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3 Terminológia zimných olympijských športov  

v slovensko-ruskom pláne 

 

Pre zimné olympijské športy, tak ako aj pre všetky iné druhy športov je 

charakteristická materiálna báza, zahŕňajúca oblečenie a výbavu ako aj technické 

predpoklady ich realizácie a samozrejme ich samotnú činnosť a základné pravidlá. Prítomná 

je aj tendencia postupom času do programu zimných olympijských hier zaradzovať nové 

druhy športových disciplín či samotných športov. V ich procese rozvoja sa postupne objavujú 

nové možnosti vo vzťahu k ich technickému vybaveniu alebo v samotnej ich realizácii. 

V tejto kapitole sa pokúsime preanalyzovať základnú terminologickú ako aj všeobecnejšiu 

pojmovú lexiku týkajúcu sa oblasti zimných olympijských športov a ich disciplín. Neobídeme 

ani ich stručné charakteristiky a pravidlá, na ktorých pozadí budeme zostavovať slovensko-

ruské paralely športových pojmov a termínov z danej problematiky. Pri spracovávaní 

a vytváraní glosára sa budeme prevažne opierať o odbornú literatúru akademického 

charakteru, pravidlá jednotlivých športov, výkladové a prekladové slovníky ako aj odborné 

texty v elektronickej podobe, terminológiu zachytenú v médiách (v čase písania práce) 

posledných zimných olympijských hier vo Vancouveri (február 2010), Majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji (máj 2010) a pod. V spojitosti s tým, do nami zostaveného glosára budú 

zaradené prevažne len základné či najčastejšie používané termíny a pojmy týkajúce sa danej 

problematiky, čo možno odôvodniť jej rozsiahlosťou a faktickou nemožnosťou detailne 

zmapovať celú odbornú terminológiu jednotlivých športových disciplín podľa odborne 

požadovaných kritérií. Znamená to, že v tejto práci z hľadiska lexiky nebude problematika 

zimných olympijských športov a ich disciplín ani zďaleka vyčerpaná. Ruské a slovenské 

ekvivalenty slov a slovných spojení (t.j. terminologickej lexiky) budú podrobené hľadaniu 

a overovaniu ich existencie a jej miery v prekladových a výkladových slovníkoch, ale najmä 

v paralelných odborných textoch z danej problematiky nielen v klasickej, ale, ako už bolo 

spomínané, aj v elektronickej forme. Keďže v slovenskom jazyku, ako bolo zistené, je badať 

nedostatok potrebných príručiek či iných zdrojov odbornej literatúry, pomocnými zdrojmi pri 

vymedzovaní ekvivalentov v niektorých prípadoch poslúžia príručky českých autorov 

a ojedinele aj anglojazyčné texty. Nasledujúce podkapitoly prezentujú základnú slovensko-

ruskú terminológiu jednotlivých športov a ich poddruhov či disciplín s ich základnými 

charakteristikami, pojmovým aparátom a stručnými pravidlami. Ich cieľom však nie je presné 
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podanie (príp. znenie) pravidiel tej-ktorej disciplíny či športu, ale nami uvedené výňatky 

z týchto pravidiel majú slúžiť ako textová štruktúra usporiadania jednotlivých pojmov a 

termínov do zmysluplného celku vrátane vymedzenia slovensko-ruských ekvivalentov. 

Takýmto spôsobom sú nasledovné podkapitoly akýmsi experimentom hľadania ekvivalentov 

terminologickej lexiky z oblastí, ktoré sú definované názvami jednotlivých podkapitol.  

 

3.1 Lyžovanie 

 

Pôvod lyžovania možno hľadať v severských krajinách, kde sa využívalo ako jeden z 

najefektívnejších spôsobov dopravy. Dnešné lyžovanie ako zimný olympijský šport 

pozostáva z niekoľkých druhov tohto športu. Vo všeobecnosti ho možno rozdeliť na dve 

základné skupiny, a to na zjazdové lyžovanie a klasické lyžovanie (rozdiely medzi nimi sú 

definované v texte nižšie). Medzi súťažné športy na zimných olympijských hrách, ktoré sú 

vykonávané na lyžiach patrí alpské lyžovanie, akrobatické lyžovanie, beh na lyžiach, 

skoky na lyžiach, severská kombinácia, snowboarding (vykonávaný na tzv. jednej lyži) 

a možno k nim pripočítať aj biatlon, ktorému sa podľa vyššie uvedeného rozdelenia zimných 

olympijských športov budeme venovať v samostatnej podkapitole. V ruskom jazyku sa pre 

spomínané športy používa všeobecné súhrnné pomenovanie лыжный спорт. Všetky tieto 

druhy športov majú však svoje súťažné disciplíny či samotné súťaže.  

 

3.1.1 Alpské lyžovanie 

 

Pri zostavovaní celej podkapitoly alpského lyžovania sme sa opierali o viaceré zdroje 

odbornej literatúry (niektorá je v texte citovaná a niektorá poslúžila iba ako doplňujúci zdroj 

informácií, takže odkazy na ňu sa prevažne nachádzajú len v zozname použitej literatúry 

alebo aj v krátkom úvode každej podkapitoly. Platí to aj pre ostatné podkapitoly, príp. 

kapitoly tejto práce týkajúce sa najmä jednotlivých športov). Texty pravidiel alpského 

lyžovania ako aj terminológia jeho jednotlivých disciplín boli prevzaté z viacerých zdrojov, 

ku ktorým patria: „Pravidlá lyžiarskych pretekov – Alpské disciplíny“ (1997) a ich ruská 

verzia „Meždunarodnyje pravila provedenija gornolyžnych sorevnovanij“ 

(«Международные правила проведения горнолыжных соревнований», 2005)  a anglická 

verzia “International ski competition rules“ (2008) či jej spresnenia pre rok 2009/2010, ďalej 
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sú to publikácie autorov Fourny et al. (2008),  Gorjajnov (2006), Aksionova et al. (2008), 

Krčmárik et al. (1996), Michal (2001) ako aj internetové zdroje, napríklad: 

http://www.sporting.sk/sk/sporty/lyzovanie-zjazdove-47, 

http://sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/alpine/, 

http://sochiolympiad.org/?Gornolyzhnyi_turizm_i_sport a iné. V texte sa z praktických 

dôvodov nie všade uvádzajú použité zdroje. Ruské varianty slovenských pojmov boli 

podrobené hľadaniu a následnému overovaniu ich hodnovernosti v spomínaných slovenských 

a ruských zdrojoch odbornej literatúry, čoho výsledkom sú slovensko-ruské ekvivalenty z 

danej problematiky. Proces hľadania ekvivalentov sa uskutočňoval prevažne na základe 

paralelných textov z danej problematiky. Niektoré slovensko-ruské ekvivalenty boli doplnené 

z našej diplomovej práce (Bucková, 2009), kde sme sa rozpracovávaniu lyžiarskej 

terminológie venovali podrobnejšie. Všetky nájdené slovensko-ruské ekvivalenty, ktoré sa 

týkajú nami nastolenej problematiky a nachádzajú sa v tejto monografickej práci, pričom sú 

doplnené aj terminológiou z diplomovej práce (miestami trochu doplnenej a poopravenej) sa 

nachádzajú v abecednom poradí v prílohe. 

 

Pojem alpské lyžovanie možno zameniť pojmom zjazdové lyžovanie, z dôvodu, že 

z lexikálneho hľadiska ide o absolútne synonymá, ktoré ruský jazyk fixuje v podobe jedného 

termínu горнолыжный спорт. (Pri spätnom preklade tohto pojmu do slovenčiny nám 

„Veľký slovensko-ruský slovník“ (1979 – 1995) ponúka prekladovú možnosť – zjazdárstvo. 

Inokedy sa pojem горнолыжный спорт do slovenčiny prekladá zovšeobecneným pojmom 

lyžovanie). Laicky povedané, tento druh športu predstavuje spúšťanie sa z kopcov na lyžiach. 

Podľa J. Hughesa sa zjazdové lyžovanie uskutočňuje na zjazdových tratiach, pričom „lyžiari 

štartujú jednotlivo a ich poradie závisí od dosiahnutého času. Ich cieľom je prejsť trať čo 

najrýchlejším spôsobom“ (2002, s. 288). Okrem zjazdovej trate, či inak zjazdovky sa možno 

stretnúť s pojmami lyžiarska trať alebo jej všeobecne používaným názvom trať. V ruštine im 

korešpondujú pojmy горнолыжная трасса (lexikálno-sémantická paralela s pojmom 

lyžiarska trať), трасса (скоростного) спуска (lexikálno-sémantická paralela so zjazdovou 

traťou a sémantická paralela s pojmom zjazdovka) alebo všeobecne трасса, ktorej lexikálno-

sémantickú paralelu tvorí slovenská trať. Medzi zjazdové disciplíny (горнолыжные 

дисциплины, podľa Dorotjakovej – Sekaninovej et al., 1979 – 1995 – виды горнолыжного 

спорта) sa zaradzuje slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, zjazd 

a superkombinácia mužov a žien. Pravidlá všetkých disciplín sú približne rovnaké. Patria 

sem preteky v spúšťaní sa športovcov po špeciálnych tratiach s bránkami (воротами) so 
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snahou byť v cieli za čo najkratší čas. Pretekár, ktorý vyjde z trate, vynechá bránku alebo ju 

prejde len jednou lyžou je diskvalifikovaný (дисквалифицированный). Pojem pretekár 

(участник соревнований) sa v ruskom jazyku v praxi často používa aj pod pojmom 

участник, v zjazdovom lyžovaní existuje ich synonymum гонщик a niekedy je možné 

stretnúť sa aj s prekladom pojmu pretekár pojmom спортсмен, pričom posledný z nich má 

v slovenčine aj svoj doslovný prekladový ekvivalent – športovec.  

Bránky všetkých alpských disciplín pozostávajú z tyčí, ktoré sa jednotne označujú ako 

slalomové tyče (слаломные древки). Tie sa delia na pevné tyče (жесткие древки) a kĺbové 

tyče (гибкие древки alebo známe aj ako падающие древки). Ich dĺžka „musí byť taká, aby 

po zapichnutí do snehu vyčnievali najmenej 1,80 m“ („Pravidlá lyžiarskych pretekov – 

Alpské disciplíny“, 1997, s. 92). Pri bránkach s dvoma pármi slalomových tyčí, jedna 

dvojtyčová bránka spojená terčom (pozri nižšie) pozostáva z vnútornej (внутреннего), 

vonkajšej (внешнего) a točnej tyče (поворотного древка), pričom posledná z nich musí byť 

vždy kĺbová.  

Pre slalom (слалом) alebo inak nazývaný aj špeciálny slalom (специальный 

слалом) je charakteristická najkratšia trať spomedzi všetkých zjazdových disciplín s 

výškovým rozdielom (перепадом высот) pre mužov 180-220 m, pre ženy 140-220 m. 

Pretekár sa snaží rýchlymi oblúkmi prejsť slalomovou traťou (слаломной трассой). Pri jej  

stavbe sa využívajú striedajúce sa modré a červené slalomové bránky (слаломные ворота), 

pričom jedna bránka je postavená z dvoch slalomových tyčí rovnakej farby, označených 

zástavkami (флажками) tej istej farby ako tyče. Šírka bránok je 4-6 m. Vzdialenosť medzi 

dvoma bránkami nesmie byť menšia ako 0,75 m. Bránku (podľa spresnenia najnovších 

pravidiel lyžiarskych disciplín platného pre rok 2009-2010 na http://www.fis-

ski.com/data/document/prec_e_nh_0910.pdf) môže tvoriť aj samostatná slalomová tyč. 

Vzdialenosť od točnej tyče jednej bránky k druhej má byť minimálne 6 m a maximálne 13 m. 

Podľa D. Fournyho et al. (2003) je na trati pre mužov 55-75 bránok, pre ženy 45-65 bránok. 

Trať musí pozostávať z horizontálnych (otvorených) (из горизонтальных (открытых)) 

a vertikálnych (zatvorených) bránok (вертикальных (закрытых) ворот), vertikálnych 

kombinácií (вертикальных комбинаций) a dvojbránok (zdvojených bránok) v ruskom 

jazyku nazývaných шпильки. Pretekári štartujú podľa štartových čísel (стартовых 

номеров) na štartový povel (стартовую команду, команду старта) „Vpred!“ (alebo 

cudzojazyčné „Go!“, „Los!“, „Partez!“), v ruskom jazyku «Марш!».  

Ako uvádza Krčmárik et al. (1996), trať obrovského slalomu (гигантского слалома 

a jeho absolútneho synonyma слалома-гиганта) sa od slalomu rozlišuje väčšou členitosťou 
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a rýchlosťou, dlhšími oblúkmi, väčšími výškovými rozdielmi, ale aj typom bránok. Tých je 

v porovnaní so slalomom menej a je medzi nimi oveľa väčšie dĺžkové rozpätie. Každá bránka 

je postavená zo štyroch slalomových tyčí a dvoch dobre viditeľných terčov (флагов) 

príslušnej farby (niektoré slovenské zdroje používajú pojem zástavky) v ich vrchnej časti. 

Šírka bránky je 4-8 m a vzdialenosť točných tyčí susedných bránok je minimálne 10 m. 

Rozmiestnenie bránok a ich počet autor trate (постановщик трассы) „prispôsobuje sklonu 

kopca tak, aby ich pretekár aj vo veľkej rýchlosti mohol ľahko a rýchlo zaregistrovať“ 

(Fourny et al., 2003, s. 192). Trať má byť široká asi 40 m, plynulá, rýchla, ale bezpečná 

a ťažšie úseky sa na nej striedajú s ľahšími. Pre túto disciplínu je charakteristická kombinácia 

malých, stredných a veľkých prevažne rezaných oblúkov (резаных поворотов). Najmä pri 

prvých a druhých oblúkoch sa váha pretekára výrazne sústreďuje na vnútornú hranu (кант) 

vonkajšej (či hornej) lyže (внешней alebo верхней лыжи). Slalom a obrovský slalom patria 

do technických disciplín (технических дисциплин) a jazdia sa v dvoch kolách (заездах), 

pričom sa hodnotí súčet časov dosiahnutých v obidvoch kolách. V druhom kole 30 pretekári 

s najlepšími časmi štartujú v opačnom poradí. Pre druhé kolo musí byť postavená nová trať. 

Superobrovský slalom (super-G), v ruštine супергигантский слалом  (inak aj 

супергигант alebo супер-гигант) je najmladšou zjazdovou disciplínou, ktorá pozostáva z 

kombinácie techniky obrovského slalomu a rýchlosti zjazdu. Trať superobrovského slalomu 

je o niečo kratšia ako trať zjazdu a je na nej aj menší počet bránok, ktoré sú rovnaké ako pri 

obrovskom slalome. Šírka otvorených bránok je 6-8 m, zatvorených 8-12 m. „Trať pre mužov 

musí mať minimálne 35 bránok a trať pre ženy minimálne 30 bránok, pri čom do počtu sa 

zaratúvajú len bránky, ktoré menia smer jazdy. Vzdialenosť točných tyčí susedných bránok 

musí byť najmenej 25 m“ („Pravidlá lyžiarskych pretekov – Alpské disciplíny“, 1997). Ak je 

to možné, trať by mala umožňovať skoky. Pre lepšiu orientáciu pretekárov sa trajektória trate 

označuje modrou farbou, niekedy ju nahrádzali vetvičky. Na trati superobrovského slalomu 

sa preteká bez tréningu a pretekári sa s ňou môžu oboznámiť pri prehliadke trate 

(просмотре трассы).  

Zjazd (скоростной спуск) je najrýchlejšou zjazdovou disciplínou, kde sa priemerné 

rýchlosti pohybujú okolo 100 km/h. Trať zjazdu je na strmom kopci s prevýšením 800-1100 

m pre mužov a 450-800 m pre ženy. Pre väčšiu bezpečnosť sa okolo zjazdovej trate širokej 

asi 30 m umiestňujú ochranné siete (сети безопасности) ako aj iné ochranné prostriedky. 

Pre dosiahnutie a udržanie čo najväčšej rýchlosti je dôležitý zjazdový postoj (стойка 

скоростного спуска) pretekára, tzv. „vajíčko“ («яйцо»). Zjazdová bránka, tak ako aj bránka 

predchádzajúcich dvoch zjazdových disciplín pozostáva zo štyroch slalomových tyčí a dvoch 
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terčov, pričom jej šírka musí byť minimálne 8 m. „Mužské zjazdové trate sú označené 

červenými terčami. Ženské zjazdové trate sú označené striedavo modrou a červenou farbou 

terčov alebo len červenými terčami“ („Pravidlá lyžiarskych pretekov – Alpské disciplíny“, 

1997). V ťažších a nebezpečne rýchlych úsekoch je úlohou bránky optimálne spomaliť 

rýchlosť pretekára. Na vonkajších stranách zákrut musia byť vytvorené pádové priestory 

(зоны падения) alebo zabezpečené bezpečnostné opatrenia (средства безопасности). Pred 

pretekmi na každej zjazdovej trati musí prebehnúť povinný tréning.  U pretekára v tejto 

disciplíne sa predpokladá výborná schopnosť udržania rovnováhy pri skokoch a dopade na 

terén, ktoré častokrát dosahujú dĺžku až 40-50 m a viac. Superobrovský slalom a zjazd sú 

rýchlostnými disciplínami (скоростными дисциплинами) a pozostávajú z jedného 

súťažného kola. „Zjazd sa v prípade nepriaznivého počasia a nedostatku snehu výnimočne 

jazdí dvojkolovo“ (Fourny et al., 2003, s. 190). 

Názov piatej zjazdovej disciplíny – alpskej kombinácie má v ruskom jazyku niekoľko 

variantov – горнолыжная (príp. альпийская) комбинация alebo горнолыжное (príp. 

альпийское) двоеборье, avšak každý z nich možno označiť za absolútne synonymá 

(niektoré v praxi používané frekventovanejšie, iné o niečo menej). Alpská kombinácia sa delí 

na superkombináciu (суперкомбинацию) pozostávajúcu z jedného kola slalomu a jedného 

kola zjazdu alebo super-G a klasickú kombináciu (классическую комбинацию), ktorú tvorí 

zjazd a slalom. Výsledky kombinácie sa spracovávajú zrátaním bodov disciplín, ktoré do nej 

patria. (Podľa http://ru.wikipedia.org/wiki/Горнолыжная_комбинация.) 

Počas práce s „Pravidlami lyžiarskych pretekov – Alpské disciplíny“ (1997) sme 

vyexcerpovali aj iné kľúčové pojmy, ako tie, ktoré sú uvedené vyššie v texte. Ich ruské 

ekvivalenty boli nájdené pomocou ruskej verzie spomínaných pravidiel (2005), pričom ich 

miera existencie bola následne overovaná prostredníctvom internetu a slovníkov. Všetky 

spomínané termíny možno nájsť v priloženom slovníku na konci tejto práce. 

časomerač, meranie času – хронометраж 

finále – финал 

chybný/nesprávny štart – фальстарт, фальшь старт  

medailová kolekcia (sada) – комплект наград/медалей 

poradie na štarte, štartové poradie – порядок старта 

predjazdci – открывающие трассу 

preteky družstiev – командные соревнования 

preteky/súťaž jednotlivcov – личные соревнования 

pripravený na preteky – в гоночном состоянии 
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rozhodca na štarte – судья на старте  

rozhodca v cieli – судья на финише 

semifinále – полуфинал 

spádnica – линия падения склона 

stavba (postavenie) trate – постановка трассы 

štartová (štartovacia) listina – стартовый протокол 

štartovacia bránka – стартовая калитка  

štartovacia rampa – стартовая рампа 

štvrťfinále – четвертьфинал  

tréning – тренировка 

tréningová trať – разминочный склон 

veliteľ trate – начальник трассы 

vybojovať medailovú kolekciu (sadu) – разыграть комплект наград   

výsledková listina – протокол результатов 

zrušenie pretekov – прекращение соревнования 

3.1.1.1 Výzbroj a výstroj v alpskom lyžovaní 

Pri tvorení nasledujúcej časti týkajúcej sa lyžiarskeho vybavenia sa opierame 

o terminológiu z diplomovej práce (Bucková, 2009) a dopĺňame ju informáciami z iných 

zdrojov odbornej literatúry (napr. Aksionova et al. (2008), Fourny et al. (2003) a iné). V tejto 

časti nie sú uvedené všetky prekladové možnosti spomenutých výrazov. Tie sú detailnejšie 

spracované v spomenutej diplomovej práci spolu s inými pojmami a termínmi, ktoré súborne 

uvádzame v prílohe tejto monografie. 

Pre lyžovanie ako šport zahrňujúci zjazdové a akrobatické lyžovanie je vo 

všeobecnosti charakteristický určitý lyžiarsky výstroj, do ktorého patrí oblečenie športovcov 

a rôzne športové doplnky. V ruštine sa tento pojem nachádza v podobe konkretizácie 

jednotlivých častí, z ktorých pozostáva a nemá priamy lexikálny ekvivalent daného pojmu. 

V ruskej odbornej literatúre sa totiž stretávame s pojmami oblečenie (одежда) a doplnky 

(аксессуары), pričom sa oblečenie môže niekedy zahŕňať do doplnkov. V 

ruských pravidlách zjazdového lyžovania (na http://ski-pro.ru/info/part_83.html) sa používa 

termín инвентарь a označuje všetky športové potreby vrátane oblečenia, ale aj celej funkčnej 

výzbroje. Do slovenčiny tento pojem možno preložiť ako výbava. Pre lyžiarske oblečenie je 

z lexikálneho hľadiska charakteristické to, že jeho jednotlivé časti (napr.: kombinéza, 

rukavice, čiapka atď.) sa spájajú s prívlastkom lyžiarsky. V ruskom jazyku mu zodpovedá 
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slovo горнолыжный, v niektorých prípadoch sa však spätne prekladá slovami zjazdový a 

zjazdársky. Preklad slova lyžiarsky do ruštiny sa môže uskutočniť aj prostredníctvom slova 

лыжный, ktoré sa však používa prevažne v súvislosti s klasickým lyžovaním, naopak, slovo 

горнолыжный so zjazdovým lyžovaním. 

Pretekárske oblečenie je vyhotovené z moderných membránových materiálov 

(мембранных материалов). Keďže pri všetkých zjazdových disciplínach je dôležitý čo 

najrýchlejší čas, pretekári používajú špeciálne športové priliehavé kombinézy (обтекаемые 

комбинезоны), ktoré im pri jazde dole svahom zabezpečujú čo najmenší odpor vzduchu. 

Väčšinou je lyžiarske oblečenie (горнолыжная/лыжная одежда) pretekárov nepremokavé 

(водонепроницаемая), s vysokým vodným stĺpcom (водяным столбом) a pretekári si najmä 

v rýchlostných disciplínach pod neho pripevňujú chrániče (ich ruské ekvivalenty sú uvedené 

nižšie). Lyžiarske rukavice (горнолыжные перчатки alebo лыжные перчатки – 

pomenovanie posledných sa používa najmä v spojitosti s bežeckým lyžovaním) sú vyrobené 

z kože alebo syntetických materiálov. K povinnej výbave pretekárov zjazdových disciplín 

patria lyžiarske okuliare (горнолыжные/лыжные очки) chrániace oči proti vetru, snehu 

a odrážajúcemu sa od snehu svetlu a lyžiarska prilba (горнолыжный/лыжный шлем).  

