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Abstrakt 

 

Název práce: 

 Soubor cvičení pro klíčová místa výuky carvingových oblouků 

 

Cíl práce: 

 Cílem diplomové práce je vytvořit multimediální pomůcku pro výuku 

carvingových oblouků, která bude obsahovat vhodná průpravná cvičení rozdělená podle 

klíčových míst ve výuce a popisovat způsob jejich provedení. 

 

 

Metody práce: 

 Při tvorbě diplomové práce bylo použito jednak metody obsahové analýzy a dále 

metod participantního a neparticipantního pozorování spojeného s videoanalýzou 

digitálního záznamu a praktickou tvorbou DVD.  

 

Výsledky: 

   Výsledkem práce je vytvořené DVD obsahující výběr dvaceti osmi cvičení pro 

výuku klíčových míst v carvingu. 

 

Klíčová slova: 

 carvingový oblouk, klíčová místa, výuka lyžování, průpravná cvičení  



 

Abstract 

 

Title: 

 Key parts of the carved curves instruction - training set 

 

Aim of the study: 

 The aim of the thesis is to create a multimedia tool for teaching carving arcs, 

which will include appropriate training exercises, broken down by key points in the 

teaching method and describe their implementation. 

 

Methods: 

 In developing this thesis was used both methods and content analysis methods 

participant and nonparticipant observation and video analysis coupled with digital 

recording and practical DVD creation. 

 

Results: 

 The result of the work is created by a DVD containing a selection of twenty 

eight exercises for teaching key locations in the carving. 

 

Key words: 

 carving turn, key positions, teaching skiing, training exercises 
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1. Úvod 

 

Sjezdové lyžování patří mezi oblíbené rekreační sporty a to jak u nás v České 

republice, tak ve světě. I pro mě je to jeden z nejoblíbenějších sportů, kterým se snažím 

v zimním období strávit co možná nejvíce času.  

Lyžuji již od mládí, kdy mě do tajů tohoto sportu zasvětil otec mého kamaráda, 

který vyučoval tělesnou výchovu na základní škole.  

Následovalo období, kdy jsem se chtěl odlišovat od ostatních, a proto jsem 

vyměnil lyže na několik let za snowboard. 

 Po pěti letech strávených jen na jednom „prkýnku“, jsem se pomalu začal vracet 

zpět na „prkýnka“ dvě.  Bylo to v době, kdy se na našem trhu začaly objevovat lyže, 

které slibovaly větší požitek z jízdy a snazší ovladatelnost díky většímu bočnímu 

krojení. V té době jsem ale ještě neměl ponětí, co je to opravdová jízda po hranách 

řezanými jinak též carvingovými oblouky.  Do této problematiky jsem začal pronikat na 

PF JČU v Českých Budějovicích po dobu svého bakalářského studia oboru tělesné 

výchovy a sportu a to po stránce praktické i teoretické. Zde jsem také úspěšně složil 

zkoušky a získal kvalifikaci cvičitele lyžování. 

Mnozí kamarádi a známí se na mě nyní často obracejí s prosbou, zda bych jim 

osvětlil, jak se naučit jezdit carvingově, tedy řezanými oblouky.  

V této souvislosti jsem si uvědomil fakt, že lyžařská veřejnost je sice vybavena 

lyžemi s velkým bočním krojením, ale jen malá část lyžařů umí potenciál moderních 

lyží využít.  

Již dříve jsem se zabýval myšlenkou, že by bylo dobré mít  k dispozici příručku, 

například elektronické médium, na kterém by byla obsažena jednotlivá cvičení, vhodná 

pro nácvik jízdy po hranách a to jak v textové tak i v obrazové podobě. 

Toto vše jsou důvody, proč se téma mé diplomové práce týká výuky 

carvingových oblouků. Pokusil jsem se v ní vytipovat klíčová místa, specifická pro 
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jízdu řezanými oblouky a pak do elektronické podoby zpracovat, podle těchto klíčových 

míst, skupiny vhodných průpravných cvičení.  

Lyžování je mému srdci blízké a rád bych jednu z jeho moderních technik 

srozumitelně a po jednotlivých krocích přiblížil všem, kteří rádi tráví čas na 

zasněžených svazích a carvingových lyžích. 
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1 Historie carvingu  

U každé z klasických lyžařských technik jde s celkem velkou přesností určit kde 

a v jaké době vznikly podle jejich nejvýznamnějších představitelů a propagátorů. 

Carvingová technika je v tomto smyslu velmi těžko uchopitelná. Většina lyžařských 

expertů datuje vznik carvingu do roku 1966, ale řada z nich při vývojové rekapitulaci 

uvádí řadu jeho historických kořenů, které jsou starší. Extrémní názor dokonce tvrdí, že 

carving byl odstartován vznikem prvních lyží telemarského tvaru s  poloměrem cca 75 

m z období okolo roku1860. Další útržkovité zmínky o řezání zahraněných, výrazně 

krojených lyží a o jejich „samovedení“ jsou známy již z roku 1913, respektive 1922.  

K prvnímu užití pojmu „carving“ došlo v Evropě zřejmě v roce 1972. V tomto 

období se evropští lyžařští experti seznámili v Kanadě a USA s tzv. carvingovou 

metodou. Ta spočívala, shodně se současností, ve vyřezávání oblouků v paralelním 

postavení lyží pouze po hranách, bez podílu smyku a to na cvičných, tedy velmi 

mírných a upravených svazích. Již tehdy k tomu byly třeba, jako nutný předpoklad, lyže 

uprostřed výrazně užší než ve špičce a patce a stranově tuhé boty. Metodika byla velmi 

jednoduchá – předklonem a pokrčením nohou v kolenou a kotnících došlo k zatížení 

lyží v jejich přední části a jejich zahranění. Náklony těla byly podobné jízdě na kole do 

zatáčky. 

 V 80. letech experimentovala s výrazně krojenými lyžemi firma Elan. Do jejich 

úspěšných testů (a to i v závodech) se zapojil i největší fenomén alpského lyžování 

tohoto období Ingemark Stenmark. V roce 1991 tato firma uvedla na trh model 

Parabolic s poloměrem 12 m. Navíc přišla s revolučním a i z dnešního hlediska 

extrémním modelem, Big Foot. 

 Na veletrhy sportovního zboží v roce 1996, a v nabídce pro sezonu 1996/97, 

přišla s výrazně krojenými lyžemi celá řada výrobců a zároveň se všeobecně ujal pojem 

carving jako moderní forma lyžování.  
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Tím byla odstartována nejprudší revoluce v historii sjezdového lyžování, kterou 

zpočátku nepředpokládali ani nejfrenetičtější průkopníci carvingu. Postupem času se 

výrobci neuvěřitelně rychle propracovali až k nabídce extrémně vykrojených 

funcarvingových lyží s délkou jen 140 cm a poloměrem atakujícím desetimetrovou 

hranici. U většiny modelových řad se však jednalo přece jen o umírněnější vývoj, kdy 

byly sety nabízených lyží každoročně o cca 10 cm kratší a měly rádius o několik metrů 

menší než předchozí modely. Nabídka nových modelů byla velmi široká. Od 

semicarvingových a soft carvingových lyží s poloměrem okolo 28 m až po radikální 

funcarvery, jež se staly na čas etalonem carvingových lyží a nově i Shorties a Super 

shorties. Lyže klasických délek a krojení se staly velmi rychle prakticky neprodejnými. 

K tomu přispěl i fakt, že se carvingové lyže ukázaly vhodné i pro klasické techniky 

lyžování. Velmi výrazným faktorem vývoje byla i snaha výrobců o výrazné zvýšení 

prodejů nových lyží. Mnohem méně revoluční byl vývoj sjezdařských bot. Výrazná 

dopředná flexe a pevnější stranové vedení, jež byly zpočátku vyhrazeny speciálním 

carvingovým modelům, se postupně staly standardem prakticky všech nabízených typů 

(Štumbauer, Vobr, 2007). 

 

 Pokud jde o techniku jízdy a metodiku nácviku, je třeba připomenout, že jedním 

z prvních autorů, který popsal a také vyučoval jízdu v obloucích po vnitřních hranách 

bez smýkání lyží stranou, byl v 70. letech minulého století geniální metodik Vladislav 

Čepelák. Popsal techniku jízdy ve vlnovce, což jsou vlastně velmi otevřené carvingové 

oblouky, jeté na mírném sklonu svahu, blízko spádnice. Bohužel v té době nebyly ještě 

k dispozici carvingové lyže. Většina učitelů nebo trenérů lyžování, kteří v minulosti 

absolvovali nejrůznější školení, si určitě na tyto oblouky vzpomene, neboť s jejich 

zvládnutím měli značné potíže. Dnes již s nácvikem vlnovky větší problémy nejsou 

právě díky carvingovým lyžím. 

 I další domácí publikace v pozdější době zdůrazňují jízdu po vnitřních hranách 

lyží se snahou o omezení smyku na nejmenší možnou míru, a to na rozdíl od většiny 

zahraničních učebnic, kde byly dlouho základem sjezd šikmo svahem, sesouvání a 

smykové oblouky (Maršík, 2003). 
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2.2 Historie carvingu v datech 

1860 Telemarken – vyrobeny první lyže s vykrojením – známý „telemarský tvar“. 

1966 Prodávají se první snowboardy jako předchůdci carvingových lyží. 

1966 Zvone Debjak ze Slovinska staví první silně vykrojené lyže s názvem Kaninke. 

1977 Firma Burton začíná sériově vyrábět snowboardy s bočním vykrojením pro 

alpský styl. 

1977 ELAN – patent na lyže s přestavitelným vykrojením (Servo a Retro). 

1984 Ingemark Stenmark vyhrává paralelní slalom na silně vykrojených lyžích Elan. 

1987 Jörg Kiesow a Walter Kuchler - šest televizních filmů RTL ukazujících vývoj 

k radikálnímu lyžování. 

 ELAN – oznamuje použití silně vykrojených lyží v závodech. 

1989 Walter Kuchler: Die neue Skitechnik - konfrontace staré a nové techniky v 

Rakousku. 

1991 První carvingové lyže pro veřejnost: ELAN Parabolic - radius 12 m, 

KNEISSL Ergo - radius 12 m, 

Reinhard FISCHER Snowrider. 

1994 Lyže na obří slalom dostávají větší vykrojení než slalomové lpyže (kolem 37 m). 

1995 Nakladatelství SPORTS vydává první masověji rozšířenou knihu o carvingu 

Waltera Kuchlera: SuperSki radial radikal -  

 ISPO Mnichov – všichni výrobci mají v nabídce Carving Ski s poloměrem 9-

24m  

1996 Lyže na obří slalom se dostávají s poloměrem pod 30 m, u některých firem se 

zařazují s 24 m mezi běžné carvery. 
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 President jugoslávské organizace učitelů lyžování Milan Maver vydává druhou 

světově rozšířenou knihu o carvingu Nova Radialna Technika –  

1997 ISPO – všechny firmy představují řady carverů, někteří výrobci již nenabízejí 

klasické lyže, carvingové se stávají standardem. 

Walter Kuchler: Skirevolution carving - druhá kniha od SPORTS. 

1998 Začíná se jezdit FIS Carving Cup. 

 ATOMIC – Funcarver 9.11 a Carvermaschine (140cm), HEAD – Cyclone (140 

cm), SALOMON – Axelcarver (152 cm). 

Walter Kuchler: Carven: Der Skikurs für Einsteiger und Umsteiger. 

1999 První slalomové lyže se silným vykrojením, superkrátké pod 100cm, slope style. 

2001 Všechny lyže na sjezdové tratě se poloměrem i délkou přibližují 

funcarvingovým lyžím. 

2002 Ústup firem od funcarverů, jsou nahrazeny lyžemi slalomovými. 

2005 Roste obliba crossových a allmontain lyží oproti dřívějšímu trendu slalomových 

lyží, prodlužují se délky nejprodávanějších lyží a u některých modelů se 

rozšiřují středy lyží 

2008 Roste obliba i prodej freridových a freestylových lyží oproti slalomcarvingovým 

či racecarvingovým lyžím (Šteiner, 2010). 
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2.3 Materiálové vybavení 

2.3.1 Parametry carvingového vybavení 

Nabídka sjezdových lyží je v dnešní době ve většině specializovaných obchodech 

obrovská. Zákazník je tedy při výběru limitovaný pouze cenou, kterou je ochotný za 

nové lyže zaplatit.  

Aby nám nové lyže sloužily k plné spokojenosti, musíme racionálně zvážit tyto faktory: 

- úroveň svých lyžařských dovedností (začátečník, expert apod.) 

- terén, ve kterém se budeme převážně pohybovat (upravené sjezdovky, volný terén, 

naše hory, alpské svahy) 

- preferovaný charakter jízdy (krátký oblouk, dlouhý oblouk, rychlá nebe spíše 

pomalejší jízda) 

 

Hlavní parametry výběru lyží:  

Délka lyží   

Je dána zejména charakterem jejich použití, podle kterého výrobci své produkty 

zařazují do určitých kategorií. V rámci každé kategorie je pak nutný výběr vhodné 

délky podle vlastních tělesných proporcí a osobních preferencí. 

