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2  Úvod 
Snowboarding patří mezi nejrozšířenější sportovní činnosti aktivně provozované v celém 

věkovém spektru populace. Vzhledem k tomu je stále větší poptávka po kvalifikovaných 

instruktorech, na které jsou kladeny stále větší nároky z hlediska neustálého rozvoje poznatků 

v oblasti tohoto sportu. 

Před sebou máte souhrnný materiál, který bude využívaný v rámci celé ČR při licenčních 

kurzech a doškolovacích seminářích snowboardových pedagogů. Zde zmiňované postupy 

pomohou absolventům licenčních kurzů se zvládnutím práce instruktora snowboardingu a 

pomůžou tak poskytnout absolventům a budoucím pracovníkům lyžařských škol potřebné 

vědomosti a dovednosti v oblasti praktické výuky.  

3 Rozcvička 
Před každou sportovní aktivitou je nutné rozcvičit, protáhnout a prohřát všechny klouby a 

svalové partie, které budete během sportu využívat. Snowboarding je ale natolik komplexní 

sport, že je nutné věnovat při rozcvičce svou pozornost všem svalům a kloubům. Aby se 

nestalo, že na nějakou část těla zapomenete, je dobré postupovat od hlavy k patě.  

- Krk: Pohledy nahoru, dolů, doprava a doleva, ucho k rameni. 

- Zápěstí: Krouživými pohyby rozhýbat zápěstí. Možné spojit prsty obou rukou 

- Předloktí: Propnout ruku v lokti, dlaň směřuje vzhůru a druhou rukou táhneme prsty 

k zemí. 

- Lokty: Krouživými pohyby rozhýbat lokty. 

- Ramena: Krouživými pohyby rozhýbat ramena. Nejprve pomalu, postupně 

zrychlujeme, aby se prohřály svaly. 

- Záda: Přitáhneme loket ke druhému rameni, loket za hlavu, spojíme ruce za zadkem a 

snažíme se je zvednout co nejvýše, hluboký předklon. 

- Boky: Úklony do strany, rotace v trupu (pohled za sebe). V leže na zádech držíme 

ramena na zemi a rozpažíme, pokrčíme jedno koleno (chodidlo na zemi) a snažíme se 

ho položit přes druhou nohu na zem. 

- Břicho: Záklony. 

- Kyčle: Zvedneme koleno před sebe (kotník volně visí dolů), koleno dáme co nejvíce 

do strany a pak nohu položíme zpět na zem.  

- Zadek a stehna: Přitáhnout koleno co nejvíce k hrudníku (pomáháme si oběma 

rukama). Přitáhnout kotník co nejvíce k zadku. Klekneme si na zem, kolena a kotníky 

jsou u sebe, zakloníme se a držíme kolena stále na zemi. Pokus o rozštěp, totéž 

s hlubokým předklonem. 

- Kolena: Stojíme s kotníky a koleny u sebe, ruce položíme na kolena a kroužíme 

koleny. 

- Lýtka: Stavění na špičky, na paty. Na jedno koleno si klekneme, druhou nohu 

propneme před sebou. Prsty míří vzhůru. Snažíme se chytit a přitáhnout špičku boty 

- Kotníky: Protáhneme krouživými pohyby. 

 

Do rozcvičky je vhodné zařadit nácvik všech sjezdových postojů. 

4 Snowboardová výzbroj  

4.1 Boty 

Při výběru snowboardové výzbroje bychom měli začínat u snowboardových bot. Nové boty 

by neměly nikde tlačit, ale musíme počítat s tím, že se po čase trošku uvolní, takže by neměly 
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být ani volné. Boty se dělí na dvě základní kategorie v závislosti na stylu jízdy a 

zamýšlenému použití: 

- Měkké boty – Boty, které vypadají jako sněhule. Utahují se pomocí tkaniček nebo 

ocelových lanek. Tyto boty jsou měkké a jsou tedy pohodlnější a umožňují větší 

rozsah pohybů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Měkké snowboardové boty 

  

- Tvrdé boty – Jedná se o boty podobné lyžařským botám s přezkami. Bota je určena 

pro razantní jízdu na tvrdé sjezdovce, pro závodní jízdu v branách nebo pro 

carvingové oblouky s extrémním náklonem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Tvrdé snowboardové boty 

4.2 Snowboard 

Snowboardy mají několik důležitých parametrů, které při výběru nesmíme ignorovat. 

 Délka - Délku prkna volíme přibližně mezi bradu a nos jezdce. Pro jízdu v hlubokém 

sněhu i 15 cm nad helmu. 

 Šířka – Šířku snowboardu ovlivňuje hlavně velikost boty. Pro jezdce s větší nohou a 

kolmým postavením nohou na prkně (aby nebrzdili špičkou nebo patou boty) musíme 
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volit širší snowboard. Širší prkno se také používá při jízdě v hlubokém sněhu (širší 

snowboard má větší vztlak a lépe drží jezdce nad sněhem. 

