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Na procesu vzdělávání se podílí několik složek, které tvoří ve výsledku jeden ucelený fungující 

organismus. Tyto složky jsou navzájem propojeny a všechny hrají stejně důležitou roli. Pokud 

chceme, aby byl instruktor komplexní, je zapotřebí zvládnutí celého tohoto procesu. 

 

Můžeme si tyto složky ukázat ve formě grafu, kde každá z nich je stejně důležitá jako ostatní. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pro jízdu na snowboardu je potřeba souhra určitých pohybů, které spolu úzce souvisejí. Tyto pohyby 

nazýváme základní snowboardové dovednosti. Jednotlivé dovednosti se snažíme postupně rozvíjet. 

Samotnou jízdu na snowboardu můžeme rozdělit na několik dovedností, které se vzájemně prolínají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při jízdě na snowboardu musí být jezdec v neustálé dynamické rovnováze. K dosažení dynamické 

rovnováhy potřebujeme mnoho různých pohybů a úkonů v závislosti na působení vnějších sil, které 

na jezdce působí.  Jezdec proto musí za pomoci vnitřních sil neustále přizpůsobovat své postavení pro 

udržení dynamické rovnováhy. Pro udržení této rovnováhy využíváme další 3 snowboardové 

dovednosti.  

K zatočení snowboardu jsou potřeba dvě věci. Postavení snowboardu na hranu náklonem těla a 

dodání rotace do snowboardu pohybem těla. Spojení mezi námi a snowboardem zajišťuje bota a 

vázání, proto je důležité, aby rotační pohyb těla vyústil v sílu působící přes botu na vázání a následně 

snowboard. Pro snowboarding je potřeba znát různé způsoby iniciace rotace a aplikovat je podle 

situace či disciplíny. 

Je to realizace a koordinace pohybových dovedností v optimálním čase a místě. Načasování je klíčová 

dovednost pro pokročilý snowboarding, proto je třeba tuto dovednost rozvíjet. 

U hranění je potřeba pochopit, že větší zahranění znamená brzdění a docílit toho můžeme prací 

nohou pod stabilním trupem. Další věcí je vertikální pohyb, kterým jsme schopni měnit tlak na hraně. 

Vertikálním pohybem vzhůru jsme schopni prkno nadlehčit a pohybem dolu zatížit. 



 

Seznámení s klientem, kontrola vybavení  

Seznámení a základní průprava se snowboardem 

Základní postavení na SNB a postavení pro jízdu  

Jízda po spádnici s přední nohou upnutou do vázání 

Jízda na vleku, na lanovce  

 

Sesouvání po spádnici  

Sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin – padající list 

Sesouvání a jízda šikmo svahem   

Základní smýkaný oblouk  

Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru 

Základní řezaný oblouk (vykrojený, carving) 

Jízda na switch 

 

Rotace při jízdě 

Tailpress, Nosepress 

Tailpress slide, Nosepress slide 

Ollie, Nollie 

FS noseroll 180° 

FS 180° 

BS 180° 

 

 