 

Boční vykrojení lyže (radius)   

Výraznou měrou ovlivňuje celkový charakter jízdy zejména pak poloměr 

oblouků. Každá kategorie lyží je charakteristická určitým rozsahem poloměrů krojení 

nabízených lyží. V rámci kategorie je pak nutný výběr podle osobních preferencí. 

Velikost bočního krojení lyže je ovlivněna jejich délkou. Stejný typ lyží má v různých 

délkách také různé poloměry. 

Geometrie lyže – je určena šířkou lyže ve špičce, středu a na konci a vzájemnými 

poměry těchto rozměrů. Celkově širší lyže mají dobré vlastnosti v hlubokém nebo 
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problematickém sněhu. Široká špička lyže umožní rychlejší a agresivnější zahájení 

řezaného oblouku. Široký konec lyže se bude projevovat silou ve fázi ukončení 

oblouku. Užší konec lyže pak lépe umožní případné dokončení oblouku smykem. 

V dnešní době je možné se setkat se stále rozmanitějšími tvary lyží. Stále oblíbenější je 

jízda ve volném terénu, kam spadají lyže, které již nemají klasické telemarské krojení. 

Tyto lyže se od špičky k patě zužují a pod botou mohou mít šířku kolem 13 centimetrů. 

Univerzálnost těchto lyží je velice omezená. Jejich parametry jsou zaměřeny pouze na 

jízdu v hlubokém sněhu na otevřených pláních. Proto jejich využití u nás je velmi malé.   

 

Tvrdost lyže ve flexi (ohybu)   

Jedná s o parametr, který udává, jaká síla musí být vyvinuta k tomu, aby došlo 

k prohnutí. Platí pravidlo, že čím „tvrdší“ je lyže, tím obtížnější bude její prohnutí. 

Zároveň však bude její vedení stabilnější, hlavně na tvrdém povrchu. Čím měkčí je lyže, 

tím snáze ji lyžař při jízdě prohne, ale na tvrdém povrchu nebude v oblouku tak stabilní 

jako lyže tvrdší. Z toho vyplívá, že lyže měkčí jsou určeny hlavně pro začátečníky a 

rekreační lyžaře, sportovní lyžař a závodník sáhne po lyži tvrdší. Při volbě tvrdosti lyže 

bychom měli přihlédnout také k hmotnosti jejího uživatele – platí, že čím těžší lyžař, 

tím tvrdší lyží by měl volit. 

 

Tuhost lyže ve zkrutu (torzi)   

Tento parametr udává, jak obtížně je možné lyži zdeformovat – zkroutit tak, aby 

její jednotlivé podélné části – špička, střed, pata nebyly v jedné rovině. Možnost uvést 

lyži do zkrutu je vlastnost negativní, a proto se výrobci lyží snaží tento jev co nejvíce 

konstrukčně omezit. V praxi to znamená, že pokud bude lyže příliš měkká ve zkrutu, 

lyžař může v oblouku správně uvést střed lyže pod vázáním na hranu, ale její přední a 

zadní část budou pokračovat více či méně naplocho – nedojde k jejich zahranění. 

Kvalita jízdy, především na tvrdé trati, bude tedy značně omezená. 
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Výška boty nad sněhem   

Výška lyžařské boty nad sněhem je rozměr složený z výšky lyže, podložky, 

která bývá často součástí lyže nebo vázání, a výšky samotného vázání. 

Výhodou vyššího postavení lyžaře nad sněhem je: 

- snazší přehranění – překlopení lyže z jedné hrany na druhou v důsledku lepších 

pákových poměrů 

- větší úhel hranění a zásadní omezení styku boty se sněhem v případě velkého 

naklopení lyže na hranu, tzv. boot-out 

- podložka se podílí na tlumení nežádoucích vibrací, což umožňuje klidnější jízdu 

v oblouku 

Výška lyžařské boty nad sněhem se pohybuje v rozmezí přibližně 45 mm u 

běžných setů lyží s vázáním allroundové kategorie, až 90 mm i více u kategorie 

funcarverové (Částka, Kolovská, Vojtík, 2005). 

 

2.3.2 Konstrukce carvingových lyží 

Sendvičová konstrukce 

Tato konstrukce pochází již z počátku 60. let 20. století a ještě před 10 až 15 lety 

byla touto technologií vyráběna podstatná část produkce. Dnes je tato konstrukce, která 

vyniká pružností a torzní tuhostí, používaná pro ostré verze závodních lyží. Řada 

výrobců ji však používá i pro vyšší modely zejména slalomových lyží, racecarverových 

a freeridových modelů. Jejím základem jsou dva nosné plátky vyrobené z laminátu ze 

skelných, karbonových, či kevlarových vláken eventuálně jejich kombinace, nebo 

z kovových slitin na bázi hliníku a eventuálně jejich kombinace s lamináty. Mezi těmito 

nosnými plátky je jádro. To je dnes vyráběno jako složitý skládaný dřevěný slepenec, 

nebo může být na umělohmotné bázi v kombinaci s kovovými armovacími prvky a 

měkkými tlumícími materiály. Ke konstrukci se přidají hrany a skluznice a celý komplet 

je za vysoké teploty a tlaku slepen do jednoho pevného celku. Na horní plátek se lepí 

dekorační fólie, nebo tento již přímo tvoří horní finiš lyže. Na závěr je lyže vytvrzena ve 
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speciální peci. Některé firmy začaly u svých nejvyšších modelů zesilovat sendvičovou 

konstrukci podélnými bočními vzpěrami, pro tu se pak používá název Sendwich 

Sidewall. 

 

Torzní box (krabicová konstrukce) 

 Tuto technologii vyvinuly některé firmy ve snaze zlepšit mechanické vlastnosti 

lyže, zejména její torzní tuhost při zachování, nebo dokonce snížení váhy oproti 

sendvičové technologii. Nejčastěji se jednalo o několikanásobné ovinutí skelné tkaniny, 

většinou v kombinaci s karbonem a kevlarem, okolo jádra. Následovalo prosycení a 

vytvrzení za vysokého talku a teploty. Další možností je vytvoření úpletu z jednotlivých 

vláken na počítačem řízeném stroji. Vyvinuta byla i velmi odolná technologie trojitého 

torzního boxu a to i ve variantě s dutým jádrem. Většina firem však od této technologie 

pro její složitost ustoupila. 

 

Capová (skořepinová) konstrukce 

 S touto výrobně poměrně jednoduchou technologii nazvanou Monocoque přišla 

před cca 15 lety firma Salomon a postupně na ni, anebo její upravené varianty, přešla 

většina výrobců a je jí dne vyráběna naprosto rozhodující část produkce sjezdových 

lyží. Hlavní nosnou částí lyže je zde nosník ve tvaru širokého U- profilu. Ten zároveň 

tvoří vrchní část a oba boky lyže. Ke konstrukci tohoto nosníku se používají stejné 

materiály jako u sendviče. Doplněn je spodním plátem, hranami a skluznicí. Na jádro 

jsou u levnějších modelů použity syntetické materiály. U dražších modelů je jádro opět 

řešeno jako u výše popsaných sendvičových lyží. Po řadu let se také používala velmi 

lehká konstrukce s podélnými dutinami (Štumbauer, Vobr, 2007). 

 

Hybridní konstrukce 

 Jedná se o kombinaci skořepinové a sendvičové konstrukce. Hybrid při stavbě 

lyží znamená použití dřevěného jádra ve spojení s profily z karbonového vlákna. Přitom 
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se slučují pozitivní vlastnosti dřevěného jádra, jako jsou životnost a dynamika, s 

pozitivními vlastnostmi karbonových profilů, jako jsou torzní pevnost a redukce váhy. 

 

Vnější a vnitřní konstrukční prvky lyží omezující jejich kmitání 

Hlavně u vyšších řad modelů lyží se věnují výrobci řešení problému, jak se 

vypořádat s nežádoucími vibracemi a tím zlepšit kontakt lyže se sněhem a zvýšit 

ovladatelnost zejména na tvrdém podkladu. Jde vlastně o takové lyžařské tlumiče, jako 

jsou v automobilu. Jsou buď interní, zabudované přímo v lyži, nebo externí a ty jsou 

připevněny na její horní ploše. Většina z nich je konstruována na bázi pevných 

tlakových a tahových prvků z kovu, laminátů, nebo vysoce pevnostní umělé hmoty, 

uložených v eleastomeru, jenž brzdí, či omezuje jejich pohyb. Levnějším a ne tak 

účinným řešením je použití gelovité látky (Štumbauer, Vobr, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schématické znázornění sendvičové, krabicové a capové konstrukce  

( Štumbauer, Vobr, 2007)  

 

2.3.3 Sjezdové boty 

Požadavky 

Hlavním kriteriem kvality sjezdových bot je, aby byly schopny přenášet impulsy 

z nohy na lyži. Boty musí dobře fixovat chodidlo a bérec v požadovaných směrech a 

zároveň zachovat dostatečné pohodlí. 
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Důležitá věc při výběru lyžařských bot je tuhost jejich skeletu a hodnota tzv. 

dopředné flexe. Hodnota této flexe se zpravidla pohybuje v rozsahu FI (Flex Index) 40 u 

měkkých až 130 u tvrdých. Tyto hodnoty se však nedají mezi jednotlivými výrobci 

srovnávat, proto je nutné vycházet z upřesňujících údajů od výrobců, doporučení 

prodejců a subjektivních pocitů a zkušeností.  

Vyšší hodnota flexe je určena pro sportovnějšího jezdce. Čím nižší hodnota, tím 

poddajnější komín boty, pohodlnější náklek (rekreant), čím vyšší, tím lepší přenos síly 

na lyži (expert). 

V dnešní době jsou k dostání na trhu různé druhy sjezdových bot. 

Čtyř až výjimečně pěti přezkový typ s předním nástupem – jde o 

nejpoužívanější a nejprodávanější konstrukci. Tyto boty se vyrábí pro všechny 

výkonnostní skupiny lyžařů (rekreační, sportovní, závodní lyžaře a experty). Vyrábí 

se také jak pro využití při lyžování ve volném terénu tak i pro freestyle. 

Speciální carvingové boty - mají spodní přezky komínu (druhá odshora) na 

vnitřní straně boty, kde je upevněna na samostatném pásku, vedoucím přímo z 

kloubu boty. Takto dělený skelet umožňuje větší úhel náklonu komínu dopředu. 

Nedostatečný náklek boty můžeme také vyřešit vyšší podložkou pod patkou vázání 

oproti špičce (alespoň 10 mm). Tyto boty jsou zpravidla tří přezkové. 

Jedno až dvou přezková bota s takzvaným zadním nástupem – určené jsou pro 

rekreační lyžaře, ale pro jejich velká negativa se nedoporučují. Mezi hlavní 

nevýhody patří konstrukcí omezená možnost nákleku a nerovnoměrné upnutí 

chodidla a bérce nohy v botě. Dnes se již tento typ bot téměř nevyrábí. 

Soft boots (měkké boty) – hlavní předností těchto bot je výrazné pohodlí při 

zachování pevnosti v požadovaných směrech. Jsou zde použity měkké materiály 

z kůže v kombinaci s prvky z pevných plastů zajišťujících. Jsou určeny pro lyžaře, 

kteří nejezdí tak agresivně, a radši upřednostňují pohodlí nebo jsou vhodné pro 

začínající lyžaře. Ideální jsou pro použití ve snowparcích právě pro jejich větší 

volnost nákleku spojenou s dostatečnou boční tuhostí. Z tohoto důvodu je volí také 

vyznavači funcarvingu (www.carv.cz). 
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Lepší modely lyžařských bot mají mechanismus zvaný „canting", který 

umožňuje nastavení bočního sklonu kotníku boty oproti podrážce. To znamená, 

že je možné boty nastavit, aby vyhovovaly individuálním potřebám lyžařů (nohy 

do „O“ nebo „X“). 

Některé modely mají možnost přepnutí do polohy, kdy dojde k uvolnění 

respektive povolení komínu boty v předozadním směru. Mají z pravidla polohu 

umožňující chůzi a polohu pro lyžování. Pokud vezmeme v potaz hlavní funkci 

těchto bot, je tento doplněk bezvýznamný při jejich nákupu. 

Aby byla lyžařská obuv co nejlépe přizpůsobitelná individuálním tvarům 

nohou, nabízejí mnozí výrobci lyžařské boty vybavené teplem tvarovatelnou 

vnitřní botičku. To je velmi doporučovaná alternativa. 

Kovové přezky bot mají větší životnost a lepší modely jsou vybaveny 

tzv. mikroposuvem, který umožňuje jemné doladění utažení (Částka, Kolovská, 

Vojtík, 2005).  

 

2.4 Obecné faktory ovlivňující lyžování 

a) Subjektivní – vnitřní faktory  

� Materiál (vhodný, dobrý, nedostatečný). 

� Věk/pohlaví (žena, muž, dítě, senior). 

� Kondice a motivace (velmi dobrá, dostačující, špatná). 

� Typ z hlediska pohybu (sportovní, nesportovní, rytmický, klidný). 

b) Objektivní – vnější faktory 

� Terén (mírný, strmý, rovný, plochý, členitý). 

� Sníh (vodivý, hrubozrnný, zledovatělý, hluboký). 