Keďže lyžiarsky výstroj zahŕňa oblečenie a doplnky, lyžiarska výzbroj 

(горнолыжное снаряжение alebo экипировка) zahŕňa ostatnú výbavu lyžiara, ktorá mu 

zabezpečuje vykonávanie daného športu. Lyžiarske či zjazdové palice, ktorým v ruštine 

zodpovedá prekladový variant – горнолыжные палки slúžia pretekárovi na zvládanie 

oblúkov, udržiavanie rovnováhy a taktiež mu v určitých situáciách pomáhajú zvyšovať 

rýchlosť. Podľa D. Fournyho et al. (2003) sú v slalome palice rovné a ľahké, pričom v ich 

vrchnej časti sa nachádzajú chrániče rúk mušľovitého tvaru a slúžia na zrážanie tyčí pri 

prejazde bránok. Na tento účel sa na ochranu nôh používajú holenné chrániče (защита 

голени, щитки на голень). V zjazde, obrovskom slalome a superobrovskom slalome sú 

palice zahnuté, aby v zjazdovej pozícii zmenšili odpor vzduchu. Pretekárske modely 

lyžiarskych topánok (горнолыжных ботинок) sú vyrobené z tvrdých plastov, aby pevne 

fixovali nohu pretekára. V slovenskom jazyku pre toto pomenovanie existuje často používané 

hovorové slovo lyžiarky. Lyžiarske viazanie (горнолыжное крепление) spája lyžiarsku obuv 

(горнолыжную/лыжную обувь) s lyžami. V slovenčine má daný pojem ešte jeden zaužívaný 

ekvivalentný výraz – bezpečnostné viazanie. Ten však v ruskom jazyku nemá zodpovedajúci 

lexikálny ekvivalent a možno ho priradiť k pomenovaniam odrážajúcim spôsob prijatia 

a nominácie reálie. V ruskom jazyku sa pre spomínaný výraz rovnako používa vyššie 

uvedený pojem горнолыжное крепление. Veľmi dôležitou a povinnou súčasťou viazania pre 
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zjazdové a akrobatické lyžovanie sú brzdy (ски-стопы). Z lexikálneho hľadiska je ruské 

pomenovanie síce prevzaté z angličtiny, ale v porovnaní so slovenským všeobecne 

používaným výrazom je konkrétnejšie. V zriedkavých prípadoch sa v slovenskej odbornej 

literatúre možno stretnúť s pomenovaním lyžiarske brzdy, avšak takéto prípady sú ojedinelé. 

Lyže používané v alpskom lyžovaní nesú spoločný všeobecný názov zjazdové lyže (горные 

лыжи, niekedy aj скоростные лыжи) a delia sa podľa toho, v akej disciplíne sa používajú 

alebo na čo sú predurčené. V slovenskej reálnej praxi sa okrem pomenovania zjazdové lyže, 

ako ich nie neutrálne synonymum, používa pojem zjazdovky. Pre ten sme však v ruskom 

prostredí nenašli adekvátny lexikálny ekvivalent. Na sémantickej úrovni však možno hovoriť 

o горных лыжах, prípadne o ich synonymickom variante скоростные лыжи. Dva základné 

typy zjazdových lyží sú klasické lyže (классические лыжи) a carvingové lyže (карвинговые 

лыжи). Lyže, ktoré sa používajú na pretekoch sa označujú ako športové lyže (спортивные 

лыжи). Pre každú disciplínu zjazdového lyžovania je typický určitý druh lyží, ktoré sú 

okrem povinných parametrov prispôsobené výške a váhe pretekára. Pre slalom sú 

charakteristické dynamické oblúky, ktoré si vyžadujú krátke slalomové lyže (лыжи для 

слалома alebo aj слаломные лыжи), v nie neutrálnej lexike označované ako slalomky. Lyže 

pre obrovský slalom (лыжи для слалома-гиганта) sa svojou dĺžkou a tvarom trochu líšia od 

lyží používaných v slalome a v zjazde. Lyže na superobrovský slalom (лыжи для 

супергиганта) sú o niečo kratšie ako lyže na obyčajný slalom. Najdlhšie lyže spomedzi 

všetkých zjazdových disciplín si vyžaduje zjazd, pretože pri veľkých rýchlostiach 

zabezpečujú pretekárovi väčšiu stabilitu (Aksionova et al., 2008). V tejto disciplíne sa 

používajú zjazdové lyže (ako názov lyží používaných v zjazde a nie všeobecný názov lyží 

používaných v alpskom lyžovaní). V ruskom jazyku majú svoj sémantický ekvivalent – 

лыжи для скоростного спуска, prípadne скоростные лыжи.  

 

3.1.2 Akrobatické lyžovanie 

 

Proces hľadania ekvivalentov v tejto časti práce je v oboch jazykoch paralelný 

s kapitolou 3.1 Lyžovanie. V tomto prípade však boli využité iné pramene literatúry. 

Problematika akrobatického lyžovania bola spracovávaná prostredníctvom viacerých zdrojov 

odbornej literatúry, ku ktorej možno zaradiť: Fourny et al. (2003), „Pravidlá lyžiarskych 

pretekov v klasických, zjazdových a akrobatických disciplínach“ (1988), ich ruské verzie 

(2006 a 2004) dostupné na http://russkifreestyle.ru/, Gorjajnov (2006), Aksionova et al. 
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(2008), Reichert (2007). Pracovali sme aj s početnými internetovými zdrojmi, napríklad: 

http://grandrussian.ru/lyzhnyj-sport/73-fristajl.html, http://www.slz.sk/discipliny/akrobaticke-

lyzovanie, http://sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/freestyle/#4, 

http://www.extremnesporty.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=121:akroba

ticke-lyovanie&catid=51:historia-x-portov&Itemid=161, 

http://capricorn.com.ua/choice_read/7.html, http://www.sporting.sk/sk/sporty/lyzovanie-

freestyle-143, http://oh2010.sme.sk/c/5216273/skikros-prinesie-na-olympiadu-viac-

adrenalinu.html#ixzz0j1zwgu9n  a iné. 

 

Akrobatické lyžovanie – z angličtiny známe aj ako freestyle (voľný štýl) je pomerne 

mladým lyžiarskym športom. Ako šport bolo akrobatické lyžovanie oficiálne uznané 

výborom Medzinárodnej lyžiarskej federácie roku 1979, pričom do programu zimných 

olympijských hier bolo zaradené až v roku 1992. Názov tohto športu má v ruskom jazyku 

svoj v praxi najčastejšie používaný variant prevzatý z angličtiny – фристайл. V 

komunikačnej praxi sa niekedy používa aj jeho kalk свободный стиль. Kalk z angličtiny do 

slovenčiny freestyle – voľný štýl je pomerne dosť zriedkavý.  

Akrobatické lyžovanie je vo všeobecnosti športom zahrňujúcim veľkú škálu rôznych 

skokov a trikov na špeciálnych lyžiach a je obľúbený najmä mladšou generáciou športovcov. 

Jeho prvky možno nájsť v počiatkoch akéhokoľvek druhu lyžovania, kde nechýba zábava, 

adrenalínové a estetické prvky. Oficiálne ho tvoria tri disciplíny, a to akrobatický zjazd, balet 

na lyžiach a akrobatické skoky. Pri všetkých týchto akrobatických disciplínach hrá hudba, 

ktorú musí pretekár počas svojho predvedenia jasne počuť. Do programu zimných 

olympijských hier sú v súčasnosti zaradené tieto disciplíny: akrobatické skoky, akrobatický 

zjazd a od roku 2010 (Vancouver) bola zaradená aj nová akrobatická disciplína – skikros 

mužov a žien.  

Akrobatické skoky (v praxi často len skoky) či (lyžiarska) akrobacia sú disciplínou, 

ktorá pozostáva z dvoch rôznych skokov (прыжков) na špeciálne pripravenom mostíku 

(трамплинe) vytvorenom zo snehu. Druhy skokov a mostíky, z ktorých bude pretekár 

skákať, je povinný vopred oznámiť a svoj „letový plán“ («план полетов») musí dodržiavať. 

Po odraze z mostíka pretekári vo vzduchu vykonávajú niekoľkonásobné saltá (сальто) 

s točením okolo vlastnej osi tela. Ekvivalentom názvu tejto disciplíny v ruskom jazyku je 

лыжная акробатика (v rámci varírovania sa možno stretnúť aj s pojmami воздушная 

акробатика alebo len акробатика, ktoré sú, vrátane východiskového pojmu, sémantickými 

ekvivalentmi slovenského názvu). V procese hľadania slovensko-ruských ekvivalentov sme 
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sa v podobe názvu spomínanej disciplíny stretli aj s pojmom акробатические прыжки, 

doslovný preklad ktorého v slovenčine označuje názov disciplíny („akrobatické skoky“). 

V ruskom jazyku však možno hovoriť všeobecne o istej športovej činnosti, t. j. o skokoch 

akrobatického charakteru (pozri nižšie). Fourny et al. (2003) v tejto lyžiarskej disciplíne 

rozdeľuje skoky na priame (прямые прыжки), ktoré sú kombináciou figúr s horizontálnou 

rotáciou a akrobatické (акробатические прыжки) – kombinujúce saltá a obraty. Skokanský 

areál pozostáva z nájazdového svahu či inak nazývanej nájazdovej plochy (ich spoločným 

sémantickým ekvivalentom v ruštine je гора разгона), to jest rovnej plochy, na ktorej sa 

nachádza niekoľko veľkostne rozdielnych mostíkov (jeden z nich je plochý a používa sa pri 

priamych skokoch, ostatné sú zakrivené). Od týchto odrazových stolov (mostíkov) (столов 

отрыва alebo столов отталкивания) sa akrobat odráža a následne dopadá na doskokovú 

plochu (площадь приземления). Ďalšími súčasťami skokanského areálu sú stanovište 

rozhodcov (судейская вышка), dopadová hrana (hranica medzi plochou s mostíkmi 

a pristávacím svahom) a dojazdový priestor (svah). Podľa D. Fournyho et al. bodovanie 

(подсчет очков) akrobatických skokov uskutočňuje sedem rozhodcov. Päť z nich hodnotí 

odraz, výšku a dĺžku skoku (tzv. „let“ – «полет»), ďalej prevedenie (pozíciu tela, presnosť 

a precíznosť predvedenia skoku, tzv. „formu letu“ – «форму») a dvaja rozhodcovia 

prideľujú body za dopad (doskok) (приземление). „Body sa zrážajú za stratu rovnováhy, pád, 

dotknutie sa zeme chrbtom. Súčet všetkých bodov sa vynásobí stupňom obtiažnosti skoku, 

a tak vznikne celkové skóre“ (2003, s. 196). 

Pre názov druhej olympijskej akrobatickej disciplíny, ktorá sa trochu podobá na 

špeciálny slalom, sa v slovenskom prostredí udomácnilo niekoľko variantov. Najčastejšie sa 

možno stretnúť s pojmom akrobatický zjazd, ale nie sú zriedkavé aj jeho varianty zjazd či 

jazda na terénnych nerovnostiach, jazda v bubnoch alebo v praxi menej používaný 

z angličtiny prevzatý mogul (z angl. bubon – terénna nerovnosť na lyžiarskom svahu, 

v ruštine бугор). Ruský ekvivalent názvu tohto druhu športu si zachoval pôvodný anglický 

ráz – могул. Táto disciplína je technicky veľmi náročná, keďže ide o agresívnu a rýchlu 

jazdu po strmej trati s pravidelnými terénnymi nerovnosťami, hovorovo nazývanej aj 

bubnovitá trať, ktorej v ruštine korešponduje oficiálne používaný pojem бугристый склон. 

Dynamickosť prejazdu trate znásobuje rýchla a rytmická hudba, ktorú musí pretekár 

vrátane rozhodcov zreteľne počuť. Pretekár počas jazdy predvádza dva akrobatické skoky, 

ktoré sa musia navzájom od seba líšiť (patriť do rôznych kategórií). Podľa Fournyho et al. 

(2003, s.195), jednotlivé prvky oblúkov a skokov, ktoré musia byť povinne navzájom zladené 

sa delia podľa dvoch kritérií, a to:  
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• pozície lyží (положения лыж) – spolu/od seba, smerom vpred/do strán; 

• horizontálnej rotácie (горизонтального вращения) – 360°-720°. Okrem toho, niektoré 

prvky môžu byť ich kombináciou. Jednotlivé skoky majú aj svoje pomenovania. Za všetky 

možno spomenúť asi najčastejšie realizovaný skok s prekríženými lyžami – tzv. helikoptéra 

(геликоптер). Rozhodcovia sledujú počas jazdy pretekára aj jeho zapichávanie paličiek do 

snehu. Tie sa počas jazdy nesmú zapichávať naraz, výnimkou je len doskok, pričom pretekár 

musí dopadnúť so spojenými nohami. Súťaž jednotlivcov (одиночные соревнования) 

pozostáva z kvalifikačného kola (квалификационного круга/раунда) a finále. Sedem 

rozhodcov hodnotí rýchlosť prejazdu, kvalitu prevedených oblúkov (udržanie línie počas 

jazdy, využitie bubnov, ohybnosť pretekára a jeho držanie tela), skoky a let počas nich 

(obtiažnosť, diaľka a predvedenie).  

Skicross, ako už bolo spomínané, bol ako nová akrobatická disciplína prvýkrát 

zaradený do programu zimných olympijských hier v roku 2010 vo Vancouveri. 

V slovenskom prostredí sa udomácnila častejšie používaná modifikácia jeho anglického 

variantu – skikros. V ruskom jazyku má názov tejto disciplíny transkribovanú podobu ски-

кросс, prípadne скикросс. Na rozdiel od slovenského jazyka si ruský jazyk osvojil aj jeho 

čiastočne kalkovaný variant – лыжный кросс, ktorý sa však v športovej praxi používa menej 

často ako jeho prevzatý variant z anglického jazyka. Skikros je lyžiarska disciplína, v ktorej 

súťaží niekoľko pretekárov súčasne (väčšinou sú to štyria pretekári). Ich úlohou je 

predbehnúť všetkých súperov zo svojej štvorice a prísť do cieľa ako prvý. V rámci pravidiel 

sa pretekári môžu blokovať a atakovať, fyzický kontakt je však zakázaný. Súťaž prebieha na 

špeciálne pripravenej a trojuholníkovými bránkami vyznačenej trati so 

snehovými prírodnými, ale najmä s umelými prekážkami (искусственными 

препятствиями). Tie sú v podobe rôznych mostíkov, vertikálnych prevýšení 

(вертикальных перепадов), rovných aj klopených zákrut (виражей) a iných terénnych 

prekážok (ландшафтных препятствий). Preteky skikrosu, rovnako ako aj predchádzajúce 

akrobatické disciplíny pozostávajú z kvalifikačného a finálového kola, pričom obe prebiehajú 

spôsobom vyraďovania. V kvalifikačnom kole súťažiaci prechádzajú traťou dlhou asi 1 km 

jednotlivo, snažiac sa o čo najrýchlejší čas. Vo finálovom kole pretekári súťažia vo 

štvoriciach. Dvaja najlepší z nich postupujú do ďalšieho kola, kde súťažia o medaily. Každý 

úmyselný kontakt s iným pretekárom je penalizovaný (пенализирован). Pre túto disciplínu sú 

charakteristické časté zranenia pretekárov. Okrem olympijských hier sú hlavnými pretekmi 

v skikrose majstrovstvá sveta (чемпионат мира) a Svetový pohár (Кубок мира). 
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3.1.2.1 Výzbroj a výstroj v akrobatickom lyžovaní 

Tak ako pre všetky športy, tak aj pre akrobatické lyžovanie a jeho jednotlivé 

disciplíny rozpracované v tejto časti je charakteristické určité športové vybavenie 

(спортивный инвентарь) pretekárov. Pre tento pojem v ruskom jazyku existuje aj slovné 

spojenie спортивное оборудование, to však zahŕňa širšiu paletu objektov, ktorá sa netýka 

len osobného vybavenia pretekárov, ale dokonca, napríklad, celého lyžiarskeho areálu, do 

ktorého možno zahrnúť, napríklad: ratrak (ратрак), zasnežovací systém (систему 

заснеживания), vleky (подъемники) atď.  Napriek tomu, že v globálnom ponímaní ide 

o lyžovanie, ktorého materiálnu bázu sme rozanalyzovali v podkapitole 3.1.1.1 o zjazdovom 

lyžovaní, je na mieste aspoň v stručnosti poukázať na menšie či badateľnejšie rozdiely medzi 

materiálnou bázou zjazdového lyžovania a materiálnou bázou akrobatického lyžovania, 

pričom ruské ekvivalenty východiskových názvov jednotlivých častí vybavenia sú vo väčšej 

miere uvedené v spomínanej kapitole. Možno si všimnúť, že výzbroj akrobatického lyžovania 

má taktiež prívlastok špeciálna (z praxe je známe, že sa tento fakt v športovom odbornom 

prostredí aplikuje na všetky športy a ich disciplíny). Od zjazdovej výzbroje sa líši niekoľkými 

rozdielmi v parametroch, ktoré nebudeme uvádzať. Netreba však zabudnúť, že pre každú 

športovú disciplínu existuje jej špecifické materiálne vybavenie, aj keď samotná jeho 

podstata pramení zo všeobecne spoločných prvkov. A tak, lyže používané v akrobatickom 

lyžovaní sú si podobné so zjazdovými lyžami, ich špičky sú však viac ohybné a konce 

pružné. Lyže určené na skoky majú viazanie posunuté viac dopredu. Všetci zúčastnení 

športovci musia používať povolené pevné viazania (жесткие крепления) na oboch lyžiach 

vybavené systémom bŕzd. Lyžiarky musia dobre znášať nárazy pri doskokoch. Palice sa pri 

skokanských súťažiach nepoužívajú a pri jazde v bubnoch sú kratšie ako obyčajne. Podľa 

pravidiel lyžiarskych pretekov (2006 a 1988 – pozri v úvode tejto podkapitoly) je pretekár 

zodpovedný za vybavenie, ktoré používa. Počas tréningu a súťaženia je každý z nich povinný 

nosiť ochranné prilby (защитные шлемы), ktorých úlohou je chrániť celú hlavu pretekárov. 

Okrem toho pretekár na svoju ochranu potrebuje lyžiarske okuliare ako aj rôzne chrániče, ako 

napríklad chrbticový chránič (защиту спины), chránič hrudníka (защиту грудной клетки) 

a stehenný chránič (защиту бедер). Úlohou lyžiarskej kombinézy (лыжного комбинезона) 

je umožňovať pretekárovi čo najväčšiu voľnosť pohybu. Zvlášť v skikrose musia mať 

pretekári voľné oblečenie pozostávajúce aspoň z dvoch kusov – z nohavíc a bundy. V jazde 

na terénnych nerovnostiach sa nášivky na kolenách od ostatného oblečenia farebne odlišujú, 

aby rozhodcovia mohli ľahšie posúdiť techniku prevedenia jednotlivých prvkov. 
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Pri tvorení tejto kapitoly sme vyexcerpovali aj časť pojmového aparátu, ktorý nebol 

zahrnutý do vyššie uvedeného textu. Keďže všetky slovenské a ruské varianty v tejto kapitole 

sú ekvivalentné v oboch jazykoch, môžeme ich pridať do súhrnného slovníka v prílohe práce.  

balet na lyžiach – лыжный балет, акроскиинг   

cieľová čiara – финишная линия/черта 

červená karta – красная карта 

hlavný časomerač – старший секундометрист 

koeficient obtiažnosti – коэффициент трудности (сложности), фактор степени сложности 

kontrolné bránky – контрольные ворота 

lyžovať sa – кататься на лыжах, заниматься (горно)лыжным спортом 

opakovanie jazdy – перезаезд 

opakovanie štartu – перестартовка 

paralelný akrobatický zjazd – параллельный (парный) могул 

rotácia – вращение 

rozjazd – разгон 

saltá vpred – передние сальто 

skokan – прыгун 

skúšobná jazda – пробный заезд 

štartér – стартёр  

štartové číslo – нагрудный номер 

udeľovať body, bodovať – присуждать очки 

vyraďovacie kolo – заезд на выбывание 

 

3.1.3 Snowboarding 

 

Pri spracovávaní časti Snowboarding boli použité výňatky z textov početnej odbornej 

literatúry ako napríklad:  „Pravila provedenija sorevnovanij po snoubordu“  (2009) 

(«Правила проведения соревнований по сноуборду», 2009) dostupné na 

http://www.fgssr.ru/sites/default/files/prav_snbrd.pdf, “International snowboard competition 

rules. Joint regulations for snowboarding“ (2008) dostupné na http://www.fis-

ski.com/data/document/icr-08-snowboard-with-changes-clean1.pdf, Fourny et al. (2003), 

Gorjajnov (2006), Pach (2002), http://www.olymps.ru/vidy-sporta/snowboarding, 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/snowboard/, 
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http://www.slz.sk/discipliny/snowboarding, http://www.grandrussian.ru/lyzhnyj-sport/77-

snoubording.html, http://www.infosport.ru/sp/snowboarding/index.htm a iné. Slovensko-

ruské ekvivalenty boli nájdené prostredníctvom ich hľadania vrátane excerpcie, vzájomnej 

konfrontácie a analýzy v uvedenej literatúre, pričom ich existencia a miera používania (tak 

ako vo všetkých častiach práce) bola podrobená preverovaniu v lexikografických materiáloch 

ako aj na internete za pomoci domén www.google.sk a www.google.ru, čo rovnako platí pre 

všetky podkapitoly či kapitoly tejto práce venované problematike jednotlivých zimných 

športov a ich disciplín bez toho, aby to v každej podkapitole bolo uvádzané (za využitia 

k nim potrebnej literatúry). Treba zdôrazniť, že niekoľko slovensko-ruských ekvivalentov 

bolo prevzatých aj z diplomovej práce (Bucková, 2009), kde sa ich analýze autorka venuje 

podrobnejšie. 

 

Snowboarding (z angl. snow – sneh a board – doska) je pomerne mladým športom a 

jeho popularita každým rokom výrazne rastie. Podľa „Krátkeho slovníka slovenského jazyka“ 

(SLEX99, 1998) je tento šport charakterizovaný ako „spúšťanie sa po snehu na krátkej 

širokej lyži“. Ako udávajú niektoré vyššie spomenuté zdroje, prvá zmienka o tomto druhu 

zimného športu je z roku 1960, keď vznikla myšlienka spojiť dve lyže do jedného celku. 

Pojem snowboarding sa tak v slovenskom jazyku, ako aj v ruskom jazyku adaptoval 

do udomácnenej podoby, ktorá vznikla praktickou transkripciou jeho anglického názvu – 

snoubording (сноубординг). Napriek tomu, jeho anglický variant, najmä v slovenčine, 

nemožno vylúčiť, pretože sa v praxi často zamieňa s jeho udomácnenou formou, ktorú sme 

však v našom texte zvolili za dominantnú.  

Ako sa uvádza na http://sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/skiing/snowboard/, prvá snoubordová doska bola do Ruska privezená koncom 

osemdesiatych rokov 20. storočia. Z nej bola urobená kópia a začala sa sériová výroba 

snoubordov (prípadne snowboardov), ktorým v ruskom jazyku korešponduje transkribovaný 

pojem сноуборды. V roku 1998 (Nagano) bol snoubording zaradený do programu zimných 

olympijských hier. Vo všeobecnosti sa snoubordingové disciplíny delia na dve skupiny: 

slalomové a freestylové. Do slalomovej skupiny, podobne ako v alpskom lyžovaní, patrí 

slalom, paralelný slalom, obrovský slalom, paralelný obrovský slalom a superobrovský 

slalom. Do freestylovej skupiny sa priradzuje U-rampa, Big Air a samostatnou disciplínou je 

snowboardcross, ktorý sa niekedy zaradzuje do slalomovej skupiny. V súčasnosti sa 

v snoubordingu na zimných olympijských hrách preteká v troch disciplínach mužov a žien, 

a to v paralelnom obrovskom slalome, U-rampe a snowboardcrosse. Pre označenie 
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jazdcov sa v tomto športe používa pojem snoubordisti (príp. snowboardisti), v ruštine 

сноубордисты. Svoje zastúpenie má dané pomenovanie aj v slangu – v slovenskom slangu 

prostredníctvom transliterácie z angličtiny rideri, v ruskom slangu prostredníctvom praktickej 

transkripcie tohto anglického slova райдеры. Ľavákom sa v snoubordingu nazýva pretekár, 

ktorý jazdí ľavou nohou vpred (tzv. regular) a pravákom zasa ten, ktorého predná noha je 

pravá (tzv. goofy), pričom oba tieto pojmy pochádzajú z angličtiny. Podľa 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/snowboarding sa v ruskom žargóne, podobne ako aj 

v slovenskom prostredí, snoubordingovým ľavákom hovorí «регуляр» (z angl. regular), 

pravákom zasa «гуфи» (z angl. goofy). V niektorých prípadoch sa dané pojmy používajú aj 

na pomenovanie jazdy, ktorá je im vlastná, pričom tieto pomenovania sa v slovenčine 

zaradzujú skôr k slangu ako k žargónu. Vo všetkých slalomových disciplínach 

a snowboardcrosse sa na stavbu bránok používajú pevné a ohybné slalomové tyče so 

striedavo modrými a červenými trojuholníkovými terčmi (zástavkami) v dolnej časti bránok. 

