v letech 1979 – 80. K zakladatelům u nás
patří především L. Váša, propagátor snowboardingu a výrobce prvních prken. Dále pak
V. Rys, bratři Včelákové, I. Pelikán, I. Dragoun a další. První závody ve slalomu
organizovala skupina nadšenců okolo L. Váši v Perninku v Krušných horách v roce
5

1984. V roce 1985 se ve stejném středisku konalo první mistrovství Československé
republiky.
V únoru 1990 byla založena Asociace Československého Snowboardingu –
AČS. Na základě založení byl pod její záštitou zrealizován seriál šesti závodů –
Československý pohár a republikové mistrovství. V současné době se AČS zaměřuje na
organizování pouze freestylových závodů v ČR, přípravu reprezentačních družstev,
školení instruktorů a trenérů snowboardingu. Podporuje a propaguje snowboarding
v ČR. (www.snowboarding.cz)
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SNOWBOARDU
3.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ JÍZDY NA SNOWBOARDU
Jízdu na snowboardu rozdělujeme na tři základní způsoby: freestyle, alpská jízda
a freeride. Pro každý způsob je určen jiný typ snowboardu.

Freestyle
Česky přeneseně volný styl, volný způsob. Je nejrozšířenější a nejrychleji se
rozvíjející částí snowboardingu. Můžeme jej charakterizovat jako oblast zaměřenou na
provádění skoků a dalších freestylových triků. Řadíme sem veškeré aktivity prováděné
ve snowparcích při skocích, na zábradlích (railech), v U-rampách, s využíváním
umělých i přírodních překážek. Obtížnost skoku či triku je dána kromě výšky a
přesnosti provedení především rotací a graby – úchopy. (Louka, 2007)
Pro tento druh zábavy a soutěžní disciplíny byly vyvinuty freestyleboardy.

Alpská jízda
Využívá nejvíce carvingových řezaných oblouků. Tento způsob jízdy přitahuje
především bývalé lyžaře. Při jízdě mohou uplatnit své dovednosti jako je cit pro hranu,
výrazně se zde také uplatňuje dynamika pohybu a fyzikální zákony. Pro tento druh jízdy
se využívají tzv. alpineboardy, povětšinou s tvrdým vázáním a botou obdobnou pro
sjezdové lyžování. Výsledkem jízdy jsou v pravidelné frekvenci řezané oblouky na
sjezdovce. Díky základnímu postavení nohou, kde obě směřují ve směru jízdy a
nepochybně také díky vykrojení (radiusu) snowboardu, můžeme jezdce na
alpineboardech vidět při obloucích výrazně nakloněné ke sjezdové trati.

Freeride
Freeriding je obdoba surfingu. Je to jízda v terénu mimo vyznačené sjezdové
tratě, nejlépe v hlubokém sněhu, doprovázená neobyčejně vzrušujícími prožitky, mezi
které patří volnost pohybu v zimních horách a pocit, že plujeme po sněhu. Freeriding je
právě pro ten pocit volnosti a lehkosti velmi oblíbený. V českých horách však pro něj
nejsou podmínky, neboť téměř každá horská oblast je mimo sjezdovky zákonem
chráněna a jízda mimo ně zakázána. Nádherný prožitek z jízdy mimo sjezdovky je často
vykoupen možností lavinového nebezpečí či nebezpečí neznalosti terénu. Je proto
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důležité si terén nejprve zmapovat. Doporučuje se také kvalitní oblečení a nezbytné
speciální vybavení v případě laviny.
Pro jízdu v hlubokém sněhu se jako nejvhodnější doporučuje freeridový
snowboard. Je širší než ostatní a má také více zvednutou špičku, což umožňuje, že se
snowboard neboří do prachového sněhu. (Louka, 2007)

3.2 TYPY SNOWBOARDŮ
Snowboardy lze rozdělit do čtyř skupin.

Freestyle snowboard
Vyznačuje se lepší točivostí a ovladatelností (větší vykrojení - menší radius,
menší délka). Je vhodný pro ježdění ve snowparku, tedy pro skoky, triky apod. Od
freeridového prkna se liší větším vykrojením, menší délkou. Tvar i délka špičky a patky
jsou téměř stejné, stejně jako vzdálenost inzertů od středu prkna. Typ čistě
freestylového prkna, které má stejnou přední i zadní část a je zcela odlišné od zde
uvedených snowboardů, se nazývá twintip. Speciálně pro jízdu a triky na U-rampě jsou
určeny halfpipeboardy.

Freeride snowboard
Je vhodný především pro jízdu ve volném neupraveném terénu, je širší, asi o 1015 cm a delší a celkově tužší než freestylové prkno, tím je umožněn lepší vztlak při
jízdě v hlubokém sněhu a dobrá stabilita jezdce. Inzerty jsou posunuty od středu prkna
dozadu, jezdec má víc váhy na patce, což je v prachovém sněhu velká výhoda, protože
nemusí vynaložit tolik síly, aby udržel špičku prkna nad sněhem. Snowboard je zároveň
méně vykrojený, má tedy větší rádius, jeho točivost a ovladatelnost je tedy samozřejmě
poněkud horší.

Alpine snowboard
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Pro jízdu s tvrdým přezkovým vázáním se nejvíce využívá alpineboardů,
nazývaných také slalomboardy. Použití slalomboardů je vhodné pro řezané oblouky a
slalomové disciplíny. Vlastnosti prkna: velké vykrojení, středně tvrdé až tvrdé, úzké,
větší průhyb, velice malá nebo žádná patka, menší špička, případně asymetrický způsob
stavby. (Binter,1999)

Allround snowboard
Je univerzální prkno především pro začátečníky a rekreační jezdce, vhodné pro
všechny terény.

Obr. 1 Typy snowboardů (Louka, 2007)
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3.3 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY SNOWBOARDU
Délka
Prkno by nemělo přesahovat výšku jezdce. Naopak by mělo být o 10 – 15 cm
menší než je výška snowboardisty. Z toho vyplývá, že prkno by mělo dosahovat
přibližně k bradě snowboardisty. Samozřejmě pak záleží na vyspělosti jezdce a způsobu
využití. Jestliže je jezdec začátečník a má problémy s koordinací pohybů, je vhodné
zvolit poměrně malé prkno. Pro náročného jezdce však toto prkno nebude dostačující.
Malé prkno nedovoluje vyšší rychlost, při delším oblouku nedrží hrana a jezdec se snaží
přílišnou točivost kompenzovat váhou vzadu a protirotací, což je pro další výkonnostní
růst nežádoucí.

Šířka
Maximální šířka (nejčastěji špičky) většiny snowboardů je 26-32 cm. Spodní
hranice šíře prkna je dána délkou podrážek bot a úhlem vázání. Minimální šířka
snowboardů do 135 cm je 14 cm a nad 135 cm 16 cm. Široká prkna mají v hlubokém
sněhu větší vztlak, na sjezdovce při rychlé změně hran jsou však hůře ovladatelná.
(Louka, 2007)

Vykrojení
Vykrojení (neboli radius) lze charakterizovat jako poměr šířky špičky a patky
k šířce středu snowboardu. Velikost radiusu má zásadní vliv na oblouk vyjetý po hraně
snowboardu. Čím větší vykrojení, tím lépe vám bude snowboard zatáčet a reagovat na
sebemenší změnu pohybu, což je dobré při pestré jízdě. Při vyšších rychlostech je
výhodou menší vykrojení. Velikost vykrojení se volí s ohledem na délku snowboardu a
jeho určení. (Matula, 2008)

Špička (nose)
Snowboardy pro freestyle mají zakřivení špičky a patky mnohem větší než
snowboardy na alpské discipliny. Speciální snowboardy pro jízdu volným terénem mají
špičku delší a protaženější, zakřivení patky je menší. Závodní prkna pro alpský styl mají
malé zakřivení patky, protože jsou určena pro tvrdý sníh. Dlouhá špička umožňuje větší
vztlak v hlubokém sněhu a je vhodná pro freeride. (Matula, 2008)
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Patka (tail)
U slalomových prken je výška i délka patky téměř nulová, protože slalomová
prkna prakticky nevyužívají jízdu patkou vpřed. U halfpipeboardů je délka patky se
špičkou téměř shodná, vzhledem k časté jízdě patkou vpřed. (Binter,2002)

Rocker
Pojem rocker označuje zahnutí patky. U freestylových prken je relativně velký, u
allroundových střední a u alpine minimální. (Louka, 2007)

Scoop
Pojem scoop označuje zakřivení špičky. Jednotlivé typy snowboardů se liší
především tvarem zakřivení. Závodní slalomové snowboardy mají velmi krátký, příkrý
scoop, naopak freestylové a allroundové jej mají delší. Krátký scoop má tedy větší
efektivní délku hran při shodné délce snowboardu. (Louka, 2007)

Průhyb
Má souvislost s pružností/tuhostí snowboardu. Působí-li tlak na hranu
snowboardu pod nohou (tam, kde je průhyb největší), snowboard se prohne a vyvolá
průhyb opačný, čímž se dostane do oblouku. Poloměr oblouku je přitom dán poloměrem
vykrojení. Větší průhyb spolu s menší pružností dává snowboardu dynamickou točivost.
Průhyb a pružnost si můžeme i sami vyzkoušet, opřeme-li snowboard o zem, jednou
rukou ho přidržíme pozvednutý a druhou zatlačíme ve středu snowboardu. (Matula,
2008)

Obr. 2 Popis snowboardu (Louka, 2007)

11

Konstrukce snowboardu
Konstrukce snowboardu jsou typu cap (vrchní vrstva překrývá celou konstrukci
až po boční hrany) nebo s podélnými výztužemi tzv. Sidewall. Každá má své výhody,
přičemž platí, že pokročilejší a i dražší je konstrukce sidewall.
Cap
Snowboard s cap konstrukcí má přetaženou vrchní laminátovou vrstvu až k
hraně prkna, kde je tato vrstva spojena se spodní laminátovou vrstvou (ta není vidět).
Tímto spojením vznikne ucelený „box“. Prkno je pak skvěle uzavřeno proti pronikání
vody a zároveň toto spojení zajišťuje dobré vlastnosti snowboardu. Takové prkno má
však o něco horší odolnost proti proražení z boční strany. Prkno s cap konstrukcí
poznáme podle zakulacených přechodů mezi horní laminátovou vrstvou a bokem
prkna.
Sidewall
Klasická konstrukce, která je starší než cap, je používaná především u dražších
snowboardů. Zajišťuje jejich velkou odolnost proti proražení. Z boční strany prkna
(mezi horní a spodní vrstvu) je vlepena plastová hmota.
Při pohledu z boku má prkno ostrý přechod mezi bokem a vrchní laminátovou
vrstvou.
Rozlišujeme tři základní způsoby stavby snowboardu:
 sendvičová stavba s dřevěným jádrem
Výroba takto uzpůsobeného prkna je ze všech nejnáročnější. Konstrukce je
vyrobená s použitím dřevěného jádra, laminátových a karbonových výztuží,
ocelových hran. Snowboardy vyrobené z dřevěného jádra jsou nejkvalitnější.
12

Dřevěné jádro zajistí stejný průhyb a pružnost snowboardu i po několika sezonách
používání oproti levnější plastovým, které své původní vlastnosti rychle ztrácejí.
(Matula, 2008)
Vrstvy sendvičové konstrukce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ABS folie (potisk, lak)
GFK-laminát, uhlík, kevlar
GFK nebo Alu plech
antivibrační guma
dřevěné jádro
PE-skluznice
ocelové hrany
fenolové nebo ABS boky

 kombinovaná stavba
Lepené jádro je zde obklopeno pěnou. Jízdní vlastnosti takto zkonstruovaného prkna
jsou velmi různorodé.
 pěnová stavba
Méně kvalitní snowboardy mají jádro pěnové (PU jádro), různé litinové hrany a
méně kvalitní a odolné skluznice. Výhodou pěnových snowboardů je nižší váha.
Takto vyrobená prkna většinou postrádají antivibrační prvek. (Matula, 2008)
Vrstvy pěnové stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ABS folie(potisk, lak)
GFK nebo Alu plech
GFK-laminát, uhlík, kevlar
PU-tvrzené pěnové jádro
PE-skluznice
fenolové nebo ABS boky
ocelové hrany

Pružnost snowboardu
U snowboardingu se setkáváme jak s pružnými, tak tuhými snowboardy.
Rychlejší jízda vyžaduje tužší snowboard, freestylový typ jízdy zase pružnější
snowboard.
Obecně platí, že slalomové snowboardy jsou tužší a méně pružné. Jsou určeny
pro dynamičtější způsob jízdy. Jsou vhodné pro jízdu na zledovatělém sněhu.
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Snowboardy pro freestyle jsou naopak pružnější, aby se daly dokonale ovládat při
skocích, odrazu a dopadu. Mají malý poloměr vykrojení, nejsou určeny pro vyšší
rychlosti. Větší šíře zaručuje lepší stabilitu snowboardu potřebnou pro freestylové
disciplíny. (Matula, 2008)