� Tempo jízdy (pomalé, střední, rychlé). 

� Prostředí (lyžařská oblast, počasí, atd.) (Kemmler, 2001). 
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2.5 Biomechanika sjezdového lyžování 

2.5.1 Úvod 

Zatáčení na lyžích napojovanými oblouky je obecně možno popsat jako 

opakovanou změnu směrového úhlu lyží na principu vzájemného působení vnitřních a 

vnějších fyzikálních sil, působících na soustavu lyžař-lyže. (Vodičková, Vaverka, 

Segľa, 2010).    

Ve sjezdovém lyžování jde o sjíždění nebo o zatáčení. Sjíždění je realizováno po 

spádnici nebo šikmo svahem. Většinu jízdy stráví lyžař v napojovaných obloucích, kdy 

se hovoří o zatáčení.  

 

Síla F – je definována jako působení okolního prostředí na hmotný útvar, 

v našem případě lyžaře, který mění jeho pohybový stav. Rovnice pohybu je dána 

druhým Newtonovým zákonem. 

  F = m . a  

 

V tomto případě je m hmotnost, a je zrychlení a F je výslednice sil, které působí na 

daný bod. 

Působící síly je možné dělit dle různých hledisek.   

 

Vnit řní síly – vznikají uvnitř pohybového aparátu lidského těla. Jedná se o síly 

aktivní, vznikající na základě svalové kontrakce řízené centrální nervovou soustavou. 

Pohyb jednotlivých segmentů těla umožňují tyto síly. Mezi vnitřní síly patří i pasivní 

odpor, který vzniká např. v kloubech. Tyto síly nemají ale praktický vliv na pohybové 

aktivity při lyžování. Vnitřní síly nemění pohybový stav lidského těla jako 

biomechanické soustavy. 
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Vnější síly – působí z vnějšího prostření na pohybový systém lyžaře. Mezi 

stěžejní síly patří tíhová síla, třecí síly, aerodynamické síly (odpor vzduchu, 

aerodynamický vztlak), reakční síly (např. mezi sněhem a lyží) a setrvačné síly (jedná 

se hlavně o sílu odstředivou v oblouku). Vnější síly mění pohybový stav lyžaře jako 

biomechanické soustavy. 

 

Interakce vnitřních a vnějších sil je velmi důležitá pro pohybové činnosti lyžaře. 

Působením vnitřních sil (svalové síly) lyžař ovlivňuje vnější fyzikální síly, které mění 

pohybový stav lyžaře (Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010).  

 

Soustavu působení vnějších sil při přímé jízdě je možné vidět na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Vnější síly při jízdě 

(Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010)  

 

Tíhová síla G - když nepočítáme odpichy holemi, bruslení, vítr do zad apod., 

tak je při lyžování jedinou hnací silou zemská gravitace, která působí na lyžaře v jeho 
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těžišti. Velikost síly G (na obr. 2) se dá vyjádřit součinem hmotnosti lyžaře a tíhového 

zrychlení.  

G = m· g  

kde m je hmotnost lyžaře a g je tíhové (gravitační) zrychlení (9, 81 m · s-2). Z 

tohoto vztahu je zřejmé, že na těžšího lyžaře působí větší gravitační síla, protože tíhové 

zrychlení je konstantní. Proto by měl lyžař s větší hmotností dosahovat (při zanedbání 

okolních brzdících faktorů) na stejném svahu vyšší rychlosti. Protože působí gravitační 

síla do středu Země, rozkládá se při jízdě po spádnici na dvě síly. Jedná se o hnací 

složku F1, která je rovnoběžná se svahem a působí ve směru jízdy a je kolmá na sílu F2, 

která působí kolmo na svah. Ta je rozložena do plochy skluznic lyží, způsobuje tlak lyží 

na svah a vyvolává stejně velkou reakční sílu FREA působící proti ní. Poměr velikosti sil 

F1 a F2 se mění v závislosti na sklonu svahu α. Čím větší je hodnota proměnné α, tím 

větší podíl přejímá síla F1.  Lyžař předozadním pohybem těžiště těla může regulovat 

rozložení tlaku a tak ovlivnit velikost tření a průjezd obloukem. Velikost dopředné síly 

tedy závisí hlavně na hmotnosti lyžaře (větší G) a na velikosti sklonu svahu (α). Při 

jízdě po spádnici je velikost úhlu α maximální a při jízdě po vrstevnici nebo rovině 

naopak nulová, takže rychlost lze regulovat vyjížděním oblouků až do vrstevnice, kde 

se pohybujeme především pomocí setrvačnosti (Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010).  

 

 Třecí síly – vznikají při kontaktu dvou vzájemně se pohybujících těles. Lyžař se 

setkává především s třením smykovým, valivé odpory vznikají při jízdě v hlubokém 

sněhu. Třecí síla se vyjadřuje zjednodušeně Columbovým vztahem. 

 

  T = µ · N  

 

T je třecí síla, µ je koeficient tření a N je normálová síla mezi oběma tělesy. Součinitel 

tření je závislí na kvalitě ploch, které se o sebe třou, kvalitě sněhu a rychlosti jízdy. 

Koeficient tření v klidu je větší než za pohybu. 
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 Aerodynamické síly – vznikají při pohybu lyžaře v prostředí. Patří sem odpor 

prostření (W) a aerodynamický vztlak (A). Při sečtení těchto dvou složek dostaneme 

výslednou aerodynamickou sílu R (obr. 7). Odpor prostření působí proti směru pohybu a 

aerodynamický vztlak působí kolmo na směr pohybu. Velikost odporu prostření je dána 

níže uvedeným vzorcem. 

 

  W =  

 

ρ je hustota prostředí, cx je aerodynamický koeficient, S největší průřez lyžaře ve směru 

kolmém na směr rychlosti, v relativní rychlost lyžaře vůči prostředí a g je tíhové 

zrychlení. Aerodynamický koeficient cx je závislí na postoji lyžaře – výšce postoje a 

aerodynamice postavení (Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010). 

 

 Reakční síla -  rozhodující vnější síla, která v případě tuhých těles podle 3. 

Newtonova zákona leží na stejné nositelce, má stejnou velikost stejně jako síla akční, je 

však orientovaná opačným směrem. Stěžejní úkol reakční síly spočívá v kompenzaci 

působení všech akčních sil a stabilizaci postoje. Tato síla se mění v jednotlivých částech 

oblouku. Síla působí kolmo na plochu skluznice. Obrázek 3 znázorňuje průběh reakční 

síly.  
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Obr. 3: Změny silového působení na podložku (síla Fz) v průběhu oblouku  

(Vodičková, Vaverka, Segľa., 2010) 

Rovnováha 

V jízdě napojovanými oblouky musí lyžař vnější a vnitřní síly udržovat ve 

vzájemné rovnováze. Rozlišujeme rovnováhu statickou a dynamickou. Statická 

rovnováha spočívá v udržení těžiště nad místem opory, naproti tomu dynamická 

umožňuje vychýlení těžiště mimo oporu v případě, že se bude lyžař pohybovat. 

 

Odstředivá síla   

Odstředivá síla vzniká v křivočarých pohybech a souvisí se silou dostředivou, 

která je stejně veliká, ale působící v opačném směru. Velikost odstředivé síly se udává 

vzorcem  

 

FOD =   
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m je hmotnost lyžaře, v je rychlost pohybu a r je poloměr otáčení (kružnice), kterou 

lyžař opisuje. 

 Z uvedeného vzorce vyplývá, že velikost odstředivé síly narůstá v závislosti na 

vzrůstající hmotnosti lyžaře, rychlosti a zmenšujícího se poloměru oblouku. V praxi to 

znamená vysoké nároky na silovou kapacitu lyžaře při překonávání různých nerovností 

při přímé jízdě a hlavně při jízdě v oblouku, ve kterém jsou tlaky na jednotlivé 

končetiny různé a jejich poměr velikostí se mění v průběhu lyžařovy jízdy obloukem 

(Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010).  

 

2.5.2 Biomechanika oblouku 

 Oblouk lze chápat dvěma způsoby. Jako zakřivenou část jízdy nebo v širším 

slova smyslu jako pohybový děj skládající se z fáze přechodu mezi oblouky a 

samotným obloukem.  

 Při zatáčení na lyžích se z biomechanického hlediska mění směrový úhel 

v průběhu oblouku. Pro vychýlení lyží z původního přímočarého pohybu soustavy lyžař 

– lyže je nezbytné, aby vznikla dvojice sil realizující požadované vychýlení. Na začátku 

fáze změny směrového úhlu lyží se soustava lyžař – lyže neotáčí, protože dosud 

nevznikla podmínka pro moment sil, který by soustavou otáčel (Vodičková, Vaverka, 

Segľa, 2010). 

 

Zahájení oblouku 

 Kvalita provedení oblouku je výrazně závislá na konstrukci a mechanických 

vlastnostech lyží. Na obrázku 4 je zachycen princip zatáčení lyží, kde je vidět, že při 

vychýlení lyže z přímočarého směru dochází k vychýlení výsledné třecí síly T a 

výslednice hnacích sil FL z jedné přímky. Tím vzniká rameno síly r  a lyže začne zatáčet. 

Pokud je lyže postavena na hranu a zatížena, zvětší tím rameno síly r  a zatáčení lyže je 

výraznější.  
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Obr. 4. Síly působící při jízdě lyže v oblouku  

(Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010) 

 

 Jedním z důležitých faktorů, který zapříčiňují točivost lyže, je její tvar a tuhost. 

V dnešní době jsou všechny lyže užší ve středu oproti špičce a patce. Lyže s větším 

vykrojením (poloměrem) je více točivá. Při postavení lyže na hranu v průběhu oblouku 

se lyže prohne.  

Platí tedy, čím měkčí lyže, tím více se v oblouku prohne. Poloměr zakřivení (poloměr 

oblouku) se tedy řídí následujícími třemi faktory: 

• carvingový tvar lyže a její tuhosti (větší krojení menší poloměr oblouku); 

• tlak vyvíjený kolmo na plochu lyže (větší tlak zapříčiní větší prohnutí lyže a tím 

se zvětší zakřivení oblouku). 

• úhel hranění lyže (větší úhel hranění menší poloměr oblouku); 

 

Při spojení těchto faktorů dojde k vychýlení lyží z přímočaré jízdy a tím dojde k jízdě 

v oblouku (Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010). 

.  
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Vedení oblouku 

 Oblouk je charakterizován dvěma aspekty, a to poloměrem oblouku a úhlem 

oblouku.  

Poloměr oblouku je poloměr kružnice, která je shodná s obloukem. Se změnou 

poloměru oblouku souvisí i změny velikostí odstředivých a dostředivých sil. 

 Úhel oblouku je úhel mezi směrem vjezdu a směrem výjezdu z oblouku.  

Velmi důležité při průjezdu oblouku je optimální kombinace mezi tlakem lyžaře na 

lyže a úhlem hranění. Úhel hranění je dobře vidět na obrázku 5, kde je úhel hranění 

znázorněn jako γ. 

 

 

Obr. 5. Úhel hranění 

(Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010) 

 

Mechanismy regulace oblouku 

 V průběhu oblouku lyžař reguluje průběh oblouku, určuje jeho zakřivení a volí 

směrový úhel. Tyto aspekty jsou velice důležité pro regulaci rychlosti jízdy.  

Pro regulaci oblouku jsou tedy nejdůležitější tyto mechanismy: 

• změna zahranění lyže 

• diferenciace tlaku na lyži 

• předozadní posun těžiště těla v průběhu oblouku 
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Změna zahranění vychází z pohybu dolních končetin především v kolenou, 

jejichž pohyb je v bočním směru přímo podmíněn pohyby v kyčelním kloubu. 

Změna tlaku na lyži je ovlivněna kombinací dvou pohybových akcí.  

První akcí je jízda s rovnoměrně zatíženými lyžemi, což bylo dříve možné pouze 

v nenáročném terénu a při malé rychlosti. Na dnešních carvingových lyžích se využívá 

bočního krojení a lyže se zatěžují v poměru cca. 40% vnitřní a cca. 60% vnější lyže   

Druhou akcí ve změně tlaku je pohyb těžiště kolmo nad podložku, který vyvolá 

změny ve výsledném tlaku na podložku. Na tomto základě se střídají fáze zatížení a 

fáze odlehčení lyží (Vodičková, Vaverka, Segľa, 2010). 

 

2.5.3 Fáze oblouku 

Aby bylo možno vysvětlit a popsat, k jakým pohybům v průběhu jízdy 

napojovanými oblouky dochází, je třeba rozdělit oblouk na tzv. fáze oblouku. Při jízdě 

na carvingových lyžích navrhují Vodičková, Segla a Vaverka (2010), na rozdíl od jízdy 

na starších lyžích klasického tvaru, mluvit o dvou fázích – zahájení (iniciací) a vedení. 

Toto zjednodušení odvozují od sledování pohybu těžiště soustavy lyžař- lyže.  

V průběhu vedení oblouku se těžiště (myšleno těžiště soustavy lyžař – výstroj) 

pohybuje po křivočaré dráze a v  průběhu zahájení (iniciace) mezi jednotlivými oblouky 

se jeho dráha na okamžik stává přímočarou. 

