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SEZNAM ZKRATEK 

ZOH – zimní olympijské hry 

AFTERBANG – dokonalý stylový odjezd (bez pokrčení kolen) 

AIR – skok, polet 

ALLEY LOOP – tato rotace se používá v U-rampě nebo v Quarter pipe, když se rider otočí 

na levé straně rampy o 180° a více za levou rukou nebo na pravé straně za pravou rukou. 

BACKCOUNTRY (BC) – přenesení newschool triků do volného terénu. 

BACK SIDE (blind side) SWITCH UP – přeskok na překážce o 180° ve směru rotace náskoku 

(může být i 360° nebo 540° back side switch up). 

BIG AIR – velký skok, soutěžní disciplína. 

BIG MOUNTAIN – označení pro závody ve freeridingu – doslova na velké hoře. BONK – 

jezdec některou částí lyže poklepe „ťukne“ na nějaký předmět (během provádění triku), 

např. funbox, popelnici či kamaráda. 

BIO – úhlopříčná rotace (O°- 90° ). 

BOX – překážka tvořená bednou různého tvaru, slouží k jibbování. 

BUTTER – sklouznutí přes špičky nebo patky těsně před překážkou o 180° nebo 360°. 

CARVING – technika lyžování, vyjíždění oblouků po hranách bez podílu smyku. COPING – 

horní hrana u-rampy nebo quarteru. 

DROP, DROPOVAT – skákat ze skal či různých převisů, pařezů, atd. A také to znamená 

vjíždět (skákat) zpět do stěny u-rampy. 

FAKIE & SWITCH – když lyžař jede fakie nebo switch, tak jede pozpátku. 

FLIP – salto (např. Back flip – salto vzad). FR – freeride 

FREERIDE – jízda ve volném terénu. 

FRONT SIDE SWITCH UP – přeskok na překážce o 180° proti směru rotace náskoku (může 

být i 360° nebo 540° front side switch up). 

FS – freestyle. 
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GRAB – jedná se o uchopení některé z částí lyže v určité pozici těla. Každá kombinace 

grabu a pozice těla může být provedena dvěmi způsoby - podle toho, kterou část těla 

jezdec upřednostňuje. Grab není uchopení nohy nebo boty. HALF PIPE – neboli u-rampa, 

soutěžní disciplína. 

HARDWAY – náskok na překážku o 270° ze streetového odrazu. Rotací doleva z levé 

strany náskoku nebo rotací doprava z pravé strany náskoku. 

GRIND, JIBBING – jezdec klouže lyžemi po čemkoliv, např. zábradlí, funbox, kmeny a třeba 

i po sněhu, pokud má ledovou hranu. 

LIPSLIDE – pro toho, kdo jibbuje pravou nohou dopředu, je lipslide náskok na streetovou 

překážku z levé strany přetažením patek přes začátek railu. Jezdec poté jede po railu 

pravou nohou napřed. 

NOLLIE – odraz vzhůru ze špiček lyží. NOSE – špička lyže. 

NOSE PRESS – jibbování na špičkách, vázání mimo překážku. 

OFF AXES – všechny triky mimo horizontální osu těla (tento pojem pochází z 

akrobatického lyžování a v newschool terminologii se nepoužívá!). 

OLLIE – odraz vzhůru z patek lyží. 

ON – náskok na překážku určitou rotací (270° on, 450° on, 630° on atd.). 

ONE FOOT GRIND – jibbování na jedné noze, druhá se nedotýká překážky. 

OUT – odskok z překážky určitou rotací (270° out, 450° out, 630° out atd.). PRETZEL – 

rotace z překážky do protipohybu (např. náskok 270° doleva a seskok 270° doprava). 

PRESS – přenesení hmotnosti těla na špičky či na patky lyží a udržení hmotnosti těla na 

těchto částech lyží po dobu nutnou pro jezdce. Ve spojení pressu a rotace lze provádět 

různé triky. RAIL – zábradlí, na kterém se grinduje, jibbuje, trubka (kulatá), jekl (hranatý). 

REVERS – „opačný“ grab (při rotaci do leva grabujeme levou rukou a naopak).  

SHIFTY – při rotaci se na moment určitá část těla zastaví a potom pokračuje dál v rotaci. 

SPIN DIRECTION – směr rotace jezdce, pro většinu lyžařů je natural (přirozenou) rotací 

směr doleva (jezdec se na odrazu odráží za levou rukou), pokud tento jezdec rotuje trik za 

pravou rukou, znamená to, že točí unnatural (opačná strana). 
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SPIN – jedná se o obrat celého těla. Tyto obraty se provádějí ve 180 stupňových krocích 

(180°, 360°, 540°,...). 

STANCE – poloha vázání, vzdálenost vázání od středu lyže. 

STREETOVÝ NÁSKOK – velmi nízký nebo žádný náskok na překážku (jezdec naskakuje z 

levé nebo pravé strany překážky). 

SWITCH UP – přeskok během klouzání po překážce o 180° a více stupňů. 

TAIL – patka lyže. 

TAIL PRESS – jibbování na patkách, vázání mimo překážku. 

TWINTIP – druh lyží se zvednutou patkou (freestylové lyže). 

TWEAKED – průtah grabu více, než je obvyklé. TRANSFER (disaster) – přeskok části 

překážky (railu nebo boxu). 

UNNATURAL GRIND – jibbování dopředu opačnou nohou, než je pro jezdce přirozené.  

Volák, Mikula (2009) 

Šedová, Schauer (2003) 
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ÚVOD 

V bakalářské práci bych chtěla představit relativně mladý a stále progresivně se vyvíjející 

sport – freeskiing.  

Freeskiing neboli Newschool lyžování je poměrně nová a velice progresivní sportovní 

disciplína. Freestyle má kořeny v klasickém akrobatickém lyžování, kombinuje triky rotace 

po i mimo osu, ale je oproti tomu daleko více obohacený. V roce 2014 se navíc dostal do 

podvědomí široké veřejnosti díky zařazení do programu zimních olympijských her. I přesto 

se najdou tací, kteří tento velice náročný a obdivuhodný sport neznají.  

Cílem mé práce je tedy seznámení s počátky vývoje Newschool lyžování jako takového a 

zajistit mu informovanost a publicitu. Freeskiing se podobně jako většina extrémních 

sportů zrodil na americkém kontinentu. Termín freeskiing byl poprvé použit v roce 1988, 

kdy vznikl první film o adrenalinových lyžařích. Vznik samotného Newschool lyžování se 

datuje přibližně od roku 1996 a v roce 1999 byl zařazen jako soutěžní disciplína na Winter 

X Games – neoficiální olympiáda extrémních sportů. 

Hlavním úkolem mé bakalářské práce je vytvoření interaktivního materiálu, který je určen 

mimo jiné jako motivační a naučné video pro nadějné jezdce v České republice. Popřípadě 

může sloužit k doplnění a zpestření teoretické části na freeski kempech.  

Svou bakalářskou práci jsem nechtěla psát jen pro její prvotní účel, ale také proto, abych 

se při její tvorbě naučila něco nového, aby mě práce na ní bavila a aby si z ní případně 

mohly určité poznatky odnést i nové tváře tohoto sportu.



 1 METODIKA PRÁCE 

 6 

1 METODIKA PRÁCE 

1.1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zaznamenat vývoj freestyle lyžování od jeho 

začátků až po současnou formu - newschool, a to především v České republice. 

 Na základě definování cíle jsme stanovili tyto úkoly: 

a) Charakterizovat jednotlivé disciplíny freeskiingu 

b) Charakterizovat základní triky 

c) Materiální vybavení freeskiera, výzbroj a výstroj  

d) Charakterizovat newschool lyžování  

e) Základní charakteristika vývoje newschool lyžování ve světě a v ČR 

f) Zmapovat místa pro newschool lyžování v České republice 

g) Letní tréninková příprava, letní tréninková centra 

h) Vytvoření interaktivního materiálu 
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2 POUŽITÉ METODY 

Tato bakalářská práce pracovala zejména s kritickou analýzou pramenů. Analýza 

dokumentů patří ke standardní aktivitě, jak v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu. 

Používá se tehdy, jestliže není přístup k informacím pomocí pozorování, dotazování nebo 

měření. Také se téměř vždy zařazuje do větších výzkumných projektů. Dokumenty, vše 

napsané nebo prostě zaznamenané, mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. V 

dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, 

hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, 

deníky, plakáty, obrazy. Za dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti, 

byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum. 

Hendl (2005).  

 

Strukturovaný rozhovor 

Řízený strukturovaný rozhovor je jedna z technik sběru dat. Tazatel postupuje otázku za 

otázkou podle dotazníku a respondent odpovídá. V bakalářské práci se objeví rozhovor 

s jedním z našich reprezentantů a trenérem Robinem Holubem. Jedná se o metodicky 

vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace o tomto sportu, který probíhá formou 

otevřených otázek. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 HISTORIE LYŽOVÁNÍ 

„Před několika tisíci lety byly zimy daleko chladnější, s vyšší sněhovou pokrývkou, a proto 

byl pohyb člověka omezenější. Kvůli dennodenním starostem při shánění obživy při lovu si 

člověk musel pomoci potřebnými předměty. Zpočátku to byly s největší pravděpodobností 

sněžnice a později prehistorické lyže. Dokazují to kresby na stěnách jeskyní, datující se do 

roku 2500 let př. n. l. Nejstarší nálezy předmětů podobných lyžím se datují kolem roku 

4500 let př. n. l. Většina těchto nalezišť se nachází ve Skandinávii a v Rusku. Pro kmeny 

kočovníků byly sněžnice a lyže nejlepším prostředkem, jak překonat vzdálenosti nebo 

uštvat zvěř. Dějiny lyžařství můžeme rozdělit do dvou významných epoch. Jednak na 

období přibližně 5000letého vývoje na severu Evropy a Asie a na údobí přibližně posledních 

125 let, kdy lyžování zachvátilo ostatní země, které mají vhodné klimatické a geografické 

podmínky.“ Musil, Reichter (2008, s.8) 

Uvádí se, že první literární zmínky nacházíme od 4. století před Kristem. O sněžnicích se 

zmiňuje například řecký autor Xenofón, který píše o Arménech, kteří vybavovali 

sněžnicemi i koně. Také Strabó zaznamenal, že kavkazské národy používali sandály s 

kruhovitou podešví a pomalované dřevěné desky pro ulehčení pohybu ve sněhu. Alanové, 

příslušníci jiného kavkazského národa, prošlapávali sněžnicemi cestu byzantskému vojsku, 

které roku 710 táhlo přes Kavkaz. Využití lyží pro lov dokládají i Čínské (7 – 10 století) a 

Mongolské (14. století) spisy, které zaznamenávají zprávy o Kirgizech a Jakutech. Jakuté 

používali lyže i pro dopravu ulovených zvířat. Olivová (1989) 

V oblastech, po valnou část roku pokrytých sněhem a ledem, byla příroda k člověku velice 

krutá. Kočovník před 4 – 5000 lety však musel přežít. Aby to dokázal, zhotovil si potřebné 

nářadí – sněžnice, později lyže. Kulhánek (1989) 

Z počátku byl rozvoj moderního lyžování omezen pouze na Skandinávii. Za kolébku 

lyžařského sportu můžeme právem považovat Norsko. Norsko je tedy průkopníkem 

lyžování a zásluhu na vytvoření pokrokové lyžařské techniky mají prostí lidé. Užitné 

lyžování vojáku, sedláků a lovců se postupem času měnilo ve sportovní lyžování. 
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Pilířem dvou nejdůležitějších norských disciplín byla Kristianie (oblast dnešního Norska). 

Jednalo se o běh na lyžích a skok, dnes nazývaných severské nebo klasické lyžování. 

V oblasti Telemarken používali sedláci sněžnice nejen k dopravě, ale i k zábavě.  

‚‚Zlomem ve vývoji lyžování byl rok 1860, kdy telemarčané zdokonalili techniku běhu i 

skoku na lyžích a propracovali techniku zatáčení – telemark a kristánii. V roce 1861 byl 

v Norsku založen nejstarší lyžařský klub na světě a začala se pořádat spousta závodů, 

z nichž nejznámější byl klasický závod v Holmenkollenu. Závodník po absolvování skoku 

najížděl z dojezdu na mírně nakloněném svahu do běžecké stopy a běžel po trati asi 3 km 

dlouhé. Závod se hodnotil za skok i běh, nerozhodovaly jen délka skoku a docílený čas 

běhu, nýbrž také styl běhu a razance skoku. Nejlepší závodníci skákali kolem 20 m.‘‘ 

Kulhánek (1989, s.63) 

Lyžování proniká do střední Evropy v druhé polovině 19. století a začínají se prosazovat i 

jiné techniky než norská. Průkopníky lyžování v Čechách byl dr. Miroslav Tyrš, dr. Jiří 

Stanislav Guth-Jarkovský a Josef Rossler-Ořovský. Ten při objednávce bruslí objednal 

taktéž dva páry lyží, norský typ s vázáním z rákosu a finský typ s dlouhými řemeny. Na 

dvoře Ořovského domu a na Václavském náměstí proběhly zkoušky těchto lyží. To jsou 

tedy první, historicky ověřené kroky na lyžích v Čechách. Musil, Reichter (2008) 
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3.2 VZNIK FIS 

Mezinárodní lyžařská federace, ve francouzském jazyce Fédération Internationale de Ski 

(FIS), je hlavní mezinárodní organizací lyžařských sportů. Francouzská zkratka FIS je 

užívána ve všech jazycích. Federace má tři "úřední" 10 jazyky  angličtinu, francouzštinu a 

němčinu.  

