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Abstrakt
Název práce: Porovnání jízdy na snowboardu na simulátoru a sněhu

Autor: Adam Kubišta

Vedoucí práce: PaedDr. Tomáš Gnad

Cíl práce: Cílem práce je porovnání jízdy a metodiky výuky na snowboardu na simulátoru
Maxxtracks a na sněhu.

Metody: K účelům práce byly zvoleny metody analýzy dat a kvalitativního výzkumného
šetření, a to formou rozhovoru. Rozhovory přinesly objektivní pohled, který je v tomto
odvětví výuky snowboardingu velmi důležitý, a to zejména vzhledem k tomu, že takováto
výuka není častá.

Výsledky: Jízda na simulátoru Maxxtracks se v mnohém podobá jízdě na sněhu. Má své
výhody i nevýhody. Na základě naší práce podpořené rozhovory s instruktory
snowboardingu, se simulátor jeví jako užitečný stroj, zejména pro výuku začátečníků.
Výhodou oproti sněhu je zejména tréninková tyč na přidržování a zrcadlo pro kontrolu
pohybů. Nevýhodou je nemožnost nacvičit všechny snowboardingové dovednosti. Výuka je
tak neúplná a chybějící dovednosti je třeba nacvičit až na sněhu.

Klíčová slova: Snowboarding, technika a metodika jízdy, simulátor.

Abstract
Title: Comparison of snowboarding on simulator Maxxtracks and snow

Author: Adam Kubišta

Head of work: PaedDr. Tomáš Gnad

Objective: In this study, the aim is to compare snowboard riding and teaching
methodology on a Maxxtracks simulator and snow.
Methods: The combination of data analysis and qualitative research, in the forms of
interviews, has been chosen. The interviews were conducted primarily to gain an objective
view, as that is crucial in teaching snowboarding, due to the limited forms of schooling.
Results: Ride on a Maxxtracks simulator is in many aspects similar to a ride on snow. It
has its advantages and disadvantages. Based on our work, which is backed by interviews
with snowboarding instructors, the simulator seems to be beneficial for teaching beginners.
The advantage of the Maxxtracks simulator is the training hand bar and a mirror, which
helps to control the body movement. The disadvantage is the disability to practice all
snowboarding skills. Therefore, the schooling is incomplete and should be continued on
snow.
Key words: Snowboarding, technique and methodology of riding, simulator
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SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ SYMBOLŮ A ZKRATEK

APUL – Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol
Backsidová hrana – hrana snowboardu, která je blíže patám
Backside (BS) – postavení zády ke svahu nebo ke středu oblouku
Goofy – postoj na snowboardu s pravou nohou vpředu
Frontsidová hrana – hrana snowboardu, která je blíže špičkám
Frontside (FS) – postavení čelem ke svahu nebo ke středu oblouku
FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Regular – postoj na snowboardu s levou nohou vpředu
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1 Úvod
Snowboardingu se věnuji od útlého věku. Pocházím z malého městečka Janské Lázně
v Krkonoších, kde jsem měl možnost stát na snowboardu poprvé, už ve dvou letech.
Otec pracoval v místní lyžařské půjčovně, a i když v té době byla dostupnost „prken“
(zejména pro děti) mizivá, já jsem svůj umělohmotný snowboard bez kovových hran
měl. Lyžařské školy tehdy už fungovaly, ale se snowboardingem se každý musel poprat
po svém a snažit se odkoukat techniku od ostatních jezdců. Já jsem vděčný rodičům, že
měli trpělivost chodit se mnou na svah a zejména svému bratrovi, který mě bral na
sjezdovku s přáteli, i když jsem byl výrazně mladší a musel jsem se snažit ze všech sil,
abych jim stačil. Během let tento sport získával na popularitě. Výrobci se předháněli
v nových technologiích, vybavení bylo stále dostupnější a začaly vznikat materiály na
výuku jízdy. Lyžařské školy již měly ve svých řadách instruktory snowboardingu, a
když mi bylo patnáct let, stal jsem se jedním z nich i já. Jsem držitelem licencí:
Instruktor základního snowboardingu (MŠMT ČR) a Instruktor snowboardingu (APUL
C). Po přijetí na FTVS na obor Tělesná výchova a sport jsem trávil většinu času jen
v Praze, na hory jsem se téměř nedostal a snowboarding mi chyběl čím dál víc. Letos
v prosinci tomu budou dva roky, kdy bylo otevřeno sportovní centrum Freestyle
Kolbenka v Praze, kde se mi naskytla možnost jízdy na snowboardu na simulátoru
Maxxtracks. Ze samotné jízdy jsem byl nadšený a téma na mou bakalářskou práci jsem
měl prakticky rozhodnuté.
Tato bakalářská práce se bude zabývat především technikou jízdy a metodikou výuky na
snowboardu právě na simulátoru Maxxtracks. Zajímá mě, v jakých prvcích se jízda a
výuka na sněhu shoduje s jízdou a výukou na simulátoru a v čem se odlišují. Kladu si
otázku, zda lze metodické postupy známé z výuky na sněhu převést do výuky na
simulátoru a naučit se základy snowboardingu mimo zasněžené sjezdovky.
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2 Charakteristika snowboardingu
„Snowboarding je jako lyžování, skateboarding a surfing, vše zabalené v jednom
sportu“ (Reichenefeld, Bruechert, 1995, s. 2).
Snowboarding je zimní sport, který se velmi rychle rozšířil do celého světa. Kvůli své
pohybové náročnosti a potřebě určité dávky kuráže se největší oblibě těší u mladé
generace, pro kterou ostatní zimní sporty přestávají být tak atraktivní a zajímavé. Na
snowboardu zajišťuje plynulou a rychlou jízdu v jakémkoliv upraveném i neupraveném
terénu velká plocha skluznice, po které snowboard klouže po sněhu dolů. Z tohoto
důvodu není člověk tak vázán na upravené sjezdové tratě a jízda je možná i v hlubokém
sněhu. Snowboard je vybavení, které svým tvarem a velikostí umožňuje přímou jízdu i
zatáčení bez jakéhokoliv dalšího mechanického zařízení. Zatáčení je zajištěno
nakláněním snowboardu na jeho hrany. Pro snowboarding je charakteristické boční
postavení ke svahu. Podle výkonnosti dělíme tento sport na základní a závodní. Cílem
základního snowboardingu je zvládnutí specializované průpravy a základní techniky
jízdy na sjezdových tratích i jízdy mimo ně. Dosažení jisté výkonnosti ve zvolené
snowboardové disciplíně na základě systematického tréninku je cílem závodního
snowboardingu.

Závodní

snowboarding představuje kvalitativně vyšší

úroveň

dovedností, výkonu a celkové bezpečnosti ve všech směrech (Gnad a kol., 2008)

Podle Gnada a kol. (2008) se snowboarding rozděluje do tří hlavních disciplín:
•

Alpské disciplíny – snowboarding na upravených sjezdových tratích. Vyznačuje
se rychlou a dynamickou jízdou plnou náklonů a jízdy po hraně snowboardu.
Závodní alpské disciplíny zahrnují: slalom, paralelní slalom, obří slalom,
paralelní obří slalom.

•

Freestyle – provádění různých akrobatických triků a skoků na sněhu i ve
vzduchu na snowboardu. Jezdec si může vybrat, jestli bude skákat na předem
upravených U-rampách, na sněhových můstcích nebo z různých terénních
nerovností. K tomu slouží snowparky nebo boardcrossové tratě v lyžařských
střediscích.

Závodní freestylové disciplíny zahrnují: halfpipe (U-rampa),

slopestyle, big air, quaterpipe, jibbing a snowboardcross.
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•

Freeriding – v podstatě první snowboardová disciplína. Freeriding je jízda ve
velmi náročném neupraveném terénu mimo sjezdové tratě. Hodnotí se obtížnost
vybrané trasy, technika a jistota při jízdě.

„Představte si sport, ve kterém se slučuje krása surfování, rychlost sjezdového lyžování
a mladistvý skateboarding s graciézností baletu. To je snowboarding“ (Lurie, 1996, s.
8).
„Snowboarding je především takový, jaký si ho každý z nás udělá. Má mnoho tváří a je
pokaždé jiný. A v tom je jeho síla. V nekonečných možnostech toho krásného pohybu na
prkně“ (Večerka, 2003, s. 7)
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3 Historie
Počátky snowboardingu bychom našli už v 70. letech 20. století v USA, kde několik
nadšenců strávilo léto tak, že doma připravovali snowboardové desky, aby se na nich
v zimě mohli svézt. Pro snowboarding je zlomový zejména rok 1965, kdy Sherman
Poppen spojil dvě lyže, ke špičce připevnil provázek a vytvořil tím první model
snowboardu, nazvaný „snurfer“. Tento název vznikl z kombinací slov „snow“ a
„surfing“. V následujícím roce převzala tento nápad společnost Brunswick Sport Goods
a vyrobila tisíce plastových desek o rozměru 1,2 metru se středovou ploutví a
provázkem. Tyto desky však byly hůře použitelné na novodobé upravené sjezdovky.
Proto se v USA o 12 let později začaly vyrábět první snowboardy. S produkcí
snowboardů začali Jackie Carpenter, Dimitrie Milovich a Tom Sims v roce 1977. Prkna
se stále hodně podobala surfům, to ale změnila společnost Burton, která na prkna přidala
vázání. Jednalo se o několik pásků, které pevně držely nohy. Tento typ vázání se také
používal při vodním lyžování. Během 80. let 20. Století se milovníci zimních sportů
nestačili divit, jelikož se najednou na lyžařských sjezdovkách začali objevovat mladí
nadšenci, oblečení do netradičního pestrobarevného oblečení a se zvláštním vybavením
a dráždili provozovatele zimních areálů, a to zejména podivným způsobem, jakým se
pohybovali. Jejich pohyb se dal přirovnat k surfování či skateboardingu. Na
snowboardu, stejně jako při skateboardingu, je možné vyzkoušet mnoho triků, čelit
výzvám různých skoků nebo si pouze užít pocitu svobody. Snowboarding má určitě co
nabídnout všem sportovním nadšencům, kteří si zde mohou vybrat z různých typů
snowboardů. Postupem doby se snowboarding stával i životním stylem, což přispívalo k
samotné propagaci sportu. Začaly vznikat snowboardové školy, kde zájemci o tento
sport překonávali první zábrany a strach. Někteří lyžaři se dokonce vzdali svých lyží a
přešli na snowboarding. Na počátku své existence byl snowboarding brán spíše jako
zábava a určitý exhibicionismus, avšak rostoucí popularita sportu vedla k tomu, že se
snowboarding v roce 1998 stal součástí zimních olympijských her. Snowboarding tak
konečně získal své uznání, řada lyžařských areálů přizpůsobila podmínky pro
snowboardisty a vítala je s otevřenou náručí. Řada společností vyrábějících lyžařské
vybavení začala produkovat také vybavení pro snowboardisty a snowboarding patřil
k nejrychleji se rozvíjejícím zimní sportům (Hebbel-Seeger, 2001; Gille, Marks, 2002)
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Významná data podle Gille a Marks (2002):
•

1965 – Sherman Poppen z Michiganu v USA vynalezl „Snurfer“ z plastu

•

1965 – neoficiální „Snurfer“závody v USA

•

1977 – Jake Burton Carpenter připravil snowboard ze dřeva s vázáním

•

1981 – první snowboardové závody v USA

•

1982 – první US mistrovství ve snowboardingu

•

1983 – snowboardy jsou v produkci v Evropě

•

1984 – vznik první asociace v Japonsku

•

1990 – založena ISF – International Snowboard Federation

•

1996 – první ISF mistrovství světa, Lienz, Rakousko

•

1998 – snowboarding poprvé na olympijských hrách – disciplíny obří slalom
a U-rampa.

Doplňující data podle www.fis-ski.com (© 1993 – 2017):
•

2006 – snowboard cross poprvé na olympijských hrách

•

2014 – slopestyle snowboarding poprvé na olympijských hrách.
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4 Materiální vybavení
4.1 Snowboard
Rozdělení snowboardů:
•

freestylové snowboardy (měkké snowboardy),

•

slalomové

snowboardy

(tvrdé

snowboardy,

slalomboardy,

alpinboardy,

raceboardy).

Freestylové snowboardy
Oproti slalomovým snowboardům se vyznačují menším vykrojením, velkým zakřivením
špičky a patky a jsou měkké. Většina snowboardistů používá právě tyto prkna (Binter a
kol. (2012).
Freestylové snowboardy se dělí na 3 hlavní skupiny dle Bintera a kol. (2012):
•

freeride snowboardy.

•

freestyle snowboardy.

•

All-mountain snowboardy.

Podle REI.com (2017) je rozdělení snowboardů následovné:
•

all-mountain snowboardy,

•

freestyle snowboardy,

•

splitboardy.

Freeride snowboardy
Vhodné pro jízdu v hlubokém sněhu (mimo upravené sjezdové tratě). Uplatní se ale i při
jízdě na sjezdových tratích, kde na nich lze jezdit rychleji a dynamičtěji, než na
freestylových a all-mountain prknech (nemohou však v tomto ohledu konkurovat
slalomovým prknům s tvrdým vázáním). Tyto snowboardy mají špičku snowboardu o
něco širší, než patku. Pro lepší zdolávání hlubokého sněhu je vázání je posunuté více
dozadu k patce (Binter a kol., 2012).
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Freestyle snowboardy
Kratší, lehčí a pružnější snowboardy pro hravou jízdu jak ve snowparcích, tak mimo ně.
Patka prkna je stejně dlouhá jako špička. To podporuje rotaci při skocích a tricích a
značně usnadňuje jízdu zadní nohou vpřed (na switch). Tyto snowboardy jsou méně
stabilní při rychlé a dynamické jízdě (Binter a kol., 2012; REI.com, 2017)

All-mountain snowboardy
Univerzální snowboardy do všech terénů a podmínek. Vhodné pro začátečníky a
nenáročné snowboardisty, kteří si ještě nevybrali svojí disciplínu, nebo se nechtějí
zaměřovat pouze na jednu (Binter a kol., 2012; REI.com, 2017).