3.4 JÍZDNÍ VLASTNOSTI SNOWBOARDU
Jízdní vlastnosti snowboardu jsou ovlivňovány již zmíněnými konstrukčními
znaky. Nejdůležitějšími jízdními vlastnostmi jsou točivost, chování při jízdě na hraně,
vodivost, chování v oblouku. Tyto vlastnosti závisí do jisté míry také na sněhových
podmínkách, výšce jezdce, hmotnosti a výkonnosti snowboardisty. (Binter, 1999)
Točivost
Závisí především na délce efektivní hrany a bočním vykrojení - tzv. rádius.
Krátká efektivní hrana vytváří podmínky pro lepší točivost prkna. Také menší podélná a
příčná pevnost vzhledem k tělesné hmotnosti zlepšuje točivost. Zahájení oblouku
usnadňuje menší průhyb prkna. Všeobecně platí, že čím je člověk vyšší a těžší, tím by si
měl zvolit tvrdší prkno, které je schopen „utáhnout“.
Jízda na hraně
Pro jízdu na hraně jsou konstruována převážně slalomová prkna (alpineboardy).
Zde je naopak dlouhá efektivní hrana s větší podélnou pevností a vysokou tuhostí
v torzi podmínkou pro lepší prožitek z carvingových oblouků na snowboardu. Jak již
bylo řečeno v předešlých kapitolách, je důležité, aby si každý ujasnil, jaký způsob jízdy
bude preferovat a podle toho si koupil konstrukčně uzpůsobené prkno.
Vodivost
U vodivosti hraje roli podélná tuhost, délka efektivní hrany i pevnost v torzi, ale
také tlumivost a velikost průhybu.
Chování v oblouku
O druhu a délce oblouku rozhoduje vykrojení, pevnost v torzi a délka efektivní
hrany. Větší vykrojení a kratší prkno umožňuje krátké oblouky. Naopak dlouhé prkno
s malým vykrojením umožňuje provádět oblouky velké a ve vysokých rychlostech.
(Louka, 2007)
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4 OBECNÉ ZÁKONITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ JÍZDU NA
SNOWBOARDU
4.1 TECHNIKA JÍZDY NA SNOWBOARDU
Snowboardová technika je vlastně kombinací přirozených pohybů těla, je
ovlivněna technologií prkna a v neposlední řadě poskytnutými přírodními podmínkami.
Jestliže pochopíme teorii, pak budeme schopni přirozenou cestou ovládat snowboard
pomocí konstrukčních parametrů prkna, spíše než vynaloženým úsilím ve snaze o
plynulé zatáčení.
Technika jízdy na snowboardu vychází ze základního postavení, kdy jezdec stojí
vázáním šikmo k podélné ose snowboardu, a to buďto pravou nohou dopředu, tzv.
goofy, nebo levou nohou dopředu, tzv. regular. Při jízdě po spádnici rozlišujeme dva
oblouky podle toho, kterou částí těla jsme natočeni do středu oblouku. Během
frontsidového oblouku je jezdec přivrácen do středu oblouku přední částí těla. Při
backsidovém oblouku je do středu oblouku naopak přivrácen zadní částí těla.
Na backsidové hraně snowboardista nedosáhne takového náklonu jako na hraně
frontsidové. Backsidový oblouk klade podstatně vyšší nároky na rovnováhu. Při
vykrojeném oblouku lze rychleji přehranit z backsidu na frontside. Backsidový oblouk
se nejezdí s přílišnou vnitřní polohou a s příliš velkým úhlem hrany (hrozí vyskočení ze
stopy).
Pro správné ovládání snowboardu je důležité pochopení vertikální změny těžiště
těla. Flexe a extense v kolenou jsou pohyby, díky kterým snowboardista udrží
rovnováhu při jízdě na prkně. Pro správné zvládnutí techniky by měl snowboardista
v průběhu oblouku měnit svojí vertikální polohu. Při samotném výcviku je důležité si
uvědomit polohu těla a procvičovat flexi a extensi v kolenou na místě. Snowboardista
by měl narovnat trup a pokrčit kolena, držet hlavu zpříma a pocítit, jak se při této změně
polohy pohybuje těžiště těla.
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Základní typy oblouků
Ve snowboardingu rozlišujeme dvě základní techniky oblouků, a to smýkaných
(driftových) a řezaných (carvingových) oblouků.

Smýkaný oblouk
Smýkaný (driftový) oblouk je prováděn smykem hrany snowboardu. Cílem je
navázání smýkaných oblouků přes spádnici, kdy jsme schopni regulovat rychlost i směr
jízdy. Oblouk zahajujeme jízdou po spádnici, kde váha je rozložena z 60% na přední a
40% na zadní noze. Ze základního postavení překlápíme snowboard z hrany na plochu.
Přenášíme těžiště na přední nohu a rotujeme celým tělem do směru oblouku.
V momentě, kdy prkno směřuje dolů po spádnici, přeneseme plynule tlak na hranu
přilehlou do středu oblouku. Tuto hranu zatěžujeme tím, že snižujeme těžiště a
rozložíme váhu na obě chodidla 50% na 50% tak, že přeneseme těžiště nad střed
snowboardu. Následuje jízda šikmo svahem v základním postoji. Před zahájením
dalšího oblouku opět přeneseme těžiště na přední nohu. Základní smýkané oblouky
provádíme bez vertikálního pohybu těžiště těla.
Řezaný oblouk
Řezaný (carvingový) oblouk je prováděn jízdou po hraně snowboardu, kde stopa
je velmi úzká a nedochází ke smyku prkna. Tento typ oblouku je velmi obtížný a klade
značné nároky na rovnováhu a koordinaci pohybů. V tomto oblouku se plně
soustředíme na dva důležité faktory, jimiž jsou jízda po hraně a těžiště. Při základním
carvingovém oblouku však nevyužíváme třetího důležitého faktoru, kterým je vertikální
pohyb těžiště.
Vycházíme ze základního postavení. Zahajujeme jízdou po spádnici, aby byla
vyvinuta dostatečná rychlost. Při zahajování oblouku plynule přeneseme váhu na přední
nohu (přibližně 60%) a překlopíme snowboard na hranu. Náklonem do středu oblouku
vytváříme tlak na hranu za využití odstředivé síly. V době přechodu oblouku následuje
přehranění a další oblouk. Přehranění zde vnímáme jako fázi, kdy je snowboard
překlopen jezdcem téměř okamžitě z hrany na hranu bez účasti jízdy po ploše skluznice.
K přehranění dochází již v první fázi oblouku. Rychlost jízdy regulujeme využitím
změny směru snowboardu, oblouky takzvaně více zavíráme.
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Obr. 3 Rozdíl ve stopě po smýkaných a řezaných obloucích (Frischenschlager,1999)

stopa po řezaných obloucích

stopa po smýkaných obloucích

4.2 ÚVOD DO BIOMECHANIKY JÍZDY NA SNOWBOARDU
4.2.1 Síly působící při jízdě na snowboardu
Z biomechanického hlediska rozlišujeme při pohybech lidského těla síly vnitřní a
vnější. Vnitřní síly soustavy snowboardista – snowboard (jezdec včetně výzbroje a
výstroje) působí mezi segmenty lidského těla a mezi snowboardistou a jeho vybavením.
Nejdůležitější jsou svalové síly (aktivní síly), které pákovými mechanismy ovlivňují
pohyby segmentů těla a působí na vnější prostředí. Pasivní síly jsou dány odporem
šlach, vazů, chrupavek, pružností kostí a mají význam při tlumení vnějších silových
rázů vznikajících při kontaktu snowboardu s terénem. (Sychrovská, 1999)
Podle Sychrovské vnější síly mohou měnit pohybový stav snowboardisty. Mezi
vnější síly řadíme tíhovou sílu, odstředivou a setrvačnou sílu, aerodynamické síly, tření
a reakci opory. Urychlení systému docílíme pouze vnějšími silami. Vnitřními silami
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může snowboardista ovlivnit svou polohu v prostoru a tím i možnost zapojení vnějších
sil.
Vnější síly jsou zobrazeny na obr. 4. Základní vnější silou je tíhová síla G.
Působí neustále na všechny hmotné elementy těla. Její velikost je konstantní a je dána
součinem hmotnosti jezdce (kg) a tíhového zrychlení (9,81 m/s). Při jízdě po spádnici
lze tíhu G s ohledem na sklon svahu rozložit do dvou směrů. Složka F1 působí ve směru
sklonu svahu a je vlastní příčinou pohybu snowboardisty. Složka F2 působí na podložku
v místě interakce pohybového aparátu se sněhem. Tlak F2 na sníh je přenášen
prostřednictvím snowboardu a rozkládá se do plochy skluznice. S přibývajícím sklonem
svahu se síla F2 zmenšuje, zatímco síla F1 se zvětšuje. Při nezměněném držení těla se
projekce těžiště na příkřejším svahu posune vpřed. (Otáhal, 1987)
Tření T vzniká při kontaktu dvou těles, která se vzájemně pohybují proti sobě.
Rozeznáváme tření smykové a valivé. Při snowboardingu bereme v úvahu tření
smykové. Do třecích sil lze zařadit také síly, které způsobují odletování částeček sněhu
od snowboardu. Snowboard předává částečkám sněhu část své kinetické energie a ztrácí
na rychlosti. (Sychrovská, 1999)
Aerodynamické síly vznikají při pohybu snowboardisty v prostředí. Řadíme
mezi ně odpor prostředí W, který působí proti směru pohybu a ovlivňuje rychlost jízdy,
a aerodynamický vztlak A, jenž působí kolmo na směr pohybu. Ovlivňuje velikost tlaku
na podložku a tím nepřímo působí na velikost tření. Součet obou sil tvoří výslednou
aerodynamickou sílu.
Odstředivá síla vzniká při křivočarých pohybech. S pojmem odstředivá síla úzce
souvisí pojem dostředivá síla. Obě síly působí současně, jsou stejně velké, leží v jedné
vektorové přímce a mají opačný směr působení. Příčinou změny směru těžiště
snowboardisty je síla dostředivá a reakcí na tuto změnu je odstředivá. Při jízdě
v oblouku má odstředivá síla tendenci vychýlit těžiště těla vně oblouku. Rovnováha při
jízdě v oblouku je udržována optimální polohou těla. Výslednice odstředivé a tíhové
síly musí v zájmu zachování rovnováhy procházet bodem opory.
Reakční síla vzniká na základě III. Newtonova zákona jako silová odpověď
tělesa na daný podnět – akci. Teoreticky je reakční síla stejně velká jako síla akční, leží
v jedné vektorové přímce a působí proti akční síle. Tato zákonitost platí pro tuhá tělesa.
V případě interakce pohybového aparátu s vnějším prostředím jsou silové poměry
složitější. Příkladem akční síly je svalová síla, která působí na podložku. Podložka
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odpovídá na silový podnět reakční silou, která zpětně působí na těžiště těla a mění jeho
pohybový stav. (Sychrovská, 1999)

Obr. 4 Síly působící při jízdě po spádnici, rozklad tíhové síly. (Sychrovská, 1999)

Legenda:
α − úhel skonu svahu
G – tíhová síla o složkách F1 a F2
W – odpor prostředí
A – aerodynamický vztlak
FREA – reakční síla
T – tření

4.2.2 Využití sil při zatáčení podle Sychrovské
Sychrovská ve své diplomové práci uvádí tři fáze oblouku. Uvádí, že zahájení
oblouku je považováno za klíčovou pohybovou fázi. Vzniká vychýlením snowboardu
z přímočaré dráhy. Existuje několik rozdílných mechanismů vedoucích k zahájení
oblouku: rotace, zvýšení tlaku na snowboard při současném postavení snowboardu na
hranu, odraz z hrany snowboardu, náklon trupu. Při daném pohybu snowboardisty
působí některé principy zatáčení současně a jsou obsaženy v jednopohybovém aktu.
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Vedení oblouku můžeme charakterizovat jako kombinaci bočného sesouvání a
pohybu snowboardu vpřed. Rychlý průjezd obloukem je dán optimálním poměrem mezi
bočným sesouváním snowboardu a jeho hraněním. Regulace vedení oblouku je dána
kombinací těchto faktorů: změna hranění snowboardu, diferenciace tlaku na snowboard,
předozadní posun těžiště těla v průběhu oblouku. Při křivočarých pohybech a tedy i při
jízdě na snowboardu vzniká dostředivá síla a reakcí na tuto změnu síla odstředivá.
Na základě odstředivé síly musí snowboardista své těžiště přesunout, tzn.
zaujmout polohu, aby mohl udržovat rovnováhu. Míra náklonu přitom závisí na: sklonu
svahu, hmotnosti jezdce, momentálním směru jízdy, rychlosti, bočním vykrojení
snowboardu, úhlu a poloměru oblouku. Poloměr oblouku je definován jako poloměr
kružnice, která je shodná s podstatnou částí oblouku. Uvážíme-li tyto veličiny,
vyplynou následující pravidla:
1) Zmenšení poloměru oblouku se náklon při stále stejné rychlosti zvětšuje
2) Zvýšením rychlosti se náklon při zachování poloměru oblouku rovněž zvětšuje.
Čím je poloměr oblouku větší, tím je snadnější vedení oblouku po hraně bez podílu
brzdných smykových faktorů.
Kromě poloměru oblouku hraje důležitou roli úhel oblouku, který určuje míru změny
směru jízdy. Jde o úhel určený směrem jízdy při zahájení oblouku a směrem jízdy
v závěru oblouku. (Sychrovská, 1999)

Obr. 5 Úhel a poloměr oblouku (Sychrovská, 1999)

Legenda:
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S - střed oblouku (střed kružnice, která je shodná podstatnou částí oblouku)
r – poloměr oblouku
∆φ – úhel oblouku