Na sklonku 19. století se lyžařské závody už pořádají nejen ve Skandinávii, ale v ostatních 

zemích střední Evropy. Rozvíjí se národní a mezinárodní závodní forma. Mezinárodní 

závody vyžadovaly jednotná závodní pravidla, která mohla vydat jen mezinárodní 

organizace podobná organizacím vzniklých v jiných sportech, například Mezinárodní 

federace gymnastiky FIG, založená v roce 1881.  

První oficiální návrh na ustavení mezinárodního lyžařského svazu u příležitosti závodů na 

Holmenkollenu roku 1910 podal Nor H. Durban Hansen, trenér francouzského národního 

družstva. První mezinárodní lyžařský kongres se tedy konal na pozvání Norského 

lyžařského svazu 18. února 1910 v Kristianii. V dnešním Oslu se tehdy sešli delegáti deseti 

zemí: Čech, Francie, Německa, Norska, Rakouska, Skotska, Španělska, Švédska, Švýcarska 

a Velké Británie. Vznikla tak Mezinárodní lyžařská komise, International Ski Committee 

(ISC) se sídlem právě v Kristianii. Od té doby proběhlo osm kongresů, na kterých se 

národní reprezentace 14 států shodli na vytvoření Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Ta 

byla oficiálně založena 2. února 1924 ve francouzském městě Chamonix. Kulhánek (1989) 
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3.3 ROZDĚLENÍ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN 

Tabulka 1 – Rozdělení lyžařských disciplín 

Typ lyžování Disciplíny 

Klasické - Běh na lyžích  

- Skoky na lyžích  

- Severská kombinace 

 

Alpské - Slalom 

- Obří slalom 

- Super obří slalom 

- Sjezd 

- Super kombinace 

 

Akrobatické - Moguls (jízda v boulích) 

- Aerials (akrobatické skoky) 

- Skicross 

 

Freeskiing - Freeride 

- Freestyle (také newschool):  

1. Big air 

2. Half pipe (u-rampa) 

3. Slopestyle 

4. Backcountry 

5. Jibbing 

 

Ostatní - Rychlostní lyžování 

- Biatlon 

- Balet na lyžích 
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3.4 ROZDĚLENÍ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN 

3.4.1 NEWSCHOOL DISCIPLÍNY 

V průběhu vývoje freeskiingu k newschool lyžování vzniklo několik disciplín, do kterých lze 

tento sport rozdělit. Na základě překážek, na kterých jezdci předvádějí své triky, a terénu, 

ve kterém se pohybují, jsou tyto disciplíny pojmenovány následovně: 

 Big air 

 Half pipe 

 Slopestyle 

 Jibbing 

 Backcountry 

 Freeride 

 

V první polovině devadesátých let dvacátého století zažíval lyžařský sport stagnaci. 

S příchodem snowboardingu se očekávalo, že lyžování bude a ústupu a že mladá generace 

má zájem o jiný typ zábavy, než jakou nabízí lyže. Ze zdánlivě bezvýchodné situace se 

lyžování probudilo díky uvedené tzv. ,,carvingové“ lyže na trh.  

Nový typ lyží, nová technika a vidina nových zážitků měla situaci ve světě lyžování vyřešit 

a opět zvýšit jeho popularitu. Prvotní boom ,,carvingové“ revoluce netrval dlouho a nová 

technika se usadila ve světě lyžování již jako standardní pojem. Ovšem mladá generace 

stále nebyla uspokojena a toužila po nových, adrenalinových zážitcích, které jsou v 

současné době hlavním atributem marketingové strategie mnoha sportovních firem. Tuto 

mezeru na lyžařském trhu vyplnil právě freeskiing. Volák, Mikula (2008) 

3.4.2 BIG AIR 

Big air (skok) je disciplína založená na skocích provedených ve vzduchu na speciálním 

můstku.  Závodníci provádějí složité triky ve vzduchu s cílem dosáhnout značné výšky a 

vzdálenosti společně s čistým přistáním. Soutěží se na jednom skokánku a při závodech se 

hodnotí nejenom styl a provedení triku, ale také obtížnost, kvalita, celková výška a dopad 

(odjezd). V roce 2003 se Big air objevil na mistrovství světa FIS a od roku 2018 je součástí 

zimních olympijských her. Nejvyšší skok na světě byl právě v Pyeongchang na ZOH. Rampa 

byla vysoká 49 metrů a umožňovala obzvláště velkolepé triky, jelikož byla na konci 
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dostatečně zakřivená. Big air je disciplínou nejen pro lyže, ale také snowboard, 

skateboard nebo motokros.  

 

Obrázek 1 – Robin Holub – O’Neill SOLDIERS 

3.4.3 HALF PIPE 

U-rampa je konstrukce polokruhu připomínající průřez bazénu, kdy jsou dvě čtvrtkruhové 

rampy stojící naproti sobě. Byla vynalezena v sedmdesátých letech 20. století v Kalifornii a 

od osmdesátých let se objevuje rozšířené ploché dno mezi rampami. Může být zhotovena 

ze dřeva, betonu, kovu, zemin nebo sněhu.  Je používaná ve více extrémních sportech, 

jako je například skateboarding, snowboarding, BMX a bruslení.  

Je jedinou uznanou disciplínou lyžařskou federací (FIS). První závod se konal již v roce 

1983. Jezdci projíždí rampou a snaží se provádět triky v postupném sledu nad hranou 

rampy. Na počtu triků záleží na délce rampy, obvykle jezdec stihne provést 5–10 triků.  

Konstrukce U-rampy v disciplíně lyžování byla prováděna z velké části ručně nebo těžkými 

stroji. Dnešní U-rampy mají většinou stěny vysoké 5 metrů a k jejich úpravě se používají 

speciální stroje.  

Rozhodčí hodnotí náročnost triku, výšku a celkový dojem, jaký závodník zanechá. 

Držitelem současného světového rekordu za nejvyšší skok je francouzský Joffrey Pollet-

Villard, s 8 metry. U-rampy svým designem měří jezdcovu odvahu. Aby zde byli jezdci 

úspěšní, musí umět více dovedností, než u kterékoliv jiné překážky ve snowparku. Na u-

rampě je skvělé, že zážitek z ní může mít jezdec každé úrovně. Crockett a kol. (2005) 
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Obrázek 2 - Obecné znaky U-rampy Crockett a kol. (2005) 

3.4.4 QUARTER PIPE 

Dá se říci, že je to jedna strana u-rampy samostatně postavená v parku (obrázek 3). Jezdec 

na ni najíždí čelně nebo mírně vpravo či vlevo a snaží se provádět triky jako v U-rampě. 

Horáček, Kutík (2008) 

 

 

Obrázek 3 - Quarter pipe Horáček, Kutík (2008) 

3.4.5 SLOPESTYLE 

Jedná se o disciplínu, kdy jezdec projíždí snowparkem a využívá několik překážek za 

sebou, včetně skoků (obrázek 4.) a překážek určených k „jibbování“. Je to velmi náročná 

disciplína jak na psychickou, tak i fyzickou stránku jezdce, protože se musí soustředit na 

několik překážek na sebe navazujících, a je důležité vybrat překážky tak, aby jezdce 

nevyvádělo z míry zbytečné brždění a najíždění na další překážku či skok. Pro divácké oko 

je to velmi atraktivní disciplína a pro jezdce je to zkouška jejich všestrannosti. Tak jako big 

air a u-rampa i slopestyle disciplína je zařazena do závodu „Winter Xgames“, což jsou 

nejprestižnější závody v Americe a lze je považovat za olympiádu extremních sportů. 

Šedová, Schauer (2003) 
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Obrázek 4 - Trať pro slopestyle 

3.4.6 JIBBING 

Jibbing je termín používaný ke sjíždění a klouzání po čemkoli, co má jinou atomovou 

strukturu než sníh (obrázek 5). Bedny, zábradlí, zídky, kmen stromu, kámen, piknikový stůl 

nebo cokoliv, co nás napadne. Překážky mohou být kovové, plastové, dřevěné 

nejrůznějších tvarů a velikostí.  

Jibbing lze tedy rozdělit na oblasti uměle vytvořených překážek ve snowparku a na tzv. 

,,street jibbing“, což je ježdění v ulicích po zábradlí (obrázek 6) apod.  

 

 

Obrázek 6 - Robin Holub - jibbing 

 

 

           

Jibbing triky 

 Switch up – přeskok během klouzání po překážce o 180 a více stupňů 

 Unnatural grind – jibbování dopředu opačnou nohou, než je pro jezdce přirozené 

 On – náskok na překážku určitou rotací (270 on, 450 on, 630 on atd.) 

Obrázek 5 - Robin Holub - street jibbing, 
Slovensko 



 3 TEORETICKÁ ČÁST 

 16 

 Out – odskok z překážky určitou rotací  

 Front side switch up – přeskok na překážce o 180° proti směru rotace náskoku 

 Tail press – jibbování na patkách, vázání mimo překážku 

 Nose press – jibbování na špičkách, vázání mimo překážku 

 One foot grind – jibbování na jedné noze, druhá se nedotýká překážky 

 Pretzel – rotace z překážky do protipohybu  

 Switch – nájezd pozadu na překážku 

 Bonk – ťuknutí o překážku patkami nebo špičkami 

 

3.4.7 BACKCOUNTRY 

Backcountry nazývaný také jako ‚‚off-piste“ (mimo sjezdovku), je kombinací freeridu a 

freestylu. V backcountry freestylu jsou využívány přírodní překážky, sněhové návěje a 

stavba skoků do neupraveného dopadu. Tato disciplína je vhodná především při učení se 

novým trikům, jelikož je dopad do měkkého. Je také často využívána při natáčení 

profesionálních freeski filmů.  

Terminologie: 

 Frontcountry – terén, který je poblíž lyžařské oblasti, lyžařských vleků a 

záchranné služby. 

 Slackcountry – terén mimo lyžařskou oblast 

 Sidecountry – terén mimo lyžařský areál, který je ještě dostupný přes lyžařský 

vlek  

 Backcountry – lyžování ve vzdálených oblastech mimo hranice lyžařských oblastí 

– tato disciplína může být nebezpečná především kvůli lavinám 

 

 

Obrázek 7 - Robin Holub – backcountry 
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3.4.8 FREERIDE 

Freeride je styl jak pro snowboard tak lyže. Je to jízda v přírodním, neupraveném terénu 

bez stanovených cílů a pravidel. Freeride mohou jezdci jezdit kdekoli na neoznačovaných 

nebo zasahovaných oblastech mimo hranice lyžařského centra. Lyžování mimo sjezdovku 

vyžaduje celkovou dobrou lyžařskou úroveň, protože lyžování v neupraveném terénu je 

obecně těžší než na sjezdovce. Na freeride se používají speciální lyže, které jsou delší a 

širší než lyže klasické, určené na sjezdovku. Závodní forma je v podobě sjíždění skalnatých 

vrcholků hor. V nezávodní formě se jezdí jakýkoliv zajímavý terén mimo sjezdovky, v lesích 

a na zasněžených pláních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

3.5.1 VÝZBROJ A VÝSTROJ 

Lyže – twintipy 

Jméno twintip pochází z tvaru lyže. Je to modifikovaná verze alpských lyží a dvojité lyže 

jsou navrhnuty tak, že je patka zvednutá stejně jako špička lyže. Je tomu tak proto, aby 

lyžaři mohli vzlétnout a přistát pozadu neboli „na switch“. To přidává na kreativitě 

prováděných triků.  

 Freestylová lyže je širší, kvalitnější a pružnější pro usnadnění pohybu a hrany jsou 

konstruovány tak, aby vydržely i hrubé zacházení. Lyžař si vybírá lyže podle parametrů, 

kterými jsou délka, šířka a rádius.  

