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Abstrakt 

 

Název: Nejčastější chyby v technice obřího slalomu mužů 

 

Cíle: Cílem práce je zjištění nejčastěji vyskytujících se chyb v technice obřího slalomu 

mužů v komparaci s technikou USSA, stanovení možné příčiny, důsledku a nápravy. 

 

Metody: V této práci je využita metoda rešerše pro rozbor techniky obřího slalomu a 

metoda analýzy ke zpracování dat z ankety. Dále byla využita metoda komparace k 

porovnávání chyb či malých odchylek s technikou. Ke sběru dat byla využita anonymní 

anketa. 

 

Výsledky: Na základě ankety byly zjištěny nejčastější chyby v technice obřího slalomu 

mužů v nejvyšší soutěži na území ČR. Díky porovnání těchto chyb s technikou obřího 

slalomu popsanou v teoretické části práce bylo možno stanovit možné příčiny a důsledky 

těchto chyb a navrhnout způsob nápravy.  

 

Klíčová slova: technika, obří slalom, chyba, náprava 

  



Abstract 

 

Title: Common mistakes in men`s giant slalom technigue 

 

Objectives: The main aim of this thesis is processing of exemplary technigue of giant 

slalom in comparation with common mistakes in giant slalom technigue and the 

subsequent design of the method of reparation of these mistakes. 

 

Methods: In this thesis research method is used for the analysis of the giant slalom 

technique and the method of analysis for data processing from the poll. The comparison 

method is used to compare mistakes or small deviations with the technique processed in 

theoretic part. An anonymous poll was used to collect data. 

 

Results: Based on the survey, the most common mistakes in the giant slalom men's 

technique were found in the highest competition in the Czech Republic. By comparing 

these mistakes with the giant slalom technique described in the theoretical part of the 

thesis, it was possible to determine the possible causes and consequences of these 

mistakes and to propose a remedy.  

 

Keywords: technigue, giant slalom, mistake, reparation 
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Seznam použitých zkratek 

 
AD – alpské disciplíny 

CNS – centrální nervová soustava 

ČSR – Československá republika 

FIS – Fédération internationale de ski – Mezinárodní lyžařská federace 

OSÚ AD SLČR – Odborný sportovní úsek alpských disciplín svazu lyžařů ČR 

RAS – Regionální akreditační středisko 

SLČR – Svaz lyžařů České republiky 

USSA – United States ski association – Lyžařská asociace Spojených států 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1_federace
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1 Úvod 

 

Jelikož se celý svůj život pohybuji v lyžařském prostředí, bylo pro mě nemyslitelné, 

abych si pro zpracování své bakalářské práce vybral jakékoli téma, které by nebylo 

z lyžařského světa. Všechny své sportovní ambice, které jsem kdy měl, jsem věnoval 

závodnímu lyžování, a to i navzdory tomu, že mě nikdy nevedl žádný profesionální trenér. 

Veškeré mé trénování probíhalo formou „pokus omyl“ a mělo velké množství 

nežádoucích účinků. Jako téma své bakalářské práce jsem si tedy zvolil nejčastěji se 

vyskytující chyby v technice obřího slalomu mužů, neboť spousta zjištěných chyb 

potkala i mě. V mužské kategorii se navíc v posledních letech pohybuji a mohl jsem proto 

cíleně rozeslat anketu mezi trenéry, kteří se v tomto odvětví pohybují. 

 

V této práci se věnuji technice obřího slalomu, která je podle mého názoru základní 

dovedností společnou pro všechny lyžaře. Zároveň se budu snažit popsat základní 

biomechanické pojmy, bez kterých by se objasňování techniky neobešlo. Popíšu i některé 

koncepce, podle kterých se v dnešní době obří slalom trénuje a věnovat se budu i 

jednotlivým fázím oblouku.  

 

Jelikož, dle mého názoru však nikdo není schopen vždy jezdit technicky absolutně 

správně, a i u nejlepších lyžařů na světě můžeme pozorovat chyby či malé odchylky od 

ideální techniky, srovnám zjištěné chyby s technikou zpracovanou v teoretické části. 

Chyby, které budu popisovat, zjistím na základě ankety, kterou rozešlu některým 

trenérům alpského lyžování v České republice. V této anketě vyberou trenéři z dvaceti 

chyb v technice obřího slalomu mužů v nejvyšší soutěži alpského lyžování podle jejich 

názoru deset nejčastěji se vyskytujících. Tyto chyby porovnám se zpracovanou technikou 

a pokusím se stanovit možnou příčinu a důsledek těchto chyb. Příčiny můžou být vždy 

různé a může se jednat o maličkost v podobě neporozumění trenérových pokynů, nebo o 

příčinu daleko závažnější v podobě špatné práce, např. s těžištěm. Jelikož důsledek každé 

chyby ve sjezdovém lyžování je určitým způsobem nepříznivý, pokusím se u každé chyby 

či malé technické odchylky navrhnout způsob odstranění skrze různá cvičení.  
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2 Teoretická východiska 

 

Tato práce obsahuje 2 části. První je část rešeršní, která poskytuje základní informace o 

charakteristice sjezdového lyžování a o základních biomechanických pojmech. V rešeršní 

části je také popsána technika obřího slalomu ve všech dílčích fázích oblouku. Ve druhé 

části práce srovnávám nejčastější chyby s popsanou technikou, vyvozuji zde možné 

příčiny a důsledky těchto chyb. Nakonec navrhuji možnosti nápravy. 

 

2.1 Charakteristika sjezdového lyžování 

„Alpské disciplíny patří k pohybovým strukturám acyklického charakteru prováděných v 

proměnlivých podmínkách a spojených s ovládáním náčiní. Proměnlivé podmínky kladou 

určité nároky na stabilitu pohybové struktury, sjezdař musí velmi rychle a citlivě 

reagovat“ (Kořístková, 2005).  

Podle Máčka (2002) můžeme dále zařadit alpské disciplíny do skupiny sportů, které jsou 

prováděny submaximální intenzitou se znatelným kyslíkovým dluhem. Lyžař podává 

takové výkony, které jsou převážně rychlostně silového charakteru. V průběhu těchto 

výkonů dochází ke změnám svalového napětí. Výkony v alpském lyžování vyžadují 

adaptaci statokinetického ústrojí. Sjezdové lyžování také klade kromě fyzických 

schopností nároky na psychickou odolnost sportovce. Lyžař ve všech svých jízdách, jak 

tréninkových, tak závodních překonává pocit strachu, musí se rychle a ve velmi krátkém 

čase rozhodovat a neustále se soustředit na svůj sportovní výkon.  

 

Metodická komise alpských disciplín (2008) dále charakterizuje alpské lyžování jako 

individuální sport, ve kterém je však velmi důležitá práce týmu. Cílem lyžaře závodníka 

je správně projet vytyčenou trať co nejrychleji. Tratí, která je dána stavbou slalomových 

branek, musí zároveň závodníci projet v souladu s pravidly. 

 

Podle Lešnika a Žvana (2010) jsou velké rozdíly mezi rekreačním a závodním lyžováním. 

Ty největší rozdíly můžeme pozorovat na úrovni pohybových schopností a dovedností. 

Závodní lyžování je velmi fyzicky náročné a má velké požadavky na lyžařské dovednosti 

a stejně tak i na celkovou všestrannost lyžaře. Závodní lyžování je charakteristické 



 13 

vysokou úrovní rychlosti pohybu a zároveň vysokou úrovní sil, které na lyžaře působí v 

obloucích. To, jak bude závodník úspěšný, spočívá v tom, jak dokonale zvládne 

lyžařskou techniku a jak využije těchto sil, které na něj v průběhu oblouku působí. Vše 

zároveň musí zvládnout co nejefektivněji. Jelikož je alpské lyžování na závodní úrovni, 

po sportovní a technické stránce, velmi obtížný a náročný sport, je mnohem nižší počet 

závodních lyžařů v porovnání s počtem lyžařů rekreačních. Závodního lyžaře dělají 

lyžařem znalosti, dovednosti, velmi dobrá úroveň pohybových schopností, ale hlavně 

široké spektrum naučených pohybových vzorců. To je jeden z důvodů, proč je pro lyžaře 

velmi důležitá všestranná příprava jak kondiční, tak lyžařská. To se týká všech věkových 

kategorií.  

 

Pro alpské lyžování je charakteristická proměnlivost podmínek přírodního prostředí. Na 

tyto podmínky musí lyžař správně a včas reagovat a zároveň jim musí přizpůsobovat svou 

jízdu. Těmto variabilním podmínkám se technicky vyspělý lyžař přizpůsobuje širokou 

škálou pohybových dovedností a pohybů. Reagovat je potřeba především na členitost 

terénu, sklon svahu a kvalitu sněhové podložky. Snahou lyžaře je dosáhnout co 

nejplynulejší a tím i nejrychlejší jízdy. Pohybové dovednosti, které lyžař získal v průběhu 

tréninkového procesu mu umožňují užívání různé techniky jízdy (Jandová, Čuříková, 

Dygrín a kol., 2012).  

 

Sjezdové lyžování se vyznačuje především acyklickými pohyby, dvouoporovým 

(bipedálním) pohybem zabezpečeným skluzem lyží po sněhu. Pro lyžaře je velice 

důležité, že se vše odehrává v již zmíněných proměnlivých podmínkách. Výkony v 

alpském lyžování jsou většinou rychlostně silové, malou mírou lze pozorovat zatížení 

vytrvalostního charakteru v rychlostních disciplínách. Aby lyžař zvládl tak složité 

pohyby, jaké jsou v alpském lyžování k vidění, musí mít dobře rozvinuté 

psychomotorické schopnosti. Mezi tyto schopnosti můžeme zařadit např. 

senzomotorickou koordinaci, smysl pro rytmus a kinestetickou citlivost, která má na 

starosti diferenciaci pohybu a přesnost pohybu. Lyžař je neustále nucen v krátkých 

časových intervalech a s citem přizpůsobovat jízdu měnícím se podmínkám. V lyžování 

pozorujeme převážně práci dolních končetin, neméně důležitá je ale i práce trupu a 

horních končetin. Lyžaři nejvíce namáhají kolenní klouby, a to hlavně v rychlostních 

disciplínách a při skocích na terénních nerovnostech. Díky neustálému požadavku 

reagovat na nerovný terén zatěžuje dále lyžař také zádové svaly (Havlíčková a kol. 1993). 
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2.2 Disciplíny v alpském lyžování 

 

Disciplíny v alpském lyžování se dají rozdělit podle doby kdy vznikly na čtyři základní 

typy: sjezd, slalom, obří slalom, super obří slalom. Pátou disciplínou se stala tzv. 

superkombinace. Ta vznikla spojením super obřího slalomu nebo sjezdu a slalomu 

speciálu. Někdy se jí též říká alpská kombinace. Šestou a zároveň nejmladší disciplínou 

je paralelní závod, který je posledních letech velice divácky atraktivní. V dnešní době 

závodníci podstupují dvě kola v závodech v obřím slalomu, slalomu a superkombinaci. 

Mezi disciplínami alpského lyžování pozorujeme značné rozdíly nejen v točivosti a 

rychlosti, ale také v technice, fyzické přípravě a psychické náročnosti. Jednotlivé 

disciplíny alpského lyžování můžeme i v případě nejdelšího trvání sjezdu zařadit mezi 

činnosti prováděné submaximální intenzitou. Časové rozmezí jednotlivých disciplín se 

pohybuje od 45 vteřin ve slalomu až po 150 vteřin ve sjezdu (Metodická komise AD 

SLČR, 2008). 

 

2.3 Obří slalom 

 

Předmětem této práce, jak již stojí v samotném názvu, je obří slalom. Ve světě koluje 

názor, že královskou disciplínou v lyžování je sjezd. Avšak po stránce technické 

náročnosti je dle mého soudu královskou disciplínou právě obří slalom. Žádná jiná 

disciplína není tak technicky náročná a nevyžaduje takový cit pro sebemenší detaily jako 

obří slalom. 

 

Metodická komise AD SLČR (2008) uvádí, že s myšlenkou o jednak rychlé, ale současně 

i technicky náročné trati přišel Dr. Gunther Langes, který v roce 1935 vytýčil sjezd s 50 

branami a těmito parametry se tak přiblížil obřímu slalomu pozdějších let.  Obří slalom 

byl v roce 1950 uznán Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) jako třetí závodní disciplína. 

Téhož roku byl obří slalom zaražen do programu 11. mistrovství světa a o dva roky 

později byl k vidění v programu zimních olympijských her v norském Oslu. Dvoukolový 

obří slalom se jezdí až od roku 1966 v mužské kategorii a od roku 1978 v kategorii 

ženské. Na území dnešní České republiky se první závod v obřím slalomu jel v roce 1952, 

a to na mistrovství ČSR ve Špindlerově Mlýně.  
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V obřím slalomu se spojují prvky slalomové a sjezdové techniky, přesto však má svůj 

vlastní charakter. Jedná se především o specifickou techniku zatáčení ve vysokých 

rychlostech, které se pohybují mezi 60 až 80 km.h-1(Auran, 2018). Absolvování tratě 

obřího slalomu přináší značné psychické a tělesné vypětí. Velká únava, kterou vyvolává 

náročnost členitého terénu, výškový rozdíl (250-450 m) a absolvování dvou kol, jejichž 

součet je výsledkem závodu v obřím slalomu, ovlivňuje techniku jízdy především 

v závěrečné části (Příbramský, Maršík, Jelen, 1984). 

Výše zmínění autoři dále vytvořili charakteristiku obřího slalomu. Tato charakteristika, i 

když je popsána v již starší publikaci, charakterizuje obří slalom výstižně a dostatečně i 

pro potřeby dnešních lyžařů.  

 

• V obřím slalomu se vyskytují oblouky střední a dlouhé, s různou dráhou 

zakřivení. 

• Zahajování oblouků se často provádí z jízdy na traversu a dochází k vyjíždění 

oblouků do traversu ve sníženém nebo nízkém sjezdovém postoji. 

• Zahajování a vedení oblouků správným směrem v členitém terénu je někdy 

obtížné (například v určitém místě tratě nevidíme následující část nebo brankové 

seskupení). 

• Je nutné rychlé rozhodování pro nejvhodnější alternativu oblouku s ohledem na 

momentální situaci na trati. 