4.2.3 Využití sil při zatáčení podle Frischenschlagera
Podle Frischenschlagera rozdělujeme oblouk na tři fáze.
V přípravné fázi oblouku se může jednat o silnější naklonění hrany pro
vertikální odlehčení nebo předklon, resp. záklon. Horní část těla může být odlehčená,
aby se usnadnila její rotace.
Během úvodní fáze jezdec přestává smýkat. Snowboard jede naplocho po
skluznici a začne se natáčet do směru dalšího oblouku. Díky předchozímu napřímení
těla se snowboard začne překlápět na druhou hranu. Tato fáze by měla být co nejkratší,
aby bylo možné snowboard dále řídit. Úvodní fáze tedy zahrnuje napřímení těla a
přenesení váhy na druhou hranu.
Řídící fáze znamená ovládání směru jízdy napříč spádnicí. Během řízení se tělo
jezdce podrobuje neustálému přizpůsobovacímu procesu. Již při najíždění do spádnice
má snowboard největší náklon. Výslednice odstředivé síly, která táhne tělo ven
z oblouku, a tíhy těla, která směřuje do středu zeměkoule, pak směřuje dolů na hranu
snowboardu zaříznutou ve sněhu. Jezdec nemůže spadnout dovnitř oblouku proto, že
zrychluje ve směru sklonu svahu, přitom musí silněji smýkat a vyvést tak snowboard
s použitím vykrojení jeho hrany ze spádnice. Přitom se zvětší odstředivá síla, která
působí proti dostředivé síle vtahující do oblouku. Krátce po přejetí spádnice, kdy je
přítlak na hranu největší, směřuje výslednice sil na vnitřní hranu snowboardu.
V koncové fázi, která se prolíná s přípravnou fází k následujícímu oblouku, směřuje
výslednice sil dokonce mimo hranu snowboardu.
Ostrost oblouku se řídí kombinací následujících elementů:
1) náklon do oblouku
2) natočení horní části těla
3) úhel naklonění snowboardu
4) velikost intenzity zatížení hrany
Obr. 6 Jednotlivé fáze oblouku podle Frischenschlagera (1999)
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4.3 SVALOVÉ ŘETĚZCE PŘI JÍZDĚ NA SNOWBOARDU
Ze studie, zabývající se analýzou svalových řetězců při jízdě na snowboardu,
kterou zpracovala ve své diplomové práci Barbora Teichmanová (2006), vyplývá, že při
snowboardingu se do svalového řetězce zapojují nejvíce následující svaly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. obliquus abdominis ext.dx.
M. obliquus abdominis ext. Sin.
M. tikalis ant. Dx.
M. tikalis ant. Sin.
M. gastrocnemius dx.
M. gastrocnemius sin.
M sternocleidomastoideus sin.

Na základě studie pomocí elektromyografie vyplývá, že jednotlivé svaly jsou
během jízdy zatěžované relativně rovnoměrně. Při střídání jednotlivých oblouků se
střídavě zapojují snopce daného svalu jak na pravé, tak levé straně. Uvážíme-li, že
testovaná osoba jezdila stylem goofy, tzn. s přední pravou nohou ve vázání, je logické,
že více jsou v oblouku zapojované svaly na pravé části těla.
Ze studie lze vyčíst, že během jízdy na snowboardu dochází k přetěžování
zdvihače hlavy (m. sternocleidomastoideus. Sin), protože jeho pravá část není vůbec
zapojována. Děje se tak, vlivem natočení hlavy po směru jízdy. Snowboardista po čase
pocítí bolest a namožení tohoto svalu vlivem jednostranného přetěžování. Jestliže
snowboardista neovládá jízdu na switch, dochází ke svalové disbalanci. Proto je
žádoucí, zvolit úhel nastavení vázání tak, aby bylo hned od začátku snowboardistovi
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umožněno jezdit jak ve směru špičky, tak i ve směru patky. Jedině tak bude jezdec
schopen zařadit do své jízdy kompenzaci, která předchází jednostrannému přetěžování.
Pohybové dovednosti člověka, pomocí kterých řešíme každodenní situace, jsou
tvořeny jednotlivými či složitějšími pohybovými stereotypy. U každého jedince se jedná
o zásobu v danou chvíli konečného počtu pohybových stereotypů, tyto jsou spojovány a
zřetězovány podle aktuálních požadavků. (Véle 1995)

5 CÍLE PRÁCE A ÚKOLY
Cíle práce
Cílem práce je porovnat výukové postupy ve snowboardingu v České republice a
v Norsku.

Úkoly
Pro splnění cíle jsme si vytyčili následující úkoly.
1. Vytvořit přehled dosavadních poznatků zabývajících se snowboardovou
problematikou.
2. Zaměřit se na postupný vývoj, změny a inovace v metodickém postupu
v publikacích v České republice.
3. Popsat odlišnosti ve výukovém postupu Norska.
4. Ověřit účinnost obtížnosti jednotlivých výukových postupů v praxi.
Hypotéza
V souvislosti s cílem práce jsme si stanovili následující pracovní hypotézu:
Předpokládáme, že se jednotlivé posuzované metodické postupy budou lišit jak
v didaktickém pojetí výuky, tak v daných metodických krocích.
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6 METODIKA PRÁCE
K základním obecným metodám vědecké práce v první etapě patří pozorování,
popis, srovnávání a experiment. U druhé etapy to jsou analýza, syntéza, indukce,
dedukce a analogie. (Kovář, Blahuš, 1993)
V této diplomové práci se jedná převážně o práci kvalitativního charakteru. O
jednu z metod, o kterou se budeme v počátcích práce opírat, je metoda analýzy
dokumentů a metoda komparace. Bude nezbytné prostudovat naší i zahraniční literaturu
zabývající se danou problematikou. Všechny dostupné materiály podrobíme analýze, na
základě kterých získáme potřebné informace o jednotlivých metodických postupech
používaných ve výše uvedených zemích a poukážeme na rozdílné prvky v těchto
postupech.
V praktické části práce jsme jako metodu pro sběr dat použili anketu a terénní
šetření s následným rozborem videozáznamu.
Praktická část výzkumu se odehrávala v Peci pod Sněžkou ve dnech 28.3. 30.3.2010. Testování se zúčastnilo celkem osm probandů. Všichni se označili jako úplní
začátečníci, kteří nemají doposud žádné zkušenosti s jízdou na snowboardu. Jednalo se
o studenty prvního ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy.
Probandi byli předem seznámeni s postupem šetření a bylo jim sděleno, že veškeré
získané informace budou využity pouze pro studijní účely k prohloubení poznatků
k dané problematice a že výsledky budou prezentovány anonymně a v obecné rovině.
Anketa se liší od dotazníku tím, že je volnější a oslovuje určitý okruh lidí, aniž
tento okruh výrazněji specifikuje. V anketě bylo použito uzavřených otázek.
Respondenti měli na výběr z možností ze škály od 1 do 3 podle toho, jak se jim daný
metodický krok ze subjektivního pocitu nacvičoval. Celkem jsme do ankety dosadili 18
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otázek, týkajících se metodických kroků. Ankety byly probandům předány
bezprostředně po každé nacvičované lekci. Výsledky z ankety byly následně
zpracovány a bylo použito jednoduchých statistických metod (výpočet aritmetických
průměrů). Ve výsledcích byl popsán rozdíl dvou proměnných. Pro větší validitu ankety
jsme provedli též terénní testování s videozáznamem.
Ze srovnávacích metod využiji analogii, což je pravděpodobný úsudek o shodě
dvou skutečností v určitém znaku, který je založen na podobnosti dalších známých
znaků. (Kovář, Blahuš, 1993)

7 PUBLIKACE ZABÝVAJÍCÍ SE SNOWBOARDOVOU
METODIKOU V ČESKÉ REPUBLICE
Poté, co se snowboarding objevil v Čechách kolem roku 1979, žádné metodické
příručky v českém jazyce napsané nebyly a tak se nadšenci museli učit samostatně jeden
od druhého. Od roku 1990, kdy byla založena Asociace Českého Snowboardingu, se
pomalu získávaly publikace o metodických postupech ze zahraničí - zejména z USA a
Německa. Pět let po založení AČS byla v roce 1995 vydána první výuková skripta právě
pod záštitou AČS a sloužila především ke školení instruktorů snowboardingu.
V metodických postupech v České republice, tak jak byly na základě literární
rešerše prostudovány, se nachází množství rozdílů. Jednotlivé metodické kroky se
v průběhu let vyvíjely a autoři jimi obohacovali své metodické řady.
Nebudeme dopodrobna popisovat všechny metodické kroky a jejich řazení
v průběhu 12 let. Pouze vyzdvihneme nejpřínosnější obměny v metodických postupech
a řadách lišících se od sebe autory v průběhu let. Metodické postupy od českých autorů
vycházejí z publikace AČS, přesto se jednotliví autoři od sebe svými publikacemi liší.
V zásadě se podrobně v samostatné kapitole zaměříme na poslední metodickou
publikaci od Oty Louky z roku 2007 a také na nejnovější metodická skripta, vydaná pod
záštitou AČS, která slouží jako manuál pro budoucí instruktory a cvičitele
snowboardingu.
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7.1 METODICKÉ PUBLIKACE OD ROKU 1996 – 2007
7.1.1 Metodika AČS, 1996
Vlastní metodický postup je zde rozdělen do pěti základních etap.
PRVNÍ ETAPA
Autoři popisují základní postavení na snowboardu, základní druhy oblouků, jejich
technické provedení od zahájení oblouku až po jeho ukončení.
DRUHÁ ETAPA
 Terminologie – vysvětluje se zde snowboardová terminologie, která má převzaté
výrazy z angličtiny.
 Nastupování – zde je vysvětleno nošení snowboardu, zapínání do vázání a
bezpečné odkládání snowboardu.
 Základní postavení – zde je popis správného držení těla při postoji na
snowboardu. V této části se uvádí, že váha je rozložena z 50% na pravé a z 50%
na levé noze. Pozoruhodné je doporučené natočení trupu, a to pod úhlem 45°.
 Vstávání a padání – zde je názorně vysvětlen pohyb při pádu vpřed a vzad a
následně pohyb prováděný při vstávání.
 Rovnováha – zde je uvedena řada cvičení na získání rovnováhy na snowboardu.
Nejdůležitějším cvičením je „koloběžka“, ve kterém se jezdec naučí přemístit
váhu na přední nohu, což je základ pro jízdu na snowboardu.
 Jízda po spádnici – zde je uveden nácvik jízdy po spádnici. Obě nohy jsou
pevně připnuté ve vázání. Jízda se dokončuje mírným dojezdem do protisvahu.
 Sesouvání po spádnici – autoři zde objasňují princip sesouvání na hraně
snowboardu po spádnici rovně dolů na frontside i backside. Nacházíme zde
cvičení s přenášením váhy na přední i zadní nohu.
 Jízda šikmo svahem – zde je uvedena jízda po hraně bez smýkání šikmo
svahem.
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 Oblouk ke svahu – zde je popsán další metodický krok vedoucí k průběžné
průpravě před samotnými oblouky. Jde o impuls pro zahájení oblouku, a to
rotací trupu.

TŘETÍ ETAPA – Jízda na vleku
V této části se začátečník seznámí s instruktáží, jak správně postupovat při jízdě
na různých druzích vleků.
ČTVRTÁ ETAPA – Škola oblouků
Čtvrtá etapa pojednává o technice jednotlivých typů oblouků. Posloupně je
výcvik podle AČS zaměřen na výuku:
 Základní smykový oblouk
 Smykový oblouk s odlehčením vzhůru
 Smykový oblouk s odlehčením dolů
 Základního řezaného oblouku
 Řezaného oblouku s odlehčením nahoru
 Řezaného oblouku s odlehčením dolů
PÁTÁ ETAPA – pojednává o terénních nerovnostech a skocích

7.1.2 Snowboarding, Oto Louka, 1998
Tato publikace vychází z výše zmíněné metodiky AČS, ale je zde již odlišně pojato
uspořádání jednotlivých metodických kroků v metodické řadě. Metodika se zde dělí na
základní školu 1, základní školu 2, základní teorii oblouků, dělení oblouků, základy
skoků.

Základní škola 1
Manipulace se snowboardem, doprava snowboardu, nošení snowboardu,
odkládání snowboardu, nastupování do vázání, vstávání a padání, základní postavení a
rovnováha.
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Základní škola 2
Jízda na vleku, zastavení, jízda po spádnici, sesouvání po spádnici, sesouvání
šikmo svahem, jízda šikmo svahem, oblouk ke svahu, základní smykový oblouk.

Základní teorie oblouků
Do této kapitoly spadá: nadlehčení, zatížení, asymetrie při front a backside
oblouku, fáze zahájení oblouku, fáze ukončení oblouku.

Dělení oblouků
Základní smykový oblouk, smykový oblouk s odlehčením vzhůru, smykový
oblouk s odlehčením dolů, základní řezaný oblouk, řezaný oblouk s odlehčením vzhůru,
řezaný oblouk s odlehčením dolů.
Základy skoků
Freestyle skok, alpine skok.

Ačkoliv Oto Louka spolupracoval na již zmíněné metodice, která vyšla pod
záštitou AČS, svou publikaci obohatil o několik inovací lišících se od předchozího
metodického postupu. Rozdíly jsou zde především ve vytvoření nových metodických
kroků a jejich začlenění do metodické řady.
Prvním z nových metodických kroků je „Zastavení“. V něm je objasněno
jednoduché zastavení při jízdě s jednou nohou ve vázání pouhým odšlápnutím druhé
nohy, která zastaví třením o sníh. Dále se před samotným nácvikem snowboardových
dovedností poměrně důkladně věnuje zabrzdění oběma nohama ve vázání, a to
způsobem prudkého zahranění s následným použitím protirotace trupu. Další inovace
nastaly v již zavedených metodických krocích.
Jedním z nich je metodický krok „Základní postoj“, který je zde již uváděn
podle nynějšího způsobu výuky, a to s rozložením váhy z 60% na noze přední a z 40%
na noze zadní.
Dalším metodickým krokem je „Jízda po spádnici“. Do tohoto metodického
kroku autor vložil nový prvek - jízda po spádnici pouze s přední nohou ve vázání.
Druhá je volně položena mezi vázání. Před samotným cvičením je nutné mít dokonale
zvládnutou průpravu nácviku rovnováhy. Je nutné při jízdě přenést váhu na přední nohu
a pomocí rotace trupu mírně zatočit do protisvahu.
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Poslední inovací je metodický krok „Sesouvání šikmo svahem“, který vychází
z metodického kroku sesouvání po spádnici. Zde je přenášena váha na přední nohu a
směr jízdy je šikmo vpřed. U tohoto nového metodického kroku je poprvé zmíněn cvik
„Padající list“, který spočívá v plynulém sesouvání a přenášení váhy z jedné nohy na
druhou.