Obrázek 8 - Robin Holub, Německo, Garmich-Partenkirchen 

Obrázek 9 - Freeride 
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 Délka 

Délka lyže je ovlivněna výškou jezdce a jeho úrovní lyžování. Kratší lyže jsou snadněji 

ovladatelné a delší lyže nám mohou pomoci při balancování na překážkách. Ideální délka 

lyže se doporučuje do úrovně nosu. Zkušený freeskier volí lyže o několik centimetrů delší.  

‚‚Délka lyží prošla v carvingové revoluci velkým vývojem, lyže se radikálně zkrátily. Urostlý 

lyžař dříve používající klasické slalomky o délce 205 cm nyní běžně jezdí na 160 cm 

dlouhých lyžích. U dospělých lyžařů se nemusíme bát délek až o 30 cm kratších, než je 

výška postavy. Nejvíce ovlivňuje výběr délky lyží charakter jejich použití, především typ 

oblouků, rychlost jízdy a preferované terény.‘‘ Musil, Reichter (2008, s.16) 

 Šířka 

Užší lyže jsou určené speciálně pro jízdu ve snowparku a širší lyže se chovají lépe 

v měkkém prachovém sněhu a jsou univerzálnější.  

Backcountry lyže jsou twintipy o šířce pod patou mezi cca 90-105 mm, jsou měkké, lehké 

a vázání se montuje blízko středu lyže. Freeride lyže jsou určené pro jízdu v prachovém 

sněhu a jsou většinou tvrdé. Nemívají zvednutou patku – twintip a vázání se montuje více 

dozadu. 

 

 Rádius 

Rádius je hodnota bočního vykrojení lyže. Představuje poloměr oblouku, kterou by 

teoreticky mohla opsat lyže při jízdě čistě na hraně. Někomu vyhovuje lyže více vykrojená, 

někdo preferuje lyže méně točivé (méně vykrojené). Je uváděn v metrech. Čím je rádius 

menší, tím menší oblouk dokáže lyže vyjíždět při jízdě na hraně – ostřeji zatáčí. 

‚‚Rádius udává míru bočního vykrojení lyže. Velké vykrojení, tzn. malý rádius, je známkou 

moderní lyže a zásadně ovlivňuje charakter jízdy, především velikost oblouků. Klasické lyže 

mívaly rádius okolo 50 m, u dnešních carvingových lyží je to v průměru asi 15 m.  Velikost 

rádiusu úzce souvisí s délkou lyže, stejný typ má v různých délkách různé rádiusy (delší lyže 

= větší rádius). Velikost rádiusu je obvykle uvedena v designu lyže.‘‘ Musil, Reichter (2008, 

s.16). 
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Obrázek 10 - K2 EMPRESS (www.coloradoskishop.com) 

Vázání 

Vázání se montuje blíže ke špičce oproti alpským či freeride lyžím. Pokročilí jezdci si 

montují vázání přímo na střed lyže a DIN na vázání zvyšují tak, že jim vázání vypíná pouze 

při pádech a ne například při odrazech nebo dopadech větších skoků. Vypínací síly DIN 

jsou nastavitelné do větších rozsahů, než u lyží pro rekreační využití. To kvůli dopadům z 

velkých výšek a jízdy v backcountry terénu. Co je však nejdůležitější, montovat vázání bez 

jakékoliv podložky. Čím je podložka vyšší, tím je menší kontakt přímo s lyží a ztrácí se cit 

pro dobré ovládání lyží, což je u freestylu to nejdůležitější.  

Jestli jezdec vyžaduje lehké, bezpečné vázání s možností kombinovat jízdu ve snowparku, 

u-rampě nebo backcountry terénu, pak toto vázání je to pravé. Kombinace lehkosti, 

odolnosti a dobrého uchování vlastností dává jezdci jistotu, že toto vázání nevypne, pokud 

jezdec sám nechce. (skibartlett.com, 2018) 

 

 

Obrázek 11 - Look SPX 12 Dual WTR (www.coloradoskishop.com) 

Lyžařské boty 

Lyžařské boty do snowparku jsou speciální, odlehčené s tvrdostí skeletu 75-95 a mají 

rozšířený suchý zip na holeních. Důležitým doplňkem do těchto bot jsou gumové nebo 

silikonové výplně pod patou, které tlumí nárazy při dopadu. Carvingová revoluce, která 

změnila tvar lyží, se na první pohled bot nijak nedotkla. Nezměněn je základní tvar 
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s přezkami a horním nástupem. Používají se však nové materiály, které jsou trvanlivější a 

nedochází u nich k příliš velkým změnám tvrdosti vlivem teploty.  

 

 

Obrázek 12 - Lyžařské boty K2 B.F.C. 80 Women's Ski Boots (www.coloradoskishop.com) 

Hole  

Hole jsou pro lyžaře nepostradatelným vybavením. Při freeskiingu se používájí kratší hůlky 

než při sjezdovém lyžování. Většinou v délkách 90-110cm.  Ideální hůlky jsou s měkčenou 

rukojetí. Důležitostí holí je materiál, ze kterého jsou vyrobeny. Materiál – dural, někdy 

spíš hliník, jehož tuhost se pro potřeby lyžařského průmyslu značí indexem F s hodnotami 

od 35 – 65. F35 – 45 jsou nejlevnější hole, velmi náchylné na zlomení při ohnutí nebo 

nárazu. Je velmi nebezpečné zlomit hole někde v obtížném terénu a ztratit tak část své 

stability. Stejně tak nám zlomená hůl může způsobit zranění. Hole s F55 jsou nejčastěji 

používané mezi dobrými lyžaři. Jsou již velmi odolné a tuhé, přitom však velmi pružné. F65 

je už spíše výjimečná hodnota pro speciální závodní účely. Šedova, Schauer (2003) 

 

Obrázek 13 - Salomon ARCTIC S3 Black (www.salomonestore.cz) 
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3.5.2 OCHRANNÉ PRVKY 

Helma  

Helma je povinná v Itálii pro děti do 14 let a také v Dolním Rakousku, jen pro děti a 

mládež do 15 let. Helma musí být především kvalitní a bezpečná. Je velice důležitým 

ochranným prvkem výstroje. Pro pohyb ve snowparku je helma nezbytným ochranným 

prostředkem a je stále více doporučovaná. Nošení helmy je v dnešní době také módním 

trendem a designově příjemným doplňkem. Na trhu jsou dvě základní verze přileb, a to s 

pevnou nebo měkkou překrývkou uší. Pásek brýlí pod helmou přináší velkou výhodu 

v tom, že se brýle při pádu neztratí a nedostane se do nich sníh. (snow.cz, 2018) 

Pozor ale na příslušné normy. Ty stanovují, pro které aktivity je jim podléhající přilba 

určena. Helma musí splňovat určité parametry funkčnosti – poptávka není jen po hezkých 

přilbách, ale i dobře sedících, pohodlných a lehkých, které mají stále sofistikovanější 

ventilační systémy a regulaci vnitřního prostoru s vyjímatelnými vnitřky kvůli hygieně. 

Nejdůležitější součástí každé helmy pro freestyle je její ventilace. Tu prosadili právě 

„freeskieři“ a „snowboardisti“, kteří vydávají při svém pohybu mnohem více energie než 

pohodlně jezdící lyžaři na sjezdovkách a při častém šlapání v parku či v terénu je kvalitní 

ventilace důležitá. Sosna (2007) 

 

 

Obrázek 14 - Helma Bern Heist W (www.helmy-bern.cz) 

Chránič páteře 

Důležitý ochranný prvek páteře, který by měl mít každý jezdec neustále na sobě. Chránič 

páteře je na tělo připevněn nejčastěji přes kšandy a bederní pás na suchý zip. Úkolem 

chrániče je zabránit rozdrcení obratle nebo jeho vyražení z původní pozice, čímž snižuje 

riziko poranění míchy.  
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Zabrání také pohmožděninám zad a odřeninám. Konstrukce chrániče je volená tak, aby 

byl náraz do poměrně malé části zad (páteře) rozložen do co největší plochy, čímž se 

působící síla úměrně zmenší. Funkční prvky, které toto zajišťují, jsou plastové části 

připevněné na povrchu celého chrániče. Ty jsou navzájem provázány tak, aby se síla 

působící při nárazu roznesla i do okolních prvků a přitom byla zachována snadná 

pohyblivost při standardním sportovním výkonu. 

 

Obrázek 15 - Chránič páteře Dainese Shield Evo (www.mountainski.cz) 

 

Brýle  

Jelikož se lyžování odehrává v rychlosti a proměnlivých podmínkách, je tedy přesné vidění 

velmi náročné. Brýle slouží jako ochrana proti slunci i povětrnostním podmínkám a chrání 

oči před mechanickým poškozením. Důležitou roli hraje jejich schopnost zlepšit vidění i za 

snížené viditelnosti jako je mlha nebo ztráta kontrastů. Moderní brýle jsou vybaveny 

větráním, dvojitými zorníky a anti-fog úpravou skel, což zabrání zamlžování. Brýle chrání 

oči také před UV zářením a prouděním chladného vzduchu. Volíme brýle s různě 

barvenými skly podle počasí. Tmavá skla jsou pro slunné dny, světlá pro mlhu a sněžení. 

Při jízdě na switch jsou dobré širší brýle, kdy se díváme přes rameno.  

 

Obrázek 16 - OAKLEY Splice (www.streetstore.cz) 
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3.6 CHARAKTERISTIKA SNOWPARKU 

Snowpark je část sjezdovky speciálně přizpůsobená pro snowboarding a freeskiing.  Je to 

venkovní areál obsahující terén, který umožňuje jezdcům provádět triky. Měl by být 

rozdělen do několika sekcí podle obtížnosti překážek a skoků. 

Snowparky mají své kořeny ve skateparcích a mají mnoho společného. Jeden z prvních 

snowparků byl postaven v roce 1990 v Coloradu. Později byl zkopírován do dalších 

středisek. Dnes jsou snowparky odlišné a každý z nich je jinak obtížný. Některá střediska 

jsou výhradně snowparky, jako je Echo Mountain Park v Evergreen, Colorado, Nový 

Zéland. 

Jezdci se snaží předvést stylové a originální triky ve všech podobách freestylu (skákání, 

jibbing, U-rampa, rovná sjezdovka). Originalita a škála možných triků závisí vždy na 

fantazii a schopnostech jezdce. Lyžařská střediska se přizpůsobují rostoucímu počtu 

Freestyle jezdců a tak vzniká stále větší množství  snowparků. Jen v České republice jich 

existuje okolo 60.  

Projekt s názvem parksinfo, který spustil v roce 2005 internetový portál zaměřený na 

extrémní sporty Freeride.cz, podával online zpravodajství o 44 plně funkčních 

snowparcích v České republice. V této nejlépe fungující Freestyle multimediální 

informační službě je možné nalézt detailní popisy snowparků, aktuální informace o stavu 

snowparku a jeho provozu.  

‚‚Kvalitu snowparku nikdy nehodnoťte pouze podle množství a velikosti překážek, ale 

v první řadě podle kvality a pravidelnosti úpravy (shapingu). Sebekvalitnější vyrobené 

překážky nebudou bezpečné a zábavné bez kvalitního odrazu, náskoku a dopadu.‘‘ Volák, 

Mikula (2008, s.25) 

3.6.1 PŘEKÁŽKY URČENÉ PRO JIBBING 

Nájezdová plocha (approach) 

Designeři obvykle hledají relativně malý sklon, aby jezdcům pomohli se zvládnutím 

rychlosti. Startovací svah se staví k tomu, aby jezdcům pomohli nabrat dostatečnou 

rychlost bez dlouhého nájezdu. Nájezdové plochy jsou obvykle dostatečně široké, aby se 

daly lehce upravit rolbou a nabídly dostatek místa jezdcům k tomu, aby zvládly 

nájezdovou rychlost. 
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Rampa, odrazový můstek (ramp) 

Od té doby, co se u lyžařů zvýšil zájem o raily, designéři tvarují rampy tak, aby navazovaly 

na skluznou část. Rampy, které začínají výrazně pod úrovní skluzné části, jsou obecně 

jednodušší sjet, a tedy podporují úspěšné zvládnutí. Důležité dávat pozor na rychlé nebo 

strmé rampy, obzvlášť u začátečníků, protože ty vyžadují rychlé a přesné pohyby, které 

nováčci na railech nemají. 

 

Vyvýšenina (místo, kde je posazen rail) 

„Spine“ (tvar pyramidy bez vrcholu) je nejčastější formou railového svahu, protože 

umožňují dřívější výjezd a měkčí dopad. Když je rail umístěný na „spine“, může se zdát, že 

je výše nad sněhem.  

 

Skluzná část a podpěry  

Raily se staví čím dál širší, aby umožnily větší pocit stability. Povrch může být kovový, 

plastový, dřevěný nebo nějaký smíšený materiál, a může se skládat z několika kulatých 

kovových trubek, plochých ocelových traverz nebo umělých beden s kovovým lemováním.  

