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Cíle práce: 
Cílem práce Je provést setřídění informací týkající se problematiky 

carvingového oblouku, jeho výukových postupů a jejich aplikací. 

Metoda: 

Jako výzkumná metoda bylo zvoleno pozorování, kterého se zúčastnilo 32 

osob různého věku, pohlaví, národnosti a úrovně lyžařských schopností. 

Byl vytvořen výukový postup, během jehož aplikace byl pozorován a zaznamenáván 

vývoj úrovně technických dovedností. Hodnocení prováděla tříčlenná komise 

profesionálních učitelů lyžování a zaznamenáno bylo pomocí bodů. 

Průzkum probíhal v zimní sezóně 2005/2006 v areálu lyžařského střediska Pec pod 

Sněžkou. 

Výsledky: 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že zkoumaný prvek techniky - základní 

carvingový oblouk se ve svých základních znacích ve výukových postupech 

jednotlivých škol výrazně neliší. Rozdíly jsou patrné ve výukové cestě, jakou 

k výuce základního carvingového oblouku jednotlivé školy využívají a k výsledku 

výuky dojdou. 

Dále z výsledku vyplývá že existuje souvislost mezi zvoleným výukovým postupem 

a stoupající technickou zdatností, jakožto i adaptací na techniku carvingového 

oblouku pozorovaných osob. 
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Úvod 

Lyžování je jedním z nejoblíbenějších sportů všude ve světě, Česko nevyjímaje. Stejně 

jako jakákoli jiná lidská činnost procházející od svého počátku vývojem směrem 

k lepšímu a dokonalejšímu tak i lyžování došlo od svých počátků ke změnám v technice 

a stylu, zásadně podmíněných změnami materiálů a prostředků. 

Použijeme- li dnes slovo lyže, myslíme tím lyže carvingová. Tento pojem definuje 

nejenom nový tvar lyží, ale i jejich speciální schopnost ulehčit jízdu do oblouku, což je 

důsledkem jejich bočního vykrojení. Carvingové lyže umožňují začínajícímu lyžaři 

rychleji zvládnout techniku jízdy v obloucích po hranách s vyloučením smyku 

(Příbramský, 2002). 

Lyže současnosti jsou diferencovány mnoha parametry jako je tvrdost, radius, sidecut, 

jízdní vlastnousti do modelových řad, určených pro jednotlivé typy lyžařů z hlediska 

úrovně jejich lyžařských dovedností, rychlosti jízdy, typu jízdy a charakterem nejčastěji 

sjížděných terénů. 

V souvislosti s změnou parametrů lyží přichází nová- carvingová technika. 

Podstata moderní techniky je zatáčení po hraně zatížené a prohnuté lyže, kdy se již 

nemění směr jízdy cíleným smýkáním lyže do nového směru. Po hraně je vyjetý celý 

oblouk (Sosna, 2004). Ten kdo stojí na carvingových lyžích poprvé a doposud byl 

vybaven pouze tradičně je "carvingovým efektem" velice příjemně překvapen 

(Kemmler, 2001). 

V historii každé výrazné zlepšení techniky našlo své vyjádření v lyžařské škole. Pod 

tímto pojmem se rozumí nejen technika jízdy, ale hlavně způsob výuky na lyžích 

s určitými typickými znaky, které jednotlivé školy charakterizují. Tento trend přetrvává 

dodnes. Každý subjekt na světě zabývající se výukou lyžovaní si vytváří své vlastní 

metodické postupy, řady které aplikuje na lyžaře jakéhokoli stupně a úrovně techniky. 

Nejinak tomu je i po příchodu carvingu. Každá škola si postupem času vytvořila soubor 

metodických cvičení, mající za úkol vysvětlit a naučit jízdu po hraně lyžující veřejnost. 

Konkrétní změny pak nastaly v potřebě vymezit, vytvořit základní oblouk, který svými 

technickými a průběhovými parametry reaguje na posun v technice lyžování a na nové 

možnosti dané parametry současných lyží. 
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Nová technika sice více než kdykoliv v historii přiblížila jednotlivé metodické postupy 

(důvodem je pravděpodobně prostá nekomplikovanost stylu), přesto lze najít odlišnosti 

nejen v pojetí, ale i výukových postupech a nechat se jimi inspirovat. 
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1 Přehled literatury 

Česko je země kde má lyžování opravdu hluboce zakořeněnou tradici, z čehož vyplývá 

že i literatury pojednávající o sjezdovém lyžování je dostatek. 

Z dalších důležitých zdrojů informací je třeba uvést časopisy Ski magazín a Snow, které 

si za několik let vybudovali na našem trhu pověst spolehlivého zdroje informací o 

lyžování. 

Ze zahraničních zdrojů byly využity hlavně metodické publikace a výuková CD 

jednotlivých lyžařských škol. 

2 Cíle a úkoly práce 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je provést setřídění informací týkající se problematiky carvingového 

oblouku. Na základě těchto informací vytvořit výukový postup a aplikovat jej na 

skupinu osob. 

2.2 Úkoly teoretické části 

• Zmapovat poslední změny v technice lyžování, vedoucí k osvojení techniky 

carvingového oblouku. 

• Popsat jednotlivé postupy v souvislosti s metodikami vybraných zemí a tyto 

porovnat. 

• Souhrnem vytvořit seznam zdokonalovacích cvičení pro výuku carvimgových 

oblouků. 

2.3 Úkoly experimentální části 

• Sestavit výukový postup a aplikovat jej na vybranou skupinu osob. 

• Vytvořit systém hodnocení a jeho pomocí porovnat úroveň technických dovedností 

v průběhu aplikace výukového postupu. 

• Vyhodnotit použitý výukový postup z hlediska účinnosti. 
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2.4 Základní otázky studie 

• Jaké jsou současné výukové postupy týkající se základru'ho carvingového oblouku u 

nás a v zahraničí? 

• Jaké jsou rozdíly v pojetí techniky a výuky carvingového oblouku u nás a 

v zahraničí? 

• Jaká bude změna hodnocení základních technických dovedností po aplikaci 

zvoleného výukového postupu na skupinu osob? 
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3 Teoretická část 

3.1 Vymezení pojmu- carvingový oblouk 

Budeme-li v této práci definovat carvingový oblouk jako základní carvingový oblouk, 

ne jako některou z pokročilých forem oblouků s carvingovou technikou jízdy, je 

v současné době tento oblouk chápán jako dynamický, sportovní oblouk , vyjetý po 

hranách s minimalizací smykové složky, v široké otevřené stopě. 

V souvislosti s různými metodickými postupy narážíme na různé alternativy názvu, 

přestože základní pojetí a umístění ve výukových strukturách je velmi podobné. 

Carvingový oblouk je v postatě základním prvkem výuky současné techniky. 

Česká škola, prezentovaná FTVS UK hovoří o základním řezaném oblouku s paralelním 

postavením lyží, který je: " základním kamenem nácviku vedoucímu k cíli zatáčení na 

carvingových lyžích" (Příbramský, 2005). Svaz lyžařů České republiky pojmenovává 

tento oblouk ,,základním obloukem". V metodice Apul figuruje "carvingový oblouk 

s paralelním postavením lyží" jakožto: ,,Dynamický, sportovní, dobře vyjetý oblouk se 

středním a dlouhým poloměrem, kdy vedení lyží je přizpůsobeno podmínkám. " (Káčer, 

Matějů, 2005). Francouzká škola používá název ,,zdokonalený oblouk". U rakouské 

školy se stal carving synonymem pro zatáčení, proto OSSV (2002) prezentuje "oblouk 

s dlouhým poloměrem" jako: ,,Dynamickou změnu směru jízdy s řízeným tlakem, situací 

daným vedením lyží a sportovní jízdu s precizním vedením lyží v obloucích středního a 

dlouhého poloměru." Švýcarská škola se drží standardního názvu "carvingový oblouk". 

Autor německé publikace o škole carvingu, Jiirgen Kemler (2001) hovoří o: "řezaném 

oblouku, neboli prvním carvingu ". 

Pro účely této práce byl zvolen název základní carvingový oblouk. 

3.2 Bezpečnost při výuce 

Základem bezpečnosti při výuce a pohybu na sjezdovce obecně je dodržování pravidel 

FIS (APUL, 2004). K výuce lyžování konkrétně se pak pojí další pravidla související 

s velikostí skupiny, stupněm dosažených dovedností a plánovaným obsahem výuky. 
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Také pro výuku carvingového oblouku platí obecná i specifická pravidla. Začátek 

výuky, tedy první body metodické řady je třeba absolvovat stranou hlavního provozu na 

sjezdovce, v dostatečně širokém prostoru. Většina výukových postupu zmiňuje jako 

první nácvik na rovině a poté na mírném svahu. V případě, že se rovina vyskytuje 

poblíž cesty, na ní nebo na dojezdu sjezdovky, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dobře 

organizovat pohyb skupiny během výuky. Nácvik na mírném svahu probíhá většinou na 

modrých sjezdovkách, opět s dostatečnou šířkou prostoru. Probíráme-li právě cvičení 

při kterých je nutné vjet ze strany do sjezdovky (traverzy, vějíře, půloblouky ... ) je vždy 

třeba upozornit skupinu na možnost nebezpečné kolize s shora jedoucím lyžařem. Učitel 

by měl v tomto případě neustále kontrolovat situaci a upozornit žáka na vhodný moment 

k výjezdu. U těchto cvičení (oblouky do zastavení) je také nutné kontrolovat situaci při 

ukončení oblouku, kdy vyjíždíme do protisvahu a opět tedy hrozí nebezpečí kolize 

s shora jedoucím lyžařem, který tento pohyb nepředpokládá. 

Obecně pro všechna cvičení platí, že před jejich zahájením je třeba kontrolovat situaci 

nad sebou. 

I v konečné fázi nácviku, kdy již dochází k aplikaci carvingových oblouků na různorodý 

terén je třeba řídit se pravidlem: "Pro carving je nejvhodnější upravený a široký terén 

s mírným až středním sklonem svahu." (Hrůša, Příbramský a Matošková, 2004), ze 

kterého vyplývá, že aplikace carvingových oblouků na strmých a náročných svazích 

není přínosem a tudíž žádoucí. 

3.3 Rozbor výukových postupů jednotlivých subjektů 

Pro potřeby této práce jsou následující přehledy jednotlivých metodik koncipovány tak, 

aby nejprve shrnuly základní kostru celkového výukového postupu lyžařské školy, tedy 

cestu jakou se dostává ve výuce ke zkoumanému tématu- základnímu carvingovému 

oblouku. Následně je podrobně popsán konkrétní blok výukového postupu zabývajícího 

se základním carvingovým obloukem, včetně popisu pohybu a zdokonalovacích cvičení. 
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Seznam termínů a zkratek je uveden v příloze č.l. Příloha č.2 obsahuje celkový, 

heslovitý seznam všech cvičení uvedených v této kapitole. V příloze č.3 jsou pomocí 

celkového schématu zobrazeny základní stupně všech zkoumaných výukových postupů. 

V závěrečné podkapitole jsou uvedeny podrobné popisy všech uvedených cvičení. 

3.3.1 Česká škola 

Na rozdíl od většiny ostatních lyžařských zemí na uzemí naší republiky není jasně 

vymezen jeden směr, naopak v oboru lyžování operuje u nás několik subjektů, 

prezentujících různé metodické směry. Chceme-li tedy zmapovat metodické postupy u 

nás, je nutné prezentovat jednotlivé směry odděleně. 

"Česká škola lyžování" je pojmem který má dlouhou tradici a je specifickým směrem 

v celoevropském měřítku. 