Pre spomínané disciplíny sa používa istý druh ohybných tyčí (подвижных древков) – tzv. 

tyče stubby (древки «стабби»), ktoré sú dlhé asi 45 cm.  

Pre paralelný obrovský slalom sa v ruštine zaužívali dva sémanticky rovnaké výrazy 

– параллельный гигантский слалом a jeho skrátená verzia параллельный гигант. Vo 

všetkých paralelných disciplínach (nazývaných aj duel) súťažia dvaja vedľa seba jazdiaci 

športovci, každý po svojej trati, ktorá je rovnaká ako súperova. Trať naľavo (pri pohľade 

zhora) je postavená z červených bránok  a trať napravo z modrých bránok. Výškový rozdiel 

paralelného obrovského slalomu je 120-200 m. Pred jazdou majú pretekári desať minút na 

prehliadku trate, ktorú môžu vykonať zosúvaním (соскальзыванием) po stranách trate. 

Každá súťaž dvoch pretekárov pozostáva z dvoch kôl, pričom v druhom kole si súťažiaci 

navzájom vymieňajú trate (меняются трассами). Pretekár s lepším súčtom časov postupuje 

do ďalšieho kola. Po niekoľkých kvalifikačných kolách (отборочных туров) vyššie 

postupuje šestnásť najlepších pretekárov. Preteky aj tu prebiehajú vyraďovacím spôsobom 

a majú veľa spoločného so slalomovými disciplínami v zjazdovom lyžovaní. 

Názov druhej olympijskej snoubordovej disciplíny, patriacej do kategórie technického 

freestylu, tvorí samotný objekt jej realizácie – snehom pokrytá U-rampa. V slovenčine sa 

používa aj z angličtiny prevzatý, no menej používaný variant halfpipe (z angl. „polovica 

potrubia“, v ruštine полутруба). Názvu tejto disciplíny v ruštine korešponduje z angličtiny 

prevzaté a praktickou transkripciou transformované pomenovanie халфпайп alebo 

хафпайп, prípadne хаф-пайп. Okrem spomenutých pomenovaní sa v ruských textoch, 

týkajúcich sa danej problematiky, možno stretnúť s ich skráteným variantom пайп. U-rampa, 
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ako uvádza J. Reichert (2007, s. 186) je freestylová prekážka, koryto v tvare písmena U, ktoré 

je dlhé 100 až 150 metrov na svahu so sklonom 15-20°. V priebehu súťaženia na U-rampe 

musí hrať hudba. Počas nej sa pretekár pohybuje z jednej strany na druhú a na hranách rampy 

predvádza akrobatické skoky, obraty a vzdušné figúry (воздушные маневры), pričom má dva 

pokusy. Dve trojčlenné skupiny rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom hodnotia výšku 

manévru, celkový dojem (общее впечатление), figúry s rotáciou a figúry bez rotácie (tzv. 

štandardné skoky, ktorých súčasťou sú, okrem iného, aj skoky s grabmi (прыжки с 

грэбами), t. j. s chytením dosky rukou). Príkladom kombinácie viacerých spomenutých 

prvkov je, napríklad, manéver nazývaný McTwist, ktorý má v ruskom jazyku svoju paralelu 

МакТвист (príp. мак твист).  

Snowboardcross či Snowboard Cross je treťou súťažnou disciplínou v snoubordingu 

na zimných olympijských hrách. V slovenčine ho poznáme aj pod udomácneným názvom 

snoubordkros. V ruskom jazyku existuje ich z angličtiny transkribovaný ekvivalent 

сноубордкросс, ale je možné stretnúť sa aj s názvom бордеркросс a v encyklopédii M. 

Aksionovej et al. (2008) aj s pojmom борд-кросс, ktoré zodpovedajú v slovenskom prostredí 

používanému z angličtiny transliterovanému pojmu boardercross. Súťaž v snoubordkrose sa 

podobá na súťaž v skikrose, rozdiel je len vo výbave pretekárov, keďže, logicky, sa 

v skikrose používajú lyže a v snoubordkrose snoubordy. Táto najnovšia snoubordingová 

disciplína je pre divákov veľmi atraktívna. Ide o extrémnu disciplínu (экстремальную 

дисциплину), v ktorej sa vedie krutý boj pretekárov o najlepší čas. Súťaž v snoubordkrose 

pozostáva z kvalifikačnej a finálovej etapy (ktorá sa podľa http://www.olymps.ru/vidy-

sporta/snowboarding delí na malé finále – малый финал a superfinále – суперфинал) 

založených na vyraďovacom systéme. Na trati dlhej do 2000 m s terénnymi nerovnosťami, 

skokmi a zákrutami súťažia 4-6 pretekári, pričom do ďalšieho kola postupujú len prví dvaja. 

Do finále postupujú a o medaily bojujú najlepší štyria pretekári. Bránky v snoubordkrose 

pozostávajú z rovnakých častí ako v skikrose a predchádzajúcich snoubordových 

disciplínach. Bránky sa stavajú pod pravým uhlom dráhy trate. Všetky prekážky musia byť 

postavené tak, aby zväčšovali pretekárovu rýchlosť (наращивали скорость). Pretekár môže 

byť diskvalifikovaný za hrubé technické chyby (технические ошибки) a za úmyselné 

spomaľovanie súpera (соперника). 

3.1.3.1 Výzbroj a výstroj v snowboardingu  

V snoubordingu, na rozdiel od lyžovania, sa v spojitosti so športovým výstrojom 

a výzbrojou prívlastok charakterizujúci šport, na ktorý sa vzťahuje, nepoužíva často (v tomto 
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prípade je to prívlastok snoubordový či snowboardový). Z toho vyplýva, že pre časti tvoriace 

výstroj a výzbroj snoubordistov sa vo väčšine prípadov používajú len dominanty, ktoré 

možno bez väčších problémov nájsť v prekladových slovníkoch akademického charakteru. 

Napriek tomu sa v praxi možno stretnúť so snowboardovými rukavicami, snowboardovým 

viazaním, snowboardovou obuvou a pod. Keďže pri snoubordovaní športovec neustále 

prichádza do kontaktu so snehom, je dôležité, aby jeho oblečenie bolo odolné voči 

premočeniu, mechanickému poškodeniu a aby mu pri pohyboch zaručovalo voľnosť. Pretože 

snoubordista je so snehom v kontakte častejšie ako lyžiar, nevyhnutnou časťou jeho 

oblečenia sú rukavice zo silnejšieho vodovzdorného materiálu (водоотталкивающего 

материала). (Pach, 2002) Je dobré, keď sú rukavice na snoubord vybavené chráničmi 

zápästia (защитой запястья). Pretekárska kombinéza snoubordistu sa musí ľahko 

prispôsobovať jeho pohybom a tvaru tela. Vo freestyle je povolené voľnejšie oblečenie 

(vetrovka a nohavice). Súčasťou výbavy pretekárov je aj povinná špeciálne vyrobená 

plastová prilba, lyžiarske okuliare a chrániče (pozri zjazdové a akrobatické lyžovanie). 

Výzbroj pretekárov sa rozlišuje podľa skupiny, do ktorej daná disciplína patrí. Pre jazdenie 

v disciplínach slalomovej skupiny (napr. paralelný obrovský slalom) sa používajú topánky, 

ktoré sú svojou štruktúrou podobné s lyžiarskymi topánkami. Sú to tzv. tvrdé alebo, ako 

uvádzajú iné zdroje literatúry – pevné topánky (жесткие ботинки). Tie sú so snoubordom 

spojené tvrdým viazaním (жестким креплением). Pre jazdenie vo freestyle (napr. U-rampa) 

a snoubordkrose sú charakteristické mäkké topánky (мягкие ботинки), ktoré sú pohodlnejšie, 

ale spomaľujú prenos pohybu tela na dosku (Fourny et al., 2003) a mäkké viazanie (мягкое 

крепление). Ani jeden typ viazania však nemá bezpečnostné vypínanie, takže pri páde ostanú 

obidve nohy snoubordistu pevne spojené s doskou. Viazanie je na snouborde „namontované 

v šikmom uhle k pozdĺžnej osi dosky [...] použitie poistného remeňa [страхующего ремня] 

alebo brzdy je povinné“ (Pach, 2002, s.10). Podobne ako viazania a topánky sa rozdeľujú aj 

snoubordy, hovorovo nazývané dosky (доски). Ako uvádza 

http://sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/snowboard/, pre obrovský 

slalom sú charakteristické veľké a rýchle oblúky, na čo sa hodia tvrdé a úzke dosky. Široká 

a mäkká (ohybná) doska v U-rampe umožňuje udržiavať rovnováhu a predvádzať akrobatické 

cviky. Ohybná doska v snoubordkrose taktiež umožňuje dosahovať veľkú rýchlosť a vyhýbať 

sa chýb pri prekonávaní prekážok. V tzv. geometrii snoubordu má veľký význam stredná 

(stredová) časť (талия) a bočné vykrojenie alebo inak nazývaný rádius (боковой вырез 

alebo радиус) dosky, ktorý ovplyvňuje jej pohyblivosť. 



63 
 

V procese rozpracovávania problematiky snoubordingu boli vyexcerpované aj ďalšie 

pojmy, ktoré našli svoje ekvivalenty v oboch pracovných jazykoch (v slovenskom a v 

ruskom): 

Big Air (freestylová disciplína) – биг-эйр, биг эйр 

bránkový rozhodca – судья в воротах 

freeride – фрирайд   

grab – грэб 

jibbing (freestylová disciplína) – джиббинг   

kvalifikácia – квалификация 

kvalifikačná jazda – квалификационный заезд 

pád – падение 

penále – пенальти 

prejazd bránok – прохождение ворот 

remíza – ничья 

slopestyle (freestylová disciplína) – слоупстайл 

step-in viazanie – крепление степ-ин 

 

3.1.4 Skoky na lyžiach 

 

V časti Skoky na lyžiach sme pracovali s „Pravidlami lyžiarskych pretekov 

v klasických, zjazdových a akrobatických disciplínach“ (1988), aj keď treba poznamenať, že 

kvôli ich zjavnej neaktuálnosti poslúžili len ako doplňujúci zdroj nemenných informácií 

a časti terminológie. V značnej miere sme sa opierali o „Teóriu a didaktiku lyžovania“ 

(Zálešák et al., 1989), „Športy“ (Fourny et al., 2003) a najmä o ruské texty pravidiel skokov 

na lyžiach – „Pravila sorevnovanij po pryžkam na lyžach s tramplina i lyžnomu dvojeborju“ 

(«Правила соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью») 

(2001 a 2009), z ktorých sme čerpali aj ruskú terminológiu tvoriacu paralely s 

vyexcerpovanou slovenskou terminológiou z danej problematiky. Okrem spomenutej 

literatúry sme pracovali aj s informáciami na internetových stránkach: 

http://grandrussian.ru/lyzhnyj-sport/79-lyzhnoe-dvoebore.html, 

http://www.slz.sk/discipliny/skoky-na-lyziach, 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/jumping/, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/280681.html, http://www.olymps.ru/vidy-
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sporta/ski-jumping, http://www.polano.ru/start51.php a pod. Keďže k pojmom v slovenskom 

jazyku sa nám prostredníctvom postupov uvedených v predchádzajúcich podkapitolách 

podarilo nájsť ich ruské lexikálno-sémantické či sémantické ekvivalenty, možno ich zaradiť 

do zoznamu na konci tohto monografického diela.  

 

Ako bolo vyššie spomínané, lyžovanie možno rozdeliť na dve základné skupiny, 

pričom druhú z nich tvorí klasické lyžovanie. V ruskom jazyku dané pomenovanie nemá svoj 

lexikálny ekvivalent, na sémantickej úrovni však možno hovoriť o лыжном спорте (daný 

ruský variant možno spätne do slovenčiny preložiť aj neutrálnym výrazom lyžovanie 

a „Veľký slovensko-ruský slovník“ (Dorotjaková – Sekaninová et al., 1979 – 1995) ponúka 

ešte dve prekladové možnosti lyžiarstvo a lyžiarsky šport). Klasické lyžovanie v slovenskom 

prostredí poznáme aj pod pojmom severské lyžovanie a tvoria ho tri základné severské 

disciplíny (северные дисциплины): skoky na lyžiach, beh na lyžiach a severská 

kombinácia. 

Disciplína skoky na lyžiach má v ruskom jazyku dva zaužívané sémanticky totožné 

varianty. Prvý – прыжки с трамплина je v reálnej praxi používaný o niečo častejšie ako 

druhý konkretizujúcejší – прыжки на лыжах с трамплина, ktorý je zároveň viac 

oficiálnejší. Tento druh športu bol do programu zimných olympijských hier zaradený už 

v roku 1924 na prvej bielej olympiáde v Chamonix. Zaujímavosťou je, že „na olympijskej 

úrovni neexistujú preteky pre ženy, tie súťažia iba v rámci Svetového pohára“ (Fourny et al., 

2003, s. 200). Na olympijských hrách sa súťaží v troch súťažiach skokov na lyžiach: súťaž 

jednotlivcov na strednom a veľkom mostíku (личное первенство на среднем/большом 

трамплине) a súťaž družstiev (командные соревнования alebo v tomto prípade aj 

командное первенство). Okrem spomínaných ruských výrazov sa pre súťaž jednotlivcov vo 

všeobecnosti pre viaceré druhy športov používa pojem индивидуальные соревнования. 

Podľa „Pravidiel lyžiarskych pretekov v klasických, zjazdových a akrobatických 

disciplínach“ (1988) skokanský mostík, v ruštine nazývaný трамплин для прыжков на 

лыжах alebo taktiež aj lyžiarsky mostík (лыжный тпамплин) pozostáva z niekoľkých častí, 

ktorými sú: štartové miesto/miesta (стартовая точка/зона), nájazd (разгон), prechodný 

oblúk medzi nájazdom a odraziskom (переходный изгиб от разгона до стола отрыва), 

odrazisko (стол отрыва) a hrana odraziska (край стола отрыва). Dopadovú plochu 

(гору приземления) tvorí doskočisko (зона приземления), ďalej jeho počiatočná hranica – 

normový bod (начало зоны приземления) medzinárodne označovaný písmenom „P“, ktorý 

sa na mostíku označuje modrou čiarou. Podľa veľkosti tohto bodu alebo, lepšie povedané, 
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podľa jeho vzdialenosti od hrany odraziska sa skokanské mostíky delia na tri základné 

kategórie: malé, stredné a veľké (малые/маленькие, средние и большие трамплины). 

Kritický bod (точка конструкции alebo používaný aj ako kalkovaný variant slovenského 

pojmu –  критическая точка) vyznačovaný červenou čiarou a písmenom „K“ vymedzuje 

koniec doskočiska a začiatok prechodového oblúka. Inými slovami povedané, je to miesto, 

kde sa končí sklon svahu a kde by mal skokan podľa všetkého doskočiť. Poslednými 

kľúčovými časťami skokanského mostíka sú dojazdová plocha (зона выката), 

rozhodcovská veža (судейская вышка) a rozhodcovská tribúna (судейская трибуна). 

Samotný skok na lyžiach od štartu (prvá fáza) po dojazd časovo trvá relatívne krátko 

– iba cca 12-15 sekúnd. Pretekári si počas celého skoku musia udržiavať určitý postoj. 

V druhej fáze – nájazde pretekár zaujme nájazdový postoj (стойку разгона), pri ktorom sa 

prikrčí s cieľom získať čo najväčšiu rýchlosť. Odraz (отталкивание) je rozhodujúcim 

prvkom vydarenia skoku, keďže priskorý alebo prineskorý odraz skráti dĺžku skoku, narúša 

skokanovu rovnováhu a môže spôsobiť pád. V tejto tretej fáze sa skokanove telo narovná 

a nakloní smerom k špičkám lyží v horizontálnej polohe, jeho ruky sú zapažené. Štvrtou 

a zároveň hlavnou fázou je let vzduchom (полет), ktorý sa inak nazýva aj letovou fázou 

(фазой полета), pri ktorej skokan zaujíma letovú polohu: telo pretekára je vystreté 

a nahnuté k špičkám lyží, ruky sú pripažené a lyže sú v tvare písmena „V“. Piatou fázou je 

doskok (приземление), ktorý zakončuje fázu letu. Pri dotyku lyží so snehom pretekár 

zaujíma doskokový postoj (стойку приземления). Pri doskoku pretekára dochádza k silnému 

nárazu a jediným spôsobom ako nestratiť pri ňom rovnováhu je doskok do tzv. telemarku 

(телемарка), kedy sú lyže vedené tesne vedľa seba a jedna z nich sa výrazne predsúva do 

hlbokého výpadu, pričom zadná noha je tiež pokrčená. Po stlmení nárazu sa pretekár po 

chvíli mierne vztýči a v zníženom doskokovom postoji dokĺže do dojazdovej roviny 

(плоскости выката). Pretekár napokon zastaví brzdením pluhom (торможением плугом) 

alebo znožnými oblúkmi (сопряжёнными поворотами). (Zálešák et al., 1989) 

„Pri všetkých pretekoch v skoku na lyžiach sa absolvujú tri skoky; prvý je skúšobný, 

druhý a tretí sa hodnotí a zaratúva do výsledkov pretekov. Pretekár nie je povinný zúčastniť 

sa skúšobného skoku [пробного прыжка]“ („Pravidlá lyžiarskych pretekov v klasických, 

zjazdových a akrobatických disciplínach“,1988, s. 78). Hodnotí sa dĺžka skoku a jeho štýl, 

čiže jeho celkové prevedenie, kontrola lyží, postoj skokana počas letu, dopad, konečné 

spomalenie a zabrzdenie. Do celkového hodnotenia štýlu sa z piatich známok nezarátava 

najnižšia a najvyššia známka. Hodnotenie pretekárovho štýlu skoku sa končí na dojazde 

mostíka. Táto tzv. pádová hranica (линия падения) je označené zelenou čiarou po oboch 
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stranách dojazdu. „Dĺžka skoku sa meria od momentu odrazu až po strednú časť lyží pri 

dopade. Pretekár, ktorý doskočí na kritický bod mostíka, dostane 60 bodov. Ak ho prekoná, 

body sa mu zvyšujú“ (Fourny et al., 2003, s. 200). Body za dĺžku skoku sa prirátavajú 

v závislosti od veľkosti mostíka, čo sa odvíja od vzdialenosti do bodu „K“ (napr. veľký 

mostík má K 100-120 m a viac).  

Preteky družstiev v slovenskom jazyku vystupujúce aj pod pomenovaním združené 

preteky, majú v ruskom jazyku svoj sémantický ekvivalent командные соревнования. 

Podľa slovenskej a ruskej verzie pravidiel skokov na lyžiach (1988, 2001 a 2009) každé 

družstvo v skoku na lyžiach pozostáva zo štyroch pretekárov. V každej sérii skokov sa spolu 

zrátavajú známky štyroch skokanov jedného družstva, pričom sa nesmie súčasne 

vyhodnocovať poradie jednotlivcov (личный зачет). V obidvoch súťažných kolách najprv 

skáču prví pretekári všetkých družstiev, za nimi druhí, tretí a napokon štvrtí. Pretekári 

štartujúci ako prví používajú červené štartové čísla, druhí – zelené, tretí – žlté a štvrtí – modré 

štartové čísla. Preteky družstiev sa konajú na veľkom mostíku (K-120 a viac). 

 

3.1.4.1 Výzbroj a výstroj v skokoch na lyžiach  

Skokani na lyžiach (лыжники-прыгуны) používajú špeciálne športové vybavenie. To 

sa v praxi označuje prívlastkom skokanský (прыжковый) vo všetkých jeho gramatických 

kategóriách, ale možno sa stretnúť aj s časťami športového vybavenia pomenovanými len ich 

dominantami bez prívlastkov, ktoré možno bez problémov nájsť v prekladových slovníkoch 

(napr. „Veľký slovensko-ruský slovník“, 1979 – 1995; „Veľký rusko-slovenský slovník“ 

1960 – 1970 a pod.). Skokanská kombinéza (прыжковый комбинезон) musí zodpovedať 

medzinárodným pravidlám, je vyrobená z pogumovanej peny zo syntetických vláken a jej 

hrúbka je približne 8-12 mm. Jej úlohou je zmenšovať odpor vzduchu (vďaka jej zloženiu 

a hrúbke je to až o 30 percent) a podporovať dĺžku skokov. Všetky časti kombinézy musia 

byť vyrobené z rovnakého materiálu. Ďalšími neodmysliteľnými časťami vybavenia skokana 

na lyžiach sú rukavice a ochranná prilba. Skokanské topánky (прыжковые ботинки) sú 

oveľa ohybnejšie a mäkšie ako zjazdové topánky, ale napriek tomu je v nich členok 

(лодыжка) dostatočne spevnený a prakticky nehybný. Majú vysoký priehlavok a športovcovi 

počas letu umožňujú hlboký náklon k špičkám lyží. Viazania musia byť na lyžiach upevnené 

tak, aby od špičiek lyží neprekračovali 57 percent ich celkovej dĺžky. Päty sú voľné, čo 

skokanovi umožňuje počas letu zaujať čím najideálnejšiu pozíciu. Šnúrka viazania spája 

topánku s lyžou a zabraňuje lyžiam počas letu vo vzduchu samovoľne sa rozhúpať. 
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Skokanské lyže (hovorovo nazývané skočky) v ruskom jazyku existujú pod pojmom 

прыжковые лыжи, pričom ich lexikálny ekvivalent k hovorovému variantu v slovenčine sa 

nám nepodarilo nájsť. Keďže ide o sémantické ekvivalenty, oba varianty budú pridané do 

slovníka v prílohe. Skokanské lyže sú o niečo širšie a dlhšie ako zjazdové lyže. Ich dĺžka sa 

pohybuje približne od 240 do 270 cm a závisí aj od telesnej výšky pretekára (maximálna 

dĺžka môže byť o 80 cm viac ako výška skokana). Na spodnej strane majú skokanské lyže 

päť žliabkov (желобов), ktoré zvyšujú stabilitu pretekára počas skoku. 

Okrem do textu zahrnutého pojmového aparátu sme vymedzili niekoľko ďalších 

pojmov, ktoré sa týkajú problematiky skokov na lyžiach. Ich ekvivalenty boli nájdené 

v slovenských a ruských analogických textoch pravidiel skokov na lyžiach, pričom ich miera 

existencie a správnosti bola overovaná aj prostredníctvom internetu: 

hlavný usporiadateľ – комендант соревнований 

lety na lyžiach – полеты на лыжах 

mostíky pre lety na lyžiach – летные трамплины 

mostíky s umelou hmotou – трамплины с искусственным покрытием 

nájazdová rýchlosť – скорость разгона 

nájazdová stopa – лыжня разгона  

rozhodcovia štýlu – судьи по оценке техники 

súťažný výbor – комитет соревнований 

veliteľ mostíka – начальник трамплина 

veľkosť mostíka – мощность трамплина 

zrážať body – снимать очки  

 

3.1.5 Beh na lyžiach 

 

Pri spracovávaní podkapitoly zaoberajúcej sa behom na lyžiach nám ako prameň 

informácií a príslušnej terminológie poslúžili rôzne zdroje odbornej literatúry v klasickej 

knižnej, ale aj elektronickej podobe či dokonca vo forme mediálneho prenosu (týka sa to 

takmer všetkých športov a disciplín, ktorým sa venuje táto monografia) a zachytenia 

informácií prostredníctvom televízie, rozhlasu a dennej tlače počas konania zimných 

olympijských hier vo Vancouveri (február 2010). Z knižných publikácií to boli najmä autori: 

Zálešák et al. (1989), Krčmárik et al. (1996), Fourny et al. (2003), Butin (2003), Ramenskaja 

(2001), Aksionova et al. (2008), Jankajová (2005), Dvořák (1992) a Paugschová et al. (2004). 
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Stručné pravidlá pretekov v behu na lyžiach a ich základnú terminológiu sme čerpali 

z „Meždunarodnych pravil lyžnych sorevnovanij FIS“ (2004 – 2010) («Mеждународные 

правила лыжных соревнований FIS», 2004 – 2010) a ich českej verzie „Pravidla 

lyžařských závodú. Severské disciplíny.“ (2005); terminológiu ktorých sme dopĺňali 

slovenskými „Medzinárodnými pravidlami pre preteky veteránov“ (2005) ako aj 

terminológiou a informáciami z internetových stránok: 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/cross_country/, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-racing, http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-

sporta/279936.html, http://www.slz.sk/discipliny/bezecke-lyzovanie, http://www.games-

olimpic.ru/?page_id=94, http://www.sporting.sk/sk/sporty/1/bezecke-lyzovanie-146 a iných. 