7.1.3 Snowboarding, Lukáš Binter a kolektiv, 1999
Tato metodika vychází z předchozích dvou metodických postupů. Jednotlivé
metodické kroky jsou zde seřazeny odlišným způsobem v metodické řadě. Jako kladné
na této publikaci je doplnění obrázky. Naopak autor nenavrhuje cvičení, která by
odstranila nežádoucí chyby. Kniha je obohacena oproti předchozí publikaci o kapitoly,
které se zabývají nácvikem freestylových disciplín.
Metodický postup se dělí na Základní prvky a Alpskou jízdu.
Mezi Základní prvky patří: nošení a nastupování, základní postoj, padání a
vsávání, rovnováha, sesouvání po spádnici, sesouvání šikmo svahem, jízda šikmo
svahem, jízda po spádnici, oblouk ke svahu, jízda na vleku.
Do Alpské jízdy spadá kapitola Škola oblouků, do které patří: základní smýkaný
oblouk, smýkaný oblouk s odlehčením nahoru, smýkaný oblouk s odlehčením dolů,
základní řezaný oblouk, řezaný oblouk s odlehčením nahoru, řezaný oblouk
s odlehčením dolů. Dále pak kapitola nesoucí název Terénní nerovnosti:
a) alpine skok
b) freestyle skok
c) vitelli turn – popis extrémně vykrojeného oblouku s maximálním odlehčením
dolů.
d) jízda pozadu – využívá se při freestylovém způsobu jízdy. Je to jízda, při
které je přenesena váha na opačnou nohu, než jsme zvyklí - tzv. na switch. Po tricích,
při kterých skončíme doskok na opačnou nohu, nazýváme tyto triky „fakie“.
e) jízda v boulích – objasnění náročné techniky s výrazným vertikálním
pohybem trupu
f) jízda na zledovatělém sněhu – je nutné disponovat dokonale zvládnutou
technikou jízdy, abychom uměli správně načasovat tlak na hranu s dostatečnou
intenzitou.
g) jízda v mokrém sněhu – popis techniky, která se odlišuje od klasické
především v přenesení váhy na zadní nohu.
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7.1.4 Snowboarding, Lukáš Binter, 2002
V tomto přepracovaném vydání jsou patrné inovace, které byly přijaté ze
zahraniční literatury. Opět jsou zde patrné jak změny v metodických krocích, tak
v metodických postupech. Stále je zde ale při základním postoji kladen důraz na
slalomové pojetí techniky, tedy s osou ramenní, která je stále natočena 45° a více k ose
snowboardu, což je při freestylovém způsobu jízdy velmi nevhodné.
První změnou se stalo osamostatnění metodického kroku „ Koloběžka“, který je
v metodické řadě zařazen mezi kroky „Rovnováha“ a „Jízda po spádnici“. V metodické
posloupnosti se metodický krok „Jízda po spádnici“ zařadil na pozici před „Sesouvání
po spádnici“, což je z hlediska pedagogické posloupnosti učení se od lehčích věcí ke
složitějším, naprosto logické začlenění.

7.1.5 Snowboarding, Oto Louka, 2002
Jedná se o druhé přepracované vydání předešlé publikace od tohoto autora.
Metodický postup se člení na:
1) Úvod – seznámení se studenty, zjištění úrovně dovedností žáků, seznámení se
snowboardovým vybavením, rozcvička
2) Všeobecná průprava – manipulace se snowboardem, nastupování a
vystupování, základní postavení, vstávání a padání, cvičení pro rozvoj rovnováhy,
chůze a klouzání
3) Specializovaná průprava – jízda po spádnici s přední nohou ve vázání, oblouk
s přední nohou ve vázání – frontside a backside, zastavení, jízda na vleku, vstávání na
svahu, sesouvání po spádnici na frontside a backside, sesouvání svahem se střídavým
zatěžováním dolních končetin (padající list), sesouvání šikmo svahem, jízda šikmo
svahem, vlnovka šikmo svahem – girlandy, jízda po spádnici, vlnovka po spádnici
4) Oblouky – základní smýkaný oblouk, smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru,
základní řezaný oblouk, řezaný oblouk s nadlehčením vzhůru, řezaný oblouk
s nadlehčením dolů
5) Skoky – alpine skok, freestyle skok
Tato publikace je obohacena o spoustu nových metodických kroků. Jednou
z inovací, která navazuje na cvičení „jízda po spádnici s přední nohou ve vázání“ se stal
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metodický krok z tohoto průpravného cvičení vycházející, a to „Oblouk s přední nohou
ve vázání“. Tento cvik slouží k rozvoji pochopení zákonitostí spojených s přenášením
váhy na přední nohu a zatěžováním hrany s pomocí rotací trupu v průběhu zatáčení
snowboardu. Druhá noha je volně položena mezi vázáním, proto nenutí jezdce přenést
nežádoucí váhu na zadní nohu.
Dalším novým krokem se stal metodický krok „Zastavení“. Doposud nikdo se ve
svých publikacích problému, který nejvíce začátečníky trápí, nevěnoval. Oto Louka zde
popisuje dva způsoby zastavení, a to s jednou nohou ve vázání způsobem opatrného
odšlápnutí a následného zastavení. Dále pak popisuje druhou variantu, která se uplatní,
jestliže již nacvičujeme s oběma nohama ve vázání. Zastavení smykem prezentuje takto:
„Snowboardista, který se rozhodne zastavit, výrazně přenese těžiště na přední nohu,
trupem rotuje ke svahu, zadní noha aktivně napomáhá k přetočení snowboardu kolmo
na spádnici, důraz je kladen na výrazné zatížení hrany do středu oblouku. V závěrečné
fázi oblouku je váha těla opět přibližně nad středem snowboardu, tedy obě nohy jsou
zatíženy rovnoměrně“. (Louka, 2002)
Další inovací se stalo cvičení „Vstávání na svahu“. Oto Louka píše: „Při
vstávání na svahu je nutné kontrolovat osu snowboardu tak, aby byla kolmo ke spádnici
a hrana držela pevně ve sněhu. Je dobré před pokusem o vztyk dolními končetinami
hranou snowboardu vyrýt zářez, který znemožní klouzání snowboardu po svahu.“
(Louka, 2002)
Poslední inovací se stala „Vlnovka po spádnici“. Jde o rozvoj citu jízdy na
hraně. „Cvičení provádíme na mírném svahu pouze v ideálních podmínkách. Nejlépe je
zahájit jízdu z rovné plošiny. Snowboard nasměrujeme po spádnici a zaujmeme
základní postavení. Přeneseme váhu na přední nohu a střídavě vyvíjíme tlak na vnitřní a
vnější hranu snowboardu. Díky vykrojení prkna zůstane stopa při správném provedení
ve tvaru tenké vlnovky.“ (Louka, 2002)

7.2 NEJNOVĚJŠÍ METODICKÁ PUBLIKACE
Snowboarding, Oto Louka, 2007
Zatím posledním třetím přepracovaným vydáním se stala roku 2007 publikace
od Oty Louky opět s názvem Snowboarding.
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Jelikož je to nejnovější zpracování metodických postupů pro Českou republiku,
jednotlivé metodické kroky popíšeme více podrobně. Metodická řada má následující
posloupnost: Úvod, Všeobecná průprava, Specializovaná průprava, Oblouky, Skoky.

Úvod
 Rozcvička, zahřátí, protažení
Všeobecná průprava


Manipulace se snowboardem



Nastupování a vystupování



Vstávání a padání

 Základní postavení
 Rozvoj rovnováhy
 Chůze a klouzání (koloběžka)
Specializovaná průprava
 Jízda po spádnici s přední nohou ve vázání a zastavení
 Oblouky s přední nohou ve vázání a zastavení
 Vstávání na svahu
 Sesouvání svahem po spádnici – frontside a backside
 Sesouvání šikmo svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin – padající
list
 Sesouvání šikmo svahem
 Jízda šikmo svahem
 Vlnovka šikmo svahem – girlandy
 Jízda na vleku a na lanovce
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Oblouky
 Základní smykový (smýkaný, driftový)
 Střední smykový (smýkaný, driftový)
 Krátký smykový (smýkaný, driftový)
 Základní řezaný (carvingový) oblouk
 Střední řezaný (carvingový) oblouk
 Krátký řezaný (carvingový) oblouk

Rozteč (postoj)
Příliš malá rozteč ztěžuje, zejména u začátečníků, kontrolu nad snowboardem a
není vhodná pro delší snowboardy a dlouhé oblouky. Příliš velká rozteč je anatomicky
nevhodná a není používána na krátkých snowboardech a při krátkých obloucích.
Pro nastavení rozteče mezi vázáním se používá jako pomůcka vzdálenost mezi
kolenní jamkou a patou. Zlepšení postoje na snowboardu umožňuje podložka pod
zadním vázáním, která se používá u deskového typu. Zadní noha je tedy nakloněna
vpřed o 4-10°, což je anatomicky výhodnější a současně to umožňuje lépe přenést
těžiště na přední nohu. (Louka, 2007)

Regular versus goofy
Ještě před tím, než si nastavíme úhel vázání na snowboardu, měli bychom se
rozhodnout, jestli zvolíme postoj goofy (s pravou nohou vpřed) nebo regular (s levou
nohou ve vázání vpřed). Vepředu by měla být silnější noha (opěrná nebo odrazová),
slabší noha (řídící) by pak měla být vzadu. Způsobů, jak určit, která noha je odrazová, je
několik:
-

Jak by snowboardista stál na skateboardu, nebo jak by klouzal na ledu

-

Dvojice stojí naproti sobě napodobujíce 2 boxery. Určující je pozice nohou,
která je opět automaticky předsunutá dopředu.
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-

Postavíme se do stoje spojného, uvolníme se a zavřeme oči. Necháme tělo
přepadnout dopředu. Přitom instinktivně vystrčíme dopředu jednu nohu, která
pád zachytí.

-

Opět rozdělíme žáky do dvojic - jeden nepozorovaně do druhého zezadu strčí.
Jakou nohou vykročí jako první – je dominantní a měla by být vpředu.

-

Fotbalisté poznají svou řídící nohu (zadní nohu) snadno: je to ta noha, kterou
kopou do míče. Pro ty co nehrají fotbal, může být vodítkem na sněhu pokus o
nakopnutí sněhové koule. Opět ta noha, která kopne do sněhové koule, je zadní
řídící.
Úhel nastavení vázání
Jestliže si snowboardista zvolil postoj, který mu je přirozený a příjemný, měl by

přejít ke zvolení úhlu na vázání. Úhel vázání vůči podélné ose snowboardu je u většiny
typů variabilní a závisí na zvyklostech jezdce, typu snowboardu a preferovaných
aktivitách. Zvláště u začínajících jezdců je obvyklé následující postavení – přední noha
+ 5° až +20°, zadní noha +5 až -10°. Tzn., že přední noha je více nasměrována do
směru jízdy. (Louka, 2007)
Poměrně velká část je zde věnována různým trikům a skokům v kapitole
freestyle. U této nejnovější publikace si můžeme všimnout hned několika změn.
Publikace je vhodná jako pomůcka pro instruktory snowboardingu na školních kurzech.
Autor sem zařadil k některým krokům zábavná průpravná cvičení. Jedním z nich jsou
cvičení, která se vážou ke zlepšení metodického kroku „Rozvoj rovnováhy“. Autor zde
uvádí návod, jak zařadit některá průpravná cvičení. Sbírání a pokládání předmětů (např.
zdvihnout ze špičky a položit na patku, zdvihnout od prstů a položit k patě). Uvedené
cvičení se provádí ve dvojici. Žáci se postaví do řady za sebou. První zvedne předmět ze
své špičky, položí jej na špičku kolegy za sebou atd. Skoky do tvaru hvězdy v obou
směrech, skoky do tvaru hvězdy s co nejmenším počtem skoků do výchozí pozice.
Hned v úvodu je patrné zaměnění metodického kroku „Vstávání a padání“ se
„Základním postavením“ v rámci metodické řady. Z hlediska logické posloupnosti se
domníváme, že toto zařazení je naprosto vhodné, neboť po metodickém kroku
„Základní postavení“ ihned následuje krok „Rozvoj rovnováhy“, u kterého se
předpokládá velká pravděpodobnost pádů.
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Dále autor oproti předchozí publikaci již úplně vynechal samostatný krok
zastavení a přidružil ho k již existujícím krokům, a to: „Jízda po spádnici s přední
nohou ve vázání a zastavení“ (s variantou odšlápnutí) a „Oblouky s přední nohou ve
vázání a zastavení (s variantou smýkání se současnou rotací trupu).
V metodické řadě Specializovaná průprava již autor úplně vynechal metodický
krok „Jízda po spádnici“ a „Vlnovka po spádnici“.
Další změna nastává u obsahu „Vlnovka šikmo svahem – girlandy“. Při tomto
cvičení se snowboard poprvé přibližuje špičkou ke spádnici a poté se vrací zpět do
výchozí polohy. Stopa ve sněhu připomíná velké schody. „Postavíme se na kraj
sjezdovky, snowboard nasměrujeme kolmo na spádnici a zaujmeme základní postavení.
Lehkým vzpřímením odlehčíme hranu přilehlou ke svahu. Plynule přeneseme váhu na
přední nohu. Natáčíme hlavu, ramena, boky a díváme se do směru jízdy za přední nohou
až do chvíle, kdy se náš snowboard stočí směrem dolů po spádnici. V ten okamžik
začneme opět rotovat celým trupem do oblouku směrem ke svahu a plynule přenášíme
těžiště nad střed snowboardu.“ (Louka, 2007)
Naopak metodickou řadu Oblouky autor obohatil o inovace jednak v obsahu a
také v doplnění průpravných cviků. U popisu Základního smýkaného pohybu je inovací
rozložení váhy o 10-15% více na přední nohu oproti zadní.
Základní řezaný oblouk autor ve své publikaci popisuje takto: „Při zahájení
oblouku plynule přeneseme váhu nad přední nohu, začneme rotovat celým tělem do
směru oblouku a postavíme snowboard na hranu, na které budeme vyřezávat oblouk.“
(Louka, 2007)
Závěrem se autor zmiňuje o zábavných průpravných hrách pro výuku oblouků a
sportovní jízdy.
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8 METODICKÝ POSTUP NORSKA
Hlavní část této kapitoly tvoří popis metodické řady z norské publikace Manual for
instruktorkurs vydané norskou snowboardovou asociací.
Mezi českým a norským systémem výuky na snowboardu je několik odlišností,
které jsou blíže popsány ve druhé části této kapitoly, přičemž důraz je kladen zejména
na použití metody partner systému jako prostředku k zefektivnění výuky.