• Značné nároky jsou kladeny na prostorovou orientaci za velké rychlosti a na volbu 

dráhy oblouku. Důležité je přesně určit místo iniciace oblouku, délku a směr jeho 

vedení a místo ukončení. 

 

Oblouky v obřím slalomu jsou podle Příbramského, Maršíka a Jelena (1984) 

charakteristické:  

• plynulostí provedení  

• uvolněností a urovnaností postoje v průběhu oblouku  

• citlivou reakcí na změny směru a terénu při vedení lyží v oblouku 

• vyloučením brzdících momentů jízdy na nejmenší možnou míru  

• velkým rozsahem pohybů ve třech základních směrech (vertikálním, bočném, 

předozadním) 
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2.4 Kvalifikační stupně trenérů SLČR a nejvyšší soutěž v ČR 

 

Školení trenérů alpských disciplín je v České republice organizováno Metodickou komisí 

odborného sportovního úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR. Metodická komise 

AD (2008) uvádí tyto kvalifikační stupně trenérů SLČR: trenér lyžování III. třídy, trenér 

lyžování II. třídy, trenér lyžování I. třídy a diplomovaný trenér. Podle Metodické komise 

AD (2008) jsem popsal nejvyšší pravidelně se uskutečňující soutěž na území ČR. Celá 

kapitola 2.4 byla zpracována na základě učebních textů pro trenéry vydaných metodickou 

komisí AD (2008). 

 

 

Trenér lyžování III. třídy 

Trenérská licence III. třídy je určena pro začínající trenéry. Tito trenéři mohou vézt, 

plánovat a vyhodnocovat tréninkový proces v lyžařských oddílech či klubech. Školení a 

doškolování trenérů III. třídy je prováděno regionálními akreditačními středisky (RAS). 

Kvalifikace je platná po dobu 5 let. Platnost si lze obnovit účastí na doškolovacím 

semináři organizovaným OSÚ AD SLČR. 

Podmínky: dosažení věku 18 let, členství v SLČR a doporučení klubu. Žadatel musí 

absolvovat školení v celkovém počtu 50 hodin. 

 

Trenér lyžování II. třídy 

Trenér II. třídy může samostatně řídit, plánovat a vyhodnocovat tréninkový proces. Může 

si navíc zřídit samostatné živnostenské podnikání a může být jmenován členem 

doškolovacích sborů pro školení trenérů nižší třídy. Podmínkou k přijetí je dvouletá praxe 

v trenérské činnosti s trenérskou licencí III. třídy. Školení trenérů II. třídy je zajišťováno 

Metodickou komisí OSÚ AD SLČR. Kvalifikace získaná po úspěšném absolvování je 

platná po dobu 5 let. Platnost si lze obnovit účastí na doškolovacím semináři 

organizovaným OSÚ AD SLČR. 

Podmínky: dosažení věku 20 let, ukončené středoškolské vzdělání, 2 roky odborné 

praxe, licence III. třídy a absolvování školení v celkovém počtu 150 hodin. 

 

Trenér lyžování I. třídy  

Kandidát na trenéra I. třídy musí být absolvent dvouletého studia, které je organizováno 

OSÚ AD SLČR ve spolupráci s příslušnými vysokými školami. Úspěšný absolvent 
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získává průkaz trenéra s pětiletou platností. Platnost je prodlužována na základě aktivní 

činnosti. 

Podmínky: žadatel musí být držitelem licence II. třídy, ukončené středoškolské vzdělání, 

dosažení věku 23 let, 5 let odborné praxe, doporučující přihláška Metodické komise OSÚ 

AD SLČR. Dvouleté studium je organizované po dohodě s vysokými školami 

tělovýchovného zaměření. Školení je ukončeno zkouškou a závěrečnou prací. 

 

Diplomovaný trenér 

Diplomovaný trenér je jmenován Metodickou komisí OSÚ AD SLČR. Držitel této 

nejvyšší licence je oprávněn řídit tréninkové procesy v oddílech či reprezentačních 

družstvech, přednášet na školeních a doškolovacích seminářích všech trenérských licencí. 

Jmenování s trvalou platností probíhá za předpokladu, že jsou splněny všechny stanovené 

podmínky. 

Podmínky: žadatel musí být držitelem licence I. třídy a absolvent oborového 

vysokoškolského studia, které je ukončené bakalářskou nebo diplomovou prací. 

 

Nejvyšší soutěž ve sjezdovém lyžování v ČR 

 

Jelikož ve své práci několikrát zmiňuji pojem: „nejvyšší soutěž lyžování v ČR“, je nutné 

tento pojem objasnit. Nejvyšší soutěží, která se na území ČR pravidelně uskutečňuje jsou 

mezinárodní závody FIS. Po zimních olympijských hrách, Mistrovství světa a Mistrovství 

světa juniorů, světovém poháru a kontinentálním poháru jsou to čtvrté nejvyšší závody 

ve sjezdovém lyžování. Výsledky z českých závodů FIS se navíc počítají do bodování 

Českého poháru. 

 

 

 

2.5 Základní pojmy z biomechaniky 
 

Biomechanika slouží trenérům a svěřencům k lepšímu pochopení pohybů a sil, kterými 

lyžař působí na okolí, ale zároveň které působí zpět na lyžaře z okolního prostředí. 

Nesetkal jsem se s jediným trenérem, který by v tréninkovém procesu nepoužil nějaký 

termín z biomechaniky. Zastávám proto názor, že v interakci mezi trenéry a svěřenci by 

mělo být povědomí o biomechanice k usnadnění popisu pohybů, poloh a různých 
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působících sil. Jak trenér, tak svěřenec, by proto měli mít alespoň základní znalosti 

biomechaniky k popisu situací odehrávajících se v lyžování. 

 

Biomechaniku můžeme charakterizovat jako vědeckou disciplínu, která studuje 

pohybovou aktivitu člověka v určitých fyzikálních podmínkách. Biomechanika nás 

seznamuje s fyzikálními a mechanickými zákonitostmi tak, abychom mohli formulovat 

zákonitosti platné v lyžování. Fyzikální a mechanické zákonitosti napomáhají k 

pochopení vztahů mezi příčinami ovlivňujícími průběh pohybu a vnější formou pohybu. 

Znalost biomechaniky výrazně usnadňuje práci jak lyžařům, tak trenérům a vytváří tak 

základ pro daleko kvalitnější trénink (Drosera, 2010). 

 

 

2.5.1 Statické a dynamické účinky síly 

 

Mezi projevy působení statických sil patří např. udržení rovnováhy v základním postoji, 

zamezení pohybům segmentů těla ve směru působení tíhové síly, zamezení vlivů 

reakčních sil podložky apod. 

  

Dynamické účinky sil 

Tělo lyžaře, a hlavně jeho jednotlivé segmenty, tvoří tzv. kinematický řetězec. Tento 

kinematický řetězec je pro každý pohyb specifický a mění se i v průběhu složitějšího 

pohybového sledu. Jednotlivé segmenty kinematického řetězce jsou navzájem spojeny 

kloubními spoji, což vytváří určitý předpoklad k jejich vzájemně závislému, řízenému a 

omezenému pohybu. Dynamické účinky jsou schopny v lyžařově těle vytvořit jedině 

svaly a svalové skupiny. Základní funkcí svalů a svalových skupin je vytváření sil. Tyto 

síly jsou svaly schopny vytvářet díky své schopnosti zkracovat se. V místech úponů svalů 

pak touto silou svaly přibližují určité segmenty těla k sobě. Takto díky aktivitě svalů 

vzniká pohyb a díky CNS a dalších prvků řídícího systému řízená pohybová činnost 

(Jelen, Příbramský, Kohoutek, 2001). 
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2.5.2 Vnitřní a vnější síly 

 

Vnitřní síly jsou takové síly, které vznikají uvnitř hybného systému lidského těla. 

Nejdůležitější vnitřní síla je síla svalů (aktivní síla). Ta je díky pákovým mechanismům 

schopna ovlivňovat pohyby segmentů těla a působit na vnější prostředí. Lyžování se však 

neobejde bez pasivních vnitřních sil. Ty lyžař využívá především v průběhu tlumení 

vnějších silových rázů, které vznikají kontaktem lyží s terénem. Pasivní síly jsou určeny 

velikostí odporu vazů, šlach, chrupavek a pružností kostí. 

Jelen, Příbramský a Kohoutek (2001) uvádějí i jiný typ vnitřní síly, než je svalová síla. 

Tyto síly vznikají např. nahromaděním energie při ohýbání kostí, napětím vazů a šlach. 

Tyto síly mají velký potenciál, působí však po krátkých drahách. Díky jejich znalosti ale 

vznikly některé bezpečnostní prvky v lyžařském materiálu. Tím nejběžnějším je lyžařské 

vázání, na kterém se nastavuje tzv. vypínací síla, což je síla, která když je překročena, tak 

vázání vypne.  

 

Vnější síly jsou síly, které na lyžaře působí z vnějšku. Tyto síly nazýváme jako fyzikální 

a řadíme mezi ně tíhovou sílu, aerodynamické síly (odpor prostředí, aerodynamický 

vztlak), tření a další síly. 

Celkový výsledný pohybový stav lyžaře je určen vzájemným vztahem mezi vnitřními a 

vnějšími silami. 

 

2.5.3 Tíhová síla 

 

„Tíhová síla FG je základním atributem vztahu libovolného tělesa a Země. Obecně se 

projevuje tíhovým (gravitačním) zrychlením g = 9,81 [ms-2]. Velikost gravitační síly FG 

pak závisí na hmotnosti uvažovaného předmětu (lyžaře). Hmotnost m měříme v 

kilogramech [kg]. Výslednici dílčích gravitačních sil, působících na jednotlivé části 

lyžaře, lze promítnout jako jejich součet do těžiště těla lyžaře. Tuto úvahu lze akceptovat 

v případech, kdy stačí pro naše analýzy pohybových situací uvažovat lyžaře s výzbrojí 

jako hmotný bod. Např. při odvozování odstředivé síly apod.“. (Příbramský, Maršík, 

Jelen, 1984). 

 

Na obrázku č. 1 je znázorněna tíhová síla působící na soustavu lyžař – lyže v místě těžiště. 

Rozlišujeme těžiště: lyžařovo a soustavy lyžař-lyže. Porozumění této síly je zásadní, 
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neboť je to ta síla, která při rozkladu na sílu normálovou a tečnou vyvolává pohyb, viz 

také obrázek č. 2. Na obrázku č. 2 je také vidět rozdíl mezi tíhovou silou působící na 

lyžaře na rovině a na svahu.  

 

 

Obrázek 1 - Těžiště těla a soustavy lyžař – lyže dle Metodické komise AD (2008) 

 

 

 

   

 

α = 0° sklon svahu                                  

FG  = FN  - tíhová a normálová síla 

FT  = 0 N - tečná síla 

 

Velikost síly FN (normálová složka) přitlačuje těžiště těla lyžaře směrem kolmo k 

podložce. Výslednice všech sil však závisí na sklonu svahu. Účinkem síly FT (tečná 

složka) je lyžař urychlován ve směru síly FT, jak je znázorněno na obrázku č. 2 vpravo. 

α ≠ 0° 

FT  = FG  . s i n α 

FN  = FG  . cos α 

Obrázek 2 - Rozklad tíhové síly na sílu FT a FN a jejich průběh v závislosti na sklonu dle Jelena, 

Příbramského, Maršíka  (2001) 
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2.5.4 Hybnost a změna hybnosti soustavy 

 

„Změna velikosti hybnosti může nastat pouze za účasti vnější nenulové síly (např. tření, 

reakční síly vyvolané odstředivou silou apod.). To je velmi podstatná podmínka, kterou 

se lyžař snaží využít v tom smyslu, že řízení pohybu těla a lyží provádí, pokud možno při 

stálém kontaktu s podložkou. Bezoporové stavy jsou z uvedeného důvodu nevýhodné, 

neboť dochází v plynulosti pohybu teoretického těžiště těla, nebo částí těla-segmentů 

(např. po dopadu) ke vzniku nežádoucích reakčních sil (větší tření, větší brzdné síly při 

zatáčení apod.). Dále pak nemůže lyžař v bezoporové fázi korigovat směr jízdy, což je 

rovněž ve většině případů nežádoucí a často nebezpečné“. (Jelen, Příbramský, Kohoutek, 

2001) 

 

2.5.5 Pohybový systém lidského těla 

 

Lidské tělo je velmi složitý pohybovým systém, který je složený z jednodušších 

podsystémů. Tím nejjednodušším elementem pohybového aparátu je tzv. mechanická 

triáda, která je k vidění na obrázku č. 3. Mechanická triáda podle Jelena, Příbramského a 

Kohoutka (2001) zabezpečuje vlastní pohybovou činnost. Dělí se na dva podsystémy. 

Prvním je svalový systém a druhým systémem je systém sekundárních mechanických 

efektorů (kostra, vazy, šlachy, chrupavky a klouby). 

 

Obrázek 3 - Pohybový systém lidského těla dle Jelena, Příbramského, Maršíka  (2001) 

 

2.6 Biomechanické zákonitosti jízdy na lyžích 

V této kapitole jsou popsány základní biomechanické zákonitosti jízdy na lyžích. To by 

mělo pomoci s pochopením biomechanické podstaty.   
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Síly působící na lyžaře v průběhu jízdy 

Podstatou závodního lyžování je dosažení maximální rychlosti při současném zachování 

a udržení rovnovážného postoje. Výklad biomechanické podstaty jednotlivých prvků 

jízdy je podstatou pochopení souvislostí mezi silami, které na lyžaře v průběhu jízdy 

působí a rovnováhy. Soustava vnějších sil, které na lyžaře v přímé jízdě působí, je 

zobrazena na obrázku č. 4. Ve všech okamžicích působí na lyžaře tíhová síla, odpor 

prostředí, tření, aerodynamický vztlak, setrvačná síla a reakční síla. Vlivem pohybových 

akcí lyžaře a neustále se měnících vnějších podmínek se mění velikost a směr působících 

sil. Mezi vnější podmínky patří sklon svahu, rychlost jízdy, kvalita sněhu, povětrnostní 

podmínky apod. Mezi základní pohybové úkoly lyžaře patří optimalizování velikosti a 

směru působících sil, maximalizování rychlosti jízdy a zachování stabilního postoje 

(Metodická komise AD, 2008). 