Splitboardy
Typ snowboardu, který se využívá ke stoupání svahem: při stoupání se rozdělí na dvě
části (lyže) a použijí se „tulení pásy“ podobně jako u skialpinistických lyží. Pro jízdu
z kopce se lyže opět smontují a vytvoří se snowboard (REI.com, 2017).

Slalomové snowboardy
Dnes se slalomové snowboardy (tvrdé snowboardy) na sjezdových tratích téměř
neobjevují. Vhodné pro alpskou jízdu závodní slalomové disciplíny. Prkna jsou středně
tvrdá až tvrdá, úzká, mají větší průhyb, malé nebo žádné zakřivení patky, malé zakřivení
špičky a asymetrický tvar (Binter a kol., 2012).
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Tabulka 1 - Doporučené délky snowboardů (Binter a kol., 2012)

tělesná výška

slalomový snowboard

freestylový snowboard

(cm)
muži (cm)

ženy (cm)

muži (cm)

ženy (cm)

190

165 – 175

-

160 – 165

-

185

160 – 175

-

155 – 165

-

180

160 – 170

155 – 165

155 – 165

150 – 160

175

155 – 170

150 – 165

155 – 165

150 – 160

170

150 – 165

150 – 165

150 – 160

145 – 155

165

145 – 160

145 – 160

145 – 155

145 – 155

160

140 – 155

140 – 155

140 – 150

140 – 150

155

135 – 145

135 – 145

135 – 145

135 – 145

150

130 – 140

130 – 140

130 – 140

130 – 140

145

125 – 135

125 – 135

125 – 135

125 – 135

140

120 – 130

120 – 130

125 – 135

125 – 135

135

115 – 125

115 – 125

115 – 125

115 – 125

130

110 – 120

110 – 120

110 – 120

110 – 120

125

105 – 115

105 – 115

105 – 115

105 – 115

120

100 – 110

100 – 110

100 – 110

100 – 110

115

95 – 105

95 – 105

95 – 105

95 – 105

110

90 – 100

90 – 100

90 – 100

90 – 100

105

85 – 95

85 – 95

85 – 95

85 – 95

100

80 – 90

80 – 90

80 – 90

80 – 90
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4.2 Vázání
Rozdělení vázání:
•

měkké vázání (freestylové),

•

tvrdé vázání (deskové, slalomové).

Měkké vázání
Měkké (freestylové) vázání určené pro freestyle je starším typem vázání, než je vázání
tvrdé. Na výrobu vázání se používají různé druhy materiálu, především plast a kov, ale
také karbonová vlákna. Jednotlivá vázání se liší podle výrobců. Nejčastější typ vázání se
skládá ze základny (těla, baseplate), patky (opěrky), dvou pásků (strapů) s přezkami a ze
středového kotouče se čtyřmi (výjimečně třemi) otvory pro upevňovací šrouby, který
slouží k nastavení úhlu vázání (Binter a kol., 2012; Večerka, 2003).
Flow vázání (speed entry) s odklopnou patkou je dalším typem vázání. Oproti klasickému
freestylovému vázání se vyznačuje větší tvrdostí. Pomocí nártového pásku (strapu) velmi
pevně fixuje botu. Umožňuje snadné a rychlé zapínání i vypínání. Bota se nasouvá do
vázání zezadu a pro upnutí stačí pouze zaklopit zadní opěrku. Vázání flow se používá pro
freestyle a volné ježdění po sjezdovce či mimo ni (Binter a kol., 2012)

Tvrdé vázání
Tvrdé (deskové, slalomové) vázání se používá na snowboardech pro alpské disciplíny. Patu
boty fixuje kovová obruč, špičku boty jednoduchá přezka na kovovém drátě. Stejně jako u
měkkého vázání, zde nalezneme středový kotouč pro nastavení úhlu vázání. Nastavení
vázání pro velikost boty je různé podle typu vázání, u většiny modelů si vystačíme
s křížovým šroubovákem (Binter a kol., 2012).

Nášlapné vázání (step-in) je dalším typem tvrdého vázání. Boty se připevňují
našlápnutím a následným nacvaknutím úchytů do příslušných žlábků vázání. Nášlapné
vázání nalezneme jak ve variantě pro freestyle (měkké) tak i tvrdé pro alpskou jízdu
(Binter a kol., 2012).

18

Tabulka 2 - Doporučený úhel vázání (Binter a kol., 2012)

přední noha

zadní noha

tvrdé vázání

+ 45° až + 65°

+ 40° až + 60°

měkké vázání

+ 5° až + 30°

-12° až + 20°

Tabulka 3 - Doporučená rozteč vázání měřená od středu vázání (Binter a kol., 2012)

tělesná výška (cm)

alpská jízda

freestyle

rozteč vázání (cm)

rozteč vázání (cm)

188

48 – 52

53 – 59

184

47 – 51

52 – 58

180

46 – 50

51 – 57

176

45 – 49

50 – 56

172

44 – 48

49 – 55

168

43 – 47

48 – 54

164

41 – 46

47 – 53

160

40 – 45

46 – 52

156

39 – 44

45 – 51
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4.3 Snowboardové boty
Rozdělení bot:
•

měkké boty,

•

tvrdé boty.

Měkké boty
Měkké freestylové boty se používají pro měkké freestylové vázání. Svou strukturou se
podobají mohutným pohorkám. Oproti skeletonové botě jsou vyrobeny z měkčích
materiálů. Bota přesahuje kotník a zároveň by měla přesahovat i opěrku vázání. Podle
typu výrobce lze botu utáhnout tkaničkami a suchým zipem, nebo různými systémy
rychlého utahování. Měkčí (volnější boty) jsou určeny pro freestyle. Tvrdší boty s větší
oporou přes jazyk boty a v oblasti kotníku jsou vhodnější pro freeride, rychlou a
agresivní jízdu. Existují dva typy těchto bot: jednobotičkové a dvoubotičkové, neboli
jednodílné a dvoudílné. Dvoudílné boty jsou zpravidla kvalitnější. Jsou vodovzdornější,
teplejší a celkově tvrdší, čímž zajišťují lepší ovladatelnost snowboardu. Skládají se
z vnější a vyjímatelné vnitřní boty (Binter a kol., 2012; Večerka, 2003).

Tvrdé boty
Jsou podobné lyžařským botám. Snowboardová tvrdá bota se však liší náklonem a
zkosením podrážky ve špičce a na patě, tím zabraňuje kontaktu podrážky se sněhem, při
velkých náklonech snowboardu. Snowboardová bota je také daleko flexibilnější. Oproti
freestylové botě dosáhneme se snowboardovou tvrdou botou díky pevnému
skeletonovému krunýři optimálnějšího přenosu síly na snowboard a zejména
intenzivnějšího tlaku na hranu s vynaložením menší síly. Tvrdá bota se používá pro
tvrdé (deskové) vázání. Skládá se z vnějšího skeletu a vyjímatelné vnitřní botičky. Nohu
v botě fixují tři nebo čtyři posuvné přezky doplněné horním páskem na suchý zip (Binter
a kol., 2012).

20

4.4 Výstroj
Mimo teplého, nepromokavého a volného zimního oblečení patří ke snowboardingu
různé ochranné pomůcky a doplňky, které nejenom zpříjemní samotnou jízdu na
snowboardu, ale hlavně zabraní úrazům. Nejrozšířenější ochrannou pomůckou je helma.
Důležitý je správný výběr její velikosti. Helma musí pevně držet na hlavě, aby se za
žádných okolností nesvlékla a aby dobře chránila hlavu před úrazy. Dalšími ochrannými
pomůckami jsou chránič páteře, což je plastový krunýř na záda a chránič kostrče a
hýždí, který připomíná krátké kalhoty. Vhod přijdou také chrániče zápěstí, které mohou
být i součástí některých rukavic, a dále loketní a holenní chrániče. Nezbytnou součástí
snowboardové výstroje jsou pak snowboardové brýle. Chrání oči před UV zářením a ve
špatném počasí a při sněžení jsou naprostou nutností. Jejich zamlžení zabraňují dvojitá
někdy i trojitá skla, která bývají měnitelná. Můžeme si tak vybrat vhodné sklo do
konkrétního počasí (Binter a kol., 2012; Večerka, 2003; Vobr, 2006; Frischenschlager,
1998).
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5 Simulátory
Pojem simulátor označuje přístroj nebo zařízení, které má za úkol co nejrealističtěji
napodobit druh nějaké činnosti. Přístroj umožňuje provozovateli za zkušebních
podmínek realizovat jevy, které se mají vyskytnout při skutečném výkonu (Merriamwebster.com, 2011).

Simulátor Maxxtracks

Obrázek 1a, 1b - Simulátor Maxxtracks (zdroj: vlastní)

Nezbytnou součástí této práce je simulátor Maxxtracks (obr. 1a a 1b), na kterém budeme
vytvářet techniku a metodiku snowboardingu a porovnávat ji s technikou a metodikou
jízdy na sněhu a zjišťovat zda můžeme metodické postupy známé z výuky na sněhu
převést do výuky na simulátoru a naučit se tak základy snowboardingu mimo zasněžené
sjezdovky.
Maxxtracks je simulátor lyžování a snowboardingu. Poskytuje efektivní a bezpečnou
jízdu na umělé sjezdové trati. Různé jízdní situace mohou být simulovány jednoduchou
změnou úhlu nebo rychlosti umělé sjezdové trati simulátoru, a lze je tak přizpůsobovat
jezdeckým schopnostem snowboardisty. Díky možnosti zastavení jízdního povrchu je
zajištěna bezpečnost. Na simulátoru Maxxtracks se využívají stejné snowboardy jako na
přírodním sněhu, bez nutnosti voskování skluznic. Jde o odolné zařízení, které vyžaduje
jen malou údržbu (Maxxtracks, 2015)
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Součástí simulátoru je jízdní povrch s označením Maxx – Grass typ 22L, což je jakási
rohož (koberec) o rozměrech 13,75 metrů na délku a 6,55 metrů na šířku. Sklon
sjezdové tratě je nastavitelný od 10 do 19 stupňů a nastavitelná rychlost pásu dosahuje
21 kilometrů v hodině. Doporučená maximální kapacita jsou čtyři osoby, přičemž jejich
celková hmotnost nesmí překročit 380 kilogramů. Simulátor má k dispozici tři
tréninkové tyče. Vestavěnou dolní tyč s nastavitelnou výškou a dvě odnímatelné tyče
napříč sjezdovou tratí, přibližně ve středu a ve třech čtvrtinách délky simulátoru, které
slouží jednak jako bezpečnostní opatření zabraňující nechtěnému výjezdu z koberce ven,
ale zejména je lze využít při nácviku různých jízdních prvků. Pod sjezdovou tratí je
umístěno zrcadlo a zavlažovací hadice k vlhčení koberce. Kontrolní panel na levém
boku slouží k obsluze simulátoru. Dálkové ovládání můžeme použít na funkce jako je
spuštění, zastavení, zrychlení a zpomalení jízdního povrchu. Pro nouzové situace jsou
k dispozici čtyři nouzová tlačítka po stranách simulátoru (Maxxtracks, 2015).

Podle výrobce simulátoru Maxxtracks (2015) zařízení se skládá z dílů:
1. jízdní povrch (rohož)
2. hydraulický válec na úpravu úhlu sjezdové trati
3. horní plošina a kobercový chodník kolem jízdního povrchu
4. horní válec
5. elektromotor
6. mechanická podpěra
7. podpěrný stojan
8. spodní opěrná deska
9. podpěra
10. dolní válec
11. zrcadlo
12. tréninková (pomocná) tyč.
Obrázek 2 - Nákres simulátoru Maxxtracks
(Maxxtracks 2015)
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5.1 Další dostupné snowboardové simulátory
Proleski Pro3D simulátor
Stejně jako Maxxtracks i simulátor Proleski (obr. 3) poskytuje pohyblivý koberec a
„nekonečnou“ sjezdovku. Využít ho mohou, jak snowboardisti, tak lyžaři. Šířka koberce
činí 4,65m a délka 9m, a tak mohou zároveň trénovat, až 3 jezdci. Proleski Pro3D
simulátor má funkci, jak vertikálního, tak horizontálního sklonu, přičemž vertikální
sklon se pohybuje od 8 do 23 stupňů a horizontální sklon dosahuje 10 stupňů.
Maximální rychlost jízdního povrchu je 35 kilometrů za hodinu (Proleski.com, 2017).

Obrázek 3 - Proleski simulátor (zdroj: https://proleski.com)

Pro Board simulátor
Simulátor Pro Board (obr. 4) se zaměřuje především na budování základní síly a
vytrvalosti, ale rozvíjí také koordinaci a rovnováhu. Jedná se o posilovací stroj, na
kterém se napodobují pohyby na snowboardu. Cílem simulátoru je připravit svalstvo na
zimní sezónu. Je však vhodný i při tréninku v zimní sezóně (Ski-simulator.com, 2017)
Podle Ski-simulator.com (2017) se simulátor se skládá z následujících dílů:
•

základní rám

•

vozík typu F s deskou, pohybující se po základním rámu

•

držák na ruce, pro začátečníky
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•

elastické pásy v základním rámu přichycené za vozík a nastavitelné podle
hmotnosti cvičence

•

okrajové zátky, zabraňující velkým nárazům při zatáčení.

Obrázek 4 - Pro Board simulátor (zdroj: ski-simulator.com)
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6 Technika a metodika jízdy na sněhu
6.1 Metodická řada (Dvořák a kol., 2014)
1. Přivyknutí na snowboard.
2. Jízda po spádnici s přední nohou upnutou do vázání.
3. Jízda na vleku.
4. Sesouvání po spádnici.
5. Sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin – „padající list“.
6. Sesouvání a jízda šikmo svahem.
7. Základní smýkaný oblouk.
8. Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru (oblouk zvýšením).
9. Základní řezaný oblouk.