8.1 MANUAL FOR INSTRUKTORKURS, 2008
1. Část - Kurz pro začátečníky
 Seznámení se skupinou
 Kontrola vybavení
 Určení regular/goofy
 Manipulace se snowboardem
 Zahřátí
 Technika pádů
 Upínání vázání
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 Cvičení na rovině
 Cvičení rovnováhy, koloběžka
 Jízda svahem dolů s jednou nohou ve vázání
 Jízda svahem dolů s oběma nohama ve vázání
 Sesouvání po spádnici
 Sesouvání šikmo svahem
 Oblouky do svahu
 Půlobraty na FS a BS hranu (girlandy)
 Napojované oblouky
 Smýkané oblouky
2. Část – rozšiřující ježdění
 Řezané oblouky
 Cvičení pro pokročilé – jízda na switch
 Práce s videokamerou. Vizuální kontrola pohybových stereotypů
 Zábava na snowboardu – využití terénních nerovností, triky
 Jízda mimo sjezdovky
3. Část – základy freestylingu
 Základy jibbingu – jízda v parku
 Základní skoky ve snowparku
 Boxy a raily ve snowparku
4. Část – základy freeridingu
 Freeride – jízda mimo sjezdovku
Do první části metodické řady spadá:
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Manipulace se snowboardem
bezpečná manipulace se snowboardem a jeho odkládání na svah
Regular vs. goofy (základní postoj)
způsobů jak toto zjistit je několik:
1. Jak by snowboardista jezdil na skateboardu.
2. Jak by se snowboardista klouzal po ledu.
3. Stínový box - dva naproti sobě. Určující je postavení nohou.

Zahřátí
Zvláště velký důraz je v Norsku kladen na bezpečnost. Vzhledem k charakteru
počasí je nutné svaly před zátěží dostatečně zahřát a klouby mobilizovat. Podle statistik
dochází u snowboardistů k nejvíce zraněním právě během prvních 3 dnů výcviku. Proto
by měli být využívány všechny dostupné možnosti, které snižují riziko zranění. K tomu
patří důkladný nácvik pádů, správné zahřátí svalů a mobilizace kloubů, především pak
zápěstí, které je nejvíce náchylné na zlomení při případných pádech. Vhodné jsou různé
honičky po kruhu na zahřátí. Na mobilizaci kloubů ve dvojících lze vymyslet různé
zábavné hry, které se podobají úpolovým hrám. Např. dvojice je naproti sobě ve vzporu
ležmo. Na pokyn se snaží jeden druhého plácnout na hřbet ruky. Zároveň se oba snaží
uhýbat rukama před plácnutím.
Technika pádů
Na snowboardu je důležité umět správně padat. Při pádu na backsidovou hranu
by těžiště těla mělo být co nejníže. Při dopadu na záda ztlumíme pád tím, že naše tělo
bude spočívat na sněhu co největší částí. Tzn. nejprve snížíme těžiště, při dopadu
postupně upažíme a pažemi, které jsou na sněhu, zmírníme celý dopad. Při pádu přes
frontsidovou hranu by měl jezdec padat nejprve na kolena a poté na předloktí. Opět se
pokusit snížit těžiště co nejníže.
Upínání vázání
Vázání je možné si připínat buď v sedě nebo ve stoje. V sedě je to značně
jednodušší, kdy se prkno nedostává do pohybu. Avšak norský způsob výuky vzhledem
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ke klimatickým podmínkám doporučuje a vyučuje připínání vázání ve stoje. Důležité je
najít si rovnou plochu, kde nebude hrozit rozjetí snowboardu po spádnici. Nejdříve je
důležité si připnout přední nohu a jako první utáhnout vázání u kotníku a potom vázání
u špičky chodidla. Až poté se připíná do vázání noha zadní stejným způsobem.
Snowboardista by si měl dát pozor, aby neměl mezi botou a vázáním volný prostor.
Vázání musí být utažené dostatečně.
Cvičení na rovině
Základní seznámení s jízdními vlastnostmi snowboardu:
-

Pohyb na místě s jednou nohou ve vázání.

-

Různé pohyby vpřed a vzad po obvodu kruhu

-

Překračování nohou přes prkno, která není upevněna ve vázání
Cvičení na rovnováhu – koloběžka

-

Koloběžka po rovině pouze s přední nohou ve vázání.

-

Provádění

koloběžky

s vysokou

frekvencí

odrazové

nohy.

Poté,

co

snowboardista získá rychlost, přidá volnou nohu na podložku mezi vázání.
Těžiště má nad středem prkna. Setrvačností pokračuje v pohybu až do zastavení.
-

Stejné cvičení jako předcházející s tím rozdílem, že po získání rychlosti se
snowboardista snaží zatočit přenesením váhy na hranu snowboardu přilehlou ke
svahu. Mírné natočení provádí střídavě na pravou a levou stranu.
Jízda svahem dolů s jednou nohou ve vázání
Cvičení se provádí ve dvojicích, jak bude popsáno níže. Účel tohoto cvičení je

přenést váhu na přední nohu a společně s rotací ramene zatočit střídavě na pravou a
levou stranu. Při provádění tohoto cvičení ruka ukazuje do směru jízdy.
Jízda svahem dolů s oběma nohama ve vázání
Obdobné cvičení jako předchozí s tím rozdílem, že ve vázání jsou obě nohy na
místo jen jedné. Oba typy cvičení je vhodné provádět na mírném svahu, kde nehrozí
přílišné rozjetí prkna.
Sesouvání po spádnici
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Účelem tohoto cvičení je, že se začátečníci naučí rozlišovat hranu a plochu
snowboardu. Jestliže chceme snowboard rozjet, snažíme se překlopit snowboard plynule
na plochu, ovšem neustále udržujeme spodní hranu zvednutou, jinak dojde k jejímu
zaseknutí a pádu. Již při tomto nácviku se osvědčuje poměrně široký postoj
s pokrčenýma nohama, který umožňuje vyrovnávat drobné nerovnosti na sjezdovce.
Sesouvání šikmo svahem
Sesouvání šikmo svahem zahájíme přenesením těžiště na přední nohu a
pohledem ve směru jízdy. Při přiblížení k těsné blízkosti okraje svahu by měl
snowboardista včas vrátit postoj do výchozí pozice, a to s rozložením váhy 50% na
pravé a 50% na levé noze. Společně se snížením těžiště snowboardista zastaví svůj
pohyb. Poté při přejezdu sjezdovky na druhou stranu zahájí pohyb úplně stejným
způsobem, s tím rozdílem, že těžiště těla přenese nad druhou nohu.

Oblouky do svahu
Celý princip zatočení by měl vycházet z plynulého pohybu hlavy, ramena trupu
do zvoleného směru. Během tohoto rotačního impulzu dovnitř oblouku současně
překlopíme snowboard na vnitřní hranu. Boční vykrojení snowboardu udržuje směr
jízdy v oblouku. V této poloze setrváme až do ukončení jízdy, kdy špička směřuje mírně
do svahu a snowboard se tak plynule zastaví. Jakékoliv cukané pohyby povedou ke
vzniku protirotace a dalších špatných pohybových návyků.
Girlandy
Jsou vlastně prvním cvičením, kde je nastíněn oblouk. Snowboardista by si měl
tyto půloblouky procvičovat na obě hrany dokavaď je nebude mít dobře zvládnuté. Ze
základního postavení s vahou na přední noze se začátečník rozjede pomalu po spádnici
dolů. Jakmile je prkno dokonale v kontaktu se sněhem a jeho špička směřuje dolů po
spádnici, zahájením lehké rotace ramene a přenesením váhy na přední nohu začne prkno
zatáčet. V tu chvíli je žádoucí rozložit váhu na obě nohy stejně a přenést těžiště těla více
na vnitřní hranu snowboardu
Napojované oblouky
Vychází z výše osvojených pohybových dovedností. Jestliže jezdec ovládá bez
pádů oblouky ke svahu a girland na obě hrany. Nebudou mu ani napojované oblouky
činit žádné obtíže. Naučí se je poměrně rychle a bez pádů.
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Při jízdě šikmo svahem překlápíme snowboard na plochu skluznice a současně
přenášíme hmotnost těla na přední nohu. V průběhu oblouku již máme obě nohy
zatíženy rovnoměrně, těžiště těla je více na vnitřní hraně do směru oblouku. Oblouk
plynule dokončíme. Před zahájením dalšího oblouku opět přeneseme váhu na přední
nohu.
Smýkané oblouky:
Jde o napojované oblouky, prováděné s ve vyšší rychlosti a s větší plynulostí.
Řezané oblouky:
Řezané oblouky není vhodné provádět s rotací trupu. Trup by měl při provádění
zůstat rovnoběžně s prknem, pouze hlava by měla být vytočena do směru pohybu. Pro
nácvik řezaných oblouků je vhodné použít při jízdě průpravného cvičení s rukama
položenýma z vnitřku na kolena. Snowboard je svým vykrojením uzpůsoben tak, aby
zatáčel pouze vlivem vyvíjení tlaku nohou střídavě na frontsidovou a backsidovou
hranu. Snowboardista si tímto uvědomí princip přenášení těžiště nad hrany snowboardu.

8.2 ZÁSADNÍ ODLIŠNOSTI LIŠÍCÍ SE OD ČESKÉHO POJETÍ
VÝUKY
Postoj
V poslední době se na sjezdových tratích setkáváme čím dál méně s tvrdými
skeletovými botami, tvrdým vázáním a alpine snowboardem. Je to velmi nepohodlné, a
tak v Norsku již přešli na způsob výuky již od samého počátku pro budoucí freestylové
ježdění.
Základní postoj je nejdůležitější prvek snowboardingu. Uvědomit si ho je
důležitým klíčem k dalšímu rozvoji. Podle norského systému výuky se správný postoj
vyznačuje pokrčenýma nohama s vahou 50% na 50% a postojem s nohama od sebe na
šířku předloktí mezi koleny. V průměru je to cca o 9 cm více, než uvádějí nejnovější
české metodické publikace. Může se zdát, že tento postoj je na naše poměry příliš
doširoka otevřen, ale má to své výhody, které zmíníme později. Nejdůležitější pro
začátečníka je, aby se cítil pohodlně. Nevyhovuje-li mu již zmíněný postoj a cítí se
v něm jako začátečník nepohodlně, může si postoj zúžit. Avšak ne příliš, aby byl
schopný přesunout tlak nohou jednak na špičku, ale také na patku snowboardu a tím
umožnit zatáčení prkna.
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Začátečník by se měl postavit do stoje rozkročného, ve kterém se cítí pohodlně a
měl by si vyzkoušet přenášet těžiště z jedné nohy na druhou. Jestliže má začátečník
postoj příliš úzký, nebude schopen manipulovat se snowboardem. Jestliže je postoj
příliš doširoka otevřen, snowboardista se nebude v této poloze cítit přirozeně.
Výhodou základního postoje je, že na úkor širokému postoji, je těžiště těla
poměrně nízko, tudíž se snowboard lépe ovládá. Začátečník může snadněji vyvíjet tlak
na hrany prkna a tím pádem snadno ovládat snowboard v carvingových obloucích. Další
výhodou je, že široký postoj umožňuje lepší stabilitu. Se sníženým těžištěm se lépe
překonávají terénní nerovnosti na sjezdovce tzv. zašlápnutím.

Obr. 7 Základní postoj (Manual for instruktorkurs, 2008)

Nastavení úhlu vázání
Jestliže si snowboardista zvolil postoj, který mu je přirozený a příjemný, měl by
si nastavit správný úhel na vázání. Přibližný úhel by měl být +24° na přední noze a -6°
na noze zadní proto, aby byl snowboardista schopen přenášet tlak také na patku
snowboardu, a tím snadněji prkno ovládat.

