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DECK
deck (deska) je základní část skateboardu, na kterém stojíme během jízdy. Skládá se ze 7-9 vrstev 
dýh. u profesionálních skateboardů je to nejčastěji kanadský javor.*
Co to znamená v praxi:
- šiřší desky - desky používané skatery na rampách. desky s lepší manévrovatelnosti a stabilitou 
během jízdy ze strmých kopcůa po stěnách half-pipe´ów.  Snadnější pro udržení během provádění 
triků a dokončení celého čísla. Avšak pro svou velikost se s nimi hůř otáčí.
- užší desky - určené pro skatery na ulice, kteří mají v oblibě více technické triky. Jednodušší 
otáčení, provádění triků, ale nejsou tak stabilní jako širší desky.
Lepení: jednostlivé vrstvy desky mezi sebou můžou být spojeny různými technologiemi. Největší 
kvalita se dosahuje pomocí tzv. techn. ColdPress s použitím lepidla PowderGlue. Shnutí a proces 
lepení probíhá přírodním způsobem bez tepelného opracování, díky čemuž jsou desky odolnější, 
pružnější a odolné proti praskání a deformaci.

*kANAdSkÝ JAvOr vS číNSkÝ JAvOr
Základní a nejdůležitější rozdíl je v kvalitě obou druhů dřeva. kanadský javor je nesrovnatelně lepší 
kvality než čínský javor, což se odráží v životnosti a odolnosti skateboardů. kanadský javor roste  
v surovém klimatu a jeho další vrstvy rostou daleko pravidelnějším a plynulejším způsobem, díky 
čemuž je dřevo kvalitnější, tvrdší, ale pružnější.

Truck je jedním z nejdůležitějších dílem skateboardu. umožňuje montáž koleček ke skateboardu  
a jeho řízení. Trucki jsou vyráběné zajména ze slítiny hliníku (ve středu s ocelovou osou), 
upevňované k desce v horní části (hanger) a dolní části (baseplate). všechny tyto prvky spojuje 
šroub nazývaný kingpin. kingpin je největší šroub ve skateboardu, který reguluje tvrdost desky.  
Na kingpinu se nacházejí bushingy, gumové části, které zajišťují pružnost při zkroucení.
Co to znamená v praxi:
čím tvrdší gumky (bushingi) a pevnější dotažení kingpinu, tím jsou trucki tvrdší a méně poddajné 
ke zkroucení, díky čemuž skater získá větší pevnost podepření při brždění na desce, ale za cenu 
manévrovatelnosti.

kolečka jsou dalším důležitým prvkem skateboardu. Jsou připevňované k truckům pomocí ložisek 
a obložení. většinou jsou vyrobené z polyuretanu a jejich průměr (větší nebo menší) je v rozpětí  
58 – 57 cmm. šířka koleček má vliv na stabilitu a tření. širší kolečka jsou stabilnější, méně náchylné  
k odírání, nicméně se na nich hůř dokroucejí trucki. kolečka se od sebe mohou lišit také tvrdosti, 
ale jen velmi málo, většina koleček je o tvrdosti 96-101A.

v každém kolečku jsou umístěné dva ložiska rozdělené podložkou. ložiska ke skateboardům, 
podobně jako u bruslí a koloběžek, mají rozměr 608 a podléhají klasifikaci dle normy ABEC (liché 
čísla od 1 do 9). čísla odpovídají stupni preciznosti s jakou bylo ložisko vyrobené. čím větší číslo, 
tím menší vnitřní odpor způsobený lépe dopasováným elementům.
Co to znamená v praxi:
rovněž i zde, jako u bruslí a koloběžek – čím větší číslovka v měřítku ABEC, tím větší rychlost 
otáček můžeme získat.

Montážní šrouby, komplet 8 ks šroubů (4 ks na každý truck) držící najednou desku i truck.

Základní funkcí smirkového papíru je udržení nohou na jednom místě, tak aby se neposouvaly 
během jízdy a při provádění triků. Je přilepený k horní části desky pomocí samolepící pásky.

Co to znamená v praxi:
Bez gripu je praktický nemožné vytvářet jakékoliv triky a jiné čísla. dostupný v mnoha barvách  
a vzorech, zdůrazňuje individualitu majitele skateboardu.