 

Tíhová síla 

Tíhovou sílu lze s ohledem na sklon svahu rozdělit do dvou směrů. Síla F1 působí ve 

směru svahu a je příčinou pohybu lyžaře. Na této síle závisí, jaké zrychlení tíhová síla 

lyžaři udělí. Síla F2 působí kolmo na povrch a ovlivňuje tak tlak lyže na podložku. 

Metodická komise AD (2008) uvádí příklad, kdy na lyžaře o hmotnosti 70 kg při sklonu 

svahu 30° působí síla ve směru pohybu F1 = 343 N a kolmá síla k podložce F2 = 486 N. 

Tlak na podložku vyvolaný silou F2 nepůsobí na podložku v interakci s lyží v jednom 

bodě, ale rozkládá se po celé ploše lyže (Metodická komise AD, 2008).  

 

Obrázek 4 - síly působící na lyžaře 

v přímé jízdě (Metodická komise AD, 

2008) 



 23 

Tření  

Při kontaktu dvou těles, která se pohybují, vzniká tření. Rozeznáváme tření smykové a 

valivé, které však bereme v úvahu pouze při jízdě v hlubokém sněhu. Pro potřeby 

závodního lyžování proto bereme v úvahu pouze tření smykové. Smykové tření 

pozorujeme v místě kontaktu lyže s terénem. Velikost tření závisí na kvalitě třecích se 

ploch, kvalitě sněhu, rychlosti jízdy, sklonu svahu, ploše podstavy, konstrukci lyží a 

pohybových akcích lyžaře (Metodická komise AD, 2008). 

 

Aerodynamické síly 

Podle Metodické komise AD (2008) aerodynamické síly vznikají při pohybu lyžaře 

prostředím. Mezi tyto síly řadíme odpor prostředí a aerodynamický vztlak. Součet obou 

těchto sil ve výsledku tvoří aerodynamickou sílu. Odpor prostředí působí logicky proti 

směru lyžařova pohybu a ovlivňuje tak rychlost jízdy. Aerodynamický vztlak ovlivňuje 

velikost tlaku na podložku. Ve sjezdovém lyžování hraje odpor prostředí zásadní význam. 

Pro odporovou sílu platí, že čím větší čelný průmět lyžař zaujímá, tím větší bude 

odporová síla. Tento vztah můžeme pozorovat na obrázku č. 5. 

 

 

Obrázek 5 - Změna velikosti odporu prostředí v závislosti na postoji lyžaře (Metodická komise AD, 2008) 

 

 

Reakční síla 

Lidské tělo se nechová jako tuhé těleso, neplatí pro něj proto 3. Newtonův pohybový 

zákon stejně jako pro tělesa tuhá. Lidské tělo navíc umí sílu produkovat, může tedy 

různými způsoby reagovat na silové podněty z vnějšího prostředí. Hlavní úlohou reakční 

síly je kompenzace působení tíhové síly, stabilizace postoje (udržení rovnováhy) a reakce 

na aktuální situaci (Metodická komise AD, 2008). 
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Odstředivá síla 

Odstředivá síla vzniká podle Metodické komise AD (2008) při křivočarých pohybech. 

S tímto pojmem však úzce souvisí síla dostředivá. Obě tyto síly působí zároveň, opačným 

směrem a stejně velkou silou. Dostředivá síla je příčinou změny směru těžiště lyžaře 

(zakřivení pohybu). Reakcí na tuto změnu je síla odstředivá.  

V přímé jízdě působí dostředivé a odstředivé síly při přejíždění terénních nerovností. 

Nejvýznamněji se však odstředivá a dostředivá síla projevuje při jízdě v oblouku, viz 

obrázek č. 6. 

 

Obrázek 6 - Síly působící na lyžaře v oblouku (Metodická komise AD, 2008) 

 

 

Setrvačná síla a rovnováha 

Setrvačná síla vychází podle Metodické komise AD (2008) z Newtonova 1. pohybové 

zákonu a ovlivňuje především rovnováhu lyžaře. Pojem rovnováha je v lyžařské 

terminologii velmi často používaný. Lyžař udržuje rovnováhu (stabilitu) při jízdě 

v odpovídajícím postavení. Lyžař musí při jízdě řešit rovnováhu v předozadní a bočné 

rovině. Pro lyžaře je náročnější udržení předozadní rovnováhy, neboť ji ovlivňuje sklon 

svahu, tření a odpor prostředí. Rovnováhu tedy negativně ovlivňují vnější síly. 

Rovnováhu korigujeme vnitřními svalovými silami. 
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2.7 Teoretické základy techniky obřího slalomu 

 

Sportovci řeší v každém svém sportovním výkonu nějaký pohybový úkol. Můžou to být 

jednoduché úkoly, na které bude sportovec uplatňovat stejné řešení nebo to můžou být 

úkoly složité, na které bude sportovec uplatňovat variabilní řešení. Technicky řešený 

pohyb je účelný způsob řešení daných pohybových úkolů. Musí ale zároveň být řešen 

v souladu s individuálními možnostmi jedince a s biomechanickými zákonitostmi, na 

kterých pohyb stojí. Pohyb je řízen neurobiologickými mechanismy, díky čemuž může 

být uskutečněn. Řízení motoriky je zásadní podmínkou techniky. Cílem sportovce je 

dosáhnout dokonalé efektivní organizace sportovních činností. Toho dosahuje takovým 

uspořádáním pohybu v čase a v prostoru, které vede k úspěšnému řešení požadovaného 

pohybového úkolu (Dovalil, Choutka, 2012). 

 

Účelně řešená situace je taková, ve které závodník dosahuje v každém okamžiku jízdy 

dokonalé rovnováhy. Tím je lyžaři zaručen plynulý skluz lyží, a tudíž i rychlost. 

Pohybové dovednosti v lyžování tvoří tak jako v jiných sportech základ techniky. 

Technika se podle lyžařovy vyspělosti liší provedením (Jandová, Čuříková, Dygrín a kol., 

2012). 

 

Lešnik a Žvan (2010) upozorňují, že je důležité trénovat techniku v závodním lyžování 

hlavně ve volných jízdách. Hlavním výkonem zůstává sice jízda na čas v bránách, lyžař 

ale využívá všemožných průpravných cvičení, které aplikuje jak ve volných jízdách, tak 

v bránách. Svou úroveň prokazují lyžaři dosaženým časem v cíli. Ten slouží k porovnání 

jízd jednotlivých závodníků. To, jak je lyžař schopen zvládnout rychle, precizně, 

rytmicky a plynule projetí oblouku, prokazuje závodník právě jízdou v bránách. Mezi 

nimi však mohou nastat různé situace, proto by měl závodník trénovat ve variabilních 

podmínkách, aby byl schopen na tyto proměnlivé podmínky reagovat.  

 

Podle Riedera a Fialy (2006) je technicky správně provedená jízda v lyžování založena 

na komplexní posloupnosti pohybů. Tato posloupnost pohybů musí být stejná i za 

variabilních podmínek. Těmito proměnlivými podmínkami je např. různá rychlost, různé 

podmínky dané stavem terénu, fyzické, psychické a technické parametry. Vše ale zároveň 

vyžaduje vysokou úroveň koordinace. Koordinace je dovednost, která je velmi 

individuální a zároveň velmi komplexní. Důkazem toho je, že velmi málo lyžařů je 
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schopno úspěšně závodit ve všech lyžařských disciplínách. Gecelovský (2013) dodává, 

že alpské lyžování patří do skupiny technických sportů, ve kterých se uplatňuje složitá 

lokomoce celého těla. Aby vše fungovalo tak, jak má, je zapotřebí vysoká úroveň 

koordinace pohybů. Koordinace je ve všech fázích oblouku velmi složitá, a na závodníka 

proto klade nárok, aby si uvědomoval postavení těla a vlastního těžiště vůči základně, 

kterou je v případě lyžování nakloněná rovina. Lyžař proto musí mít dokonalou představu 

o všech svých vykonávaných pohybech. Nejdůležitější koordinace v alpském lyžování je 

koordinace mezi pohyby dolních končetin a lyží, pohyby trupu a těžiště a pohyby horních 

končetin. Tento složitý proces pak lyžař musí být schopen zvládnout ve vysoké rychlosti 

mezi bránami a aplikovat ho i ve variabilních podmínkách. 

Technika, která je v této práci popsána, vychází hlavně z tréninkové koncepce USSA. Je 

to technika uplatnitelná pro jezdce závodů světového poháru, je možno ji proto využít i 

potřeby mé práce, kde se věnuji technice obřího slalomu mužů. V samotných učebních 

textech a některých prezentacích této tréninkové koncepce jsou na obrázcích zachyceni 

nejlepší jezdci obřího slalomu ve světovém poháru posledních let. Materiály, které jsem 

zpracovával, se tedy věnovaly výhradně lyžování na nejvyšší úrovni. 

Je ale také velice důležité zmínit, že neexistuje jedno jediné správné pojetí techniky 

obřího slalomu. Technika každého z jezdců je vždy trochu odlišná od ostatních, není 

proto možné říci, která je ta jediná správná. V každé lyžařské zemi se trénuje odlišně a 

v průběhu závodní sezóny se na pódiových umístěních vystřídají různí závodníci.    

Do techniky obřího slalomu navíc vstupují nejrůznější proměnné, ať už je to sklon svahu 

nebo kvalita sněhové podložky. Liší se proto také technika na mírných nebo na prudkých 

svazích, na ledovaté podložce nebo na čerstvě napadaném sněhu.  

 

 

2.8 Koncepce USSA 

 

V zahraničních zemích existuje spousta přístupů, které utvářejí techniku lyžování. 

Existuje několik konceptů závodní techniky obřího slalomu. Nejvíce mě zaujala koncepce 

americké asociace USSA, která v čele s několika reprezentačními trenéry vytvořila tzv. 

pyramidu základních a zároveň zásadních dovedností seřazených vzestupně podle úrovně 

jejich důležitosti. 



 27 

To, že je tato koncepce úspěšná, se dá snadno ověřit ve výsledkových listinách světových 

pohárů. Přední příčky jsou pravidelně obsazovány výbornými lyžaři z USA. 

 

V současné době mají Američané jako 

lyžařský národ velké úspěchy. Jejich 

snaha směřuje k získání poznatků o 

základech lyžování, na kterých se dá 

stavět.  

Klicnarová (2016) uvádí, že díky 

stanovení klíčových dovedností 

závodníků světového poháru mají 

snahu docílit progresivnějšího učení. 

Toto učení by mělo vychovat širší základnu 

těch nejlepších lyžařů. Koncepce USSA vyvíjí svůj tlak výuky nejenom na trenéry. Cíle 

koncepce USSA zde plní hlavně závodníci. Cílem této koncepce je především snaha, aby 

závodníci prováděli vše co nejprecizněji za veškerých podmínek. Snahou této koncepce 

je kreativní přístup ve výuce a procvičování. Vše se odehrává pod heslem stát se lepší, 

což je u amerických lyžařů zakořeněno už od dětství. Podle této koncepce je zároveň v 

základních dovednostech zábava, která postupem času vede k ještě větší zábavě při 

lyžování samotném. 

Pyramida sestavená podle konceptu USSA má více úrovní, které zobrazují pohybové 

dovednosti, viz obrázek č. 7. Nejnižší patra pyramidy jsou základní stavební kameny. Na 

samotném vrcholu pyramidy, nad šesti nejzákladnějšími dovednosti, jsou vytyčeny tři 

základní cíle. Jednotlivé úrovně (patra) pyramidy na sebe navazují a lyžař by bez osvojení 

dovedností z nejnižších pater nebyl schopen provést dovednosti z pater vyšších. Mělo by 

to negativní vliv na celkový výkon. Svou roli v této pyramidě hraje i logická posloupnost. 

Nejdříve byla pyramida sestavena 

pouze pro slalom speciál, později však 

trenéři došli k názoru, že dovednosti v 

ní uvedené, jsou stejně tak důležité i 

pro ostatní disciplíny. 

Nolting (2014) uvádí i rozšířenou 

pyramidu, viz obrázek č. 8, kde je 

zobrazena širší škála dovedností a 

Obrázek 7 - Pyramida základních lyžařských 

dovedností (Rearick, 2014) 

Obrázek 8 - Pyramida rozšířených lyžařských 

dovedností (Nolting, 2014). 
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zároveň nejvyšších cílů. Podle Noltinga musí závodník tyto dovednosti zvládnout, pokud 

chce být úspěšný. Nolting považuje techniku, která je rychlá, jako techniku, která má 

základ právě v této pyramidě. Nolting (2014) i Rearick (2014) se shodují na základních a 

zároveň nejvyšších cílech. Ty podle těchto autorů jsou, nejkratší dráha těžiště, 

konzistentní tlak ve spádnici, udržení rovnováhy a čisté vedení lyží. 

 

2.9 Ronaldova Kippova koncepce 

 

Tuto koncepci uvádím, neboť mě velice zaujal pojem, který ve své koncepci Ronald Kipp 

používá. Tímto pojmem je tzv. „kritický moment“. To je podle Kippa (2012) takový 

moment, kdy se lyžař nachází v přechodu mezi oblouky v úseku, který je velice časově a 

prostorově omezen. V průběhu tohoto momentu je nutné udržet dynamicky vyvážený 

postoj, bez kterého je obtížné vyvíjet jakékoli navazující prvky. Během tohoto přechodu 

(kritického momentu) má lyžař za cíl vyvinout takové pohyby, aby daly vzniknout 

preciznímu a čistě vyjetému oblouku.  

 

 

Kritický moment 

 

Podle Kippa (2012) má závodník po promeškání tohoto momentu již pouze omezené 

možnosti, jak následující oblouk ovlivnit a dostává se tak do nevýhodné pozice. Pokud 

lyžař iniciuje oblouk po vykonání správných pohybů a se správným načasováním, je 

velká pravděpodobnost, že o kvalitní průjezd zbytkem oblouku se postará správně 

nastavená poloha těla sama nebo pouze s malou nutností korekce. 