 



 

 

30 

 

  Obr. 6: Znázornění fází oblouku – číslování obrázků musí navazovat 

(Drahoňovský, Novák, 2011) 

  

Fáze zahájení (iniciace) – je to část jízdy v napojovaných obloucích, kdy se 

těžiště pohybuje po přímočaré dráze ve směru jízdy a na lyžaře nepůsobí žádná 

odstředivá síla. 

Fáze vedení – je druhá část jízdy, při které se těžiště pohybuje po křivočaré 

dráze a vyrovnává tak působení odstředivé síly. 

 

Trajektorie pohybu těžiště není totožná 

s trajektorií, kterou opisují lyže. 

 

 

          Obr. 7: Trajektorie těžiště a pohybu lyží 

(Drahoňovský, Novák, 2011) 
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V názorech na počet fází oblouku se lyžařští odborníci liší. Vzhledem k tomu, 

jak se stále vyvíjí lyžařská technika, konstrukce, vlastnosti lyží a také možnosti 

tenzometrického a kinematografického měření sil a průběhu oblouků, vyvíjí se i názory 

na popis jednotlivých fází oblouků v zahraničí i u nás. 

Příbramský, Jelen a Broda (1990) využili vysokofrekvenční kinematografie pro 

biomechanický rozbor zavřeného slalomového oblouku, který provedli na deseti 

nejlepších slalomářkách při konání světového poháru žen ve Vysokých Tatrách v roce 

1986. Na základě tohoto rozboru rozdělili oblouk na čtyři fáze. Zahájení oblouku, 

vedení oblouku, ukončení oblouku a fázi přechodovou mezi oblouky.  

Nachbauer (1996) uvádí ve své práci dvě hlavní fáze, které považuje za 

podstatné u slalomových oblouků. Fázi přípravnou a fázi točení. Autor tak přehodnotil 

názor, kdy ve své starší publikaci z roku 1986 původně uváděl čtyři fáze, fázi změny 

zatížení, fázi odlehčení, fázi zahranění a fázi vytažení. Rauch (1988) hovoří dokonce o 

pěti fázích. Fáze změny zatížení, odlehčení, tvorby zatížení, zatížení před spádnicí a 

fáze zatížení na spádnici. Čtyři fáze oblouku – fázi přípravy, fázi iniciace, fázi 

spádnicovou a fázi dokončení oblouku, popisuje Mc Murtry (1990). Chevalier (1996) 

rozděluje oblouk na tři fáze – iniciace, pasivní fáze a aktivní fáze.  

 

S příchodem carvingového lyžování dochází ke změnám v náhledu lyžařských 

odborníků na počet a obsah jednotlivých fází oblouku. 

Zvan a Lešnik (2000) rozdělili oblouk na tři fáze. Fáze iniciace, fázi vedení a 

fázi ukončení oblouku. Hellebrandt (2002) rozdělil oblouk na tři fáze, které stanovil na 

základě výsledů dynamometrických měření. Fáze nasazení oblouku, vedení oblouku a 

ukončení. Müller at al. (2008) hovoří také o třech fázích. Fáze iniciační, fáze vedení I. 

část – po spádnici a fáze vedení II. část – od spádnice. 

Podle Vodičkové, et al. (2010) lze z hlediska působících sil uvažovat jen o dvou 

základních fázích oblouku. Fázi iniciace, tedy zahájení oblouku a fázi vedení. Z měření 

autorky vyplynulo, že fáze zahájení se podílí na celkové době trvání činností cca 37% a 

fáze vedení cca 63%. 
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2.6 Rozdělení carvingu  

Jednotná definice carvingu neexistuje, přestože se mnoho autorů snaží tento 

termín naplnit nějakým obsahem. Z překladu slova plyne pouze to, že se jedná o jízdu 

po hranách, kdy oblouk čistě „vyřízneme“.  

Carvingová technika podle Drahoňovského a Nováka (2011) znamená 

dynamickou, sportovní, jízdu dobře vyjetými oblouky se středním a dlouhým 

poloměrem ve vyšší rychlosti. Oblouk je charakteristický jízdou po hranách, zvětšeným 

pohybovým rozsahem, dynamikou jízdy a aktivním pokrčováním a natahováním nohou. 

Jiní autoři, např. Štumbauer a Vobr (2007) nebo Částka, Kolovská a Votík 

(2005), definují carving jako jízdu bez podílu smyku, čistě po hranách. Ale např. 

Příbramský (1999) nebo Drahoňovský a Novák (2011), připouštějí, že i carvingová 

jízda může obsahovat „jistý podíl smyku“.   

 

2.6.1 Charakteristika základního carvingu 

 Základní lyžařský postoj je přirozený a uvolněný. Trup mírně předkloněn, hlava 

vzpřímena, lyžařův pohled směřuje vpřed. Mírně pokrčené dolní končetiny. Širší stopa, 

mezi kotníky cca 30 cm v závislosti na šíři pánve. Hmotnost lyžaře je rozložena na obě 

lyže a to jak ve směru bočním tak i předozadním. Paže jsou mírně pokrčeny v loktech a 

směřují mírně vpřed již od ramen. 

 Rovnoměrné zatížení obou lyží, společně s jejich shodným úhlem hranění, je 

zapotřebí k dosažení jejich shodného průhybu a následného plynulého vedení oblouku. 

Při základním carvingu by se měl poměr rozložení hmotnosti pohybovat v rozmezí  

60 : 40 až 50 : 50 procent ve prospěch vnější lyže (Částka, Kolovská, Vojtík, 2005).  

 Základním mechanismem zatáčení je překlopení obou zatížených lyží na 

paralelní hrany. Tím lze využít jednoduchý carvingový princip, který plyne z 

konstrukčního rádiusu lyže, velikosti úhlu překlopení na hrany a flexe lyže. (Částka, 

Kolovská, Vojtík, 2005). 
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 Podle Kemmlera (2001) lze zatáčení po hanách dosáhnout na základě vykrojení 

lyží, současnou prací nohou a trupu v závislosti na otáčení lyží. Nohy pracují 

samostatně nezávisle na horní polovině těla. Hranění lyží lze dosáhnout vytočením 

kolen dovnitř oblouku při současném vyrovnávacím pohybu horní části těla směrem ven 

z oblouku. Hranění lze také dosáhnout za pomoci náklonu celého těla do oblouku. 

 

 Ve fázi zahájení provádíme plynulý pohyb těla nahoru a dopředu ve směru 

budoucí jízdy. Tento pohyb je iniciován mírnou extenzí dolních končetin a jeho rozsah 

je přizpůsoben rychlosti a sklonu svahu. Těžiště se v této chvíli vrací zpět nad lyže, kdy 

dojde k jejich rovnoměrnému zatížení. Těžiště lyžaře se dále pohybuje do středu 

tvořeného oblouku. Dochází ke změně zatížení a následnému společnému přehranění 

obou lyží. Postupným zvětšováním zahranění a zvětšeným tlakem na lyže vedeme lyže 

směrem do spádnice. Pokrčováním vnitřní nohy a oporou o vnější lyži podporujeme 

zvětšování úhlu zahranění. Pánev směřuje dovnitř oblouku. Lyže jsou v neustálém 

kontaktu se sněhem. Všechny tyto pohyby vycházejí ze základního sjezdového postoje, 

který se přizpůsobuje působícím silám, rychlosti a sklonu svahu (Drahoňovský, Novák, 

2011).  

Osy kotníků, kolen, boků i ramen jsou v každém okamžiku rovnoběžné, 

nedochází k aktivnímu předsouvání vnitřní lyže ani boku, lyže stále vedeme 

v paralelním postavení, oblouk je vyjetý po hranách v celém svém průběhu.  

 Základní carvingové oblouky jezdíme na širokém a upraveném svahu a 

zahajujeme je z jízdy po spádnici. Lyže v paralelním postavení a v širší stopě. Kolena 

jsou mírně pokrčená, trup mírně předkloněn, hlava vzpřímená a pohled směřuje do 

budoucího oblouku. Paže mírně od sebe směřující šikmo dolu vpřed. Toto postavení se 

snažíme držet po celou dobu oblouku. Po celou dobu provádějí oblouků, držíme tělo ve 

stejném postavení, bez synchronizace práce paží s pohyby trupu, pánve a dolních 

končetin a bez zapíchávání holí. Výrazným a plynulým vkloněním obou kolen, pánve a 

trupu dovnitř oblouku docílíme naklonění lyží na hranu. Lyže zatěžujeme v přední části. 

V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o rovnoměrné rozložení hmotnosti na obě 

lyže. Vyloučíme vertikální pohyb, rotační impulzy a podíl smyku. Příčné osy boků a 

ramen by měly být rovnoběžné (Štumbauer, Vobr, 2007). 



 

 

34 

2.6.2 Charakteristika  racecarvingu 

 Jedná se o dynamický, dobře vyjetý oblouk se středním a dlouhým poloměrem 

ve vysoké rychlosti. Dochází v něm k výraznějšímu bočnímu přiklonění pánve do 

oblouku při současném kompenzačním odklonu trupu, které přímo souvisí s možným 

způsobem dosažení výraznějšího úhlu hranění lyží. Změna vzájemné polohy horních a 

dolních segmentů těla, umožňuje regulovat velikost jednotlivých oblouků při zachování 

stálé rychlosti jízdy. Přiklonění pánve do oblouku a kompenzační odklon trupu jsou 

nejdůležitější pohybové dovednosti pro správné zvládnutí racecarvingového oblouku 

(Částka, Kolovská, Vojtík, 2005). 

 Oblouk se zahajuje současným pohybem těla nahoru a dopředu ve směru 

budoucího směru jízdy. Pohyb začíná extenzí dolních končetin. Rozsah pohybu je 

závislý na rychlosti jízdy a sklonu svahu. Následkem je návrat těžiště zpět nad lyže. 

Poté těžiště pokračuje dále do středu tvořeného oblouku, dochází k přehranění, změně 

zatížení lyží a výraznému náklonu těla. Následným pohybem začínajícím v kotnících, 

dále kolenou a kyčlích směrem dovnitř oblouku a plynulým pokrčováním vnitřní nohy 

zvětšujeme náklon dolní poloviny těla do středu oblouku a ke svahu. Tím se zvětšuje i 

úhel hranění a tlak na lyže. Obě lyže při carvingovém oblouku přehraní a zatáčí 

současně. Poloměr oblouku je závislý na velikosti úhlu hranění. Hraněním vzniká 

odpovídající tlak na lyže v průběhu oblouku. Pánev směřuje směrem dovnitř oblouku 

v závislosti na rychlosti jízdy a na sklonu svahu. V ideálním případě jsou obě lyže 

v neustálém kontaktu se sněhem. Poloha a odklon trupu vychází ze základního 

sjezdového postoje, který se v průběhu přizpůsobuje působícím silám, rychlosti, změně 

sklonu svahu a aktuálním podmínkám. Po celou dobu jsou lyže v oblouku vedeny 

paralelně a šířka stopy je přímo závislá na rychlosti jízdy, sklonu svahu a aktuálních 

podmínkách. Oblouk je po celý jeho průběh řezaný v závislosti na sklonu svahu a s tím 

související kontrole rychlosti.  

Vertikální pohyb je přizpůsoben rychlosti jízdy, velikosti oblouku a sklonu svahu. Platí, 

že na prudkém svahu je větší a na mírných svazích se jedná pouze o nutný zdvih těžiště 

za účelem následného uvolnění tlaku na lyže a rychlé zahájení oblouku dalšího. 

V současné době se v racecarvigu používají dvě techniky.  



 

 

35 

Natažení a naklonění neboli překlopení – crossover (obrázek č. 8) se používá na 

prudkých a středně strmých svazích. Odpovídající náklon těla do budoucího oblouku je 

velmi důležitý.  

Technika pokrčení a natažení neboli podsunutí – crossunder (obrázek č. 8) se používá 

na mírném svahu. Dá se také, vzhledem k podmínkám, používat smíšená forma 

z techniky crossover a crossunder (Drahoňovský, Novák, 2011). 

 

 

Obr. 8: Dva způsoby změny zatěžování 

(Drahoňovský, Novák, 2011) 

 

2.6.3 Charakteristika  funcarvingu 

 Jiný název pro tuto carvingovou techniku je např. „radikální carving“. Postoj u 

funcarvingu je charakteristický tím, že je těžiště přeneseno více vpřed. Výrazným 

zatížením přední části lyže docílíme zvětšení stability lyží při jízdě po hraně. 

 U funcarvingu dochází při jízdě v napojovaných obloucích k převážnému 

zatížení vnitřní lyže. Právě převaha hmotnosti na vnitřní lyži je pro tento způsob jízdy 

charakteristická. To umožňuje její větší průhyb, koncentraci síly do jediné hrany a 

celkově větší náklon těla do oblouku. 
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 Náklon těla do oblouku je jedním ze způsobů překlopení lyží na paralelní 

(vnitřní) hrany. Velikost tohoto náklonu je podmíněna velikostí odstředivé síly, která na 

lyžaře působí. Pohyb těla při zahájení oblouku směřuje dovnitř oblouku a dopředu. 

 Plynulá rotace ramen do oblouku umožňuje dynamičtější a plynulejší zahájení 

oblouku. Rotace také přispívá k většímu zatížení vnitřní lyže (Částka, Kolovská, Vojtík, 

2005). 