3.3.1.1 FfVS UK 

Jeden z hlavních směrů je prezentován katedrou sportů v přírodě, oddělením lyžování 

FTVSUK. 

Česká škola lyžování představuje carving jako hru s dynamickou rovnováhou za pomoci 

vnějších sil při hledání nejlepší polohy těla v průběhu jízdy na lyžích v obloucích 

(Příbramský, 2002). 

Příbramský (2002) dále shledává předností carvingu, že: " umožňuje ekonomické, ne 

přehnané pohyby, které především ve fázi přechodu mezi oblouky, zahájení a vedení 

oblouku, vycházejí z přirozené lokomoce člověka - chůze, kroku". Odtud základní pojem 

České školy lyžování několika posledních desítek let - kročný oblouk. Nutno zmínit, že 

tato škola se prezentuje výukou jízdy po hraně, tzv. řezaným obloukem již před dvaceti 

lety. 

Pro zatáčení na lyžích uvádí dvě možnosti: vedení lyží v oblouku po hraně a vedení 

lyží v oblouku částečným smykem. Obecným imperativem nácviku jízdy na 

carvingových lyžích je tedy najít rychle cestu od techniky jízdy v oblouku s podílem 

smyku ve fázi zahájení a vedení k technice jízdy po hranách, která se v současnosti stala 

přístupnou s příchodem carvingových lyží i pro nejširší lyžařskou veřejnost. 
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Základní řezaný oblouk s paralelním postavení lyží je základním kamenem nácviku 

vedoucímu k cíli zatáčení na carvingových lyžích (Příbramský, 2002). Škola vychází 

z principu dvou výukových cest vedoucích k tomuto cíli. 

1. Přímá cesta od vlnovek k základnímu řezanému oblouku, která Je 

charakteristická paralelním postavením lyží od začátku nácviku až ke konečné formě 

oblouku. Je velmi ekonomická a rychlá a směřuje přímočaře k vedení lyží v oblouku po 

hranách s minimalizací smyku lyží. 

2. Postupná cesta využívá modifikovaných oblouků v pluhu v základní formě 

provedení a dynamické formě provedení. Je charakteristická postupnou změnou 

postavení lyží během jízdy ve smyslu zužování oboustranného přívratného postavení 

lyží až k jejich paralelnímu postavení v základním řezaném oblouku. 

Výukový postup 

ll Přímá cesta 

Nácvik vlnovky: zopakování základru'ho sjezdového postoje se zdůrazněním poloh 

jednotlivých segmentů těla, který by neblokoval rozsah pohybů dolních končetin 

v kolenou a pánve. 

Popis pohybu: Společný pohyb dolních končetin v kolenou a pánve směrem vpřed a 

dovnitř tvořeného oblouku za střídavého zatěžování jedné a druhé lyže při zdůraznění 

mírného aktivního předsunutí odlehčené lyže a boku nad touto lyží vpřed. Při střídavé 

změně zatěžování pak dochází i ke střídavé výměně boků, jako u chůze, současný 

přechod z ploch lyží na hrany a zpět. Kompenzační odklon trupu. V průběhu se těžiště 

těla postupně snižuje a současně se dostává mimo lyže, v okamžiku, kdy je nejníže 

dochází ke zpětnému zvyšování do výchozí polohy nad lyže a ukončení vlnovky 

(Přlbramský, 2004). 

Postup nácviku: 

1. nácvik na místě, na rovině 

2. nácvik při sjezdu po spádnici, mírná rychlost 

3. vnější ruka na koleno nebo stehno podporuje vklonění kolene 
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4. nácvik mírné vlnovky (blízko u spádnice), bez synchronizace s pohybem horních 

končetin a holí 

5. zvýrazněná vlnovka (větší zakřivení dráhy, větší rychlost) 

Nácvik základního řezaného oblouku: od zvýrazněné vlnovky se liší dynamickým 

provedením pohybů, rychlejším zdvihem těžiště těla, zvětšeným rozsahem pohybů 

dolních končetin, provedením po delší dráze s větším zakřivením a ve větší rychlosti. 

Popis pohybu: Základní postoj. Zahájení oblouku při jízdě po spádnici větším 

zatížením budoucí vnější lyže za současného pohybu pánve směrem dovnitř a dopředu 

tvořeného oblouku s kompenzačním odklonem trupu. Hlavní pohyby jsou vykonávány 

na vnější lyži. Současně dochází k aktivnímu pohybu vnitřní odlehčené lyže a vnitřního 

boku vpřed a následnému otáčení lyží. Vyvíjený tlak musí být plynulý a postupný aby 

nedošlo ke smyku. Během vedení oblouku pokračuje společný pohyb pánve a kolen 

více dovnitř a dopředu společně s kompenzačním odklonem trupu. Těžiště těla se ve 

vertikálním směru snižuje a dostává se více mimo lyže ve směru otáčení. Na konci fáze 

vedení se pak plynule zvedá zpět (Příbramský, 2004). 

Ve fázi ukončení je dokončen zdvih těžiště těla, které se dostává zpět nad lyže, končí 

pohyb vnější paže zapíchnutím hole de sněhu. 

Ve fázi přechodu mezi oblouky dochází pak k přenesení hmotnosti těla na vnitřní lyži 

za současné výměny boků a aktivního pohybu vnitřní lyže a boku vpřed. 

Postup nácviku: 

1. nácvik na středním sklonu svahu 

2. ze sjezdu po spádnici 

3. od otevřených k zavřeným 

Nácvik řezaného oblouku v konečné formě: po ukončení nácviku řezaného oblouku 

v základní formě přistupujeme k nácviku řezaného oblouku v konečné formě, 

vyznačujícího se synchronizací pohybů dolních končetin s pohyby paží a pícháním holí. 

Popis pohybu: Paže před tělem, pohyb vychází z předloktí s následným vykývnutím 

hole vycházejícím ze zápěstí, ukončeným zapíchnutím hole do sněhu. Vymezuje 

ukončení jednoho a začátek dalšího oblouku. 
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Postup nácviku: 

1. v klidu na místě 

2. pomalá jízda po spádnici s podřepy 

3. napojované oblouky 

2/ Postupná cesta 

Postupnou cestu využívá Česká lyžařská škola v případech nedostatečnosti terénu, 

nezpůsobilosti žáků zvládnout přímou cestu. Nácvik vychází z oblouků v pluhu 

v základní formě provedení a dynamické formě provedení. 

Postup nácviku: 

1. na rovině, přechod ze základního sjezdového postoje do oboustranného přívratu 

2. jízda na spádnici 

3. v jízdě po spádnici přechod z klouzavého do brzdivého pluhu 

4. šikmo svahem, opakované zatížení nižší lyže pohybem kolena a pánve směrem 

dopředu. 

5. nácvik oblouků v pluhu 

6. střídavé zatěžování lyží pohybem kolena směrem shora dolů a dovnitř při jízdě po 

spádnici 

7. větší zatočení lyží směrem k vrstevnici 

8. dynamická forma- větší rychlost, delší dráha, užší pluhové postavení, větší 

vzdálenost špiček od sebe, důraznější zatížení vnější lyže, větší vedení po hraně, 

aktivní předsunutí vnitřní lyže a vnitřního boku ve směru budoucího oblouku 

9. zmenšení smyku ve fázi vedení 

10. přechod od dynamického oblouku v pluhu k základním řezaným obloukům 

ll. zmenšování oboustranného pří vratného postavení lyží během jízdy 

12. současné zvětšování rychlosti, zvětšování délky a zakřivení dráhy oblouku 

13. oblouk s minimálním smykem 

Zdokonalování základního řezaného oblouku 

1. zvyšování rychlosti 

2. střídání oblouků v menší rychlosti, menším úhlem hranění, menším náklonem 

s obloukem větší rychlosti, větším úhlem hranění, větším náklonem 
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3. procítění , pochopení vztahu rychlosti, náklonu, tlaku, prohnutí lyže, hranění a 

zakřivení 

4. nácvik zkracování a prodlužování oblouků 

5. zdokonalování, ale ve smyslu cílové jízdy bez holí 

Pro nácvik carvingu využívá FTVS UK také snowbladů. 

Metodika dále pokračuje nácvikem modifikovaných oblouků. 

Průpravná cvičení 

• carvingová vlnovka s rukama na kolenou 

• carvingová vlnovka s pěstmi mezi koleny 

• race-carvingové letadlo 

• fun-carvingové letadlo 

• vlnovka v pasgangovém postoji 

• carvingové oblouky s vnější paží na vzdálenější části hýždě 

• carvingové oblouky s pažemi zkříženými na prsou 

• letadlo s protirotačním natočením trupu v oblouku 

• carvingové oblouky s vnější paží na vnitřním koleně 

• carvingové oblouky na jedné lyži 

• carvingové oblouky s předklonem trupu směrem ke stehnu vnitřní nohy 

• carvingový oblouk ke svahu v již vyjeté stopě 

• carvingový oblouk ke svahu po vnitřní lyži 

• carvingové oblouky s vnější rukou na vnitřním koleně 

• carvnigové oblouky s holemi v podkolení 

• carvingové oblouky s holemi v předpažení 

• carvingové oblouky v nízkém sjezdovém postoji 

• carvnigové oblouky po jedené lyži 

• Quatro 

• rychlá vlnovka 

• Pianista 

• Diskař 

• Máchání prádla 
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Celková struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích - Česká škola 

STiEDNt 
CARVINCOVV OBLOUK 

KRATK\' 
PARALELNÍ OBLOUK 

STRIIDNÍ 
PA!W.ELNI OBLOUK 

zAKLADNI 
PARALEL.NÍOBLOUK 
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3.3.1.2 Svaz lyžařů České republiky 

SLČR také mluví o České škole lyžování a hlásí se k její tradici. 

Carvingové lyžování znamená zjednodušeně vyjádřeno jízdu po hranách lyží 

(respektive snahu o co největší podíl jízdy na hranách) s vyloučením smyku 

(Štummbauer, 2003). 

Česká škola lyžování prezentuje dvě cesty výuky lyžování a to klasickou cestu přes 

vlnovku a alternativní cestu přes pluhové a přívratné oblouky. Na základní oblouk 

navazuje středním a dlouhým carvingovým obloukem, racecarvingovým obloukem a 

krátkým obloukem. 

Výukový postup 

Vlnovka 

Nácvik na mírném upraveném svahu, dojezd do roviny. 

Popis pohybu: Otevřené oblouky po spádnici, širší stopa. Postupné vklonění kolen, 

pánve, trupu- naklonění lyží na hrany. Míra tohoto vklonění však musí odpovídat 

velikosti v oblouku vzniklých odstředivých sil. Tyto jsou ve vlnovce poměrně malé 

Vertikální pohyb těžiště těla je velmi malý, velmi mírně předsouváme vnitřní lyži, 

koleno a bok. Na konci fáze vedení oblouku se začínáme zvedat plynulým a pomalým 

napínáním obou dolních končetin v kolenou téměř rovnoměrné rozložení hmotnosti těla 

na vnější a vnitřní lyži 

Postupně zvětšujeme úhel prováděných oblouků a zvýrazňujeme dimenze výše 

popsaných pohybových činností, čímž plynule přejdeme od carvingové vlnovky 

k základnímu carvingovému oblouku. 