 Tvrdost – Tvrdost prkna volíme podle váhy jezdce (čím těžší, tím tvrdší musí být 

prkno), podle zkušeností (čím zkušenější, tím tvrdší) a podle způsobu použití (tvrdé 

prkno pro zmrzlé s upravené sjezdovky, středně měkké pro běžné sjezdovky, měkké 

prkno pro jízdu v hlubokém sněhu nebo ve funparku). 

 Používané boty – Tvrdé boty (přezkáče) se používají výhradně na tzv. slalomová 

prkna (závody v branách, zmrzlé sjezdovky). Měkké boty jsou vhodné pro freeride 

(jízda na sjezdovce) a freestyle (snowparky). 

 Design a celkový vzhled – Každý rok nás výrobci zahrnují velkým množstvím designů 

jak vrchních částí prken, tak i skluznic. Některé firmy dokonce umožňují použít váš 

vlastní design, který vám nalepí na horní vrstvu snowboardu.  

Následující obrázek ukazuje základní části snowboardu. 

 
Obrázek 3: Snowboard a jeho části 

 

 

 
Obrázek 4: Základní konstrukce snowboardů 
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Obrázek 5: Porovnání sendvičové a cap konstrukce 

 

 
Obrázek 6: Tři různá postavení na snowboardu 

 



V3.0  Metodika snowboardingu ČSLŠ 

www.csls.cz 

- 6 - 

4.3 Vázání 

Úkolem vázání je spojit nohu (v botě) s prknem a zajistit tak přenos síly (přenos pohybů) na 

snowboard. 

 Měkké vázání – Používá se pro měkké boty. Jedná se o nejpoužívanější vázání, kdy 

hlavní přezka vede přes nárt a druhá přezka fixuje špičku boty. 

 
Obrázek 7: Měkké vázání 

 

 Flow – Vázání Flow je podobné klasickému vázání, s tím rozdílem, že je do vázání 

vstup zezadu. Pásky, které vedou přes nárt a prsty se nastaví pouze na začátku. 

 
Obrázek 8: Vázání Flow 

 

 Step-in – Vázání se systémem Step-In využívá speciálního zámečku, do kterého 

zapadne speciální bota. Ta má jednak v podrážce čepy, které zapadnou do zámečku 

vázání, a jednak je také taková bota také pevnější. Na obrázku níže jsou uvedené dvě 

varianty Step-in vázání: s opěrkou a bez ní. 

 
Obrázek 9: Vázání Step-in 
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 Vázání na slalomová prkna – Když se rozhodnete jezdit ve tvrdých botách, musíme k 

tomu vybrat odpovídající vázání. Opět máme volbu mezi dvěma variantami. Do 

klasického pevného vázání se nastupuje nejdříve patou a přes špičku se následně 

zapne přezka. Do Step-in vázání se nejdříve zasune špička a při došlápnutí zapadnou 

čepy na patě boty do zámečků vázání. Také zde je tedy nutné mít jinou botu. Na 

většinu tvrdých bot jde dokoupit podpatek (viz obrázek). 

 
Obrázek 10: Vázání na slalomboardy 

 

4.4 Doplňky 

 Pojistný řemen (sichrák) – Slouží k upevnění přední nohy a předního vázání. Z 

bezpečnostních důvodů, zamezení nechtěného odjetí prkna. 

 Grip – Podložka přilepená mezi vázáními. Ulehčuje jízdu na vleku – zamezuje 

klouzání zadní boty po prkně. 

 Obal na snowboard – Prodlužuje životnost, ulehčuje nošení. 

 

5 Manipulace s výstrojí 
 

5.1 Nošení snowboardu  

Snowboard se dá nosit buď pod rukou, nebo na zádech. V každém případě nesmíme 

zapomenout na omotání pojistného řemínku kolem ruky, abychom zabránili nechtěnému od 

jetí snowboardu při pádu. Při nošení pod rukou je lepší držet snowboard skluznicí od těla. 

5.2 Zapínání a odepínání vázání 

Snowboard se zapíná v tomto pořadí: pojistný řemínek, přední noha (nártová přeska, přeska 

přes prsty), zadní noha (nártová přeska, přeska přes prsty). Snowboard se odepíná v tomto 

pořadí: zadní noha (přeska přes prsty, nártová přeska), přední noha (přeska přes prsty, nártová 

přeska), pojistný řemínek.  

5.3 Odkládání snowboardu 

Snowboard se musí odkládat na sníh vždy vázáním dolů, tak aby patky vázání byly z kopce 

dolů. Zamezíme tím nechtěnému odjetí snowboardu z kopce dolů. 