„Průměrná rychlost závodníka muže ve SP je 19 m za sekundu. Při délce lyží 190 cm, 1,9 

m ujede lyže za 0,1 s“ (Kipp, 2012). V průběhu této krátké chvíle se toho v přechodové 

fázi musí odehrát mnoho. Podle Kippa je tedy tento kritický moment rozhodující a přímo 

ovlivňuje kvalitu následného oblouku. V důsledku je pro lyžaře dle této koncepce 

rozhodujícím faktorem a vytváří tak na závodníka velké nároky. Na obrázku č. 9 můžeme 

pozorovat projekci kritického oblouku v jeho průběhu a vpravo žlutou barvou vyznačen 

oblouk vzdálenější od brány v případě promeškání kritického momentu. 
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Obrázek 9 -Kritický moment (Kipp, 2012) 

 

 

2.10 Technika obřího slalomu podle koncepce USSA 
 

2.10.1 Stabilní základní postoj 

 

Aby práce trupu nenarušovala práci nohou, musí být tělo stabilní. Je sice divácky velmi 

atraktivní, když se závodník dostane do nerovnovážných pozic, ale pro výkon je to špatně. 

Sebemenším narušením rovnováhy ztrácíme rychlost. Tuto rovnováhu závodník neustále 

udržuje ve třech rovinách: příčné, boční a předozadní. Celý proces udržování rovnováhy 

je nepostřehnutelný, neboť se odehrává na pozadí a všeobecně je nazýván jako „dobrá 

rovnováha“ či „dobrý balanc“. Základním stavebním kamenem rovnováhy je chodidlo a 

nožní klenba. Kotník a kyčelní kloub pak mají na rovnováhu největší vliv. 

Snahou závodníka je udržet tlak během oblouku, a to na palci vnější nohy, až do vrcholu 

oblouku. Tlak se v průběhu oblouku mění, jeho poloha se mění vůči klenbě nohy. 

V průběhu ukončení oblouku, kdy dochází k odlehčení se posouvá více dozadu. V tuto 

chvíli již aktivitu přebírá vnější lyže budoucího oblouku s tlakem, který opět směřuje k 

polštářku palce. Záklonu zabráníme tak, že zapojíme svaly kotníků, které udržují lyže v 

jejich skluzu před tělem (Klicnarová, 2016). 
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Anglická literatura má pro stabilní základní postoj pojem Strong possition a Athletics 

stance. Oba tyto anglické pojmy se používají pro vyjádření stabilního základního postoje, 

ale pokaždé v jiných 

situacích. Zatímco pojem 

Athletic stance se 

používá pro základní 

postoj samotný, Strong 

possition je pojem, který 

spíše najdeme u 

vyjádření stabilního 

základního postoje 

v oblouku. Oba postoje 

můžeme pozorovat na 

obrázku č. 10. V češtině bychom mohli pro dynamicky vyváženou základnu opory použít 

obrannou pozici ze sportovních her, a ještě lépe útočnou pozici z bojových sportů, 

nazývanou jako střeh (Klicnarová, 2016). 

 

 

2.10.2 Oddělení činnosti trupu od činnosti dolních končetin 

 

Koncepce USSA (2011) chápe trup a dolní končetiny jako dva oddělené segmenty. Podle 

této koncepce by činnost trupu neměla narušovat činnost dolních končetin. Pokud 

v oblasti trupu provádíme rotační pohyby více než je potřeba, vyvádí to závodníka 

z celkové rovnováhy. Přímým důsledkem jsou pak určité chyby jako např. nedostatečný 

tlak na vnější lyži ve spádnici nebo ztráta kontaktu lyže s podložkou. U lyžařů vypadá 

sice trup klidně, odvádí však velkou práci. Čím stabilnější trup lyžař má, tím plynulejší 

jízdu může předvést. Nejdůležitější je koordinace práce mezi trupem a dolními 

končetinami. Tu zajišťují kyčelní klouby. Pohyby v kyčelním kloubu zajišťujeme aktivní 

točení dolních končetin. Kyčelní kloub je svým silovým potenciálem a velkými rozsahy 

pohybu pro lyžaře nejdůležitějším kloubem. Pokud kyčelní kloub není funkční, zásadně 

to lyžaře omezuje. Lyžařovy možnosti pak nejsou tak velké, ale hlavně ztrácí čas na trati. 

Segmenty lyžařova těla tvoří tzv. kinematický řetězec, což znamená, že tyto jednotlivé 

segmenty jsou navzájem pohyblivě spojeny skrze klouby. Díky těmto kloubním spojením 

můžeme tyto segmenty navzájem řídit, ale jsou díky nim zároveň omezené v pohybu.  

Obrázek 10 - Projekce těžiště ve střehovém a klasickém postoji (McPhail, 2015) 
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2.11 Fáze oblouku 

Kvasnička (2012) uvádí, že pokud chce trenér svěřenci názorně vysvětlit, k jakým 

polohám a pohybům v průběhu oblouku dochází, musí rozdělit oblouk na různé části tak, 

aby mohl závodníkovi lépe specifikovat případnou chybu. Při plynulé jízdě, kde na sebe 

jednotlivé oblouky navazují, pouhým okem nejsme schopni jednotlivé fáze oblouku 

oddělit, neboť splývají. Každá fáze oblouku je specifická a pozorujeme v ní různé prvky. 

Pokud se závodník potýká s nějakou chybou v technice nebo jen s nějakým nedostatkem, 

může se tak dít jen v určité fázi oblouku. Je proto nezbytné, aby jak trenéři, tak svěřenci 

uměli tyto fáze odlišovat a věděli, čím je každá fáze specifická. Jelikož se lyžaři pohybují 

velkou rychlostí, jsou pouhým okem těžko postřehnutelné některé chyby, či nedostatky. 

Využíváme pak tedy videozáznamů, ve kterých jsme schopni pohyb zpomalit a lépe tak 

můžeme pozorovat každý okamžik oblouku.  

Tradičně popisujeme oblouk podle fází. Různí autoři však uvádějí různý počet fází, a i je 

jinak pojmenovávají. Fáze oblouku se dělí na 2-4 fáze, uvádím ale tři typy dělení, kde 

jsou vždy minimálně 3 fáze.  

• Česká škola lyžování dělí oblouk na fáze: zahájení, vedení, ukončení, přechodová 

mezi oblouky. 

• Walter (2007) dělí oblouk na fáze: přípravná, hlavní, ukončení. 

• LeMaster (2009) dělí oblouk na 4 fáze: iniciace oblouku, fáze kontroly, dokončení 

oblouku a přechodová. 

Pro svou práci jsem si vybral členění oblouku podle LeMastera, neboť je autorem možná 

nejlepší publikace o lyžování v současnosti. Zároveň mě zaujaly názvy, jež přiřadil 

jednotlivým fázím oblouku. Ty mi připadají výstižnější a pro představu, co se 

v jednotlivých fázích děje, lepší. 

 

 

2.11.1 Fáze iniciace 

Podle LeMastera (2009) se ve fázi iniciace odehrávají tři věci: 

• Lyžařovo těžiště se pohybuje blíže ke středu nového oblouku. Vnější noha se 

pohybuje přesně opačným směrem. 

• Lyže mění hrany, přesněji řečeno, se mění hrany, které vykrajovaly předchozí 

oblouk na ty, které budou vykrajovat oblouk následující.  
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• Ve fázi iniciace se stanovuje směr a poloměr oblouku s ohledem na lyžařovu 

hybnost. 

O tom, jak závodník iniciuje budoucí oblouk, rozhoduje spousta faktorů. Mezi těmito 

faktory je sklon svahu, členitost svahu, stavba tratě, typ sněhu, volba linie atd. Závodník 

může provést iniciaci nového oblouku přechodem přes natažené, či pokrčené nohy, 

dynamicky nebo švihově, bez rotačních prvků trupu nebo s rotačními prvky.  

Je potřeba nastavit tělo tak, aby dokázalo odolávat silám při průjezdu celým obloukem, a 

aby se co nejvíce podílelo na tvoření požadovaného tvaru linie oblouku. USSA (2011) 

stanovila 3 základní cíle, kterých by měl lyžař dosahovat. Těmito cíli jsou: nejkratší 

trajektorie těžiště společně s čistotou provedení oblouku a tlakem na spádnici. Zvládnutí 

těchto 3 cílů má přímý vliv na výsledný čas. 

Dle Klicnarové (2016) již ve fázích kontroly a přechodu v předešlém oblouku začínají 

přípravy na oblouk nový. Fáze iniciace začíná pohledem očí do následujícího nového 

oblouku. Na tento pohyb přímo navazuje pohyb hlavy. Dráhu nadjetí sledujeme pouze 

očima. Hlavou závodník nijak neotáčí. Nenatáčíme ji do směru jízdy, ale periferně 

sledujeme trať a budoucí oblouky před sebou. Hlava vždy směřuje ve směru vrcholu 

následujícího oblouku. Důležitá je také osa ramen. Podle osy ramen nastavuje lyžař celý 

trup, což se promítá do postavení nohou. Je proto důležité, aby se osa ramen orientovala 

ve směru budoucího oblouku, což je většinou směrem dolů ze svahu. Jiné je to s osou 

pánve, ta totiž zaujímá ke směru jízdy kolmý úhel. Jelikož je jiný úhel mezi osou ramen 

a osou pánve, vzniká tzv. předpětí v oblasti břišního svalstva, díky kterému je lyžař 

později schopen lépe směrovat lyže do nového oblouku. Fázi iniciace, kterou můžeme 

pozorovat na obrázku č. 11 ovlivňuje to, jak lyžař úspěšně zvládne předchozí oblouk, 

hlavně fázi ukončení. Důležitou roli zde hraje kinematický řetězec: od aktivně 

přitlačených kotníků směrem výše po kinematickém řetězci. Fáze iniciace začíná 

uvolněním tlaku do původní vnější lyže, díky čemuž dojde k odhranění této lyže, zároveň 

ale musí lyžař vytvářet a postupně navyšovat tlak do nové vnější lyže. 

 

Obrázek 11 - zobrazení fáze iniciace pod číslem 4 (LeMaster, 2009, upraveno dle Klicnarová, 2016) 
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Způsoby iniciace 

 

Nejen podle LeMastera (2009) je fáze iniciace oblouku tím nejdůležitějším momentem 

v lyžování. Podstata jízdy na lyžích vychází ze vzájemného působení podložky a lyží.  

Tato vzájemná interakce podložky a lyží je pro fázi iniciace rozhodující.  

 

Klicnarová (2016) ve své práci uvádí, že kolik přechodů jezdec umí, tolikrát je lyžařem. 

O tom, jaký způsob iniciace závodník zvolí, rozhoduje spousta faktorů. Mezi tyto faktory 

patří opět volba linie oblouku, strmost svahu, kvalita sněhové podložky, vymezený 

časový úsek, který má závodník na iniciaci oblouku k dispozici a volba umístění vrcholu 

následujícího oblouku.  

Iniciaci dělíme podle přechodu mezi oblouky na dvě základní skupiny, pro které platí 

společné prvky. Jde o vertikální pohyb, který lyžař využívá pro odlehčování lyží. 

 

• Iniciace přechodem přes pokrčené dolní končetiny 

• Iniciace přechodem přes natažené dolní končetiny 

 

Oba způsoby se v závodním lyžování využívají a pro svá pozitiva i negativa se oba 

způsoby iniciace oblouku můžou vyskytnout v jedné jízdě. 

 

Iniciace přechodem přes natažené dolní končetiny 

 

Pokud má lyžař mezi jednotlivými oblouky dostatek prostoru a času, může si dovolit 

přechod přes natažené dolní končetiny. Prostor a čas je nezbytný, aby lyžař stihl pohybem 

vzhůru odlehčit lyže a včas se vrátit do požadovaných rozsahů tak, aby byl správně 

umístěn vrchol oblouku v linii trati. Iniciaci přechodem přes natažené dolní končetiny 

lyžaři provádí proto, že si na chvíli odpočinou od izometrických a koncentrických 

kontrakcí svalů dolních končetin. Jako další výhodu uvádí LeMaster (2009) možnost se 

lépe nadechnout díky roztaženému hrudnímu koši. Dle Harba (2015) je však zahajování 

oblouku přes natažené dolní končetiny nežádoucí kvůli dalšímu lyžařskému rozvoji. Jako 

hlavní důvod, proč se iniciace přechodem přes natažené dolní končetiny vyhnout, uvádí 

velkou pravděpodobnost ztráty kontaktu lyží s podložkou a narušení žádoucího úhlování 

segmentů těla v lyžařském postoji.  
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Iniciace přechodem přes pokrčené dolní končetiny 

 

V případě, že mezi oblouky není dostatek prostoru a času, což se díky navýšení poloměrů 

lyží v obřím slalomu děje často, je nucen lyžař iniciovat následující oblouk přechodem 

přes pokrčené dolní končetiny. Tento způsob iniciace závodník volí, když trať vyžaduje 

rychlou změnu hran, včasné překlopení lyží a velký rozsah. Stejně tak jako u iniciace 

přechodem přes natažené dolní končetiny však svou roli hraje umístění vrcholu oblouku 

a dávkování tlaku do spádnice. 

Carver (2015) uvádí, že v průběhu fáze kontroly oblouku je těžiště závodníka nízko nad 

sněhem. Iniciace oblouku přechodem přes pokrčené dolní končetiny volíme tedy proto, 

aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování těžiště, neboť vzdálenost těžiště od sněhu je 

menší než vzdálenost těžiště od místa opory. Při volbě této iniciace však lyžař musí 

zvládnout navíc udržet pokrčené nohy před těžištěm, které se nevejdou kvůli pevnému 

úhlu komínu lyžařských bot pod hýždě. Tato pozice vypadá, jako by si lyžař sedal na 

židli, viz obrázek č. 12.  Tuto pozici musí lyžař udržet (nesmí spadnout do záklonu) aby 

v okamžiku, kdy již začínají zabírat hrany, měl již těžiště přesně úhlově přednastavené 

vůči opoře do dynamicky vyváženého sjezdového postoje. 

 

Obrázek 12 – Iniciace oblouku přechodem přes pokrčené dolní končetiny (LeMaster, 2012, upraveno dle Klicnarová, 

2016). 