Vybraná cvičení vhodná pro nácvik vlnovky 

Lyže s výraznějším bočním krojením, shorties 

Cvičení s holemi: 

1. přejíždění svahu jednotlivými oblouky ke svahu po hranách. (široká stopa, pomalé 

vklonění, vizuální kontrola stopy, minimalizace podílu smyku, postupně zvětšujeme 

úhel nájezdu, rychlost) 
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2. střídavé naklápění lyží na vnější a vnitřní hrany- tzv. buřtíky ( Toto cvičení slouží 

k uvědomění si vlivu naklopení lyží na hrany na směr jízdy, na sněhu zůstanou 

stopy v podobě dvou střídavě se vzdalujících a přibližujících se vlnovek, 

uvědomíme si význam postavení lyže na hranu pro změnu směru její jízdy) 

3. carvingový oblouk ke svahu s následným couváním (Do zastavení, couvání pokud 

možno ve stejné stopě opět až do zastavení, cvičení pro přesné vedení lyží po 

hranách, širší sjezdovka nejlépe s příčným U profilem) 

4. vodorovné složení holí pod koleny 

Cvičení bez holí: 

1. přejíždění svahu jednotlivými oblouky po hranách- minimalizace smyku 

2. carvingová vlnovka s pěstmi mezi koleny-široká stopa 

3. carvingová vlnovka s pohybem vnější ruky směrem k vnitřnímu koleni. 

V okamžiku zahájení mírně zatlačíme dlaní vnější ruky zevnitř do kolene vnitřní dolní 

končetiny, jízda po obou hranách 

Základní oblouk 

Mírný svah 
Popis pohybu: Širší stopa, postupné, pomalé vklonění, vertikální pohyb malý, co 

nejvíce vyloučit smyk mírně předsouváme vnitřní lyži, koleno a bok míra aktivního 

předsunutí je odvislá od bočního krojení lyží (čím menší R, tím je nutné menší 

předsunutí vnitřní a při R= cca. 12 m a menším, již aktivní předsouvání vnitřní 

neprovádíme a toto vyplývá pouze z postavení lyží a lyžaře na svahu). Na konci fáze 

vedení oblouku se začínáme zvedat plynulým a pomalým napínáním obou dolních 

končetin v kolenou. V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o téměř rovnoměrné 

rozložení hmotnosti těla na vnější a vnitřní lyži, v druhé části oblouku je však více 

zatížena vnější lyže (Štumbauer, 2003). 

Postupné zvětšování úhlu, rychlosti. 

Vybraná cvičení pro nácvik základního oblouku 

Cvičení s holemi: 

1. carvingový oblouk tzv. Quatro I. - hole na poutkách tažené za sebou, rovnoběžná 

stopa s lyžemi 
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2. carvingový oblouk jako na kole - hole v pokrčených pažích před sebou, naklonění 

do oblouku 

Cvičení bez holí: 

1. carvingový oblouk doprovázený plynulým pohybem vnější mírně pokrčené paže, 

upažené dolů, směrem vzad- odstranit rotaci 

2. oblouk s doprovodným pohybem pravé ruky za tělem k levé hýždí (oblouk vlevo)

vklonění pánve dovnitř tvořeného oblouku. Výrazně pomůže odstranit rotaci. 

3. oblouk, kdy paže držíme pokrčené předpažmo dolů, ruce v šíři ramen. Vnitřní bok a 

rameno vysouváme mírně vpřed. Toto cvičení především pomůže odstranit rotaci. 

4. oblouk s pohybem vnější ruky směrem k vnitřnímu koleni. 

Alternativní cesta 

Přes oboustranný přívrat a odvozená cvičení. Tuto cestu aplikujeme u méně 

talentovaných jedinců, při menším bočním krojení lyží, či v méně vhodném terénu. 

Vybraná cvičení pro nácvik alternativní cestou 

1. napojované oblouky v pluhu - v okamžiku zahájení oblouku v pluhu přesouváme 

těžiště těla nad vnitřní lyži, v polovině oblouku je toto přesunutí těžiště výrazné, 

hůlky držíme jako v základním sjezdovém postoji, snažíme se o tzv. dynamické 

provedení pluhu 

2. postupně zmenšujeme přívratné postavení- zvedání špičky a zatlačení patky vnitřní 

lyže v okamžiku zahájení a v průběhu oblouku 

3. stejné cvičení, ale s překřížením lyží 
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3.3.2 APUL 

Dalším výrazným subjektem v České republice je Asociace profesionálních učitelů 

lyžování, její metodika není spojena s pojmem Česká škola lyžování. 

Metodická komise Apul (2005) prezentuje postup nácviku přes pluhové a přívratné 

oblouky a postupné zmenšování přívratného postavení lyží po základní paralelní oblouk 

a následný oblouk řezaný. 

Carving se dnes chápe jako základ pro sportovní, jistou jízdu za různých podmínek. 

Význam slova carving nabyl postupem času nového pojetí a současný trend je chápat ho 

jako dobře vyjeté oblouky přizpůsobené terénu a rychlosti, na mírných svazích, řezané 

oblouky bez použití hole a na prudkých svazích s pomocí zapíchnutí hole a 

s minimalizací smykové složky (Káčer a Matějů, 2005). 

Dynamika paralelního oblouku carvingového vzniká v dobře stupňovaném tlaku na lyže 

(hranění). Velmi důležitým momentem je pak zahájení změny směru jízdy v podobě 

mírného pohybu vpřed a nahoru (kippen- náklon ve směru středu budoucího oblouku). 

Přitom platí, že se zvyšující se rychlostí se zvyšuje i tento náklon. Velmi významnou 

roli hraje při carvingu samotná výbava, vykrojení lyže její délka a pružnost (Káčer a 

Matějů, 2005). 

Výukový postup 

Paralelní oblouk carvingový 

Dynamický, sportovní, dobře vyjetý oblouk se středním a dlouhým poloměrem. Vedení 

lyží je přizpůsobeno podmínkám. 

Popis pohybu: Na konci oblouku stupňujeme tlak na lyže, který následně uvolníme 

přehraněním obou lyží ve stejný moment (díky synchronnímu pohybu dolních končetin 

a náklonem těla vpřed a nahoru ve směru následujícího oblouku). Pro přenesení 

hmotnosti si můžeme pomoci zapíchnutím hole. V první fázi oblouku vedeme 

zahraněné, mírně zatížené lyže směrem ke spádnici a postupně zvyšujeme tlak na hrany 

pomocí naklonění bérců, pánve a těla do oblouku v závislosti na terénu a rychlosti. Po 

celou dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně v šířce pánve (Káčer a Matějů, 

2005). 
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Postup nácviku: 

1. na místě - cvičné zahranění lyží mírným přikloněním bérců a pánve ke svahu 

2. jednotlivý oblouk ze spádnice, nácvik hranění (vějír") 

3. jeden a půl oblouku (kvůli dostatečnému vytvoření tlaku na lyže) 

4. carvingové oblouky navazované. 

5. navazované oblouky se stabilizací trupu (např. pomocí zkřížení paží na trupu, ruce 

na ramena) 

6. navazované oblouky s holemi před tělem, snažíme se je natlačit do středu budoucího 

oblouku 

7. navazované oblouky, jízda bez holí, vnější ruku dáme na vnitřní koleno 

8. změna terénu, sklon svahu, poloměr oblouku a rychlosti 

Zdokonalovací cvičení: 

1. jízda s rozepnutými lyžáky 

2. jízda se sníženým těžištěm, táhání obou holí po sněhu 

3. změna směru jízdy pomocí telemarkového vykrojení lyží 

4. oblouky na vnější lyži, vnitřní překřížená 

5. jízda na jedné lyži 

6. oblouk na vnitřní lyži 

7. Klammer Schwung 

Cvičení bez holí: 

1. ruce v bok 

2. ruce na kolena 

3. obě paže natočit ze svahu 

Cvičení s holemi: 

1. hole před tělem 

2. hole na hr'betu rukou 

3. hole držíme vzadu za koleny (ruce volně za nebo mezi koleny) 

4. spojit hole poutky v úrovni pánve 

Cvičení pro zlepšení "koordinace pohybů" 

1. zvýrazněná protirotace 

2. zvýrazněná rotace 
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Schéma výuky lyžování Apul 

základní výcvik 
seznámení s výzbrojí 

jízda přímo 

pluh 

zatáčení 

hranění - sesouvání 
základní sjezdový postoj 

přívratný oblouk 

zdokonalující výcvik 

mistrovská třída 

paralelní oblouky 
střední, krátké dlouhé 

carvmg 
dlouhé, krátké oblouky 

všestranné použití, 
automatizace techniky 

racecarving I boule 

funcarving freeriding 

závodní lyžování strmý svah 

jízda ve formacích hluboký sníh 

movace 
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3.3.3 Rakouská škola 

Metodiku rakouské školy vytváří metodická komise ÓSSV. 

Pro rakouskou školu pojem carving jako takový neexistuje . Slovo "carven" se stalo 

synonymem pro zatáčení, jízdu v obloucích. 

Klasický vyučovací postup rakouské školy jde přes tzv. "carven aus der 

Winkelstellung", což je v podstatě náš přívratný oblouk, ale tento výraz rakouská škola 

již přestala užívat. 

Dalším část metodické řady se souhrnným názvem "Paralleles skisteuern " (paralelní 

vedení lyží) obsahuje nauku o používání holí, kapitolu "paralleles skisteuem", dále " 

Carven- Iange Radien (zatáčení- dlouhý rádius) a "Carven-kurze Radien" (zatáčení

krátký rádius). 

Paralelní vedení lyží v rakouské metodice představuje v podstatě kapitolu shodnou 

s naším základním obloukem. 

Výukový postup 

"Carven-lange radien" (zatáčení- dlouhý radius) 

Dynamická změna směru jízdy s řízeným tlakem, situací dané vedení lyží, sportovní 

jízda s precizním vedením lyží v obloucích středního a dlouhého poloměru. 

Popis pohybu: Obě lyže vedeme po horních hranách. Během oblouku zvětšujeme tlak 

na spodní zahraněnou lyži. Pohybem vpřed a nahoru- "kippen" zahájíme nový oblouk 

Nastolení základního alpského postoje pro jízdu v oblouku v závislosti na podmínkách. 

Radius oblouku se přizpůsobí úhlu zahranění lyží a přenesení těžiště v ose lyží. Ve fázi 

vedení oblouku přebírá vnější lyže vedoucí roli, vnitřní lyže je zatížená v souvislosti 

s podmínkami. 

Postup nácviku: 

1. opakování zatáčení z přívratného postavení lyží- odstranění přívratného postavení 

2. zatočení ke svahu, zlepšování, nácvik zahranění-" facher" (vějíř) 

3. jeden a půl oblouku 

4. navazované oblouky dokončované kontrolou rychlosti 
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5. navazované oblouky v různých podmínkách 

Metodika rakouské školy zahrnuje obsáhlý technický program - soubor cvičení, která 

jsou zaměřená na konkrétní cíle. 