V3.0  Metodika snowboardingu ČSLŠ 

www.csls.cz 

- 8 - 

6 Všeobecná průprava 

6.1 Pády  

Pády jsou součástí výukového procesu. Nedá se připravit na každý pád, ale zvládnutím 

následujících cvičení spolu s rozcvičkou snížíme riziko úrazu  

- Frontside do kopce – Nejjednodušší pád. Snažíme se co nejvíce snížit těžiště 

přidřepnutím, dopadáme na kolena a předloktí obou rukou, které jsou před tělem. 

Prsty jsou sevřeny v pěst.  

- Frontside z kopce – Snažíme se co nejvíce snížit těžiště přidřepnutím, dopadáme na 

kolena a předloktí obou rukou, které jsou před tělem. Prsty jsou sevřeny v pěst. Po 

dopadu zvedneme snowboard k zádům, jako ochranný štít proti ostatním lidem na 

svahu. 

- Backside do kopce – Snažíme se co nejvíce snížit těžiště přidřepnutím, dopadáme na 

ohnutá záda, na kterých se zhoupneme jako na houpačce. Ruce jsou vedle těla. Bradu 

přimáčkneme na hrudník.  

- Backside z kopce – Snažíme se co nejvíce snížit těžiště přidřepnutím, dopadáme na 

ohnutá záda, na kterých se zhoupneme jako na houpačce. Ruce jsou vedle těla. Bradu 

přimáčkneme na hrudník. Po dopadu zvedneme snowboard nad tělo, jako ochranný 

štít proti ostatním lidem na svahu. 

6.2 Vstávání 

- Z lehu na zádech (přes paty - backside) – V lehu na zádech se natočíme tak, aby bylo 

prkno pod námi z kopce a hlava mířila k vrcholu kopce. Přiblížíme zadek co nejvíce 

k backsidové hraně a poté se snažíme rukou sáhnout do kříže na špičku boty. Pravou 

rukou na levou špičku nebo levou rukou na pravou špičku. Celé tělo tím nakloníme 

dopředu, můžeme se odrazit druhou rukou od sněhu u zadku a ve chvíli, kdy je těžiště 

nad prknem, se začneme zvedat. 

- Z lehu na břiše (přes špičky - frontside) – V lehu na břiše se natočíme tak, aby bylo 

prkno pod námi z kopce a hlava mířila k vrcholu kopce. Nejdříve si klekneme (sněhu 

se dotýkáme frontsidovou hranou, špičkami bot, koleny a dlaněmi. Následně 

zvedneme kolena a vystrčíme zadek. Přeneseme celou váhu na nohy a po získání 

rovnováhy se můžeme narovnat. 

 

 

Na co dát pozor: 

- Prkno musí být „ve vrstevnici“, jinak se během vstávání rozjede a způsobí pád. 

6.3 Základní sjezdový postoj 

- Obě nohy jsou upnuté do vázání. 

- Více váhy je na přední noze (cca 60%). 

- Kolena směřují od sebe a stejným směrem, jako chodidla. 

- Pánev je podsazená (snažíme se zastrčit zadek. 

- Tělo je vzpřímené. 

- Zadní ruka na břiše nebo volně podél těla. 

- Přední ruka je nad špičkou snowboardu. 

- Ramena jsou ve stejné ose jako pánev (tělo není zkroucené do vrtule). 

- Hlava a pohled směřují do směru jízdy. 
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6.4 Základní průpravné cviky - přední zapnutá 

noha 

- Přetáčení z břicha na záda a zpět 

- Pocit skluzu: Volba vhodného terénu – mírný svah s dojezdem do roviny. Odraz, 

přidat nohu na prkno a pokus o jízdu. Kontrolujeme správný sjezdový postoj. Zkoušet 

na obě strany. 

- Překračování snowboardu na frontside a backside za pomocí boků a ramen. 

- Koloběžka: Přední noha upnutá do vázání, zadní nohou se odrážíme. Po odrazu vrátit 

nohu na prkno. Zadní nohou se můžeme odrážet u frontside hrany nebo u backside 

hrany, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Cvik můžeme zařadit do výuky 

formou hry nebo soutěže – štafeta (družstvo na dvě poloviny), dojet co nejdál na jeden 

odraz. 