 

2.6.4 Charakteristika  crosscarvingu 

 Jedná se o uplatnění techniky dynamických oblouků při jízdě ve volném terénu, 

v neupravených svazích a v hlubokém sněhu. Jedná se zatím spíše o imaginární 

kategorii obsahující koordinačně a fyzicky velmi náročnou techniku, kterou je schopno 

na zasněžených svazích zvládat jen malé procento lyžařů. S rozvojem nových typů lyží 

o dříve nepředstavitelných parametrech, staví tuto záležitost úplně do jiného světla. 

Proto má výběr vhodných lyží zásadní vliv na uplatnění carvingové techniky na 

neupravených svazích.  

 Oproti carvingovým nebo racecarvingovým obloukům jsou v crosscarvingu 

některé odlišnosti, které jsou samozřejmě závislé na obtížnosti terénu a hloubce sněhu. 

Velmi důležité je rozložení hmotnosti na obě lyže, snížená pozice při hranění, posunutí 

těžiště vzad, tak aby špičky lyží nepropadávaly pod sníh a udržení široké stopy. Veškeré 

pohyby se musí dělat velmi plynule. 

 Od běžné techniky paralelních oblouků v hlubokém sněhu je crosscarving 

odlišný právě tím, že má širší stopu, bez rytmické práce horních končetin a zapichování 

holi a ve výrazné předozadní pozici. Rozdíl je také v míře zavření oblouků, které jsou u 

crosscarvingu jeté ve větší rychlosti a jsou střední až dlouhé a uzavřené (Štumbauer, 

Vobr, 2007). 
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2.7 Technika carvingového lyžování  

Pod výrazem technika lyžování se rozumí konkrétní řešení pohybových úkolů, se 

kterými se lyžař při jízdě setkává. Pohybové úkoly řeší lyžař určitými pohyby a 

souhyby, které mají základ v  pohybových schopnostech a dovednostech jedince. 

Snahou lyžaře je pomocí těchto pohybů adekvátně reagovat na aktuální podmínky, ve 

kterých lyžuje, případně na jejich změny tak, aby dosáhl pokud možno v každém 

okamžiku dokonalé rovnováhy, která je nezbytná pro zaručení plynulé jízdy lyží. 

Pokud jede lyžař po vrstevnici nebo šikmo svahem, mluví se o vyšší a nižší lyži 

vzhledem ke spádnici. Vyšší lyže je na svahu postavena výše než nižší. V oblouku se 

lyže pojmenovávají vnitřní a vnější. Vnit řní lyže je ta, která je blíže ke středu oblouku a 

vnější je od středu oblouku vzdálenější.  

Další termín se týká rozdělení hran lyží. Hrany lyží se rozdělují vzhledem k 

lyžaři nebo k oblouku. Pokud je řeč o lyžaři, považují se za vnitřní hrany ty, které jsou u 

palcových stran chodidel a za vnější hrany u malíkových stran. V oblouku nazýváme 

vnitřními hranami  ty hrany, které se nacházejí blíže ke středu oblouku a vnějšími ty 

vzdálenější od středu oblouku. Rozlišení jednotlivých lyží a hran je znázorněno na 

obrázku 9 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Rozlišení vyšší a nižší lyže vzhledem ke spádnici a hrany lyží vzhledem k lyžaři 

(Kratochvíl, 2009) 
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Obr. 10. Rozlišení vnitřní a vnější lyže vzhledem k oblouku a hran vzhledem k oblouku 

(Kratochvíl, 2009) 

 

Důležitý je také pojem odlehčení a zatížení lyží.  Pokud dostatečně rychle 

zvýšíme těžiště, budou zpočátku naše lyže více zatíženy, ale na konci tohoto pohybu 

dojde vlivem setrvačnosti k jejich odlehčení. Obráceně při pohybu těžiště směrem dolů 

nejdříve lyže odlehčujeme, ale na konci musíme setrvačnost tohoto pohybu zastavit 

zvýšeným tlakem do lyží (zatížením). Na velikosti zatížení se podílí gravitace a 

především odstředivé síly (Štumbauer, Vobr, 2007) 

Pojmem přehranění lyží myslíme pohyb lyžemi v bočním směru, při kterém 

dochází k výměně postavení paralelních hran na protější paralelní hrany (Částka, 

Kolovská, Vojtík, 2005). 

 Úhel zahranění vnímáme jako míru zaříznutí lyží do sněhu tak, aby byly 

dostatečnou oporou pro sílu, kterou působí lyžař (Drahoňovský, Novák, 2011).  

 

2.7.1  Popis techniky jízdy 

V popisu techniky jízdy napojovanými oblouky carvingovou technikou lze, 

podle názoru všech autorů, najít charakteristické znaky správného provedení.  
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Společným znakem všech popisů techniky je, že obě lyže jsou vedeny v průběhu 

zahájení i vedení oblouku po vnitřních hranách s minimalizací nebo vyloučením 

smykové složky.  

V prioritách i popisu pohybových činností, které vedou k zahranění lyží a 

zahájení oblouku se autoři poněkud liší.  

Podle Maršíka (2003) se přenáší váha poněkud více na vnější lyži a překlápění 

na hrany se děje pohybem kolen a pánve směrem dovnitř a dopředu za současného 

vyjíždění vnitřní lyže mírně vpřed společně s vnitřním bokem. Podle Drahoňovského a 

Nováka (2011) zahajujeme oblouk pohybem těla nahoru a dopředu ve směru budoucí 

jízdy. Pohyb je zahajován mírnou extenzí v kolenou, která odpovídá rychlosti a sklonu 

svahu. Po návratu těžiště nad lyže se pak těžiště pohybuje dále do středu oblouku. 

Zmíněné pohyby mají za následek přehranění lyží a změnu zatížení. Úhel hranění a tlak 

na lyže se zvětšuje pohybem v kotnících, kolenou a kyčlích. Zvětšování úhlu hranění a 

zvyšování tlaku na lyže je doprovázeno pokrčováním vnitřní nohy. Podle Štumbauera, 

Vobra (2007) či Lukáška a Kovářů (2007) je pro zahranění podstatný náklon celého těla 

do oblouku. Obecně lze říci, že autoři popisují většinou vzájemnou kombinaci těchto 

způsobů hranění.  

Zahájení (iniciace) nového oblouku, jak je definováno podle Vodičkové et. 

al.(2010), souvisí nejprve s pohyby těžiště nahoru a vpřed (změna zatížení lyží v závěru 

vedení) a následně směrem do středu budoucího oblouku (přehranění). Podíl zatížení 

vnitřní a vnější lyže při zahájení i rychlost pohybu těžiště se odvíjí od charakteru terénu 

a sklonu svahu.  

Ve fázi vedení oblouku, kdy se již mění směrový úhel lyží, se vnější lyže stává 

dominantní, vnitřní lyže je dle situace zatěžována různě.  

Důležité je využívání obou lyží. Obě lyže mají stejný význam, jsou neustále v 

kontaktu se sněhem. Zatížení vnější lyže v její přední části popisujeme často jako tlak 

do palce nohy. Zatížení vnitřní lyže v její přední části – tlak do malíku. Dolní končetiny 

jsou v paralelním postavení. Vnější koleno se netlačí ke kolenu vnitřnímu, každá lyže 

hraní samostatně, holeně jsou rovnoběžně.   
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Míru zahranění lyží ovlivňuje frontální postavení těla. Pohled směřuje do směru 

jízdy. Platí: „Dívej se, kam jedeš.“ 

Postavení dolních končetin je v širší stopě (přibližně na šířku pánve). Rozšířená 

stopa umožňuje jednodušší udržení dynamické rovnováhy, využití obou zahraněných 

lyží v oblouku a udržení přiměřeného zatížení obou lyží v průběhu vedení oblouku. 

 Ve starší  publikaci Příbramský (2002) hovoří o carvingu jako o technice 

vycházející ze závodní techniky. Popisuje základní sjezdový postoj se zdůrazněním 

polohy dolních končetin, pánve, trupu a paží, pohyb pánve a dolních končetin v kolenou 

směrem vpřed a stranou za střídavého zatěžování jedné a druhé lyže. Oproti dnešní 

technice v této práci autor ještě zdůrazňuje mírné předsunutí odlehčené lyže a boku nad 

touto lyží vpřed. Při střídavé změně zatěžování pak docházelo i ke střídavé výměně 

boků.  

Částka et al. (2005) definuje carving jako jízdu čistě po hranách, při které 

nedochází k žádnému brzdivému smyku do stran. Vertikální pohyby těžiště jsou 

minimální a do pozadí je zatlačuje pohyb těžiště v rovině horizontální.  

Pro úspěšné provedení carvingového oblouku je podle autora zapotřebí splnění 

tří základních podmínek, kterými jsou: 

• carvingové lyže s určitým bočním krojením 

• postavení lyží na hrany 

• flexe – prohnutí lyží  

Postavení lyží na hrany můžeme, podle citovaného autora, dosáhnout třemi základními 

způsoby: 

• Vytočením kolen vpřed a dovnitř oblouku. Tímto způsobem je však možné 

dosáhnout velmi omezeného úhlu hranění a je použitelný pouze při jízdě 

hodně otevřenými oblouky o velkých poloměrech při nízké rychlosti. 

• Vkloněním kolen i pánve dovnitř oblouku za současného kompenzačního 

odklonu trupu. Tento způsob je nejoperativnější způsob postavení lyží na 

hrany. Změnou vzájemné polohy horní a dolní poloviny těla můžeme účelně 
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měnit úhel hranění a tím i velikost oblouků při zachování konstantní 

rychlosti. Tento způsob je typický pro racecarving.  

• Nakloněním celého těla do oblouku bez zalomení v pase. Velikost náklonu 

do oblouku a s tím přímo související úhel hranění musí být přímo úměrný 

velikosti působící odstředivé síly v oblouku. Odstředivá síla působící 

v oblouku je tím větší, čím je vyšší rychlost jízdy a poloměr oblouku menší. 

Tento způsob postavení lyží na hrany je typický pro funcarving. 

 

Dovednost aktivního využití vnitřní lyže v jízdě, předpokládá nejprve zvládnutí 

jízdy v obloucích s větším podílem váhy na vnější lyži, zahranění lyží nejdřív jen lehce 

od kotníků, poté koleny až pak náklonem celého těla při současném zachování 

frontálního postoje. Míru zahranění postupně zvyšujeme větším náklonem do oblouku 

či odklonem neboli zalomením trupu.  

Pro správné vedení lyží po hranách jsou důležité pohyby nohou začínající již 

mikropohyby kotníků přes pohyby kolen a pánve. Současně je nutná dovednost vést 

lyže od špičky. Toto si lyžař osvojuje podle autora nejlépe při jízdě v pluhu. Pluhem se 

nezabývají jen začátečníci, ale i dobří lyžaři a závodníci, kteří právě pomalou jízdou 

v pluhu tráví velkou část letní přípravy na ledovcích (Novák, 2010).  

Autoři se vesměs shodují, že carvingová technika je typická pohybem těžiště v 

horizontální rovině, většími náklony, dobrým vedením lyží a vyjetým obloukem. To jak 

lyžař dokonale vyjede oblouk, je přímo závislé na podmínkách, kde lyžuje. Za dobře 

vedený a vyjetý oblouk, považujeme oblouk, kde patka lyže sleduje stejnou dráhu, jako 

špička lyže.  

 

2.7.2 Klí čová místa nácviku carvingu a doporučená cvičení  

Jak bylo v kapitole 2.7.1. o technice carvingu uvedeno, různí autoři 

popisují techniku jízdy poněkud odlišně. 
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Z obsahové analýzy dostupných prací však lze vysledovat určitá stěžejní, klíčová 

místa pro carvingovou jízdu typická. Tato klíčová místa jsou důležitá i pro volbu 

vhodných cvičení, usnadňujících nácvik této techniky. 

 Kemmler (2001) jako klíčová místa pro zvládnutí carvingu uvádí: 

• umění optimálně zahranit  

• dynamicky střídat oblouky za přítomnosti nepatrného vertikálního pohybu  

Jako vhodnou průpravu pro zvládnutí těchto činností doporučuje zvládnutí bruslení na 

lyžích, odšlapování do oblouku, jízdu přímo po spádnici, jízda šikmo svahem, jízdu 

v pluhu, jízda v pluhu oblouky, zastavení do oblouku, sesouvání (stranou) a oblouk ke 

svahu. Po těchto cvičeních autor začíná přímo s nácvikem jízdy v carvingových 

napojovaných obloucích, ať už jsou to dlouhé zavřené oblouky, krátké dynamické nebo 

racecarvingové. 