Iniciace oblouků přechodem přes pokrčené nebo natažené dolní končetiny je nejčastěji 

zmiňovaná, v závodním lyžování však existují další způsoby zahájení oblouků. Tyto 

způsoby zahájení jsou však na tolik specifické a můžeme je pozorovat většinou pouze u 

lyžařů na nejvyšší úrovni, že nemají svá pojmenování. Určité názvy těmto jednotlivým 

způsobům iniciace přiřadila ve své práci Klicnarová (2016). Názvy podle mého názoru 
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přiřadila na základě činností, které v těchto jednotlivých způsobech iniciace lyžař 

provádí. Mezi další způsoby iniciace tedy podle Klicnarové (2016) patří: přestoupení na 

lyži, přestoupení proti lyži, vykročení proti lyži, přemístění švihovým pohybem, 

„nadriftování“ do oblouku a zahájení oblouku na vnitřní lyži. 

 

Vykročení proti lyži 

U tohoto typu zahájení dochází k situaci, kdy lyžař ve fázi ukončení oblouku, kde zatížení 

spočívá ještě stále na vnější lyži, přednastaví vnitřní lyži vykročením do vyšší stopy na 

vnitřní hranu. Z této lyže se po fázi ukončení stává lyže vnější. Ve chvíli, kdy lyžař takto 

lyži připravuje, jsou obě lyže na svých vnitřních hranách, jak je možno vidět na obrázku 

č. 13. Tato činnost urychluje iniciaci nového oblouku a umožňuje okamžité zvýšení tlaku, 

je však náročná na udržení dynamicky vyváženého postoje (USSA, 2011). 

 

Obrázek 13 - Vykročení proti lyži (USSA, 2011 a LeMaster, 2012, upraveno dle Klicnarová, 2016). 

 

Iniciace švihovým pohybem  

Podešva (2012) uvádí, že tento způsob iniciace probíhá přemístěním dolních končetin 

pod tělem bez kontaktu se sněhovou podložkou. Po obnovení kontaktu je však důležité 

co nejdříve přiklonit lyže na vnitřní hrany a začít zatěžovat vnější lyži. Tento způsob 

iniciace využíváme na strmějších svazích nebo při průjezdech tratí s bránami blízko u 

sebe. Tento způsob iniciace je charakteristický dynamickým pokrčením dolních končetin 

směrem k hrudníku se současným švihovým pohybem směrem ze svahu do nového 

oblouku. Lyžař musí být opatrný, aby následný oblouku nezahajoval z vnitřní lyže. 
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„Nadriftování“ 

V případě tohoto způsobu iniciace hovoříme o kontrolovaném smyku, který slouží ke 

zkrácení poloměru oblouku, k volbě zamýšlené linie na prudších úsecích tratě a k regulaci 

rychlosti. Tento způsob iniciace volí lyžař tehdy, když není schopen vyjet čistou 

carvingovou linii. „Nadriftování“ zahajujeme v odlehčení natažením dolních končetin za 

současné rotace bérců a regulací úhlu hranění. V průběhu nemění lyžař postavení pánve, 

jak je možno vidět na obrázku č. 14. 

 

Obrázek 14 - "Nadriftováníů do oblouku (LeMaster, 2009, upraveno dle Klicnarová, 2016) 

 

 

Iniciace oblouku na vnitřní lyži 

Výhodou iniciace oblouku na vnější lyži je nutnost vytvoření stabilní dynamicky 

vyvážené základny opory. Nevýhodou však je, že utváření této opory je časově náročné. 

Iniciace oblouku na staré vnější lyži, ze které se v novém oblouku stává lyže vnitřní je 

však okamžitá. Budoucí vnější lyže je v průběhu iniciace odlehčená a umožňuje tak lyžaři 

nasměrovat ji a připravit ji do nového oblouku (Harb, 2015). 

Podle USSA (2011) spočívá výhoda tohoto způsobu iniciace v neustálém pohybu těžiště 

směrem dolů ze svahu. Podle Harba (2015) je však tento typ iniciace technicky 

nejnáročnější na rovnovážné schopnosti a přesné časování. Tento způsob iniciace 

oblouků můžeme pozorovat hlavně v mírných úsecích tratě, kdy iniciace z vnější nohy je 

časově náročnější. 
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2.11.2 Fáze kontroly 

 

LeMaster (2009) popisuje fázi kontroly oblouku jako místo, kde díky odporovým silám 

sněhu naše lyže zatáčejí. Díky silám mezi lyžemi a sněhem se mění směr hybnosti celé 

soustavy a lyže pohybující se vpřed pak díky svému vykrojení samovolně zatáčejí. 

Abychom mohli využít výhod, které přináší samovolné zatáčení carvingových lyží, 

musíme vhodně rozkládat ve fázi kontroly tlak na lyže a volit vhodně náklon lyží tak, 

abychom udělali přesně takový tvar oblouku, který chceme.  

 

Podle Baláže (2004) je tato fáze oblouku charakteristická menšími dílčími fázemi. 

V těchto dílčích fázích dochází ke kontrole rychlosti a velikosti oblouku. Tyto mikrofáze 

tedy plní jakousi regulační funkci. K regulaci fáze kontroly oblouku využívá lyžař 

venkovních i vnitřních sil. Regulaci rychlosti zajišťuje lyžař hraněním. Velikost hranění 

určuje velikost a směr pohybu těžiště a hlavně kolen. Čím více přitlačíme kolena ke 

svahu, tím více hraníme. Díky koordinaci práce svalů (vnitřní síla) pak přenášíme zatížení 

současně na obě lyže nebo pouze na jednu nebo v určitém poměru na jednu i na druhou. 

Zároveň je lyžař schopen určit, zda bude svůj tlak směřovat do přední, střední nebo zadní 

části lyže. Podle Vaverky (1989) platí v závodním lyžování zásada optimálního úhlu 

naklopené lyže a poloměru oblouku, a to s ohledem na proměnné podmínky v jízdě. 

Závodníci určují ve fázi vedení oblouku vhodnou linii oblouku podle stavby tratě, 

členitosti terénu, podle kvality sněhové podložky, rychlosti pohybu a dalších faktorů. 

Linii oblouku volí tak, aby předešli ztrátě rychlosti, a naopak rychlost průjezdem oblouku 

zvýšili.  

Ve fázi vedení oblouku u lyžařů pozorujeme lehce rozšířenou stopu a předsunutou vnitřní 

lyži. Trendem poslední doby je ale velikost tohoto předsunutí redukovat. Ve fázi vedení 

oblouku je velice důležité udržet dynamicky vyvážený (stabilní) lyžařský postoj. Podle 

Hrstkové (2010) by v tomto postoji měla být vidět přikloněná kolena směrem ke svahu a 

vnitřní rotace kyčelního kloubu. Vnitřní rotace kyčelního kloubu je kompenzována 

protipohybem trupu, a to přesně v opačném směru. Podle Vaverky (1989) lyžař mírou 

přiklánění kolen určuje velikost hranění lyží. S přikloněním kolen však musí lyžař provést 

kompenzační odklon trupu. Podle toho, jak lyžař přikloní kolena a současně odkloní trup, 

určuje míru hranění lyží, a tudíž i rychlost. 

Dle Klicnarové (2016) je v průběhu průjezdu obloukem důležité, aby lyžař vhodně 

kombinoval tlak na vnější lyži a její úhel hranění. Pokud zvětší zatížení a zvýší úhel 
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hranění, okamžitě začnou růst velikosti odporových sil. Tyto odporové síly a jejich 

momenty se podílejí na vychylování lyžaře ze stabilního postoje. Snahou lyžaře by proto 

mělo být, aby hranil co nejkratší dobu. Mezi lyžaři se situaci, kdy lyžař tlačí do lyží a 

hraní na co nejkratší dráze, nazývá krátký záběr.  

 

 

2.11.3 Fáze dokončení 

 

Podle LeMastera (2009) je lyžařovou snahou ve fázi dokončení oblouku ukončit stávající 

oblouk a připravit se na oblouk následující v opačném směru. Aby se tak stalo, musí lyžař 

vyrušit síly mezi lyžemi a sněhem, díky kterým lyže zatáčely. Toto zabezpečí lyžař 

redukcí náklonu do oblouku.  

Podle Hrstkové (2010) v této fázi oblouku staví lyžař lyže z hran na plochy a posouvá 

těžiště nad oporný bod. Tím dochází k odlehčení tlaku lyží. Ve fázi ukončení oblouku 

zaujímá lyžař základní lyžařský postoj, kdy jsou obě lyže na sněhu. Nejdůležitější na této 

fázi je fakt, že je to výchozí pozice pro následující oblouk. Pokud je lyžař v této fázi 

v dobré pozici ovlivňuje to pozitivně kvalitu následujícího oblouku a naopak. Již v této 

fázi se tedy může lyžař připravit na iniciaci následného oblouku. Na závěr je pro tuto fázi 

oblouku charakteristická mírně zúžená stopa. Podle Vaverky (1989) dosáhneme ukončení 

oblouku třemi způsoby: 

• Když zvýšíme úhel hranění vnější lyže 

• Když zvýšíme tlak na lyže 

• a kombinací obou předešlých způsobů 

 

Po ukončení oblouku dochází k přestoupení na budoucí vnější lyži, která je postupně 

zatěžována a začíná vyjíždět oblouk. 

 

USSA (2011) však podotýká, že přijetí předpokladu, že oblouk obsahuje fázi ukončení, 

by mohl navozovat pocit, že něco doopravdy končí. Fáze ukončení a fáze iniciace začaly 

splývat do jedné, a to z důvodu větších rychlostí v obřím slalomu. Zkracuje se tak čas i 

prostor pro přechod. Moderní pojetí závodního lyžování proto tedy často fázi ukončení 

vynechává.  
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2.11.4 Fáze přechodu  

 

Podle LeMastera (2009) se lyžování na nejvyšší úrovni vyznačuje velmi krátkou dobou 

strávenou v přechodové fázi. V lyžování na nejvyšší úrovni již není tato fáze téměř 

pozorovatelná, jelikož lyžaři na fázi dokončení oblouku rovnou navazují fází iniciace 

následného oblouku. Dokud ovšem lyžař nedospěje do fáze, že ve fázi dokončení již 

zahajuje nový oblouk, je fáze dokončení a iniciace jasně ohraničena a rozdělena. Tyto 

dvě fáze jsou rozděleny tzv. přechodovou fází charakteristickou jízdou po traversu. 

Klicnarová (2016) uvádí, že přechod je místo mezi jednotlivými oblouky, kde lyžař 

ukončuje jeden oblouk a začíná oblouk druhý. Tato část oblouku je mnohdy rozhodující. 

V případě, že lyžař zabezpečí hladké, efektivní a plynulé navazování starých oblouků na 

nové oblouky, zjednodušuje si zahajování těchto nových oblouků.  Fáze přechodu je 

velice důležitá, protože v této fázi si lyžař nastavuje tělo tak, aby bylo v co nejvhodnější 

pozici po celý zbytek oblouku. Jinými slovy: pokud ve fázi přechodu nenastavím tělo 

dobře, bude zaujímat nevhodnou pozici po celý zbytek oblouku. Zbytek oblouku totiž 

nedává kvůli rychlosti a působícím silám prostor pro korekci. Pokud tedy lyžař zvládne 

fázi přechodu dokonale, přímo tím ovlivňuje průběh zbylých fází oblouku a navyšuje tak 

šanci, že oblouk bude probíhat plynule a hladce.  

 

LeMaster (2009) k této fázi oblouku dodává, že začíná tehdy, když se začínají uvolňovat 

síly působící na tělo v předchozím oblouku. V této fázi proto mají lyžaři pocit akcelerace. 

V extrémních případech se mohou odlepit lyže od sněhu a může tak dojít ke krátké fázi 

letu.  

V této fázi je dle mého názoru nejdůležitější udržení těžiště vpředu, protože po akceleraci 

lyží ve fázi přechodu se lyžař může snadno dostat do záklonu. LeMaster (2009) dodává, 

že těžiště by se mělo pohybovat ve směru nového oblouku. Dále by mělo docházet k co 

nejmenšímu zvedání se ve fázi přechodu.  
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3 Cíle, úkoly a metodika práce 

 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem práce je zjištění častých chyb v technice obřího slalomu mužů v komparaci 

s technikou USSA.  

 

3.2 Úkoly práce 

 

Úkolem bakalářské práce bylo zajistit podmínky pro možné porovnání chyb s technikou 

obřího slalomu mužů. 

 

Dílčí úkoly byly tyto: 

• Rešerše literatury 

• Zpracování techniky GS na základě koncepce USSA 

• Tvorba a zpracování výsledků ankety 

• Srovnání nejčastějších chyb v obřím slalomu se zpracovanou technikou 

• Určení možné příčiny a důsledku popsaných chyb 

• Návrh korekce těchto chyb 

• Vypracování závěru 

 

3.3 Výzkumná otázka 

 

Jaké budou podle trenérů v České republice nejčastější chyby v technice obřího slalomu 

mužů?   

 

3.4 Metodika práce 

 

Práce je vyhotovena ve formě kvalitativního empirického výzkumu. Cílem kvalitativního 

výzkumu je vytvoření uceleného obrazu zkoumaného předmětu. Kvalitativní výzkum 

analyzuje různé druhy textů a informuje o názorech účastníků výzkumu. Podle Hendla 

(2012) by také měl být kvalitativní výzkum prováděn v přirozených sociálních 
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podmínkách. Běžně si výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma, podle kterého určí 

výzkumné otázky. Tyto otázky se v průběhu analýzy dat mohou měnit.  

Pro sběr dat byla použita anonymní anketa vlastní tvorby. Podle Vojtíška (2012) je anketa 

metoda, jejíž cílem je zjištění názorů na určité téma. Hlavní charakteristikou ankety je 

absence procesu výběru respondentů. Účast respondentů je čistě dobrovolná. V anketě se 

většinou pokládají otevřené zjišťovací otázky, kterých je malý počet. 

Pro zpracování dat byla použita metoda analýzy. Analýza spočívá v rozdělování celku na 

jeho jednotlivé části a zkoumání, jak tyto části fungují jako samostatné prvky. Navíc se 

zabývá vzájemnými vztahy mezi těmito prvky (Hendl, Remr, 2008). 