Pri hľadaní slovensko-ruských ekvivalentov sme pracovali so všetkými uvedenými zdrojmi 

literatúry podľa potreby ich využitia. Nepatrná časť terminológie bola prevzatá či doplnená aj 

z našej diplomovej práce (Bucková, 2009). Hľadanie ekvivalentov sa v oboch jazykoch 

uskutočňovalo prevažne deskriptívnou, kontrastívnou a komparatívnou metódou, čoho 

výsledkom je zoznam športovej terminológie z danej oblasti. Vďaka jej ekvivalencii možno 

tieto pojmy a termíny pridať do slovníka zimných olympijských športov na konci práce. 

 

Beh na lyžiach sa považuje za jeden z najstarších a najrozšírenejších zimných 

lyžiarskych športov na svete a tvorí druhú z troch severských disciplín klasického lyžovania. 

V jednoduchosti povedané, ide o cyklický druh športu, cieľom ktorého je prekonať istú 

vzdialenosť za čo najkratší čas. Podľa D. Fournyho et al. (2003), oficiálne bol tento druh 

športu uznaný Medzinárodnou lyžiarskou federáciou v roku 1924 a následne bol zaradený aj 

do programu prvých zimných olympijských hier v Chamonix. Spočiatku sa súťaže v behu na 

lyžiach týkali len mužov. Ženy v tomto druhu športu na zimných olympijských hrách začali 

súťažiť až od roku 1952 (Oslo). Pomenovanie tejto športovej disciplíny má v ruskom jazyku 

svoj sémanticky totožný ekvivalent лыжные гонки. Slovné spojenie beh na lyžiach, ktoré 

môže vystupovať aj pod pojmom bežecké lyžovanie (tento pojem však nevystupuje v podobe 

oficiálneho názvu danej disciplíny), má v ruštine, okrem spomínaného ekvivalentu лыжные 

гонки aj sémantický a lexikálny ekvivalent – бег на лыжах. Ten sa však v podobe ruského 

oficiálneho názvu olympijskej športovej disciplíny, rovnako ako bežecké lyžovanie 

v slovenčine, nepoužíva (používa sa len na označenie určitej činnosti vykonávanej na 

lyžiach). Ako sa uvádza na http://ski-life.ru/lyizhnyie-gonki.html, лыжные гонки – [это] 

состязания в беге на лыжах, z čoho vyplýva, že názov danej disciplíny je v ruštine istou 
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konkretizáciou samotného behu na lyžiach. Slovenčina v tomto smere konkretizačný variant 

neponúka. 

Technika bežeckého lyžovania podľa T. I. Ramenskej (2001) do seba zahŕňa viac ako 

päťdesiat spôsobov pohybu na lyžiach, ktoré možno rozdeliť na niekoľko skupín. Patria sem, 

napríklad, spôsoby behu na lyžiach, výstupy, spôsoby zjazdu, prekonávania nerovností, 

brzdenia a zmeny smeru jazdy. Zo spomenutého poznáme dva fundamentálne spôsoby behu 

na lyžiach, v ktorých sa na zimných olympijských hrách súťaží od roku 1988 (Calgary), a to 

klasický štýl (классический стиль) a voľný štýl (свободный стиль). V ruskom jazyku sa pre 

označenie voľného štýlu používa aj pojem коньковый стиль, ktorého sémanticko-lexikálny 

ekvivalent korčuliarsky štýl sa v slovenskom jazyku používa veľmi zriedkavo. Pri preklade 

uvedeného výrazu do slovenčiny sa častejšie používa slovné spojenie voľný štýl, ktoré 

vystupuje ako sémantický ekvivalent pojmu коньковый стиль. Možno povedať, že ten je 

odvodený od terminologického spojenia коньковый ход, čo v lyžovaní označuje 

korčuľovanie. Pri hľadaní uvedených ekvivalentov bolo zistené, že v praxi sa v slovenskom 

prostredí častejšie stretávame s pojmom technika ako s pojmom štýl, a tak klasická a voľná 

technika bude mať v ruskom jazyku svoje paralely классическая a свободная техника. Na 

pomenovanie voľnej techniky sa v slovenskom jazyku niekedy používa aj trochu zriedkavejší 

pojem korčuliarska technika, ktorý v ruštine ekvivalentne zodpovedá pojmu коньковая 

техника. Podľa pravidiel FIS sa pri behu klasickou technikou zakazujú všetky druhy 

korčuľovania. Za porušenie klasického spôsobu sa nepovažuje zmena smeru jazdy a zmena 

stopy pri predchádzaní ďalšieho pretekára. Pre klasickú techniku je charakteristický striedavý 

beh (попеременный ход), ktorý môže byť dvojkročný (двухшажный) a štvorkročný 

(четырехшажный); súpažný beh (одновременный ход) deliaci sa na jednokročný 

(одношажный), dvojkročný a beh s odpichom súpaž (одновременный бесшажный ход); 

výstup jednostranným odvratom (подъемом «полуелочкой») alebo obojstranným 

odvratom («stromčekom») (подъемом «елочкой») bez fázy sklzu (скользящей фазы), 

všetky prvky zjazdovej techniky (техники спуска) bez zrýchľovania korčuľovaním alebo 

odšliapávaním (переступанием). Nedovoľuje sa technika korčuľovania. Naopak, pri behu 

voľnou technikou je dovolená akákoľvek technika jazdy a akékoľvek prvky behu na lyžiach. 

Jej základ však tvorí obojstranné a jednostranné korčuľovanie (коньковый и полуконьковый 

ходы). Okrem spomenutého sa na zdolanie rôznorodého terénu trate používajú aj iné bežecké 

kroky či spôsoby pohybu na lyžiach. Patria k nim spôsoby výstupu, ako sú, napríklad: 

stúpavý beh alebo stúpanie sklzom (скользящий шаг), stúpavý krok (ступающий шаг) a 

výstup bokom (подъем «лесенкой»). K zjazdovým postojom patrí napríklad základný 
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zjazdový postoj (основная стойка спуска) a odpočinkový postoj (стойка отдыха). Do 

spôsobov brzdenia sa zaradzuje brzdenie obojstranným prívratom, tzv. pluhom 

(торможение плугом), brzdenie jednostranným prívratom (торможение упором alebo 

полуплугом) a v krajnom prípade aj brzdenie (bočným) zosúvaním (торможение 

(боковым) соскальзыванием). Uvedené spôsoby brzdenia môžu slúžiť aj na zastavenie. 

Do programu olympijských hier v behu na lyžiach je zaradených šesť súťaží mužov 

a žien a bojuje sa o dvanásť kolekcií medailí. Patria sem preteky voľnou technikou, klasickou 

technikou a ich variácie v podobe stíhacích pretekov, šprintov, štafiet, pretekov s jednotlivým 

a hromadným štartom. Technika behu v rámci jednotlivých súťaží sa na každých 

olympijských hrách mení – varíruje sa. Rovnaká ostáva len pri stíhacích pretekoch 

a štafetách. Pri individuálnych pretekoch sa štartové poradie pretekárov určuje pred 

začiatkom pretekov. Víťazom sa stáva súťažiaci s najrýchlejším časom, nehľadiac na to, 

koľký v poradí prišiel do cieľa. Výnimkou sú šprinty, druhá časť stíhacích pretekov a štafety. 

Preteky s jednotlivým či individuálnym alebo intervalovým  štartom, pre ktoré ruština pozná 

jednotný výraz соревнования с раздельным стартом, sa bežia na trati dlhej 15 km pre 

mužov a 10 km pre ženy. V praxi sa možno stretnúť aj s pomenovaním individuálne preteky, 

v ruštine индивидуальная гонка. Športovci tu štartujú postupne v pravidelných 

tridsaťsekundových intervaloch. Dĺžka trate pretekov s hromadným štartom (соревнований 

с масс-стартом) je podstatne dlhšia; pre mužov je to 50 km a pre ženy 30 km. Pri 

hromadnom štarte (масс-старте či jeho neskrátenom variante – массовом старте) všetci 

pretekári štartujú súčasne, pričom sa uplatňuje handicapový systém (системa гандикапа). 

Znamená to, že pretekár s najlepším hodnotením má najvýhodnejšiu štartovú pozíciu 

(стартовую позицию) (ako absolútne synonymum štartovej pozície vystupuje štartovacia 

pozícia). Pretekár, ktorý ako prvý pretne cieľovú čiaru, vyhráva. Technika behu sa určí pred 

usporiadaním pretekov. Beh na 50 km je najdlhšia olympijská disciplína, a preto sa často 

označuje aj ako lyžiarsky maratón (лыжный марафон). Je tradíciou, že sa beží ako posledná 

disciplína na olympijských hrách a víťazom v nej sa odovzdávajú medaily na záverečnom 

ceremoniály hier.  

Šprinty sa delia na individuálne šprinty (индивидуальные спринты) a tímové 

šprinty (командные спринты). Podľa http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/skiing/cross_country/ sa v individuálnom šprinte štartuje jednotlivo 

v pätnásťsekundových intervaloch (podľa pravidiel FIS je to 10, 15, 20 alebo 30 sekúnd). 

Súťaží sa formou kvalifikácie: tridsať najrýchlejších pretekárov postupuje do štvrťfinále a len 

zopár najlepších z nich – do semifinále a napokon do finále. To pozostáva z behu šiestich 
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pretekárov, ktorí v semifinále dosiahli najlepšie výsledky. Každý tím v tímovom šprinte 

tvoria dvaja športovci jednej krajiny (aj preto sa niekedy týmto pretekom v slovenčine hovorí 

šprint dvojíc), ktorí sa počas pretekov po odbehnutí 3-6 okruhov trate (кругов трассы) 

striedajú. Do finále sa dostáva najviac desať najlepších skupín. Preteká sa technikou, ktorá je 

pre dané preteky vopred určená. Dĺžka trate v individuálnom aj tímovom šprinte je rovnaká. 

Podľa pravidiel FIS, pre mužov je to 1-1,4 km a trať určená pre šprint žien je 0,8-1,2 km 

(niektoré zdroje literatúry, napr. Jankajová (2005), Fourny et al. (2003) a pod. uvádzajú 

jednotnú dĺžku mužských aj ženských tratí 1,5 km).  

Stíhacie preteky (гонка преследования) inak nazývané aj skiatlon (скиатлон) či 

duatlon (дуатлон) alebo skiduatlon (скидуатлон) sa začínajú hromadným štartom a 

pozostávajú z kombinácie klasickej a voľnej techniky, a preto sa možno stretnúť aj 

s pomenovaním kombinácia (Jankajová, 2005, s. 642). Stíhacie preteky sa na zimných 

olympijských hrách bežia bez prestávky a bojuje sa o jednu kolekciu medailí. Najprv sa beží 

klasickým štýlom (muži 15 km a ženy 7,5 km), a potom voľným štýlom (muži 15 km a ženy 

7,5 km). Na trati sa nachádza miesto (tzv. boxy), kde si súťažiaci môžu vymeniť lyžiarsku 

výzbroj pre klasický štýl za výzbroj pre voľný štýl, na čo majú vymedzených 30 sekúnd. 

V ruštine sa pre označenie tohto miesta niekedy používa pojem пит-стоп (z angl. pit stop). 

V slovenčine síce tiež poznáme z angličtiny prevzatý pitstop, ale zatiaľ sa tento pojem 

používa dosť zriedkavo. Víťazom sa v tejto súťaži stáva pretekár, ktorý v druhej časti 

pretekov dobehne ako prvý.  

V štafetách (в эстафетах) súťažia družstvá, ktoré pozostávajú zo štyroch 

pretekárov, pričom prví majú štartové čísla červenej, druhí zelenej, tretí žltej a štvrtí modrej 

farby. Každý pretekár beží jednu časť štafety. Muži súťažia na tratiach 4 x 10 km, pre ženy je 

ich dĺžka o polovicu kratšia 4 x 5 km. „Prví bežci z každého tímu začínajú preteky formou 

hromadného štartu. Prvé dva úseky bežia klasickou technikou a ďalšie dva voľne. 

Odovzdávky medzi jednotlivými členmi družstva sa musia uskutočňovať na určenom území 

v tvare pravého uhla s dĺžkou 30 m“ (Fourny et al., 2003, s. 203), na tzv. odovzdávacom 

území štafiet (зоне передачи эстафеты), pričom pretekár, odovzdávajúci štafetu sa musí 

dotknúť dlaňou svojej ruky ktorejkoľvek časti tela pretekára, ktorý štafetu preberá. V časti, 

kde sa súťaži klasickou technikou trať pozostáva z dvoch stôp. Pri voľnej technike má byť 

trať široká minimálne 6 m. 

Počas všetkých súťaží je pretekárom dovolené meniť palice. Čo sa týka lyží, môže sa 

vymeniť len jedna z nich, a to len vtedy, keď dôjde k jej značnému poškodeniu. Trať 

pretekov musí pozostávať z približne rovnako dlhých rovinatých častí, častí so stúpaniami 
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a klesaniami a kde je to možné, mala by viesť lesom. Najľahšia časť trate má byť hneď po 

štarte, v druhej a tretej tretine by mala jej náročnosť kulminovať a jej záverečná časť by mala 

viesť po rovine. V pretekoch klasickým štýlom sú v ideálnej línii ťahané dve vyfrézované 

stopy (alebo viac stôp v závislosti od druhu pretekov). V cieľovej rovinke (финишной 

прямой, финише) sú to zvyčajne tri stopy (maximálne však štyri). Okrem spomínaných 

ruských variantov cieľovej rovinky, ruská verzia pravidiel FIS (2004 – 2010) uvádza ešte 

jeden používaný variant prekladu – финишная зона, pričom vo všetkých prípadoch ide o 

posledný úsek trate tesne pred cieľom. V pretekoch voľným štýlom musí byť celková trať 

dostatočne široká (minimálne 4 m), aby umožňovala pohodlné predbiehanie. Počas 

obehovania si pretekári nesmú zámerne zavadzať. Šírka koridorov na rovných častiach trate 

musí mať v klasickej technike 1,5 m a vo voľnej technike 3 m. Trate musia byť dobre 

značené, aby sa pretekári ľahko orientovali, kam majú ísť. Pri ručnom meraní času (ручном 

отсчете времени) sa čas pretekára v cieli zastaví, keď jeho noha pretne cieľovú čiaru. Keď 

sa používa elektronická časomiera (электронная система отсчета времени), čas je 

zastavený v momente prerušenia kontaktu na fotobunke nachádzajúcej sa 25 cm nad 

snehovým povrchom. Na zimných olympijských hrách rozhodcovský zbor tvorí päť členov, 

dvaja z nich sú technický delegát (технический делегат) a riaditeľ pretekov (директор 

гонки). Všetci rozhodcovia musia aspoň päť minút pred začiatkom pretekov zaujať svoje 

pozície na trati. 

3.1.5.1 Výzbroj a výstroj v behu na lyžiach  

Pre športovú výzbroj a pretekársky výstroj bežcov na lyžiach v slovenčine existuje 

typický prívlastok lyžiarsky (napr. lyžiarske topánky – лыжные ботинки, lyžiarske palice – 

лыжные палки a pod.), ale aj bežecký (napr. bežecké topánky, bežecké palice a pod.). 

V ruskom jazyku sa tento druhý prívlastok používa zväčša v podobe opisu činnosti či druhu 

športu, pre ktoré je charakteristický. A tak sa možno stretnúť, napríklad s ботинками для 

беговых лыж, prípadne s menej zaužívaným variantom typu ботинки для лыжных гонок 

(kde je jasné, že ide o pretekársku obuv) alebo len s dominantami názvov častí výzbroje 

a výstroja bežcov typu topánky (ботинки), ktoré možno bez problémov nájsť v akomkoľvek 

slovensko-ruskom či rusko-slovenskom prekladovom slovníku. V ruštine sa používajú aj 

varianty vo forme zhodného prívlastku, typu беговые ботинки, tie sú však podstatne 

zriedkavejšie. 

Pretekárske oblečenie pre beh na lyžiach (hlavne kombinéza) musí byť vyrobené 

z pružného funkčného a priedušného materiálu s hladkým povrchom, ktorého úlohou je 
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obopínať telo športovca, a tým zmenšovať odpor vzduchu (сопротивление воздуха) počas 

behu. Vo výbave pretekára nesmú chýbať športové slnečné okuliare, ktoré majú chrániť oči 

pred svetlom odrážajúcim sa od snehu. Lyžiarska bežecká výzbroj sa rozdeľuje a líši 

v závislosti od štýlu lyžovania (klasický alebo voľný štýl), na ktorý je predurčená. Bežecké 

topánky určené na klasický štýl sú viac flexibilnejšie ako topánky na voľný štýl; tie zasa 

dobre spevňujú členky a chodidlo sa prakticky neohýba. Na rozdiel od alpského 

a akrobatického lyžovania sú topánky s lyžami spojené len ich prednou časťou 

prostredníctvom bežeckého viazania (крепления для беговых лыж). Bežecké palice (палки 

для беговых лыж) sú vyrobené z ľahkých a pevných materiálov. V pretekoch voľným 

štýlom sa používajú palice o niečo dlhšie ako v klasickom štýle. Pre bežecké lyže alebo inak 

nazývané aj bežky sa na rozdiel od predchádzajúcich častí bežeckej výzbroje v ruskom jazyku 

nachádza pomenovanie len v podobe zhodného prívlastku – беговые лыжи. Bežecké lyže 

určené na preteky v súťažiach sa v ruštine nazývajú гоночными лыжами. V slovenčine im 

konformuje pomenovanie pretekárske lyže, aj keď sa v danom pomenovaní stráca 

konkretizácia faktu, že ide o lyže používané v pretekoch v behu na lyžiach. Pri behu 

klasickou technikou je dôležité, aby lyže neboli príliš ohybné a aby bola pretekárova váha na 

nich rovnomernejšie rozložená ako na lyžiach vo voľnej technike. Aj preto sa pri tomto 

spôsobe pohybu na lyžiach používajú asi o 15-20 cm dlhšie lyže ako pri spomínanom 

voľnom štýle. V ňom sa používajú lyže, ktoré sú v porovnaní s lyžami určenými na klasickú 

techniku behu po celej dĺžke tvrdšie, ich špičky, inak nazývané aj hroty (носки), sú dohora 

ohnuté menej.  

Neoddeliteľnou súčasťou lyžovania, zvlášť bežeckého, je správne voskovanie lyží 

(смазка лыж), na čo sa používajú rôzne špeciálne druhy voskov (napr. parafín – парафин, 

klister – клистер), ktoré sa nanášajú na ich skĺznicu. V ruštine sa pre pomenovanie skĺznice 

používajú dva varianty, oficiálny – скользящая поверхность a druhý variant patriaci k nie 

neutrálnej lexike – скользячка.   

Pri rozpracovávaní kapitoly o behu na lyžiach sme sa stretli aj s pojmami, ktoré do 

vyššie uvedeného textu neboli zakomponované. Keďže sa nám podarilo nájsť ich slovensko-

ruské ekvivalenty a všetky sa týkajú spomínanej problematiky, budú zaradené do slovníka na 

konci tejto práce. Týka sa to týchto pojmov: 

bežec – бегун  

bežecké lyže, bežky – беговые лыжи 

bežkár – лыжебежец  

celkové/totálne stúpanie – сумма подъемов  
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hlavné stúpanie – основной подъем  

homologácia – гомологация, омологация 

homologizované trate – гомологированные трассы  

JURY – Жюри  

kvalifikačná rozjazda – квалификационный забег 

lyžiarsky bežecký štadión – стадион для лыжных гонок  

lyžiarsky vosk – лыжная мазь 

lyžovať sa – бегать/ходить на лыжах  

maximálne stúpanie – максимальный подъем  

občerstvovacia stanica – пункт питания  

odpich palicami – отталкивание палками 

odrazová noha – толчковая нога 

oporná noha – опорная нога 

predbehnúť – опередить 

pretekárska trať – соревновательная трасса 

preteková trať – соревновательная лыжня  

rovinatý terén – равнинная местность  

servisné bunky (voskovacie bunky) – кабинки для смазывания лыж  

snehová pokrývka – снежный/снеговой покров 

strmé stúpanie – крутой подъем  

štvrťfinálová skupina – четвертьфинальная группа 

švihová noha – маховая нога 

testovacie stopy – тестовые лыжни  

trať pre rozjazdenie – разминочная лыжня  

vyfrézovaná stopa – прорезанная лыжня 

výsledky pretekov – исход гонки 

výškový rozdiel – разность высот 

zmena smeru odšliapávaním – поворот переступанием 

zvlnený terén – холмистая местность 
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3.1.6 Severská kombinácia 

 

Pri tvorení podkapitoly Severská kombinácia sme pracovali s ruským a českým 

znením pravidiel pretekov v severskej kombinácii: „Meždunarodnyje pravila lyžnych 

sorevnovanij FIS“ (2004 – 2010) («Mеждународные правила лыжных соревнований FIS», 

2004 – 2010) a „Pravidla lyžařských závodú. Severské disciplíny.“ (2005) ako aj 

s informáciami v knižných publikáciách – Fourny et al. (2003) a na internetových stránkach – 

http://www.slz.sk/discipliny/severska-kombinacia, http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-

double, http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skiing/nordic/, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_Гундерсена,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лыжное_двоеборье, http://www.games-

olimpic.ru/?page_id=94, a iné. Pri prekladoch vyčlenených nižšie uvedených pojmov sme 

postupovali podobným spôsobom, ako sa uvádza v predchádzajúcich častiach práce za 

použitia tu spomenutej literatúry. Keďže sa nám podarilo nájsť ich sémantické či lexikálno-

sémantické ekvivalenty, budú zaradené do spoločného slovníka v prílohe. 

 

Severská kombinácia je treťou a zároveň aj poslednou olympijskou disciplínou 

severského lyžovania. V ruskom jazyku je jej oficiálnym názvom лыжное двоеборье, ale 

možno sa stretnúť aj s jeho absolútnymi synonymami северная комбинация alebo menej 

zaužívaným северным двоеборьем. V minulosti sa pre označenie tejto disciplíny 

v slovenskom jazyku používalo pomenovanie združené preteky, v súčasnosti sa však už 

nepoužíva a je považované za zastarané. Táto disciplína bola pomenovaná podľa kombinácie 

dvoch druhov športov, ktoré ju tvoria. Patria sem skoky na lyžiach a beh na lyžiach – 

disciplíny, ktorými sme sa podrobnejšie zaoberali v predchádzajúcich podkapitolách. V tejto 

výhradne mužskej disciplíne sa v pretekoch jednotlivcov po prvýkrát na zimných 

olympijských hrách súťažilo v roku 1924 vo francúzskom Chamonix a v roku 1988 (Calgary) 

bola do programu zimných hier zaradená aj súťaž družstiev. (Fourny et al., 2003) Olympijský 

program pozostáva z troch súťaží, v ktorých súťažia len muži a bojuje sa o tri kolekcie 

medailí. Súťaže v severskej kombinácií sa konajú v jeden deň alebo sú rozdelené do dvoch 

dní, ktoré za sebou nasledujú, pričom ich organizácia, technické zabezpečenie a v podstate aj 

pravidlá (až na malé výnimky) sú rovnaké ako v jednotlivých disciplínach, t. j. skokoch 

a behu na lyžiach. Obe časti kombinácie sa delia na súťaž jednotlivcov a súťaž družstiev, 

pričom v ich prvej časti sú na programe skoky na lyžiach a v druhej časti beh na lyžiach. 
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V ruskom jazyku sa pre označenie účastníkov súťaží v severskej kombinácii používa pojem 

двоеборцы (odvodený od ruského názvu tejto disciplíny). Slovenský jazyk pre tento pojem 

neponúka žiaden vhodný lexikálno-sémantický ekvivalent. Na sémantickej úrovni 

prostredníctvom opisu a autorského prekladu (AP) však možno hovoriť o pretekároch 

v severskej kombinácii.  