Obr. 8 Nastavení úhlu vázání (Manual for instruktorkurs,2008)
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Úhel na přední noze určuje zorné pole snowboardisty, aniž by musel natáčet
boky. Velikost zvoleného úhlu na zadní noze určí, na kolik bude přenesen tlak na vnější
část chodidla a tím pádem lepší ovladatelnost zadní části prkna. Čím je úhel na přední
noze menší, tím méně je snowboardista schopen vidět do směru jízdy, bez toho aniž by
natáčel boky, což je u řezaných oblouků nežádoucí. Větší úhel zajišťuje větší zorné
pole.
Obr. 9 Základní postoj - rozložení tlaku (Manual for instruktorkurs,2008)

Tento úhel postoje se v Norsku uplatňuje již při výuce začátečníků, čímž se
značně liší od českého způsobu.
Výhody:
Již od samého začátku se může začátečník zdokonalovat i v jízdě na switch.
Zvládnutí jízdy na druhou nohu není výhodou jen při freestylovém způsobu ježdění
v parku. Při dlouhodobém jednostranném ježdění se začnou přetěžovat stále stejné
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svalové partie a může docházet k disbalancím a bolestem. Právě zvládnutou jízdou na
druhou nohu si jezdec bude schopen kompenzovat jednostrannou zátěž podle svých
potřeb výměnou nohy a jízdou na switch. V kapitole 4 je na základě výzkumné práce,
kterou provedla Barbora Teichmanová popsáno, jaké svalové partie jsou nejvíce
zapojovány při jízdě na snowboardu. Z této studie lze vyvodit závěry, že veškeré svaly
jsou zapojované téměř rovnoměrně na pravé i levé straně. Pouze zdvihač hlavy
(musculus sternocleidomastoideus) je zapojován pouze na jedné straně.

Partner systém
Partnerský systém je vhodný pro výuku začátečníků. Jde vlastně o výuku ve
dvojicích, buďto s dopomocí instruktora, nebo zkušeného partnera, který jízdu na
snowboardu ovládá. Tento způsob výuky vůbec jako první uvedl ve své publikaci
Frischenslager (1999). V Norsku je tento způsob výuky hojně využívaný. Výhodou
partnerského systému je, že jednotlivé metodické kroky se provádí za pomoci
instruktora, který svému žákovi při provádění jednotlivých cvičení pomáhá. Jelikož
instruktor je také mobilní na snowboardu, je neustále se svým žákem při provádění
cvičení v kontaktu a je mu nápomocen. Další nespornou výhodou je, že instruktor
v průběhu cvičení žáka instruuje krok za krokem, jak správně cvičení provádět a kam je
potřeba přenést těžiště.
Cvičení prováděné ve dvojicích je právě v Norsku hojně využíváno při výuce
snowboardingu. Partner systém je důležitým prvkem ohledně eliminace rizika zranění a
odstranění strachu během snowboardové výuky.
Systém cvičení ve dvojici nebo ve skupině nesnižuje pouze riziko úrazu, ale
ulehčuje učení a nese s sebou i více zábavy. Navíc se dá velmi efektivně využít při
snowboardovém výcviku. Se zvyšující oblibou tohoto sportu přibývá stále více
začátečníků

provozujících

tento

sport.

Při

nedostatečném

počtu

instruktorů

snowboardistů a rozlišné dovedností úrovni žáků ve skupině lze s výhodou využít
partner systému při výuce na snowboardu. Žáky můžeme rozdělit do dvojic tak, že
v každé dvojici bude jeden začátečník a jeden zkušený jezdec. Tím, že přeneseme
odpovědnost na žáky, kteří se budou dostávat do role učitele, je tento způsob výuky
bude bavit. Partnerský systém se osvědčil u začátečníků z hlediska bezpečnosti a po
jeho zavedení znatelně poklesl počet zranění.
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Níže jsou popsány a graficky znázorněny jednotlivé metodické kroky, při
kterých můžeme partner systém uplatnit. Obrázky nejsou použity z norské publikace,
neboť se nám jevilo jako vhodnější použití kinogramu pro lepší názornost a pochopení
nacvičovaného prvku.

Rozvoj rovnováhy
Při přenášení rovnováhy z frontsidové na backsidovou hranu je vhodné využít
opory partnera. Jezdci si tak mohou vyzkoušet přenést váhu jak na špičky i paty až do
krajních poloh, neboť jsou jištěni instruktorem. Toto cvičení je vhodné nacvičovat ve
dvojicích zvláště k uvědomění si citu pro hranu, což je důležité pro další rozvoj
pohybových dovedností při jízdě na snowboardu.

Jízda s jednou nohou ve vázání do roviny
Jezdec nasměruje prkno dolů po spádnici. Instruktor opře chodidlo o špičku
jezdcova snowboardu, čímž ho zablokuje proti samovolnému rozjetí po spádnici a
vyčká, než bude snowboardista připraven k jízdě s jednou nohou ve vázání a druhou
volně položenou mezi obě vázání. Instruktor poté nohu uvolní a snowboardista se již
sám s těžištěm na přední noze rozjede dolů po spádnici.

Sesouvání po spádnici
Instruktor dává při sesouvání po spádnici dopomoc oběma rukama na vzdálenost
natažených paží. Sesouvá se společně s jezdcem směrem po spádnici dolů. Žák se musí
stále dívat na instruktora, nebo do prostoru za ním, aby stál vzpřímeně a neskláněl hlavu
dolů k hraně snowboardu, což je nežádoucí. Instruktor doprovází jezdce slovní
gestikulací. Upozorňuje ho na chyby, kterými mohou být: málo pokrčená kolena,
skloněná hlava, nedostatečně zvednutá spodní hrana nad sníh (hrozí zaseknutí hrany).
Při sesouvání na frontsidovou hranu je dopomoc instruktora pro začátečníka
obzvláště důležitá k odstranění stresového pocitu, kdy jezdec nevidí do směru jízdy.
Jako další stresový faktor může působit obava ze zaseknutí spodní hrany s následným
nepříjemným pádem. Zkušený instruktor pozná míru přenesení těžiště těla na špičky
snowboardu a tak může jezdce upozornit na nedostatečné přenesení hmotnosti těla na
vnitřní hranu a s tím spojené riziko zaseknutí vnější hrany. Naopak pokud se jezdec
bude příliš bát uvést snowboard do pohybu přenesením prkna na plochu, instruktor ho
k provedení tohoto kroku povzbudí. Nejprve je vhodné naučit se sesouvat na backsidové
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hraně. Poté, co snowboardista dokáže bez problémů a bez přetáčení zastavit a znovu
uvést snowboard do pohybu, měl by přejít k další fázi, kterou je sesouvání po spádnici
na frontsidové hraně.

Obr. 10 Smýkání na backsidové hraně – instruktor se nachází pod žákem
čelem proti svahu

Obr. 11 Sesouvání na frontsidové hraně – instruktor se nachází nad
žákem čelem po svahu
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Sesouvání šikmo svahem
Na frontsidové hraně, instruktor se nachází nad žákem na backsidové hraně a je
předjetý před jezdcem na vzdálenost natažené paže. Žák má nataženou paži, za kterou
ho instruktor drží. Při sesouvání šikmo svahem instruktor vytáhne jezdce lehce za ruku,
tím pádem jezdec přenese hmotnost těla více nad přední nohu. Správnost provedení má
možnost instruktor kontrolovat vizuálně. V případě chybného provedení může
instruktor jezdce okamžitě opravit jednak slovně, nebo také názornou ukázkou. Na
okraji sjezdovky instruktor, který je před jezdcem předjetý, rozloží hmotnost těla na obě
nohy souměrně, čímž zabrzdí. Na okraji sjezdovky drží jezdce za obě ruce s těžištěm
těla rozloženým na obou nohách stejně.

Obr. 12 Sesouvání šikmo svahem (zleva doprava) na frontsidové hraně –
instruktor se nachází nad žákem
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Obr. 13 Sesouvání šikmo svahem (zprava doleva) na frontsidové hraně –
instruktor se nachází nad žákem

Při provádění cvičení na backsidové hraně se instruktor nachází pod
snowboardem na frontsidové hraně. Čelem proti svahu. Oba se rozjedou šikmo svahem
dolů. Zde opět instruktor vytáhne jezdce za nataženou paži, tím jezdec přenese váhu těla
nad přední nohu a lépe snowboard ovládá. Na konci svahu opět partner chytne jezdce za
obě ruce a přenese váhu na obě nohy souměrně.

Obr. 14 Sesouvání šikmo svahem na backsidové hraně – instruktor se
nachází pod žákem čelem proti svahu
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Girlandy
V provedení na frontsidovou hranu instruktor i jezdec stojí naproti sobě. Špička
snowboardu směřuje rovně dolů po spádnici. Váha je na přední noze. Instruktor i jezdec
mají oba nataženou přední paži, za kterou instruktor jezdce drží. Oba zahájí jízdu po
spádnici. Učitel instruuje jezdce a zároveň pohybem paží natáčí jeho tělo do středu
oblouku. Snowboard se tím překlopí na hranu, jejíž boční vykrojení udržuje směr jízdy
v oblouku. Zároveň přenese váhu rovnoměrně na obě nohy a pohyb zastaví v pozici
kolmo na spádnici. Na šířku sjezdovky je možné provést několik půloblouků (girland)
podle šířky svahu.

Obr. 15 Girlandy – provedení na frontsidovou hranu.

49

Při provádění na backsidovou hranu instruktor a jezdec stojí zády k sobě. Špička
snowboardu směřuje rovně dolů po spádnici. Váha je na přední noze. Jezdec má
nataženou přední paži a instruktor ho drží v oblasti lokte za nataženou paži a druhou
ruku má položenou na zadním (vnějším rameni). Oba zahájí jízdu po spádnici, učitel
instruuje jezdce a zároveň pohybem přední paže směrem do středu oblouku a tlakem na
vnější rameno jezdce začne stáčet žáka do středu oblouku. Společně s tím naklopí
snowboard na hranu a v této poloze setrvá až do ukončení jízdy, kde se oba jezdci
nacházejí kolmo na spádnici s váhou rozloženou na obou nohách souměrně.
Napojovaný půloblouk opět zahájí instruktor i jezdec tím, že přenesou výrazně těžiště
na přední nohu a tím uvedou snowboard opět do pohybu.
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Obr. 16 Girlandy – provedení na backsidovou hranu

Jízda na vleku
Instruktor nebo učitel jistí jezdce při rozjezdu, případně s ním dva nebo tři kroky
běží, aby mu pomohl udržet rovnováhu. Škubnutí při rozjezdu musí jezdec vyrovnat
zakloněním.
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9 ANKETNÍ ŠETŘENÍ A TERÉNNÍ TESTOVÁNÍ
Pro lepší názornost jednotlivých stylů je součástí diplomové práce i praktická
část, sestávající z terénního testování a anketního šetření, jež proběhlo v Peci pod
Sněžkou ve dnech 28.3. – 30.3.2010.
Úkolem bylo zjistit, jaký úhel postoje je pro začátečníky vhodnější. Ke splnění
daného úkolu jsme použili anketního šetření, které vypovídalo o subjektivních pocitech
probandů. Dále jsme k vyhodnocení úkolu použili terénní šetření s videozáznamem,
které nám pomohlo objektivněji posoudit, jak se změní pohybové dovednosti vlivem
změny nastavení úhlů vázání a změnou šíře postoje.
Testování se zúčastnilo celkem osm probandů. Všichni se označili jako úplní
začátečníci, kteří nemají doposud žádné zkušenosti s jízdou na snowboardu. Jednalo se
o studenty prvního ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, oboru
Tělesná výchova a sport. Předpokladem tedy bylo, že všichni testovaní jsou vybaveni
pohybovými schopnostmi. Proto jednotlivé fáze motorického učení měli zvládnout
rychleji než běžná populace. Domníváme se, že během třech dnů budou již schopni bez
větších problémů sjet svah a podstoupit testování.
Čtyři z osmi probandů podstoupili výuku podle norského způsobu postoje –
pracovně nazváno Norská škola (NŠ) - tedy se středy inzertů, které byly od sebe
namontovány na šířku předloktí mezi koleny s tím, že špičky nohou byly obě lehce
vytočeny vně. Úhel vázání byl u každého nastaven na +24° na noze přední a -6° na
noze zadní. Tři ze čtyř probandů jezdili v postavení goofy, jeden v postavení regular.
Zbývající čtyři probandi – spadající do České školy (ČŠ) – měli nastavené
plusové úhly na vázání (+5 až +25 na přední a +6 až +15 na zadní noze) a šířka
postoje byla nastavena na středy inzertů ve vzdálenosti, která odpovídala vzdálenosti od
podkolenní jamky k patě.

Anketní šetření
Celkem jsme do ankety dosadili 18 metodických kroků, tak jak se v metodické
řadě nacvičují posloupně za sebou. Probandi měli u každého metodického kroku vybrat
jednu z možností (1-3) podle toho, jak se jim ze subjektivního pocitu daný metodický
krok nacvičoval.
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Anketa byla prováděna bezprostředně po každé lekci, která byla vyhrazena pro
výuku, a samostatně. V případě nějakých nejasností nebo dotazů jsme byli k dispozici
k jejich objasnění.

Podoba anketního šetření:

ČŠ / NŠ
Jméno:
Prosím odpovězte na otázky podle vašeho subjektivního pocitu. Z možností 1 - 3 vyberte vždy
jednu možnost.
Tento pohyb:

1 – přišel přirozený - nečinil mi žádné velké obtíže
2 – cítil/a jsem se nejistě. Po několika opakováních jsem získal jistotu.
3 – přišel mi nepřirozený. I po opakování průpravného cvičení stále nemám
jistotu.