Technický program: 

Cvičení- delší radius: 

• oblouk po vnější lyži 

vnitřní lyže překřížená 

• jízda po vnitřní lyži 

• změna směru podle tvaru lyží 

• jízda s otevřenými lyžáky 

• střídání sesouvání a řezání oblouku 

• jízda na jedné lyži 

• "K.lammerschwunge" 

• hole táhnout po sněhu 

Cvičení bez holí: 

Cíl: 

paralelní postavení všech os těla, 

vedení vnější lyže 

nácvik rovnováhy, přehranění, 

vedení, pocit hranění 

střední postoj, předozadní 

rovnováha 

budování tlaku 

udržení rovnováhy, přehranění 

rovnováha 

zafixování trupu, základní postoj, 

• ruce na straně odklon trupu od svahu 

• ruce v bok základní sjezdový postoj 

• spodní ruka v bok, vrchní ruka před čelo základní sjezdový postoj 

• ruce na kolena 

• ruce zkřížit před tělem 

• obě ruce na vnější koleno 

• obě ruce ukazují do údolí 
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pozice trupu mimo střed lyží 

zafixování paží a trupu 

osy těla paralelně 

základní sjezdový postoj 



Cvičení s tyčí nebo holemi: 

• tyč rovnoměrně před tělem 

• tyč na vrchní části rukou 

• hole spojit okolo boků 

• tyč na ramennou, ruce přes 

• tyč za kolena 

• dva vedle sebe, drží se tyče 

Cvičení s lanem: 

• lano držíme napnuté před tělem 

• lano za rameny 

• lano držíme napnuté za koleny 

• točíme lanem podél těla 

• házíme lano 
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základní sjezdový postoj 

základní sjezdový postoj, zklidnění 

základní sjezdový postoj 

fixace trupu, pokrčení v kloubech, 

přehraně ní 

rytmus 

stabilizace trupu, předklon 

stabilizace trupu 

předklon, práce nohou 

koordinace pohybů 

koordinace pohybů 



Rakouská cesta výuky lyžování 

základní stupeň 

zdokonalování 

mistrovský stupeň 

Demo a 
formace 

úvod 

jízda přímo 

pluh 

hranění - sesouvání 

zatáčení z přívratného 
postavení 

paralelní vedení lyží 

oblouky- dlouhý rádius 

oblouky - krátký rádius 

racecarvmg 

všestranné využití 

závodní 
lyžování 
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terén 

"' strmé svahy 
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3.3.4 Švýcarská škola 

Metodika Švýcarské školy je zde prezentována SIVS. 

Základem je, že volba pohybového principu závisí na konkrétní situaci, na tvrdosti 

sněhu, rychlosti a materiálu, ale také na individuální schopnostech a pohybových 

dovednostech lyžaře (Terribillini, Gadient a Schlappl, 2003). 

Metodika švýcarské školy, podle SIVS (2003), je obsažena v tzv. technickém 

konceptu lyžování. 

Tvoří ho základní elementy (klouzání, hranění, točení, otáčení), základní pohybové 

struktury ("beugen-strecken"= krčení-napínání, "kippen-knicken"=naklonění

zalomení, "orientieren-drehen"=orientace-točenz) a základní pohybové formy, které 

jsou dále rozdělené do podskupin, tzv. "formfamillien". 

V rámci každé "formfamillie" je zařazena skupina úkolů zaměřených na nácvik 

základních elementů i pohybových struktur, vztahující se k potřebě dovedností 

jednotlivé "formfamillie". 

Dále se jednotlivé prvky "formfamillie děli na základní, klasické a varianty, učí se 

v tomto pořadí. 

"Formfamillie Schwungformen"- formy zátáčení 

základní forma 

zatáčení v pluhu 

paralelní oblouk- sjezdovka , 

paralelní oblouk- boule, 

paralelní oblouk- terén 

klasická forma 

oblouk v pluhu 

carvingový oblouk, 

oblouk na jedné noze, 

krátký oblouk 
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varianty 

přívratný oblouk 

krab, crawl, 360, ... 

reuel, joelin, javelin 

charleston, ollie, norský, 

švédský .. 



Metodika oblouků švýcarské školy odráží současné tendence v lyžování a zařazuje 

přímo do základního metodického stromu "freeridové" a "freestylové prvky". 

Výukový postup 

Carvingový oblouk (řezaný paralelní oblouk) 

Nabytí & upevnění 

Cíl: přechod od sesouvaného k řezanému oblouku 

Technické pokyny: Postavení lyží na šířku boků, "kippen"- vklonění do oblouku, 

zahranění, vedení, zatáčení ve směru jízdy. 

Aplikace & variace 

Cíl: zvládnutí techniky carvingového oblouku v proměnlivých podmínkách (rychlost, 

radius). 

Technické pokyny: postavení lyží na šířku boků, změna rychlosti, délky oblouků, radia, 

s holemi bez holí. 

Úprava & dotváření 

Cíl: hra s vnějšími silami, plné využití možností lyží. 

Technické pokyny: otevřená stopa, úprava délky oblouků rozdílným rozsahem vkloňení 

do oblouku. 

Pohybové úkoly: 

" kippen" ( naklonění): 

1. ruce nebo hole ve směru ve směru budoucího oblouku 

2. vnitřní hůl tlačit do sněhu 

3. hlavu ve směru oblouku 

4. vnitřní koleno naklonit do středu budoucího oblouku 

5. jízda na jedné lyži s jednou holí 

6. vnitřní lyži nechat zaostávat 

7. jízda v otevřené zavřené stopě 

8. jízda s pažemi u těla 

9. napodobovat bruslení 

10. zavřít vnitřní oko 
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ll. ve vedení nadzvednout vnitřní lyži 

12. kmitáním, houpáním těžiště kreslit ležatou osmu 

13. do dvojice- první lehá do oblouku, druhý táhne za hůl proti 

14. přestupovat do strany přes tyč 

15. napodobovat padající list 

"kicken" (zalomení): 

1. na stranách sedat na hole 

2. oblouk do zastavení, skokem zpět na spádnici 

3. dynamické, silové pluhové oblouky- krátký rádius 

4. ruce v bok, na kolena 

5. hlavu držet přes spodní lyži 

6. horní rukou držet spodní koleno 

7. napodobovat letadlo 

8. spodní holí mířit daleko do údolí 

9. horní lyži překřížit přes spodní 

10. zapíchnutí obou holí- směrem do údolí 

ll. jízda na jedné lyži 

12. ramena rovnoběžně se svahem 

13. ve dvojici- partner táhne za hole na straně do údolí 

14. mezi oblouky skok směrem do údolí 

"Orientieren-drehen"( orientace-otáčení) 

1. ruce, hole ukazují ve směru otáčení 

2. ruce v připažení 

3. vějíř, zatáčení směrem k pevnému bodu 

4. pomocí lyží tvořit ve sněhu různé tvary- hák, půlkruh, vlny 

5. holemi tvořit stopu ve sněhu 

6. jízda s nataženými pažemi 

7. točení pomocí rukou, ramen, boků 

8. střídavé vytáčení pat 

9. hole na ramennou 
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3.3.5 Německá škola 

Německá školaje zde prezentována speciální publikací o carvingu,jejíž autor je členem 

DVS. 

Podle Kemmlera (2001) po nácviku základních prvků, navazuje výuka tzv. základním 

kurzem carvingu, jehož cílem je oblouk v paralelním postavení lyží, k němuž vedou 

dvě cesty. 

První je tzv.klasická cesta přes jízdu pluhem v oblouku, spojení oblouků v pluhu a 

paralelního postavení lyží a postupné zkracování pluhové fáze oblouku (nezařazuje 

přívrat). 

Druhá cesta je tzv. přímý způsob se dvěma páry lyží různých délek, přičemž začíná s 

krátkými carvingovými lyžemi (ca. lm) a párem hodně vykrojených lyží (1,4- 1,6 m). 

Učební postup vede přes oblouky u spádnice až po oblouky s větší změnou směru a 

v různých terénech. 

Na základní kurz carvingu navazuje tzv. škola carvingu v terénu, jejímž cílem je 

osvojení si techniky racecarvingu a k němuž se dostává přes nácvik variant lyžařské 

techniky. 

Poloha při zatáčení do oblouků je určena zejména rychlostí, poloměrem oblouku a 

sklonem svahu (Kemmler, 2001). 

Základní technické znaky carvingu: 

• široké paralelní postavení lyží 

• lyže hraní zároveň 

• nižší pozice těla, pokrčení všech kloubů 

• velké napětí v trupu 

• neutrální, středová poloha těla 

• plynulé střídání hranění, naklápěním obou lyží vždy do středu oblouku 

• nevýrazný vertikální pohyb, přizpůsobený úhlu oblouku a odklonu svahu 

• aktivní náklon 

• vedení oblouku zatíženou lyží po hraně 

• zatížení lyží je přizpůsobeno sklonu svahu a úhlu oblouku 
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• zatížení vnější lyže je regulováno vyrovnávacími pohyby horní poloviny těla 

dopředu a od svahu 

• plynulá dynamická návaznost oblouků 

• píchání holí není bezpodmínečně žádoucí 

Výukový postup 

Paralelní oblouk - v mírném terénu 

jízda v obloucích s paralelním postavením lyží s klidným pohybem těla nahoru a dolů, 

šetrná, plynulá, měkkájízda 

Popis pohybu: Širší postavení lyží, střední pozice, pomalé napřímení dopředu do směru 

oblouku (práce holí), přiměřené, podle poloměru oblouku rozvržené snížení a zvýšení 

těžiště. Zatáčení celého těla je v závislosti na zatáčení lyží. Horní polovinu těla 

skloníme za spádnicí nad dolní nohu. Pomalým napřimováním je možno zahájit dříve 

výměnu hran a zabránit nadměrnému smyku. Správné dávkování napřimování a 

pokrčování těla nám umožní měkké a plynulé spojení oblouků (Kemmler, 2001). 

Postup nácviku: 

1. střední poloměry oblouků, blízko u spádnice 

2. během napřimování pomalu počítáme do tří, stejně tak při pokrčování 

3. představíme si gumový pásek, který se při pohybu nahoru pomalu natahuje a dolů 

stahuje 

Řezání oblouků- první carving 

řezaná energická jízda 

Popis pohybu: Ve snížené pozici, naklonění obou kolen do oblouku,horní polovina těla 

lehce nakloněná nad vnější nohu, pasivní zatáčení, které odpovídá vykrojení lyží, vnější 

lyži zatěžujeme silněji než lyži vnitřní, střídáme oblouky bez pohybu těla vzhůru. 

Širší postavení nohou umožňuje velkou volnost pohybu nohou při hranění, naklopení 

nohou postaví lyže na hrany. Zatížená vnější lyže určuje svým vykrojením změnu směru 

34 



prodloužení snížené pozice těla bez napřimování zabrání nechtěnému smyku (Kemmler, 

2001). 

Postup nácviku: 

1. netočit aktivně lyže, využívat "samovodící sílu" lyží 

2. ve stoje naklápíme kolena do stran tak aby se lyže stavěli na hrany 

3. při jízdě šikmo svahem, oblouk ke svahu, na hraně 

4. oblouky o zvětšujících se poloměrech 

5. odšlapování do oblouku přes spádnici bez smyku 

6. řezání oblouků po spádnici ve středně vysoké pozici těla 

Dále navazuje metodika krátkých oblouků, jako varianta ve středně strmém terénu a 

"racecarving". 

Přívrat je zařazen u varianty ve strmém terénu. 

35 



3.3.6 Francouzská škola 

Metodika francouzské školy je zde prezentována metodickou publikací, která vznikla na 

základě spolupráce všech subjektů, organizací působících na poli lyžování ve Francii. 

Výuka lyžování podle francouzské školy je rozdělena celkem do pěti tříd, z nichž první 

je označena jako začátečnická a následují třídy 1 - 4. Podobně jako u školy švýcarské se 

celým metodickým postupem prolíná současně výuka jízdy na sjezdovce, v terénu a 

"freestyle". 

Metodická řada napříč třídami postupuje, přes oblouk v pluhu, oblouk elementární (což 

je v podstatě kombinace jednostranného a oboustranného přívratu), základní oblouk (v 

paralelném postavení lyží, výrazná smyková složka), zdokonalený oblouk 

(dynamičtější, zvýrazněná forma oblouku základního), oblouk expert (velmi 

dynamický, rychlá jízda), až po carvingový oblouk (lze přirovnat k našemu 

racecarvingu). Z výše uvedeného vyplývá, že systém oblouků francouzské školy je 

lehce odlišný v porovnání s dosavadními školami. Jednotlivé formy oblouků se liší spíše 

postupným zvětšováním náklonu do oblouku, dynamiky a rychlosti. Ekvivalentem 

základního carvingového oblouku se jeví oblouk zdokonalený. 