Súťaž jednotlivcov v  skokoch na lyžiach pozostáva z dvoch súťaží – zo skokov zo 

stredného mostíka (105 m) a zo skokov z veľkého mostíka (140 m). V oboch súťažiach majú 

pretekári dva súťažné pokusy. V severskej kombinácii sa nehodnotí technika skokov, ale len 

ich dĺžka. Vzdialenosť doskoku sa tak, ako aj v skokoch na lyžiach meria od štartovej čiary 

mostíka po stredovú časť lyží pri dopade pretekára. Za každý meter presahujúci kritický bod 

(pozri skoky na lyžiach) sa k 60 základným bodom prirátava1,6 bodu a platí to aj naopak; za 

každý meter chýbajúci do kritického bodu sa 1,6 bodu odpočítava. (Fourny et al., 2003) 

Druhá časť pretekov jednotlivcov pozostáva z 15 km (prípadne z 10 km)  behu na lyžiach 

voľnou technikou, pričom preteky prebiehajú tzv. Gundersenovou metódou (системой 

Гундерсена). Jej princíp spočíva v tom, že body, ktoré pretekári získali v skokoch na lyžiach 

sa prerátajú na časové straty a s týmto handicapom pretekári vybiehajú na trať v poradí od 

najlepšieho po toho, ktorý v skokoch získal najmenší počet bodov. (Podľa 

http://www.slz.sk/discipliny/severska-kombinacia.) Za každý stratový bod (очко 

отставания) na mostíku sa pripočítava cca päť sekúnd (1 minúta = 13 bodov (очков), alebo 

1 bod = 4,61538 sekundy). Nad výsledkami pretekov dohliada súťažný výbor (судейская 

коллегия). Víťazom sa zväčša stáva pretekár, ktorý dobehne do cieľa ako prvý. Zavedenie 

Gundersenovej metódy zväčšilo nielen prehľadnosť pretekov v severskej kombinácii, ale aj 

jej popularitu u divákov. Vďaka svojej úspešnosti sa táto metóda začala používať aj v iných 

druhoch športu (najmä v ich stíhacích pretekoch) ako napríklad samotný beh na lyžiach či 

biatlon. Podľa niektorých zdrojov do olympijského programu patrí aj šprint, ktorý pozostáva 

z jedného skoku na strednom alebo veľkom mostíku a behu na 7,5 km, pri ktorom sa taktiež 

používa Gundersenova metóda. Do programu olympijských hier bol zaradený v roku 2002 

(http://www.games-olimpic.ru/?page_id=94). Pre pomenovanie účastníkov pretekov v behu 

na lyžiach sa v ruskom jazyku používa pojem лыжники-гонщики. V slovenskom jazyku sa 

skôr používa iba pojem pretekár, keďže sa toto slovo zvyčajne vyskytuje v kontexte. Mimo 

kontextu možno hovoriť o pretekárovi (či pretekároch) v behu na lyžiach alebo dokonca 

o bežcovi na lyžiach. 

V súťaži družstiev každé družstvo tvoria štyria pretekári a ich výsledky dosiahnuté  

v dvoch kolách skokov z veľkého mostíka sa spolu zrátavajú. Druhá časť pretekov družstiev 
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(командной гонки) pozostáva z 20 km dlhého štafetového behu (эстафетной гонки) na 

lyžiach (1 minúta = 40 bodov). Tú bežia štyria pretekári – každý svoj päťkilometrový úsek. Z 

prvého miesta štartuje pretekár družstva, ktoré v skokanskej časti pretekov dosiahlo najlepšie 

výsledky. Za ním na bežeckú trať podľa Gundersenovej metódy vybiehajú prvý členovia 

ostatných družstiev, ktorí po odbehnutí svojho úseku trate bez fyzického kontaktu 

odovzdávajú štafetu ďalším pretekárom. Na prvom mieste sa umiestni družstvo, ktorého 

štvrtý (t. j. posledný) pretekár dobehne do cieľa ako prvý v poradí. 

Športové vybavenie pretekárov v severskej kombinácii je totožné s vybavením 

pretekárov v jej jednotlivých disciplínach (v skokoch na lyžiach a v behu na lyžiach), ktoré 

boli rozpracované vyššie.  

 

3.2 Biatlon 

 

Pri hľadaní informácií, ktoré tvoria text tejto časti práce, ako aj pri hľadaní 

ekvivalentov slovensko-ruských výrazov vyplývajúcich z problematiky biatlonu, sme 

vychádzali z odborných textov venovaných spomínanej problematike, ku ktorým možno 

zaradiť pravidlá biatlonu v „Konstitucii Meždunarodnogo sojuza biatlonistov (IBU). Pravila 

meroprijatij i sorevnovanij MSB (IBU)“ (2006) («Конституция Международного союза 

биатлонистов (IBU). Правила мероприятий и соревнований МСБ (IBU)», 2006), ich 

prílohu dostupnú na http://www.libsport.ru/doc/33108ede-ccb1-403d-afd9-3e3af9b283bf/, 

ich slovenské verzie („Pravidlá biatlonu Slovenského zväzu biatlonu“ (2009) a „Prílohy 

k pravidlám biatlonu SZB“ (2009)), Aksionovu et al. (2008), Fournyho et al. (2003), Suslova 

a Tyšlera et al. (2001), ako aj informácie a terminológiu čerpanú z internetových stránok, 

napr.: http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/biathlon/, 

http://www.biathlon.sk/1/o-biatlone, http://olympic.sport.ua/news/85603, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/biatlon, 

http://allsochi2014.com/?Specifikaciya_materialov_inventarmz_sportsmena, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-biatlon-/276719.html a iné. Slovensko-ruské 

ekvivalenty výrazov používaných v biatlonovej športovej sfére boli nájdené, ako uvádzame, 

za pomoci spomenutých zdrojov, ale aj prostredníctvom rozhlasu a televízie (najmä v čase 

zimných olympijských hier vo Vancouveri). V niektorých prípadoch nám pomohli aj 

prekladové a výkladové slovníky a samozrejmosťou bolo aj overovanie miery existencie 

termínov prostredníctvom národných internetových prehliadačov Google.  



78 
 

 

Biatlon, v ruštine биатлон (z latinského bis – dvakrát a gréckeho athlon – boj, 

súťaž), ako uvádza Suslov a Tyšler et al. (2001, s. 34), je druhom lyžovania, presnejšie behu 

na lyžiach v kombinácii so streľbou z malokalibrovej pušky. V ruskom jazyku sa pre 

pomenovanie takejto pušky používajú pojmy малокалиберная винтовка a 

мелкокалиберная винтовка, ktoré sú z lexikálneho hľadiska absolútnymi synonymami. Na 

prvých zimných olympijských hrách v Chamonix (1924) bol biatlon uvedený v podobe 

ukážkového športu ako preteky vojenských hliadok (гонка военных патрулей) a oficiálne 

bol do programu olympijských hier zaradený až v roku 1960 (pre mužov) a v roku 1992 (pre 

ženy). Podstata biatlonu spočíva v ľubovoľnom štýle behu na lyžiach na čas, pričom sa 

pretekári po zabehnutí určitého úseku trate zastavujú na stanovištiach, ktoré sú určené na 

streľbu v ľahu (стрельбы лежа) alebo streľbu v stoji (стрельбы стоя). Klasický zimný 

biatlon na olympijských hrách podľa http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/biathlon/ pozostáva z piatich disciplín, do ktorých patria preteky jednotlivcov, 

šprint, stíhacie preteky, preteky s hromadným štartom a štafeta. 

Preteky jednotlivcov (индивидуальная гонка) sú najdlhšími biatlonovými pretekmi, 

kde muži musia zabehnúť 20 km a ženy o 5 km menej a absolvovať streľbu zo štyroch 

streleckých rámp, ináč nazývaných aj strelecké položky, pre ktoré sme v ruskom jazyku našli 

spoločný sémantický ekvivalent огневые рубежи. V slovenčine sa pre tieto preteky prevažne 

používa názov vytrvalostné preteky. Avšak preklad samotného slovného spojenia 

vytrvalostné preteky do ruštiny (соревнования на выносливость), v tomto jazyku 

nezodpovedá používanému názvu druhu pretekov. Pre vytrvalostné preteky je v prípade 

nezasiahnutia terča charakteristický trest v podobe trestnej minúty (штрафной минуты). 

Biatlonisti (биатлонисты) štartujú v intervale od 30 sekúnd po jednu minútu podľa vopred 

vyžrebovaného poradia. Prvá a tretia je streľba ležmo (стрельба лежа), druhá a štvrtá zasa 

streľba stojmo (стрельба стоя). 

Šprint alebo v slovenčine nazývané rýchlostné preteky majú v podobe názvu 

disciplíny v ruskom jazyku paralelu – спринтерская гонка, prípadne спринт. Preklad 

samotného slovného spojenia rýchlostné preteky nám ponúka aj „Veľký slovensko-ruský 

slovník“ (Dorotjaková – Sekaninová et al., 1979-1995) ako скоростные 

соревнования/гонки alebo v praxi o niečo menej používaný pojem состязания на 

скорость, prípadne гонки на скорость. Všetky tieto slovné spojenia napriek tomu, že 

spĺňajú podmienky prekladovej ekvivalencie, nemožno označiť za správne ekvivalenty 

spomínanej športovej disciplíny. Tieto podmienky spĺňajú termíny  спринтерская гонка 
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a спринт ako obdoba slovenských termínov rýchlostné preteky a šprint. V rýchlostných 

pretekoch mužov sa beží na vzdialenosť 10 km, v ženských na 7,5 km a strieľa sa (стрельба 

ведется) na dvoch streleckých položkách, najprv v ľahu, a potom v stoji. Za každý 

nezasiahnutý terč (непораженную мишень) alebo inak nazývaný chybný výstrel (промах) 

musí športovec odbehnúť 150 m dlhé trestné kolo (штрафной круг). 

V stíhacích pretekoch sa štartuje v takom poradí a s takými intervalmi, s akými 

pretekári prišli do cieľa v rýchlostných pretekoch. Hovorovo sa tieto preteky označujú ako 

stíhačka, pričom jej vhodný lexikálny ekvivalent sa nám v ruskom jazyku nepodarilo nájsť. 

Okrem všetkých uvedených názvov, ktoré sa pre tento druh pretekov používajú (pozri beh na 

lyžiach) sa v praxi možno stretnúť aj s ich z angličtiny prevzatým názvom pursuit, pričom 

v ruských textoch zaoberajúcich sa danou problematikou sa vyskytujú aj jeho obdoby, ktoré 

vznikli v závislosti od ich prepisu z angličtiny – пурсьют, персьют alebo пасьют. Dĺžka 

trate (длина дистанции) je v stíhacích pretekoch mužov 12,5 km a v pretekoch žien 10 km. 

Na prvých dvoch streleckých položkách sa strieľa v ľahu a na druhých dvoch v stoji. Trestné 

kolo má dĺžku 150 m a množstvo pretekárov v tejto súťaži závisí od počtu miest na strelnici. 

Víťazom sa stáva športovec, ktorý prvý prebehne cieľom.  

Jedným z najnovších druhov biatlonových pretekov (биатлонных гонок) sú preteky 

s hromadným štartom (гонка с массовым стартом – pozri aj podkapitolu 3.1.5 Beh na 

lyžiach), ktorých dĺžka trate pre mužov je 15 km a pre ženy 12,5 km. Športovci tu štartujú 

spoločne a ich úlohou je okrem behu zvládnuť štyri strelecké stanovištia v poradí, aké platí aj 

pri stíhacích pretekoch. Pri prvej streľbe biatlonisti strieľajú z položiek, ktoré sú v súlade 

s ich poradovými číslami, pri ostatných streľbách zaujímajú miesta na streleckých položkách 

v poradí, v akom prišli na strelnicu (стрельбище). V ruskej verzii pravidiel biatlonu 

(«Конституция международного союза биатлонистов (IBU)», 2006) sa v prípade 

paralelných článkov pravidiel na pomenovanie strelnice (ako je to v slovenskej verzii týchto 

pravidiel) používa pojem рубеж стрельбы. Na iných miestach pravidiel je to už vyššie 

spomínané стрельбище. Za každý chybný výstrel musí pretekár odbehnúť trestné kolo (150 

m). 

V pretekoch štafiet (эстафетной гонке), nazývaných aj štafeta (эстафета) 

súťažia reprezentačné družstvá (сборные команды) krajín, ktoré tvoria štyria (alebo traja) 

pretekári. Preteky sa začínajú z hromadného štartu. Každý člen mužského družstva je 

povinný odbehnúť 7,5 km (u žien je to 6 km) a absolvovať sreľbu na dvoch streleckých 

položkách v ľahu a v stoji. Podľa http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/biathlon/ na rozdiel od pretekov jednotlivcov môže biatlonista na každý terč 
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(мишень) minúť osem nábojov (патронов) – päť nachádzajúcich sa v zásobníku (магазине) 

a tri rezervné náboje (запасные патроны), ktoré sa v nevyhnutnom prípade nabíjajú ručne 

(заряжаются вручную). Ak však aj napriek použitiu všetkých nábojov ostanú niektoré 

terčíky nezakryté, pretekár si musí predĺžiť trať o 150 m za každý takýto terčík.  Pri 

odovzdávaní štafety je potrebné rukou sa dotknúť časti tela alebo pušky svojho kolegu. 

Víťazom pretekov štafiet sa stáva družstvo, ktorého posledný pretekár prebehne cieľom ako 

prvý. 

 

3.2.1 Výzbroj a výstroj v biatlone 

 

Pretekárske oblečenie (špeciálna kombinéza umožňujúca menší odpor vzduchu 

a udržujúca rovnakú teplotu tela) a základná výbava biatlonistov sú štandardné a prakticky 

rovnaké ako pri behu na lyžiach. V biatlone sa však používajú špeciálne rukavice, ktoré majú 

na ukazováku pravej ruky otvor, ktorý pretekárovi zabezpečuje bez sňatia rukavíc 

jednoduchšie potiahnutie spúšte. Výbava pretekárov sa líši len, napríklad, vo väčšej dĺžke 

a pevnosti palíc, ktoré nesmú presiahnuť výšku pretekára a v dĺžke lyží, ktorých minimálna 

dĺžka by mala byť o 4 cm menej ako výška ich majiteľa. Na rozdiel od bežcov k výbave 

biatlonistov patrí aj malokalibrová puška (v žiackej kategórii sa namiesto nej používa 

vzduchová puška (воздушная винтовка), inak nazývaná vzduchovka – pre tento druhý výraz 

nebol v ruštine nájdený lexikálny ekvivalent). Medzi hlavné časti zbrane biatlonistov ako aj 

zbraní vo všeobecnosti patrí hlaveň (ствол), záver (затвор), spúšť (спусковой 

крючок/курок), úderník (ударник), muška (мушка), cieľnik (прицел), pažba 

(приклад/ложа) a tzv. závesný oblúčik (антабка). Pre klasický biatlon je typické, že 

pretekári počas behu majú pušku pripevnenú na chrbte. Snímajú ju až na streleckých 

stanovištiach po úplnom zastavení a zložení palíc, pričom podľa 

http://olympic.sport.ua/news/85603 s nabitou puškou v rukách majú kvôli bezpečnosti 

zakázané schádzať zo streleckej podložky (koberca) (стрелкового мата (коврика)). Na tejto 

podložke pri streľbe v ľahu športovci ležia a pri streľbe v stoji musia na nej stáť oboma 

lyžami. Pri oboch polohách je pri streľbe zakázané odopínať si lyže. Vzdialenosť medzi 

strieľajúcimi pretekármi a terčmi je 50 m. Na súťažiach sa používa päť terčov čiernej farby, 

ktoré sa pri ich zasiahnutí prekryjú bielou záklopkou. Pre streľbu v polohe ležmo 

(положении лежа) je priemer terča 45 mm a pre polohu stojmo (положение стоя) 115 

mm. Pri streľbe je veľmi dôležité správne dýchanie. „Strieľa sa medzi dvoma nádychmi, čo 



81 
 

zabezpečí maximálnu možnú stabilitu. Pretekár sa snaží na strelnici ušetriť čas znížením 

počtu nádychov medzi jednotlivými výstrelmi“ (Fourny et al., 2003, s. 209). 

Počas rozpracovávania problematiky biatlonu boli vyčlenené niektoré pojmy, ktoré 

neboli zapracované do textu uvedeného vyššie. Keďže aj k nim sa nám podarilo nájsť 

slovensko-ruské párové ekvivalenty, budú spolu s ostatnými pojmami vzťahujúcimi sa na 

problematiku biatlonu zaradené do súhrnného slovensko-ruského slovníka zimných 

olympijských športov v prílohe našej monografickej práce a zároveň ich uvádzame aj na 

tomto mieste:  

bezpečnostný násyp – вал безопасности  

kolieskové lyže – лыжероллеры 

letný biatlon – летний биатлон  

lyžiarska stopa – лыжня  

miešaná štafeta – смешанная эстафетная гонка 

nástrel – пристрелка  

oneskorený štart – поздний старт 

palebná čiara – линия стрельбы, линия огня 

predčasný štart – ранний старт 

priestor štartu/cieľa – зона старта/финиша 

snežnice – снегоступы 

strelecké stanovište, strelecká dráha – стрелковый коридор 

superšprint – суперспринтерская гонка 

štafetové misky – чашечки для эстафеты 

štartovacie hodiny – стартовые таймеры 

tajomník pretekov – секретарь соревнований 

veliteľ strelnice – руководитель стрельбы 

veterníky – ветровые флажки 

 

Pri hľadaní slovensko-ruských ekvivalentov pretekov jednotlivcov či pretekov 

družstiev v behu na lyžiach a v biatlone sme zistili, že rovnako ako v slovenskom jazyku, tak 

aj v ruskom jazyku sa pojem preteky (гонка) v analogických slovensko-ruských textoch 

(napr. pravidlá jednotlivých disciplín lyžovania) zamieňa s pojmom súťaž (соревнование). 

Pri preklade slovných spojení obsahujúcich spomínané pojmy vzniká ich krížová zámena, čo 

znamená, že preteky sa v niektorých prípadoch prekladajú ako соревнование a súťaž zasa ako 
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гонка, čo platí nielen pre biatlon a beh na lyžiach, ale všeobecne pre viaceré športy či ich 

disciplíny. 

 

3.3 Korčuľovanie 

 

Korčuľovanie, po rusky катание на коньках je prvým zimným športom 

vykonávaným na ľade, ktorému sa budeme v tejto práci venovať. V rusko-slovenských 

a slovensko-ruských akademických prekladových slovníkoch môžeme pre pomenovanie 

korčuľovania nájsť pojmy korčuliarsky šport a korčuliarstvo, ktorým v ruskom jazyku 

zodpovedá jednotný pojem конькобежный спорт. Je známe, že korčuľovanie, ktorého 

základ tvorí pohyb po ľade na korčuliach (коньках) kedysi slúžilo ako dopravný prostriedok 

na rýchlu prepravu po zamrznutých plochách riek a jazier, čo bolo rozšírené najmä 

v severských krajinách. Etymológia pomenovania korčúľ v ruštine – коньки pochádza z 

obrazu konskej hlavy, ktorý kedysi ozdoboval konce čepelí korčúľ. V súčasnosti tento šport 

získal nové rozmery, možno sa mu venovať na špeciálnych klziskách (катках), delí sa na 

rýchlokorčuľovanie, šortrek, krasokorčuľovanie a všetky tieto tri druhy športov spoločne 

zastrešuje ISU – Medzinárodná korčuliarska únia (Международный союз конькобежцев – 

ИСУ).  

 

3.3.1 Rýchlokorčuľovanie  

 

Pri tvorení tejto časti práce sme sa prevažne opierali o informácie a texty s paralelnou 

terminológiou v týchto zdrojoch literatúry: Aksionova et al. (2008), Fourny et al. (2003), 

Perútka et al. (1980), Dorotjaková – Sekaninová et al. (1979 – 1995), 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skating/speed_skating/, 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/ss/indexen.html, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-konjkobezhnyi-sport-

/280209.html?from=linksfromsingle, http://www.olymps.ru/vidy-sporta/speed-skating, 

http://grandrussian.ru/ledovye-vidy-sporta/71-skorostnoj-beg-na-konkax.html a iné. 

Slovensko-ruské pojmové paralely boli nájdené v uvedených zdrojoch za prítomnosti 

overovania ich ekvivalencie a miery existencie v lexikografických materiáloch 
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a internetových prehliadačoch. Všetky nájdené slovensko-ruské ekvivalenty sa nachádzajú aj 

v prílohe. 

 

Rýchlokorčuľovanie možno zaradiť k vôbec najstarším zimným druhom športu. 

V ruštine sa v rámci olympijských hier pre názov tohto športu používa termín скоростной 

бег на коньках. V praxi sa možno stretnúť aj s pomenovaním конькобежный спорт, ktorý 

označuje akékoľvek rýchlokorčuľovanie, či ako sa uvádza vyššie, korčuľovanie vo 

všeobecnosti. Toto pomenovanie sa retrospektívne môže do slovenčiny prekladať aj ako 

rýchlokorčuliarsky šport. Už zo samotného názvu daného športu je jasné, že najdôležitejším 

faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť rýchlokorčuliarov (конькобежцев, скороходов) je 

rýchlosť prebehnutia určitej vzdialenosti na oválnom štadióne (овальном стадионе) 

nazývanom aj olympijský ovál (олимпийский овал). V rýchlokorčuľovaní sa rozlišujú dva 

druhy športov: rýchlokorčuľovanie na dlhej dráhe – v slovenskom prostredí označované 

iba ako rýchlokorčuľovanie a rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe – inak nazývané 

šortrek (pozri podkapitolu nižšie). Mužské rýchokorčuľovanie bolo do programu zimných 

olympijských hier zaradené už v roku 1924, ženské v 1960 a preteky družstiev až v roku 

2006. Vďaka svojej dostupnosti bol a je tento „rovinatý“ šport v Rusku mimoriadne 

obľúbený.  

Na štadióne sa nachádzajú dve pretekárske dráhy (соревновательные дорожки) 

a jedna tréningová dráha (тренировочная дорожка). Klasická dĺžka korčuliarskej dráhy 

(ледовой/ледяной дорожки) je 400 m. Na takejto 4-5 metrov širokej rýchlokorčuliarskej 

dráhe (конькобежной дорожке) môžu pretekári dosahovať rýchlosť až 60 km/h. Kvôli 

menšiemu odporu vzduchu rýchlokorčuliari pretekajú s predklonom tela a s mierne 

zdvihnutou hlavou. Počas dlhých pretekov (od 3000 m) si kvôli lepšej aerodynamike 

pretekári dávajú jednu ruku za chrbát. Technicky najnáročnejšia je jazda v zákrutách 

(поворотах), kde je dôležité správne vykonané prešľapovanie a kde si rýchlokorčuliari pri 

udržiavaní stability pomáhajú rukami. Ako sa uvádza na 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skating/speed_skating/, 

olympijský program do seba zahŕňa dvanásť súťažných disciplín (bojuje sa o dvanásť 

medailových kolekcií) vrátane súťaží mužov a žien, a to rýchlokorčuľovanie na 500 m, 1000 

m, 1500 m, 5000 m, 3000 m (iba ženy), 10000 m (iba muži) a stíhacie preteky družstiev. 