6.1.1 Přivyknutí na snowboard
Manipulace se snowboardem
Dvořák a kol. (2014) doporučuje snowboard nosit dvěma základními způsoby:
a) v jedné ruce u boku (mezi vázáním), skluznicí k tělu na krátkou vzdálenost
b) v obou rukou, za zády, skluznicí k tělu na delší vzdálenost
Bezpečnostní popruh omotaný kolem zápěstí chrání prkno před ujetím při pádu.
Snowboard pokládáme na svahu zásadně vázáním na sníh tak, aby neujel (Straková, T.;
Kostrbík, M.; Ondrák, A.; Strachová, M., 2011).
Upínání nohou do vázání
Upínání nohou do vázání na rovině začínáme přední nohou. Poté připneme i duhou nohu
v předklonu nebo v sedu na zemi. Freestylové vázání zapínáme nejprve vrchní přezkou,
aby se bota lépe usadila do vázání, a poté zapneme přezku spodní. Upínání nohou do
vázání na svahu provádíme v sedu zády ke kopci. Snowboard položíme na zadní hranu a
přední hrana je zvednutá nad terénem. Dále postupujeme stejně jako na rovině (Gnad a
kol., 2008).
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Vstávání a padání
Vstávání na snowboardu provádíme dvěma způsoby: pomocí zadní backsidové hrany
(nejčastěji na svahu) nebo pomocí přední frontsidové hrany (na rovině i na svahu). Ze
sedu přes backsidovou hranu zády ke svahu vstáváme postupným přenášením kolenou a
pak i těžiště těla nad snowboard. Opíráme se o paže a zvedáme hýždě nad terén tak
dlouho, dokud nejsme schopni se postavit. Z kleku přes frontsidovou hranu čelem ke
svahu vstáváme přenášením těžiště těla nad snowboard pomocí paží (Gnad a kol., 2008).
Při pádu přes frontsidovou hranu se snažíme dopadat nejdříve na kolena a následně na
předloktí. Paže máme pokrčené v loktech a mírně předpažené. Ruce svíráme v pěst a
hlavu otáčíme na stranu. Při pádu přes backsidovou hranu ruce svíráme v pěst, krčíme
paže v loktech a mírně zapažíme. Dopadáme na hýždě a pád tlumíme předloktím. Bradu
tlačíme k hrudníku a zhoupnutím na záda zakončíme pád. (Dvořák a kol., 2014).
Základní snowboardový postoj
Správné postavení na snowboardu je důležité pro zvládnutí všech ostatních jízdních
dovedností. V závislosti na typu vázání a také v závislosti na úrovni jezdce se postavení
ramen vůči snowboardu mírně liší. Postoj je uvolněný. Váha na obě nohy rozložená
rovnoměrně. Nohy jsou pokrčeny v kolenou. Díváme se vpřed, trup i hlava jsou
vzpřímené (Straková, T.; Kostrbík, M.; Ondrák, A.; Strachová, M., 2011).
Základní snowboardový postoj pro jízdu
Základní postoj pro jízdu vychází ze základního snowboardového postoje, obsahuje
však následující změny: hmotnost těla je více na přední noze, a to v poměru přibližně
60% na přední a 40% na zadní noze. Přední paže ukazuje po směru jízdy před špičku
snowboardu. Zadní je mírně pokrčená a ukazuje mezi zadní vázání a patku snowboardu.
Pohled sleduje směr jízdy. Goofy je označení pro jízdu pravou nohou ve směru jízdy.
Regular je označení pro jízdu levou nohou ve směru jízdy. (Dvořák a kol., 2014).
Pohyb s přední nohou upnutou do vázání
Při chůzi na frontsidové, resp. backsidové hraně je hmotnost těla na špičce, resp. patě
nohy upnuté do vázání a tlačí na frontsidovou, resp. backsidovou hranu. Zadní noha je
volně před frontsidovou nebo backsidovou hranou snowboardu. Osu ramen máme
rovnoběžně s předozadní osou snowboardu. Vykročením zadní nohy vpřed nebo vzad
zahájíme chůzi. Snowboard poté k zadní noze přisuneme a tlakem na patu či špičku
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přední nohy snowboard zasekneme frontsidovou, resp. backsidovou hranou do sněhu.
(Dvořák a kol., 2014).
Jízdu s přední nohou upnutou do vázání „koloběžku“ provádíme opakovanými odrazy
zadní nohy, rovnoběžně s frontsidovou, resp. backsidovou hranou snowboardu. Střídavě
přenášíme váhu z odrazové na skluzovou nohu. „Koloběžku“ využíváme při jízdě na
rovině nebo v mírném svahu. Odrážíme se na úrovni skluzové nohy a při delších
skluzech pokládáme odrazovou nohu na snowboard mezi vázání a zaujímáme základní
postavení pro jízdu (Gnad a kol., 2008).

6.1.2 Jízda po spádnici s přední nohou upnutou do vázání
Při jízdě po spádnici s přední nohou upnutou do vázání s dojezdem do roviny snowboard
otočíme tak, aby směřoval z kopce dolů (po spádnici), a zadní nohu položíme mezi
přední a zadní vázání na protiskluzovou plochu snowboardu. Zaujmeme základní postoj
pro jízdu a rozjedeme se. Snowboard jede po skluznici až do úplného samovolného
zastavení. Při jízdě po spádnici s přední nohou upnutou do vázání se zastavením
obloukem zaujmeme základní postoj pro jízdu. Snowboard se rozjede po spádnici.
Oblouk zahájíme mírnou rotací těla ke svahu a během zatáčení mírným náklonem těla
směrem do oblouku zatížíme hranu přilehlou ke svahu. Díváme se do směru jízdy.
Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný sklon svahu s dojezdem do
roviny nebo protisvahu (Dvořák a kol., 2014).

6.1.3 Jízda na vleku
Na vleku máme přední nohu upnutou do vázání a zadní noha je volně položená na
snowboardu mezi vázáním na protiskluzové podložce. Kotva nebo talířek jsou umístěné
mezi dolními končetinami. Hmotnost těla je během jízdy rozložená rovnoměrně na obě
nohy. Přední rukou se držíme vleku, zadní ruku máme v poloze jako při základním
postoji (Dvořák a kol., 2014).

6.1.4 Sesouvání po spádnici
Při tomto prvku již máme do vázání upnuté obě nohy a po zvládnutí této dovednosti
jsme schopni zdolat jakýkoliv svah. Hmotnost těla máme rovnoměrně rozdělenou na obě
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nohy, jako při základním postoji, kolena jsou však výrazněji pokrčená. Snowboard je
kolmo ke spádnici na backsidové, resp. frontsidové hraně. U backsidového sesouvání
udržujeme hmotnost těla na patách, v případě frontsidového sesouvání máme váhu na
špičkách, a tak vytváříme tlak na jednotlivé hrany. Směrem z kopce se díváme při
backsidovém sesouvání, nahoru do svahu u frontsidového sesouvání. Odlehčením hrany
přilehlé ke svahu zahájíme sesouvání. Toho docílíme sklopením snowboardu více na
plochu, čímž zmenšíme úhel hranění. Zároveň provádíme mírný vertikální pohyb vzhůru
(extenzi dolních končetin). Snowboard se v důsledku toho odlehčí, to nám zjednoduší
„odhranění“ a zahájíme sesouvání. Opětovným zatížením hrany přilehlé ke svahu a
snížením těžiště těla (mírným vertikálním pohybem dolů) zvětšíme úhel hranění a
zastavíme. Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný až středně strmý
sklon svahu (Dvořák a kol., 2014).

Chyby, možnosti nápravy a cvičení podle Strakové, T.; Kostrbíka, M.; Ondráka, A.;
Strachové, M. (2011)
 = popis chyby, nesprávného provedení, popř. důsledku
 = možnosti nápravy a cvičení, která můžeme k nápravě uvedených chyb využít
 špatná kontrola rovnováhy způsobená příliš velkým předklonem a pohledem pod
nohy
 hmotnost těla není rovnoměrně rozložena na obě dolní končetiny, tím snowboard
ujíždí na jednu či druhou stranu, nesesouvá
 kontakt spodní hrany snowboardu se sněhem a pád je způsobený příliš velkým
sklonem prkna
 chyba je také příliš ztuhlé a toporné postavení
 tlak na hranu je příliš veliký, snowboard „zahraní“ a nerozjede se
 znovu procvičit cvičení na rovině (základní postoj a zatížení hran)
 napřímit hlavu a trup a dívat se do směru jízdy (sesouvání)
 využít lze partnera, který nabízí záchranu (ne oporu), kontroluje správnost
základního postoje, práci kotníků a kolen
 sesouvat na cíl nebo po vytyčené dráze
 zastavit sesouvání a opět se rozjet na pokyn partnera
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6.1.5 Sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin – „padající
list“
Přenesením hmotnosti těla na přední nohu dojde ke stočení špičky snowboardu ze svahu
ve směru zatížení a zahájíme sesouvání šikmo svahem. Současně s přenosem hmotnosti
těla ukazuje ruka na straně zatížené (přední) nohy do směru sesouvání. Pohledem
sledujeme směr jízdy. Hmotnost těla přenášíme výhradně v podélné ose snowboardu (ve
směru špičky a patky), horní částí těla nerotujeme. Přenesením hmotnosti těla plynule
z přední nohy na nohu zadní dochází ke stočení patky snowboardu ze svahu ve směru
zatížení a zahájíme sesouvání šikmo svahem na druhou stranu. Znovu současně
s přenosem hmotnosti těla ukazuje ruka na straně zatížené (přední) nohy do směru
sesouvání. Pohledem sledujeme směr jízdy. Přenesením hmotnosti těla na střed
snowboardu (rozložením hmotnosti rovnoměrně na obě nohy) přejdeme do sesouvání po
spádnici. Následným zatížením hrany přilehlé ke svahu, snížením těžiště těla (mírným
vertikálním pohybem dolů) a díky zvětšení úhlu hranění snowboard zastavíme.
Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný až středně strmý sklon svahu
(Dvořák a kol., 2014).

Chyby, možnosti nápravy a cvičení podle Strakové, T.; Kostrbíka, M.; Ondráka, A.;
Strachové, M. (2011)
 snowboard se stočí ke spádnici důsledkem příliš prudce přenesené hmotnosti těla
a rotací trupu
 otočíme hlavu a díváme se do směru jízdy a teprve v momentě pomalého
smýkaní na požadovanou stranu přenášíme hmotnost těla a vědomě zatížíme
přední nohu
 „padající list“ po vytyčené dráze
 před změnou směru jízdy a přenosu hmotnosti těla na opačnou nohu přejdeme na
krátké sesouvání po spádnici
 zastavit, opět se rozjet a měnit směr jízdy na pokyn partnera
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6.1.6 Sesouvání a jízda šikmo svahem
K tomuto prvku dochází již při sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních
končetin. Samotné sesouvání šikmo svahem je rychlejší a prováděné na delší vzdálenost
než u „padajícího listu“. Při sesouvání šikmo svahem využíváme již jen naše základní
postavení pro jízdu na snowboardu (goofy či regular). Stopa kopíruje délku snowboardu
a je ve tvaru širokého pásu. Jízda šikmo svahem je rychlejší kontrolovaná jízda po hraně
snowboardu. Hranu přilehlou ke svahu zatěžujeme tak, že stopa dostane tvar úzké linie
(nesmýkáme). Sesouvání a jízdu šikmo svahem začínáme ze základního postoje a
následuje série pohybů: sklopení snowboardu více na plochu a zmenšení úhlu hranění
docílíme pohybem kotníků a kolen. Hmotnost těla přeneseme více na přední nohu a
dostaneme se do základního postoje pro jízdu. Po těchto pohybech dochází k mírnému
stočení špičky snowboardu ze svahu ve směru zatížení a zahájíme sesouvání nebo jízdu
šikmo svahem. Tlak na hranu přilehlou ke svahu udržujeme po celou dobu (při jízdě
více než při sesouvání). Při sesouvání šikmo svahem zastavíme stočením špičky
snowboardu směrem do svahu pomocí rotace trupu ke svahu. Hmotnost těla přeneseme
rovnoměrně na obě dolní končetiny a hranu přilehlou ke svahu zatížíme zvětšením úhlu
hranění a snížením těžiště (mírného vertikálního pohybu dolů). Při jízdě šikmo svahem
využíváme k zastavení jízdy vykrojení snowboardu. Snowboard se stáčí špičkou
směrem do svahu v závislosti na „rádiusu“, až úplně zastaví. K zastavení můžeme využít
také přechod do sesouvání šikmo svahem pomocí mírné rotace trupu a následného
přenesení hmotnosti těla na střed snowboardu a snížení těžiště popsaného výše.
Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný sklon svahu (Dvořák a kol.,
2014).
Chyby, možnosti nápravy a cvičení podle Strakové, T.; Kostrbíka, M.; Ondráka, A.;
Strachové, M. (2011)
 nedostatečné zatížení hrany, snowboard nejede po hraně, ale sesouvá
 potíže při rozjezdu způsobené nedostatečným přenesením hmotnosti těla na
přední nohu
 mávání pažemi a náklony trupu, důsledkem toho dochází ke ztrátě rovnováhy,
správného postavení a k pádu
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6.1.7 Základní smýkaný oblouk
Základní smýkaný oblouk je první základní typ oblouku, prováděný smýkavým
(sesouvavým) pohybem. Je to typ oblouku, který je nejpomalejší a nejméně dynamický.
Po zvládnutí tohoto prvku jsme schopni kontrolované jízdy se změnou směru
„přehraněním“. Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný sklon svahu
(Dvořák a kol., 2014).
Snowboard točíme do oblouku pomocí rotace ramen a trupu a vertikálního přenosu
těžiště těla. Zahájíme jízdou šikmo svahem. Zaujmeme základní postoj pro jízdu. Ve
směru oblouku zároveň s přenosem hmotnosti těla na přední nohu začínáme rotaci
ramen a trupu. Snowboard tak otáčíme nejprve na celé ploše skluznice. Na hranu
snowboard překlopíme v průběhu oblouku a přeneseme hmotnost těla rovnoměrně na
obě dolní končetiny. Po následném oblouku, „přehranění“ pokračujeme v jízdě šikmo
svahem, již na opačné hraně snowboardu. Vše opakujeme i na druhé straně.
Pokračujeme v jízdě a plynule navazujeme samostatné oblouky za sebou (Gnad a kol.,
2008).