Rail může být rovný, obloukový, zakřivený nebo ohnutý. Základní raily jsou kratší, plošší, 

rovnější a nemění směr pohybové energie jako pokročilejší a obtížnější raily. I když 

některé mohou mít povrch podobný ploché bedně s lemováním a umělou skluznou 

plochou. Raily jsou podepřeny dvěma základními designy: systémem podpěr nebo 

bednou.  

 

 

Místo pro dopad (landing)  

Raily postavené na spine obecně mají dopadová místa s dokonalým klonem, aby 

pomáhala změkčit dopad. Městská scéna má často místa dopadu, která nejsou vůbec 

zvednutá a ani postavená. Místa dopadu postavená s malou mezerou mezi koncem railu a 

vrchem dopadové zóny pomohou jemnějšímu dopadu. Crockett a kol. (2005) 
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Design (vzhled)  

Několik častějších a jednoduchých designů, na které je třeba se připravit. Stejně jako u 

ostatních překážek se i railové designy neustále mění. 

 

Rovný funbox (bedna)  

Klasická překážka pro jibbing. Je vhodná pro učení se základním trikům. Jezdci mohou 

rovně přejet přes vršek, nebo po jednom z bočních lemování. Nejtěžší věc, na kterou si 

musí začátečníci zvyknout, je uvolnění kotníků a kolen, aby byli lyže úplně na plocho.  

 

Obrázek 17 - Funbox (www.scandinavianshaper.com) 

 

Rainbow box (duha)  

Rainbow jsou vhodné pro učení railových triků, když je rampa (odrazový můstek) 

postavená tak, že orientuje jezdce přesně na původní sklon. Šířka, výška, délka a tvar jsou 

různé.  Rainbows jsou rovné raily s lehkým, plynulým obloukem po celé délce, stejně jako 

klenba. 

 

Obrázek 18 - Rainbow (www.scandinavianshaper.com) 

 

http://www.scandinavianshaper.com/


 3 TEORETICKÁ ČÁST 

 26 

Flat-down box („lámačka“)  

Tato překážka začíná několika metrovou rovnou plochou, která se v zápětí láme pod 

určitým úhlem směrem dolů. K provádění triků na této překážce se využívá tzv. „transfer“ 

(přeskočení rovné části s dopadem do části šikmé). Horáček, Kutík (2008)  

 

Obrázek 19 - Flat-down box (www.scandinavianshaper.com) 

 

Up down box, up down T-box (zub)  

Častější provedení této překážky je rovně – dolů. Tato překážka je však konstruována 

nahoru – dolů (transfer), to znamená, že první část je šikmo vzhůru a v polovině se láme 

šikmo dolů.  

 

Obrázek 20 - Up down box, up down T-box (www.scandinavianshaper.com) 

 

A-box a A-rail  

Tato překážka je konstruována nahoru – rovně – dolů, připomíná písmeno A. K provádění 

triků na této překážce se využívá zlomových částí či tzv. „transfer“ přes horní rovnou část.  
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Obrázek 21 - A-box a A-rail (www.scandinavianshaper.com) 

 

C – T-Box  

Překážka připomíná tvar písmene C, je vhodná k různým pressům. Tyto raily jsou většinou 

lehce nahnuté, aby se jezdcům během průjezdu lépe kontrolovala pohybová energie. 

Ačkoliv je na ně obecně nahlíženo jako na těžší, vhodný C-box může být vhodným místem, 

kde se jezdci mohou zlepšit ve slidech, při kterých jsou lyže kolmo k railu.  

 

Obrázek 22 - C - T-box (www.scandinavianshaper.com) 

 

Flat rail  

Tato překážka tzv. „dvoj trubka“ díky své malé ploše je složitější pro udržení rovnováhy při 

„slidování“. Po zvládnutí této dovednosti a plynulém přejetí je vhodná k učení se seskoků 

s různými rotacemi na obě strany. Je to mnohem jednoduší než z překážek, které jsou 

konstruovány s horní částí širší než je jedno, dvoj či troj-trubka.  
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Obrázek 23 - Flat rail (www.scandinavianshaper.com) 

 

Down-flat-down rail (zet rail)  

Tato překážka, tzv. „zetko“ je spíše pro pokročilé jezdce, kteří mají dobře zvládnutý balanc 

na jednodušších překážkách. Překážka začíná šikmo dolů – rovně – dolů.  

 

Obrázek 24 - Down-flat-down rail (www.scandinavianshaper.com) 

 

S-rail (esko)  

Tato překážka tzv. „esko“ je opět pro pokročilé jezdce. Překážka je konstruována do tvaru 

písmene S a vyžaduje po jezdcích, aby změnily směr dvakrát. Stejně jako C-raily mohou 

být nahnuté, aby pomohli kontrolovat pohybovou energii. Crockett a kol. (2005) 

 

Obrázek 25 - S-rail (www.scandinavianshaper.com) 
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3.6.2 PŘEKÁŽKY URČENÉ PRO SKÁKÁNÍ 

1. Big air (obrázek 26), je ze sněhu připravená překážka, která se skládá z odrazu, 

tablu a dopadu (zprava doleva). Table je část mezi místem odrazu a dopadu, 

jezdec se ji snaží přeletět 

 

Obrázek 26 - Big air, Sierra Nevada 

 

2. U-rampa – technicky velice náročná překážka připravená ze sněhu. Jezdec projíždí 

rampou a snaží se provádět triky v postupném sledu na stranách rampy.  

 

Obrázek 27 - U-rampa (www.freeride.cz) 

 

3. Quarter pipe – jedna strana U-rampy samostatně postavená v parku. Jezdec na ní 

najíždí čelně a snaží se provádět podobné triky jako v U-rampě 

http://www.freeride.cz/
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Obrázek 28 - Quarter pipe - Robin Holub 

 

4. Corner – sněhová překážka s odrazem postaveným tak, aby jezdce vynesl co 

nejvíce nahoru. Dopadá se buď pravou, nebo na levou stranu překážky 

 

Obrázek 29 - Corner (www.hiveminer.com) 

 

5. Butter box – kostka ze sněhu nejrůznějších tvarů. Jezdec naskakuje na butter box a 

odskakuje z něj s různou rotací 

 

Obrázek 30 - Butterbox (www.freeride.cz) 

 

http://www.freeride.cz/


 3 TEORETICKÁ ČÁST 

 31 

3.6.3 GRABY 

Grab přidává newschool trikům na stylu. Danou situaci je možné demonstrovat na rotaci o 

720°. Trik provedený klasickou technikou tak, jak je popsaná v metodikách pro 

akrobatické lyžování, je vnímán primárně jako gymnastický výkon. Naproti tomu rotace 

720° s jakýmkoli grabem provedeným pouze podle nálady newschoolera, se značně liší od 

gymnastického provedení. Mnohem větší důraz je kladen na osobité a uvolněné podání 

než na technické provedení. Zároveň ale nesmíme zapomínat na fakt, že pouze čistě 

odjetý trik se počítá. Grabuje se pouze ukazováčkem a prostředníčkem. Volák, Mikula 

(2009) 

Safety grab 

Jedná se o základní a nejjednodušší grab. Jezdec pokrčí obě nohy pod tělo a pravou rukou 

uchopí pravou nohu pod vázáním. Nohy mohou zůstat u sebe, nebo jsou mírně 

rozkročené. 

 

Obrázek 31 - Safety grab 

 

Mute grab 

Jedná se o klasický grab, kdy jezdec pokrčí obě nohy pod tělo, zkříží lyže tak, že levá noha 

je přes pravou. Poté uchopí pravou rukou levou hranu levé lyže před vázáním a zatáhne 

obě nohy k pravé části těla. Moderní variantou tohoto triku je Far mute, kdy se lyže drží až 

u špičky. 
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Obrázek 32 - Far mute grab - Robin Holub 

 

Tail grab 

Opět se krčí obě nohy pod tělem, kříží se levá přes pravou. Jezdec drží pravou rukou patku 

pravé lyže zevnitř. Společně s mute grabem se jedná o nejčastější a nejrozšířenější grab. 

Při double tail drží jezdec oběma rukama patku jedné lyže. 

 

Obrázek 33 - Tail grab - Robin Holub 

Critical 

Jezdec pokrčí obě nohy, ale nekříží je. Pravou rukou chytá zevnitř levou lyži mezi špičkou a 

vázáním lyže.  

 

Obrázek 34 - Critical - Robin Holub 
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Japan 

Jezdec pokrčí pouze levou nohu a pravou rukou chytá lyži pod vázáním. Double japan 

(obrázek 35) je moderní varianta tohoto grabu, kdy se druhou (levou) rukou chytá stejná 

lyže zepředu před vázáním. 

 

Obrázek 35 - Double japan grab - Robin Holub 

 

 

Truckdriver 

Jezdec uchopí lyže zvenku před vázáním oběma rukama a poté jezdec propne nohy. Lyže 

se nekříží. Těžší variantou je 360 truck driver. 

 

Obrázek 36 - Truckdriver - Robin Holub 
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Nose grab 

Tento grab je podobný grabu critical. Jezdec uchopí pravou rukou levou lyži u špičky. 

Double tip grab (obrázek 37) je moderní variantou, kdy se lyže drží až přímo za špičku 

shora oběma rukama.  

                          

Obrázek 37 - Double tip grab - Robin Holub 

 

 

Hook 

Jezdec pokrčí obě nohy pod tělo, zkříží lyže tak, že pravá noha jde přes levou. Poté uchopí 

vnější hranu pravé lyže před vázáním pravou rukou (obrázek 38). October je doublegrab, 

při kterém jezdec chytá levou rukou tail grab a pravou rukou hoko grab. 

 

 

Obrázek 38 - Hook grab 
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Guitar 

Jedná se o další doublegrab, při kterém jezdec chytá najednou far mute a hoko grab. 

 

Obrázek 39 - Guitar grab 

Reverzní graby 

Reverzní může být mute, tail, guiter nebo octo grab. Například pokud jezdec skáče rotaci 

o 360° a točí se doleva, bude „mute“ nebo „tail“ chytaný levou rukou nazýván reverzní. V 

dnešní době jezdci v jedné rotaci stíhají provést i dva graby. Například kombinace mute 

grabu a poté tail grabu je velmi efektivní. Volák, Mikula (2009) 

3.7 ROTACE 

 Skoky  

Rotací se rozumí počet obratů kolem svislé osy těla. V newschool terminologii se stejně 

jako u snowboardingu vyjadřují rotace ve stupních – 180°, 360°, 540°, 720°, 900°, 1080°, 

1260° atd. Volák, Mikula (2009)  

Otočení kolem osy těla jednou se označuje jako rotace 360°. Otočení kolem osy těla        

2× se označuje jako trik 720° atd.  

Rozdělení rotací podle způsobu odrazu na hraně skoku  

 Left - nájezd popředu, rotace doleva 

 Right - nájezd popředu, rotace doprava  

 Switch - nájezd pozadu, rotace doleva  

 Switch rightside - nájezd pozadu, rotace doprava  
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Unnatural rotace  

Jezdec má 4 možnosti, jak se odrazit na hraně skoku. Buď jede popředu, nebo jede 

pozadu „na switch“ (odraz doprava, doleva). Pokud je proveden trik s rotací na stranu, 

která je pro jezdce obtížnější, tedy nepřirozená, nazývá se tato rotace unnatural. 

U rotačních triků rozhodně nehraje hlavní roli to, jak velkou rotaci při něm jezdec 

provede. Velice důležité je spíše to, jaký zvolí do rotace grab, jak dlouho grab drží, jestli 

má všechny segmenty těla při triku ve stabilní pozici nebo to, jakým způsobem rotaci 

zakončí – tedy odjezd. Velice stylové jsou menší rotace na velkých skocích. Volák, Mikula 

(2009) 

Rozdělení rotací podle směru osy otáčení  

Rotace dělíme podle směru osy otáčení na: 

 Horizontální 

 Vertikální 

 Vyosené 

 

Horizontální rotace  

Nevyosené rotace o 180°, 360°, 540°, 720°, 900°, 1080°, 1260° nebo 1440°, při kterých 

tělo jezdce tvoří svislou osu (hlava je nahoře a nohy dole) se kombinují s různými graby a 

provádějí se doleva, doprava a na switch.  