V pretekoch jednotlivcov naraz štartujú dvaja pretekári, pričom nesúperia medzi sebou, ale 

snažia sa dosiahnuť čo najrýchlejší čas (ten sa porovnáva s časmi všetkých pretekárov). Jeden 

pretekár beží po vnútornej (внутренней) a druhý po vonkajšej dráhe (внешней дорожке), 
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pričom v každom kole si na rovinke pretekári dráhy vymieňajú. Najkratší beh na 500 m 

športovci absolvujú dvakrát (výsledok tvorí súčet časov), ostatné preteky len raz. Jazdí sa 

proti smeru hodinových ručičiek (против часовой стрелки), to znamená, že po ľavej ruke 

rýchlokorčuliarov je vnútorný okraj trate. Rýchlokorčuliarske preteky (соревнования по 

скоростному бегу на коньках) jednotlivcov možno rozdeliť na dve kategórie. Prvou z nich 

sú šprinty na 500 m a 1000 m, druhou je viacboj (многоборье) pozostávajúci z behov na dlhé 

trate (muži 1500 m, 5000 m, 10000 m a ženy 1500 m, 3000 m, 5000 m). V stíhacích 

pretekoch družstiev (командной гонке преследования) muži musia zabehnúť osem kôl 

(3200 m) a ženy šesť kôl (2400 m). Každé súťažné družstvo tvoria traja pretekári. Na 

(pretekárskej) dráhe, (v ruskom jazyku označovanej aj z angličtiny prevzatým slovom трек) 

súčasne, ale z opačných strán oválu štartujú dve celé družstvá. Všetci pretekári družstva 

jazdia tesne za sebou, pričom každý z nich určitý čas beží ako prvý. Vyhráva tím, ktorého 

posledný člen po odbehnutí potrebného počtu kôl pretne cieľovú čiaru skôr ako súper. 

V týchto pretekoch sa súťaží vyraďovacím systémom (системой с выбыванием) – začína sa 

štvrťfinálom a končí finálom. 

V rýchlokorčuľovaní sa hodnotí spôsobom, kde sa čas dosiahnutý v jednotlivých 

pretekoch preráta na body, pričom sa všetko spriemeruje a preráta na dĺžku 500 m. Napríklad 

40,4 sekúnd zodpovedá 40,4 bodom (v pretekoch na 500 m) a ak súťažiaci pretekal na 1500 

metrovej trati a dosiahol čas 120 sekúnd, získa 40 bodov (1500 : 500 = 3; 120 : 3 = 40) 

(Aksionova et al., 2008, s. 293). 

3.3.1.1 Výzbroj a výstroj v rýchlokorčuľovaní 

Oblečenie rýchlokorčuliarov na dlhej dráhe tvorí jednodielna aerodynamická 

kombinéza s kapucňou a očkom na palce rúk. Druhou najdôležitejšou časťou výbavy 

pretekára sú rýchlokorčuliarske korčule, ktoré majú v ruskom jazyku analógie беговые 

коньки a конькобежные коньки. „Veľký slovensko-ruský slovník“ (Dorotjaková – 

Sekaninová et al., 1979-1995) uvádza ešte jeden variant коньки для скоростного бега, ale 

po overení miery existencie a používania tohto slovného spojenia bolo zistené, že uvedený 

variant sa pre pomenovanie takýchto korčúľ nepoužíva (prípadne sa používa len 

v ojedinelých, ale nezistených prípadoch), a preto tento variant nebude zaradený do slovníka 

v prílohe. Rýchlokorčuliarske korčule sú dlhé maximálne 46 cm a sú to jediné korčule, ktoré 

majú voľnú pätu, vďaka ktorej sú omnoho rýchlejšie ako obyčajné korčule. Pretekárom 

takéto korčule uľahčujú štart a umožňujú im byť dlhšie v kontakte s ľadovou plochou. 
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V ruštine sa pre korčule s voľnou pätou vďaka zvuku pružiny, ktorý vydávajú, zaužíval názov 

коньки «клапы» (z angl. clap skate). V slovenskom jazyku podobný názov nie je známy. 

 

3.3.2 Šortrek 

 

Pri tvorení časti Šortrek boli použité zdroje literatúry: Fourny et al. (2003), Aksionova 

et al. (2008), http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/skating/short_speed_skating/, http://www.olymps.ru/vidy-sporta/short-track, 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/st/indexen.html, 

http://www.sporting.sk/sk/sporty/1/rychlokorculovanie--short-track-142, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-short-trek-

/281119.html?from=linksfromsingle a iné. Pri hľadaní slovensko-ruských ekvivalentov 

uvedených výrazov sme sa taktiež opierali o spomenuté zdroje a v nich nachádzajúce sa texty 

s problematikou rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe. Určenie ekvivalentov prebiehalo 

rovnakým spôsobom, aký uvádzame v predchádzajúcich či nasledujúcich podkapitolách, kde 

sa okrem analýz jednotlivých športov a ich disciplín zaoberáme aj metodikou vyhľadávania 

ekvivalentov. 

 

Šortrek či šorttrek alebo z angl. short track je ďalší druh zimného olympijského 

športu a ako už bolo spomínané v predchádzajúcej podkapitole, predstavuje 

rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. V ruskom jazyku sa pre tento druh športu taktiež, ako 

v slovenskom jazyku používa z angličtiny prevzaté pomenovanie шорт-трек a v niektorých 

prípadoch sa možno stretnúť aj s opisným názvom бег на коньках по укороченной 

дорожке, ktorý sémanticky a lexikálne plne zodpovedá slovenskému opisnému variantu. Na 

zimných olympijských hrách sa v tomto športe prvýkrát súťažilo v roku 1992 v Albertville, 

no už v roku 1988 v Calgary sa predstavil ako ukážkový šport. Športovci, ktorí sa venujú 

rýchlokorčuľovaniu na krátkej dráhe sa v slovenskom prostredí nazývajú šortrekisti, prípadne 

šortrekári. V ruskom jazyku majú svoje paralelne zhodné pomenovanie шорт-трекисты. 

Úlohou rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe, ktorá sa nedelí na vnútornú a vonkajšiu dráhu ako 

v rýchlokorčuľovaní na dlhej dráhe, je v čo najkratšom čase prekorčuľovať určitú (súťažnú) 

vzdialenosť (соревновательную дистанцию) po oválnej ľadovej dráhe s dĺžkou 111,12 m 

v oboch zákrutách vytýčenej siedmimi plastovými alebo gumenými kužeľmi. Rozmery 

ľadovej plochy (ледовой поверхности) sú totožné s rozmermi klziska pre krasokorčuľovanie 
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či ľadový hokej. Na postranných mantineloch dráhy sa nachádzajú ochranné matrace z 

polyuretánovej peny. Pri predbiehaní si pretekári nesmú úmyselne zavadzať, musia sa 

predchádzať čisto a trať si nesmú skracovať. Pri rýchlokorčuľovaní (vo všeobecnosti) sa 

dôraz kladie na taktiku, správny štart a rozbeh, kedy sa pretekári snažia vyštartovať čo 

najrýchlejšie a získať čo najväčšiu rýchlosť. V súčasnosti sa na olympijských hrách súťaži 

v ôsmich disciplínach: v behu na 500 m, 1000 m, 1500 m (preteky jednotlivcov) a v štafetách 

na 3000 m (len ženy) a 5000 m (len muži). 

V pretekoch jednotlivcov súťažia skupiny 4 – 6 pretekárov (v závislosti od 

vzdialenosti, ktorú je potrebné prebehnúť), štartuje sa hromadným štartom. Dvaja najrýchlejší 

pretekári postupujú do ďalších kôl. Takýmto spôsobom sa súťaží až po posledné kolo, kde sa 

bojuje o medaily. Tento systém súťaženia sa nazýva eliminačné preteky, v ruskom prostredí 

známe ako отборочные соревнования. V štafetách súťaží osem štvorčlenných družstiev. 

Ženy bežia na vzdialenosť 3000 m a muži na vzdialenosť 5000 m. Štafetu si pretekári môžu 

odovzdávať po odbehnutí ľubovoľného počtu kôl jedným pretekárom a na ľubovoľnom 

mieste 19 metrového odovzdávacieho územia, ktoré je na oboch dĺžkach dráhy. Avšak 

posledný pretekár musí zabehnúť a dokončiť celé dve posledné kolá sám, aj keby ho zdržal 

pád. Pretekár, ktorý odovzdáva štafetu, ju môže svojmu kolegovi odovzdať dotykom 

akejkoľvek časti tela (zvyčajne je to ruka), pričom ho zvykne trocha potlačiť dopredu. Do 

finále postupujú dve družstvá, ktoré v semifinále dosiahli najlepšie výsledky. 

3.3.2.1 Výzbroj a výstroj v šortreku 

Šortrekárska výzbroj a výstroj sa výrazne líši od vybavenia pretekárov 

v rýchlokorčuľovaní na dlhej dráhe. Hoci šortrekári takisto používajú špeciálnu priliehavú 

kombinézu, tá však na rozdiel od rýchlokorčuliarskej nemá kapucňu. Keďže jazdenie na 

krátkej dráhe je viac nebezpečnejšie a častejšie na nej dochádza k pádom, na ochranu hlavy 

sa používa ochranná prilba. Okrem prilby a niekedy aj farebných okuliarov pretekári 

používajú aj iné chrániče (щитки), napr.: chránič krku (шейный протектор alebo aj 

защита шеи), lakťové chrániče či chrániče lakťov (налокотники, защита локтей), 

holenné chrániče (pozri podkapitolu Alpské lyžovanie) a chrániče kolien (защита колен, 

наколенники). Keďže v šortreku sa v zákrutách pretekári často dotýkajú ľadu rukami, na ich 

ochranu slúžia kožené rukavice, ktoré znižujú možnosť poranenia. Korčule na krátku dráhu 

sú približne rovnako dlhé ako korčule používané na dlhej dráhe. Avšak líšia sa pevnou pätou 

a nožom, ktorý je zaoblený v smere zákrut a neprechádza stredom topánky, ale smeruje 

šikmo od stredu von (do ľavej strany), čo pretekárom uľahčuje jazdu v zákrutách. 
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Pri rozpracovávaní problematiky rýchlokorčuľovania na dlhej a krátkej dráhe sme 

okrem v texte uvedených pojmov vyexcerpovali niekoľko ďalších slovensko-ruských 

ekvivalentov, ktoré možno nájsť aj v prílohe: 

absolútne prvenstvo – абсолютное первенство 

kontaktné preteky – контактные гонки/соревнования 

ľadová aréna – ледовая арена 

ľadový ovál – ледовый овал 

najvyšší stupienok/stupeň víťazov – высшая ступень пьедестала почета 

odstredivá sila – центробежная сила  

rýchlokorčuliarsky maratón – конькобежный марафон 

rýchlokorčuliarsky ovál – конькобежный овал 

Svetová univerziáda – Всемирная универсиада 

šprintérsky štvorboj – спринтерское многоборье 

štartovacia pištoľ – стартовый пистолет 

testovacie preteky – тестовые соревнования 

umelý ľad – искусственный лед 

viesť – лидировать 

víťaz – призер 

 

3.3.3 Krasokorčuľovanie 

 

Pri zostavovaní podkapitoly Krasokorčuľovanie sme sa opierali o informácie 

nachádzajúce sa v nižšie uvedených zdrojoch použitej literatúry. Pri hľadaní slovensko-

ruských ekvivalentov vyznačených pojmov sme sa obracali na slovensko-ruské a rusko-

slovenské prekladové slovníky (napr.: „Rusko-český technický slovník“ (1953), „Veľký 

slovensko-ruský slovník“ (1979 – 1995), „Veľký rusko-slovenský slovník“ (1960 – 1970) 

a i.), v ktorých sme zväčša našli pojmy patriace do všeobecnej lexiky, ako aj na spomenuté 

zdroje literatúry, ktoré nám ponúkli texty s problematikou krasokorčuľovania. Vo väčšine 

prípadov stanoveniu ekvivalentov predchádzalo vyexcerpovanie základného 

terminologického aparátu, jeho slovensko-ruská konfrontácia prostredníctvom deskripcie, 

kontrastivity, komparácie a následného overovania ich miery používania a existencie. 

Niektoré ekvivalenty boli vymedzované pomocou pojmov i obrázkov po zadaní hesla do 

prehliadačov www.google.sk a www.google.ru a taktiež aj videí na www.youtube.com. 
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Prevažná časť zdrojov použitej literatúry sa z praktických dôvodov v texte neuvádza (platí to 

pre podkapitoly všetkých analyzovaných športov). K zdrojom literatúry patria: Fourny et al. 

(2003), Sýkora et al. (1995), Aksionova et al. (2008), Perútka et al. (1980), Hrázská (2006), 

„Pravidlá krasokorčuľovania platné pre Slovenskú republiku“ (2002), „Prvky krátkeho 

programu a voľných jázd v sezóne 2008/2009“ (2008) a internetové zdroje: 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skating/figure_skating/, 

http://grandrussian.ru/ledovye-vidy-sporta/69-figurnoe-katanie.html, 

http://grandrussian.ru/ledovye-vidy-sporta/70-tancy-na-ldu.html,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательный_танец_(фигурное_катание), 

http://www.tulup.ru/elements.html, http://www.tulup.ru/articles/22/prilogenie.html, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/figure-skating, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаги_в_фигурном_катании, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжки_в_фигурном_катании, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Krasokorčuľovanie, 

http://ru.wikipedia.org/Новая_судейская_система, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фигурное_катание, 

http://www.kraso.sk/dokumenty/testy/testy_2008-2009.pdf, 

http://www.kraso.sk/dokumenty/isu/09_zakladne_principy_vypoctov_solisti_sportove_dvojic

e.pdf, http://www.kraso.sk/dokumenty/preklad_isu_communication_1445.pdf, 

http://www.fsonline.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=45, 

http://www.olympic.org/en/content/Sports/All-Sports/Skating/Figure-skating/ a iné. 

 

Krasokorčuľovanie (v ruštine známe ako фигурное катание alebo 

konkretizujúcejšie фигурное катание на коньках) patrí azda k najelegantnejším a divácky 

najobľúbenejším zimným športom. Sýkora et al. tento šport charakterizuje ako jazdu „na 

korčuliach po ľadovej ploche s cieľom vyvolať kultivovaným pohybom za hudobného 

sprievodu športový a estetický zážitok“ (1995, s. 126). Krasokorčuľovanie sa medzi 

olympijské športy zaradilo už v roku 1908 počas konania letných olympijských hier 

v Londýne a v roku 1924 sa stalo súčasťou samostatných zimných olympijských hier (tance 

na ľade do ich programu pribudli až v roku 1976). V Rusku sa tento šport začal aktívne 

rozvíjať vďaka cárovi Petrovi Veľkému, ktorý podľa 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/skating/figure_skating/ 

z Európy priniesol vzorku korčúľ a dokonca vraj sám vymyslel nový spôsob ich upevnenia 

priamo na čižmy. Na súčasnej zimnej olympiáde sa v tomto športe súťaží v troch 
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disciplínach: jednotlivci, športové dvojice a tance na ľade. (Mimo olympiády sa súťaží aj 

v disciplíne synchronizované korčuľovanie – синхронное фигурное катание.) 

Pre súťaž či kategóriu jednotlivcov v krasokorčuľovaní, kde jednotlivo súťažia muži 

a ženy sa v ruskom jazyku používa pojem одиночное катание. Pojem jednotlivci má 

v ruštine svoj lexikálno-sémantický ekvivalent одиночники, ktorý sa však častejšie používa 

v konkrétnom kontexte ako mimo neho. Jednotlivci sa v slovenskom prostredí často 

zamieňajú za pojem sólisti, pričom v ruštine sa ich lexikálno-sémantický variant солисты 

v danej problematike nepoužíva. V slovenčine sa preklad ruského názvu disciplíny 

одиночное катание – v podobe korčuľovanie jednotlivcov veľmi nepoužíva a používa sa 

skôr vyššie spomínaný variant, pre ktorý je charakteristická generalizácia či explikácia. 

Okrem toho sa v slovenskom prostredí možno stretnúť s pomenovaním súťaž mužov/žien, 

ktorému v ruštine korešponduje pojem мужское/женское одиночное катание, pričom 

v tomto prípade možno hovoriť o funkčných ekvivalentoch, navyše slovenský variant získava 

svoju jednoznačný význam len v kontexte. Súťaž mužov a žien pozostáva z dvoch častí – 

krátkeho (technického) programu (короткой (технической) программы) patriaceho do 

kategórie povinnej jazdy (обязательной программы) a voľného programu, inak nazývaného 

aj voľná jazda, ktorým v ruštine korešponduje jednotný názov произвольная программа. 

Krátky program musí obsahovať osem povinných prvkov, v slovenčine označovaných aj ako 

povinné cviky (v ruštine sa pre oba slovenské pomenovania používa zvyčajne jeden variant – 

обязательные элементы) spojených rôznymi krokmi a ich kombináciami a mal by trvať 

2,40 minúty (min.), pričom si súťažiaci sami volia hudobný doprovod/sprievod 

(музыкальное сопровождение), ktorý však nesmie byť sprevádzaný vokálmi (platí to pre 

všetky hudobné doprovody okrem tancov na ľade). V 4,30 min. dlhom voľnom programe 

(pre ženy iba 4 min.) sa hodnotí choreografia prvkov (je ich o niečo viac ako v krátkom 

programe), technické prevedenie, výber hudby a celkový dojem. Časová tolerancia dĺžky 

všetkých voľných programov je ± 10 sekúnd. 

Súťaž či kategória dvojíc (v slovenčine častejšie označované ako športové dvojice) 

má v ruštine svoj sémantický ekvivalent парное катание, pričom pojem športové dvojice sa 

v ruskom jazyku vyskytuje aj v podobe спортивных пар. Táto kategória pozostáva 

z rovnakých častí, počtov povinných prvkov a časov určených na jazdy, ako je to 

u jednotlivcov. 

Tance na ľade, ktoré sú jedinou samostatnou krasokorčuliarskou disciplínou na ZOH, 

kde je dovolená hudba so spevom, nesú v ruštine pomenovanie спортивные танцы на 

льду (často sa používa aj ich skrátený variant спортивные танцы). Výhradne v nej súťažia 
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zmiešané tanečné páry (jeden pár = jeden muž a jedna žena). Tance na ľade sa delia na tri 

časti, a to na dva povinné tance (обязательные танцы), originálny tanec (оригинальный 

танец) s dĺžkou 2,30 min. a piatimi povinnými prvkami a štvorminútový voľný tanec 

(произвольный танец) s vlastným výberom hudby a deviatimi povinnými prvkami. 

V súčasnosti poznáme osemnásť povinných tancov (Fourny et al. (2003), Perútka et al. 

(1980), podľa iných zdrojov je ich viac) určených Medzinárodnou korčuliarskou úniou (ISU), 

z ktorých sa v istý čas pred pretekmi vyberú dva, ktoré sú základom pre všetky tance na ľade. 

Pre ilustráciu uvádzame zoznam týchto tancov (podľa Fournyho et al. (2003), ruské varianty 

z http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательный_танец_(фигурное_катание)): Americký valčík 

– Американский вальс, Argentínske tango – Аргентинское танго, Blues – Блюз, Európsky 

valčík – Европейский вальс, Foxtrot – Фокстрот, Kilián – Килиан, Paso Doble – Пасо-

добль, Quickstep – Квикстеп, Ravensburský valčík – Равенсбургский вальс, Rocker Foxtrot 

– Рокер-Фокстрот, Romantické tango – Танго-Романтика, Rumba – Румба, Štrnásťkrok 

– Марш, Tango – Танго, Valčík Svetlá hviezd – Звездный вальс, Viedenský valčík – Венский 

вальс, Westminsterský valčík – Вестминстерский вальс a Yankee Polka – Янки-полька. 

Možno si všimnúť, že pri paralelách prekladov názvov vymenovaných tancov je najčastejšie 

použitá metóda praktickej transkripcie a kalkovania, navyše množstvo názvov (ak nie všetky) 

je prevzatých z anglického jazyka (v praxi sa často píšu aj s malými začiatočnými 

písmenami). V tancoch na ľade nie sú povolené akrobatické prvky a úlohou krasokorčuliarov 

(фигуристов) je harmonicky zosúladiť jednotlivé prvky s ladným pohybom po ľade 

a hudobným sprievodom. Ako uvádza Fourny et al. (2003) „je dôležité, aby krasokorčuliari 

vytvárali dojem naozajstného páru, a nie dvoch pretekárov, ktorí jazdia spolu.“ Pri hodnotení 

sa berie ohľad rovnako na športovú ako aj na umeleckú stránku prejavu, pričom je dôležité, 

aby pár správne vystihol rytmus a štýl tanca určeného ISU. 

Pred vystúpením každý pretekár (pár) odovzdáva oficiálny formulár, na ktorom je 

uvedený jeho približný obsah programu, t. j. prvky a ich poradie predvedenia (netýka sa to 

predpísaných prvkov – предписанных элементов). Medzi technické prvky (технические 

элементы), ktoré predvádzajú krasokorčuliari na ľadovej ploche patria kroky, skoky, 

piruety, špirály a pod. Ako uvádza Perútka et. al (1980), k základným krokovým prvkom sa 

zaradzuje kruh (круг, дуга alebo inak aj Голландский шаг, pričom ide o pomenovanie 

jedného a toho istého prvku), trojka (тройка), dvojtrojkа (двойная тройка), protitrojkа 

(скобка), kľučkа (петля), vlnovkа (перетяжка, серпантина alebo aj параграф), zvrat 

(крюк) a protizvrat (выкрюк). Okrem spomenutých poznáme kroky ako twizzle (твизл), 

chassé (шассе), cross-roll (кроссролл), mohawk (моухок), choctaw (чоктау), ktorých názvy 
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si v oboch jazykoch zachovali svoju anglickú podobu (v ruskom jazyku sa tu uplatňuje 

praktická transkripcia). Sekvencie viacerých krokov sa nazývjú krokové pasáže (дорожки 

шагов, v kontexte označované iba ako дорожки), ktoré spolu s krokmi často slúžia ako 

spojovacie prvky (связующие элементы). 

Základné skoky sú povinnými cvikmi vo všetkých krasokorčuliarskych disciplínach 

okrem tancov na ľade a rozdeľujú sa do dvoch skupín. Prvú tvoria skoky, pri ktorých sa 

pretekár odráža zúbkami korčule: Lutz – Лутц, Flip – Флип, Toeloop – Тулуп. Tieto skoky 

sú v ruštine charakterizované ako зубцовые/носковые прыжки, v slovenčine sa pre takéto 

prvky, pri ktorých je potrebné odraziť sa zúbkami korčule používa pojem odpichnuté skoky. 

Do druhej skupiny patria skoky, kde sa odraz uskutočňuje hranou korčule: Axel – Аксель 

alebo aj Axel-Paulsenov skok – прыжок Акселя Паульсена, príp. Аксель-Паульсен (ako 

jediný sa skáče z nájazdu dopredu), Salchow – Сальхов a Rittberger – Риттбергер, inak 

nazývaný aj loop (v starej ruskej literatúre označovaný ako прыжок петлей). Ruský jazyk 

tieto skoky označuje ako рёберные прыжки, slovenčina ich vhodný lexikálno-sémantický 

ekvivalent neponúka (na sémantickej úrovni sa v praxi používa pojem neodpichnutý skok, 

ktorý sa najčastejšie spája so skokom Salchow). V českom prostredí sa však na lexikálno-

sémantickej úrovni v tomto prípade možno stretnúť s hranovými skokmi. Hoci názvy vyššie 

spomínaných skokov boli odvodené od mien ich vynálezcov či športovcov, ktorí ich skočili 

ako prví, sa v praxi z gramatického hľadiska používajú názvy týchto skokov aj s malým 

začiatočným písmenom. Niektoré z takýchto skokov sa skáču z vnútornej hrany 

(внутреннего ребра), iné z vonkajšej hrany (внешнего ребра) korčule. V závislosti od 

otočiek, ktoré urobí krasokorčuliar počas skoku vo vzduchu, sa rozlišujú jednoduché 

(одинарные), dvojité (двойные), trojité (тройные) a dokonca aj štvorité (четверные) 

skoky. Úkaz, pri ktorom bezprostredne za sebou nasleduje viacero skokov sa nazýva 

sekvencia skokov (v ruskom jazyku mu kooperuje jeho sémantický ekvivalent каскад 

прыжков). Azda jeden z najjednoduhších skokov je skok Kadet, ktorý je v ruskom jazyku 

známy ako перекидной прыжок, prípadne aj вальсовый прыжок. 

Ďalším dôležitým a divácky príťažlivým prvkom v krasokorčuľovaní je pirueta. 

V ruštine má pomenovanie tohto prvku dva významovo rovnocenné, ale v miere používania 

rozdielne ekvivalenty – пируэта a jej paralelný častejšie používaný variant вращение. 