1. Manipulace se snowboardem

1

2

3

2. Přenášení těžiště z FS na BS a opačně

1

2

3

3. Přenášení těžiště ze špičky na patku

1

2

3

4. Vstávání přes frontside hranu

1

2

3

5. Vstávání přes backside hranu

1

2

3

6. Výskoky

1

2

3

7. Výskoky spojené s rotací

1

2

3

8. Koloběžka s přední nohou ve vázání

1

2

3

9. Jízda svahem s jednou nohou ve vázání

1

2

3

10.Jízda svahem s jednou nohou ve vázání do zatočení

1

2

3

11.Sesouvání svahem na FS

1

2

3

12.Sesouvání svahem na BS

1

2

3

53

13.Padající list

1

2

3

14.Jízda šikmo svahem

1

2

3

15.Obraty na svahu

1

2

3

16.Girlandy

1

2

3

17.Napojované oblouky

1

2

3

18. Jízda na lanovce

1

2

3

Výsledné hodnoty každého metodického kroku byly zprůměrovány u obou
skupin a dosazeny do následující tabulky:

Tabulka č. 1 Obtížnost provádění metodických kroků podle Norské a České školy

Metodický krok
1.Manipulace se
snowboardem
2. Přenášení
těžiště z FS na BS
a opačně
3. Přenášení
těžiště ze špičky
na patku
4. Vstávání přes
frontside hranu
5.Vstávání přes
backside hranu
6.Výskoky
7.Výskoky
spojené s rotací
8.Koloběžka
s přední nohou ve
vázání
9.Jízda svahem
s jednou nohou ve
vázání
10.Jízda svahem
s jednou nohou ve
vázání do zatočení
11.Sesouvání
svahem na FS

Subjektivní pocit
z nacvičovaného prvku –
Norská škola

Subjektivní pocit
z nacvičovaného prvku –
Česká škola

Rozdíl mezi Norskou a
Českou školou

1,25

1,25

0

1,5

2,25

0,75

1,25

1,5

0,25

1,5

1

0,5

1,75

1

0,75

1,25

1,25

0

1,25

1,75

0,5

1,75

2,25

0,5

1,25

1,75

0,5

1,5

1,75

0,25

1,75

1,5

0,25
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12.Sesouvání
svahem na BS
13.Padající list
14.Jízda šikmo
svahem
15.Obraty na
svahu
16.Girlandy
17.Napojované
oblouky
18.Jízda na
lanovce

1,25

1

0,25

2,0

1,75

0,25

1,25

1,25

0

2,0

1,75

0,25

1,5

1,5

0

1,25

1,5

0,25

2,0

1,5

0,5

Legenda: Hodnoty u cvičení, jež se prováděla lépe žákům Norské školy, jsou zvýrazněna
v odstínech fialové, u České školy v odstínech modré barvy. Čím je rozdíl větší, tím je daný
odstín tmavší. U stejných hodnot je barva bílá.

Obecně se dá říci, že se probandům prováděly jednotlivé metodické kroky
poměrně snadno. Za přirozené pohyby, které probandům nečinily žádné velké obtíže,
byly jak u Norské, tak České školy označeny 4 metodické kroky z 18. Jednalo se o
následující: manipulace se snowboardem (1), výskoky (6), sesouvání svahem na BS
(12), jízda šikmo svahem (14). Navíc u České školy to byly metodické kroky vstávání
na FS a BS (4 a 5), u Norské školy naopak: přenášení těžiště ze špičky na patku (3),
výskoky spojené s rotací (7), jízda svahem s jednou nohou ve vázání (9) a napojované
oblouky (17).
Za pohyby méně přirozené, při jejichž nacvičování se probandi cítili nejistě, bylo
u České školy označeno: přenášení těžiště z FS na BS a opačně (2), koloběžka s přední
nohou ve vázání (8). U Norské školy se jednalo o: sesouvání svahem na FS (11),
padající list (13), obraty na svahu (15), jízda na lanovce (18).

Největší rozdíly v hodnocení se vyskytly u metodických kroků, které jsou
popsány níže. U každého metodického cvičení jsme se pokusili nalézt příčiny odlišného
hodnocení.
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Přenášení těžiště z FS na BS a opačně (2) je poměrně obtížné cvičení, při
kterém hrozí pád. Toto cvičení se provádělo lépe u probandů ze skupiny NŠ.
Domníváme se, že to bylo způsobeno díky využití metody partner systém. Probandi u
NŠ prováděli toto cvičení ve dvojicích kvůli eliminaci stresového fakturu. Při provádění
tohoto cvičení byli schopni přenést váhu těla střídavě na vnitřní a vnější hranu
snowboardu až do krajních poloh, aniž by se obávali pádu. Poté co si osvojili toto
cvičení s dopomocí partnera, zkoušeli ho již s větší jistotou každý samostatně.
Vstávání přes BS a FS hranu (4 a 5) se lépe prováděl probandům testovaným
podle České školy. Zde je užší úhel postoje výhodnější ke změně z horizontální polohy
do polohy vertikální.
Výskoky spojené s rotací (7) do všech směrů se dají provádět více přirozeně,
mají-li probandi nastavené plusové a minusové úhly na vázání a kolena směřující od
sebe.
Koloběžka s přední nohou ve vázání (8) a jízda svahem s jednou nohou ve
vázání (10) se prováděla lépe probandům z Norské školy, což přisuzujeme faktu, že 3
ze studentů z České školy měli úhel vázání na přední noze nastaven na spodní hranici
intervalu +5° až +20°. U nikoho z probandů nepřesahoval úhel přední nohy na vázání
více jak +15°. Jejich přední noha ve vázání byla tudíž příliš kolmo k ose snowboardu,
čímž se jim nacvičovaný prvek hůře prováděl. Naopak u Norské školy měli všichni úhel
na přední noze + 24°.

Terénní testování
Terénního testování se zúčastnila pouze první skupina – tzv. Norská škola. Pro
místo testování jsme si vybrali sjezdovou trať Zahrádky II. Tento svah je vhodný už pro
mírně pokročilé jezdce, kteří ovládají základní smykové oblouky a jsou schopni sjet
svah bez větších problémů. Svah měl dostatečný sklon k provádění metodických kroků,
jakými jsou například sesouvání svahem na BS a sesouvání svahem na FS. Testování se
provádělo v dopoledních hodinách při venkovní teplotě +10°. Sněhové podmínky byly
odpovídající ročnímu období. Sníh byl tající mokrý.
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Probandi byli natáčeni v šesti metodických krocích, u nichž se domníváme, že
zde může být patrná rozdílnost v pohybových dovednostech podle České a Norské
školy. Metodické kroky jsme vybrali následující: sesouvání svahem na FS, sesouvání
svahem na BS, jízda šikmo svahem na BS, jízda šikmo svahem na FS, girlandy a
napojované oblouky.
Probandi nejprve prováděli jeden po druhém daná cvičení v prostoru
vymezeném kužely s nastavením vázání + 24° na noze přední a -6° na noze zadní. Poté
jim (dle ČŠ) byl všem změněn úhel na noze zadní na + 10° a zúžena šíře postoje,
v průměru činil rozdíl 9 cm.
Během sesouvání na BS a FS stranu nebyl patrný rozdíl hned na první pohled.
Pouze při důkladnějším rozboru videozáznamu bylo patrné, že při nastavení vázání
s oběma plusovými úhly se prkno stáčelo více k jedné straně. Probandi nebyli schopni
rozložit těžiště rovnoměrně na obě nohy tak, jako tomu bylo u provádění cvičení s
nastaveným vázáním s plusovým a minusovým úhlem.
Jízdu šikmo svahem na FS a BS jsme zvolili záměrně bez pádu a následného
přetočení, aby byla patrná dovednost, při které musí jezdci na konci sjezdovky přenést
váhu na přední nohu. Proto jsme záměrně zvolili alternativu, kdy probandi nejprve
prováděli sesouvání šikmo svahem na BS hranu a poté až na FS.

Při rozboru

videozáznamu pro tento prováděný prvek jsme došli k závěru, že sesouvání šikmo
svahem se lépe provádělo většině probandů podle NŠ, kdy měli úhly vázání nastavené
do obou směrů. Jak na stranou levou, tak také na stranu pravou. Uvážíme-li, že proband
jezdil v postavení regular, sesouvání šikmo svahem zprava doleva se mu provádělo
mnohem lépe, než když měl nastavené oba úhly na vázání ve směru pohybu podle ČŠ.
U NŠ zde bylo patrné lepší přenesení váhy na druhou nohu. Bohužel jedné probandce
dělalo problém přenést váhu na druhou nohu u obou variant nastavení vázání, tudíž pro
ni by se nejvíce uplatnil individuelní přístup v podobě partnerského systému, kdy by jí
partner, vytahujíce jí za rameno, lépe objasnil princip přenášení těžiště těla.
Při metodickém kroku girlandy se bezesporu lépe osvědčil způsob České školy
s nastavenými plusovými úhly. Tento fakt vyplývá již z charakteru prováděného prvku,
kdy se jezdci potřebují natočit celým tělem do středu prováděného půloblouku a tím
uvést prkno do pohybu. Bohužel minusový úhel, který je nastavený na druhé noze
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nedovoluje z fyziologického hlediska vytočit trup a boky tolik do středu oblouku, jako
tomu je u nastavení vázání s plusovými úhly.
Napojované smýkané oblouky probandi prováděli opět na první pohled téměř
identicky. Teprve až při rozboru videozáznamu byly odhaleny některé chyby. Při
variantě s nastavením obou vázání do směru pohybu byla u některých jezdců patrná
protirotace. Tento velmi častý nežádoucí prvek se vyskytuje v první fázi oblouku
zejména po vnitřní (FS) hraně. Z fyziologického hlediska se není čemu divit, neboť
tento způsob postoje více dovoluje vytočit ramenní osu do středu oblouku. Vezmeme-li
v úvahu fakt, že protirotace je vlastně chybou nedostatečné rotace dovnitř oblouku
prováděném na FS hraně, poté musíme připustit, že tento nežádoucí prvek je vlastně
chybou špatného timingu. Ve stručnosti tudíž můžeme tvrdit, že jestliže nevytočíme
ramenní osu během BS oblouku příliš do středu oblouku, nestihneme poté během
smýkaných oblouků při přechodu vrátit ramenní osu do středu oblouku prováděném
po FS hraně.
Jestliže bychom měli shrnout terénní testování, podle videorozboru je patrné, že
metodický krok girlandy se probandům prováděl mnohem lépe podle České školy, což
také samotní probandi potvrdili. Naopak metodický krok sesouvání šikmo svahem se
lépe prováděl probandům podle NŠ. V neposlední řadě byl také viditelný rozdíl
v provádění napojovaných oblouků, kde probandi jezdící podle NŠ prováděli oblouky
velmi pěkně bez přílišné rotace trupu a s tím spojené nežádoucí protirotace. Musíme
však také brát v úvahu fakt, že během třech dnů byli probandi učeni podle norského
způsobu nastavení vázání - tedy s plusovým a minusovým úhlem a s širším postojem.
Byli proto zvyklí na určitý pohybový stereotyp.
Ještě bychom rádi zmínili fakt, že u probandů, na kterých toto terénní testování
bylo prováděno, byl po zvládnutí základního smykového oblouku zařazen metodický
krok jízda s druhou nohou ve vázání - tzv. na switch. Tento metodický krok jsme
zařadili již druhý den výuky. Nejdříve to jezdcům činilo značné potíže, ovšem
průběžným opakováním, v době, kdy bylo testování prováděno, byli probandi již
schopni sjet svah na switch.

Vyhodnocení
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Podle výsledků z ankety můžeme usuzovat, že se probandům jednotlivé
metodické kroky prováděly poměrně snadno. Potvrdila se nám tudíž hypotéza, že pro
jedince, kteří mají již z minulosti zkušenost s pohybovou dovedností, bude průběh
motorického učení snazší a rychlejší.
První fáze motorického učení činila probandům testovaných podle NŠ obtíže.
Šíře postoje, která jim byla nastavena, jim od začátku nepřišla přirozená a dalo se u nich
vysledovat horší zvládnutí některých základních metodických kroků ve srovnání
s druhou skupinou probandů (ČŠ).
Podle získaných poznatků můžeme shrnout, že nastavení šíře postoje podle
norské školy je pro začátečníky nevhodná. Z počátku jim nácvik jednotlivých kroků
trval déle než ostatním a nevyvarovali se zbytečných pádů. To by některé jedince, kteří
by začínali s touto šíří postoje, mohlo odradit.
Naopak úhel nastavení vázání s plusovými a minusovými úhly se jeví jako
poměrně vhodný. Jak bylo patrné z videozáznamu během cvičení, která se prováděla jak
pro postavení regular, tak pro postavení goofy, se testovaným lépe přenášelo těžiště těla
nad přední nohu. Dále jako kladné můžeme vyzdvihnout eliminaci časté chyby, jakou je
protirotace. Jde o rotaci ramen proti směru pohybu snowboardu a dolních končetin
v oblouku, čímž se velmi ztíží či takřka znemožní plynulý průjezd oblouku po hraně.
Další výhodou je bezesporu zvládnutí jízdy na switch již v počátku. V budoucnu
se bude snowboardista s velkými obtížemi přeučovat v jízdu na druhou nohu.
Znamenalo by to pro něj opět začít od základů. Důležitou výhodou je také to, že při
občasné jízdě na switch nedochází k jednostrannému přetěžování, jak již bylo popsáno
v kapitole 4.