Pro porovnání chyb získaných z ankety s popsanou technikou byla použita metoda 

komparace. Na základě komparace pak lze vyvozovat závěry o vlastnostech objektů nebo 

procesů. Komparace je základní metodou hodnocení. Tuto srovnávací metodu lze využít 

jak při získávání poznatků, tak při jejich zpracovávání (Lorenc, 2013).  

 

3.5 Zkoumaný soubor 

 

Anketa byla rozeslána mezi trenéry v České republice, kteří jsou držitelé trenérských 

licencí od III. třídy až po diplomovaného trenéra. Na anketu odpovědělo 18 trenérů. Mezi 

nimi bylo 15,8 % trenérů III. třídy, 47,4 % trenérů II. třídy, 5,3 % trenérů I. třídy a 31,6 

% diplomovaných trenérů, viz graf č. 1. Mezi respondenty bylo 84,2 % mužů a 15,8 % 

žen, viz graf č. 2. 

 

Graf 1 - Zastoupení trenérů s různými licencemi 
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3.6 Metoda sběru dat 

 

Data byla shromážděna na základě ankety, která byla vytvořena pro trenéry v České 

republice, kteří mají vztah k závodům FIS na území ČR v kategorii mužů. Tito trenéři 

museli být buď bývalými aktivními závodníky v této kategorii, nebo tuto kategorii 

trénovat. 

Anketa byla rozeslána cíleně lidem, kteří splňují výše popsané podmínky. Anketa je 

přiložena jako příloha č. 1. Kvůli rozeslání ankety jsem nejprve musel kontaktovat 

jednotlivé členy pléna úseku alpských disciplín z krajů České republiky. Ty jsem 

následně požádal o emailové adresy trenérů v jejich kraji kvůli možnosti zaslání ankety. 

Anketa se samostatně vyhodnocovala v prostředí webové stránky google.cz.  

 

  

Graf 2 - Zastoupení žen a mužů v anketě 
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4 Výsledky 

 

V této části práce jsou srovnány chyby v technice obřího slalomu získané na základě 

ankety s technikou, která byla popsána v teoretické části. U každé chyby nebo jen malé 

odchylky od zmíněné techniky jsou vyvozené pravděpodobné možné příčiny a důsledky. 

Důležitou součástí této části práce je však navržení způsobu korekce těchto chyb. 

 

10 nejčastějších chyb v obřím slalomu mužů 

Na základě výsledků ankety, které jsem rozeslal trenérům v České republice vyšly chyby 

znázorněné v grafu č. 3. Z dvaceti možných odpovědí v anketě použiji pro tuto práci 

pouze 10 z nich, které budou mít nejvyšší četnost. V grafu můžeme pozorovat 10 chyb 

zvýrazněných oranžovou barvou, které měly v anketním šetření nejvyšší četnost. 

 

Graf 3 - Výsledky ankety, vlastní tvorba. 
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4.1 Pomalé překlápění 

 

Pomalé překlápění je většinou způsobeno zvedáním těžiště ve fázi přechodu mezi 

oblouky. Jedná se o chybu, kterou pozorujeme ve fázi přechodu a iniciace oblouku. 

Zvedání těžiště mezi oblouky ve fázi překlápění bylo vždy trenéry považováno za 

pomalejší než přechod pomocí rychlého švihového pohybu pokrčených dolních končetin 

pod tělem. Zvláště pak v tratích, kde jsou malé vzdálenosti mezi bránami, tento způsob 

iniciace oblouku hojně využíváme, neboť je o poznání rychlejší než iniciace se zvedáním 

těžiště ve vertikálním směru. Např. u lyžařů hůře silově vybavených občas pozorujeme 

tento způsob iniciace v těžkých pasážích trati nebo v závěrech tratí, neboť zvednutím 

těžiště zvyšují potenciální energii při zahájení dalšího oblouku a zvýšené těžiště využijí 

jako „pumpu“ pro generování tlaku do lyží v následném oblouku. U vyspělejších a silově 

lépe vybavených lyžařů už tento způsob iniciace už téměř nevídáme, jelikož stojí 

závodníka drahocenný čas. Pokud tedy lyžař setrvá v nízkém postoji a v přechodové fázi 

pod sebou přemístí nohy díky pokrčení, urychluje tak přechod mezi oblouky a 

zabezpečuje tak okamžité přehranění lyží z hran na hrany, viz obrázek č. 15. 

 

Možná příčina 

Příčinou tohoto technického nedostatku je dle mého názoru nedokonalý oblouk, ze 

kterého se ve fázi přechodu dostává lyžař do nového oblouku. V případě, že se lyžaři 

podaří předešlý oblouk, vygeneruje z něj dostatek energie, díky které lyžař zrychluje. 

Energie vygenerovaná v předešlém oblouku přímo ovlivňuje rychlost překlápění. Tuto 

energii stačí v přechodové fázi pouze usměrnit, lyžaři ale ve značné míře v přechodové 

fázi s překlápěním pomáhá. Pokud se tedy lyžaři předešlý oblouk nezdaří, nevygeneruje 

z něj žádnou energii. Tu pak musí nahradit svým úsilím a překlápění tak trvá déle. Další 

možnou příčinou je nedostatečná úroveň síly dolních končetin.  

 

Důsledek 

Důsledkem pomalého překlápění je pozdější iniciace následného oblouku. Tím se lyžař 

připravuje o možnost jízdy v ideální linii. Tato chyba odpovídá promeškání kritického 

momentu dle Ronalda Kippa, viz obrázek č.10 
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Náprava  

V závěru oblouku, kde můžeme zároveň využít nahromaděné energie v prohnutých 

lyžích, přemístíme přes pokrčení dolní končetiny pod tělem, které necháváme ve stejné 

pozici, ve které bylo v době fáze dokončení, do nového oblouku na nové vnitřní hrany. 

Toto přemístění se v cizojazyčné literatuře označuje jako crossunder, viz obrázek č. 15. 

Těžiště přitom zůstává v nízkém postoji. Tento způsob iniciace nám velice urychlí celý 

průběh oblouku. V jízdách, kde se zaměřujeme na tzv. crossunder přemístění, je vhodné 

využívat slalomových lyží. Od slalomových lyží mají zpravidla lyžaři lepší odezvu než 

od lyží s delším poloměrem zatáčení a lyžaři s tímto způsobem přemístění do jisté míry 

pomáhají. 

  

 

 

 

 

 

4.2 Nezatížená vnější lyže od špičky ve fázi iniciace 

 

Chyba, při které u lyžaře pozorujeme, že nezatěžuje vnější lyži od špičky, se odehrává 

hlavně ve fázi iniciace. V této fázi je nutné, aby byla vnější lyže zatížena od špičky, aby 

začala vykrajovat oblouk. Pokud nezatěžujeme lyži od špičky a tlak promítáme do středu 

lyže a v horším případě do zadní části lyže, jedná se o velmi častý technický nedostatek. 

S tímto technickým nedostatkem se potkal v určité fázi vývoje každý lyžař.  

 

Možná příčina 

Možnou příčinou nezatížené vnější lyže od špičky, je špatné postavení těžiště vůči 

lyžařově základně. Aby byla lyže správně zatížena od špičky tak, aby hlavně ve fázi 

iniciace dobře vedla, musí průmět lyžařova těžiště vůči základně směřovat před přední 

část vázání. Pokud toto není splněno, je to příčina tohoto technického nedostatku. 

Další možnou příčinou nezatížené vnější lyže ve fázi iniciace, který pozorujeme hlavně 

v točivých disciplínách, je neudržení vnější lyže na sněhu v přechodové fázi. 

V přechodové fázi se velice často stává, že lyžaři vlivem energie v lyžích získané 

vykrojením oblouku tyto lyže vypruží a dostanou se tak nad povrch sněhu. Trvá pak lyžaři 

nějakou dobu, než tuto lyži opět dostane pod kontrolu.   

Obrázek 15 - tzv. "crossunder" přemístění (Harb, 2015) 
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Důsledek 

Pokud lyžař nezatěžuje správně vnější lyži od špičky, a to hlavně ve fázi iniciace oblouku, 

nikdy nevyužije potenciál točivosti, které lyže nabízejí a vždy se lyžemi bude v obloucích 

„prát“. Tento technický nedostatek se pak projeví hlavně v zavřených pasážích tratě a 

v pasážích, kde je větší sklon svahu. Pokud nezačne ve fázi iniciace okamžitě zahajovat 

oblouk od špičky vnější lyže, je tento oblouk delší o dobu, než se vnější lyže zařízne a 

začne vykrajovat oblouk. Důsledkem nezatížené vnější lyže ve fázi iniciace je pak velmi 

často i nezatížená vnější lyže po zbytek celého oblouku. Díky této chybě navíc u lyžaře 

může dojít k tzv. „véčkování“. 

 

Náprava 

Vůči jazykům lyžařských bot jak na vnitřní, tak na vnější lyži se snažíme ve fázi iniciace 

i ve fázi kontroly oblouku zvyšovat tlak. Tento tlak je pak přenášen přes pevný skelet 

lyžařských bot upevněných ve vázání do lyží, které začínají oblouk zařezávat od špiček, 

jak můžeme pozorovat na obrázku č. 16. Klicnarová (2016) přirovnává tento cvik 

k mačkání ovoce. Toto přirovnání vyvolává představu, že mačkáním do jazyků bot 

vymačkáváme ovoce, které zde bylo pomyslně pro účely tohoto cvičení umístěno. 

Dále můžeme provádět cvičení, kdy lyžař drží v horizontální poloze hůlku oběma rukama 

před tělem v napjatých pažích a snaží se „vytahovat“ se za touto holí. Tímto úmyslným 

pohybem vpřed se posouvá průmět těžiště před vázání a zatěžujeme tak lyže v přední 

části. 

 

 

Obrázek 16 - tlak do jazyků bot k zvýšení talku do špiček lyží (Selko Photo, 2016). 
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4.3 Nezatížená vnější lyže v jednotlivých fázích oblouku  
 

Od chyby popsané v kapitole 4.2 se tato chyba liší tím, že je vnější lyže nezatížena i po 

zbytek oblouku. Nezatížená vnější lyže v průběhu celého oblouku je jen jiné označení pro 

jízdu po vnitřní lyži. Ve chvíli, kdy lyžař nemá zatíženou vnější lyži, spočívá převážná 

část zatížení na lyži vnitřní. Velice často se stává, že lyžař při jízdě na vnitřní lyži padá 

směrem do oblouku celým tělem. Naproti tomu nezatížená vnější lyže ve fázi iniciace 

nemusí nutně znamenat, že tato vnější lyže nebude zatížena po zbytek oblouku. Situaci, 

kdy lyžař promešká zatížení vnější lyže ve fázi iniciace, ale ve zbylých částech oblouku 

se mu daří na této lyži správně vykrajovat carvingový oblouk, pozorujeme spíše ve 

slalomu. I v obřím slalomu je však tato situace k vidění díky silám, které na lyžaře ve fázi 

přechodu působí. 

 

Možná příčina  

Tato chyba může mít svou možnou příčinu v jiných chybách. Lyžaři se nemusí povézt 

zaříznout nezatíženou lyži ve fázi iniciace ani v následujících fázích a naváže tak na 

chybu popsanou v kapitole 4.2. Jinou možnou příčinou je nezalamování trupu směrem 

nad lyže tak, aby se těžiště ocitlo co nejvíce nad vnější lyží. Tento stav je mezi lyžaři 

znám jako „padání do oblouku“ celým tělem. V této situaci se lyžař připravuje o možnost 

zatěžovat vnější lyži a převážné zatížení tak spočívá právě na lyži vnitřní. 

 

Důsledek 

Důsledkem nezatížené vnější lyže v průběhu celého oblouku je riskantní postoj, který má 

základ v zatížené vnitřní lyži. V takovém postoji lyžař nikdy plně nevyužije potenciál 

točivosti lyží. Díky jízdě po vnitřní lyži se navíc lyžař vystavuje riziku jednoho 

z nejběžnějších typů pádů a tím je podklouznutí v oblouku právě přes vnitřní lyži 

způsobeným nedokonalým zaříznutím vnitřní lyže. Vnitřní lyži nezařízne a nezatíží lyžař 

nikdy tak precizně jako lyži vnější.  

 

Náprava 

V případě této chyby můžeme využít jízdy pouze po vnější lyži. Tento náročný cvik si 

mohou dovolit pouze vyspělí lyžaři. Díky tomuto cviku si lyžař fixuje stabilní postoj na 

vnější noze za současné práce s rovnováhou. Jízdou po vnější lyži vyrušujeme účinky 

vnitřní lyže. Velmi důležitý je přítlak kolene vnější lyže. 
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4.4 Malé rozsahy dolních končetin 

 

Tento technický nedostatek se projevuje v souvislosti s rychlostí pohybu lyžaře. Tak jako 

pozorujeme při vysokých rychlostech motocyklu náklon směrem do zatáčky, tak 

pozorujeme velké rozsahy dolních končetin u lyžařů při vysokých rychlostech mezi 

branami. Malé rozsahy jsou přímo spojeny s malou rychlostí a jsou tedy jakýmsi 

ukazatelem technické úrovně lyžaře. Čím je lyžař technicky vyspělejší, tím větších 

rozsahů dosahuje.  

 

Možná příčina 

Možnou příčinou malých rozsahů dolních končetin absence protirotace ramen ve fázi 

kontroly oblouku, se kterou přímo souvisí přítlak pánve do směru oblouku. Tato 

protirotace ramen, která je pozorovatelná na obrázku č. 17, umožňuje lyžaři přitlačit 

pánev níže a do takové polohy, ze které jsou proveditelné velké rozsahy dolních končetin 

ve fázi kontroly oblouku. Podmínkou je však zatížená vnější lyže, a to už od fáze iniciace 

oblouku. 

 

 

Obrázek 17 – Protirotace ramen (LeMaster,2012) 

 

Důsledek 

Důsledkem malých rozsahů je přenos těžiště těla po delší dráze. Na obrázku č. 18 je vidět, 

že díky větším rozsahům dolních končetin jsme schopni přenášet těžiště po co nejkratší 

trajektorii, což je jedna ze zásadních podmínek rychlé jízdy.  