Poznáme niekoľko druhov piruet, ktoré rozlišujeme v závislosti od polohy tela športovca pri 

ich predvádzaní. K nim patrí, napríklad: nízka pirueta – волчок, vysoká (príp. vzpriamená) 

pirueta – винт,  pirueta vo váhe (libela) alebo aj zriedkavo lastovička – либела alebo 

ласточка, zaklonená/uklonená pirueta – заклон,  Biellmanovej pirueta – вращение 
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бильманн. Posledná z nich je pre svoju pohybovú náročnosť charakteristická iba pre ženy, 

ktoré sú viac ohybnejšie ako muži. Avšak jediný muž, ktorý doteraz dokázal spraviť túto 

Biellmanovej piruetu je ruský krasokorčuliar Jevgenij Pľuščenko. Možno si všimnúť, že vo 

väčšine prípadov ruských variantov názvov piruet sa používajú viac obraznejšie 

(metaforickejšie) výrazy, pričom ich slovenské ekvivalenty sú zasa viac opisnejšie. Pri ich 

porovnaní (týka sa to najmä paralel nízka pirueta – волчок, vysoká pirueta – винт) možno 

hovoriť o jave, kedy navzájom odlišné pojmy pomenúvajú jednu a tú istú vec. Pri tomto 

druhu krasokorčuliarskych prvkov sa v programe pretekárov často nachádzajú aj 

kombinované piruety (комбинированные вращения) a taktiež aj skoky do piruety (прыжки 

во вращение). 

Asi najznámejšou a zároveň aj najnebezpečnejšou špirálou (спиралью) je tzv. špirála 

smrti, v ruskom jazyku označovaná pojmom тодес, ktorú je na zimných olympijských hrách 

možné predvádzať iba v páre, konkrétnejšie v kategórii športových dvojíc. K iným párovým 

prvkom (парным элементам) patria rôzne zdvíhané figúry, v ruštine známe ako поддержки, 

pri ktorých partner zdvíha do vzduchu partnerku pomocou jej odrazu od plochy klziska. 

Prvku, kedy krasokorčuliar vyhadzuje svoju partnerku do vzduchu a ona počas letu vykoná 

skok a sama dopadne na ľadovú plochu sa hovorí odhodený skok (выброс). Odhodený skok 

sa technicky veľmi podobá na twistovaný skok (подкрутку). Partner tu však svoju partnerku 

po jej vyhodení a vykonaní niekoľkých obratov (ako pri skoku) chytí a postaví ju späť na ľad. 

Po skončení oficiálnych súťaží v krasokorčuľovaní sa pretekári zvyknú predviesť 

v neznámkovaných exhibíciach (показательных выступлениях), ktoré môžu obsahovať 

ľubovoľné prvky (aj akrobatické). Krasokorčuliarske exhibície sú veľmi obľúbené medzi 

divákmi aj mimo oficiálnych súťaží.  

Veľkosť ľadovej plochy (ледовой/ледяной площадки alebo všeobecne ледяного 

поля) je pre olympijské hry 30x60 metrov. Po jej dĺžke sedí zbor rozhodcov, z ktorých 

vačšina sú bývalí pretekári pochádzajúci z krajín, ktoré sa zúčastňujú na súťažiach. Podľa 

http://ru.wikipedia.org/Новая_судейская_система po škandáloch na zimných olympijských 

hrách v roku 2002 bol zmenený systém hodnotenia. A tak v súčasnosti výkony súťažiacich vo 

všetkých disciplínach hodnotí deväťčlenný rozhodcovský zbor. Tí jednotlivo hodnotia všetky 

technické prvky programu jednotlivcov a párov, pričom každý prvok má istú bodovú 

hodnotu, ktorú stanovujú tabuľky. Čím je prvok ťažší a jeho prevedenie dokonalejšie, tým je 

známka za neho vyššia. Za všetky technické prvky spolu rozhodcovia (a počítač, ktorý najprv 

vylúči dve náhodné známky, a potom škrtne aj najnižšiu a najvyššiu známku) stanovia prvú 

spoločnú známku nazývanú ako celková technická hodnota (техническая сумма баллов). 
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Druhá známka sa udeľuje za umeleckosť (артистичность) či ináč povedané – umelecký 

dojem (артистическое впечатление) a nesie názov hodnota komponentov programu 

(сумма баллов за компоненты программы). Spočítaním oboch známok a odpočítaním 

všetkých zrážok (штрафных баллов) sa určí celková bodová hodnota segmentu (общий 

результат за программу), pričom táto najvyššia výsledná známka určuje víťaza v svojej 

kategórii. 

3.3.3.1 Výzbroj a výstroj v krasokorčuľovaní 

Športová výbava (výzbroj a výstroj) krasokorčuliara pozostáva z troch základných 

častí: špeciálneho kostýmu (pre ženy vačšinou so sukničkou), ktorý by mal byť hlavne 

pohodlný, vzhľadovo príťažlivý a nemal by obmedzovať pohyb športovca. Druhou 

najdôležitejšou časťou sú krasokorčuliarske topánky (ботинки для фигурного катания, 

prípadne фигурные ботинки), nazývané aj krasokorčuliarske korčule, ktorým v ruskom 

jazyku zodpovedajú rovnocenné ekvivalenty фигурные коньки a коньки для фигурного 

катания. Vyrábajú sa z kože, musia byť pevné a zároveň pohodlné. Pre mužov sa používajú 

topánky čiernej farby, pre ženy zasa bielej alebo béžovej. Treťou časťou sú oceľové 

krasokorčuliarske nože (лезвия для фигурного катания alebo aj фигурные лезвия), ktoré sa 

pripevňujú na topánky krasokorčuliara. Podľa Fournyho et al. (2003) rozlišujeme dva typy 

krasokorčuliarskych nožov, a to nože pre tance, ktoré majú kratšiu zadnú časť a vpredu 

menšie zúbky (зубцы) a nože pre voľnú jazdu, ktoré sú viac zaoblené a ich zúbky sú väčšie. 

Pre dosahovanie čo najlepších výsledkov je v krasokorčuľovaní veľmi dôležité správne 

brúsenie korčulí (заточка коньков). Pred nechceným potupením nožov korčulí a pred 

poškodením podlahy pri pohybe s obutými korčuľami na nej sa na nože nasúvajú chrániče na 

korčule či inak nazývané chrániče korčulí, v ruštine známe ako чехлы для коньков. 

 

3.4 Ľadový hokej 

 

Pojmový aparát v tejto časti bol prevažne vyexcerpovaný z „Pravidiel ľadového 

hokeja 2006 – 2010“ (2006). Ekvivalenty slovenských výrazov boli nájdené prostredníctvom 

konfrontácie a hľadania ich paralel v ruskej verzii pravidiel hokeja – „Chokkej – Oficiaľnaja 

kniga pravil IICHF 2006 – 2010“ (2006) («Хоккей – Официальная книга правил ИИХФ 

2006 – 2010», 2006). Text nižšie obsahuje informácie a nájdené slovensko-ruské ekvivalenty 

aj z iných zdrojov literatúry (tie sa v texte nižšie väčšinou neuvádzajú), ku ktorým patria: 
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Fourny et al. (2003), Sýkora et al. (1995), http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-

games/sports/ice_hockey/, http://grandrussian.ru/ledovye-vidy-sporta/64-xokkej-s-

shajboj.html, http://www.fizisport.ru/hokkei/, http://ru.wikipedia.org/wiki/Коньки, 

http://www.sportdepo.ru/catalog/modules.php?name=Price&show=id&id=9662 a iné, ako aj 

informácie a výrazy získané z médií počas konania zimných olympijských hier vo 

Vancouveri a Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Nemecku v roku 2010. Pri overovaní 

výskytu a miery existencie slovensko-ruských ekvivalentov nám poslúžila uvedená literatúra, 

v niektorých prípadoch prekladové a výkladové slovníky, ale aj internet (najmä 

www.google.sk a www.google.ru). 

 

Ľadový hokej (хоккей с шайбой) je azda divácky najpopulárnejším zimným športom 

tak v slovenskom, ako aj v ruskom prostredí a je považovaný za najrýchlejšiu kolektívnu 

športovú hru na svete. V ruskom jazyku sa pre takýto hokej niekedy používa aj výraz хоккей 

на льду. Ako uvádzajú viaceré zdroje (napr. Fourny et al. (2003), Sýkora et al. (1995) atď.), 

počiatky hokeja sa datujú 19. storočím (súčasťou olympijských hier je od roku 1920, ženský 

hokej od roku 1998) a za jeho pôvodcov sa označujú Kanaďania, vďaka čomu sa inokedy 

nazýva aj kanadským hokejom (канадским хоккеем). Jeho podstatou je súperenie dvoch 

družstiev (v prípade, že ide len o mužov tak sa môže používať aj výraz mužstvo) – команд 

pozostávajúcich z jedného brankára (вратаря či z angličtiny prevzatého голкипера) a 

piatich hráčov v poli (полевых игроков) – v praxi často označovaných iba ako hráči, ktorí sa 

na ľadovej ploche (v ruštine niekedy označovanej iba substantívom лед) snažia 

prostredníctvom prihrávok (пасов alebo inak nazývaných передач) svojimi hokejkami 

(клюшками) umiestniť puk (шайбу) do bránky (в ворота) viackrát ako ich súper a zabrániť 

tomu, aby to isté spravil on. 

Celá hra sa odohráva na ihrisku (площадке) pravidlami stanovených rozmerov, 

nazývanom aj hokejové ihrisko (хоккейная площадка) ohradeným mantinelmi (бортами), 

na ktorých spodnej časti sa musí nachádzať žltá odrazová lišta (отбойная планка). Na 

ľadovej ploche je vyznačených niekoľko priečnych čiar, ku ktorým patria dve bránkové čiary 

(линии ворот), dve modré čiary (синие линии), ktoré rozdeľujú celú plochu na tri pásma, 

v praxi často označované ako tretiny: obranné pásmo/tretina (зона защиты), stredné pásmo 

(нейтральная зона) a útočné pásmo/tretina (зона нападения, зона атаки). Stredná tretina 

sa pre označenie pásma používa dosť zriedkavo – častejšie sa ňou označuje druhá časť 

zápasu. Stredom ihriska prechádza ešte jedna červená stredná čiara (центральная линия), v 

strede ktorej je jeden z piatich kruhov a deviatich bodov na vhadzovanie (точек 
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вбрасывания). Bránky pozostávajú zo siete a žŕdok, ktoré majú v ruskom jazyku analógiu 

стойки a перекладина, konkrétnejšie zvislé žŕdky (боковые стойки) a horná žŕdka 

(перекладина). Pred obidvoma bránkami sa nachádza polkruhové bránkovisko (площадь 

ворот). Pri mantineloch sa na jednej časti ihriska v okolí strednej čiary nachádza územie 

rozhodcov (судейская зона) inak nazývané aj ako priestor rozhodcov (площадь судьи) a za 

ním lavica funkcionárov mimo ľadovej plochy (скамейка для судей в бригаде). Pre 

označenie posledného výrazu sa v ruskom znení pravidiel hokeja o niečo menej často 

používajú aj slovné spojenia стол секретарей матча a стол секретариата. Po oboch 

stranách lavice funkcionárov sa nachádzajú trestné lavice (скамейки для оштрафованных 

игроков). Oproti nim na druhej strane ihriska sú hráčske lavice (скамейки игроков) 

v slovenčine hovorovo nazývané aj striedačka, ku ktorej sa nám v ruskom jazyku nepodarilo 

nájsť vhodný lexikálno-sémantický ekvivalent. Dôležitou súčasťou hokejového štadiónu sú 

šatne hráčov (раздевалки для игроков) so sprchami.  

Hokejový zápas (хоккейный матч) pozostáva z troch dvadsaťminútových tretín 

(периодов) čistého času, medzi ktorými sú dve pätnásťminútové prestávky a po ktorých si 

družstvá menia strany na ihrisku. V ruskom prostredí sa pre danú činnosť menenia strán 

používa slovné spojenie меняться воротами. V slovenčine sa na rozdiel od ruštiny súvis 

s bránkou nepoužíva, ale spomínaný ruský variant sa prekladá slovenským variantom 

vymeniť si strany. Pre pomenovanie hokejovej reprezentácie (сборной по хоккею), najmä čo 

sa týka ruskej hokejovej reprezentácie, sa v slovenských médiách často používa rusizmus 

zborna. Každé družstvo môže mať počas zápasu na ploche maximálne šesť hráčov: jedného 

brankára, dvoch obrancov (защитников) a troch útočníkov (нападающих), celkove však 

môže pozostávať z dvadsiatich hráčov, ktorí sa počas hry na ľade striedajú v istých 

intervaloch podľa trénerom určených formácií (звеньев), či inak nazývaných zostáv hráčov 

(игровых составов). V prípade potreby je dovolené zameniť brankára za hráča v poli, 

pričom brána ostáva prázdna. Hráčovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom poruší pravidlá hry, sa 

uloží trest (наложится штраф) (príklady pozri nižšie) a ten musí na určitý čas opustiť 

hraciu plochu. Pri vylúčení hráčov ich družstvo musí odolávať nátlaku súpera a hrať 

(prípadne byť) v početnom oslabení (играть в численном меньшинстве), pričom z pohľadu 

súpera ide o presilovú hru, hovorovo nazývanú presilovka (игра при численном 

превосходстве, численное превосходство). V prípade, že sa zápas s riadnym hracím časom 

(основным временем игры či основным игровым временем) skončí remízou a je potrebné 

určiť víťaza, je možné hru pokračovať 5-20 minútovým predĺžením (дополнительным 

временем/периодом alebo z angličtiny prevzatým овер-таймом), ktoré sa hrá do prvého 
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streleného gólu. Aj ak napriek predĺženiu nie je určený potrebný víťaz, nasledujú samostatné 

nájazdy, známe aj ako tzv. trestné strieľania (серия штрафных бросков, prípadne 

штрафные броски často nazývané aj буллитами). V nich sa päť hráčov z každého družstva 

snaží dať gól (забить гол) súperovi. V slovenskej verzii pravidiel hokeja (2006) sa pre 

pojem забить гол používa slovné spojenie dosiahnuť gól, ktoré je v reálnej praxi ojedinelé. 

V praxi sa skôr používa prvý uvedený variant alebo slovné spojenie so slovesom streliť, t. j. 

streliť gól, prípadne vsietiť gól. To sa do ruštiny prekladá aj ako забросить шайбу. 

Počas hry sa jednotlivý hráči môžu voči svojim súperom dopustiť rôznych zákrokov, 

za ktoré im rozhodcovia udeľujú určité druhy trestov patriace do kategórií ako sú, napríklad: 

menší trest pre hráčsku lavicu (малый скамеечный штраф), osobný trest  

(дисциплинарный штраф), osobný trest do konca stretnutia (дисциплинарный до конца 

игры штраф) a trest v hre (матч штраф). Pre vizuálne zobrazenie zákrokov či trestov 

rozhodcovia používajú jednotný systém signálov (жестов). Medzi najznámejšie tresty patria 

fauly na hráčov (нарушения против игроков) ako napríklad: vrazenie na mantinel (толчок 

на борт), bodnutie (удар концом клюшки), napadnutie (неправильная атака), napadnutie 

zozadu (атака соперника сзади), pád pod nohy (отсечение), krosček (толчок клюшкой), 

hra so zdvihnutou hokejkou (игра высоко поднятой клюшкой), hákovanie (задержка 

клюшкой), nedovolené bránenie v hre (атака игрока, не владеющего шайбой; 

блокировка), seknutie (удар клюшкой), pichnutie (колющий удар), podrazenie (подножка) 

atď. 

 

3.4.1 Výzbroj a výstroj v ľadovom hokeji 

 

Najviditeľnejšou časťou oblečenia všetkých hokejistov (хоккеистов) sú ich dresy – 

форма (v ruštine sa pre hokejové dresy používa aj názov хоккейные свитера), ktoré sa 

farebne musia odlišovať od dresov súpera a na ich zadných stranách má byť latinkou 

napísané priezvisko a pod ním číslo toho-ktorého hráča. Súčasťou oblečenia sú aj krátke 

nohavice a štulpne (гамаши). Ostatnými súčasťami výstroja všetkých hokejistov sú korčule, 

hokejky a ochranný výstroj, ktoré sa vo väčšine prípadov líšia tým, či sú určené pre hráčov 

alebo pre brankárov. V spojitosti so spomenutým sa z pohľadu morfológie pred časťami 

výstroja hráčov uvádza zhodný prívlastok hráčsky (napr. hráčske korčule, hráčska hokejka 

atď.) a v prípade brankárov – brankársky (napr. brankárske korčule, brankárska hokejka 

atď.). V ruštine týmto pomenovaniam korešpondujú výrazy v podobe nezhodného prívlastku 
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(napr. коньки игрока, клюшка игрока; коньки вратаря, клюшка вратаря atď.). Niektoré 

časti hokejového výstroja (aj spomenuté s prívlastkom hráčsky a brankársky) sa však 

v slovenskom jazyku vo všeobecnosti spájajú so zhodným prívlastkom hokejový (napr. 

hokejové korčule (hovorovo nazývané kanadky) – хоккейные коньки, hokejová prilba – 

хоккейный шлем).  

Ochranný výstroj hráčov tvorí prilba, jej ochranný štít (защита глаз alebo inak aj 

козырек či визор), ktorý sa v ženskom hokeji zamieňa za celotvárové masky (полные 

лицевые маски), ďalej je to chránič krku (защита горла) alebo inak nazývaný nákrčník 

(ошейник), chránič zubov (капа), plastrón (нагрудник), suspenzor (защита паха, 

суспензорий alebo aj бандаж) a iné chrániče končatín hokejistov (napr. brankárske chrániče 

nôh (щитки вратаря), ktoré sa v slovenčine označujú z pohľadu lexiky nie neutrálnym 

výrazom – betóny). Keďže takmer všetky časti hráčskeho výstroja sa odlišujú od výstroja 

brankárov (väčšina ich predmetných pomenovaní je zhodná, takže ich uvádzame len pri 

hráčoch), tak aj hráčske rukavice (перчатки игрока nazývané aj краги) sa podstatne líšia od 

brankárskych rukavíc (перчаток вратаря). Tie pozostávajú z vyrážačky (блина) a lapačky 

(ловушки).  

Počas práce so slovenskou a ruskou verziou pravidiel hokeja a inou doplnkovou 

literatúrou zaoberajúcou sa hokejovou problematikou boli vyexcerpované aj nasledovné 

ekvivalentné výrazy, ktoré spolu s vyššie v texte uvedenými výrazmi budú zaradené aj do 

slovníka v prílohe: 

asistencia – передача 

avizovanie trestu – наложение штрафа 

body na vhadzovanie v koncových pásmach – точки конечного вбрасывания  

bránkový rozhodca – судья за воротами  

bránky s ohybnými kolíkmi – эластичные фиксаторы ворот 

brejk – (выход) один на один 

čas uložených trestov – штрафное время 

časomerač – судья времени игры  

čepeľ hokejky – крюк клюшки  

čiarový rozhodca – линейный судья 

defenzíva – оборонительные действия, оборона 

domáce družstvo – команда хозяев поля 

fanúšikovia – болельщики 

faul – неправильная атака 
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filmovanie pádu – нырок  

forčekovanie – силовой прием 

forčeking – форчекинг 

funkcionár – судья 

funkcionári mimo ľadovej plochy – судьи в бригаде 

gól – взятие ворот, гол 

gól neplatí – взятие ворот не может быть засчитано 

hetrik – хет-трик 

hlásateľ – информатор 

hlavný rozhodca – главный судья  

hokejová aréna, hokejový štadión – хоккейная арена, хоккейный стадион 

hosťujúce družstvo – команда гостей 

koncové pásmo – конечная зона 

krosčekovať – толкать клюшкой 

mať puk pod kontrolou – контролировать шайбу 

nepravý puk – незаконная шайба 

neuznanie gólu – отмена взятия ворот 

oddychový čas – тайм-аут 

ofenzíva – наступительные действия, наступление  

ofsajd – положение вне игры 

otvoriť skóre – открыть счёт  

play-off – плей-офф 

poraziť – разгромить, нанести поражение 

potrestaní hráči – отштрафованные игроки 

prerušenie hry – остановка игры 

priestor na striedanie – зона смены 

priznať gól – присудить гол, засчитать взятие ворот 

rozhodcovský dres – судейский свитер 

signál „nie“ – жест отрицания 

stav, skóre, výsledok – счет 

strela – бросок 

streľba na bránu – бросок по воротам 

striedanie – замена, смена 

trestomerač – судья при оштрафованных игроках  
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turnaj – турнир  

ukazovateľ stavu stretnutia – табло 

útočiace družstvo – атакующая команда 

utrpieť zranenie – получить травму 

vhadzovanie puku, buly – вбрасывание шайбы  

videobránkový rozhodca – видео гол судья  

vyhrať buly/vhadzovanie – выиграть вбрасывание 

vyznačenie ľadovej plochy – разметка ледовой поверхности 

zakázané uvoľnenie – проброс (шайбы) 

zapisovateľ – секретарь игры 

zranený hráč – травмированный игрок 

zvíťaziť – одержать победу, победить  

 

3.5 Boby a skeleton 

 

Pri zostavovaní podkapitoly Boby a skeleton bola použitá kombinácia viacerých 

zdrojov literatúry a informácií, ku ktorým sa zaradzujú: Fourny et al. (2003), Suslov – Tyšler 

et al. (2001), http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/bobsleigh/bobsl/, 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/bs/indexen.html, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/bobsleigh, http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-

bobslei-/280628.html, 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/sn/indexen.html, 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/bobsleigh/skeleton/, 

http://www.sports-info.sk/index.php/clanky-zoh/456, http://www.olymps.ru/vidy-

sporta/skeleton, http://2014olympiada.ru/board/9-1-0-20 a iné. Ruské výrazy nachádzajúce sa 

prevažne v zátvorkách sú ekvivalentmi vyznačených slovenských výrazov, ktoré budú 

zaradené do spoločného slovníka športovej terminológie v prílohe práce. Ich hľadanie sa 

uskutočňovalo na báze konfrontácie analogických textov týkajúcich sa danej problematiky, 

ako aj dedukcie a následnému overovaniu existencie daných výrazov v oboch jazykoch, 

k čomu nám poslúžili vyššie uvedené, ale aj iné zdroje (napr. prekladové a výkladové 

slovníky, prehliadače internetovej siete a pod.), ktoré súborne uvádzame v zozname použitej 

literatúry.  
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Napriek tomu, že zimné športy sú v severských krajinách známe a obľúbené od 

nepamäti, bobový šport či boby (бобслей), ako ho inak nazývame, je pomerne mladým 

športom. Napriek tomu sa na zimných olympijských hrách tento šport objavil ako súčasť ich 

programu už v roku 1924 v Chamonix a okrem roku 1960, kedy na ZOH chýbal, je ich 

súčasťou dodnes. Na rozdiel od mužských, ženské súťaže majú o niečo kratšiu históriu, 

keďže sa do programu hier dostali až v roku 2002 (Salt Lake City). (Fourny et al., 2003)  

Podľa viacerých autorov možno boby ako druh športu stručne charakterizovať ako 

zjazd z kopca po špeciálne upravenej ľadovej dráhe (ледовой трассе) v podobe ľadového 

koryta (ледяного желоба) s cieľom prejsť ju za čo najkratší čas na pretekármi riadených 

saniach, tzv. boboch (бобах), v ruskom jazyku označovaných aj ako бобслейные сани alebo 

сани для бобслея. Takéto dráhy sa vyrábajú z betónu a ich povrch sa striekaním pokrýva 

dostatočnou vrstvou technického ľadu (искусственного льда), kde pretekári na boboch 

bežne dosahujú priemernú rýchlosť 130 km/h a prekonávajú niekoľkonásobné preťaženie 

(перегрузку). Na zimných olympijských hrách sa v tomto druhu športu súťaží v troch 

disciplínach: štvorboby mužov, prípadne mužské štvorboby (мужчины на 

четырехместных бобах alebo мужские бобы-четверки), dvojboby mužov či mužské 

dvojboby (мужчины на двухместных бобах alebo мужские бобы-двойки) a dvojboby 

žien/ženské dvojboby (женщины на двухместных бобах alebo женские бобы-двойки). 