- Rovnovážná cvičení: předklony, záklony, úklony, holubička, … 

 

 
Obrázek 11: Koloběžka 

6.5 Oblouk ke svahu se zapnutou přední nohou 

Začínáme se zapnutou přední nohou. Zadní noha je volně položená na gripu. Přední ruka je 

nad špičkou snowboardu, zadní ruka volně podél těla nebo na břiše. Tělo je v základním 

sjezdovém postoji. Instruktor určí směr jízdy (mírně šikmo svahem), žák si připraví 

snowboard a správný postoj. Instruktor žákovi pomůže tak, že položí botu před špičku (aby se 

snowboard nerozjel) a chytí žáka za přední ruku. Když je žák připravený, tak instruktor uvolní 

snowboard, mírně zatáhne žáka do směru jízdy a následně vytočí ruku žáka dovnitř budoucího 

oblouku. Následně dá instruktor povel, aby žák zvedl špičky (při oblouku na backside) nebo 

paty (při oblouku na frontside). Instruktor je tedy uvnitř oblouku, žákova ruka, rameno a 

hlava směřuje k instruktorovi. Trénujeme oblouky na obě strany. 

 

Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale do směru jízdy 

- pohyb těla musí být plynulý - žádné trhané pohyby 
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Průpravná cvičení: 

- Žáci utvoří dvojice. První je bez snowboardu a na rovině táhne (následně pak i tlačí) 

druhého. Druhý žák má zadní nohu volně položenou na gripu.  

 

Organizace družstva při nácviku: 

- Instruktor je uprostřed výukového prostoru a po obou stranách má seřazené žáky 

(rozdělené na dvě části). Pozor: Výukový prostor nikdy nesmí zabírat celou šířku 

sjezdovky. 

- Instruktor vyzve žáka, který je nejvýše na jedné straně. Zkontroluje jeho postoj, předá 

poslední rady a jemně jej zatáhne (a drží) za přední ruku. 

- Přední ruka, rameno a pohled žáka směřují dle přerušované šipky. 

- V průběhu oblouku se ruka, rameno a pohled stále více vytáčejí do středu oblouku. 

Prkno následuje tento pohyb se zpožděním.  

- Ve chvíli, kdy je žákova ruka otočena o 90° oproti prknu, instruktor pustí žákovu ruku, 

žák dokončí oblouk ke svahu a zařadí se na konec družstva na druhé straně výukového 

prostoru. 

- Tento žák stoupá svahem nahoru a (až na něj přijde řada) vyzkouší oblouk ke svahu 

také na druhou stranu. Oblouky tak žáci zkouší pravidelně na frontside i backside. 

- Po několika opakování instruktor přestává pomáhat žákům za ruku a pouze kontroluje 

jejich postoj a natočení ruky, ramene a pohledu k instruktorovi. 

- Instruktor je při tomto nácviku uprostřed výukového prostoru, má přehled o všech 

žácích a všem může věnovat stejnou pozornost.  

 
Obrázek 12: Organizace družstva při nácviku oblouku ke svahu 

6.6 Návazné průpravné cviky - obě zapnuté nohy 

Následující cviky slouží zejména jako rovnovážná cvičení, pro získání jistoty na prkně, pocit 

skluzu a hrany, průpravná cvičení pro samotou jízdu na prkně a mohou být do výuky zařazena 

v pořadí dle vašeho uvážení a aktuálních podmínek (sklon svahu, počet lidí na sjezdovce,…) 

- Zapínání vázání ve stoje nebo v sedě. 

- Stavění snowboardu na frontsidovou nebo backsidovou hranu. 

- Stavění snowboardu na tail a nose. 

- Rovnovážná cvičení: poskoky, pérování, předklony, záklony, úklony, přenášení váhy, 

hodiny, kontrolujeme správný sjezdový postoj. 

- Žabáky (poskoky snožmo směrem vpřed s odrazem od frontside hrany). 

- Sesouvání v sedu na backside (chůze po rukou). 
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- Sesouvání po spádnici: Můžeme utvořit dvojice. Jeden je chodec a pomáhá jezdci 

udržovat rovnováhu. Postavení čelem k sobě a drží se za obě ruce. Začínáme sesouvat 

po backside (čelem ze svahu), poté po frontside (čelem do svahu). Na písknutí zastavit 

a po chvíli pokračujeme sesouváním. Trénujeme sesouvání po obou hranách (čelem do 

kopce i čelem z kopce). 

- Sesouvání šikmo svahem – Náklonem nad špičku nebo patu snowboardu změníme 

rozložení váhy na přední a zadní nohu a tím i dojde i ke změně zatížení snowboardu. 

Kam se nakloníme, tam jedeme. Můžeme si pomoci driblováním (driblujeme přední 

rukou na frontside, nose, backside), volant (zatáčíme přední rukou volantem v úrovni 

předního kolene), zrcátko (do přední ruky pomyslně uchopíme zrcátko, koukáme do 

něj a zrcátkem určujeme směr jízdy). Snažíme se na svahu vytvořit takovou stopu, 

jako padající list ze stromu. Tímto způsobem jezdíme téměř přes celou šířku 

sjezdovky. Trénujeme sesouvání po obou hranách. 