Oblouk se skládá ze dvou fází: fáze zahájení a vedení, součásti fáze zahájení je efekt 

řízení (SNMSF, 2006). 

Výukový postup 

Je vybrán výukový program třídy 3 -který souvisí s problematikou této práce. 

Třída 3 

Cíl: Adaptace paralelního oblouku na různé sklony svahu a změny terénu, dobrovolné 

vyhledávání a využívání řezaného oblouku v okamžiku, kdy to terén a trajektorie 

dovoluje, aplikace na proměnlivý terén a sněhové podmínky. 

Technické prostředky: 

• zdokonalený oblouk, zdokonalená vlnovka 

• zdokonalení zatočení - smykem 

• zdokonalení jednoduché girlandy- střídání uvolnění a zahranění 
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• zdokonalení zvýrazněné girlandy- sled oblouků ke svahu, ne přes spádnici 

• zdokonalení otáčivého kroku - změny směru způsobené otáčením vrchní lyže 

(všechny typy terénu, dynamicky) 

• otáčivý krok- změny směru způsobené otáčením spodní lyže (na mírném a středně 

strmém svahu) 

• zdokonalení jízdy přímo - středně prudký svah, šikmo svahem, boule, nerovnosti 

• oblouk pozpátku- navazované oblouky, více či méně paralelní 

• brzdění smykem 

• otáčky 180 a 360 stupňů - klouzané a skákané 

• různé malé skoky využívající nerovností terénu 

Zdokonalený oblouk 

Nácvik: postupným zvětšováním náklonu lyží na hrany postupujeme od smýkaného 

oblouku snižováním smykové složky k řezaným obloukům za ideálních podmínek. 

Popis pohybu: Ke konci oblouku zvyšujeme tlak na lyže, následuje naklonění lyží na 

hrany , inklinace, točení lyží, postupné zvětšování tlaku a úhlu hranění. 

Příklady cvičení: 

1. za sebou- v hadu žáci následují učitele 

2. ruce na kolena 

3. zdvihání lyže 

4. kopírovat stopu 

5. odšlapovaný oblouk ke svahu 

6. girlanda- kopírovat stopu 

7. změna rychlosti a sklonu svahu 

8. redukce oblouku 

9. zvýraznění náklonu- v jednoduchých situacích 
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3.4 Rozpis cvičení 

V následující kapitole Je uveden podrobný rozpis všech průpravných cvičení 

zmíněných v předchozí kapitole. V případě, že se cvičení opakují, nebo jsou podobná, 

jsou zde zmíněna jen jednou. U každého cvičení je uveden podrobný popis pohybu. 

Některá cvičení mají svou fotodokumentaci v příloze č. 5, v takovém případě je na 

konci popisu, v závorce uvedeno číslo příslušného obrázku. 

Cvičení jsou řazena do skupin podle jejich účelu. U některých cvičení je účelů několik, 

v tom případě jsou zmíněny v popisu. 

Široká, otevřená, stabilní stopa 

• Pěsti mezi kolena - obě ruce v pěst, po celou dobu jízdy držíme mezi koleny. 

Eliminace pohybu trupu. 

• Hole držíme vzadu za koleny (ruce mezi koleny) - obě ruce vložíme mezi kolena a 

uchopíme jimi hole vzadu za koleny, držíme po celou dobu jízdy. Toto cvičení 

zároveň pomáhá odbourávání záklonu, fixuje postavení nohou a eliminuje nežádoucí 

pohyb trupu. 

• Oblouk ke svahu ve vyjeté stopě- následující jízda ve vyjeté stopě, kontrola hranění a 

šířky stopy. 

Paralelní stopa- zalomení, základní sjezdový postoj, protirotace 

• Ruce v bok - obě ruce v bok po celou dobu jízdy. Střídavě tlačíme na vnější bok 

v oblouku. 

• Ruce na kolena- obě ruce na kolena po celou dobu jízdy, slouží k stabilizace postoje 

a eliminuje nadbytečné pohyby trupu. (14) 

• Hlavou přesahovat spodní lyži - v oblouku nakláníme hlavu tak, aby přesahovala 

úroveň vnější lyže. 

• Horní rukou držet spodní koleno -během jízdy střídavě pokládáme vnitřní paži na 

vnější koleno. Toto cvičení má protirotační efekt a slouží také k fixaci. (23) 

• Napodobovat letadlo - během jízdy rozpažené ruce střídavě nakláníme tak, aby vnější 

ruka byla vždy níže. 
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• Obě ruce na vnější koleno- během jízdy střídavě pokládáme obě ruce vždy na vnější 

koleno. Toto cvičení má protirotační efekt a slouží také k fixaci. 

• Obě ruce ukazují do údolí- během jízdy ukazují obě ruce v předpažení do údolí. (15) 

• Spodní ruka v bok, vrchní před čelo- během jízdy střídáme ruce tak, aby vnější ruka 

tlačila vnější bok směrem dolů a vnitřní ruka před čelem ukazovala do údolí. (13) 

• Vnější ruka za tělem k vnitřní hýždí- během jízdy střídáme ruce tak, aby vnější ruka 

směřovala za tělem k vnitřní hýždí. 

• Vnější ruka vzad- během jízdy střídavě směřuje vnější ruka vzad podél těla. 

• Stlačování imaginárních balónů u těla - představíme si dva velké, gumové míče, 

každý po jedné straně, během jízdy imaginárně stlačujeme vždy míč spodní, na vnější 

straně. 

• Na stranách sedat na hole- hole držíme v obou rukou za zády, během jízdy v oblouku 

je natočíme směrem ke kopci a imaginárně na ně nasedáme. 

• Oblouk do zastavení skokem zpět na spádnici - v konečné fázi oblouku postupně 

snižujeme postoj a zvyšujeme zatížení až do zastavení. Z nejnižší pozice odrazem 

z horních hran lyží přeskočíme na spádnici. 

• Spodní holí mířit daleko do údolí - během jízdy střídavě ukazujeme vnější holí 

směrem do údolí, vnitřní hůl v normální pozici. 

• Horní lyži překřížit přes spodní- během jízdy střídavě nadzvedáme pření část horní 

lyže a překřížíme ji přes lyži spodní. Toto cvičení si vynucuje správný postoj a vedení 

oblouku vnější lyží. (10) 

• Jízda na jedné lyži- oblouky vyjeté vždy po vnější lyži, vnitřní lyže nadzvednutá. 

• Zapíchnutí obou holí směrem do údolí - obě hole držíme u sebe oběma rukama, 

úchop ze spodu, a střídavě je zapichujeme, vždy směrem do údolí. (Spíše ťuknutí než 

zapíchnutí) 

• Ramena rovnoběžně se svahem - během jízdy se vědomě snažíme udržet osu ramen 

rovnoměrně se svahem. 

• Ve dvojici-partner táhne za hole na straně do údolí. 

• Mezi oblouky skok směrem do údolí - mezi navazovanými oblouky se ze sníženého 

postoje odrazíme a přeskočíme do dalšího oblouku. Cvičení podporuje zvyšování 

tlaku ke konci oblouku a správné postavení lyží na hrany. 
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• Tyč, hole rovnoměrně před tělem - slalomovou tyč, hole držíme během jízdy tak, aby 

byla vždy rovnoměrně před tělem, paralelně se svahem. (22) 

• Tyč, hole na vrchní části rukou - slalomovou tyč, hole položím na hřbety rukou, před 

tělem, tyč by neměla spadnout. Cvičení slouží k stabilizaci, fixaci a správnému 

postoji. 

• Spojit hole poutky v úrovni pánve - hole kolem pánve spojíme tak, aby na každé 

straně byl vždy proužek a poutko. Ruce položíme na pásky a během jízdy střídavě 

tlačíme na vnější straně dolů tak, kontrolujeme zda osa holí a svahu je rovnoběžná. 

(18) 

• Tyč, hole na ramennou, ruce přes - tyč, hole položíme ze zadu na ramena, ruce přes a 

jedeme ze svahu dolů. Snažíme se udržet tyč rovnoběžně se svahem. Stabilizace, 

fixace. (16) 

• Tyč, hole za kolena - tyč, hole uchopíme za koleny a provádíme jízdu 

v navazovaných obloucích. (17) 

• Hole táhnout po sněhu- obě hole táhneme po sněhu. (9) 

• Quatro- hole táhneme na poutkách- hole popustíme na poutka a během jízdy je takto 

táhneme po sněhu, sledujeme rovnoměrnost stopy. 

• Pasgang - Při zahájení plynule předsouváme vnitřní bok, trup se natáčí do 

protirotačního postoje. 

• Holemi kreslit čáru - hole držíme oběma rukama u sebe, úchop ze spodu a kreslíme 

jimi čáru na vnější straně. Střídavě na obě strany. 

Vklonění do oblouku 

• Ruce ve směru budoucího oblouku - během jízdy ruce v předpažení ukazují vždy ve 

směru budoucího oblouku 

• Hole ve směru budoucího oblouku - oběma rukama držíme hole u sebe, v napřažení 

ukazují vždy ve směru budoucího oblouku. 

• Vnitřní koleno naklonit do středu budoucího oblouku - vědomě nakláníme vnitřní 

koleno do směru oblouku, pomoc ruky možná. (23) 

• Vnitřní hůl tlačit do sněhu - během jízdy střídavě tlačíme vnitřní hůl do sněhu, 

důležité ve fázi předklonu. 
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• Předklon trupu směrem ke stehnu vnitřní nohy - při zahájení oblouku se snížíme, 

uchopíme oběma rukama koleno vnitřní nohy a provedeme hluboký předklon nad 

vnitřní nohu, vědomě zatěžujeme vnitřní lyži naklopenou na vnější hranu 

• Hlavu ve směru obloku - hlavu střídavě nakláníme ve směru budoucího oblouku, 

pohled do oblouku. (20) 

• Pianista - Oblouk v nižším postavení, pokrčené paže před tělem, vědomé zatížení 

vnitřní lyže spojené s posunem těžiště a paží Gako po klávesnici) do oblouku, pohyb 

vnější dlaně končí nad vnitřní lyží. 

• Diskař - Od zahájení oblouku směřuje vnější paže plynulým pohybem ze zapažení 

dopředu a vnitřní paže z předpažení vzad, vnější rameno a trup se natáčejí Gako u 

hodu diskem), společně s zatížením vnitřní lyže v závěru, pohyb ruky končí nad 

špičkou vnitřní lyže. 

• Jízda na jedné lyži s jednou holí - pro jízdu odložíme jednu hůl a jednu lyži, 

stejnostranně, snažíme se udržet volnou nohu v pokrčení a nedotýkat se jí sněhu. 

Naklápíme do oblouku. 

• Vnitřní lyži nechat zaostávat- během jízdy střídavě necháme vnitřní lyži více vzadu. 

• Jízda v otevřené, zavřené stopě- Střídáme jízdu ve více otevřené, široké a naopak 

úzké stopě. Cvičení mj. podporuje zlepšení ve vedení lyží. 

• Jízda s pažemi u těla- paže pevně připažíme, navazované oblouky. 

• Napodobovat bruslení - na mírném kopci směrem dolů po spádnici bruslíme, 

postupně automaticky přestáváme zvedat lyže. Cvičení automaticky podporuje jízdu 

po hraně. 

• Zavřít vnitřní oko- během jízdy zavíráme vždy vnitřní oko. 

• Ve vedení nadzvednout vnitřní lyži - ve fázi vedení střídavě lehce nadzvedáváme 

vnitřní lyži. 