Podle Štumbauera a Vobra (2007) je klíčové pro správné provedení carvingu:  

• zahranit vnitřní i vnější lyži v oblouku 

• dostatečná šíře stopy v obloucích 

• minimalizace vertikálního pohybu 

• náklon celého těla dovnitř tvořeného oblouku 

• poměr zatížení vnitřní a vnější lyže je zhruba v rozmezí 60:40 až 50:50 

Pro některá cvičení doporučují autoři používat krátké lyže s velkým bočním krojením 

tzv. super shorties, pro některá běžnou délku lyží. Pro nácvik volí cvičení s holemi, kam 

zařazují přejíždění svahu jednotlivými oblouky po hranách. Tyto oblouky doporučují 

vyjíždět ke svahu a vždy do úplného zastavení. Dalším je opakované sjíždění po 

spádnici, které slouží k uvědomění si základního carvingového postavení. Následuje 

cvičení na střídavé naklánění lyží na vnější a vnitřní hrany tzv. “Cibulky“, kde chtějí, 

aby si lyžař uvědomil vliv naklopení lyží na hrany a jejich následný směr jízdy. 

„Carvingová vlnovka“ je další cvičení, kde autoři upozorňují, jak je důležité, aby 

lyžařovo těžiště bylo pro správné zatížení přední části lyží před spojnicí špiček bot. Na 



 

 

43 

toto cvičení navazuje „Carvingová vlnovka s vodorovně složenými holemi pod koleny“. 

Tímto cvičením dosáhneme vymezení dostatečné šíře stopy a spřažení pohybu dolních 

končetin, čímž zamezíme aktivním předsouvání vnitřní lyže. Pro správnou šíři stopy 

zařazují „Carvingovou vlnovku s pěstmi mezi koleny“, která je určena výhradně 

k vymezení šíře stopy. Následují cvičení, jako jsou oblouky se zatlačením vnější ruky ze 

strany do vnitřního kolene, carvingové oblouky doprovázené plynulým pohybem vnější 

paže vpřed, carvingové oblouky s gumovým kroužkem jako volantem, carvingové 

oblouky jako s řídítky na kole, slouží ke správnému vklánění těžiště do oblouku. 

   

Další autoři, např. Drahoňovský a Novák (2011) kladou důraz na pohyby segmentů, 

které umožní překlápění lyží mezi oblouky. Za důležité považují postupné vklánění 

kolen, boků, pánve a následně i celého těla šikmo vpřed.  Podobný názor mají  Psotová 

a Příbramský (2006), kteří popisují vklánění kolen a boků dopředu a dovnitř budoucího 

oblouku. 

 

 Drahoňovský a Novák (2011) se dále při popisu techniky carvingového oblouku 

zmiňují i o vertikálním pohybu směrem nahoru při zahajování oblouku. Tento pohyb se 

provádí mírnou extenzí dolních končetin a jeho míra či rozsah je přizpůsobován 

rychlosti a sklonu svahu. Smyslem tohoto pohybu je nejprve návrat těžiště zpět nad lyže 

a jejich rovnoměrné zatížení. Následně se dále těžiště lyžaře pohybuje do středu 

tvořeného oblouku. Tento pohyb má, dle jejich názoru, za následek změnu hranění lyží i 

následnou změnu zatížení.  

Pro správné provedení a vyjetí oblouku zdůrazňují: 

• pohyb v kotnících, kolenou a kyčlích, čímž zvětšujeme úhel hranění  

• zvětšení tlaku na lyže a zároveň jejich vedení směrem do spádnice  

• zvětšování úhlu zahranění postupným pokrčováním vnitřní nohy a zvýšenou 

oporou o vnější lyži  

• při carvingovém oblouku obě lyže přehraní a zatáčí součastně  
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• velikost poloměru oblouku je přímo závislá na velikosti zahranění lyží  

• pánev směřuje dovnitř oblouku a obě lyže jsou v neustálém kontaktu se sněhem  

• poloha trupu a paží vychází ze základního sjezdového postoje, který se stále 

přizpůsobuje působícím silám, rychlosti a sklonu svahu  

• po celou dobu jízdy v oblouku jsou lyže vedeny paralelně a v šířce pánve  

• oblouk je řezaný v celém průběhu  

 

Základním cvičením pro nácvik carvingového oblouku uvádějí postupné zkracování a 

zmenšování vertikálního pohybu v paralelně vedeném oblouku. Jako další cvičení 

doporučují krátké dynamické oblouky v pluhu z využitím odpovídajícího pokrčování 

vnitřní nohy nejdříve bez zapíchnutí hole, poté se zapíchnutím.  Na toto cvičení 

navazují krátké dynamické oblouky v pluhu s postupným přechodem do paralelního 

vedení lyží se zapíchnutím hole. Následná cvičení jsou modifikace předchozích, jako je 

například jízda s holemi před tělem, jízda bez holí či s rukama v bok.  

 

Na rozdíl od jiných autorů popisují Drahoňovský a Novák (2011) 

v carvingových obloucích způsob a výhody aktivního použití holí a to při přenesení 

hmotnosti, přehranění a zahájení náklonu. Většina ostatních autorů při carvingové 

technice jízdy neučí ani nevyužívá aktivního odpichu holí. 

 

Na audiovizuálním nosiči Lukáška a Kováře (2007) „Carving radical“ jsou jako 

stěžejní místa pro zvládnutí „radikálního“ carvingu uváděna:   

• rotace do oblouku 

• náklon do oblouku 

• zahájení oblouku na vnitřní lyži  

•  přisedávání na svah 
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 Cvičení pro zvládnutí těchto stěžejních míst jsou autory rozdělena do kapitol, 

které zahrnují vždy sérii doporučených cvičení pro klíčový bod nácviku. 

V kapitole o rotaci do oblouku je zdůrazněno tlačení obou rukou do středu 

oblouku, které je doprovázeno pohledem také do oblouku. Jako další cvičení na rotaci je 

cvičení, při kterém vnitřní ruku zapažíme a vnější ruku před tělem tlačíme před vnitřní 

lyži do středu oblouku. Hlava se otáčí směrem za zapaženou rukou. Je možné  použít i 

modifikaci tohoto cvičení, a to cvičení zvané „Vrtule“. Vnitřní ruka se v oblouku přiloží 

na záda v oblasti beder a vnější na břicho. Vše je doprovázeno pohledem do oblouku. 

Další cvičení pro osvojení si rotačního pohybu je tzv. „Boxer“. Vnější ruka provádí 

plynulý úder vpřed přes vnitřní lyži. Tento pohyb je doprovázen rotací ramen a 

pohledem do oblouku. Cvičení, vhodné hlavně pro děti je „Řidič autobusu“. K tomuto 

cvičení je vhodné použít vhodné pomůcky, která by nahrazovala volant. Cvičení je 

důležité pro uvědomění si, kam točím, tam jedu.  

Obsahem další kapitoly jsou cvičení pro nácvik náklonu celého těla do 

oblouku, kde je důležité mít fixovaný trup, mírně vyšší postoj, mírnou rotaci, pohled do 

oblouku a váhu na přední části lyží. První uváděné cvičení je „Socha“. Celé tělo je 

fixované, paže připažené a oblouky se vyjíždí pouze náklonem celého těla. Další 

cvičení jsou stejná jako předchozí, jen s rozdílnou polohou paží (zkřížené na prsou, 

v bok, vnější v bok a vnitřní ukazuje do oblouku, upažené – „Letadlo“.  

Třetí kapitolou je zahájení na vnitřní lyži. Jedná se o soubor cvičení náročných 

na rovnováhu, cit pro míru hranění, dávky odvahy a sílu dolních končetin. Důležité 

body pro správné zvládnutí této dovednosti jsou při přehranění součastně s rotací těla 

přepadávání trupu do následujícího oblouku. Těžiště musí být natolik posunuto do 

středu oblouku, aby bylo možné zahájit oblouk jen na vnitřní lyži. Po přejetí spádnice se 

přikládá na svah i lyže vnější.  

Posledním stěžejním místem pro zvládnutí základního carvingu dle tohoto 

nosiče je zvládnutí přisedání na svah. Cílem je zbavit se strachu z náklonu a kontaktu 

se zemí. Základní cvičení je jízda šikmo svahem, nízký postoj, paže šikmo vpřed, 

s postupným přisedáním zadku na svah a oporou dlaní o sníh. Toto cvičení se provádí 

do úplného zastavení. Další cvičení jsou zahajována jízdou po spádnici a je u nich 

prodlužován kontakt se sněhem. Po zvládnutí jednotlivých oblouků se přechází 
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k obloukům navazovaným. Jako poslední jsou zde uváděny navazované oblouky 

s nalehnutím na svah. 

V práci Lukáška a Kováře (2007) není zmínka o jiném než základním a fun 

carvingu. Dalo by se říci, že DVD „Carving radical“ je určeno specielně pro výuku 

funcarvingu. Veškerá cvičení jsou předváděna na velmi krátkých lyžích s těmi 

největšími podložkami pod vázáním. 

 



 

 

47 

3. Cíl a úkoly práce 

 

3.1 Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je vytvořit multimediální pomůcku pro výuku carvingových 

oblouků, která bude obsahovat vhodná průpravná cvičení rozdělená podle klíčových 

míst ve výuce a popisovat způsob jejich provedení.  

 

3.2 Úkoly práce: 

- obsahová analýza odborné literatury a dalších zdrojů týkající carvingu 

- určení klíčových míst ve výuce carvingových oblouků 

- výběr vhodných cvičení 

- vytipování vhodného lyžařského střediska pro natočení dílčích cvičení  

- natočení jednotlivých cvičení odpovídajících klíčovým místům ve výuce 

- vytvoření scénáře DVD a příprava komentářů ke cvičením a klíčovým místům 

- natočené videozáznamy zpracovat pomocí videoanalýzy v programu Dartfish 

- zpracovat finální podobu DVD  

 

3.3 Metodologie práce 
 

3.3.1  Charakter práce 

 Jedná se o popisnou práci kvalitativního charakteru. Byly v ní kriticky 

analyzovány dostupné dokumenty o zvoleném odborném problému. Následně byla 

provedena kompilace vybraných poznatků, dále poznatků z participantního i 

neparticipantního pozorování a bylo použito i vlastních zkušeností v oboru zkoumání. 

Zvolený metodologický přístup lze zařadit podle Hendl a Blahuše (2005) do kategorie 

„Návrh a demonstrace“.  Videoanalýza získaného digitálního záznamu je základem pro 

vytvoření multimediální pomůcky, vhodné k výuce carvingových oblouků. 
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3.3.2  Použité metody 

Pro vypracování diplomové práce jsem použil dvou základních metod.  Metodu 

kvalitativní obsahové analýzy (Hendl, 2005) a metodu participantního i 

neparticipantního pozorování (Hendl, 1997) spojenou s videoanalýzou digitálního 

záznamu vybraných cvičení.   

Kvalitativní výzkum byl někdy chápán jako pouhý doplněk tradičních 

kvantitativních výzkumných strategií, jindy zase jako protipól nebo vyhraněná 

výzkumná pozice ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě. 

V současnosti je kvalitativní výzkum v sociálních i jiných vědách rovnocenný s 

ostatními formami výzkumu. Neexistuje však obecně uznávaný způsob jak vymezit 

nebo dělat kvalitativní výzkum (Hendl, 2005).  

Na začátku práce kvalitativního charakteru je třeba si určit téma a základní 

výzkumné otázky, které lze v průběhu modifikovat či doplňovat při sběru a analýze dat. 

Z těchto důvodů je někdy kvalitativní výzkum považován za emergentní nebo pružný 

typ výzkumu. Během něho vznikají výzkumné otázky, dále také hypotézy i nová 

rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a navázat na sběr dat a jejich 

analýzu. V kvalitativní metodě práce se vyhledávají a analyzují informace, které 

napomáhají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry. 

Výzkumník v kvalitativním výzkumu zaujímá místo co nejblíže zkoumaným subjektům, 

je s nimi v interakci. Probíhá zde seznámení s novými lidmi, práce přímo v terénu. Sběr 

dat a jejich analýza v kvalitativním výzkumu probíhají v delším časovém intervalu. 

Následně se provede jejich analýza a podle výsledků se rozhodne, která data jsou 

potřebná a která ne. Poté se začne znovu se sběrem dat a jejich analýzou. Často se stává, 

že svoje závěry autor výzkumu probírá se sledovanými jedinci (účastníky výzkumu) a 

jejich názory zohledňuje nebo přidává do výsledné zprávy. (Hendl, 2005). 

Obsahová analýza je výzkumná metoda, používaná v kvalitativním i 

kvantitativním výzkumu (Hendl, 2005) a je zaměřená na identifikaci, pozorování a 

vyhodnocování obsahových prvků textu i neverbálních komunikátů. Metoda obsahové 

(textové) analýzy nám pomáhá k důkladnému prostudování různých textů a zdrojů, ze 

kterých čerpáme a v jejich následném analyzování. Metoda je známá již od středověku, 

kde byla využívána pro rozbor různých textů. (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 
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Analýza dokumentů je podle Hendla (2005) nejen rozbor listinných dokumentů, 

ale také rozbor veškerého předmětného svědectví, které může sloužit jako zdroj 

porozumění lidského chování. Díky analýze dokumentů můžeme odkrývat informace, 

ke kterým není pomocí testů a jiného sledování dostatečný přístup. Cituji: „Jsou to 

taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a 

pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.“ (Hendl, 2005).  

Za dokumenty lze považovat všechno napsané nebo prostě zaznamenané, obecně 

veškeré stopy lidské existence. Co se týče poznávací ceny dokumentů, řídí se autor šesti 

kritérii: 

• Typ dokumentu. Úřední listiny a akta jsou z pravidla považována za jistější než 

novinové články. 