10 DISKUZE
České publikace, které se zabývaly metodikou snowboardingu, se v průběhu let
vyvinuly v dokonalé rozpracované metodické řady. Je patrné, že se autoři v průběhu let
zamýšleli, jaké metodické kroky zvolit, aby výuka na snowboardu probíhala efektivněji.
Autoři své publikace obohacovali o stále propracovanější metodické řady. V průběhu let
se jednotlivé metodické kroky v závislosti na čase rozdělily na menší celky. Poslední
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publikace od Oty Louky – Snowboarding (2007) - obsahuje celkem 23 metodických
kroků, oproti první metodické publikaci obsahující pouze 15 metodických kroků.
Kroky, které se v průběhu let vyvinuly, jsou následující: Jízda po spádnici s přední
nohou ve vázání a zastavení, Oblouky s přední nohou ve vázání a zastavení,
Sesouvání šikmo svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin – padající list,
Vlnovka šikmo svahem. Metodické kroky, které se časem oddělily na menší metodické
celky, jsou: Sesouvání šikmo svahem, Manipulace se snowboardem, Koloběžka,
Vstávání na svahu. Autoři se domnívají, že tyto nové metodické kroky mají své
důležité opodstatnění pro zařazení do metodické řady. Metodická řada Škola oblouků
zůstává téměř neměnná. Autoři popisují nejprve základní oblouk, a to jak smýkaný
s rotačním impulsem těla do středu oblouku, tak také základní oblouk řezaný prováděný
též s rotačním impulsem a současným překlopením snowboardu na hranu.
Svým obsahem jsou si ale všechny publikace dosti podobné. Všechny metodické
kroky vycházejí z alpinového pojetí způsobu jízdy - základní postoj s vahou rozloženou
z 60% na noze přední a z 40% na noze zadní, oblouky smýkané i řezané prováděné s
rotací trupu do středu oblouku, plusové úhly nastavení vázání u obou nohou.
V současné době se však spíše rozmohly freestylové snowboardy, čemuž by měla být
uzpůsobena i výuka. Dalo by se tedy tvrdit, že technika výuky začátečníků, lehce
zaostává za vývojem snowboardů samotných.
Norská

snowboardová

metodika

vychází

z techniky

jízdy

právě

pro

freestyleboard. V poslední době se na sjezdových tratích čím dál méně setkáváme
s tvrdými skeletovými botami, tvrdým vázáním a alpine snowboardem. V Norsku již
přešli na způsob výuky již od počátku výuky pro budoucí freestylové ježdění.
Metodická řada podle norské snowboardové asociace se člení na první část nazvanou
Výuka pro začátečníky, kam spadají jednotlivé metodické kroky, které souží k průpravě
základních smykových oblouků. Druhá část je nazvaná Rozšiřující ježdění, spadá sem
nácvik řezaných oblouků bez rotačního impulsu horní poloviny těla. Třetí část je
věnována freestylingu a čtvrtá část freeridingu.
Oproti Norské metodice má Česká metodika precizně rozpracovanou především
metodickou řadu Oblouky, s různými variantami provádění smykových a řezaných
oblouků. Všechny oblouky se provádějí pomocí rotace těla do středu oblouku. Naopak
Česká škola se vůbec nezmiňuje o metodickém kroku Jízda na switch. Podle norského
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systému výuky se správný postoj vyznačuje pokrčenýma nohama s vahou 50% na 50%
a postojem s nohama od sebe na šířku předloktí mezi koleny. V průměru je to cca o 9
cm více, než uvádějí nejnovější české metodické publikace. Vázání je také nastaveno
odlišně, a to s plusovými úhly na noze přední a s minusovými úhly na noze zadní, aby
bylo jednak umožněno přenést tlak na druhou nohou a také ovládnout jízdu na switch.
Smýkané oblouky se provádějí pouze malým rotačním impulsem do středu
oblouku. V první fázi výuky Norská škola uplatňuje styl výuky ve dvojicích. Jednotlivé
metodické kroky se provádí za pomoci instruktora, který svému žákovi při provádění
jednotlivých cvičení pomáhá. Jelikož instruktor je také mobilní na snowboardu, je
neustále se svým žákem při provádění cvičení v kontaktu. Další nespornou výhodou je,
že instruktor v průběhu cvičení žáka instruuje krok za krokem jak správně cvičení
provádět a kam je potřeba přenést těžiště. Způsob této výuky je podrobněji vysvětlen a
graficky znázorněn v kapitole 8.2.
Oblouky řezané se provádějí již s vyloučením rotačního impulsu, kdy prkno
uvedeme do pohybu vyvíjením tlaku na hranu snowboardu, které zatočí vlivem bočního
vykrojení. Jako průpravné cvičení je v kapitole 8.1 popsáno cvičení pomocí rukou
položených na kolenou s vyloučením rotačního impulzu.
Pro lepší názornost jednotlivých stylů jsme diplomovou práci obohatili o
praktickou část, sestávající z terénního testování a anketního šetření. Úkolem bylo
zjistit, jaký postoj je pro začátečníky vhodnější. Ke splnění daného úkolu jsme použili
anketu, která vypovídala o subjektivních pocitech probandů. Dále jsme k vyhodnocení
úkolu použili terénní šetření s videozáznamem, které nám pomohlo objektivněji
posoudit, jak se změní pohybové dovednosti vlivem změny nastavení úhlů vázání a
změnou šíře postoje.
Z anketního šetření můžeme usuzovat, že se probandům prováděly jednotlivé
metodické kroky poměrně snadno. Za přirozené pohyby, které probandům nečinily
žádné velké obtíže, byly jak u Norské, tak České školy označeny 4 metodické kroky
z 18. Jednalo se o následující: manipulace se snowboardem, výskoky, sesouvání
svahem na BS, jízda šikmo svahem. Navíc u České školy to byly metodické kroky
vstávání na FS a BS, u Norské školy naopak: přenášení těžiště ze špičky na patku,
výskoky spojené s rotací, jízda svahem s jednou nohou ve vázání a napojované
oblouky.
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Za pohyby méně přirozené, při jejichž nacvičování se probandi cítili nejistě,
bylo u České školy označeno: přenášení těžiště z FS na BS a opačně a koloběžka
s přední nohou ve vázání. U Norské školy se jednalo o: sesouvání svahem na FS,
padající list, obraty na svahu, jízda na lanovce.
Největší rozdíly v hodnocení mezi oběma školami se vyskytly u metodických
kroků:

Přenášení těžiště z FS na BS a opačně, jež se prováděl lépe žákům NŠ.

Domníváme se, že to bylo způsobeno využitím metody partner systém. Probandi u NŠ
prováděli toto cvičení ve dvojicích kvůli eliminaci stresového faktoru. Vstávání přes BS
a FS hranu se lépe prováděl probandům testovaným podle České školy. Zde je užší
úhel postoje výhodnější ke změně z horizontální polohy do polohy vertikální. Výskoky
spojené s rotací do všech směrů se dají provádět více přirozeně, mají-li probandi
nastavené plusové a minusové úhly na vázání a kolena směřující od sebe.
Podle získaných poznatků z anketního šetření a terénního testování můžeme
shrnout, že nastavení šíře postoje podle norské školy je pro začátečníky nevhodné.
Z počátku jim nácvik jednotlivých kroků trval déle než ostatním a nevyvarovali se
zbytečných pádů. To by některé jedince, kteří by začínali s touto šíří postoje, mohlo
odradit.
Naopak úhel nastavení vázání s plusovými a minusovými úhly se jeví jako
poměrně vhodný. Jak bylo patrné z videozáznamu, během cvičení, která se prováděla
pro postavení regular i pro postavení goofy, se testovaným lépe přenášelo těžiště těla
nad přední nohu. Dále jako kladné můžeme vyzdvihnout eliminaci časté chyby, jakou je
protirotace. Jde o rotaci ramen proti směru pohybu snowboardu a dolních končetin
v oblouku, čímž se velmi ztíží či takřka znemožní plynulý průjezd oblouku po hraně.
Probandi potvrdili naši domněnku, že šíře postoje jim nevyhovovala, naopak úhel
nastavení vázání podle Norského výukového postupu jim přišel více přirozený a nečinil
jim žádné potíže. Naopak při přemontování vázání na plusové úhly si na tento postoj
nemohli zvyknout. Jako velice kladné ohodnotili zvládnutí jízdy na switch již po třech
dnech výuky.
Jako instruktor snowboardingu se přikláním k metodě podle NŠ, avšak
nepřikláním se k názoru, že by šíře přílišná šíře postoje je pro začátečníky vhodná. Je
jen otázka času, kdy k nám do snowboardových škol pronikne tento způsob výuky.
Budoucím instruktorům bych ze své vlastní praxe doporučila, aby již v počátku výuky
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zařazovali ježdění na switch. Ovládnout jízdu na obě nohy vpřed je jedním
z předpokladů, které by instruktor nebo učitel měl mít. Je velice důležité daný pohybový
prvek žákům nejenom vysvětlit, ale také názorně předvést v přesném provedení, jak je
od žáka vyžadováno. Z vlastní praxe jsem si vyzkoušela, že slovní instrukce je u
některých žáků nedostatečná.

63

11 ZÁVĚR
První z úkolů, který jsme si vytyčili, bylo vytvořit přehled dosavadních poznatků
zabývajících se snowboardovou problematikou. Veřejně dostupné publikace v České
republice v podstatě vytvořili pouze dva hlavní autoři, kteří svá vydání průběžně
revidovali. K prohloubení poznatků o snowboardové problematice tedy bylo zapotřebí
prostudovat i cizojazyčnou literaturu a výzkumné práce, které se tímto tématem
zabývají.
Dalším úkolem bylo se zaměřit na postupný vývoj, změny a inovace
v metodickém postupu v publikacích v České republice. V průběhu let autoři své
publikace obohacovali nejenom o stále propracovanější a promyšlenější metodické
kroky, ale také o grafické znázornění nacvičovaných prvků a v neposlední řadě věnovali
ve svých publikacích návod pro zdokonalování se ve freestylových dovednostech. Je
patrné, že jednotlivé metodické kroky se v závislosti na čase rozdělily na menší celky.
Dřívější publikace, které vycházeli ze způsobu ježdění na slalomovém prkně, jsou již
dnes zastaralé. Nynější publikace obsahují grafické znázornění výuky na freestylovém
prkně avšak pojetí techniky výuky je stále pojato podle alpinové techniky ježdění.
Norská

snowboardová

metodika

vychází

z techniky

jízdy

právě

pro

freestyleboard. Podle norského systému výuky se správný postoj vyznačuje pokrčenýma
nohama s vahou 50% na 50% a postojem s nohama od sebe na šířku předloktí mezi
koleny. V průměru je to cca o 9 cm více, než uvádějí nejnovější české metodické
publikace. Vázání je také nastaveno odlišně, a to s plusovými úhly na noze přední a
s minusovými úhly na noze zadní, aby bylo jednak umožněno přenést tlak na druhou
nohou a také ovládnout jízdu na switch. Smýkané oblouky se provádějí pouze malým
rotačním impulsem do středu oblouku. V první fázi výuky Norská škola uplatňuje styl
výuky ve dvojicích – tzv. partner systém. Jednotlivé metodické kroky se provádí za
pomoci instruktora, který svému žákovi při provádění jednotlivých cvičení pomáhá.
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Oblouky řezané se provádějí již s vyloučením rotačního impulsu, kdy prkno uvedeme
do pohybu vyvíjením tlaku na hranu snowboardu, které zatočí vlivem bočního
vykrojení.
Pro lepší ověření vhodnosti použití jednotlivých výukových postupů, což bylo
posledním z úkolů práce, jsme tyto způsoby ověřili na úplných začátečnících v praxi.
Podle získaných poznatků z anketního šetření a terénního testování můžeme shrnout, že
nastavení šíře postoje podle norské školy je pro začátečníky nevhodné. Naopak úhel
nastavení vázání s plusovými a minusovými úhly se jeví jako poměrně vhodný. Jak bylo
patrné z videozáznamu, během cvičení, která se prováděla pro postavení regular i pro
postavení goofy, se testovaným lépe přenášelo těžiště těla nad přední nohu. Dále jako
kladné můžeme vyzdvihnout eliminaci časté chyby, jakou je protirotace. Za velmi
kladné považujeme, že probandi byli schopni sjet svah i s druhou nohou ve vázání tzv.
na switch bez větších problémů,
Věříme, že tato práce obohatí instruktory snowboardingu, kteří se výukou
zabývají. V této práci najdou inspiraci a návod na zařazení nových alternativ do
způsobů výuky.
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PŘÍLOHA
SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
Allroundboard

universální snowboard

Alpineboard

snowboard pro slalomové disciplíny

Alpská jízda

jízda na sjezdovce

Backside

strana snowboardu blíže k patám

Board

prkno

Cap

konstrukce snowboardu, kdy vrchní vrstva překrývá celou
konstrukci až po boční hrany

Carving

oblouk vedený jen po hraně snowboardu

Dexter (dx)

pravý, (lat)

Driftový oblouk

smýkaný oblouk

Fakie

jízda pozadu
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Freeriding

volná jízda v terénu

Freestyle

volný styl – skoky, jízda v terénu, v U-rampě

Freestyleboardy

snowboard určený pro freestyle

Frontside

strana snowboardu blíže ke špičkám

Goofy

postoj na snowboardu s pravou nohou dopředu

Grab

úchop

Halfpipeboard

snowboard uzpůsoben speciálně pro triky na U-rampě

Inzert

závit ve snowboardu pro montáž vázání

Jibbing

ježdění po railech (zábradlích) a boxech

Nose

špička snowboardu

Raceboard

zavodní slalomový snowboard

Radiusu

poloměr bočního vykrojení snowboardu

Rail

zábradlí

Regular

postoj na snowboardu s levou nohou dopředu

Rocker

zahnutí patky

Scoop

zakřivení patky

Sidewall

konstrukce snowboardu s podélnými výztužemi

Sinister (Sin)

levý, (lat)

Switch

jízda pozadu

Tail

patka snowboardu
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