Základní smýkaný oblouk ke svahu
Pro nácvik základního smýkaného oblouku používáme nejprve prvek základní smýkaný
oblouk ke svahu. Cílem základního oblouku ke svahu je zvládnutí rotačního pohybu.
Snowboard uvedeme do pohybu sesouváním nebo jízdou šikmo svahem. Zaujmeme
základní postoj pro jízdu. Hranu přilehlou ke svahu zatížíme a zvětšíme úhel hranění
mírným náklonem těla do oblouku. Provedeme rotaci těla ve směru oblouku (postupně
od shora dolů: od hlavy ke kotníkům), tím dojde ke stočení špičky snowboardu směrem
ke svahu a zastavíme v základním postoji pro jízdu. Základní smýkaný oblouk ke svahu
provádíme z více výchozích pozic. Ze začátku oblouk cvičíme pomalým sesouváním
kolmo ke spádnici. Dalšími pokusy cvičíme oblouk z jízdy více do spádnice, až se
dostaneme téměř k jízdě po spádnici (Dvořák a kol., 2014).

Girlanda
Dalším prvkem k nácviku základního smýkaného oblouku navazujícím na základní
smýkaný oblouk ke svahu je girlanda. Cílem girlandy je zvládnutí přenosu hmotnosti
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těla na přední nohu. Špička snowboardu se stáčí ke spádnici, k „přehranění“ však
nedochází a následně se vrací zpět do výchozí polohy. Průběh celé girlandy provádíme
pouze na frontsidové nebo backsidové hraně. Začínáme sesouváním šikmo svahem.
Zaujmeme základní postoj pro jízdu. Hmotnost těla přeneseme na přední nohu.
Snowboard sklápíme více na plochu a zmenšujeme úhel hranění pomocí pohybů kotníků
a kolen. Přenosem hmotnosti těla na přední nohu dojde ke stočení špičky snowboardu
směrem do spádnice. Před stočením snowboardu rovnoběžně se spádnicí zahájíme rotaci
těla ve směru oblouku ke svahu (postupně od shora dolů: od hlavy ke kotníkům), a
zaujmeme základní postoj pro jízdu. Začínáme zatěžovat hranu přilehlou ke svahu a
zvětšujeme úhel hranění mírným náklonem těla do oblouku. Dokončujeme oblouk ke
svahu (Dvořák a kol., 2014).

Základní smýkaný oblouk
Samotný základní smýkaný oblouk zahájíme sesouváním šikmo svahem. Zaujmeme
základní postoj pro jízdu. Přeneseme hmotnost těla na přední nohu. Snowboard
sklopíme na plochu a zmenšíme úhel hranění pohybem kotníků a kolen. Špička
snowboardu se stočí směrem do spádnice. Při jízdě po spádnici zahájíme rotaci těla ve
směru oblouku (postupně od shora dolů: od hlavy ke kotníkům). „Přehranění“
provedeme mírným náklonem těla do oblouku, zatížením hrany přilehlé ke svahu a
zvětšením úhlu hranění. Výjezd z oblouku je již na opačné hraně v základním postoji
pro jízdu.

Chyby, možnosti nápravy a cvičení podle Strakové, T.; Kostrbíka, M.; Ondráka, A.;
Strachové, M. (2011)
 hmotnost těla na zadní noze
 ramena nerotují ve směru oblouku a po počátečním impulsu se vrací zpět
 nedostatečná rotace ramen
 předčasné „přehranění“
 klást důraz na přenesení hmotnosti těla na přední nohu
 pohled ve směru oblouku, nedívat se pod nohy
 jízda v obloucích s rukama za zády, se zkříženýma rukama před tělem, s rukama
za hlavou a rukama ve vzpažení
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6.1.8 Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru (oblouk zvýšením)
Jedná se o typ oblouku, který je dynamičtější a rychlejší a dochází tak k „přehranění“
dříve, než u základního smýkaného oblouku. Stejně jako u základního smýkaného
oblouku se pohybujeme smýkavým pohybem. K tomuto prvku přidáme navíc vertikální
pohyb těla vzhůru k odlehčení snowboardu. Prvek zahájíme obloukem ke svahu a
získáme potřebnou rychlost. Zaujmeme základní postoj pro jízdu a následně přeneseme
hmotnost těla více na přední nohu. Sklopíme snowboard více na plochu a provedeme
vertikální pohyb směrem vzhůru (extenzí dolních končetin). Špička snowboardu se
začne stáčet směrem do spádnice. Ještě před dosažením fáze jízdy po spádnici zahájíme
ve směru oblouku rotaci těla (postupně od shora dolů: od hlavy ke kotníkům). Při
zastavení vertikálního pohybu vzhůru a mírného náklonu těla do oblouku dochází
k odlehčení snowboardu, „přehraníme“, následně zatížíme hranu přilehlou ke svahu a
zvětšíme úhel hranění. Opět pokrčíme dolní končetiny (vertikálním pohybem směrem
dolů) a dokončíme rotaci. Výjezd z oblouku je již na opačné hraně v základním postoji
pro jízdu. Doporučený terén při nácviku této dovednosti je mírný až středně strmý sklon
svahu (Dvořák a kol., 2014).

Chyby, jejich korekce a cvičení podle Dvořáka a kol. (2014)
 špatné načasování vertikálního pohybu směrem vzhůru
 nedostatečná dynamika vertikálního pohybu směrem vzhůru
 procvičení girlandy
 vertikální pohyb vzhůru provádíme dynamičtěji, přičemž v nejvyšším bodě se
snažíme povyskočit
 současně s vertikálním pohybem směrem dolů se rukama dotýkáme nejprve boků
a následně kolen (ze stran) pro zdůraznění pohybu

6.1.9 Základní řezaný oblouk
Řezaný oblouk je velmi rychlý a dynamický typ oblouku, při kterém se pohybujeme po
hranách. Doporučený terén při nácviku této dovednosti je středně strmý sklon svahu
(Dvořák a kol., 2014).
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Základní řezaný oblouk ke svahu
Pro nácvik základního řezaného oblouku používáme nejprve prvek základní řezaný
oblouk ke svahu, pro nácvik zatěžování hrany dosažením velké rychlosti a náklonu těla
do oblouku. Jízdou po spádnici zahájíme oblouk ke svahu. Zaujmeme základní postoj
pro jízdu. Při dosažení požadované rychlosti zahraníme pomocí náklonu těla směrem do
oblouku, tím dojde k postupnému stáčení špičky snowboardu směrem do svahu a
následnému zastavení. Velikost úhlu hranění, „rádius“ snowboardu a rychlost určuje, jak
velký bude oblouk. Kolena tlačíme od sebe pro stabilizaci základního postavení při jízdě
po hranách. Díváme se po směru jízdy (Dvořák a kol., 2014).

Základní řezaný oblouk
Jízdu zahájíme řezaným obloukem do svahu. Zaujmeme základní postoj pro jízdu. Po
získání požadované rychlosti a dynamiky přeneseme do oblouku diagonálně hmotnost
těla přes snowboard. „Přehraníme“ a navážeme na nový oblouk náklonem celého těla do
oblouku. Náklon celého těla do středu oblouku je výraznější než u smýkaného oblouku a
závisí především na rychlosti a sklonu svahu. Velikost úhlu hranění, „rádius“
snowboardu a rychlost určuje, jak velký bude oblouk. Kolena tlačíme od sebe pro
stabilizaci základního postavení při jízdě po hranách. Díváme se po směru jízdy (Dvořák
a kol., 2014).

Chyby, jejich korekce a cvičení podle Dvořáka a kol. (2014)
 příliš velký předklon
 příliš velký náklon do oblouku (dochází k zahranění snowboardu)
 rotace těla (dochází ke ztrátě hranění a snowboard začíná smýkat)
 hmotnost těla na zadní noze
 ruce držíme za hlavou, na bocích, za zády pro fixaci horní poloviny těla
 ruce držíme na podkolenní jamce pro fixaci správného rozložení hmotnosti těla
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7 Cíl a úkoly práce
Cíl práce
Cílem práce je porovnání jízdy a metodiky výuky na snowboardu na simulátoru
Maxxtracks a na sněhu.

Úkoly práce
K dosažení vytyčeného cíle je nezbytné splnit následující úkoly:

•

po nastudování dostupných publikací související s danou problematikou,
vypracovat teoretickou část bakalářské práce

•

vypracovat metodiku výuky na simulátoru Maxxtracks

•

zmapovat významné rozdíly při jízdě a výuce na simulátoru a na sněhu

•

pomocí rozhovorů zmapovat zkoumanou oblast z pohledu instruktorů
snowboardingu 1.

Pojem instruktor snowboardingu zde chápeme jako osobu, která má zkušenosti s výukou na sněhu i na
simulátoru Maxxtracks.
1
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8 Metody práce
V práci je využito metody analýzy dat, která předchází samotnému výzkumu a je velmi
důležitá pro sběr a primární získání dat v teoretické části práce (Surynek a kol., 2001).
Sběr dat pro teoretickou část práce předchází vlastnímu kvalitativnímu šetření.
V této práci byla zvolena metoda kvalitativního výzkumného šetření formou rozhovoru.
Kvalitativním přístupem můžeme zkoumat jevy v jejich přirozeném prostředí, přičemž
naším cílem je získat komplexní pohled na problematiku způsobem, který je založen na
vztahu mezi výzkumníkem a dotazovaným (Švaříček a Šeďová, 2007).
Pro účely této práce je klíčový fakt, získání a rozkrytí autentických výpovědí osob, které
se v prostředí zkoumané problematiky pohybují. Výstupem této metody je formování
nové hypotézy či teorie. To dokazuje i Švaříček a Šeďová (2007), podle nichž není
výzkumné šetření závislé na teorii, kterou již někdo předtím vymyslel, ale jde o
hloubkové prozkoumání a o přínos maximálního množství informací.
Rozhovory přinesly objektivní pohled, který je v tomto odvětví výuky snowboardingu
velmi důležitý, a to zejména vzhledem k tomu, že takováto výuka není častá. Objektivní
pohled je také velmi důležitý kvůli malému počtu instruktorů, kteří se výuce věnují.
Výběr respondentů tedy probíhal záměrně (Gavora, 2000).
Rozhodli jsme se využít metodu rozhovoru s návodem, kde je základním bodem
připravený seznam témat, které je třeba pro účel práce probrat, a pomáhají tedy udržovat
rozhovor, ale zároveň nechávají respondentovi volnost pro jeho odpovědi a vyjádření
(Hendl, 2005). Otázky byly sestaveny dle cíle práce a dle dílčích otázek, které se v práci
vyskytují. Otevřené otázky ponechávají určité pole působnosti a poskytují jak
respondentovi, tak dotazujícímu dostat se k zajímavým informacím, které mohou být
pro výzkum užitečné.
Tento způsob se jeví jako nejvhodnější zejména proto, že umožňuje získat co nejvíce
nových informací a subjektivních pohledů respondentů, tedy instruktorů, kteří se tomuto
specifickému odvětví sportu věnují. Tato metoda se osvědčila již při prvním cvičném
rozhovoru, kdy se při druhé otázce respondent začal ubírat jiným směrem, nicméně
neméně přínosným pro šetření. Rozhovory byly vedeny jednotlivě s každým s
respondentů. Respondenti byli vybíráni z řad instruktorů, kteří působí na simulátoru
Maxxtracks ve sportovním centru Freestyle Kolbenka a zároveň mají víceleté zkušenosti
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s výukou snowboardingu na sněhu. Celkový počet dotazovaných osob byl šest.
Rozhovory byly vedeny přímo ve sportovním centru Freestyle Kolbenka, tedy v
prostředí, ve kterém je instruktorská činnost vykonávána. Dotazované osoby byly
seznámeny s účelem rozhovoru. Se zveřejněním všichni souhlasili. Rozhovory byly
nahrávány na diktafon a následně přepsány do spisovné podoby se zachováním
významu sdělení.

Seznam otázek k rozhovoru
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli
nemožnosti nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici
s jednou nohou upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé
řezané oblouky)?
7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
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9 Technika a metodika jízdy na simulátoru Maxxtracks
Zásady techniky a metodiky jízdy na simulátoru Maxxtracks zatím nejsou nikde
zpracovány, proto jsme se rozhodli je sami vytvořit. Vycházíme jak z kapitoly 6
„Technika a metodika na sněhu“, tak z vlastních zkušeností získaných jízdou a výukou
na simulátoru a sněhu.