- Jízda na vleku:  Začínáme imitačním cvičením. Cvičíme ve dvojicích. Jeden táhne, 

druhý jede. Taháme za tyč, sjezdovou hůlku nebo pomocí provazu za přední nohu. 

Neříkáme „Nesedat“ (pak si většina začátečníků sedne), ale „Nádech“. Hlídáme 

správný postoj. Vleku se držíme pouze přední rukou, zadní ruku položí na zadek. 

Předem informovat kde nahoře čekat a co dělat v případě pádu. Přesun k vleku a 

vlastní jízda. Na vleku jezdí instruktor jako poslední, aby měl přehled, kdo spadl a dal 

mu rychlé instrukce kde čekat.  

- Girlandy - Vycházíme z jízdy šikmo svahem. Přenesením váhy na přední nohu se 

současným odlehčením horní hrany se prkno začne stáčet z kopce. Před dosažením 

spádnice opět zatížíme horní hranu a rozložíme váhu rovnoměrně na obě nohy, čímž 

se prkno začne stáčet zpět k vrstevnici. Výsledkem jsou půloblouky při jízdě šikmo 

svahem, kdy není překonána spádnice. 

- Přejezd terénní nerovnosti – prošlápnutí a skok. 

- Obrat přeskokem se zapnutýma oběma nohama. 

7 Jízda 
Při nácviku oblouků musíme zohlednit všechny faktory, které výuku ovlivňují: věk, fyzická 

zdatnost a obratnost žáka, počet žáků v družstvu, sklon a šířka svahu,… Pro nácvik oblouků je 

nejvhodnější široký upravený mírný svah (nemusí být s dojezdem do roviny).  

7.1 Jízda šikmo svahem 

Vybereme cíl jízdy. Dbáme na správný sjezdový postoj. Vycházíme ze základního postavení. 

Většina váhy na přední noze (cca 60%). Snowboard je veden čistě po horní hraně bez podílu 

smyku. Rychlost regulujeme plynulým zatěžováním hrany přilehlé ke svahu a rotací trupu. 

Zastavíme mírným natočením celého těla ke svahu. Cvičíme bez oblouků nebo jiných otoček. 

Na konci prvku si žák sedne, otočí se a jede na druhou stranu. Trénujeme na frontside i 

backside. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RVMwB0m0sEA 

https://www.youtube.com/watch?v=RVMwB0m0sEA
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7.2 Padající list 

Padající list navazuje na předchozí cvičení, kdy při jízdě šikmo svahem střídavě zatěžujeme 

špičku a patku. Opět si vybereme směr jízdy, většinu váhy máme na přední noze a vedeme 

snowboard čistě po hraně. Když dojedeme na předem vybrané místo, pokračujeme jízdou na 

switch na druhou stranu (stále po stejné hraně). Postavíme se do sjezdového postoje na 

druhou stranu – otočit pohled, vyměnit ruce, natočit tělo do, přesunout většinu váhy na 

druhou nohu. Za námi zůstává stopa ve tvaru několikanásobného „Z“, tedy jako když padá list 

ze stromu. Trénujeme na frontside i backside. 

7.3 Oblouk ke svahu se zapnutýma oběma 

nohama 

Po zvládnutí předchozího cvičení na obě strany (frontside i backside) si žáci zapnou také 

zadní nohu a pokračují v nácviku oblouků ke svahu. Pomoc instruktora je stále menší a menší, 

až žáci dokáží provést oblouk ke svahu na obě strany bez dopomoci instruktora.  

 

 

Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale nahoru 

- pohyb těla musí být plynulý - žádné trhané pohyby 

 

Průpravná cvičení: 

- Žáci opět utvoří dvojice. První je bez snowboardu a na rovině táhne (následně pak i 

tlačí) druhého.  

7.4 Základní smýkaný oblouk 

Vycházíme ze základního postavení. Většina váhy na přední noze. Prkno je postavené na 

budoucí vnější (vyšší) hraně. Zvolíme si směr jízdy a vyjedeme šikmo svahem. Hlavu, ramena 

a trup natáčíme do oblouku (na obrázku znázorněno přerušovanou šipkou). Prkno následuje 

pohyb s určitým zpožděním. Postupně pokládáme prkno na plochu. V momentě překročení 

spádnice nastane chvíle, kdy prkno jede rovně z kopce a je na celé skluznici (ve vrcholu 

oblouku). Poté začneme stavět prkno na vnitřní hranu.  

Nejdříve začínáme výcvikem jednotlivých oblouků se zastavením. Později začínáme oblouky 

navazovat. Otevřené oblouky -> uzavřené oblouky. Cílem je základní smykový (driftový) 

oblouk. 