V případě, že lyžař nevyužívá rozsahů dolních končetin, zaujímá při průjezdu vysoký 

postoj, který je velmi neaerodynamický a závodníka tak připravuje o rychlost. 
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Náprava 

Aktivním krčením vnitřní nohy v koleni a protirotací ramen dosáhne lyžař přítlaku pánve. 

Tím je chopen dostat pánev níže ke sněhu, jak je k vidění na obrázku č. 17. Vyvíjíme o 

to větší tlak do vnější nohy, abychom docílili dokonalé opory. Tento tlak do vnější lyže 

vyvíjíme co nejdříve ve fázi iniciace oblouku. V případě tohoto technického nedostatku 

můžeme rovněž provádět cvičení na mírných sjezdovkách bez holí. V tom cvičení 

vzpažujeme vnitřní ruku a rameno této ruky předsouváme a vnější rukou si protlačujeme 

boky do směru oblouku. 

 

Obrázek 18 - rozsahy lyžaře a trajektorie těžiště a lyží (USSA, 2011, upraveno dle Klincarová, 2016) 

4.5 Záklon 

 

Záklon je nejčastěji zmiňovanou chybou v lyžařském světě. S využitím biomechaniky se 

tato chyba projevuje jako průmět těžiště v zadních částech lyží. V závodním lyžování se 

do záklonu lyžaři nejčastěji dostávají ve fázi dokončení oblouku, kdy neudrží tělo před 

lyžemi a lyže díky energii získané průjezdem oblouku zrychlí. Takto se dostanou před 

lyžaře a ten se tím dostává do záklonu. Řešení následků této chyby je pak pro lyžaře 

obtížné a zpravidla pak trvá i několik bran, než se dostane zpět do ideálního postoje. 

Mačkáním holeněmi do jazyků lyžařských bot a vytahováním se za rukama před tělem 

zabezpečuje lyžař to, aby tento průmět těžiště byl před přední částí vázání. Se záklonem 

se v raných letech potkal každý lyžař. 

 

Možná příčina 

Zde je možnou příčinou neudržení trupu v přední poloze nad lyžemi, a to hlavně v době, 

kdy lyže zrychlují. Toto je nejčastější příčina záklonu v závodním lyžování a lyžaři se 

proto nemálo zaměřují na posílení svalstva na břiše tak, aby trup udrželi v přední poloze. 
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Nejčastěji se závodníci do záklonu dostávají ve fázi přechodu, kdy se uvolní energie z lyží 

a ty se nekontrolovatelně dostanou vpřed.  

 

Důsledek  

Důsledkem záklonu je nedokonalé zakrojování lyží od špiček a nemožnost jakékoli další 

kontroly lyží ve všech podmínkách. Záklon je nejzávažnější pozorovatelnou chybou 

v jakékoli sjezdové disciplíně všech věkových kategorií. Závažnost této chyby spočívá 

především v riziku pádu, který je díky záklonu velmi pravděpodobný a častý. 

 

Náprava 

Při odstranění záklonu můžeme využít stejné cvičení jako u odstraňování jízdy po vnitřní 

lyži. Přizvednutí vnitřní lyže přes špičku nutí lyžaře dostat těžiště dopředu tak, aby lyži 

mohl skutečně přes tuto špičku zvednout. S těžištěm vzadu není lyžař schopen toto 

cvičení provést.  

Dalším cvikem vhodným pro odstraňování záklonu je držení nějaké pomůcky před tělem. 

Lyžaři se ale musí zdůraznit, že smyslem tohoto cvičení je vytahování se za drženou 

pomůckou. U tohoto cvičení musejí však trenéři ohlídat, aby nedocházelo k současnému 

protipohybu pánve vzad. Vpřed nad lyže se snažíme dostat celým tělem.  

 

 

4.6 Nevhodně zvolená stopa 

 

Nevhodně zvolená stopa má daleko větší dopad u rychlostních disciplín, nicméně ani u 

obřího slalomu ji nemůžeme opomíjet. Volba stopy je kolikrát jediným rozdílem mezi 

závodníky s podobnou výkoností. Zatímco dříve lyžaři brány více nadjížděli, dnes je 

snahou trenérů, aby jezdci volili co nejpřímější stopu. Ta je totiž nejrychlejší a vyžaduje 

agresivní způsob jízdy.  Je však více riziková, protože ve chvíli, kdy nestihne jezdec včas 

nasměrovat a zatížit lyže ve směru oblouku, může bránu podjet. 

 

Možná příčina  

Stanovení příčiny nevhodně zvolené stopy bylo nejobtížnější ze všech zmíněných chyb. 

Možnou příčinou této chyby je nevyježděnost. Postupem času zvyšující se úrovní 

techniky lyžování, somatickými změnami, silovým vybavením přichází lyžař i na volbu 

ideální stopy. U lyžařů na nejvyšší úrovni hraje ve volbě stopy svou velmi důležitou roli 
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čas. Čas společně s rychlostí mohou lyžaře dostat do nepříznivých situací. Stává se, že 

lyžař vlivem nějaké předešlé chyby přestane zvládat svou rychlost, o kterou zároveň 

nechce přijít, a brány začne např. podjíždět. 

 

Důsledek 

Pokud lyžař zvolí nevhodnou stopu, vystavuje se nejčastěji riziku, že podjede bránu. Při 

podjetí brány přichází závodník o rychlost a návrat se do ideální stopy pak závodníka 

stojí rychlost v několika následných bránách. Nežádoucí je také přílišné nadjíždění, neboť 

čím je menší poloměr projetého oblouku, tím je oblouk rychlejší.  

 

Náprava 

Náprava nevhodně zvolené stopy je velmi jednoduchá. Do vytyčené trati se přidají 

pomocné naváděcí štětinové branky, které označují ideální stopu. Při jejich přejetí navíc 

svěřencům nehrozí žádné nebezpečí. Tyto branky se nejčastěji dávají nad branky obřího 

slalomu tak, aby jezdci věděli, kde mají zahajovat oblouk.  

Pozoroval jsem i případ, kdy si v určité rozhodující bráně, která vyžadovala správné 

projetí, stoupl sám trenér tak, aby jej svěřenci objeli po ideální stopě. V jiném případě 

umístil trenér do trati překážku, kterou bylo také nutno objet. U tohoto cvičení však 

pochybuji o bezpečných zásadách tréninkového procesu. 

 

 

4.7 Nezalamování trupu 

 

Nezalamování trupu je v technice obřího slalomu velmi častá chyba, která má dalekosáhlé 

důsledky. Jedná se o situaci, kdy lyžař tzv. „padá do oblouku“ a má trup v jedné ose 

s nohama, které jsou nakloněné do oblouku. Ve chvíli, kdy se lyžař nezalamuje v oblasti 

pánve a trup neodklání ze směru oblouku zpět nad lyže, má špatně umístěné těžiště a je 

velká pravděpodobnost, že lyžař má více zatíženou vnitřní lyži. Jedná se o chybu, která 

ovlivňuje celou jízdu a pro jezdce je velmi problematické pro provedení oblouku tuto 

chybu dělat. 
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Možná příčina  

Příčinou nezalomeného trupu zpět nad lyže je neiniciování tohoto pohybu na začátku 

oblouku. Možnou příčinou je také větší zatížení vnitřní lyže v průběhu iniciace oblouku. 

Zatížení vnitřní lyže nutí k příklonu celého těla směrem do oblouku. Stejně tak jako u 

malých rozsahů i zde hraje velkou roli protirotace osy ramen, která umožní větší přítlak 

pánve do směru oblouku. Díky přítlaku pánve do směru oblouku může lyžař provádět 

odklon trupu směrem z oblouku zpět nad lyže. 

 

Důsledek  

Prvním závažným důsledkem nezalamování trupu v průběhu kontroly oblouku je to, že 

lyžař nemá těžiště nad lyžemi ale mimo ně směrem do oblouku. To znamená, že jezdec 

nemá zatíženou vnější lyži a váhu má z větší části na lyži vnitřní.  

Druhým důsledkem je nutnost jet kolem brány ve větší vzdálenosti. Lyžař, který provádí 

odklon trupu se tím pádem může dostat blíže k bráně. A čím blíže se lyžař k bráně 

dostane, tím kratší dráhu opisuje a tím rychleji jede. 

 

Náprava 

Za jeden z nejúčinnějších cviků na zalamování trupu považuji cvičení, které se provádí 

s holemi drženými špičkami vzhůru. V průběhu tohoto cviku vzpažujeme vnitřní ruku i 

s holí. Hůlku drženou ve vnější ruce se snažíme udržet na sněhu po celou dobu oblouku 

vedle těla a opisovat jí stejnou dráhu jako opisují lyže.  

 

 

4.8 „Véčkování“ 

 

Pojem „Véčkování“ označuje v lyžování stav, kdy lyžaři odjíždí vnější lyže jiným 

směrem než lyže vnitřní, na které navíc ještě spočívá převážná část váhy. Véčkováním 

zde nemyslíme iniciaci oblouku přes vnitřní nohu, kdy vnější lyži nechává lyžař záměrně 

odjíždět tak, aby si vytvořil ideální opornou pozici pro zvýšení tlaku ve fázi kontroly 

oblouku. 
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Možná příčina  

Příčinou této chyby je malý nebo žádný přítlak kolene vnější nohy. Špatně nasměrovaná 

a nezatížená vnější lyže pak může odjíždět jiným směrem. Další možnou příčinou je také 

situace, kdy se lyžaři nepodaří zaříznout lyži správně od špičky. Jinými slovy se jedná o 

situaci, kdy nemá lyžař správně umístěné těžiště před přední částí vázání. Lyžaři pak trvá 

delší dobu, než vnější lyži správně zařízne a tato lyže může mezitím odjíždět jiným 

směrem. 

 

Důsledek  

Ve chvíli, kdy lyžaři odjíždí jakýmkoli způsob vnější lyže, je evidentní, že tato vnější lyže 

není správně zatížená. Váha tedy spočívá na lyži vnitřní. Nebezpečím této chyby je, že 

ve chvíli, kdy se tato jiným směrem odjíždějící vnější lyže zařízne, může lyžaři způsobit 

nepříjemné zranění třísel a vazů v koleni poté, co se mu nekontrolovatelně rozjedou lyže. 

 

 

4.9 Špatné načasování jednotlivých fází oblouku 

 

Špatné načasování jednotlivých fází je po nevhodně zvolené stopě jedna z mála chyb, 

které se vyskytují i u lyžařů nejvyšší úrovně. Tak jako u nevhodně zvolené stopy je to 

kolikrát jediný rozdíl mezi závodníky, který je pozorován při zpětném vyhodnocování. 

Jednotlivé fáze oblouku, které byly započaty v nesprávný okamžik přímo ovlivňují fáze 

navazující. Zahájí-li proto např. závodník pozdě fázi iniciace, promítne se to do celého 

oblouku, který bude delší o tuto zpožděnou iniciaci. Stejně tak ovlivní rychlost jezdce 

doba strávená ve fázi kontroly oblouku a ve fázi přechodu. 

 

Možná příčina 

Možnou příčinou špatného načasování jednotlivých fází je špatný odhad. Jezdci, kteří se 

závodnímu lyžování věnují celý sportovní život, mají tento odhad vytříbený počtem jízd 

v tratích obřího slalomu. I tak se ale mezi závodníky najdou jezdci, kteří mají tento odhad 

lepší a jsou proto schopni si už v průběhu prohlídek tratí představit svou závodní jízdu.   
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Důsledek  

Nevhodné načasování jednotlivých fází oblouku může způsobit jezdci ztrátu rychlosti. 

Pokud např. závodník stráví příliš dlouhou dobu ve fázi kontroly, ztrácí rychlost. 

Předčasná iniciace oblouku může mít zase za následek ztrátu rovnováhy.  

 

Náprava 

Do jisté míry mohou také jako u nevhodně zvolené stopy pomoci opět naváděcí štětinové 

branky. Ty u jezdce vyvolají představu, kde má např. začínat fáze iniciace oblouku. Velmi 

pozitivně se promítne na časování jednotlivých fází oblouku i detailní rozebrání těchto 

fází s trenérem. 

 

 

4.10 Nevhodné postavení pánve 

 

Správné nastavení pánve v jednotlivých fázích oblouku je pro lyžaře velmi důležitá 

dovednost, protože ovlivňuje mnoho dalších lyžařských činností. Správné nastavení 

pánve je ovšem velmi diskutabilní, protože nastavení pánve je do určité míry záležitostí 

osobního stylu. Dokonce i sami trenéři to své svěřence učí každý trochu jinak. Osa pánve 

dalece souvisí i s osou ramen, jak můžeme pozorovat na obrázku č. 19. 

 

Příčina 

Jednou z možných příčin nevhodného postavení pánve jsou určité zažité stereotypy. 

Velmi se také do postavení pánve promítne to, jak moc lyžař předsouvá vnitřní lyži. 

Postavení pánve také ovlivňuje míra předsunutí vnitřní nohy. Pokud má např. lyžař 

přílišně předsunutou vnitřní lyži, rotuje mu pánev ven z oblouku. Postavení pánve také 

ovlivňuje osa ramen.  

 

Důsledek  

Důsledkem špatného postavení pánve je rotace celého trupu. Rotace trupu vychází 

z rotace pánve. Postavení pánve ale neovlivňuje pouze trup ale i dolní končetiny. Přílišná 

rotace v obou směrech např. ovlivňuje zatížení vnější a vnitřní lyže.  
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Obrázek 19 - Osa ramen a pánve v průběhu oblouku (LeMaster, 2012) 

 

Náprava 

Mezi cviky, které mohou ovlivnit postavení pánve, jsou zejména ty, které nějakým 

způsobem fixují tělo ve svislé ose tak, aby nedocházelo k rotačním pohybům. Velice 

účinným cvikem pro správné postavení pánve je „pochodování v oblouku“. Při tomto 

cvičení provádíme na mírných svazích v malých rychlostech střídavý pohyb nohama 

vpřed a vzad, který vypadá, jako bychom nohama šoupali. V průběhu tohoto cvičení si 

jezdec snaží uvědomovat rotaci pánve vzniklou nuceným pohybem nohou vpřed a vzad. 
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5 Diskuze 

Techniku obřího slalomu zpracovanou podle koncepce USSA zmiňuje jen málo trenérů 

nebo autorů v českém lyžování. Podle této koncepce jsem popsal techniku obřího 

slalomu, která by měla vyhovovat potřebám trenérů dnešního lyžování, neboť její 

úspěšnost potvrzují výborné výsledky amerických lyžařů. V této práci je podle koncepce 

USSA rovněž zmíněna pyramida základních lyžařských dovedností. Tato pyramida je 

velmi logicky sestavena od těch nejzákladnějších dovedností až po dovednosti, které jsou 

nejnáročnější na zvládnutí. Tuto pyramidu dále rozšířil např. Nolting (2014) a ve své práci 

ji uvádí i Klicnarová (2016). Ta svou pozornost nejvíce věnuje spodnímu patru této 

pyramidy, kterým je dynamicky vyvážený základní postoj. Tento postoj přirovnává ke 

střehu v kolektivních hrách. 