9.1 Instrukce k simulátoru Maxxtracks
Protože výuka probíhá na jedoucím pásu (koberci), z důvodu bezpečnosti a pro
zkvalitnění pocitu z jízdy dodržujeme následující: před každou jízdou na simulátoru
kontrolujeme funkčnost kontrolního panelu (obr. 5) a dálkového ovládání (obr. 6).
Dohlížíme, aby po celou dobu jízdy byl dostatečně vlhký jízdní povrch. Nebezpečné
objekty vyklízíme z prostoru kolem simulátoru. Před jízdou a výukou na simulátoru je
třeba připravit si správné vybavení. Ačkoli je snowboardingové vybavení na simulátor
Maxxtracks totožné s vybavením určeným na sníh, existují určité rozdíly při jeho
přípravě, konkrétně tedy u přípravy snowboardu. Skluznice snowboardu zůstává čistá,
neopatřuje se voskem a hrany snowboardu jsou do jisté míry ztupené, aby se nepoškodil
jízdní povrch simulátoru. Snowboardová obuv a helmy jsou bez rozdílů. Na simulátor
není třeba opatřovat si zimní oblečení, ale postačí nám lehký sportovní úbor. Při pádu
však hrozí odření, takže dlouhé rukávy a nohavice jsou výhodou. Při samotné výuce
dále dodržujeme tato pravidla: celková hmotnost osob na simulátoru nesmí překročit
maximální nosnost zařízení (380kg). Jestliže simulátor využívá současně více než jedna
osoba, dohlížíme na to, aby všichni zúčastnění měli podobnou úroveň a zkušenosti na
snowboardu. Dálkové ovládání máme stále v ruce připravené k použití. V případě ztráty
kontroly nad jízdou na snowboardu okamžitě zastavujeme jízdní povrch. Naopak
v případě ukončení jízdy postupně zpomalujeme jízdní povrch do úplného zastavení. Po
ukončení jízdy zajistíme zařízení nouzovým tlačítkem.
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Kontrolní panel (Maxxtracks, 2015)
Kontrolky:
•

kontrolky 1,2,3,4 - svítí při sepnutí nouzového tlačítka.

•

STAND BY - zařízení je v klidovém režimu připraveno ke spuštění.

•

OPERATION - zařízení je v chodu.

•

DISORDER - zařízení je poškozeno.

•

Display - značí rychlost jízdního povrchu v procentech maximální rychlosti.

Funkce tlačítek:
•

RESET – zařízení je zajištěno - pootočením klíčku a stiskem tlačítka uvedeme
zařízení do STAND BY režimu.

•

UP DOWN - nastavení sklonu simulátoru a výšky tréninkové tyče.

•

SPEED +/- - nastavení rychlosti simulátoru.

•

STOP - zastavení jízdního povrchu.

•

START - spuštění jízdního povrchu.

•

JOG JOG - pomalé spuštění jízdního povrchu opačným směrem (stiskem obou
tlačítek zároveň).

•

EMERGENCY STOP - nouzové zastavení jízdního povrchu.

Obrázek 5 - Kontrolní panel simulátoru Maxxtracks (zdroj: vlastní)
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Dálkové ovládání (Maxxtracks, 2015)
Funkce tlačítek:
1 - START - spuštění jízdního povrchu.
2 - FAST - zrychlení jízdního povrchu.
3 - STOP - zastavení jízdního povrchu.
4 - SLOW - zpomalení jízdního povrchu

Obrázek 6 - Dálkové ovládání (zdroj: vlastní)

Tabulka 4 - Rychlost jízdního povrchu (přepočet z procent značících kontrolní panel simulátoru na km/h)

kontrolní panel

km/h

(%)
100

21

90

18,9

80

16,8

70

14,7

60

12.6

50

10,5

40

8,4

30

6,3

20

4,2

10

2,1
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9.2 Metodická řada pro jízdu na snowboardu na simulátoru
Maxxtracks
1. Přivyknutí na snowboard a simulátor Maxxtracks.
2. Sesouvání po spádnici.
3. Sesouvání šikmo svahem „padající list“.
4. Základní smýkaný oblouk.

Metodika je pro snadnější orientaci uspořádána následujícím
způsobem:
•

cíl cvičení

•

vhodný sklon svahu simulátoru

•

rychlost simulátoru (uváděná v procentech)

•

technika a metodický postup činnosti

•

časté chyby, jejich korekce a cvičení.

Uspořádání kapitol a metodická řada jsou inspirovány knihou Snowboarding, Metodika
výuky od Dalibora Dvořáka a kol. (2014)

9.3 Přivyknutí na snowboard a simulátor Maxxtracks
Manipulace se snowboardem
•

cíl – seznámení se se způsoby nošení snowboardu

•

tento prvek provádíme mimo jízdní povrch na dolní plošině před vstupem na
simulátor

Výuka na simulátoru probíhá na jednom místě, takže se s klienty nemusíme nikam
přesouvat, jak by tomu bylo při výuce na sněhu. To ovšem také znamená, že nemají
možnost se naučit jak správně nosit snowboard. Proto je nutné manipulaci se
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snowboardem před vstupem na simulátor popsat, názorně ukázat a nechat klienty
vyzkoušet.
Dvořák a kol. (2014) doporučují snowboard nosit dvěma základními způsoby:
•

na krátkou vzdálenost v jedné ruce u boku (mezi vázáním), skluznicí k tělu

•

na delší vzdálenost v obou rukou, za zády, skluznicí k tělu

Základní snowboardový postoj
Správné postavení na snowboardu je důležité pro zvládnutí všech ostatních jízdních
dovedností. V závislosti na typu vázání a na úrovni jezdce se postavení ramen vůči
snowboardu mírně liší. Postoj je uvolněný, váha rozložená rovnoměrně na obě nohy,
nohy jsou pokrčené v kolenou, díváme se vpřed, trup i hlava jsou vzpřímené (Straková,
T.; Kostrbík, M.; Ondrák, A.; Strachová, M., 2011).

Základní snowboardový postoj pro jízdu
Základní postoj pro jízdu vychází ze základního snowboardového postoje, obsahuje
však následující odlišnosti: hmotnost těla je více na přední noze, a to v poměru přibližně
60% na přední a 40% na zadní noze. Přední paže ukazuje do směru jízdy před špičku
snowboardu, zadní je mírně pokrčená a ukazuje mezi zadní vázání a patku snowboardu.
Pohled sleduje směr jízdy. Jízda pravou nohou ve směru jízdy se nazývá „goofy“. Jízda
levou nohou ve směru jízdy se nazývá „regular“ (Dvořák a kol., 2014).

Vstávání a padání
•

cíl – získání povědomí jak správně padat a předejít tak úrazům

•

vhodný sklon simulátoru – na simulátoru Maxxtracks tento prvek neprovádíme

•

rychlost simulátoru – 0 %

Tento prvek na simulátoru cvičit nelze, protože jeho nejmenší sklon činí 9 stupňů a
nevytváří rovinu, která je pro nácvik pádů vhodná. Začátečník ještě neumí zatěžovat
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hrany a na svahu by se neudržel. Z toho důvodu tedy pády jen vysvětlíme, popřípadě
vyzkoušíme bez upnutí nohou do vázání.

Vstávání na snowboardu provádíme dvěma způsoby: pomocí zadní backsidové hrany
nebo pomocí přední frontsidové hrany. Ze sedu přes backsidovou hranu zády ke svahu
vstáváme postupným přenášením kolenou a pak i těžiště těla nad snowboard. Opíráme
se o paže a zvedáme hýždě nad terén tak dlouho, dokud nejsme schopni se postavit.
Z kleku přes frontsidovou hranu čelem ke svahu vstáváme přenášením těžiště těla nad
snowboard pomocí paží (Gnad a kol., 2008).
Při pádu přes frontsidovou hranu se snažíme dopadat nejdříve na kolena a následně na
předloktí. Paže máme pokrčené v loktech a mírně předpažené. Ruce svíráme v pěst a
hlavu otáčíme na stranu. Při pádu přes backsidovou hranu ruce svíráme v pěst, krčíme
paže v loktech a mírně zapažíme. Dopadáme na hýždě a pád tlumíme předloktím. Bradu
tlačíme k hrudníku a pád zakončíme zhoupnutím na záda. (Dvořák a kol., 2014).

Upínání nohou do vázání a pohyb s přední nohou upnutou do vázání
•

cíl – naučit se správně upínat nohy do vázání a předejít tak komplikacím na
svahu; pohybovat s přední nohou upnutou do vázání ve svahu (stoupání a sestup
svahem)

•

vhodný sklon simulátoru – dolní plošina simulátoru, mírný

•

rychlost simulátoru – 0 %

Upínání nohou do vázání začínáme přední nohou v předklonu na dolní plošině
simulátoru. Freestylové vázání zapínáme nejprve vrchní přezkou, aby se lépe bota
usadila do vázání, a poté zapneme přezku spodní. Než se pustíme do zapnutí i druhé
nohy, přesuneme se na jízdní povrch simulátoru a nacvičíme si stoupání a sestup
svahem. Zaujmeme postoj čelem k jízdnímu povrchu, snowboard stočíme po vrstevnici.
Z této pozice výkrokem zadní nohy (neupnuté do vázání) vstupujeme na jízdní povrch,
v předklonu podlézáme pomocnou tyč simulátoru a zahajujeme stoupání svahem. Ke
stoupání svahem využíváme chůze po frontsidové hraně (obr. 7). Osu ramen máme
rovnoběžně s předozadní osou snowboardu. Při chůzi na frontsidové hraně je hmotnost
těla na špičce upnuté nohy do vázání a tlačí na frontsidovou hranu, aby snowboard
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neujížděl. Vždy nejprve vykročíme zadní nohou, snowboard poté k zadní noze
přisuneme a tlakem na špičku přední nohy zasekneme frontsidovou hranu do jízdního
povrchu. To celé opakujeme stále dokola, dokud nevystoupáme k horní pomocné tyči.
Odtud zahájíme sestup svahem. S pomocí tyče se otočíme čelem ze sjezdovky dolů
zatížením volné nohy a přetočením snowboardu na backsidovou hranu. K sestupu
svahem využíváme chůze po backsidové hraně (obr. 8). Osu ramen máme rovnoběžně
s předozadní osou snowboardu. Při chůzi na backsidové hraně je hmotnost těla na patě
upnuté nohy do vázání a tlačí na backsidovou hranu, aby snowboard neujížděl.
Vykročením (posunutím) snowboardu začínáme krok. Tlakem na patu přední nohy
snowboard zasekneme backsidovou hranou do jízdního povrchu a přisuneme zadní
nohu. To celé opakujeme, dokud nesestoupáme k dolní pomocné tyči. Zde si sedneme
na koberec a upneme do vázání i druhou nohu.

Obrázek 7 - Stoupání svahem (zdroj: vlastní)
Obrázek 8 - Sestup svahem (zdroj: vlastní)

„Koloběžka“ na simulátoru cvičit nelze, proto ji klientům opět jen vysvětlíme.
Jízdu s přední nohou upnutou do vázání „koloběžku“ provádíme opakovanými odrazy
zadní nohy, rovnoběžně s frontsidovou, resp. backsidovou hranou snowboardu. Střídavě
přenáším váhu s odrazové na skluzovou nohu. „Koloběžku“ využíváme při jízdě na
rovině nebo v mírném svahu. Odrážíme se na úrovni skluzové nohy a při delších
skluzech pokládáme odrazovou nohu na snowboard mezi vázání a zaujímáme základní
postavení pro jízdu (Gnad a kol., 2008).
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Jízda po spádnici – přivyknutí si na jízdní povrch simulátoru
•

cíl – prvotní seznámení a přivyknutí na jízdní povrch v pohybu a jízdu s oběma
nohama upnutýma do vázání

•

vhodný sklon simulátoru – mírný

•

rychlost simulátoru – 0 až 30 %

Jízda po spádnici (obr. 9) je prvním prvkem na simulátoru s oběma nohama upnutýma
do vázání za jedoucího jízdního povrchu. Zaujmeme základní postoj pro jízdu. Přední
rukou (rukou níže ze svahu) se opíráme o tréninkovou tyč, tak abychom nesjeli dolů.
Pohled směřuje do zrcadla.

Obrázek 9 - Jízda po spádnici (zdroj: vlastní)

Chyby, jejich korekce a cvičení
 = popis chyby, nesprávného provedení, popř. důsledku
 = možnosti nápravy a cvičení, která můžeme k nápravě uvedených chyb využít
 hmotnost těla na zadní noze
 špatná kontrola rovnováhy způsobená příliš velkým předklonem a pohledem pod
nohy nebo věšením se na tréninkovou tyč
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 přílišné zatěžování frontsidové nebo backsidové hrany (snowboard nedrží směr po
spádnici)
 pro získání větší stability a přivyknutí na jízdní povrch se můžeme držet tréninkové
tyče oběma rukama (tento prvek provádíme pro získání stability a důvěry
k jízdnímu povrchu, poté zaujmeme znovu základní postoj pro jízdu a opíráme se
jen přední rukou, aby nedošlo k zafixování špatného postavení na snowboardu)
 přivyknutí na jízdu po spádnici bez opírání se o tréninkovou tyč provádíme
opakovanými odrazy od tyče a následnou jízdou v základním postavení pro jízdu
zpět k tyči.

9.4 Sesouvání po spádnici
•

cíl – zatěžování hrany snowboardu: zvládnutí stoupání svahem simulátoru
vzhůru, sesouvání po backsidové a frontsidové hraně a brzdění.

•

vhodný sklon simulátoru – mírný až středně strmý

•

rychlost simulátoru – 20 až 40 %

Sesouvání na backsidové hraně (obr. 10a a 10b) zahájíme u dolní tréninkové tyče.
Snowboard je kolmo na spádnici. Ruce se opírají o tréninkovou tyč pouze tak, aby
snowboard nesjížděl dolů (na tyč se nevěšíme). Pohled směřuje do zrcadla. Hmotnost
těla je rovnoměrně rozložená na obou dolních končetinách, jako při základním postoji,
kolena jsou však výrazněji pokrčená. Tlak na backsidovou hranu se vytváří přenosem
hmotnosti těla na paty. Jakmile se s pomocí tréninkové tyče daří vytrvat v tomto
postavení, pokusíme se tyče pustit a sesouvat na místě (jízdní povrch pod námi
prokluzuje). Tlak na hranu musíme vytvářet pouze takový, abychom nestoupali svahem
vzhůru, ani nesesouvali dolů, ale stáli na místě. V dalším kroku zatížíme backsidovou
hranu výrazněji snížením těžiště těla (mírným vertikálním pohybem dolů), zvětšíme
úhel hranění a snažíme se stoupat po jízdním povrchu vzhůru. Odlehčením hrany
zastavíme stoupání a začneme sesouvat. Toho docílíme sklopením snowboardu více na
plochu, čímž zmenšíme úhel hranění. Zároveň provádíme mírný vertikální pohyb vzhůru
(extenzi dolních končetin). Snowboard se v důsledku toho odlehčí, což nám zjednoduší
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„odhranění“ a zahájíme sesouvání. Opětovným zatížením hrany sesouvání dolů
zastavíme.