• Vnější znaky dokumentu. Jedná se posouzení stavu dokumentu a jeho vnějšího 

zpracování. 

• Vnit řní znaky dokumentu. Na příklad obsah má ústřední význam u textových 

dokumentů. U ostatních je důležitá výpovědní hodnota dokumentu. 

• Intencionalita dokumentu také ovlivňuje jeho hodnotu pro vědce. Úmysl 

informovat současníky nebo potomky v sobě nese možnost zdrojů chyb. 

Dokument je ovlivněn ideologií, vzděláním, zaměřením pisatele. 

• Blízkost dokumentu k předmětu zkoumání. Uvažuje se jak časová, tak 

prostorová nebo i sociální blízkost. 

• Původ dokumentu. Kde byl dokument nalezen? Odkud pochází? Jak se 

dochoval? 

Při analýze dokumentů, týkajících se problematiky carvingu, je důležitá jeho 

důvěryhodnost a autentičnost, která se může lišit. Hlavně zdroje internetové obsahují 

relativně velké množství nepřesností. Proto je důležité si před použitím dat z  jakéhokoli 

zdroje o něm zjistit co nejvíce informací. Za věrohodné a autentické jsou považovány 

vesměs odborné knižní a elektronické publikace a dále odborné časopisy.  

 Další použitou metodou v diplomové práci je pozorování.  
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To obecně není jen vizuální, ale i sluchové, čichové a také sem patří vjemy pocitové. V 

pozorování jde hlavně o to zjistit, co se skutečně děje. V práci jsme použily dvou druhů 

pozorování – participantní a neparticipantní. Zúčastněným (participantním) 

pozorováním můžeme popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci 

dějí, jak se objevují a proč. Pozorovatel se nachází v osobním vztahu s pozorovanými 

za současného sběru dat s účastí na přirozeně se vyvíjejících životních situací. Pro 

neparticipantní (nezúčastněné) pozorování je typická minimální interakce 

s pozorovanými subjekty se snahou získání záznamu chování jedince či jedinců ve 

skupině. V kvalitativním nezúčastněném pozorování jde o snahu získat za pomoci 

protokolu nejširší záznam toho, co lidé dělají (Hendl, 2005). 

 Pro videoanalýzu digitálního záznamu, byl použit program Dartfish. Na základě 

jeho aplikací je možné vybrat z natočeného materiálu vhodné záběry a následně 

analyzovat dané pohybové činnosti jedince nebo skupiny. Výsledkem je interaktivní 

videozáznam, který je doplněn o komentáře a popisky k daným pohybům, polohám 

nebo pozicím. 

 

3.3.3 Sběr a zpracování dat  

  V sezoně 2011/2012 jsme vytipovali středisko v rakouském  Hochfifchtu, kde 

byla natočena na začátku února 2012 část videozáznamu. V době natáčení bylo jasno, 

velmi větrno a teplota vzduchu byla cca - 17° C. Další část materiálu byla dotočena na 

začátku března 2012 ve Francii ve středisku Vars, kde je jistota příznivého počasí téměř 

stoprocentní. Při natáčení spolupracovali vždy dvě osoby, jedna jako kameraman a 

druhá jako lyžař-jezdec. 

 Veškerý video materiál byl pořízen na digitální kameru (Panasonic NV-GS180, 

10x zoom, poměr stran obrazu 4:3). Záběry byly natáčeny bez použití stativu, 

kameraman stál vždy zhruba 50 m od lyžaře. Nastřádaná data byla sestřihána 

v programu Pinnacle Studio a do finální interaktivní podoby byla upravena v programu 

Dartfish Software. 
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4. Výsledky  

 

Po prostudování jednotlivých zdrojů a také podle vlastních zkušeností jsem, na 

základě kritického posouzení, určil klí čová místa pro úspěšný nácvik carvingu. 

Analýzou možných variant cvičení jsem došel k jejich výběru a rozdělil je do skupin 

podle toho, pro které klíčové místo je cvičení nejvhodnější. Vznikl soubor cvičení, který 

je základem pro scénář diplomové práce.  

 

4.1  Určení klíčových míst ve výuce carvingových oblouků 

 Na základě výsledků analýzy dokumentů a na základě vlastní pedagogické 

zkušenosti jsem určil následující klíčová místa pro výuku carvingu: 

 

 jízda v základních postojích  

 zvládnutí změny zatížení lyží 

 udržení šíře stopy 

 zvládnutí hranění obou lyží  

 zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

 osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen, boků  

 vertikální a horizontální pohyby trupu nad lyžemi 

 

4.2  Výběr cvičení  

Při výběru jednotlivých cvičení a jejich zařazení do skupin podle klíčových míst 

jsem se opíral o výsledky analýzy dokumentů citovaných autorů. Využil jsem též 

výsledky pozorování výuky carvingu a praktické zkušenosti se cvičeními, která jsou 

používána lyžařskými pedagogy na UK FTVS. 

V některých případech bylo složité striktně říci, zda je dané cvičení vhodné 

pouze pro výuku jednoho klíčového místa. Účinek cvičení se v některých případech 

překrývá. Z důvodů přehlednosti jsem je nakonec rozdělil takto:  
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Jízda v základních postojích 

� Jízda po spádnici 

� Jízda šikmo svahem 

 

Zvládnutí změny zatížení lyží 

� Bruslení šikmo svahem 

� Odšlapování ke svahu  

� Odšlapování přes spádnici 

� Opakované unožování nižší lyže 

 

Udržení šíře stopy 

� Oblouk ke svahu - pěsti mezi kolena   

� Oblouk přes spádnici - pěsti mezi kolena  

 

Zvládnutí hran ění obou lyží  

� Oblouk ke svahu  

� Oblouk ke svahu - ruce na kolena   

� Girlandy šikmo svahem - ruce na kolena 

 

Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

� Oblouk přes spádnici – skoruje i pro zvládnutí hranění obou lyží 

� Oblouk přes spádnici - ruce na kolena - skoruje i pro zvládnutí hranění 

obou lyží 

� Napojovaný oblouk - ruce na kolena - skoruje i pro zvládnutí hranění 

obou lyží 

� Napojovaný oblouk - ruka točí    

� Zahájení oblouku na vnější lyži 

� Zahájení oblouku na vnitřní lyži 

 

Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen, boků  

� Oblouk ke svahu - ruka točí  
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� Napojovaný oblouk - ruce v bok  

� Oblouk ke svahu - hůlky podhmatem   

� Napojovaný oblouk - hůlky podhmatem  

� Hůlky v paralelním držení 

� Tanečník 

� Racecarvingové letadlo 

 

Využívání vertikálních a horizontálních pohybů těžiště nad lyžemi 

� Quatro race - široké 

� Quatro race - úzké 

 

Finální prvek 

� Carvigový oblouk 

 

 

4.3  Scénář  

- Kategorie I.:  Jízda v základních postojích 

- Popisek: Jízda po spádnici  
- Záznam: Záběr zepředu přecházející do záběru z boku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- lyže v paralelním postavení 

- pokrčená kolena 

- lyže rovnoměrně zatížené 

- váha na přední části chodidel 

- paže na šíři ramen, pokrčené 

- hole směřují šikmo vzad, nedotýkají se sněhu 

- Klíčová pozice 1: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy 

- Klíčová pozice 2: Záběr z boku. 

- Poznámka: - pokrčená kolena 

- váha na přední části chodidel 
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- Kategorie I.: Jízda v základních postojích 

- Popisek: Jízda šikmo svahem 

- Záznam: Záběr zepředu přecházející z boku. 

- Poznámka: - lyže v paralelním postavení 

- šíře stopy 

- zatížení a zahranění lyží odpovídající sklonu svahu 

- váha na přední části chodidel 

- paže na šíři ramen, pokrčené 

- hole směřující šikmo vzad, nedotýkají se sněhu 

- kolena na stejné  

- Klíčová pozice: Záběr z boku. 

- Poznámka: - pokrčená kolena 

- váha na přední části chodidel 

 

- Kategorie II.: Zvládnutí změny zatížení lyží  

- Popisek: Bruslení šikmo svahem  

- Záznam: Záběr zepředu přecházející v záběr z boku. 

- Poznámka:  - velmi mírný svah, jízda šikmo svahem 

 - střídavě skluz na jedné lyži v odvratném postavení 

- střídavý odraz z vnitřní hrany lyže, položení odvrácené 

lyže na sníh 

- Klíčová pozice 1: Záběr zepředu 

-  Poznámka: - odraz z vnitřní hrany lyže v odvratu 

- Klíčová pozice 2: Záběr zepředu 

- Poznámka: - celá hmotnost těla nad lyží ve skluzu 

 

- Kategorie II.: Zvládnutí změny zatížení lyží 

- Popisek: Odšlapování ke svahu 

- Záznam: Záběr z boku. Dva oblouky (doleva a doprava).  

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 
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- odlehčenou lyži zvedáme nad sníh, odraz z vnitřní hrany 

lyže, položení odvrácené lyže na sníh 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - váha na nižší lyži při odrazu 

 

- Kategorie II.: Zvládnutí změny zatížení lyží 

- Popisek: Odšlapování přes spádnici 

- Záznam: Záběr zepředu přecházející na záběr z boku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme odšlapy ke svahu 

- navazujeme a pokračujeme odšlapy přes spádnici a 

dokončujeme odšlapy ke svahu 

- hmotnost přenášíme z lyže na lyži 

- odlehčenou lyži zvedáme a pokládáme ji do odvratu  

- Klíčová pozice 1: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - váha na nižší lyži 

- Klíčová pozice 2: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - odlehčenou nižší lyží odšlap přes spádnici 

               váha na vyšší lyži 

 

- Kategorie II.: Zvládnutí změny zatížení lyží 

- Popisek: Opakované unožování nižší lyže 

- Záznam: Záběr z boku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme šikmo svahem 

- osy ramen, boků i kolen rovnoběžné, šíře stopy na šíři 

boků 

- přenesení váhy na vyšší lyži, nižší lyži odlehčíme a nohu 

unožíme, po vyjetí oblouku nohu přinožíme a váhu 

rozložíme na obě lyže  

- Klíčová pozice 1: Záběr z boku. 
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- Poznámka: - váha na vyšší lyži, nižší noha unožena 

- Klíčová pozice 2: Záběr z boku. 

- Poznámka: - váha rozložena na obě lyže 

 

- Kategorie III.: Udržení šíře stopy 

- Popisek: Oblouk ke svahu - pěsti mezi kolena   

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- pěsti vedle sebe mezi koleny – udržují šíři stopy 

- vkláněním kolen lyže vyjíždí oblouk dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy 

- vklánění kolen 

 

 

- Kategorie III.: Udržení šíře stopy 

- Popisek: Oblouk přes spádnici - pěsti mezi kolena   

- Záznam: Záběr zboku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem 

- pěsti vedle sebe mezi koleny – udržují šíři stopy 

- při jízdě přes spádnici se lyže překlápí přes plochy na 

budoucí vnitřní hrany 

- lyže vyjíždějí oblouk dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy 

- vklánění kolen 

 

- Kategorie IV.: Zvládnutí hranění obou lyží 

- Popisek: Oblouk ke svahu 
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- Záznam: Záběr zepředu přecházející do záběru z boku. 

- Poznámka: - větší sklon svahu 

- zahajujeme jízdou po spádnici 

- šíře stopy na šíři boků 

- vklánění boků a kolen ke svahu 

- postavením lyží na hrany vyjedeme oblouk dle vykrojení 

lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy, vklonění kolen i boků ke svahu 

 

- Kategorie IV.: Zvládnutí hranění obou lyží 

- Popisek: Oblouk ke svahu – ruce na kolena  

- Záznam: Záběr z boku (2 záběry – oblouk do leva a do prava). 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- plynulé vklonění kolen a boků ke svahu 

- ruce pomáhají aktivnějšímu vklánění obou kolen do 

oblouku 

- lyže vyjíždí oblouk dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen a boků ke svahu udává míru zahranění 

 

- Kategorie IV.: Zvládnutí hranění obou lyží 

- Popisek: Girlandy šikmo svahem - ruce na kolena  

- Záznam: Záběr zepředu přecházející v záběr z boku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem  

- opakované vklánění kolen a boků ke svahu  

- ruce pomáhají aktivnějšímu vklánění obou kolen ke 

svahu 

- lyže vyjíždějí vlnovku dle vykrojení lyží 
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- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen ke svahu  

 

- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Oblouk přes spádnici 

-  Záznam: Záběr zepředu přecházející do záběru z boku. 

- Poznámka: Cvičení skoruje i pro zvládnutí hranění obou lyží. 

 

- mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem 

- úhel hranění zvětšujeme postupným vkláněním kolen, 

boků a celého těla do oblouku 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy, vklonění kolen i boků ke svahu 

 
 

- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Oblouk přes spádnici - ruce na kolena   

- Záznam: Záběr zboku přecházející do záběru zepředu. 

- Poznámka: Cvičení skoruje i pro zvládnutí hranění obou lyží. 