Podle směru rotace dělíme rotace na pravotočivé a levotočivé. Každý jezdec má jednu 

stranu, do které se jemu rotuje lépe a přirozeně. Jezdec, který se přirozeně roztáčí do levé 

strany, nazývá své rotace do pravé strany unnatural rotace, co v překladu znamená 

nepřirozená rotace. Tyto rotace zvládají většinou jenom profesionální jezdci. Když jezdec 

na 27 závodech odjede čistě unnatural rotaci, rozhodčí udělují větší známky jako za 

přirozenou rotaci. Volák, Mikula (2009) 

Podle asociace profesionálních učitelů lyžování je většina rotací prováděna horní části těla 

a je řízena hlavně pohybem hlavy. Skok získá největší dynamiku, když během jízdy snížíme 

těžiště, vytočíme horní část těla mírně do opačného směru, než do kterého chceme 

rotovat.  
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Obrázek 40 - O'neill Soldiers - Robin Holub 

 

Vertikální rotace 

Jsou to triky „přes hlavu“, neboli salta. Jedno salto je vertikální rotace o 360°, kdy se hlava 

se dostává níže než nohy. Ve freeskiingu se tyto salta nazývají „flipy“. Hlava se vždy 

dostává níže než nohy. Odraz je možné provádět i pozadu. Když jezdec najíždí na skok na 

switch a udělá salto vzad, tenhle trik se nazývá „switch backflip“. Podobně jako 

horizontální rotace, také 28 vertikální rotace se dají kombinovat s mnoha různými graby. 

U současného newschool lyžování už nejsou žádnou raritou dvojitý nebo dokonce trojitý 

salta/flipy. 

Základní flipy jsou: 

 Backflip- salto vzad  

 Frontflip- salto vpřed  

 Sideflip- salto bokem 

 

Obrázek 41 - O'Neill Soldiers - Robin Holub 
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Vyosené rotace (off axes)  

Řadíme sem všechny rotace, při kterých se tělo jezdce dostává mimo horizontální nebo 

vertikální osu a při dopadu se vrací zpět. U některých triků z této kategorie je posouzení 

komplikované, protože jde o freestyle. Není zde tedy primární přesnost triku, ale jeho 

osobitý styl.  

3.8 FÁZOVÁNÍ SKOKU 

Každý skok a trik je možné rozdělit na několik fází, a to na rozjezd, odraz, let, dopad a 

odjezd. Beckedahl (2013) 

V následující části budou přesněji popsané jednotlivé fázi skoku, které jsou vyobrazeny na 

obrázku číslo 42. 

 

Obrázek 42 - Fáze skoku 

 

Každý trik lze rozdělit na několik fází – částí, které se dají charakterizovat jako: 

 Rozjezd 

 Odraz 

 Let 

 Dopad a odjezd 

 

Rozjezd (aproach) 

Fáze rozjezdu označuje vše, co dělá jezdec před samotným skokem. Jezdec musí být 

mentálně i vizuálně připraven k celému procesu od výběru manévru, provedením 

nezbytných odrazových pohybů až k úspěšnému dopadu. Rozjezd ke skoku a railu 
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navazuje na odrazovou rampu, rozjezd pro u-rampu začíná na plochém dnu a navazuje na 

jednu z výjezdových stěn. 

 

Odraz (ollie) 

Odraz je nejdůležitější část triku. Bez správného odrazu nemáme dostatečnou výšku a čas 

na provedení triku. Načasování správného odrazu je velice zásadní, a proto by se na něm 

mělo pracovat, jak jen to jde. V této fázi se jedná o pohybech, které jezdec provádí na 

hraně nebo blízko hrany odrazového můstku. Jezdcovy pohyby přecházejí z přípravy 

k samotnému skoku. Klasický odraz z patek se nazývá ollie. Odraz ze špiček se nazývá 

nollie. Odrazové místo u skoků a railů se nachází posledních pár stop odrazového můstku, 

v u-rampě je mezi stoupáním ve stěně u-rampy a horní koncovou hranou. Je důležité 

kontrolovat hranění na odrazovém můstku k získání správné trajektorie.  

 

Letová fáze 

Pohyby a pozice mezi odrazem a doskokem zahrnuje letová fáze. Jezdci musí použít síly, 

vytvořené při odrazu, aby pohnuli tělem v požadovaných pozicích a připravili se na 

dokončení triku tak, aby bylo možné vpředu dopadnout. Grab se jezdci snaží držet a 

protahovat tak dlouho, jak je to možné. V případě, že jezdci dobře zvládnou rozjezd, odraz 

a manévr, bude i dopad pevný a stabilní.  

 

Dopad a odjezd 

Tato fáze musí být co nejplynulejší a bez „hrábnutí“ rukama o dopad. Dopadnout mohou 

jezdci buď normal, nebo na switch. Jezdec se snaží dopadnout kousek za hranu dopadu. 

Dopady na plochou část skoku (flat) nebo na konec dopadu (landing) nejsou příjemné a 

jezdec by se mohl zranit. Jedná se o zónu dopadu a dokončení triku.  

Odjezd je zakončením celého triku, a měl by být plynulý. Při dopadu a odjezdu jsou 

důležité fáze triků, kdy je vidět jestli se jezdec jen předvádí nebo je opravdový profesionál.  

 

* při normálním nájezdu se slovo „normal“ nevkládá do názvu triku. 
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3.9 TVOŘENÍ NÁZVŮ TRIKŮ 

Většina triků je výsledkem kombinace několik samostatných úkonů (názvů), které mají 

svůj vlastní význam při identifikaci každého triku. Celou situaci je možné názorně vysvětlit 

na konkrétním příkladu triku s názvem switch cork 540° double japan.  

Tabulka 2 - Tvoření názvu triků 

SWITCH CORK 540° DOUBLE JAPAN 

Označení způsobu 

nájezdu (switch 

nebo normal *) 

Identifikace 

vyosené rotace 

(cork, bio, flat, 

rodeo, místy) 

Označení stupně 

rotace (180°, 360°, 

540°, 720° atd.) 

 

Název grabu 

(chycení lyže) 

 

Z názvu uvedeného triku lze vyčíst, že se jedná o trik, na který se jezdec rozjíždí pozadu, je 

vyosený hlavou k můstku, dokončí 1 ½ rotace kolem svislé osy a drží double japan grab.  

 

Switch  

Jezdec má na hraně skoku 4 možnosti, jak se odrazit. Buď jede popředu (odraz doprava, 

doleva) nebo jede pozadu „na switch“ (odraz doprava, doleva). Pokud jezdec provede trik 

(rotaci) na stranu, která je pro něj obtížnější, tedy nepřirozená, nazývá se tato rotace 

unnatural. Toto označení se uvádí v názvu triku úplně na začátku. U zkušených jezdců je 

bohužel někdy i pro ně samotné obtížné říci, která strana je pro ně natural (přirozená) a 

která unnatural (nepřirozená). Proto se lze setkat také s označením right side (doprava) 

nebo left side (doleva), namísto natural nebo unnatural. 

 

Cork  

Newschool triky jsou buď vyosené, nebo nevyosené. Pokud by tento trik byl nevyosený 

(hlava nahoře, nohy dole), označil by se jako switch 540 double japan, tedy bez označení 

cork. Když je ovšem trik vyosený, jako cork, rodeo, bio aj., musí se vždy takto označit.  
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540°  

Číslo v názvu triku označuje stupeň jeho rotace. Uvádí se téměř vždy s výjimkou rovného 

skoku, protože při něm se tělo netočí kolem svislé osy těla. Rovný skok s odrazem a 

dopadem na switch se nazývá zero.  

 

Grab  

Díky extrémnímu vývoji tohoto sportu se triky každým rokem neuvěřitelně rychle rozvíjejí 

a zdokonalují. V současnosti již existuje mnoho způsobů a modifikací jejich provedení. 

Záleží především na kreativitě a schopnostech samotných freeskierů. Volák, Mikula (2009) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 VZNIK A VÝVOJ NEWSCHOOL LYŽOVÁNÍ 

Termín „freeskiing“ byl poprvé použit v roce 1988, kdy kanadský režisér akčních filmů 

Greg Stump natočil svůj první film s názvem „The Blizzard of Aahhh’s“. Ve stejném roce se 

díky výše uvedenému snímku zrodila freeskiingová revoluce. Ve Stumpově filmu tehdy 

figurovala jména jako Glan Plake a Scot Schmidt, což byli průkopníci freeskiingu. Najednou 

zde byla alternativa k alpskému lyžování. V té době byl na vrcholu dnes už mrtvý styl 

zvaný balet na lyžích. Volák, Mikula (2008) 

Původní disciplínou akrobatického lyžování byl od konce šedesátých let až do roku 2000 

balet na lyžích neboli AcroSki. V současnosti již není součástí Freestyle lyžování. Balet na 

lyžích představoval choreografii skoků, otáček, přechodů nohou a mnoho dalšího na 

hladkém svahu. Postupem času byla choreografie spojená s hudbou, a sestava trvala 90 

sekund. V letech 1988 a 1992 byl balet na lyžích jako ukázkový sport na zimních 

olympijských hrách. Po roce 2000 tento sport zanikl, jelikož se nestal olympijským 

sportem.  

Podstatou revoluce byly nesčetné množství filmů, webových stránek a časopisů, které 

představily tento nový styl jízdy. Soutěže samy o sobě nedávaly příležitost pro 

sebevyjádření a vytvořil se tak mediální distribuční kanál. Prostřednictvím těchto kanálů si 

sportovci získali schopnost vyjádřit se nejen v rámci soutěží, ale také prostřednictvím 

snímků, videí a článků. 

Freeskiing je společným názvem pro dvě rozdílné disciplíny, a to freeride (big mountain) a 

newschool – tedy nový, moderní styl lyžování.  

Tento sport vznikl v začátcích moguls (lyžování v boulích), kdy museli závodníci jezdit a 

skákat podle tabulkovaných regulí a prakticky neměli možnost se v tomto sportu rozvíjet 

podle svých individuálních možností a schopností.  

Vznik Newschool lyžování se tedy datuje přibližně od roku 1996, kdy tehdejší freestyloví 

lyžaři začali ztrácet motivaci v soutěžích se zastaralými a omezujícími pravidly (omezený 

počet salt a vrutů, v boulích byly zakázány skoky přes hlavu apod.). Jednou se jeden 

z těchto boulařů rozhodnul pravidla a tabulky porušit a tak vznikl freeskiing. A to tak, že 

na jednom ze závodů předvedl rotaci mimo osu, která nebyla tabulkově hodnocena, ale 
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jednoznačně šlo o nejtěžší trik závodu. Tím dostal rozhodčí do velice nepříjemné situace a 

zároveň dal impuls pro vznik nového sportu.  

Díky extrémnímu vývoji tohoto sportu se každým rokem jednotlivé triky neuvěřitelně 

rychle rozvíjejí a zdokonalují. V současnosti již existuje mnoho způsobů a modifikací jejich 

provedení. Důležitou roli tedy hraje kreativita a schopnost samotného freeskiera. 

V roce 1999 se Newschool lyžování díky zařazením soutěžní disciplíny Big air do neoficiální 

olympiády zimních sportů, čímž je Winter X Games během velmi krátké doby 

zpopularizoval. Vnímání freestyle disciplín zásadně ovlivnil v roce 2002 Američan Johny 

Moseley, kdy na olympijských hrách v Salt Lake City předvedl trik, který svět dosud 

neviděl a kterým šokoval celý svět. Do té doby se v boulích nesměly skákat triky “přes 

hlavu“, hlavně se tehdy nesměla dostat hlava níže než nohy.  

Moseley ale obešel pravidla a skočil trik pojmenovaný podle názvosloví akrobatů 720 off 

axes, newschoolery označovaný jako cork 720. I přesto, že skončil až na 4. místě, stal se 

Moseley symbolem a morálním vítězem těchto zimních her. Rok poté se pravidla změnila 

a v boulích se pak mohly skákat jakékoli triky. 

4.2 CHARAKTERISTIKA NEWSCHOOL LYŽOVÁNÍ 

Newschool lyžování je velice progresivním sportem, a hranice jsou rok od roku 

posunovány kilometrovými kroky dopředu. Stejně jako ostatní lyžařské disciplíny se ani 

Newschool lyžování nevyhnulo určité diferenciaci, a tak vznikají nové disciplíny jako Big 

air, Slopestyle, Jibbing aj.  

Největším rozdílem, který odlišuje Newchool skiing od akrobatického lyžování jsou graby, 

úchopy a chyty lyží. U akrobatického lyžování je primárním cílem provedení předem 

stanoveného dokonalého pohybu, a proto se tento sport podobá mnohem více akrobacii. 