• Kmitání, houpání těžiště kreslit ležatou osmu- houpavým pohybem těla kopírujeme 

tvar ležaté osmi během jízdy v navazovaných obloucích. 

• Do dvojice- první lehá do oblouku, druhý táhne za hůl. 

• Přestupovat do strany přes tyč- připravíme trať, položíme na sníh tyče tak, abychom 

je mohli střídavě překračovat vždy v oblouku. 
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• Napodobovat padající list - během jízdy kývavým pohybem těla do stran 

napodobovat padající list, vždy dovnitř oblouku. 

• Jízda po vnitřní lyži- během jízdy střídavě nadzvedáváme vnější lyži tak, aby byl 

oblouk veden po vnitřní, nutné naklopení těla ke svahu. (ll) 

()rientace-otáčení 

• Točení pomocí rukou, ramen, boků- vědomá rotace ramen nebo boku, vždy do směru 

budoucího oblouku. 

• Vějíř, zatáčení směrem k pevnému bodu - nácvik jednoho oblouku, postupně 

stupňujeme nájezd do oblouku od traverzu po spádnici. 

• Pomocí lyží tvořit ve sněhu různé tvary - hák, půlkruh, vlny - určíme tvar, instruktor 

předjede, žáci se pokoušejí napodobit. 

• Hole na ramennou- hole položíme na ramena, špičky směřují dozadu, držíme je za 

madla. 

Fixace, posunutí těžiště, rovnováha 

• Obejmout se zkříženýma rukama- navazované oblouky během nichž obě paže pevně 

objímají trup, křížem. (21) 

• Klammerschwung- oblouk ve sníženém postojí po vnitřní lyži, vnější nezatížená jede 

po sněhu, vnitřní pokrčená. Vnitřní ruka se může dotýkat sněhu. (12) 

• Jízda s otevřenými lyžáky - pro jízdu v obloucích otevřeme a uvolníme lyžařské boty 

tak, aby poskytovaly minimální oporu. 

• Lano držíme napnuté před tělem- během jízdy držíme lano oběma rukama napnuté 

před tělem. 

• Lano za rameny - během jízdy držíme lano napnuté za hlavou, rovnoběžně se 

sklonem svahu. 

• Lano držíme napnuté za koleny- během jízdy držíme lano napnuté za koleny. 

• Jízda se sníženým těžištěm, tahání obou holí po sněhu- během jízdy obě hole držíme 

tak, aby jejich špičky byly v neustálém kontaktu se sněhem. (9) 
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Rytmus 

• Dva vedle sebe na tyči nebo na laně - navazované oblouky ve dvojicích, každý na 

jednom konci tyčí či lana. (19) 

• Máchání prádla - u vlnovky, rychlé otevřené oblouky, rytmické překlápění lyží, ve 

sníženém postoji, bez vertikálního pohybu s doprovodným pohybem jedné nebo obou 

paží Gako při bruslení) ve směru zatáčení. Také na naklonění do oblouku. 

Vedení, pocit hranění 

• Změna směru podle tvaru- v navazovaných obloucích využíváme vykrojení lyží, na 

mírném svahu zatáčíme pouze naklápěním lyží na hranu bez většího zatížení. 

Budování tlaku 

• Střídání sesouvání a řezání oblouku - během jízdy střídáme sesouvané oblouky, více 

po plochách a řezané, oblouky po hranách. 

Koordinace pohybů 

• Zvýrazněná protirotace - v navazovaných obloucích extrémně přetáčíme tělo do 

protirotace. 

• Zvýrazněná rotace - v navazovaných obloucích extrémně přetáčíme tělo do rotace, 

můžeme si pomoct pohybem paží. 

• Točíme lanem podél těla -lano držíme v rukou a volným koncem střídavě točíme na 

obou stranách těla. 

• Házíme lano- během jízdy v obloucích si pohazujeme lanem, možno i ve dvojicích. 
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3.5 Výsledky teoretické části 

V příloze č.3 je, pro lepší přehled, zobrazeno schéma základních prvků metodické řady 

jednotlivých zkoumaných škol, vedoucích k osvojení techniky základního carvingového 

oblouku .. 

Použity jsou jen základní, souhrnné metodické bloky. 

Z přílohy č . 3 vyplývá, že: 

• Každá škola disponuje jiným názvoslovím v případě zkoumaného prvku metodické 

řady (základního carvingového oblouku), přesto Gak vyplývá z technických postupů 

jednotlivých škol) popis a průběh pohybu se v zásadních bodech neliší. 

• Vyučovací postupy některých subjektů neobsahují tzv. základní paralelní oblouk, 

nebo jeho ekvivalent a navazují přímo "řezaným obloukem". 

• Některé školy prezentují dva výukové postupy , přičemž využití každého z nich je 

vázáno na naplnění určitých vnějších podmínek výuky . 

Dále bylo zjištěno: 

• Vyskytují se lehké odlišnosti v popisu pohybu u jednotlivých škol. Ve fázi zahájení 

a poté i ve fázi vedení, Česká škola obsahuje mimo naklonění do oblouku i aktivní 

pohyb vnitřní dolní končetiny a vnitřního boku vpřed. Ostatní zkoumané školy se 

zmiňují pouze o různých formách naklonění či vklonění do oblouku. 

• Vyskytují se i odlišnosti v popisu průběhu oblouku, jednotlivé školy oblouk rozdílně 

f<L7lljí a vzájemně se liší i v průběhu těchto fází. 

• Výukový postup každé školy disponuje velkým množstvím průpravných cvičení. 

Největší množství různorodých cvičení bylo nalezeno ve výukovém manuálu švýcarské 

školy. 

• Všechny školy zmiňují varianty cvičení s holemi i bez. 

• Výukové postupy některých škol zmiňují varianty cvičení s různými pomůckami . 

• Všechny zkoumané subjekty zdůrazňují vzájemnou souvislost průběhu oblouku a 

vnějších podmínek (rychlost, sklon svahu, vykrojení lyží.. .. ). 

• Některé školy začínají s výukou carvingu nejprve na krátkých lyžích (shortcarv -

Německo, snowblade - FTVS). 
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• Každá škola zdůrazňuje osvojení si základních lyžařských prvků a technik, bez 

něhož není možné přistoupit k výuce "carvingu". 

• Česká a německá škola zahrnují do svého výukového plánu dvě cesty výuky, přes 

vlnovku ( carvingovou, dynanůckou, za použití superkrátkých lyží) a alternativní, 

pomalejší přes oboustranný přívrat, pluhové postavení a jejich postupné zmenšování až 

k paralelnímu postavení. 

Technický program 

Na základě zdokonalovacích cvičení a technických programů jednotlivých škol byl 

vytvořen kompletní technický program (viz. Příloha č.2), obsahující všechna uvedená 

cvičení. 

Program je rozčleněn na cviky s holemi a jinými pomůckami a bez nich. Zároveň jsou 

jednotlivá cvičení zařazena do skupin podle účelu nácviku. 

Technický program je pouze souhrnem cvičení, tato jsou zde uvedena pouze heslovitě, 

bez podrobnějšího popisu. 
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4 Experimentální část 

V této části diplomové práce bylo úkolem pozorovat, vyhodnotit a popsat pokrok ve 

výuce skupiny osob během a po aplikaci vytvořeného výukového postupu. 

Jako výzkumná metoda bylo zvoleno pozorování. Výsledky jsou prezentovány formou 

tabulek a grafů. 

4.1 Výzkumná metoda 

4.1.1 Zkoumaný soubor 

Do projektu byli zařazeni klienti lyžařské školy v Peci pod Sněžkou, ve věku od 17 do 

50 let, ženy i muži, různé národnosti. Záměrně byli vybráni stálí klienti, kteří 

absolvovali kompletní výuku už od počátku i "samouci", kteří již přišli s určitými 

zkušenostmi. Programu se zúčastnilo celkem 32 osob. 

Zkoumaná skupina byla tvořena osobami s různorodými a různě dlouho trvajícími 

zkušenostmi s lyžováním a výukou lyžování. 

Část skupiny tvořili stálí klienti LŠ, kteří v metodické řadě dospěli do fáze souhrnně 

označované základní paralelní oblouk (cestou přes pluhový a přívratný oblouk), který 

s drobnými či většími nedostatky v různých obměnách využívali. 

Další část skupiny byli lidé s dlouholetou zkušeností s lyžařským sportem, ovšem na 

klasických lyžích a přesto, že již měli carvingové lyže, nedošlo u nich ještě k úplné 

adaptaci na nový styl a techniku lyžování a možnosti spojené s novým tvarem lyží se 

ještě nenaučili dostatečně využívat. 

4.1.2 Metoda 

Jako základní postup při řešení diplomové práce byla v případě teoretické části zvolena 

analýza dokumentů. Analýza dokumentů je jednou z metod určených pro sběr a analýzu 

dat a jako taková patří do oblasti kvalitativního výzkumu (Rendl, 1997). 

V experimentální části se jedná o kvalitativní výzkum prováděný na základě 

pozorování. 
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Kvantitativní výzkum je typ výzkumu, který se snaží popsat a porovnat skupiny jedinců 

z hlediska průměrných hodnot nejrůznějších předem definovaných výzkumných 

proměnných. Studují se závislosti mezi těmito proměnnými. Data se získávají 

strukturovaným dotazováním učitelů a žáků (dotazníková statistická šetření) nebo 

systematickým pozorováním procesu edukace (Rendl, 2000). Přirozené prostředí, ne 

laboratoř, je primární zdrojem dat, přičemž sám výzkumníkje hlavním "instrumentem" 

pro jejich sběr. Hlavním úkolem kvalitativního výzkumu je vytvoření holistického 

obrazu zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů interpretují situace 

a interpretace těchto interpretací. Sběr dat se děje zaměřeným a nestruk:turovaným 

způsobem a analýza se provádí pomocí kvalitativních metod. Výsledky kvalitativního 

výzkumu se předkládají v různé formě. Jednou z metod kvalitativního výzkumu je 

pozorování, ke kterému přistupujeme pokud: pozorování vyžaduje zkoumání 

komplexnějších vztahů nebo složitých možností interakcí, jestliže výzkumník potřebuje 

mít bezprostřední zkušenost a informace o chování v dané situaci, jestliže hlavním 

cílem studie je vytvořit kvalitativní kontextuální obraz o jisté situaci nebo procesu 

(Rendl, 1997). 

V teoretické části byly hlavním zdrojem informací metodické dokumenty (metodické 

dopisy, skripta, knižní publikace, doplňující dokumenty). Ve všech případech se jedná o 

zdroje s vysokou účinností, neboť jde o materiály podle kterých prakticky probíhá 

výuka lyžování ve vybraných zemích. Přestože se tedy často nejedná o knižní publikace 

ale třebajen o samizdatové dokumenty, jejich důvěryhodnost a výpovědní hodnota je 

vzhledem k množství ovlivněných osob (žáků, klientů lyžařských škol) na vysoké 

úrovni. 

Na základě analýzy dat v teoretické části byl vytvořen výukový postup. Tento 

reflektuje na výukový postup využívaný většinou lyžařských škol. U škol prezentujících 

dvě výukové cesty pak na tzv. postupnou cestu. Jako součást výukového postupu byl 

použit i soubor zdokonalovacích cvičení, přestože je normálně ve výukových postupech 

řazen zvlášť. Všechna cvičení jsou vybrána ze souhrnného technického programu (viz. 