Obrázek 10a, 10b - Sesouvání na backsidové hraně (zdroj: vlastní)

Sesouvání na frontsidové hraně (obr. 11a a 11b) začínáme u horní tréninkové tyče čelem
k tyči a do svahu. Ruce se drží tyče tak, abychom nesjeli dolů. Tlak na frontsidovou
hranu se vytváří pomocí přenosu hmotnosti těla na špičky. Dále postupujeme jako při
backsidovém sesouvání s tím rozdílem, že u frontsidového sesouvání po sesouvání na
místě začínáme sesouváním k dolní tyči, poté následuje stoupání svahem.

Obrázek 11a, 11b - Sesouvání na frontsidové hraně (zdroj: vlastní)
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Chyby, jejich korekce a cvičení
 špatná kontrola rovnováhy způsobená příliš velkým předklonem a pohledem pod
nohy nebo věšením se na tréninkovou tyč
 hmotnost těla není rovnoměrně rozložená na obě dolní končetiny, tím snowboard
ujíždí na jednu či druhou stranu, nesesouvá
 kontakt spodní hrany snowboardu se sněhem a pád je způsobený příliš velkým
sklonem prkna
 příliš ztuhlé a toporné postavení
 nadměrné zatížení hrany přilehlé ke svahu, hrana se „zahraní“, jízdní povrch
přestane prokluzovat a začínáme nekontrolovaně stoupat svahem
 napřímit hlavu a trup a dívat se do směru jízdy (do zrcadla)
 sesouvat na cíl (na kloboučky a barevné značky umístěné po stranách jízdního
povrchu)
 zastavit stoupání a sesouvání na pokyn partnera
 sesouvat, při zastaveném jízdním povrchu od shora dolů
 při jízdě na BS se zády opíráme o horní tréninkovou tyč, to nám umožní větší
zatížení hrany, aniž bychom stoupali svahem.

9.5 Sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin –
„padající list“
•

cíl – přenášení hmotnosti těla ze středu snowboardu na levou i pravou nohu a
změna směru sesouvání v jedné určité výšce jízdního povrchu

•

vhodný sklon simulátoru – mírný až středně strmý

•

rychlost simulátoru – 25 až 50 %

Tímto prvkem plynule navazujeme na sesouvání po spádnici. Přenesením
hmotnosti těla na levou či pravou nohu dojde ke stočení špičky snowboardu ze
svahu ve směru zatížení a zahájíme sesouvání šikmo svahem. Současně
s přenosem hmotnosti těla ukazuje ruka na straně zatížené (přední) nohy do
směru sesouvání. Pohledem sledujeme směr jízdy (kontrolovat správnost pohybů
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můžeme v zrcadle). Hmotnost těla přenášíme výhradně v podélné ose
snowboardu (ve směru špičky a patky), horní částí těla nerotujeme. Přenesením
hmotnosti těla plynule z přední nohy na nohu zadní dochází ke stočení patky
snowboardu ze svahu ve směru zatížení a zahájíme sesouvání šikmo svahem na
druhou stranu. Znovu současně s přenosem hmotnosti těla ukazuje ruka na straně
zatížené (přední) nohy do směru sesouvání. Pohledem sledujeme směr jízdy.
Přenesením hmotnosti těla na střed snowboardu (rozložením hmotnosti
rovnoměrně na obě nohy) přejdeme do sesouvání po spádnici. „Padající list na
backside (obr. 12) začínáme u spodní tréninkové tyče. Padající list na frontside
(obr. 13) začínáme u horní tréninkové tyče čelem k tyči a do svahu. Snažíme se
vytvořit dostatečný tlak na hranu přilehlou ke svahu, tak abychom nesesouvali
svahem dolů, ani nestoupali svahem vzhůru, ale prováděli „padající list“ z jedné
strany na druhou, v jedné určité výšce jízdního povrchu. Stoupání a sesouvání
šikmo svahem můžeme zařadit jako doplňující cvičení. 2

Obrázek 12 - Padající list na backsidové hraně (zdroj: vlastní)
Obrázek 13 - Padající list na frontsidové hraně (zdroj: vlastní)

Pokud máme po sesouvání na backside potíže se sesouváním na frontside, můžeme pokročit
k „padajícímu listu“ na backside. Získáme další cenné zkušenosti a později se opět vrátíme k sesouvání na
frontside.

2
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Chyby, jejich korekce a cvičení
 snowboard se stočí ke spádnici důsledkem příliš prudce přenesené hmotnosti těla
a rotací trupu
 nedostatečné zatížení hrany přilehlé ke svahu (sesouváme z jízdního povrchu
dolů)
 nadměrné zatížení hrany přilehlé ke svahu, hrana se „zahraní“, jízdní povrch
přestane prokluzovat a začínáme stoupat svahem
 otočíme hlavu a díváme se do směru jízdy a teprve v momentě pomalého
smýkaní na požadovanou stranu přenášíme hmotnost těla a vědomě zatížíme
přední nohu
 měnit směr smýkaní na pokyn partnera
 před změnou směru jízdy a přenosu hmotnosti těla na opačnou nohu přejdeme na
krátké smýkaní po spádnici na místě
 „padající list“ po vytyčené dráze (smýkat směrem k barevným značkám
umístěným po stranách jízdního povrchu).
 jezdec má v ruce molitanové kladivo a pomocí „padajícího listu“ se přesouvá na
pokyn partnera k různě barevným kloboučkům po stranách jízdního povrchu,
kde je zatlouká (hra pro děti)

9.6 Základní smýkaný oblouk
Základní smýkaný oblouk s dopomocí tréninkové tyče
•

cíl – kontrolovaná jízda se změnou směru, která zahrnuje „přehranění“ v jedné
určité výšce jízdního povrchu bez pomocné tyče

•

vhodný sklon simulátoru – mírný

•

rychlost simulátoru – 40 až 80 %

Nácvik základního smýkaného oblouku cvičíme nejprve s dopomocí tréninkové tyče.
Snowboard uvedeme do pohybu sesouváním šikmo svahem podél tréninkové tyče.
Zaujmeme základní postoj pro jízdu. Před zahájením oblouku se přední rukou přidržíme
tyče, abychom nesjeli dolů. Postavení těla je vždy v souladu se základním postavením
pro jízdu (obr. 14a). Přeneseme hmotnost těla na přední nohu. Snowboard sklopíme na
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plochu a zmenšíme úhel hranění pohybem kotníků a kolen. Špička snowboardu se stočí
směrem do spádnice (obr. 14b). Při jízdě po spádnici zahájíme rotaci těla ve směru
oblouku (postupně od shora dolů: od hlavy ke kotníkům). „Přehranění“ provedeme
mírným náklonem těla do oblouku, zatížením hrany přilehlé ke svahu a zvětšením úhlu
hranění (obr. 14c). Přední rukou se pouštíme tyče a výjezd z oblouku je již na opačné
hraně v základním postoji pro jízdu. V následných pokusech se přidržujeme tyče až
v průběhu oblouku, při stočení špičky snowboardu do spádnice. Rychlost pásu postupně
zvyšujeme, pro adaptaci na potřebnou rychlost k nácviku smýkaného oblouku bez
tréninkové tyče.

Obrázek 14a, 14b, 14c - Smýkaný oblouk s dopomocí tréninkové tyče (zdroj: vlastní)

Základní smýkaný oblouk
•

cíl – kontrolovaná jízda se změnou směru, která zahrnuje „přehranění“ v jedné
určité výšce jízdního povrchu bez pomocné tyče

•

vhodný sklon simulátoru – mírný

•

rychlost simulátoru – 70 až 100 %

Po zvládnutí základního smýkaného oblouku s dopomocí tréninkové tyče zbývá
samotný základní smýkaný oblouk, bez tréninkové tyče a při vyšší rychlosti jízdního
povrchu (obr. 15a – 15f). Snowboard uvedeme do pohybu sesouváním šikmo svahem,
nyní rychleji a dynamičtěji. Toho docílíme větším stočením špičky snowboardu do
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spádnice a zatížením hrany přilehlé k jízdnímu povrchu, než je tomu u „padajícího
listu“. Dále pokračujeme podle postupu popsaného v odstavci výše.

Obrázek 15a ̶ 15f - Základní smýkaný oblouk (zdroj: vlastní)