 

Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale do směru jízdy 

- pohyb těla musí být plynulý - žádné trhané pohyby 

- v oblouku není vertikální pohyb  

 

Průpravná cvičení: 

- selka – ruce v bok, na začátku oblouku natočíme přední loket do středu oblouku. Po 

překonání spádnice vrátíme loket nad snowboard. Jako když selka tancuje. 
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- Převážení sudů s pivem – Představíme si, že máme mezi koleny velký sud. Zároveň ho 

přidržujeme oběma rukama. Nesmí nám vypadnout a pivo nesmíme vylít. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=v3g9IPw0wZM 

https://www.youtube.com/watch?v=v3g9IPw0wZM
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7.5 Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru 

Vycházíme ze sníženého postavení. Většina váhy na přední noze. Prkno je postavené na vyšší 

hraně. Zvolíme si směr jízdy a vyjedeme šikmo svahem. Hlavu, ramena a trup natočíme do 

oblouku a současně prudce zvýšíme těžiště, čímž odlehčíme snowboard. Prkno nadriftujeme 

do oblouku a překlopíme na vnitřní hranu. V průběhu celého oblouku postupně snižujeme 

těžiště. 

Vrstevnice 

Spádnice 
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Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale do směru jízdy 

- správné časování pohybů v oblouku 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě 

- jízda šikmo svahem s nácvikem  

vertikálního pohybu (prudce nahoru, postupně dolu) 

- jízda šikmo svahem s poskoky  

(odraz i dopad je na horní hranu) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=gu6WrIzdZGk 

7.6 Základní řezaný oblouk 

Vycházíme ze základního postavení. Váha je rozložena rovnoměrně na obě nohy. Ruce jsou 

volně podél těla. Zvolíme si směr jízdy a oblouk zahájíme postavením snowboardu na vnitřní 

hranu a přesunutím těžiště těla do oblouku (vkloněním pánve do oblouku). Rychlost jízdy 

regulujeme uzavíráním / otevíráním oblouků. Vertikální pohyb těžiště je nežádoucí. 

 

Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale do směru jízdy 

- pohyb těla musí být plynulý - žádné trhané pohyby 

- vertikální pohyb těžiště je nežádoucí 

- prkno musí být vedené po hraně, bez podílu smyku 

- rychlost musíme mít pod kontrolou (ne stále zrychlovat) 

- ruce jsou volně kousek od těla, švihání rukama je nežádoucí 

 

Průpravná cvičení: 

- oblouky ke svahu 

- oblouk ke svahu do sedu (backside) 

- oblouk ke svahu do lehu (frontside) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kondF61vHWM 

7.7 Krátký řezaný oblouk 

Vycházíme ze sníženého postavení. Váha je rozložena rovnoměrně na obě nohy. Zvolíme si 

směr jízdy a vyjedeme po spádnici, abychom nabrali vyšší rychlost. Tělo je nad spádnicí a 

nohy podsouváme pod tělem. Oblouk zahájíme postavením snowboardu na vnitřní hranu a 

přesunutím těžiště těla do oblouku (nakloněním celého těla do oblouku). Možný mírný 

kompenzační odklon trupu. Při přehranění snowboardu je jízda po skluznici snowboardu 

nežádoucí. Rychlost jízdy regulujeme uzavíráním / otevíráním oblouků. 

 

Na co dát pozor: 

- správný sjezdový postoj 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale do směru jízdy 

https://www.youtube.com/watch?v=gu6WrIzdZGk
https://www.youtube.com/watch?v=kondF61vHWM
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- pohyb těla musí být plynulý - žádné trhané pohyby 

- vertikální pohyb těžiště je nežádoucí 

- prkno musí být vedené po hraně, bez podílu smyku 

- rychlost musíme mít pod kontrolou (ne stále zrychlovat) 

- ruce jsou volně podél těla, švihání rukama je nežádoucí 

 

Průpravná cvičení: 

- oblouky ke svahu 

- girlandy  

                                                                                                           

      https://www.youtube.com/watch?v=aHcLFso8RWI 

 

8 Terénní nerovnosti - freestyle 

8.1 Prošlápnutí terénní nerovnosti 

Na terénní nerovnost najíždíme přímo, snowboard je na celé ploše. Cílem je překonat terénní 

nerovnost, aniž by se skluznice snowboardu odlepila od sněhu. Nohy jsou měkké a fungují 

jako tlumiče. Pohyby nohou kopírují terén. Tělo je v klidu.  

 

Na co dát pozor: 

- instruktor hlídá rozestupy a v případě pádu jednoho z žáků zastaví zbytek družstva 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale dopředu 

- prkno musí být vedené po celé skluznici, ne po hraně 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě 

- poskoky při jízdě po spádnici 

8.2 Ollie 

Jedeme po spádnici na celé ploše snowboardu. Ruce jsou volně podél těla, tělo je klidné. 