 

- mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem  

- plynulé vklonění kolen a boků ke svahu 

- ruce pomáhají aktivnějšímu vklánění kolen do oblouku i 

přes spádnici 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen a boků ke svahu 

 
 

- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Napojovaný oblouk -  ruce na kolena   
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- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: Cvičení skoruje i pro zvládnutí hranění obou lyží. 

 

- mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- plynulé vklonění kolen a boků ke svahu 

- ruce pomáhání aktivnějšímu vklánění obou kolen do 

oblouku i přes spádnici 

- lyže vyjíždí oblouk dle vykrojení lyží 

- při přejíždění spádnice se lyže plynule překlápí přes 

plochy na vnitřní hrany 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen a boků ke svahu 

 
 

- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Napojovaný oblouk - ruka točí   

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- vnitřní ruka se vytahuje vpřed nad špičku vnitřní lyže a 

ukazuje směr budoucího oblouku 

- vkláněním kolen a boků ke svahu vyjedeme oblouk za 

ukazující rukou 

- pohyb ruky je doplněn očním kontrolou 

- lyže vyjíždí oblouky dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklánění kolen 

- pohled za rukou 

- šíře stopy 
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- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Zahájení oblouku na vnější lyži  
- Záznam: Záběr zepředu přecházející v záběr z boku 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- ve fázi ukončení (ještě ve vrstevnici) zvedáme nižší lyži 

nad sníh a oblouk až do spádnice jedeme po vyšší 

(budoucí vnější) lyži 

- na spádnici pokládáme vnitřní lyží na sníh a vyjíždíme 

oblouk po hranách obou lyží 

- Klíčová pozice 1: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - zahájení na vnější lyži 

- Klíčová pozice 2: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - pokládání lyže na sníh 
 

 

- Kategorie V.: Zvládnutí přechodu spádnice překlopením na opačné hrany 

- Popisek: Zahájení oblouku na vnitřní lyži 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- ve fázi zahájení (před spádnici) zvedáme vyšší lyži nad 

sníh a oblouk až do spádnice nebo za spádnici jedeme po 

vnitřní lyži 

- na nebo za spádnicí pokládáme vnější lyži na sníh a 

vyjíždíme oblouk po hranách obou lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen, boků ke svahu, nadzvednutá vnější lyže 

 
 

- KategorieVI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Oblouk ke svahu - ruka točí   

- Záznam: Záběr z boku. 
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- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- vnitřní ruka se pohybuje vpřed a dovnitř budoucího 

oblouku 

- vklánění kolen a boků kopíruje pohyb ruky 

- lyže vyjíždí oblouky dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr z boku. 

- Poznámka: - vklánění kolen a boků za rukou 

- pohled za rukou – zajišťuje správné nastavení osy ramen 

 

- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Napojovaný oblouk - ruce v bok  

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou po spádnici 

- ruce v bok stabilizují osy ramen, boků i kolen 

rovnoběžně 

- vkláněním kolen a boků ke svahu vyjíždíme jednotlivé 

oblouky 

- lyže vyjíždí oblouky dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

-  Poznámka: - vklánění kolen a boků ke svahu, osy ramen, boků i kolen  

                    rovnoběžně 

 

- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Oblouk ke svahu - hůlky podhmatem  

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- hole držíme podhmatem v pokrčených rukou před tělem 

- hole jsou rovnoběžně se svahem po celou dobu jízdy 
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- vkláněním kolen a boků je podpořeno kompenzačním 

náklonem holí 

- lyže vyjíždí oblouk dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklánění kolen a boků ke svahu 

- rovnoběžné držení holí se svahem 

 

- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Napojovaný oblouk - hůlky podhmatem  

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- hole držíme podhmatem v pokrčených rukou před tělem 

- hole jsou rovnoběžně se svahem po celou dobu jízdy 

- vkláněním kolen a boků ke svahu a kompenzačním 

nakloněním holí vyjedeme oblouk dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklánění kolen a boků ke svahu s kompenzačním  

  náklonem holí 

 

- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Hůlky v paralelním držení 

- Záznam: Záběr zepředu přecházející v záběr z boku. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- osy ramen, boků i kolen rovnoběžné, šíře stopy na šíři 

boků 

- hole držíme v rukou v jejich polovině paralelně s lyžemi 

- vkláněním kolen a boků ke svahu vyjíždíme jednotlivé 

oblouky 
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- hole držíme po celou dobu jízdy paralelně s lyžemi a 

svahem 

- lyže vyjíždí vlnovku dle vykrojení lyží 

- Klíčová pozice: Záběr z boku. 

- Poznámka: - vklánění kolen a boků ke svahu  

- paralelní držení holí 

 
- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Tanečník 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici bez 

holí 

- osy ramen, boků i kolen rovnoběžné, šíře stopy na šíři 

boků 

- pohyb paží zajišťuje kompenzační odklon trupu a 

vklánění boků ke svahu 

- před spádnicí ruce vyměníme, vyjíždíme oblouk po 

hranách na druhou stranu 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy, vklonění kolen a boků a kompenzační   

                   odklonění   

 

- Kategorie VI.: Osvojení si vzájemné polohy osy kolen, ramen a boků 

- Popisek: Racecarvingové letadlo 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- cvičení provádíme s holemi nebo i bez holí 

- poloha rukou je rovnoběžná se svahem 

- poloha rukou v oblouku pomáhá podpořit hranění lyží a 

kompenzační odklon trupu 
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- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy, vklonění kolen a boků ke svahu, kompenzační 

odklon trupu 

- Kategorie VII.: Využívání vertikálních a horizontálních pohybů těžiště nad lyžemi 

- Popisek: Quatro race  - široké 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - prudší svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici 

- hole držíme v prodloužení rukou 

- hole se po celou dobu jízdy dotýkají sněhu 

- držení holí minimalizuje vertikální pohyb 

- postavením lyží na hrany vyjedeme oblouk  

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - hole stále v kontaktu se sněhem, kompenzační odklon  

  trupu 

  - vklonění kolen, boků ke svahu  

 

- Kategorie VII.: Využívání vertikálních a horizontálních pohybů těžiště nad lyžemi 

- Popisek: Quatro race - úzké 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - mírný svah 

- zahajujeme jízdou šikmo svahem nebo po spádnici  

- hole držíme za rukojeti kolmo k zemi, které se po celou 

dobu dotýkají země 

- plynulým tlakem do lyží a vkloněním obou kolen a 

pánve ke svahu vyjíždíme oblouk 

- způsob držení holí minimalizuje vertikální pohyb 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - vklonění kolen a boků ke svahu, hole se dotýkají sněhu,  

  minimalizace vertikálního pohybu 
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- Kategorie VIII.: Finální prvek 

- Popisek: Carvingový oblouk 

- Záznam: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - prudší svah 

- šíře stopy 

- váha na přední části chodidel 

- plynulý tlak do lyží, vklonění obou kolen a boků ke 

svahu, kompenzační odklon trupu 

- Klíčová pozice: Záběr zepředu. 

- Poznámka: - šíře stopy, vklonění kolen a boků ke svahu, kompenzační 

odklon trupu 
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5. Diskuze 

 

Podobné téma, kterým se zabývá moje diplomová práce, zpracovává ve své 

elektronické učebnici metodiky výuky lyžování Lukášek (2008). Kapitoly učebnice 

obsahují jak jednotlivá cvičení, tak i celý výukový film. Na rozdíl od mojí práce se 

zabývá celou výukou lyžování obecně. Počínaje řadou cvičení na základní sjezdový 

postoj přes paralelní oblouky až ke carvingu.  

Pokud se jedná o porovnání vybraných cvičení na carving a jejich provedení 

s výběrem cvičení v mojí DP, nacházím shodu v posloupnosti použitých cvičení. Oba 

jsme shodně začali cvičení od základního sjezdového postoje přes oblouk ke svahu 

z jízdy šikmo svahem, oblouk ke svahu z jízdy po spádnici, dále přes spádnici až 

k napojovaným obloukům. Shodný názor máme oba na šířku stopy, kterou uvádíme na 

šířku pánve, také rozložení váhy shodně na obě lyže zdůrazňujeme stejně. Oba se 

shodujeme i v tom, že při carvingových cvičeních je důležité, aby pohled směřoval do 

směru jízdy.  

Na rozdíl od mojí práce Lukášek (2008) nevyužil žádná cvičení v girlandách a 

zcela chybí cvičení se zahájením oblouku na jedné lyži.  Naše práce se dále liší v pojetí 

zahájení oblouku. Lukášek (2008) zdůrazňuje zahajování oblouku vkloněním celého 

těla do oblouku, v mojí práci zdůrazňuji vklánění postupné, které začíná koleny, boky a 

dále celým tělem podle sklonu svahu a působících sil. O kompenzačním odklonu trupu 

Lukášek (2008) hovoří až v kapitole o racecarvingu.  

Další elektronická učebnice s podobnou tematikou je věnována výuce lyžování 

dětí a mládeže (Nosek, 2008). V jednotlivých kapitolách autor zpracovává nejen 

cvičení, ale také obsáhlé teoretické informace k výstroji, výzbroji, technice lyžování, 

pedagogické zásady a podobně, což nebylo cílem naší multimediální pomůcky. O 

carvingu se v učebnici mluví pouze okrajově. Pokud porovnávám provedení natočených 

cvičení v Noskově učebnici s provedením cvičení ve své diplomové práci, považuji 

moje zpracování za lepší, neboť z jízd demonstrátorů - dobrých lyžařů je lépe vidět, jak 

mají cvičení správně vypadat než v případě, že cvičení provádějí samy děti. 

Adam Letko (2008) ve své diplomové práci nenatáčel videoprogram, ale 

vytvářel teoretický návrh výukového programu lyžování a zásobník zdokonalovacích 
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cvičení pro děti mladšího školního věku. V teoretické části práce a při získávání dat 

jsme však používali stejnou metodiku práce. Oba jsme použili obsahovou analýzu 

dokumentů např. pro výběr vhodných lyžařských cvičení a dále kompilaci poznatků pro 

návrh zásobníku nebo rozdělení cvičení do skupin.  

Z hlediska použité metodologie se moje práce podobá též diplomové práci Volfa 

(2004), jejímž cílem bylo vytvoření instruktážního filmu, reprezentujícího současné 

pojetí techniky jízdy na deblkanoii. Podobně jako on i já jsem použil k získání dat 

kombinaci participantního a neparticipantního pozorování. Výsledný film, stejně jako 

moje DVD vznikly prostudováním a výběrem z veškerého natočeného materiálu tak, 

aby maximálně odpovídaly cíli práce. 
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6. Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit multimediální pomůcku pro výuku 

carvingových oblouků. Při tvorbě této pomůcky jsem předpokládal, že ji bude používat 

lyžař, který již zvládá základní lyžařské dovednosti a jízdu napojovanými oblouky 

v paralelním postavení lyží. Pomůcka se věnuje pouze úzké části metodického postupu 

z pohledu důležitých míst při nácviku carvingu. Obsahuje vhodná průpravná cvičení 

rozdělená podle klíčových míst ve výuce a popisuje způsob jejich provedení. 

 Po nashromáždění dostupného materiálu týkajícího se problematiky carvingu 

vznikla nejprve teoretická část práce, která obsahuje rozsáhlé informace o historii 

carvingu, informace o výstroji a výzbroji, metodických postupech výuky a v neposlední 

řadě také novější  pohledy na biomechaniku a fáze oblouků.  

Na audio vizuálním nosiči vnikl soubor dvaceti osmi cvičení, která jsem rozdělil do 

osmi kategorií podle klíčových míst ve výuce. 

 Při tvorbě audio vizuálního materiálu se vyskytly na počátku problémy. V zimě 

roku 2010/2011 se mi nepodařilo materiál natočit, jelikož pro vznik kvalitního videa je 

nutné slunečné počasí a v neposlední řadě i kvalitní sněhové podmínky, které na konci 

března 2011 již nebyly. Vše se tedy muselo natočit v zimě 2011/12. Při prvním letošním 

natáčení v rakouském středisku Hochficht byly výborné sněhové podmínky, jasno a 

slunečno, ale silný vítr při teplotě zhruba -17 °C nevytvářel ideální podmínky pro 

natáčení. Zbylá cvičení se natáčela ve Francii, kde byly podmínky pro natáčení téměř 

ideální.  

 Jízda na lyžích čistě po hranách, ať již je nazývána jakkoli, je v současnosti 

fenoménem. Tomu, kdo ji zvládne, se otvírá cesta k rychlé, sportovní jízdě s prvky, 

které jsou podobné prvkům z oblasti závodního lyžování. 

 Věřím, že multimediální pomůcka, která vznikla v rámci této práce, napomůže 

k  lepšímu pochopení problematiky carvingu, lepšímu porozumění jízdě po hranách 

obecně. Aby člověka lyžování bavilo a naplňovalo, musí nejdříve pochopit zásady, 

naučit se základy, které lze dál rozvíjet. Tato multimediální pomůcka umožní lyžaři 

cestou postupných kroků zvládnout jízdu po hranách tak, aby ji mohl používat i na 
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větším sklonu svahu, za působení větších odstředivých sil a tak, aby jeho zážitky 

z pohybu na lyžích byly stále silnější.  

A takové chvíle strávené na sněhu si bude dlouho pamatovat a rád se k nim bude 

vracet. 
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