Na samém vrcholu pyramidy USSA jsou zmíněny 3 nejdůležitější dovednosti k rychlé 

jízdě. Kromě nejkratší cesty těžiště a tlaku ve spádnici je zde ještě zmíněno čisté vedení 

lyží. O čistém vedení lyží hovoří spousta autorů, kteří se věnují tématu lyžování. Mezi 

těmito autory nechybí LeMaster (2009), Harb (2015), Kipp (2012) atd. Všichni uvádějí 

čisté vedení lyží jako podmínku rychlé jízdy. Mně osobně se však tzv. čisté vedení lyží 

zdá jako poněkud nešťastný pojem, neboť není prakticky možné mít čisté vedení lyží od 

startu až do cíle v tak obtížných tratích, které pozorujeme v nejvyšších soutěžích alpského 

lyžování. Tento pojem bych proto nahradil jiným, který má sice podobný význam, ale je 

ještě o něco rozšířený. Namísto čistého vedení lyží bych dosadil eliminaci odporových 

sil. Díky eliminaci všech možných odporových sil je tedy závodník schopen předvést 

rychlou jízdu. O odporových silách se ve svých publikacích rovněž zmiňují Jelen, 

Příbramský a Maršík (2001) a Vaverka (1989). Ti potvrzují mou domněnku, neboť tvrdí, 

že čím větší jsou odporové síly, tím větší dopad to má na rychlost.  

 

V teoretické části této práce je popsána technika obřího slalomu mužů, ke které vedla 

dlouhá cesta vývoje. Tuto techniku pozorujeme u nejlepších lyžařů na světě, nicméně 

bychom ji neměli brát jako určité dogma. Mezi lyžaři se často objeví jedinci s dosti 

osobitým lyžařským stylem, kteří jsou úspěšní, modelovou techniku však ze široka 

obkračují a boří tak veškeré představy o jediné možné uplatitelné technice. Příkladem za 

všechny je americký lyžař Bode Miller, který lyžařský svět fascinoval svými úspěchy. 

Modelová technika mu však nikdy nic neříkala.  Ke každému jedinci by se proto podle 

mého názoru v lyžování mělo přistupovat individuálně a techniku upravovat na míru 
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podle toho, co komu zrovna vyhovuje. Je tedy chybou vycházet z jedné definice techniky 

a uplatňovat ji na všechny lyžaře stejně. Velice často se totiž stává, že i jedinec s na první 

pohled nepěknou technikou jezdí rychle. Je proto obtížné klasifikovat, co je chybou a co 

už je osobitým a třeba efektivnějším lyžařským stylem.  

Technice obřího slalomu se velmi podrobně věnuje např. LeMaster (2009), Harb (2015) 

a Rearick (2014). Dle mého názoru je právě práce Rona LeMastera asi nejlépe 

zpracovanou publikací, která se věnuje závodnímu lyžování. Předmětem příspěvků Harba 

(2015), které publikuje na svých webových stránkách, jsou rozbory jízd nejlepších lyžařů 

ve světovém poháru. V každé úspěšné jízdě, kterou rozebírá, spatřuje Harb nějakou 

příčinu. Ve svých příspěvcích vyzdvihuje zdařilé momenty těch nejlepších jezdců. Pokud 

spatřuje Harb příčiny úspěšných jízd v jednotlivých zdařilých momentech, pak se dají 

příčiny neúspěchu spatřovat u chyb, které se v technice obřího slalomu vyskytují. Tento 

způsob nazírání jsem se proto rozhodl využít při popisu jednotlivých chyb a u každé 

chyby jsem se tak pokusil stanovit možnou příčinu. 

Techniku obřího slalomu zpracovanou podle koncepce USSA zmiňuje také např. 

Klicnarová (2016).  Ta ale navíc ve spolupráci se svým trenérem rozebrala do větších 

detailů některé fáze oblouků, ale pro porozumění určitých jejích částí práce musí být 

čtenář znalý anatomie a fyziologie. Nepopisuje totiž pouze techniku, ale také to, co se 

s lyžařem děje hlavně na úrovni svalového napětí. Ve své práci jsem fyziologické účinky 

vynechal. Jednou z fází, které se Klicnarová (2016) daleko více věnuje je fáze zahájení. 

Tu hodnotí jako nejdůležitější část oblouku stejně tak jako např. Walter (2007) a Nolting 

(2014). Klicnarová (2016) však u fáze iniciace, kterou nazývá fází zahájení, rozebírá 

několik způsobů provedení, jako je např. přestoupení na lyži, vykročení proti lyži, 

přemístění švihovým pohybem atd. Ve své práci jsem se proto také rozhodl popsat 

několik dalších způsobů iniciace.  

 

Má výzkumná otázka měla za cíl zjistit, jaké jsou podle trenérů v ČR nejčastější chyby 

v technice obřího slalomu mužů. Mezi těmito chybami, které v anketním šetření vyšly 

s nejvyšší četností, byly: pomalé překlápění, nezatížená vnější lyže od špičky ve fázi 

iniciace, nezatížená vnější lyže v jednotlivých fázích oblouku, malé rozsahy, záklon, 

nevhodně zvolená stopa, nezalamování trupu, „véčkování“, špatné načasování 

jednotlivých fází oblouku a nevhodné postavení pánve. 

Chyby v lyžování popisuje také např. Jireš (2017), který ke každé chybě navrhuje několik 

cvičení. Tato cvičení uvádí jako možné způsoby nápravy. Jireš navrhuje cvičení 
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k několika chybám, které se shodují s chybami z mé ankety. Mezi těmito chybami je např. 

záklon a špatná volba stopy. Jireš (2017) však navrhuje cvičení, která se liší od mnou 

navrhovaných. U záklonu navrhuje jízdu v rozepnutých lyžařských botách či na 

telemarkových lyžích. Jízda v rozepnutých lyžařských botách se mi však zdá jako 

nevhodné cvičení. LeMaster (2016) však podotýká, že v interakci mezi lyžařem a 

sněhovou podložkou je vhodně zvolená a napevno dotažená lyžařská obuv zásadní. U 

volby stopy se však s Jirešem (2017) shoduji v navrhovaném cvičení, kterým je využití 

naváděcích štětinových branek.   

Kvůli velkému množství chyb, které se dají v lyžování pozorovat by se nabízela možnost 

rozdělení chyb podle určitých kritérií. Tento proces je ale velmi složitý. Vyskytující se 

chyby se dají rozdělit podle mnoha kritérií např. podle fáze, ve které k chybě dochází, 

podle části těla, která se zásadně podílí na chybě, podle průmětu těžiště, podle pohybů, 

které lyžař vykonává atd. Chyby podle určitých kritérií rozděluje např. Jireš (2017). Ve 

své prezentaci zmiňuje kromě předpokladů úspěšné jízdy závodníka právě rozdělení chyb 

podle několika kritérií. Pro svou práci jsem se ale rozhodl chyby nezačleňovat do žádných 

kategorií kvůli velkým souvislostem mezi chybami. Problémem je podle mého názoru 

skutečnost, že jednotlivé chyby mají možnou příčinu v chybách jiných. Začleňování 

těchto chyb je o to složitější. 

Různá cvičení rovněž navrhují LeMaster (2009) a Walter (2007). LeMaster však 

nepopisuje tato cvičení jako způsob odstranění chyb, ale jako prostředek k dosažení 

správné techniky. Svá cvičení nenavrhuje tedy na konkrétní chyby tak jako Jireš (2017). 

Pokud ovšem vyjdeme z předpokladu, že jimi navrhovaná cvičení jsou využitelná 

k nácviku správné techniky a chyby jsou pouze určitým odklonem od ideální techniky, 

dají se i jejich cvičení využít k nápravám chyb.  

K přítlaku pánve do směru oblouku navrhuje LeMaster (2009) stejné cvičení, jako 

navrhuji já, ve kterém vnější rukou protlačujeme boky do směru oblouku a vnitřní ruku 

držíme ve vzpažení. Stejné cvičení navrhuji u malých rozsahů pohybu dolních končetin. 

LeMaster dále doporučuje např. pro práci s těžištěm jízdu ve volném terénu či dokonce 

v boulích. Tato cvičení nikterak nezpochybňuji, z hlediska bezpečnosti jezdce jsem však 

podobná cvičení nenavrhoval. 
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6 Závěr 

 

V této práci jsem splnil cíle a všechny dílčí úkoly, které jsem si předem stanovil. Podařilo 

se mi popsat techniku obřího slalomu podle koncepce USSA. Na základě zpracované 

techniky obřího slalomu v teoretické části této práce jsem tak měl výchozí bod ke 

srovnávání častých chyb vyskytujících se právě v obřím slalomu mužů. Každou chybu 

jsem mohl porovnat s popsanou technikou a zjistit tak, v čem dochází k odklonu od 

ideální techniky. 

 

Cílem této práce bylo zjištění nejčastějších chyb v technice obřího slalomu mužů 

pozorovaných českými trenéry v nejvyšší soutěži sjezdového lyžování na našem území. 

K tomu byla využita anketa, kterou jsem rozeslal mezi některé trenéry v ČR. Po 

vyhodnocení výsledků ankety bylo pro účely této práce vybráno deset chyb s nejvyšší 

četností. Tyto chyby byly srovnány s technikou zpracovanou v teoretické části.  U každé 

chyby jsem se pokusil určit možnou příčinu a důsledek. Důležitou součástí této práce bylo 

také navržení možné nápravy jednotlivých chyb. 

 

Informace o příčinách chyb by nyní měly sdělovat, proč k jednotlivým chybám dochází 

nebo co těmto chybám předchází a důsledky jednotlivých chyb by měly objasnit, k čemu 

dojde v případě jízdy s jmenovanými chybami. Znalost příčin a důsledků popsaných chyb 

mi nakonec umožnila navrhnout způsob nápravy těchto chyb skrze různá cvičení. 

Tato cvičení jsou navržena tak, aby byla jednoduchá na provedení a měla co nejlepší efekt 

při odstraňování chyb, ke kterým se navrhovaná cvičení vztahují. V případě, že se tato 

cvičení zapojí i do běžného tréninkového procesu ve volných jízdách, dá se zmíněným 

chybám dokonce předcházet. 

 

Tato práce by mohla pomoci nejenom trenérům lyžování, neboť navrhuje způsob nápravy 

chyb, které samotní trenéři nejčastěji spatřují. Velmi mě potěší, pokud se má práce někdy 

v budoucnu dostane k někomu z lyžařského světa a bude případně ku prospěchu.  
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file://///Users/janhavel/Disk%20Google/Bakalářka.docx%23_Toc532373609
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10 Přílohy    

 

Příloha č.1 - Anketa 

 

Přeji hezký den, rád bych Vás požádal o vyplnění této ankety, která je součástí mé 

bakalářské práce na téma „Časté chyby v technice obřího slalomu mužů“. Odpovědi, které 

mi poskytnete, poslouží jako podklady k mé bakalářské práci. 

V tomto dotazníku Vás žádám o vybrání z Vašeho pohledu 10 nejčastěji se vyskytujících 

chyb v technice obřího slalomu kategorie mužů. Z nabízených možností proto prosím 

vyberte právě 10 chyb, které se podle Vás vyskytují nejčastěji. V případě neporozumění 

jednotlivých možností v první části ankety mě můžete kontaktovat na telefonním čísle: 

774480840. 

Anketa je naprosto anonymní a Vaše odpovědi poslouží pouze k sepsání mé bakalářské 

práce. Vyplnění ankety trvá zhruba 10 minut. Pokud byste měli zájem seznámit se s 

výsledky studie, můžete se na mě obrátit na této e-mailové adrese: havelik.j@seznam.cz. 

Děkuji za Vaši ochotu i za Váš čas, Jan Havel. 

 

Vyberte 10 chyb, které se podle Vašeho názoru nejčastěji objevují v technice obřího 

slalomu kategorie mužů. 

 

• Pomalé překlápění lyží ve fázi přechodu 

• Zvedání těžiště v průběhu přechodové fáze 

• Špatně rozložený tlak na plosku nohy (např. do oblasti paty, malíkové a palcové 

hrany) 

• Ztráta kontaktu s podložkou 

• Nezatížená lyže od špičky ve fázi iniciace oblouku 

• Malé rozsahy dolních končetin v průběhu kontroly oblouku (stání nad lyžemi) 

• Přiklánění hlavy do směru oblouku 

• "Áčkování" (přiklánění vnější lyže k lyži vnitřní) 

• Nevhodná poloha paží 

• Záklon (neudržení těžiště před přední částí vázání ve všech fázích oblouku) 

• Nedostatečně zatížená vnější lyže v jednotlivých fázích oblouku 

• Přílišná rotace trupu do směru oblouku 
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• Přílišná rotace trupu směrem ven z oblouku 

• Nevhodně zvolená stopa 

• Nezalamování trupu ve fázi kontroly oblouku 

• Přílišně předsunutá vniřní lyže 

• "Véčkování" (odjíždějící vnější lyže směrem ven z oblouku ve fázi iniciace a 

kontroly oblouku) 

• Špatné načasování jednotlivých fází oblouku 

• Nevhodná šířka stopy 

• Nevhodné postavení pánve v jednotlivých fázích oblouku 

 

Zvolte prosím třídu své trenérské licence 

• III. třída 

• II. třída 

• I. třída 

• DT (diplomovaný trenér) 

 

Vyberte, jakého jste pohlaví 

• Muž 

• Žena  