Podřepem snižujeme těžiště a váhu přenášíme k zadní noze. Nejprve vytáhneme špičku 

snowboardu do vzduchu pomocí přední nohy. Pak využijeme flexe snowboardu a odrazíme se 

zadní nohou z patky. Tyto pohyby jdou těsně po sobě. K tomu přidáme ještě švihnutí paží 

směrem vzhůru, abychom dostali snowboard co nejvýš. Po odrazu přitáhneme snowboard co 

nejblíže k tělu. Tím dostaneme těžiště zpět nad střed snowboardu a prkno srovnáme 

rovnoběžně se svahem. Dopadáme do mírně pokrčených, měkkých nohou na celou plochu 

skluznice a nohy tlumí dopad. 

Na co dát pozor: 

- nejdříve jde do vzduchu přední noha, pak zadní noha 

- dopadáme na celou plochu skluznice 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě 

- převažování na špičku a patu 

- přeskakování na špičku a patu 

- držení rovnováhy pouze na špičce nebo patě 

- poskoky při jízdě po spádnici 

- Ollie na místě 

https://www.youtube.com/watch?v=aHcLFso8RWI
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8.3 Nollie 

Jedeme po spádnici na celé ploše snowboardu. Ruce jsou volně podél těla, tělo je klidné. 

Podřepem snižujeme těžiště a váhu přenášíme k přední noze. Nejprve vytáhneme patku 

snowboardu do vzduchu pomocí přední nohy. Pak využijeme flexe snowboardu a odrazíme se 

přední nohou ze špičky snowboardu. Tyto pohyby jdou těsně po sobě. K tomu přidáme ještě 

švihnutí paží směrem vzhůru, abychom dostali snowboard co nejvýš. Po odrazu přitáhneme 

snowboard co nejblíže k tělu. Tím dostaneme těžiště zpět nad střed snowboardu a prkno 

srovnáme rovnoběžně se svahem. Dopadáme do mírně pokrčených, měkkých nohou na celou 

plochu skluznice a nohy tlumí dopad. 

 

Na co dát pozor: 

- nejdříve jde do vzduchu zadní noha, pak přední noha 

- dopadáme na celou plochu skluznice 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě 

- převažování na špičku a patu 

- přeskakování na špičku a patu 

- držení rovnováhy pouze na špičce nebo patě 

- poskoky při jízdě po spádnici 

- Ollie na místě a za jízdy 

- Nollie na místě 

8.4 Freestyle skok 

Míříme přímo na překážku. Tělo je klidné, váha je rozložena rovnoměrně na obě nohy. Prkno 

jede po celé ploše skluznice. Na překážku najíždíme ve sníženém postoji. Na hraně překážky 

se odrazíme z obou nohou současně směrem nahoru. V letové fázi přitáhneme prkno co 

nejblíže k tělu a tím se pokusíme vyskočit co nejvýš. Dopadáme do mírně pokrčených, 

měkkých nohou na celou plochu skluznice a nohy tlumí dopad. Instruktor hlídá doskočiště, 

teprve po uvolnění vydá signál ke skoku dalšího žáka. 

 

Na co dát pozor: 

- instruktor hlídá rozestupy a v případě pádu jednoho z žáků zastaví zbytek družstva 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale dopředu 

- prkno musí být vedené po celé skluznici, ne po hraně 

- ramena a boky jsou srovnaná rovnoběžně se snowboardem 

- odrážíme se od obou nohou současně 

- dopadáme na celou plochu skluznice 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě do dřepu 

- poskoky na místě ze dřepu 

- Ollie, Nollie  

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OpvAxr2Hg1I 

https://www.youtube.com/watch?v=OpvAxr2Hg1I
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8.5 Alpine skok 

Míříme přímo na překážku. Tělo je klidné, váha je rozložena rovnoměrně na obě nohy. Prkno 

jede po celé ploše skluznice. Těžiště snížíme na hraně vrcholu překážky a tím takzvaně 

nerovnost “prošlápneme”. V letové fázi necháme prkno přitáhnuté k tělu. Snažíme se doletět 

co nejdál. Před dopadem natáhneme nohy - dopadáme do mírně pokrčených, měkkých nohou 

na celou plochu skluznice a nohy tlumí dopad. Instruktor hlídá doskočiště, teprve po uvolnění 

vydá signál ke skoku dalšího žáka. 