Súťaže na boboch (соревнования по бобслею) na olympijských hrách trvajú dva dni, pričom 

každý deň každé družstvo jazdí dvakrát. Výsledné časy sa napokon zrátajú a pretekári 

s najrýchlejším časom sa stávajú víťazmi.  

Štvorčlennú posádku (экипаж) bobov tvorí pilot (пилот), dvaja roztláčači 

(разгоняющие, prípadne z angl. пушеры alebo ich kalk толкачи) a brzdár (тормозящий, 

prípadne z angličtiny брейкмен). Roztláčači počas jazdy plnia úlohu záťaže – балласта, 

v žargóne bobistov (бобслеистов) nazývanej «мясо» (podľa 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-bobslei-/280628.html). V dvojčlennej posádke 

úlohu roztláčačov preberajú na seba pilot a brzdár. Každý zo spomenutých pretekárov sa pri 

štarte postaví na svoju pozíciu, potom je ich úlohou na približne 50 m dlhom úseku kvôli 

dosiahnutiu väčšej rýchlosti boby roztlačiť a postupne od pilota po brzdára do nich 

ponaskakovať. Počas jazdy sedia všetci okrem pilota, ktorý boby riadi, so sklonenými 

hlavami. V zákrutách sa všetci pretekári nakláňajú do strán, čím regulujú pohyb a do istej 

miery aj trajektóriu bobov. Po zjazde celou bobovou dráhou (трассой для бобслея prípadne 

бобслейной трассой) pozostávajúcej z roviniek a zákrut, ako napríklad labyrint – лабиринт 

(séria troch rýchlych zákrut za sebou), je úlohou brzdára začať brzdiť. Môže tak spraviť až po 
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prejdení miesta s cieľovou fotobunkou (фотоэлементом) v priestore na brzdenie, ktorý 

môže byť postavený do mierneho proti svahu (контруклон). 

 

3.5.1 Výzbroj a výstroj v boboch 

 

Najdôležitejšou časťou výbavy bobistov je ich „dopravný prostriedok“ – boby, 

konkrétnejšie dvojboby či inak nazývané aj dvojbob (двухместные бобы, бобы-двойки) 

a štvorboby, prípadne štvorbob (четырехместные бобы, бобы-четверки). Každé takéto 

boby pozostávajú z pevnej kovovej kostry a rámu vo forme bôbu (v ruštine od toho vzniklo 

pomenovanie «боб»). Na ich vonkajšej časti sa nachádzajú sklápacie (v zadnej časti pevné) 

držadlá, ktoré uľahčujú roztláčanie bobov. Na ich spodnej časti sú namontované dva páry 

saníc (полозьев). Boby sa ovládajú prednými sanicami za pomoci špeciálneho riadiaceho 

systému, ktorý vyúsťuje do kormidla (руля) v ich vnútornej časti. Dĺžka bobov sa líši podľa 

toho, či sú určené pre dvojčlennú (do 2,70 m) alebo pre štvorčlennú (najviac 3,80 m) 

posádku. Každý typ bobov má svoj spoločný hraničný hmotnostný limit týkajúci sa váhy 

samotných bobov, ale aj jazdcov. V prípade porušenia tohto limitu nasleduje diskvalifikácia 

tímu, ktorý sa prehrešil. K oblečeniu bobistov (slovensko-ruské ekvivalenty jeho jednotlivých 

častí uvádzame vyššie v podobe všeobecne používaných názvov viacerých športov) patrí 

obtiahnutá kombinéza znižujúca odpor vzduchu, rukavice, okuliare, prilba, ktorá je veľmi 

podobná s prilbami, aké nosia jazdci Formuly 1, chrániče kolien a špeciálna protišmyková 

obuv, ktorá má v jej prednej časti „malé hroty [шипы], ktoré uľahčujú pretekárom pohyb po 

ľade pri rozbehu“ (Fourny et al., 2003, s. 173), tzv. шиповки, čiže klincovky alebo tretry. 

Možno si všimnúť, že v slovenskom jazyku sa z pohľadu nomenklatúry nerozlišuje, či 

ide o boby v podobe názvu športu alebo boby ako dopravného prostriedku pretekárov na 

boboch. V ruskom jazyku sa na rozdiel od slovenčiny tieto názvy rozlišujú. Ak ide o názov 

športu, používa sa výraz бобслей a ak sa hovorí o zariadení na prepravu pretekárov, používa 

sa pojem сани alebo častejšie tzv. боб, prípadne бобы alebo konkretizačné varianty 

бобслейные сани či сани для бобслея. Slovenský jazyk tzv. doslovné prekladové možnosti 

v posledných dvoch prípadoch neponúka (v zmysle bobové sane a sane na boby (AP)). Pre 

spomínané pomenovania slovenčina disponuje vyššie uvedeným všeobecným variantom 

boby. 

Boby a skeleton patria k zimným športom, ktoré spoločne zastrešuje Medzinárodná 

bobová a tobogánová federácia – FIBT (Международная федерация бобслея и 
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тобоггана). Oba športy spája nielen rovnaké miesto ich realizácie ale aj podobné pravidlá. 

Avšak na rozdiel od bobov sa skeleton (скелетон) stal oficiálnym olympijským športom až 

v roku 2002 (Salt Lake City), hoci prvé pokusy o jeho začlenenie boli už v rokoch 1928 

a 1948 (St. Moritz). Je to šport, pri ktorom sa pretekár ležiaci na špeciálnych saniach otočený 

dole hlavou a na bruchu spúšťa dole kopcom po ľadovom koryte. Svoj názov získal vďaka 

podobe „dopravného prostriedku“, ktorý sa v tomto športe používa – na podvozok, t. j. skelet 

saní. Tento individuálny šport, ktorý na olympiáde pozostáva z disciplíny mužov a žien sa 

v súčasnosti jazdí na bobových a sánkarských dráhach (санно-бобслейных трассах) alebo 

vďaka svojmu vzhľadu inak nazývaných estakádach (эстакадах), kde jazdci môžu 

dosahovať rýchlosť až 130 km/h. Pretekár po odštartovaní asi 30 m tlačí svoje sane 

(skeleton), pričom sa snaží nabrať čo najväčšiu rýchlosť (až do 40 km/h). Počas naskakovania 

na skeleton sa odrazí nohami do vzduchu, a potom zaujme správnu polohu hlavou v smere 

jazdy.  

Ako už bolo spomínané, princíp súťaží v skeletone je veľmi podobný so súťažami na 

boboch, avšak v porovnaní s bobami a sánkarským športom je skeleton z nich 

najnebezpečnejší, a preto sa musí riadiť striktnými pravidlami. Tie stanovujú celkovú váhu 

športovcov a ich saní na 115 kg (pre ženy je to 92 kg). (Podľa http://www.olymps.ru/vidy-

sporta/skeleton.)  

 

3.5.2 Výzbroj a výstroj v skeletone 

 

Najhlavnejšou časťou výbavy skeletonistov (скелетонистов) je samotný skeleton 

(скелетон) – druh saní s dvoma oceľovými sanicami, nárazníkmi (бамперами) a dvoma 

držadlami na roztláčanie a držanie sa počas jazdy v ich hornej časti, podľa ktorých sa aj tento 

šport nazýva. Na riadenie skeletonu pretekári používajú vlastnú váhu tela a nohy. Na nich 

majú obuté špeciálne topánky s hrotmi v ich prednej časti, ktoré používajú aj na brzdenie, 

pretože na skeletone sa žiadne brzdy nenachádzajú. Keďže pri zjazde sa pretekárova hlava 

nachádza len pár centimetrov od ľadu, k povinnej výbave patrí špeciálna prilba. Ďalšie 

ochranné prvky skeletonistov sú okuliare, chránič brady (защита подбородка) a iné 

chrániče kĺbov (защита суставов) a taktiež aj rukavice a špeciálna aerodynamická 

kombinéza. 
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3.6 Sane 

 

Pri vytváraní tejto podkapitoly boli použité informácie z nižšie uvedených zdrojov 

literatúry, ktoré sa (tak ako aj v iných podkapitolách tohto diela) v texte vo väčšine prípadov 

neuvádzajú (sú uvedené na začiatku kapitoly a/alebo v zozname použitej literatúry). 

V podkapitole Sane ide prevažne o tieto zdroje: Fourny et al. (2003), Sýkora et al. (1995), 

Suslov – Tyšler et al. (2001), Dorotjaková – Sekaninová et al. (1979 – 1995), 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/lg/indexen.html, 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/luge/, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/sanny, http://2014olympiada.ru/board/8-1-0-27, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-sannyi-sport-

/280759.html?from=linksfromsingle a iné. Z týchto zdrojov bola čerpaná aj terminológia 

v slovenskom jazyku, ktorá bola konfrontovaná s terminológiou používanou v ruskom 

jazyku. Výsledkom takejto práce sú slovensko-ruské ekvivalenty výrazov týkajúcich sa 

problematiky sánkovania. Pri overovaní miery existencie spomínaných výrazov boli použité 

internetové prehliadače (najmä www.google.sk), ako aj výkladové a prekladové slovníky 

akademického charakteru. 

 

Sánkovanie alebo sane, ako sa v slovenskom prostredí tomuto olympijskému druhu 

športu hovorí, má v ruskom jazyku paralelný názov санный спорт. Na rozdiel od 

slovenčiny, ktorá pre akýkoľvek druh sánkovania fixuje prevažne len všeobecný názov 

sánkovanie, ruština v tomto prípade rozlišuje pomenovania санный спорт a катание на 

санках (podľa Dorotjakovej – Sekaninovej et al., 1979 – 1995). Druhé z nich sa používa v 

rámci rekreačného sánkovania, pričom prvé (санный спорт) je nositeľom už spomínaného 

športového (t. j. pretekárskeho) sánkovania, ktoré v slovenčine poznáme aj pod pojmami 

sánkarstvo a sánkarský šport. Ten, ako uvádza F. Sýkora et al. (1995, s. 230) predstavuje 

športovú jazdu v ľadovom koryte „na špeciálnych jedno alebo dvojsedadlových saniach so 

sanicami bez bŕzd a mechanického zariadenia.“ Do oficiálneho programu zimných 

olympijských hier bol tento šport zaradený v roku 1964 v Rakúskom Innsbrucku. 

V súčasnosti sa za víťazstvo v tomto olympijskom športe udeľujú tri kolekcie medailí 

v dvoch súťažiach jednotlivcov (одиночек) v kategórii mužov a žien a v súťaži dvojíc 

(парных состязаниях/соревнованиях), pričom dvojice (пары alebo v danom prípade aj 

двойки) môžu byť zmiešané, ale na olympijských hrách v nich súťažia len muži.  
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Od skeletonu sa sánkovanie odlišuje vo viacerých prípadoch. Zásadným rozdielom je 

poloha sánkara (саночника) na chrbte nohami v smere jazdy. Preteky sa síce uskutočňujú na 

tej istej sánkarskej dráhe (санной трассе) ako skeleton a boby, ale štart je na inom mieste 

a podstatne sa líši od štartu v spomínaných dvoch športoch. Po uvoľnení dráhy iným 

pretekárom alebo osobami, po zasvietení zeleného svetla a zaznení zvukového signálu má 

pretekár na odštartovanie 30 sekúnd (pre dvojice je to 45 sekúnd). Počas neho sánkar v sede, 

ktorý sa drží štartovacích držadiel (стартовых ручек) rozkĺže svoje sane, či inak nazývané 

sánky (сани), dopredu a dozadu. (Podľa http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-

sannyi-sport-/280759.html?from=linksfromsingle sa týmto pohybom vpred a vzad v ruskom 

športovom slangu hovorí «пингвины» – v slovenskom jazyku sa ich lexikálno-sémantickú 

obdobu nepodarilo nájsť.) Potom sa pretekár prudko odrazí a pomocou rúk sa odpichuje od 

ľadu. Následne si pretekár na sane ľahne a miernym  prenášaním ťažiska tela (центра 

тяжести тела) sa snaží korigovať trajektóriu jazdy. V cieli pretekár znovu zaujme polohu 

v sede, začne brzdiť nohami a zároveň dvíhať prednú časť sánok, čo spôsobí zarývanie ich 

zadnej časti skĺznic do ľadu a následné zastavenie. Víťazom sa stáva pretekár (alebo dvojica), 

ktorého po spočítaní časov zo všetkých predpísaných jázd je celkový čas najnižší. 

 

3.6.1 Výzbroj a výstroj v sánkovaní 

 

K oblečeniu sánkarov patrí obtiahnutá pretekárska kombinéza (гоночный костюм) 

zmenšujúca odpor vzduchu, sánkarské rukavice (перчатки для санного спорта) s hrotmi na 

troch prstoch, ktoré slúžia na odpichovanie pretekára od ľadu tesne po odštartovaní 

a špeciálna obuv aerodynamického tvaru s hladkým povrchom a podošvou, ktorá sa podľa 

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/sports/luge/ v ruskom športovom 

slangu nazýva «калипсо». V slovenčine adekvátny lexikálno-sémantický výraz pre daný 

pojem nie je známy, a preto bude do slovníka v prílohe zapísaný vo forme obuv sánkarov – 

slang. «калипсо». K ďalšej výbave pretekárov na saniach patria chrániče, aerodynamická 

prilba s ochranným štítom, ktorý zakrýva aj bradu a pretekárske sane (гоночные сани). Tie 

sa svojim vzhľadom od seba líšia v závislosti od toho, či ide o jednosedadlové sane 

(одноместные сани) pre jednotlivcov alebo o dvojsedadlové sane (двухместные сани) pre 

dvojice. Pre oba druhy saní sú charakteristické sanice vyhnuté dohora. Pri dvojsedadlových 

saniach sa kvôli bezpečnosti prvého pretekára používa ochranný popruh, ktorým je fixovaný.  
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Pred každou jazdou na boboch, skeletone či saniach sa meria teplota ich saníc. Tá 

nesmie byť výrazne vyššia ako teplota kontrolnej sanice nachádzajúcej sa v štartovom 

priestore (teplota saníc na saniach sa určuje podľa teploty vzduchu). Takéto meranie prebieha 

kvôli tomu, aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre každého pretekára, pretože 

v prípade vyššej teploty saníc dochádza k väčšiemu zrýchleniu tých-ktorých saní. 

 

3.7 Curling 

 

Curling, tak ako aj iné športy sa vyznačuje svojou špecifickou terminológiou. Avšak 

v porovnaní s inými športmi si v texte nižšie možno všimnúť, že veľká časť výrazov, 

začínajúc od jeho samotného názvu, má pôvod v anglickom jazyku, čo platí rovnako pre 

slovenský ako aj pre ruský jazyk. Ako sme pri rozpracovávaní tejto problematiky zistili a čo 

si možno všimnúť v nižšie uvedenom texte, slovenčina si zvykne dané výrazy ponechávať 

v ich originálnom anglickom variante (možno tu hovoriť o transliterácii), pričom ruština ich 

zvykne prepisovať do azbuky. Takáto transformácia do ruštiny sa uskutočňuje 

prostredníctvom praktickej transkripcie. Nájdené ekvivalenty výrazov používaných 

v curlingu boli aj v tejto časti práce podrobené hľadaniu a overovaniu miery ich existencie 

v slovenských a ruských textoch s analogickou problematikou. Z týchto zdrojov boli čerpané 

aj informácie, ktoré tvoria nižšie uvedený text (odkazy na nich sa vo väčšine prípadov v texte 

neuvádzajú). Patria k nim: Fourny et al. (2003), „Pravidlá curlingu“ (2002), ich ruská verzia 

„Oficiaľnyje pravila igry v kiorling“ (2006 – 2010) («Официальные правила игры в 

керлинг», 2006 – 2010), Corbeil – Archambaultová et al. (2006), internetové pramene 

http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/cu/indexen.html,  

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/curling, 

http://www.curling.sk/Ocurlingu/Terminol%C3%B3gia/tabid/73/Default.aspx, 

http://www.sporting.sk/sk/sporty/1/curling-16, http://sk.wikipedia.org/wiki/Curling, 

http://relax.etrend.sk/relax-styl/curling-zametanie-je-umenie.html, 

http://www.gzt.ru/vancouver2010/vidy-sporta/-kerling-/272943.html?from=linksfromsingle, 

http://snowysport.ru/category/kyorling/ a iné.  

 

História curlingu siaha až do 16. storočia a jeho súčasný názov si slovenčina, rovnako 

ako ruština ponechala z angličtiny. Avšak na rozdiel od slovenského jazyka, v ktorom sa 

udomácnil pôvodný názov bez akejkoľvek zmeny – curling, ruština si ho pretransformovala 
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praktickou transkripciou do azbuky, čím vznikol pojem кёрлинг. Tento šport má pôvod 

v Škótsku a podľa niektorých zdrojov literatúry sa považuje za najstarší tímový šport na 

svete. Je zameraný na presnosť a strategické myslenie, vďaka ktorému má prívlastok šachy 

na ľade (шахматы на льду) či o niečo menej častý biliard na ľade (бильярд на 

льду). Curling sa ako ukážkový šport objavil už na prvých zimných olympijských hrách vo 

francúzskom Chamonix (1924). Oficiálne bol však do programu hier zaradený až v roku 1998 

(Nagano).  

Tento šport pozostáva z dvoch kategórií – kategórie mužov a kategórie žien. 

V curlingu na ľadovej ploche v tvare pretiahnutého obdĺžnika s dĺžkou 44,5 m – 45,7 m 

a šírkou 4,42 m – 5 m súťažia dve štvorčlenné družstvá. Cieľom každého družstva je 

umiestniť svoje curlingové kamene (кёрлинговые камни) čo najbližšie k stredu cieľových 

kruhov – housu, v ruštine označovaných ako мишень (v slovenčine zriedkavo terč) či «дом» 

alebo aj v singulári používaným výrazom зачетные круги).  Časťou stredových kruhov je 

ich stred tee, pre ktorý sa v ruštine používa výraz центр «дома». V rámci hry, ako uvádza 

Fourny et al. (2003) je možné posunúť súperove kamene na menej výhodnú pozíciu 

v cieľovom kruhu alebo ich celkom z neho vyraziť. Farebné cieľové kruhy sa nachádzajú na 

oboch stranách hracej plochy (игровой площадки). Každé družstvo má k dispozícii osem 

kameňov, ktoré sú farebne odlišné od kameňov používaných súperom. Hráči (игроки) 

družstiev sa pri odhadzovaní kameňov striedajú, každý hráč odhadzuje dvakrát. Najprv hádžu 

prví hráči, potom druhí atď. Prvý hráč alebo inak rozohrávač (разыгрывающий) sa nazýva 

lead (лид alebo aj ведущий), druhý second (второй), tretí je pomocníkom a zástupcom 

kapitána a označuje sa pomenovaním vice skip (вице-скип). Ako posledný v poradí 

odhadzuje svoje kamene kapitán družstva (капитан команды) – skip (скип). Pri odhode 

kameňa (броске камня) sa hráč jednou nohou odráža od odrazového bloku (hacku) – 

стартовой колодки (хэка), prenáša váhu tela na prednú nohu, kĺže sa spolu s kameňom, 

pričom ho musí z ruky pustiť skôr, ako kameň pretne prvú hog line. „Obrázkový slovníček – 

slovenčina/angličtina“ (Corbeil – Archambaultová et al., 2006, s. 515) uvádza pre hog line 

v zátvorke pomenovanie hraničná čiara. V ruskom jazyku sa pre tento výraz taktiež používa 

anglický názov, s ktorým sa možno stretnúť v podobe transkribovaného variantu хог-лайн 

alebo v podobe výrazu зачётная линия. Po odhodení kameňa jeho rýchlosť a smer môžu do 

istej miery ovplyvniť spoluhráči odhadzujúceho hráča, ktorí pred kameňom zametajú ľad. Pre 

činnosť zametania kameňa metličkou sa v curlingu používa pojem sweeping (свипинг), ktorý 

má v oboch jazykoch aj vlastný názov v podobe zametania ľadu v slovenčine a натирание 

льда v ruštine. Napriek tomu, že v doslovnom preklade ruského výrazu ide o trenie, 
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v slovenskom curlingovom prostredí sa hovorí o zametaní. Z toho vyplýva, že medzi 

pojmami zametanie a натирание v tomto prípade vzniká plnohodnotný ekvivalentný vzťah.  

Kolo (период) je skončené, keď je odhodených všetkých šestnásť kameňov a tejto 

časti hry sa hovorí end (энд). V ďalšom ende sa kamene odhadzujú na opačnú stranu hracej 

plochy. Celá hra pozostáva väčšinou z desiatich endov a môže, ale nemusí sa hrať na čas. „Za 

každý kameň, ktorý je v cieľových kruhoch bližšie stredu ako je stredu najbližší kameň 

súpera, získava tím 1 bod. [Pričom za každý end získava body len jedno družstvo – poznámka 

autora.] Na záver stretnutia – po odohraní stanoveného počtu sa obom tímom sčítajú všetky 

získané body z jednotlivých endov a víťazom stretnutia sa stáva tím s ich vyšším súčtom“ 

(„Pravidlá curlingu“, 2002). V prípade remízy či inak nazývaného nerozhodného stavu 

(ничейного счёта) po desiatich kolách sa pridáva ešte jedno doplňujúce kolo nazývané extra 

end (экстра-энд). 

 

3.7.1 Výzbroj a výstroj v curlingu 

 

Ako už bolo spomínané, základným curlingovým (športovým) náradím (v ruštine 

označované ako кёрлинговый спортивный снаряд) sú špeciálne leštené (полированные) 

z granitu vyrobené curlingové kamene s kruhovým pôdorysom a v hornej časti s držadlom, 

ktoré majú maximálnu hmotnosť 19,96 kg. Ďalšou časťou výbavy pretekárov je curlingová 

metlička (кёрлинговая метёлка) alebo curlingová kefa (кёрлинговая щётка), ktorá sa 

používa na zametanie ľadu. Pri tejto činnosti sa špeciálna povrchová úprava ľadu v podobe 

zamrznutých rozprskaných kvapôčok vody do istej miery roztápa, čím sa zmenšuje trenie 

a rotácia kameňa. Je dokázané, že kameň, pred ktorým sa zametá sa dokĺže do väčšej 

vzdialenosti. Pre hráčov curlingu (игроков в кёрлинг), či inak nazývaných curlingistov alebo 

dokonca curlerov, v ruskom jazyku označovaných ako кёрлери je veľmi dôležitá špeciálna 

curlingová obuv (кёрлинговая обувь) umožňujúca kĺzanie a pohyb po ľade. Je zvláštna tým, 

že jedna topánka má podrážku z kĺzavého materiálu (u praváka je to ľavá topánka) a druhá 

z protikĺzavého materiálu (u praváka – pravá, u ľaváka sú topánky opačne). Niektorí hráči na 

tento účel používajú tzv. slidery (слайдеры), ktoré si pripevňujú na podrážku topánok. 

V curlingu na rozdiel od iných športov neexistujú prísne pravidlá týkajúce sa odevu hráčov, 

no je dôležité, aby sa farebne odlišoval od oblečenia súperov. 
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Pri rozoberaní danej problematiky sme vyčlenili aj nasledovné pojmy, ktoré sa 

používajú v curlingu ako aj pojmy, ktoré sa používajú aj vo všeobecnej problematike športu. 

Poznámky v úvodzovkách v slovenskom jazyku sú citované z „Pravidiel curlingu“ (2002). 

draw („kameň zahraný na umiestenie v kruhoch“) – дро 

freeze („kameň umiestnený tesne na dotyk k inému“) – фриз 

guard („kameň umiestnený tak, že kryje iný, ktorý je vo výhodnej pozícii“) – гард 

meradlo – измерительное устройство 

náhradník – запасной игрок 

národná reprezentácia – национальная сборная 

odhadzovať kamene – бросать камни 

odhadzujúci tím – команда, проводящая розыгрыш камня 

protihráč – противник  

súpiska – протокол матча  

športové náradie/potreby – спортивные снаряды  

take out („1. obranný herný štýl založený na vzájomnom vyrážaní kameňov; 2. vyrazenie 

kameňov súpera pri súčasnej strate vlastného“) – тейк-аут 

tee line („priečne čiary prechádzajúce stredom kruhov“) – ти-лайн, линия центра «дома» 

ukážkové preteky – демонстрационные соревнования 

voľná ochranná zóna (free guard zone) – зона «свободных защитников» 

zimný štadión – зимний стадион  