Příloha č.2), tak aby byla zastoupena cvičení ze všech účelových skupin. 
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Během aplikace výukových postupů byla skupina pozorována a hodnocena. Pozorování 

a hodnocení prováděla vždy tříčlenná komise profesionálních učitelů lyžování, členů 

lektorského sboru APUL, pro jejich záznam sloužily formuláře. Konečnou bodovou 

hodnotu tvoří zaokrouhlený průměr jejich hodnocení. Pro záznam hodnocení 

jednotlivých osob byla vytvořena tabulka (viz. Příloha č.4). Hodnotily se jednotlivé 

technické dovednosti spojené s technikou jízdy carvingového oblouku. Hodnocení 

průběhu výuky bylo provedeno: 

• po prvním pokusu o navazované oblouky- I. část. 

• po aplikaci zdokonalovacích cvičení - II. část 

• po aplikaci na různý terén, rychlost a poloměr oblouku- III. část 

Rozhodnutí o členění hodnocení v těchto bodech vychází ze zhodnocení standardních 

strukturalizací výukových postupů zmiňovaných škol. 

Navíc bylo provedeno úvodní hodnocení, před začátkem výuky, neboť má výpovědní 

hodnotu a dá se porovnat v souvislosti s dalším vývojem úrovně technických 

dovedností. 

4.1.3 Hodnocené technické dovednosti 

U pozorovaných osob se hodnotily tyto jednotlivé dovednosti. 

1. vedení lyží (po hranách, v paralelním postavení, stabilní šíře stopy) 

2. koordinace pohybů 

3. základní postoj pro jízdu v oblouku 

4. průběh fáze vedení (stupňování tlaku, zvětšení úhlu hranění) 

5. přechod mezi oblouky (naklonění do oblouku, krčení napínání, zatížení odlehčení) 

Protože se v metodikách zkoumaných škol nevyskytuje jednotný názor na rozdělení a 

obsah fází oblouku, byly pro potřeby této diplomové práce a průzkumu v bodech 4 a 5 

stanoveny fáze vedení a fáze přechodu. Toto rozdělení bylo vytvořeno na základě 

praktických zkušeností z výuky oblouků v paralelním postavení lyží. Domníváme se že 

k nejčastějším chybám dochází právě v okamžiku přechodu mezi oblouky. Zde jsou 

využívány často jiné mechanizmy zatáčení než výše jmenované. Ve fázi vedení, často 
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vmou nedostatečného stupňování tlaku a úhlu hranění dochází ke ztrátě kontroly 

rychlosti a koordinace. 

V úvodním technickém hodnocení skupiny, byla technická kritéria posuzována 

v souvislosti s technikou základního paralelního oblouku. 

U vedení lyží byly hodnotícími aspekty (dílčími prvky hodnocení): schopnost vést lyže 

po souhlasných hranách, tedy v paralelním postavení, šíře stopy (zhruba na šířku 

pánve) a stabilní udržení jak šířky stopy tak vedení. 

Koordinace pohybů znamená celkový dojem z jízdy, dílčími prvky pak byli: 

návaznost jednotlivých fází oblouku, orientace během jednotlivých fází oblouku, 

koordinace pohybu jednotlivých částí těla. 

Pro základní postoj pro jízdu v oblouku byli prvky hodnocení: paralelní postavení 

osy ramen, boků, kolen, kotníků se sklonem svahu, tedy zalomení, absence záklonu, 

těžiště těla nad středem lyží. 

V průběhu fáze vedení bylo hodnoceno: stupňování tlaku, vnějším projevem této 

dovednosti je snižování rychlosti a postupné plynulé snižování postoje společně 

s zvětšováním úhlu hranění, tedy celkově schopnost koordinovat rychlost jízdy před 

zahájením dalšího oblouku. 

Ve fázi přechodu mezi oblouky byla hodnocena schopnost naklonění do oblouku 

společně s dalšími žádoucími pohyby spojenými se změnou směru jízdy, tedy krčením 

a napínáním a zatížením a odlehčením. 

Každá z těchto dovedností byla bodována na škále 1-5 bodů, přičemž 1 je nejméně a 5 

nejvíce. Výsledkem dílčích hodnocení byl součet bodů jednotlivých technických 

dovedností. 5-ti body bylo hodnoceno splnění všech dílčích dovedností a prvků bez 

chyb, 4-mi body bylo hodnoceno splnění všech prvků s menšími nedostatky, nebo 

výraznější pochybení u jednoho dílčího prvku, 3-mi body bylo ohodnoceno zhruba 

poloviční naplnění všech podmínek, prvků dovednosti, nebo výraznější nedostatky ve 

dvou dílčích prvcích, 2 body odpovídají výrazným nedostatkům ve většině dílčích 

prvků zkownané dovednosti a 1 bod znamená celkové nezvládnutí dovednosti. 

Například u vedení lyží byla hodnocena 4-mi body stabilní jízda po souhlasných 

hranách v paralelním postavení ale úzké stopě, 3-mi body nestálost šířky stopy a 
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postavení lyží na hrany, 2-mi body celkově nestabilní stopa s proměnlivou šířkou a 

výraznými problémy s vedením lyží po hranách a v paralelní stopě a I-ním bodem 

celková nestálost šířky stopy a paralelního vedení lyží po hranách. 

Hodnocení bylo prováděno na základě jízdy navazovanými oblouky (nejméně 6 

oblouků). 

Výzbroj (lyže) pozorovaných osob byla libovolná ale všechny lyže byly samozřejmě 

carvingového tvaru a radius lyží nebyl větší než 20 m. 
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4.1.3 Výukový postup 

Paralelní carvingový-řezaný oblouk základní 

Terén: středně strmí svah, méně frekventovaný 

Popis pohybu: 

Na konci oblouku stupňujeme tlak na lyže, který následně uvolníme přehraněním obou 

lyží ve stejný moment (díky synchronnímu pohybu dolních končetin a náklonem těla 

vpřed a nahoru ve směru následujícího oblouku). Pro přenesení hmotnosti si můžeme 

pomoci zapíchnutím hole. V první fázi oblouku vedeme zahraněné, mírně zatížené lyže 

směrem ke spádnici a postupně zvyšujeme tlak na hrany pomocí naklonění bérců, pánve 

a těla do oblouku v závislosti na terénu a rychlosti. Po celou dobu jízdy v oblouku 

vedeme lyže paralelně v šířce pánve. Kompenzační odklon trupu. V průběhu se těžiště 

těla postupně snižuje a současně se dostává mimo lyže, v okamžiku, kdy je nejníže 

dochází ke zpětnému zvyšování do výchozí polohy. 

Cvičení 

1. zopakování základního paralelního oblouku 

2. na místě - nácvik zahranění, naklonění směrem ke svahu, vizuální kontrola 

paralelního postavení nohou (24) 

3. oblouk ke svahu, stupňování nájezdu- vějíř, nácvik hranění 

4. ruce na kolena- kontrola naklonění (14) 

5. rukou tlačíme vnitřní koleno směrem ke svahu (23) 

6. oblouk ze spádnice (25) 

7. obě hole táhneme po sněhu směrem do údolí 

8. jeden a půl oblouku- ze spádnice (26) 

9. carvingové oblouky navazované 

10. navazované oblouky se stabilizací trupu- ruce na kolena (14) 

ll. napodobovat padající list 

12. jízda s nataženými pažemi 

13. stlačování imaginárních balónů u těla 
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14. navazované oblouky s holemi před tělem, snažíme se je natlačit do středu budoucího 

oblouku (22) 

15. tahání vnitřní hole po sněhu 

16. jízda se sníženým těžištěm tahání obou holí po sněhu (9) 

17. spojit hole poutky v úrovni pánve (18) 

18. bruslení z mírného svahu 

19. obě ruce mezi kolena, držíme hole za koleny 

20. horní lyži překřížit přes spodní (10) 

21. jízda ve dvojicích na tyči (19) 

22. jízda s otevřenými lyžáky 

23. jízda na jedné lyži (ll) 

24. K.lammerschwung (12) 

25. Navazované carvingové oblouky II. část 

26. aplikace - změna terénu, sklonu svahu, rychlosti a poloměru - navazované oblouky 

III. část 
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S Výsledky experimentální části 

Výsledky prezentované v následující části vyplývají z kvantitativního hodnocení 

v průběhu a po zakončení pozorování (příloha č.4). 

• Během zvoleného výukového postupu (mezi I. a II. částí ) došlo vždy ke zlepšení 

úrovně technických dovedností u pozorovaných osob nejméně o dva body v celkovém 

součtu. 

• Ke zlepšení došlo vždy nejméně u dvou hodnocených technických dovedností. 

• K největším chybám při nácviku základního carvingového oblouku docházelo ve 

stupňování tlaku a postupném zvětšování úhlu hranění společně s chybami ve vedení 

lyží - zalomení a přechodu mezi oblouky. 

• Po aplikaci navazovaných carvingových oblouků ( III. část) na proměnlivé vnější 

podmínky (sklon svahu, terén, rychlost, radius) u většiny pozorovaných osob došlo 

k poklesu celkového hodnocení nejméně o dva body, pokles se týkal vždy nejméně 

dvou technických dovedností. 

• U všech zkoumaných osob s více jak dvacetiletou zkušeností s lyžováním nebyl 

zaznamenán bodový rozdíl mezi hodnocením před a po aplikaci (II. a III. část) 

Hodnocení se nesnížilo. 

• U všech osob s méně něž desetiletou zkušeností s lyžováním se snížilo bodové 

hodnocení před a po aplikaci (II. a III. část) nejméně u jedné technické dovednosti. 

5.1 Výsledky jednotlivých částí průzkumu 

V této kapitole se nachází grafické znázornění průběhu průzkumu. Nejprve jsou 

znázorněna jednotlivá hodnocení, pořízená během výukového postupu (Graf 1-4). Na 

grafu je vždy znázorněn celkový počet bodů všech zkoumaných osob, dosažený 

součtem hodnocení jednotlivých technických dovedností během jednotlivých měření. 

Graf č.5 znázorňuje všechna měření a zobrazuje tak celkový postup úrovně technických 

dovedností skupiny. 
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Graf č.6 znázorňuje porovnání výsledků hodnocení skupiny s méně než desetiletou a 

skupiny s více než desetiletou zkušeností s lyžováním. 

Grafy jsou vypracovány na základě výsledků tabulky (Příloha č. 4). 

Graf č. 1- Hodnocení úvodních technických dovedností 

Graf úrovně technických dovedností před začátkem výuky . 

...\ ...\~ ~ ~#'~~~~+#~##~#+#~ 

jednotlivé osoby 

Graf č. 2- Hodnocení technických dovedností po části I. 

Hodnocení po prvním pokusu o navazované carvingové oblouky, před aplikací 

zdokonalovacích cvičení. 

Graf úrovně technických dovedností po cvičení č.9. 

' ~ ~ ~~ ~ -P #' ~ ~~ -P+ # ~ # #~#+ ~ 
jednotlivé osoby 
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6 Diskuse 

Mnohé výsledky průzkumu této práce se dají považovat za zajímavé a inspirující, 

některé dokonce využitelné pro praxi ve výuce lyžování, což byl i jejich záměr 

(konkrétně souhrnný technický program). 

V teoretické části této práce šlo především o vymezení pojmu "carvingový oblouk" a 

popsání a porovnání výukových postupů k němu vedoucích, napříč metodickými 

materiály vybraných evropských škol. Výsledek teoretické části je, že přes různorodost 

výukových cest to, co jsme pojmenovali základním carvingovým obloukem je opravdu 

pro všechny zkoumané školy základním obloukem. Tento oblouk vykazuje shodné 

znaky popisu průběhu pohybu, napříč metodikami všech zkoumaných škol. Chceme-li 

mluvit o odlišnosti, tak snad pouze o nesrovnalostech v rozfázování oblouku, spojených 

s pojmenováním jednotlivých fází. 