 

Na co dát pozor: 

- instruktor hlídá rozestupy a v případě pádu jednoho z žáků zastaví zbytek družstva 

- pohled očí nesmí směřovat na prkno, ale dopředu 

- prkno musí být vedené po celé skluznici, ne po hraně 

- ramena a boky jsou srovnaná rovnoběžně se snowboardem 

- dopadáme na celou plochu skluznice 

 

Průpravná cvičení: 

- poskoky na místě do dřepu 

- poskoky na místě ze dřepu 

- Ollie, Nollie  

 

 

      https://www.youtube.com/watch?v=RFkh_UoIfHQ 

 

9 Metodické postupy 
Jedná se o komplexní postup (učí se celý prvek, ne např. pouze zahájení oblouku). Při 

výuce pokročilých se používá analyticko-syntetický postup (opravujeme jednotlivé chyby 

– většinou drobnosti). Bereme v úvahu zdatnost žáka, podle toho upravíme stopu, svah a 

rychlost, postupně komplikujeme. U dětí začínáme nejdříve od 6 let (ideálně když již 

zvládá lyže). Pro mladší školní věk – výuka formou her, výuku připodobnit k pohádce, 

kouzlům, zvířátkům (pojedeme jako medvěd). Pro starší školní věk – soutěže: slalomy, 

kužely, závody. Pro dospělé – vysvětlit vyučovaný prvek spolu s popsáním fyzikálních 

zákonitostí a následků, výuku odlehčovat vtipy. 

9.1 Výuka v družstvu 

Jízda v hadu 

• Instruktor jako hlava hada 

o Určujeme tempo, stopu 

o Nevýhodou jsou žáci na konci družstva  

o Při pádu jsem pod kopcem a musím šlapat nahoru 

o Obměňovat pořadí žáků v hadu 

 

• Instruktor je na ocase  

o Nemůžeme ovlivnit rychlost a dráhu 

o Instruktor je rychle u případné kolize 

https://www.youtube.com/watch?v=RFkh_UoIfHQ


V3.0  Metodika snowboardingu ČSLŠ 

www.csls.cz 

- 19 - 

o Hlavou hada je zkušenější žák 

 

 

Jízda v úsecích 

• Instruktor jede první 

o Můžeme rychle opravovat chyby. 

o Hned upozorním na chyby. 

o Poslední může opakovat chyby svého předjezdce. 

o Časově náročné. 

 

• Instruktor jede poslední 

o Instruktor je rychle u případného problému. 

o Zpětná vazba a oprava je s prodlevou. 

 

Výuka ve skupinkách 

• Instruktor stojí v půlce kopce.  

• Družstvo rozdělí do skupinek po dvou až čtyřech žácích. 

• Skupinky jezdí samostatně a každou druhou jízdu se zastaví u instruktora pro 

připomínky, pochvaly a nové podněty na zlepšení.  

9.2 Individuální výuka 

• Intenzivní výuka, rychlé pokroky. 

• Instruktor může okamžitě opravit případné chyby. 

• Veškerá pozornost zaměřena na jednoho žáka. 

• Žák prakticky vůbec neodpočívá. 

• Instruktor jede první 

o Instruktor může vybrat tempo jízdy a stopu. 

o Instruktor špatně vidí za sebe. 

• Žák jede první 

o Instruktor nemůže ovlivnit výběr stopy. 

o Zvolené tempo jízdy může slovně korigovat. 

• Instruktor drží žáka za ruce 

o Instruktor koriguje stopu i tempo jízdy. 

o Instruktor pomáhá žákovi se stabilitou. 

o Technicky náročné. 

10 Slovníček pojmů 
Výzbroj Součást vybavení, která nám umožňuje vykonávat určitý sport (lyže, snowboard, 

vázání, batoh,…). Pomůcka: Zbrojnoši mají výzbroj. 

Výstroj Součást vybavení, kterou si oblékáme na sebe a zajišťuje nám tepelný komfort 

(čepice, rukavice, bunda,…). Pomůcka: dívky se strojí. 

Frontside Přední hrana snowboardu (u prstů nohou). 

Backside Zadní hrana snowboardu (u pat nohou). 
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Tail Zadní zvednutá špička snowboardu. 

Nose Přední zvednutá špička snowboardu. 

Grip Gumová (kovová, laminátová,…) podložka, která se nalepí mezi vázání (blíže 

k zadní noze) a která zabraňuje smýknutí nohy po jinak hladkém snowboardu 

(např. při jízdě na vleku). 

Inzerty Ocelové závity pro připevnění vázání, které jsou součástí snowboardu. 

Regular Postavení na snowboardu, kdy je levá noha vepředu. 

Goofy Postavení na snowboardu, kdy je pravá noha vepředu. 

Duck 

(kačer) 

Postavení na snowboardu, kdy špičky nohou míří od sebe a je možné jezdit 

libovolnou nohou napřed. 

Spádnice Smyšlená čára, která ukazuje nejkratší cestu z jednoho bodu (místa na kopci) 

dolů. 

Vrstevnice Smyšlená čára, která spojuje body (místa na kopci) se stejnou nadmořskou 

výškou. 

Switch Jízda na snowboardu, kdy je dominantní noha vzadu. Couváme. 

 