Naproti tomu při newschool lyžování se jezdci snaží o zdůraznění jejich individuální 

kreativity a stylu, který má každý odlišný a originální. V newschool nejde primárně o to, 

kolik udělá vrutů a salt. Můžete skočit otočku o 540°, chytit si obě špičky lyží, být tělem 

mírně vyosení a letět 25 m daleko. Takovýto trik, pokud je stylově proveden a čistě odjet, 

je náležitě ohodnocen ze strany rozhodčích i ostatních jezdců. Volák, Mikula (2009) 

Vedení zimních Olympijských her zařadilo freeskiing do programu ZOH v roce 2014. Jedná 

se o zařazení disciplín U-rampy a slopestylu (závod na několika překážkách a skocích za 
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sebou) jak pro freeskiing tak pro snowboarding. Jako jediný reprezentant České republiky 

se představil Marek Skála, který se umístil na 26. místě ve slopestylu.  

     

Newschool lyžování můžeme charakterizovat jako ježdění ve snowparcích, na speciálně 

vytvořených platformách, kde jsou vystavěny skoky různých rozměrů, anebo zasazeny 

pevné překážky jako jsou raily, boxy, bonky a wallridy. Všechny tyto překážky jsou určené 

k provádění různých triků.  

‚‚K takovému lyžování slouží speciální lyže s twintip technologií zvednuté patky, což 

umožňuje odrážet se a dopadat na switch (pozadu).‘‘ Volák, Mikula (2008, s.14) 

Typickým znakem Newschool lyžování je jízda pozadu neboli ,,na switch“. Díky spolupráci 

NCAR s lyžařskou společností Salomon tak vznikl v roce 1998 první speciální freestylový 

twintip model lyže s názvem „TenEighty 1080“ pro usnadnění této jízdy.   

Lyže s dvojitou špičkou se dodávají ve všech tvarech a velikostech. Odrůdy dvojitých lyží 

jsou nyní všestrannější a jsou prodávány pro lyžaře všech stylů a schopností. Lyže se 

dvěma špičkami jsou na obou koncích otočeny tak, aby umožňovaly jak pravidelné 

(dopředu), tak spínané (zpětné) lyžování.  

Za hlavní průkopníky newschool lyžování je označována skupina „New Canadien Ari 

Force“ (J.F. Cusson, Mike Dougles, J.P. Auclair, Vincent Dorion). Právě oni začali psát 

novou historii freestyle lyžování, trénováním nových triků ve snowparcích, tehdy určených 

výhradně pro snowboardisty. Tito původně boulaři začali zkoušet skoky a graby, které byly 

tehdy doménou snowboardistů. Ve své podstatě se freeskiing nejvíce podobá 

snowboardingu. 

Právě snowboarding v mnoha směrech inspiroval freeskiing a v současné době je 

zachována dokonalá harmonie mezi těmito sporty. Tyto dva sporty se navzájem velmi 

inspirují a ovlivňují. V České republice je za hlavní průkopníky považován Robin Holub, 

Lukin Mikula, Ondra Beneš a Filip Taraba. Pomocí videí jezdců z celého světa se 

seznamovali s vizuální stránkou tohoto sportu a nechali se jím inspirovat. Zpomalené 

záběry triků zkoumali dopodrobna a poté následovaly první pokusy na sjezdovce. 
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4.3 DESIGN TRATÍ A JEJICH VÝVOJ 

Tratě pro freeskiing se od jejich začátků v časných 90 letech hodně změnily a posunuly 

vpřed. První tratě byly hrbolaté a nestálé. Nikdo totiž přesně nevěděl, jak nejlíp postavit 

skoky nebo překážky. Původní skoky byly hodně riskantní, protože rozjezdy byly delší než 

dopady. To často vedlo k přeletu celého dopadu a následně k tvrdému nárazu. Od té doby 

přišlo pár společností- zejména Snow Park Technologies (SPT)- na způsob, jak nejlépe a 

nejbezpečněji stavět překážky ze sněhu.  

Dnes již samotní jezdci úzce spolupracují s traťovými designéři při stavbě jednotlivých 

překážek. Stavitelé tratí berou do úvahy feedback od jezdců, aby se ujistili, že trať je 

bezpečná, ale stále umožňuje progres ve výkonech. X-Games byly vždycky závody číslo 

jedna, co se týče velikosti a nápaditosti překážek. Jezdci sledují výstavbu překážek. Pak je 

testují a radí stavitelům, co je třeba změnit. Podle Jona Olssona jsou jezdci vždy na prvním 

místě. Jako výsledek toho je, že vývoj designu tratí na X-Games je řízen samotnými jezdci.  

Avšak, od kdy se bere do úvahy feedback jezdců, design tratě se může změnit kdykoli a 

kdekoli. Někteří stavitelé to vidí jako problém a chtějí zavést standardizaci slopestylových 

tratí. Věří, že tak budou závody mnohem férovější. Dnes je většina slopestylových tratí 

složena z 3 jibbových překážek a z 3 skoků, ale celková standardizace by mohla přinést 

nepříznivé výsledky. Slopestyle je jednou z nejatraktívnějších disciplín freeskiingu a design 

tratě by se měl neustále měnit a umožňovat tak pokrok. Logika je podobná jako u golfu. 

Kdyby všechna golfová hřiště byla stejná, pravděpodobně by to nebavilo tolik lidí.  

Veliký krok vpřed zaznamenal také design u-rampy. První u-rampy byly malé, mělké a 

jejich tvary byly nekonzistentní. Dnešní u-rampy dosahují výšky až 22 stop (6,7m). 

Rozměry pro u-rampy byly, na rozdíl od slopestylu, standardizovány, aby ulehčili jejich 

stavbu pomocí speciálních zařízení. To umožňuje lyžařům skákat výše a udržuje riziko co 

nejníž. Avšak ne každý vidí větší překážky jako skutečný progres. Mike Douglas, jeden z 

prvních freeskierů, je skeptický, když se dívá na dnešní u-rampy. Tvrdí, že jsou moc veliké 

a nahánějí hrůzu i některým profesionálním jezdcům.  

4.4 LETNÍ TRÉNINKOVÁ PŘÍPRAVA 

Obecně lze říci, že příprava lyžařů se dá rozdělit na trénink silový, rychlostní, koordinační, 

vytrvalostní, rozvoj pohyblivosti a strečink. Vše je důležité pro celkový rozvoj pohybových 
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dovedností, tělo se naučí pracovat ekonomicky a v rovnováze. Tím se eliminuje i riziko 

přetěžování a vznik případných úrazů. 

Pro lyžaře se nejčastěji jako forma rozvoje vytrvalosti a vytrvalostní síly doporučuje jízda 

na kole, běžky, běhy v terénu, in-line brusle a podobně. Vytrvalostní trénink je důležitý 

pro přípravu na další fáze tréninku, základem je určitá úroveň vytrvalosti a z té je pak 

možno rozvíjet rychlost a sílu. Velká pozornost se věnuje aktivaci hlubokého stabilizačního 

svalového systému. Stabilní a mobilní trup tvoří dobrou oporu pro pohyb, proto je 

důležité posilovat hluboko uložené svaly, a ne pouze ty povrchové.  

Pro nácvik rychlé a výbušné síly jsou vhodná různá skoková a odrazová cvičení, např. 

skoky přes překážky, výskoky, výběhy do schodů nebo švihadlo. K tréninku rovnováhy je 

v dnešní době mnoho pomůcek – nestabilní plošiny, bossu, flowin, slackline nebo atletický 

žebřík, který je výborným pomocníkem i pro cvičení koordinace. 

4.5 LETNÍ TRÉNINKOVÁ CENTRA 

V České republice existuje více letních freestylových center, kde je možnost bezpečně 

trénovat skoky do vody.  Díky dopadu do vody můžeme eliminovat zranění při špatném 

dopadu.  

Skok BigAir v Novém Hrozenkově u Vsetína byl postaven a je provozován skupinou 

freeskierů, a proto jsou jeho překážky perfektně připraveny pro letní tréninky. BigAir je 

také tradičním pořadatelem letních soustředění jak pro začínající, tak pokročilé i zkušené 

freeskiery a nese název Jam Campy. 

Díky letním skokům do vody mohou jezdci realizovat své plány, jelikož je těžké se učit 

nové triky na tvrdém skoku v zimě. U doubleflipů je ideální vyzkoušet si je nejprve do 

vody, a pokud se při nich jezdec cítí bezpečně, může je v zimě dotáhnout k dokonalosti.  

 

 

ACROBATPARK 

První letní tréninkové centrum otevřel Aleš Valenta ve Štítech. Jeho Acrobatpark je 

zaměřen převážně na akrobatické lyžaře, je kvalitně zařízený a nabízí komplexní služby.  

(Interaktivní materiál) 
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KROM WARS 

Jedná se o jeden z největších závodů v České republice, který se koná každé dva roky. Na 

této akci se od roku 2017 představují jak lyžaři, wakeboardisti tak i snowboardisti. První 

ročník této události se odehrál v roce 2011, kdy se jednalo ryze o letní freeski bigair 

závod. Postupem času se vyvinul až v dnešní multi-freestylový koncept. 1. závod tohoto 

typu v centru historického města, se uspořádal díky partě kamarádů, kterým se podařilo 

postavit rozjezdovou konstrukci z lešení. Doprovodným programem této akce je také 

slackline exhibice mistra republiky, trampolíny, disc golf apod. (Interaktivní materiál) 

 

JUMPARK  

Zhruba v roce 2013 vyrostlo v Praze nové tréninkové centrum JUMPARK. Novinkou 

v dopadových médiích je molitan. Dopadové nárazy bezpečně tlumí molitanové krychle. 

Toto dopadové médium je všude ve světe a nyní si ho může široká veřejnost vyzkoušet i u 

nás. V areálu se nachází 12 metrů vysoký skokanský můstek s dvěma odrazy, pro zkušené 

jezdce a druhý pro začátečníky. Je zde také skok pro skateboard, kolečkové brusle, 

koloběžky a bike. Dvě kruhové a dvě profi trampolíny. Pro jibbing je zde plastová trubka a 

bedna. (Interaktivní materiál) 

 

                                          Obrázek 43 - Jumparena - Praha 

 

 

4.6 ORGANIZACE A SPONZORING 

Jak již naznačuje název freeskiing, jde především o svobodu. Tudíž v tomto sportu existuje 

nespočet možností a nových triků. Hlavní roli zde hraje kreativita freeskierů, kteří si triky 
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mohou vymýšlet i sami. V České republice existuje mnoho lyžařských klubů, které 

pomáhají svým členům na dlouhé cestě ke světovým pohárům, co se týče finančního 

zajištění, materiálového zajištění apod. Freeskiing takovou pomoc nenabízí. Jezdci jezdí 

každý sám za sebe a většinou nemají ani žádného trenéra, neboť na to často nemají 

finanční prostředky. Česká reprezentace, jejímž trenérem je Roman Dalecký, byla založena 

v tomto složení: Robin Holub, Lukin Mikula, Filip Taraba a Ondra Beneš. Právě tato sestava 

tvoří první čtveřici freeski jezdců u nás, a lze je považovat za propagátory tohoto sportu 

v ČR. 

 V současnosti pořádá česká reprezentace freeski kempy pro mladou širokou veřejnost a 

trenéry jsou především naši reprezentanti. To je obrovská výhoda začínajících freeskierů, 

kdy mohou trénovat pod zkušeným trenérem a čerpat zkušenosti.  Ačkoli se závodů 

v České republice účastní každý z freeskierů sám za sebe a nespadají pod žádný klub, na 

závody jezdí vždy celá reprezentace společně. Česká reprezentace zajistí však pouze 

letenku a sponzoři musí zajistit materiální vybavení. Komu se nepovede sehnat materiál 

od sponzorů, musí si ho hradit sám současně se zbývajícími náklady. Zde dle mého názoru 

nastává zlomový bod v tom, proč se neobjevuje příliš českých jmen na velkých akcích jako 

jsou ZOH. Jezdci si musí přes léto přivydělávat na brigádách, aby se v zimě mohli účastnit 

všech významných závodů po celém světě.  

 

4.7 KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ 

Spontánní pohybová aktivita, kterou můžeme sledovat zejména u dětí v raném dětství 

vychází z potřeb samotného dítěte. Je řízena reflexně, a proto nemůže mít nedativní 

dopad na vyvíjející se dětský organismus. Tento pohyb formuje osobnost dítěte nejen po 

motorické stránce, ale i biologické, sociální a psychické. S přibývajícím věkem je však 

pohyb (množství i kvalita) stále silněji ovlivněn sociálním prostředím, ve kterém je 

usměrňován (stimulován či tlumen). Setkávám se pak tedy na jedné straně s nedostatkem 

pohybové aktivity, pohybovou chudostí a nadměrným udržováním statických poloh, a na 

straně druhé s jednostranným sportovním zatížením až přetížením.  

Tato neadekvátní pohybová aktivita je jedním z faktorů vedoucích k poškození organismu 

a způsobujících poruchy tělesného a duševního zdraví. Ke vzniku funkčních a později 
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strukturálních vad hybného systému s bolestivými následky (kloubní bolesti, svalová 

dysbalance) mohou přispět i nevhodně zvolené či nesprávně prováděné cviky. Jednou 

z možností jak snižovat riziko uvedených negativních problému je pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení.  

Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní (proměnlivý) soubor jednoduchých cviků 

v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého 

náčiní a nářadí. Výběr však musí být individuálně zacílený, tj. měl by vycházet z funkčního 

stavu hybného systému jedince. Má-li být cvičení efektivní s pozitivním účinkem, musíme 

v jeho průběhu respektovat určité neurofyziologické zákonitosti a provádět jej vždy 

přesným způsobem. Jedině při optimální volbě cviků a jejich správném provádění mohou 

kompenzační cvičení předcházet (či částečně eliminovat) vytváření nefyziologických 

adaptačních změn v organismu, které vznikají jako reakce na nedostatečnou nebo 

nevhodnou pohybovou stimulaci.  

Při dodržování didaktických zásad se mohou stát nejspolehlivější možností prevence a 

současně nejúčinnějším prostředkem, jak odstranit případnou již vzniklou funkční poruchu 

hybného systému. Jsou jediným tělesným cvičením, které koriguje nejefektivnějším 

způsobem zapojování svalových skupin v pohybových řetězcích. Díky pravidelnému 

cvičení kompenzačních cviků se každý stává zodpovědným za kvalitu držení těla, hybných 

stereotypů a tonické vyváženosti posturálního svalstva. Kompenzační cvičení taktéž 

ovlivňuje podpůrně pohybový systém. Napomáhá harmonizovat tělesný vývoj jedince, 

současně ovlivňuje i funkční stav vnitřních orgánů.  

Podle specifického zaměření fyziologického účinku na pohybový aparát používáme dělení 

kompenzačních cvičení na uvolňovací, protahovací (strečink) a posilovací. 

Úkolem rozcvičení je zahřát se, uvolnit, odstranit nadbytečné napětí ve svalech 

a aktivovat hybný systém, uvolnit a rozhýbat kloubní struktury a protáhnout svalové 

skupiny. Cílem je připravit tělo na dynamické zatížení. 

Pro zvýšení srdeční frekvence je důležité rozehřátí organismu, prokrvení a prohřátí svalů a 

vnitřních orgánů. V úvodní části se mohou objevit například dřepy, výskoky či přeskoky 

z jedné nohy na druhou.  
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V mobilizační části dochází k mobilizaci kloubů. Vhodné jsou krouživé a kyvadlovité 

pohyby bez výrazné silové podpory. Provádíme pohybovou aktivitu v bocích – vpřed, vzad, 

stranou, kroužky, osmičky, dle libosti. V trupu – předklony, záklony, úklony. Pohyby 

končetin – velké kývavé pohyby vpřed, vzad, stranou, kruhy a nakonec krouživé pohyby a 

úklony hlavou. 

Strečink je pomalá pohybová aktivita, která slouží k protažení svalů a ke zvýšení kloubní 

pohyblivosti. Strečink by měl být pravidelný a měl by být nezbytnou součástí každé 

sportovní aktivity.  Jako kompenzační cvičení je i vhodnou prevencí proti zraněním. Hlavní 

význam strečinku spočívá ve snížení ztuhlosti po výkonu a v postupném navrácení 

původní délky zkráceným svalům.  

Bez strečinku by se jezdci ke skokům protažené až za špičku lyže dostali jen velmi těžko. 

Výhodou freeski jezdce, který se kvalitně a pravidelně protahuje, je nižší 

pravděpodobnost zranění při pádech. Vhodným doplňkem je také wellness – whirpool, 

masáže či sauna. 

Každý ze cviků by se měl opakovat minimálně na 5 hlubokých nádechů a výdechů.  

S výdechem zatažení svalu plynule stupňujeme, naopak s nádechem lehce uvolňujeme. 

Cviky opakujeme vždy na každou stranu těla stejně. V ukázce strečinku je protahováno 

krční svalstvo, ramenní svalstvo, triceps, prsní svaly, bederní a hýžďové svaly, hamstringy, 

stehenní a lýtkové svaly.   

Ukázku strečinku freeskiera nalezneme v interaktivním materiálu. 

 

4.8 ROZHOVOR S ROBINEM HOLUBEM 

Čau Robhole, nejprve se vrátíme ještě k tvému zranění kolena. Jak byl složitý návrat po 

téměř roční absenci? 

Robhol:  

Čus, nepřeji nikomu tohle, prožil jsem si peklo, ale to mě koplo ještě víc to rvát! Nazval 

bych to dva zapíchlé nože v koleni. Ale teď to je hydraulika! Dělal jsem vše, co mi řekli 

doktoři. Rotoped, plavání a jsem zase pevnej! 

Návrat se ti určitě povedl, sezóna byla vyvedená, takže jak by si ji zhodnotil? 
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Návrat byl až neskutečnej, to víte, rok bez lyží to pak musíte to nějak dohnat. Triky jsem 

měl v hlavě, takže jsem nějak nad tím už pak nepřemýšlel a sázel jsem to, jak nejlíp umím! 

Zajel si slušný výsledky na svěťákách nebo na Mistrovství světa. Kterého výsledku si 

ceníš nejvíc? 

Tak určitě Mistrovství světa 22. place, kde byli velký skoky jako paneláky, z kterých 

pocházím :), fakt těžká zmrzlá trať a když jsem viděl přelet na druhým skoku Alexe 

Bellemareho  který byl na X Games  třetí tak se mi to fakt ani nechtělo jet 

Loni jste byli hodně pryč díky svěťákům. Nemrzí tě, že není moc čas na takový ty 

oblíbenější závody jako je třeba AFO, MFO nebo prostě na pohoda pojezd s kamarády? 

Vůbec mě to nemrzí, protože tam jezdí moc lidí a už to není jako dřív a abych tam čekal 

celý den na dvě jízdy a pak tam přijel Jossi Wells, tak prostě s takovýma klukama se 

srovnávat nedá! 

Momentálně jste na Zélandu, takže co vás tam všechno čeká? 

Čeká nás tu svěťák, kde budou uplně všichni tak jsem moc zvědavý, jak to vše dopadne! 

Máme tři týdny se tu rozjezdit a ukázat, že i ČR freeskieři se dají srovnávat se světovou 

špičkou! 

Ty už si s lyžemi procestoval nejeden kousek světa. Máš nějaká vysněná místa, kam by 

ses chtěl ještě podívat? 

Jojo, musím říct, že už jsem toho pár objel, ale že všeho nejvíc miluju Livigno. Nic víc není. 

Ráno vám to tam vždycky načechraj pěti rolbami, takže tam uděláte za 14 dní takový 

progres jak za celou sezonu!!! Ale co mě ještě láká je USA na jaře Brek a Keystone, to musí 

byt teprve nářez! 

Častým problémem freeskierů jsou peníze. Takže jak si na tom Ty? Stačí ti sponzoring, 

nebo musíš třeba přes léto brigádničit, aby sis pak mohl zimu užívat… 

Tenhle sport  je fakt žrout na love. Ubytování, ropa, skipas to jsou základní věci, bez 

kterých to nejde, a to nepočítám vybavení. Já bych to nazval: love budou, my nebudeme:-) 

Ale za to největší životní zkušenosti a zážitky, který vám nikdo nevezme! Další věc je mít 

srdce freeskiera a talent bez toho to taky nejde! Nějaký ten rok jsem makal za barem přes 

léto, kdybych tohle nemusel dělat, tak vím, že jsem teď úplně jinde! 
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Kde vlastně myslíš, že ty jednou skončíš, až pověsíš lyže na hřebík? 

Moje plány. Dál koučovat mladou krev a nové talenty. Taky jsem si udělal fitness kurz a 

dělám osobního trenéra v jednom fitku v Praze. 

Tak ať všechno klapne a klasicky slova na závěr…? 

Díky, díky. Vidíme se na svahu lidi sijaa. A slovo na závěr: Žijeme jenom jednou! Tak neseď 

doma a pojď se proletět! 
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5 DISKUSE 

Freeskiing, kterým se zabýváme v této bakalářské práci, je stále se rozvíjející a velice 

oblíbený sport. Jedná se o moderní sportovní disciplínu, která nemá dlouhou historii a je 

oblíbená nejen u jezdců mladší generace. Postupem času se však progresivním postupem 

dostala během několika let mezi olympijské sporty. Freeskiing se rozvinul a dělí se do 

několika disciplín, jimiž je freeride (jízda ve volném terénu) a Freestyle (slopestyle, u-

rampa, big air). Freestyle se stal velmi oblíbenou zimní disciplínou, ve které je nespočetně 

možností, kde se zlepšit a posouvat své hranice. Je oblíbený taktéž pro diváky, jelikož 

mohou shlédnout atraktivní akrobatické lyžování často doplněné zvukovým a světelným 

efektem.  

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat vývoj freeskiingu, zaznamenat historii a 

popsat pokrok tohoto sportu. Největší vzestup však tento mladý sport zaznamenává u 

mladé generace, proto neexistuje o tomhle sportu příliš vědecké literatury. Stěžejnými 

zdroji pro tuhle práci byly knihy od českých autorů Voláka a Mikuli, dále od německých 

autorů Beckedahla a Grolla a americký internetový portál Association of freeskiing 

professionals. 

V historické části se zaměřujeme nejen na historii freeskiingu a newschool lyžování, ale 

také na samotné lyžování. Kořeny freeskiingu sahají do 70. let. S literárními prameny vyšlo 

najevo, že freeskiing má hodně společného s akrobatickým lyžováním, a že historie těchto 

dvou sportů spolu velice souvisí. Začátky akrobatického lyžování se ve světe objevily na 

přelomu 19. a 20. století v alpských zemích. Další fáze vývoje se v 50. letech přesunula do 

USA, kde byl o akrobatické lyžování velký zájem. Trvalo však několik let, kdy se stalo 

plnohodnotným sportem. Akrobatické lyžování se objevilo jako ukázka představení tří 

vzniklých disciplín na olympijských hrách v Calgery 1988.  

V další části práce jsme rozdělili a charakterizovali jednotlivé disciplíny freestylového 

lyžování. Mezi soutěžní disciplíny jsme zařadili u-rampu a slopestyle. U-rampa byla 

vynalezena v sedmdesátých letech ve 20. století v Kalifornii. Nad hranou konstrukce se 

provádí různé triky a rozhodčí hodnotí jejich náročnost, výšku skoku a celkový dojem, jaký 

závodník zanechá. Slopestyle je disciplína, kdy jezdec projíždí snowparkem a využívá 

několik překážek za sebou. Včetně skoků (big air), tak překážek (jibbing). Je to velmi 
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náročná disciplína jak na psychickou, tak i fyzickou stránku jezdce, protože se musí 

soustředit na několik překážek na sebe navazujících. Pro divácké oko je to velmi atraktivní 

disciplína a pro jezdce je to zkouška jejich všestrannosti. U jibbingu jsme si popsali 

jednotlivé překážky potřebné k této disciplíně, které mohou být vyrobeny z jakéhokoliv 

materiálu. Jibbing se může provozovat jak na sjezdovce, tak mimo sjezdovku tzv. street-

jibbing. 

Big air je disciplína, při které jezdec provádí složité triky ve vzduchu, jejichž cílem je 

dosažení značné výšky a vzdálenosti, a to vše s čistým dopadem. Pří skoku se hodnotí 

taktéž jezdcovo kreativita, která je nedílnou součástí tohoto sportu. Stejně jako u-rampa 

tak i slopestyle je zařazen do závodu „Winter Xgames“, což je jeden z nejprestižnějších 

závodů v Americe. 

Jezdec kromě kreativity musí ovládat spoustu pohybových dovedností, jako je základní 

lyžařský postoj, pády a vstávání, zatáčení, zastavení a brždění. Dále potřebuje pohybové 

dovednosti, bez kterých se neobejde ani při samotném nácviku těch nejzákladnějších 

triků. Jednou ze stěžejních příprav profesionálních jezdců je skákání na rampě do vody, či 

na trampolínách. Na trampolínách a v letním tréninkovém centru se lze učit nové triky a 

pohyby, při kterých je menší riziko zranění nežli na lyžích.  

Dalším úkolem bylo popsat materiální vybavení pro akrobatické lyžování. Vypracovali 

jsme přehled výzbroje i výstroje. Vysvětlili jsme, co znamenají tzv. twintip lyže a uvedli 

jsme jejich optimální radius. Při zkoumání lyží jsme zjistili, že existují různé názory na 

ideální délku lyže a došli jsme k závěru, že každá lyže má své specifické vlastnosti. V 

samostatné kapitole jsme provedli rozbor všech ochranných pomůcek, které jsou při takto 

rizikovém sportu velmi důležité.  