Chyby, možnosti nápravy a cvičení:
 hmotnost těla na zadní noze
 ramena nerotují ve směru oblouku a po počátečním impulsu se vrací zpět
 mávání paží a náklony trupu, důsledkem toho dochází ke ztrátě rovnováhy,
správného postavení a následuje pád
 nedostatečná rotace ramen
 předčasné „přehranění“
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 nedostatečná rychlost získaná při sesouvání šikmo svahem (následné
„přehranění“ trvá příliš dlouho a snowboard sjíždí po jízdním povrchu dolů)
 klást důraz na přenesení hmotnosti těla na přední nohu
 pohled ve směru oblouku, nedívat se pod nohy
 pro nacvičení dostatečně rychlého a dynamického sesouvání šikmo svahem,
využijeme tréninkovou tyč – tyče se přidržíme přední rukou a zaujmeme správné
postavení pro sesouvání šikmo svahem. V momentě, kdy cítíme, že hrana
snowboardu pracuje a držení se tyče nám brání v jízdě, se tyče pustíme a
zahájíme sesouvání šikmo svahem
 nácvik „přehranění“ s oběma rukama na tréninkové tyči na místě (pro nácvik
pohybu kolen a kotníků, sklápění snowboardu do oblouku)
 nácvik „přehranění“ s přední rukou na tréninkové tyči na místě (pro nácvik
pohybu kolen a kotníků, sklápění snowboardu do oblouku, tentokrát ve
správném postavení pro jízdu)
 nácvik „přehranění“ ze shora jízdního pásu dolů, dostatečně vysoko nad
tréninkovou tyčí (postupně se snažit „přehranit“ rychleji a na místě, v jedné
určité výšce jízdního povrchu).
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10 Porovnání snowboardingu na simulátoru a sněhu
V této části porovnáme námi zjištěné odlišnosti snowboardingu na simulátoru a sněhu,
přičemž se budeme opírat o názory poskytnuté instruktory v rozhovorech.
Na otázku, jak by popsal své první dojmy z jízdy na simulátoru, respondent č. 3 uvedl:
„Ze začátku jsem si připadal, jako kdybych stál na snowboardu poprvé. Po chvíli jezdění
a zvykání na větší citlivost povrchu jsem zjistil, že spousta věcí je podobných a
dovednosti naučené na sněhu zde fungují také.“ Podobné odpovědi jsem dostal od všech
respondentů. Respondent č. 1 odpověděl: „Realita se hodně lišila od očekávání.
Nedokázal jsem ihned dovednosti ze sněhu převést na simulátor. Chvíli mi trvalo, než
jsem se oprostil od pocitu, že jsem na místě a pohybuje se pás.“ Ano, oproti sněhu se na
simulátoru nepohybujeme ze shora dolů, ale snažíme se jezdit v jedné určité výšce ze
strany na stranu a pás jede pod námi. Koberec tvoří několikamilimetrový chlup, který je
neustále v pohybu. Je citlivější než sníh a každý sebemenší pohyb na něm má okamžitou
odezvu. Respondent č. 4 sdělil: „První jízda se může zdát jiná, ale člověk si zvykne, že
koberec oproti sněhu neodpouští chyby a pak jezdí na pásu mnohem důkladněji.“
Respondent č. 1 dodává: „Pás celkově odpouští málo chyb, a proto všude musíte být
přesnější a načasování musí být správné.“. To vše má dopad na styl jízdy, který je na
simulátoru specifický. Jezdec je závislý na nastavené rychlosti pásu a musí se jí
přizpůsobit. Přibrzděním se nic nemění, pás jede pořád stejně rychle, a tak stále hrozí
riziko pádu, pokud se jezdec přestane soustředit a jezdí bez pomocí tyče na přidržování.
Zastavit jízdu na simulátoru tedy nelze a odpočinout si můžeme až tehdy, kdy jízdní
povrch vypneme. To ovšem neplatí v případě, kdy nacvičujeme sesouvání na BS a FS
při zastaveném jízdním povrchu. Pády na simulátoru nejsou vůbec příjemné, proto je
třeba být stále ve střehu a mít také připravené dálkové ovládání na zastavení jízdního
povrchu. Jaké jsou tedy zásadní rozdíly při jízdě na pásu? „Pás jede pod vámi a vy
musíte nabrat rychlost do oblouku tak, že se rozjedete ze strany na stranu, nikoliv jízdou
z kopce dolů. Opírat se o hranu snowboardu jde, jen když je hrana po vrstevnici, takže
oblouk se snažíte dělat rychle, aby snowboard byl znovu po vrstevnici, a vy jste se mohli
opírat o hranu a nesjížděli dolů,“ uvedl respondent č. 4. To potvrzuje i respondent č. 6:
„Koberec jede pod vámi, takže vy stojíte na místě. V momentě kdy zatížíte hranu a
začínáte brzdit, jedete s pásem vzhůru. Hranu opíráme o pás, který jede, když je prkno
směrem po spádnici, nemůžeme se o hranu opřít. To je důvod proč nejde dělat řezaný
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oblouk. Na pásu se při výjezdu z oblouku přesouvá těžiště mírně na zadní nohu.“
Vzhledem k tomu, že při sesouvání po spádnici na BS i FS a při sesouvání se střídavým
zatěžováním dolních končetin na BS i FS využíváme výhradně vrstevnice, je technika a
samotné provedení totožné. Jak uvedli respondenti, v momentě, kdy snowboard stočíme
po spádnici, sjíždíme po pásu dolů. Tomu zamezíme tak, že co nejrychleji stočíme prkno
znovu směrem k vrstevnici a zatížíme hranu. Důsledkem ovšem často bývá tendence
protlačit prkno do oblouku přes zadní nohu „protirotací“ nebo přeskakovat z hrany na
hranu. Důležité je tedy zdůraznit, že takováto technika není správná a snažit se o její
nápravu.
Nastavení náklonu a rychlosti sjezdovky podle typu cvičení a úrovně jezdce, pomocná
tyč na přidržování, zrcadlo pro kontrolu pohybů a fakt, že instruktor má klienta na
jednom místě před sebou, dělá ze simulátoru jedinečné prostředí pro výuku. Hlavní
rozdíly podle respondenta č. 3 jsou: „Na simulátoru se jde prakticky hned k jízdě a
přivyknutí na snowboard je zde krátké. Výuka je více intenzivní, ale některé jízdní prvky
na simulátoru nelze provádět. Instruktor má prostor pro opravování žáka neustále v
průběhu jízdy.“ S tím souhlasí i odpověď respondenta č. 2: „Výuka je více intenzivní a
klient se prakticky nezastaví. Informace může zpracovávat, zatímco jede a rovnou zkouší
praktikovat rady instruktora.“ Respondent č. 5 shrnuje rozdíly následovně: Spousta věcí
nejde dělat totožně jako při učení na sněhu. Stabilitu a přenášení váhy se na simulátoru
člověk naučí podle mě mnohem rychleji, nicméně stále chybí prostor na určité
metodické prvky, které jsou v metodické řadě důležité. Nicméně na simulátoru pro ně
prostor není. Přesto klient, který začíná na snowboardu na simulátoru, základní
motorické dovednosti při výuce získá, i když z důvodů kapacity vynecháváme koloběžku,
nácvik pádů a jízdu po spádnici s jednou nohou ve vázání – což je mimochodem dobré
klientovi alespoň zmínit a popsat.“ Absence nácviku metodických prvků, jako jsou
koloběžka, přivyknutí na snowboard na rovině, jízda po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny a jízda na vleku, celou výuku mírně
znehodnotí, poněvadž to se člověk může naučit až na sněhu. Protože ale již jezdec bude
umět se snowboardem zdatně manipulovat, neměl by to být veliký problém. „Nemyslím
si, že by tyto metodické kroky nemohli dopilovat na kopci. Pás je připraví dostatečně
koordinačně, aby tyto kroky poté zvládli,“ podporuje tvrzení respondent č. 4. Oproti
sněhu jsou na stranách jízdního povrchu simulátoru různě barevné značky a kloboučky,
které se využívají ke zpestření výuky. Například hra na zatloukání kloboučků
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molitanovým kladivem, při nácviku „padajícího listu“, má u dětí velký úspěch. Výuka
na simulátoru je bezpečnější, díky zmíněné pomocné tyči na přidržování a možnosti
zastavení jízdního povrchu. Výhodou je také ušetřený čas, který klient neztratí při
přesunu na vhodné sjezdovky, při čekání ve frontách a jízdou na vleku. Tyto výhody
zmínili i mnozí respondenti. Respondent č. 5 řekl: „Začátečník ocení zejména
bezpečnost, která spočívá v opoře tyče. Skvělou věcí je možnost nastavit sklon sjezdovky
a zejména také rychlost pásu. Další věcí je povrch, který nepřekvapí muldou či
ledovkou.“ Nevýhodou výuky na simulátoru je výše zmíněná absence některých prvků
z metodické řady. Pás je poměrně úzký a není zde tolik prostoru jako na většině
sjezdovek na kopcích. Pokročilí jezdci si na pás musí nejprve zvyknout, svoje
dovednosti ze sněhu ihned praktikovat nemohou, z důvodu patrné odlišnosti obou
povrchů. O nevýhodách mluvil respondent č. 1 takto: „Klienti nezažijí negativní vlivy
z výuky na sněhu (možnost ujetí snowboardu, ohled na ostatní účastníky sjezdovky). To
může být ale zároveň i výhoda.“ Respondent č. 4 uvedl: „Je omezen šířkou a délkou,
větší by byl vhodnější. Nedá se na něm naučit jízda na vleku a některé další metodické
prvky. Nedokáže simulovat nerovnosti, které se na sjezdovkách objevují často.“
„Rozdílnost obou povrchů (skluznost, citlivost), málo místa a absence nácviku výše
zmíněných dovedností“ jsou nevýhody uvedené respondentem č. 6.
.
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11 Shrnutí
Zjistili jsme, že simulátor má s jízdou na sněhu mnoho společného. Při různých jízdních
prvcích, jako jsou sesouvání po spádnici na BS i FS a sesouvání šikmo svahem se
střídavým zatěžováním dolních končetin na BS i FS, je technika totožná. Základní
smýkaný oblouk však provádíme jen ve formě přizpůsobené simulátoru. Technika
oblouku se sice skutečně oblouku na sněhu podobá, nicméně patrné rozdíly jsou
především při „přehranění“ a rozložení hmotnosti těla.
Dále jsme vzali postupně prvky z metodické řady podle Dvořáka a kol. (2014) a zjistili
jsme, co z výuky na sněhu lze natrénovat na simulátoru, které prvky zde můžeme
efektivně procvičit, tím získat cenné zkušenosti a do jisté míry se připravit na svou první
zimní sezónu, a co si můžeme poprvé vyzkoušet až na sněhu:
1) Přivyknutí na snowboard – pro vyzkoušení nošení snowboardu, upínání nohou do
vázání, základního postoje a základního postoje pro jízdu lze využít spodní plošiny
simulátoru. Tyto prvky s povrchem nesouvisí a jsou proto po technické stránce
totožné. Plošinu však nedoporučuji na cvičení pádů a vstávání, použít nelze ani
jízdní povrch, protože jeho nejmenší sklon činí 9 stupňů a nevytváří rovinu, která je
pro nácvik pádů vhodná. Začátečník ještě neumí zatěžovat hrany a na svahu by se
neudržel. Z toho důvodu tedy pády jen vysvětlíme, popřípadě vyzkoušíme bez
upnutí nohou do vázání. Na koberci se můžeme naučit také chůzi do kopce i z kopce
s přední nohou upnutou do vázání. K prvkům, které se můžeme naučit až na sněhu,
patří koloběžka.
2) Jízda po spádnici s přední nohou upnutou do vázání – na simulátoru ve výuce chybí
z důvodu absence dojezdu do roviny.
3) Jízda na vleku – na simulátoru ve výuce chybí z důvodu absence vleku.
4) Sesouvání po spádnici – ve výuce na sněhu tento prvek v metodické řadě následuje.
Na simulátoru však cvičíme sesouvání po spádnici až po jízdě po spádnici
s přidržováním se tréninkové tyče. Prvek slouží k přivyknutí na koberec. Teprve
poté se dostáváme k sesouvání po spádnici.
5) „Padající list“ a sesouvání šikmo svahem mají své místo v metodické řadě i na
simulátoru.
6) Jízda šikmo svahem – jízdní povrch umožnuje jízdu pouze smýkanou, proto nácvik
jízdy šikmo svahem v metodické řadě chybí.
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7) Základní smýkaný oblouk – zvládnutí základního smýkaného oblouku je cílem
výuky na simulátoru Maxxtracks.
8) Základní řezaný oblouk – jízdní povrch umožnuje jízdu pouze smýkanou, proto
nácvik základního řezaného oblouku v metodické řadě na simulátoru chybí.

Tabulka 5 - Porovnání metodické řady na simulátoru Maxxtracks a na sněhu

Metodická řada výuky na sněhu podle Dvořáka a

Metodická řada na simulátoru Maxxtracks

kol. (2014)

podle nás

přivyknutí na snowboard
jízda po spádnici s přední nohou upnutou do

přivyknutí na snowboard a simulátor Maxxtracks
sesouvání po spádnici

jízda na vleku

„padající list“

sesouvání po spádnici

základní smýkaný oblouk

„padající list“
sesouvání a jízda šikmo svahem
základní smýkaný oblouk
smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru
základní řezaný oblouk

V tabulce č. 5 názorně vidíme, které metodické prvky na simulátoru nelze nacvičit.
Konkrétně tedy: jízda po spádnici s přední nohou upnutou do vázání, jízda na vleku,
sesouvání a jízda šikmo svahem, smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru (oblouk
zvýšením) a základní řezaný oblouk. Absence metodických prvků je na simulátoru
značná, nicméně jde převážně o takové dovednosti, které postačí alespoň vysvětlit nebo
zvládnutím ostatních metodických prvků na simulátoru nám připraví pevné základy pro
pozdější nácvik těchto chybějících dovedností na sněhu.
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Závěr
Cílem práce bylo porovnání jízdy a metodiky výuky na snowboardu na simulátoru
Maxxtracks a na sněhu. Zjistit tak, zdali nám jízda na simulátoru umožní naučit se jezdit
na snowboardu v uzavřené hale bez sněhu. K dosažení tohoto cíle jsme z dostupných
publikací vytvořili teoretickou část obsahující popis techniky a metodiky jízdy na
snowboardu na sněhu, která byla důležitým bodem pro splnění dalšího úkolu, kterým
bylo vytvoření kapitoly: Technika a metodiky jízdy na simulátoru Maxxtracks.
V následující části práce jsme poznamenali významné rozdíly jak v technice, tak v
metodice výuky, které jsme podpořili rozhovory s instruktory snowboardingu, kterým
jsme kladli u otázky. Všichni vybraní instruktoři, kteří byli ochotni poskytnout
rozhovor, mají zkušenosti jak z výuky snowboardingu na sněhu, tak z výuky na
simulátoru Maxxtracks. Pro porovnání jsme použili také metodickou řadu výuky
snowboardingu podle Dvořáka a kol. (2014), s jejichž pomocí jsme zmapovali, které
metodické prvky z výuky na sněhu na simulátoru natrénovat lze, a které nikoli.
Zjistili jsme, že simulátor má s jízdou na sněhu mnoho společného. Při různých jízdních
prvcích, jako jsou sesouvání po spádnici na BS i FS a sesouvání šikmo svahem se
střídavým zatěžováním dolních končetin na BS i FS, je technika totožná. Liší se však u
oblouků. Základní smýkaný oblouk provádíme jen ve formě přizpůsobené simulátoru,
nicméně i tato podoba může být pro jezdce přínosem. Základní řezaný oblouk provést
nelze. Není zde prostor ani pro nácvik „koloběžky“ a dalších cviků z metodické řady na
přivyknutí na snowboard, jízdu po spádnici s přední nohou upnutou do vázání a jízdu na
vleku. Oproti výuce na sněhu má simulátor výhodu v podobě tréninkové tyče, díky které
získá jezdec v začátcích jistotu a stabilitu. Došli jsme k přesvědčení, že základy
snowboardingu na simulátoru naučit lze, samotná práce však probíhala pouze na
simulátoru Maxxtracks, můžeme tak jen teoreticky tvrdit, že jezdec, který ovládá jízdu
na simulátoru, a provádí tedy podobné pohyby jako na sněhu, zvládne převést tyto
dovednosti i na sníh. Do jaké míry je toto tvrzení pravdivé, na to je třeba výzkumu.
Snowboarding se stále těší velké oblibě, hlavně u mladých lidí, kteří v létě netrpělivě
vyhlíží další zimní sezónu, aby se mohli na snowboardu naučit nebo se přiučit něčemu
novému. Simulátor Maxxtracks tak může být pro snowboarding zajímavou alternativou
nejen mimo zimní sezónu. Tato práce může posloužit jako návod, jak obsluhovat a
používat simulátor Maxxtracks k výuce snowboardingu.
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Respondent č. 1
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„Po čtyřech odučených sezónách na horách a hledání práce v Praze mimo
sezónu mi práce na Maxxtracksu sedla do noty.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„Na snowboardu jezdím 11 let a učím 6 sezón.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„Realita se hodně lišila od očekávání. Nedokázal jsem ihned dovednosti ze
sněhu převést na simulátor. Chvíli mi trvalo, než jsem se oprostil od pocitu,
že jsem na místě a pohybuje se pás.“
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4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Jízda na pásu vás nutí stát více na zadní noze a potom oblouček uděláte jen
protirotací (utrhnutím), přenášení váhy na přední nohu při začátku oblouku
musíte na pásu více zdůraznit. Pás celkově odpouští málo chyb, a proto
všude musíte být přesnější a načasování musí být správné.“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Možnost přizpůsobení sklonu a rychlosti simulátoru - nastavení ideálních
podmínek pro každého žáka a na každý krok výuky s výhodou rychlého a
bezpečného zastavení.“

6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli nemožnosti
nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé řezané oblouky)?
•

„Výuku na simulátoru neberu jako stoprocentní náhradu výuky na sněhu a
klienty na to připravuji. Některé tyto metodické kroky jsou nezbytné a je
důležité si je osvojit, než se žák naplno pustí do ježdění na horách. Beru to
jako oživení zajeté metody výuky, která byla vytvořena v době, kdy takovéto
možnosti nebyly.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„Neustálý kontakt s žákem (jak v komunikaci, tak v rozebrání každého
pohybu těla), pomoc s náklonem na hranu a na přední nohu.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Klienti nezažijí negativní vlivy ze sněhu (možnost ujetí snowboardu ohled
na ostatní sportovce na sjezdovkách, to může být ale zároveň i výhoda.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Podle mě je vhodný pro snowboardisty všech kategorií. Pro začátečníky,
aby se naučili základní ovládání snowboardu. Pro středně pokročilé a pro
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lidi s dlouhou pauzou bez snowboardu, aby si osvojili a zautomatizovali
správné držení těla a ovládání snowboardu. Pro pokročilé, aby se seznámili
s reakcemi snowboardu na sebemenší pohyb těla, které nejsou na sněhu tak
patrné, nebo aby jen zlepšili svojí fyzickou kondici.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Jednoduché a bezpečné. Dá se rychle zautomatizovat.“