Dále jsme se věnovali tréninkové přípravě freeski jezdce. A došli jsme k závěru, že 

požadavky na kvalitní tréninkovou přípravu nejsou jednoduché. Každá disciplína 

potřebuje svoji specifickou trať a v Čechách je díky velkému zájmu o tento sport čím dál 

tím více vhodných terénů. Velkou nevýhodu při „stavění“ snowparku však hrají sněhové 

podmínky, které nejsou v posledních letech příliš příznivé. Mimo to je freeskiing velmi 

finančně náročný. Jezdci, kteří jsou našimi reprezentanty, mají sice spoustu sponzorů, ale 

ti jim zajištují spíše materiální vybavení, nežli finance. Proto je málo českých jmen, která 

by zazněla například v souvislosti s olympijskými hrami. Na závěr jsme uvedli řízený 
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rozhovor s jedním z našich nejlepších reprezentantů Robinem Holubem, který se mimo 

jiné stal mistrem České republiky 2018, které se konalo na konci března v Peci pod 

Sněžkou.  

Z hlediska praxe je práce přínosem pro všechny aktivní lyžaře i pro laickou veřejnost. 

V bakalářské práci jsme analyzovali nejpodstatnější poznatky k problematice 

freestylového lyžování.  S prací jsem spokojena a doufám, že bude interaktivní materiál 

využíván při zimních výukových kurzech na horách a na freeski kempech. 

Freeskiing, kterým se zabýváme v této bakalářské práci, je stále se rozvíjející a velice 

oblíbený sport. Jedná se o moderní sportovní disciplínu, která nemá dlouhou historii a je 

oblíbená nejen u jezdců mladší generace. Postupem času se však progresivním postupem 

dostala během několika let mezi olympijské sporty. Freeskiing se rozvinul a dělí se do 

několika disciplín, jimiž je freeride (jízda ve volném terénu) a Freestyle (slopestyle, u-

rampa, big air). Freestyle se stal velmi oblíbenou zimní disciplínou, ve které je nespočetně 

možností, kde se zlepšit a posouvat své hranice. Je oblíbený taktéž pro diváky, jelikož 

mohou shlédnout atraktivní akrobatické lyžování často doplněné zvukovým a světelným 

efektem.  

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat vývoj freeskiingu, zaznamenat historii a 

popsat pokrok tohoto sportu. Největší vzestup však tento mladý sport zaznamenává u 

mladé generace, proto neexistuje o tomhle sportu příliš vědecké literatury. Stěžejnými 

zdroji pro tuhle práci byly knihy od českých autorů Voláka a Mikuli, dále od německých 

autorů Beckedahla a Grolla a americký internetový portál Association of freeskiing 

professionals. 

V historické části se zaměřujeme nejen na historii freeskiingu a newschool lyžování, ale 

také na samotné lyžování. Kořeny freeskiingu sahají do 70. let. S literárními prameny vyšlo 

najevo, že freeskiing má hodně společného s akrobatickým lyžováním, a že historie těchto 

dvou sportů spolu velice souvisí. Začátky akrobatického lyžování se ve světe objevily na 

přelomu 19. a 20. století v alpských zemích. Další fáze vývoje se v 50. letech přesunula do 

USA, kde byl o akrobatické lyžování velký zájem. Trvalo však několik let, kdy se stalo 

plnohodnotným sportem. Akrobatické lyžování se objevilo jako ukázka představení tří 

vzniklých disciplín na olympijských hrách v Calgery 1988.  
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V další části práce jsme rozdělili a charakterizovali jednotlivé disciplíny freestylového 

lyžování. Mezi soutěžní disciplíny jsme zařadili u-rampu a slopestyle. U-rampa byla 

vynalezena v sedmdesátých letech ve 20. století v Kalifornii. Nad hranou konstrukce se 

provádí různé triky a rozhodčí hodnotí jejich náročnost, výšku skoku a celkový dojem, jaký 

závodník zanechá. Slopestyle je disciplína, kdy jezdec projíždí snowparkem a využívá 

několik překážek za sebou. Včetně skoků (big air), tak překážek (jibbing). Je to velmi 

náročná disciplína jak na psychickou, tak i fyzickou stránku jezdce, protože se musí 

soustředit na několik překážek na sebe navazujících. Pro divácké oko je to velmi atraktivní 

disciplína a pro jezdce je to zkouška jejich všestrannosti. U jibbingu jsme si popsali 

jednotlivé překážky potřebné k této disciplíně, které mohou být vyrobeny z jakéhokoliv 

materiálu. Jibbing se může provozovat jak na sjezdovce, tak mimo sjezdovku tzv. street-

jibbing. 

Big air je disciplína, při které jezdec provádí složité triky ve vzduchu, jejichž cílem je 

dosažení značné výšky a vzdálenosti, a to vše s čistým dopadem. Pří skoku se hodnotí 

taktéž jezdcovo kreativita, která je nedílnou součástí tohoto sportu. Stejně jako u-rampa 

tak i slopestyle je zařazen do závodu „Winter Xgames“, což je jeden z nejprestižnějších 

závodů v Americe. 

Jezdec kromě kreativity musí ovládat spoustu pohybových dovedností, jako je základní 

lyžařský postoj, pády a vstávání, zatáčení, zastavení a brždění. Dále potřebuje pohybové 

dovednosti, bez kterých se neobejde ani při samotném nácviku těch nejzákladnějších 

triků. Jednou ze stěžejních příprav profesionálních jezdců je skákání na rampě do vody, či 

na trampolínách. Na trampolínách a v letním tréninkovém centru se lze učit nové triky a 

pohyby, při kterých je menší riziko zranění nežli na lyžích.  

Dalším úkolem bylo popsat materiální vybavení pro akrobatické lyžování. Vypracovali 

jsme přehled výzbroje i výstroje. Vysvětlili jsme, co znamenají tzv. twintip lyže a uvedli 

jsme jejich optimální radius. Při zkoumání lyží jsme zjistili, že existují různé názory na 

ideální délku lyže a došli jsme k závěru, že každá lyže má své specifické vlastnosti. V 

samostatné kapitole jsme provedli rozbor všech ochranných pomůcek, které jsou při takto 

rizikovém sportu velmi důležité.  

Dále jsme se věnovali tréninkové přípravě freeski jezdce. A došli jsme k závěru, že 

požadavky na kvalitní tréninkovou přípravu nejsou jednoduché. Každá disciplína 



 5 DISKUSE 

 57 

potřebuje svoji specifickou trať a v Čechách je díky velkému zájmu o tento sport čím dál 

tím více vhodných terénů. Velkou nevýhodu při „stavění“ snowparku však hrají sněhové 

podmínky, které nejsou v posledních letech příliš příznivé. Mimo to je freeskiing velmi 

finančně náročný. Jezdci, kteří jsou našimi reprezentanty, mají sice spoustu sponzorů, ale 

ti jim zajištují spíše materiální vybavení, nežli finance. Proto je málo českých jmen, která 

by zazněla například v souvislosti s olympijskými hrami. Na závěr jsme uvedli řízený 

rozhovor s jedním z našich nejlepších reprezentantů Robinem Holubem, který se mimo 

jiné stal mistrem České republiky 2018, které se konalo na konci března v Peci pod 

Sněžkou.  

Z hlediska praxe je práce přínosem pro všechny aktivní lyžaře i pro laickou veřejnost. 

V bakalářské práci jsme analyzovali nejpodstatnější poznatky k problematice 

freestylového lyžování.  S prací jsem spokojena a doufám, že bude interaktivní materiál 

využíván při zimních výukových kurzech na horách a na freeski kempech. 
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ZÁVĚR 

Téma mé bakalářské práce je Freeskiing. Cílem práce bylo charakterizovat a představit 

tento sport a zmapovat místa k provozování tohoto neobvyklého sportu v České 

republice. 

V rámci bakalářské práce jsem se zúčastnila Freeski kempu, který je pod vedením již 

zmiňovaného Robina Holuba. Jedná se o snahu představit a přiblížit freeskiing mladé 

populaci, popřípadě hledat nové talenty v tomto sportu.  

Tuto bakalářskou práci jsem se rozhodla vypracovat také z důvodu, že v České Republice 

je nedostatek studijního a motivačního materiálu, který by mohl tento sport přiblížit 

mladé široké veřejnosti. 

S výsledkem této práce jsem spokojená a to především s praktickou částí, která může být 

použitá jako motivační zpestření například na freeski kempech, které jsou organizovány 

dvakrát ročně Robinem Holubem. Také doufám, že interaktivní materiál osloví co nejvíce 

mladých lyžařů i nelyžařů, kteří o tomto sportu příliš nevědí, a bude jim nápomocný 

v začátcích s tímto adrenalinovým sportem.  
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RESUMÉ 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou část a na praktickou 

část. Teoretická část pomáhá uživateli se základní orientací v problematice freestyle 

lyžování, popisuje základní pojmy a zabývá se počátky tohoto sportu v České republice. V 

teoretické části je dále naznačeno, na co se zaměřuje praktická část bakalářské práce.  

První polovina praktické části je věnována charakteristice newschool  lyžování, jeho vzniku 

a vývoji. Dále znázorňuje zmapování míst pro Freestyle lyžování v České Republice, ve 

světě a v Evropě. Je zde charakterizováno, jak by měl vhodný snowpark vypadat a popis  

jednotlivých sekcí, které v něm freeskier najde, včetně překážek a designu platforem. Ve 

druhé polovině této části je vytvoření interaktivního materiálu, ve kterém jsou shrnuty 

veškeré potřebné informace k nahlédnutí a přiblížení začínajícím jezdcům newschool 

lyžování. Veškeré ukázky triků jsou natočeny tak, aby byl prováděný trik co nejlépe  

vidět a pozorovatel si tak udělal dokonalou představu o prováděném pohybu.   

Součástí interaktivního materiálu je také letní tréninková příprava, kompenzační cvičení či 

rozdělení jednotlivých disciplín. Konec praktické části je doplněn rozhovorem s českým 

lyžařským reprezentantem a trenérem Robinem Holubem. 

The bachelor thesis is divided into two parts, namely the theoretical part and practical 

part. The theoretical part helps the user with basic orientation in freestyle skiing, 

describes the basic concepts and deals with the beginnings of this sport in the Czech 

Republic. In the theoretical part, it is further indicated what the practical part of the 

bachelor thesis is focused on. The first half of the practical part is devoted to the 

characteristic of newschool skiing, its origin and development. It also shows mapping of 

locations for Freestyle skiing in the Czech Republic, in the world and in Europe.  

It is characterized as a suitable snowpark look and description the individual sections 

freeskier finds, including barriers and platform design. In the second half of this section is 

the creation of interactive material, which summarizes all the necessary information to 

inspect and approach to beginers of newschool skiing. All tricks are filmed to make the 

trick the best possible to see and the observer has done a perfect idea of the movement 

being carried out. Part of the interactive material is also summer training, compensatory 

exercises or division of individual disciplines. The end of the practical part is 

complemented by an interview with Czech skiing representative and coach Robin Holub.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Seznam snowparků v České republice a v Evropě 

Česká republika 

1. Špindlerův Mlýn (Krkonoše) 

2. Dolní Morava (Kralický Sněžník) 

3. Neklid (Krušné hory) 

4. Klínovec (Krušné hory) 

5. Rejdice (Jizerské hory) 

6. Olešnice v Orlických horách – Číhalka (Orlické hory) 

7. Velké Kralovice – Horal (Beskydy) 

8. Vsetín – Jasenka (Beskydy) 

9. Bílá (Beskydy) 

 

Evropa 

Německo 

1. Zugspitze (Ga-Pa) 

2. Fellhorn 

3. Kleinwalsertal 

Rakousko 

1. Mayrhofen 

2. Silvretta Nova 

3. Ischgl 

4. Kaprun 

5. Nordpark 
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II 

6. Dachstein 

7. Damuls 

8. Diedamskopf 

9. Flaschauwinkl 

10. Hintertux 

11. Hochkar 

12. Kaunertal 

13. Kuhtai 

14. Lech 

15. Leogang 

16. Obertauern 

17. Solden 

18. Waidring 

Švýcarsko 

1. Laax 

2. Adelboden 

3. Crans Montana 

4. Grindelwald 

5. Lenzerheide 

6. Les Diablerets 

7. Meiringen 

8. Saas-Fee 

9. St. Moritz 

10. Zermatt 

Francie 
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III 

1. Les 2 Alpes 

2. Avoriaz 

3. La Plagne 

4. Meribel 

5. La Clusaz 

6. Les Arcs 

Itálie 

1. Livigno (Mottolino) 

2. Bardonecchia 

3. Madonna di Campiglio 

4. Seiser Alm 

Volák, Mikula (2008) 

 