11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Zpětná vazba na každý pohyb těla (Jak z pohledu instruktora na žáka, tak
možnost se vidět v zrcadle.)“

12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Že si začátečníci nevyzkouší základní chování snowboardu na sněhu od
prvního položení snowboardu až po přepadnutí přes přední hranu na první
muldě.“

Respondent č. 2
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„K výuce na Maxxtracksu jsem se dostala přes známé, kteří věděli o mých
předchozích zkušenostech s výukou snowboardingu a lyžování.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„12 let na prkně jezdím a 7 let učím.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„První pocit ze simulátoru byl nezvyklý, zejména pohyblivý povrch a větší
citlivost.“
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4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Váha je více na zadní noze. Při brzdění stoupáte s pásem a může to být
chvíli matoucí. Na pásu je třeba dělat oblouky v jedné úrovni a nesjíždět
dolů, proto se musí „přehranit“ co nejrychleji.“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Výuka je více intenzivní a klient se prakticky nezastaví. Informace může
zpracovávat, zatímco jede a rovnou zkouší praktikovat rady instruktora.“

6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli nemožnosti
nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé řezané oblouky)?
•

„I přes nemožnost vyzkoušet některá cvičení trénuje začátečník na
simulátoru stabilitu na prkně.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„U výuky napomáhá tyč, která dává začátečníkům pocit jistoty. Za jednu
lekci si vyučovaný vyzkouší několik cvičení. Rychlý pokrok.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Vyučovanému trvá, než si zvykne na pohyblivý povrch, některá cvičení
nejsou proveditelná. Absence nácviku jízdy na vleku.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Simulátor je vhodný pro kohokoliv. Vhodný pro zlepšení stability a fyzické
kondice.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Trenér je v blízkém kontaktu s vyučovaným. Manipulace je jednoduchá.“
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11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Možnost tréninku v letním období či při nepříznivém počasí.“

12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Omezený prostor pro jízdu a omezený styl jízdy.“

Respondent č. 3
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„Přes známé, díky mým zkušenostem z výuky na sněhu.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„Snowboardingu se věnuji asi 15 let a instruktorem jsem 8 let.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„Ze začátku jsem si připadal, jako kdybych stál na snowboardu poprvé. Po
chvíli ježdění a zvykání na větší citlivost povrchu jsem zjistil, že spousta věcí
je podobných a dovednosti naučené na sněhu zde fungují také.“

4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Rozložení hmotnosti těla a citlivost pásu odpouští málo chyb, proto
v oblouku větší riziko pádu a musím být přesnější“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Rozdíl vidím hlavně v tom, že na simulátoru se jde prakticky hned k jízdě a
přivyknutí na snowboard je zde krátké. Výuka je více intenzivní, ale některé
jízdní prvky na simulátoru nelze provádět. Instruktor má prostor pro
opravování žáka neustále v průběhu jízdy.“
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6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli nemožnosti
nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé řezané oblouky)?
•

„Je to nevýhoda, ale ne tak zásadní, aby výuka na pásu neměla smysl. Člověk
se naučí spoustu dovednostem a chybějící dovednosti dožene na sněhu.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„Tyč na přidržování, díky které nehoním začátečníky po svahu. Intenzivní
výuka, kde za kratší čas člověk natrénuje víc prvků a díky citlivosti pásu,
který odpouští málo chyb je následná jízda na sněhu jednodušší.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Nemůžete cvičit všechno co na sněhu. Oblouky se trochu liší a jsou
přizpůsobené koberci, na kterém se jezdí. Povrch by mohl být širší.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Hlavně pro začátečníky. Vše kromě oblouků se člověk naučí poměrně
snadno s pomocí tyče na přidržování. Oblouky už jsou obtížnější. Pokročilý
bude muset projít zase začátky, než se rozjezdí. Trénink i fyzickou přípravu
poskytuje pás pro všechny.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Funguje v pořádku. Je zde možnost zrychlit, zpomalit a poměrně rychlé
zastavení povrchu, které když se včas použije, tak se předejde úrazům.“

11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Možnost výuky, i když není na kopci sníh. Myslím, že začátky jsou i
efektivnější, než na sněhu, už kvůli té tyči, ale také samotném citlivém
povrchu.“
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12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Úzká sjezdovka.“

Respondent č. 4
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„Přes kamarády.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„Spíše se věnuji lyžování, nicméně na snowboardu jezdím 5 let a učila
jsem 3 zimy.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„Hned první jízdu na simulátoru jsem spadla a moje sebejistota šla
rychle dolů. První jízda se může zdát jiná, ale člověk si zvykne, že
koberec oproti sněhu neodpouští chyby, a pak jezdí na pásu mnohem
důkladněji.“

4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Pás jede pod vámi a vy musíte nabrat rychlost do oblouku tak, že se
rozjedete ze strany na stranu, nikoliv jízdou z kopce dolů. Opírat se o
hranu snowboardu jde, jen když je hrana po vrstevnici, takže oblouk se
snažíte dělat rychle, aby snowboard byl znovu po vrstevnici, a vy jste se
mohli opírat o hranu a nesjížděli dolů.“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Výuka je více intenzivní a bezpečnější. Pro instruktora je to daleko
pohodlnější, než na kopci plném lidí. Můžu pozorovat žáka ze všech stran
a soustředit se jen na něj.“
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6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli
nemožnosti nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici
s jednou nohou upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé
řezané oblouky)?
•

„Nemyslím si, že by tyto metodické kroky nemohli dopilovat na kopci.
Pás je připraví dostatečně koordinačně, aby tyto kroky poté zvládli.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„Simulátor lze nastavit na každého jezdce (začátečníka, pokročilého).
Žák se může soustředit pouze na učení a nemusí dávat pozor na lidi a
stromy okolo. Začátečníkům s rovnováhou pomáhá tyč a dalším
pozitivem je zrcadlo naproti ke kontrole pohybů.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Nedokáže simulovat nerovnosti, které se na sjezdovkách objevují
často.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Hlavně pro začátečníky, osvojí si techniku daleko rychleji než na kopci
plném lidí. Ale i pro pokročilé na vypilování techniky.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Ovládání simulátoru je naprosto jednoduché (4 tlačítka).“

11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Adaptace na jednotlivé úrovně jezdce. Zrcadlo lidem pomáhá vidět, co
dělají špatně. Díky rychlému zastavení při pádu nehrozí ošklivá zranění.“

12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Je omezen šířkou a délkou, větší by byl vhodnější. Nedá se na něm
naučit jízda na vleku, a některé další metodické prvky.“
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Respondent č. 5
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„Jelikož je to celkem nové zařízení /pro mě) byla jsem sama překvapená, co
všechno nabízí sportovní hala. Kamarád mi poslal inzerát, kde se sháněl
instruktor jak snb tak lyže a to přes léto.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„Jezdím 12 let a učím asi 7.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„Vždy člověk čeká, že to co umí, půjde snadno v jakýchkoliv variantách.
Proto byl prvotní rozjezd na simulátoru trochu zvláštní. Člověk čeká
totožnost se sněhem. To se nestalo, nicméně po prvotním překvapení z
povrchu, super zážitek a zejména možnost posunout svou jízdu na další
povrch, což se stává běžně (mráz, mokro, kameny).“

4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Nutné preciznější a s větším důrazem provedení pohybů hlavně při
přenášení váhy, celkově technicky náročnější.“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Spousta věcí nejde dělat totožně jako při učení na sněhu. Stabilitu a
přenášení váhy se na simulátoru člověk naučí podle mě mnohem rychleji,
nicméně stále chybí prostor na určité metodické prvky, které jsou
v metodické řadě důležité. Nicméně na simulátoru pro ně prostor není.
Přesto klient, který začíná na snowboardu na simulátoru, základní motorické
dovednosti při výuce získá, i když z důvodů kapacity vynecháváme koloběžku,
nácvik pádů a jízdu po spádnici s jednou nohou ve vázání – což je
mimochodem dobré klientovi alespoň zmínit a popsat.“
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6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli nemožnosti
nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé řezané oblouky)?
•

„Každý metodický prvek má svůj význam. Při nemožnosti ho natrénovat
ztrácí člověk určité možnosti pohybu. Je tedy nutné tyto vynechané a pro
jízdu důležité prvky doladit později, což bude značně ulehčeno již naučenými
pohyby ze simulátoru.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„Je jich spousta. Začátečník ocení zejména bezpečnost, která spočívá v
opoře tyče. Skvělou věcí je možnost nastavit sklon sjezdovky a zejména také
rychlost pásu. Další věcí je povrch, který nepřekvapí muldou či ledovkou.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Z hlediska metodických prvků se jedná o nemožnost nácviku dovedností a
pohybu na zasněžené rovince, a další je omezený prostor pro jízdu, což může
být zároveň i pozitivum.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Jak pro začátečníky, tak pokročilé. Začátečník zautomatizuje své pohyby a
naučí se základní prvky, které jsou nutné pro samotnou jízdu. Pokročilý zde
může vypilovat svoji techniku a zejména rozšířit svoje dovednosti jízdy na
odlišném povrchu.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Jednoduché. Vyžaduje se však neustálá pozornost trenéra nad jezdcem na
simulátoru. Ovládání čtyř tlačítek na ovladači: stop, start, zrychlit a zpomalit
si dokáže osvojit každý. Další dvě polohací tlačítka na ovládacím panelu:
nastavení sklonu příkřejšího či mírnějšího.“

11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Učit se a jezdit se dá v každém počasí a v každém ročním období. Intenzivní
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výuka – jak kontakt s trenérem, tak neustálý trénink při lekci – ušetří spoustu
času výuky na sněhu. Přenášení váhy a pohyby musejí být pro jízdu
provedeny velmi ucházejícně (povrch vám neodpustí tolik jako sníh).“

12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Nemožnost provést všechny metodické prvky. Údržba simulátoru.“

Respondent č. 6
1. Jak jste se dostal k učení na Maxxtracks simulátoru?
•

„Přes sociální sítě a kámoše. Jako dlouholetý instruktor snowboardingu mě
zaujal tento ojedinělý nápad, jak zažívat tento sport celý rok.“

2. Kolik let se věnujete snowboardingu a kolik sezón jste strávil jako instruktor na
svahu?
•

„Snowboardingu se věnuji přibližně 10 let, jako jezdec i instruktor.“

3. Můžete popsat svůj dojem z prvního použití simulátoru? Byla to změna oproti
sněhu?
•

„V první okamžiku jsem choval velký respekt, ale za pár desítek minut
převládalo nadšení. Byl jsem příjemně překvapen. Podobností se sněhem.“

4. Jaké vnímáte zásadní rozdíly v jízdě?
•

„Koberec jede pod vámi, takže vy stojíte na místě. V momentě kdy zatížíte
hranu a začínáte brzdit, jedete s pásem vzhůru. Hranu opíráme o pás, který
jede, když je prkno směrem po spádnici, nemůžeme se o hranu opřít. To je
důvod proč nejde dělat řezaný oblouk. Na pásu se při výjezdu z oblouku
přesouvá těžiště mírně na zadní nohu.“

5. Jaké vnímáte zásadní rozdíly ve výuce?
•

„Max nemá tak dobré skluzové vlastnosti jako sníh. Pohyb na něm musí být
daleko preciznější v každém ohledu. Co se tyče metodiky žádný zásadní
rozdíl nevnímám.“
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6. Do jaké míry je výuka začátečníků na simulátoru znehodnocena, kvůli nemožnosti
nacvičit některé metodické kroky (koloběžku, jízdu po spádnici s jednou nohou
upnutou do vázání s dojezdem do roviny, jízdu na vleku a pravé řezané oblouky)?
•

„Ve výše uvedených tématech je výuka znehodnocena poměrně značně, ale
simulátor má také spoustu kladů. A spoustu metodických kroků se zde dá
naučit daleko precizněji a rychleji. A z důvodu nedostatečných podmínek pro
naučení výše uvedených kroků doporučuji kombinaci obou prostředí
(sníh/simulátor). Co se nenaučíte na pásu, nebudete mít problém doučit se na
sněhu.“

7. Jaké má podle vás simulátor pozitiva z hlediska výuky?
•

„Pozitivum je určitě bezpečnost. Vše se dá nacvičit s podporou tyče. Další
pozitivum je nastavitelný sklon a rychlost posuvu. A samozřejmě daleko lépe
využitý čas, odpadá problém s přesuny a transport lanovnou.“

8. Jaké má podle vás simulátor negativa z hlediska výuky?
•

„Negativum je určitě omezený prostor, proti svahu citlivost povrchu. Nácvik
každé kapitoly musí být preciznější. Klientům chybí nácvik základních
dovedností jako je chůze s prknem (koloběžka) a další prvky.“

9. Pro koho je simulátor vhodný? A proč?
•

„Pro začátečníky – bezpečnost, efektivita výuky, ideální podmínky pro nácvik
díky možnosti nastavení veškerých podmínek (rychlost, sklon…). Zdokonalení
techniky- opět ideální podmínky, rychlá zpětná vazba, bezprostřední kontakt
instruktora. Pro pokročilé už takový efekt nemá, nicméně i oni mohou
vylepšit techniku, nebo jen zlepšit fyzičku před zimou.“

10. Co můžete říct k ovládání simulátoru?
•

„Velmi dobré, rychlé a přesné, nemám s ním problém.“
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11. V čem shledáváte největší výhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Efektivita,

dostupnost,

přizpůsobení

podmínek

schopnostem

snowboardisty.“

12. V čem shledáváte největší nevýhodu simulátoru Maxxtracks?
•

„Rozdílnost obou povrchů (skluznost, citlivost), málo místa a absence
nácviku výše zmíněných dovedností.“
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