Lze předpokládat, že s ohledem na moderní techniku lyžování, vycházející 

z vrcholových forem lyžování (závodní techniky slalomu a obřího slalomu) je základní 

carvingový oblouk prvním obloukem, který sjednocuje metodologie z hlediska přístupu 

k hlavním fázím a průběhu tohoto oblouku. (příloha č.5, obr.8) 

Tato formulace se opírá o názor mnohých teoretiků lyžování, mimo jiné Příbramského 

(2005), který říká: " Carvingové lyže vyžadují techniku jízdy, která vychází ze současné 

závodní techniky.", nebo Káčera a Matějů (2005), kteří mimo jiné tvrdí o moderní 

technice lyžování že: " vychází z vrcholových forem lyžování". Rozvineme-li tuto teorii 

společně s předpokladem že každá lyžařská škola se snaží o vyústění svého 

metodického postupu do podoby závodní lyžařské techniky a tato je v obecném rámci 

všude stejná, opravdu se lze domnívat, že parametry základního prvku výuky moderní 

techniky budou stejné. 

Dále bylo zjištěno, že se jednotlivé výukové postupy liší v celkové koncepci, úloze 

jakou v ní hrají zdokonalovací cvičení (technický program), v strukturalizaci a 

názvosloví. Nabízí se zde myšlenka uvedení současných metodik jednotlivých zemí 

v historickou souvislost a třeba i rozdílnost vnějších podmínek. Každá škola se hlásí ke 

své historii a navazuje na prvky techniky již ověřené ať už se jedná o "kročnou 

techniku "české školy lyžování, nebo o techniku "nezávislé práce dolních končetin" 

rakouské školy. U vnějších podmínek bychom mohli uvést v souvislost časté zařazení 
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průpravných freeridových a freestylových prvků ve výukových postupech s možností 

využití množství volných terénů a snowparků v jednotlivých zemích. Teoretická část 

jistě nabízí řadu dalších námětů a potenciálních témat diskuse. 

Experimentální část práce se zabývala vytvořením výukového postupu, jeho aplikací na 

skupinu osob a hodnocením vývoje úrovně technických dovedností. 

"Z teorie motorického učení je známo, že pokrok při učení pohybu neprobíhá 

rovnoměrně, nýbrž v určitých skocích, stupňovitě. Proto se ne/ze spolehnout na přesně 

vytýčený vyučovací postup, ale naopak musí být cvičiteli ponechána volnost při výběru 

obsahu, metod nebo forem výuky. Proto se upouští od podrobných metodických řad i od 

nejrůznějších forem průpravných cvičení, která byla mnohdy obtížnější, než 

nacvičované oblouky v konečné formě. " (Příbramský 2002). Opravdu se většina 

subjektů na poli výuky lyžování shodne na potřebě volnosti obsahu a forem, konečně 

v souvislosti se současnou moderní technikou se právě o uvolnění forem hovoří. 

Nicméně většina lyžařských škol si stále drží i základní strukturu a volností se řídí právě 

v široké nabídce různých technických programů. Samotná jejich existence nijak 

nepopírá volnost výuky, naopak poskytuje učiteli možnost zvolit, v souvislosti 

s konkrétní potřebou, vhodný nápravný či zdokonalovací prvek. Nabízí se zde otázka 

jak velká volnost obsahu a formy by vlastně měla být na učiteli. Nedá se přeci 

předpokládat, že každý je nový Komenský lyžování a že si vybere v nepřebemém 

množství variant a druhů oblouků a sestaví optimální postup výuky. Vývoj ukazuje, že 

podrobné metodické řady opravdu nemají ve výukovém postupu co dělat. Jak napovídá 

první část této práce je současným trendem udržet základní kostru výukového postupu a 

nabídnout program zaměřený na možné řešení problémů ve výuce. V této práci byl 

tento program vložen přímo do základní struktury, neboť jednou z otázek byl i rozdíl v 

přínosu a využitelnosti zdokonalovacích cvičení. Na základě rozdílnosti hodnocení 

před a po aplikaci zdokonalovacích cvičení se můžeme domnívat, že využití 

zdokonalovacích cvičení hraje kladnou roli ve výukovém procesu. Otázkou však je, 

jestli by se stejného efektu nedalo docílit bez jejich využití, pouhým opakováním 

základní formy. Jako podpora existence průpravných cvičení by mohl být třeba faktor 

zábavy, pro někoho je možná lepší forma výuky pomocí proměnlivých cviků, než 

neustálým opakováním spojeným s verbální korekcí. Proti hovoří efektivita cvičení, 

opravdu jsou některá cvičení tak náročná na koordinaci, že je jejich přínos snížen nebo 
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nulový? A jak vlastně efektivitu prokázat?V tomto případě těžko, neboť není z řady 

těch, které by se daly opřít o exaktní měření, nebo alespoň během této práce nebylo 

žádné nalezeno. Přesto považujeme-li pozorování za průzk:umnou metodu, musíme 

připustit i výsledek, efektivitu popisující. Co vlastně představuje? Za předpokladu, že 

zdokonalovací cvičení je zvoleno tak, že došlo k pochopení požadovaného 

nacvičovaného prvku, lze hovořit o kladném přínosu tohoto průpravného cvičení. Dáno 

do souvislosti s úspěšností v rámci celé skupiny , můžeme hovořit úspěchu cvičení. 

Jestliže bychom takto definovanou úspěšnost připustili, mohli bychom, na základě 

pozorování během výuky konstatovat, že některá zdokonalovací cvičení jsou z hlediska 

dosažení požadované účelnosti přínosem a tudíž mají své místo ve výuce. A naopak 

některá cvičení jsou koordinačně tak náročná, že jejich využitelnost je zanedbatelná. 

Nebo se hodí jako zdokonalovací cvičení pro osoby, které mají již dostatečně osvojenou 

požadovanou techniku. 

Na základě výsledků práce se můžeme domnívat, že schopnost aplikace závisí na délce 

a množství zkušeností s lyžováním a míře zažití pohybových dovedností s lyžováním 

spojených. 

"Po ovládnutí této lyžařské techniky (carvingu) se dá jistá jízda naučit relativně rychle, 

přesto je potřeba času, zkušenosti a hodně praxe, než se z člověka stane lyžař, který si 

poradí s každým terénem." (Kemmler, 2001). 

Ze závěrečného hodnocení, pořízeného po posledním bodu výukového postupu (část III. 

- aplikace techniky na proměnlivé podmínky, konkrétně změnu rychlosti jízdy, 

poloměru oblouku a sklonu svah) opravdu vyplývá, že úplné zvládnutí techniky 

základního carvingového oblouku u většiny pozorovaných osob vyžaduje dlouhodobější 

nácvik. Ke snížení hodnocení nedošlo pouze u osob, které se lyžování věnují 

dlouhodobě a jejichž technická zdatnost před nástupem výuky byla velmi dobrá. U osob 

s velmi krátkodobou lyžařskou zkušeností se objevil větší bodový rozdíl (zhoršení). Na 

druhou stranu hodnocení v průběhu nácviku, kdy došlo ke zlepšení úrovně technických 

dovedností u všech osob, napovídá, že je opravdu možné naučit se nové technice, za 

jistých podmínek velmi rychle a to i v případě žáků s krátkodobou zkušeností. 

Vzhledem k výše uvedenému se nabízí otázka existence souvislosti mezi délkou 

lyžařské zkušenosti a schopností aplikace naučené lyžařské techniky. 
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Metoda pro tuto diplomovou práci byla zvolena z hlediska potřeby popsat a zaznamenat 

průběh výuky. Přestože se kvalitativní pozorování dá převést pomocí bodového 

hodnocení na kvantitativní, stále zůstává problém objektivity. V této práci se snaha o 

jeho eliminaci projevila vytvořením vícečlenné komise. Jistá data by určitě bylo možné 

získat i jiným způsobem. Konkrétně informace o stupňování zatížení, nebo hranění ve 

fázi vedení, pomocí různých dynamometrů, footcsanerů a jiných systému. 

Problémem tohoto výzkumu by mohla být absence zohlednění vnějších podmínek 

výuky, jako je například osobnost lektora, počasí, sněhové podmínky atd., najít však 

formu, kterou by šlo udělit těmto faktorům výpovědní hodnotu je velmi komplikované. 

Tato práce také neprezentuje všechny směry ve výuce carvingu. V souvislosti s nimi se 

odborné publikace zmiňují o výuce na superkraťasech nebo například pádové technice, 

ale žádná z těchto technik není hlavní metodou vyučovacího plánu zkoumaných zemí. 
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7 Závěr 

Základem pro vyzvednutí důležitých poznatků u práce tohoto druhu, je celkové 

pochopení metodického systému a filosofie výuky. Změna techniky lyžování posledních 

let znamenala revoluci v chápání tohoto sportu a s ní související změny v metodologii. 

Vzhledem k předchozímu vývoji je patrné odlehčení techniky. Striktní dodržování 

přesných pohybových principů již není hlavním cílem, naproti tomu je kladen důraz na 

co největší využití lyží ve smyslu zábavy a uvolnění. 

V dostupných zdrojích lze najít dostatečné množství ať už celých, inspirativních 

výukových postupů, či pouze souborů zdokonalujících a průpravných cvičení. Tyto lze 

využít a vytvořit tak vhodný ucelený projekt s možností uplatnění v běžném výukovém 

systému lyžování. 

Úkolem této práce bylo právě zorientovat se v hlavních metodických směrech výuky 

lyžování, prezentovaných předními lyžařskými školami u nás a v zahraničí, porovnat je 

a hlavně se zaměřit na výukový postup vedoucí k osvojení základního carvingového 

oblouku. Na základě nových poznatků vytvořit výukový postup vlastní a aplikovat ho 

na vybranou skupinu osob. Podstatnou částí práce je výzkum zaměřený na porovnání 

technické zdatnosti v průběhu výcviku. 

Výstup pro praxi se týká konkrétně průpravných cvičení a technických programů. Jejich 

využívání je velkou pomůckou nejen pro nácvik nové techniky, ale i pro nápravu chyb a 

špatných návyků. Pozorování a praxe napovídá, že je možno cvičení rozdělit kupříkladu 

na základě jejich koordinační náročnosti na cvičení pro začátečníky a pro zdatné lyžaře. 

Bylo řečeno, že některá cvičení jsou koordinačně náročná, to však ještě neznamená, že 

nejsou využitelná právě pro pokročilé lyžaře. Učení není proces, který lze zakončit, 

stále je co zlepšovat. Je jasné, že pro žáky teprve si osvojující techniku volíme cvičení 

jednoduší, ale zároveň dbáme na to aby byla přínosem. Dobré výsledky mají různé 

varianty cvičení založené na dotýkání se částí těla. N apříklad cvičení na širokou, 

paralelní stopu, kdy vkládáme ruce v pěst, vedle sebe mezi kolena, je jednoduché, 

nevyžaduje přemýšlení a má okamžitý efekt. Do stejné kategorie patří tlačení kolene 

rukou zevnitř, směrem ke svahu (příloha č.5, obr. 23), účelné v případech kdy se nedaří 

vést lyže po souhlasných hranách (přiklánění vrchního kolena). Dalším velmi 

jednoduchým cvičením na stabilizaci a eliminaci nežádoucích pohybů je prosté položení 
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rukou na kolena (příloha č.5, obr.14) během jízdy, třeba spojené s kontrolou naklonění. 

Další jednoduchá a účelná cvičení jsou různé varianty s holemi. Například tahání vnější 

hole po sněhu není náročné a dostane žáka do požadovaného postoje pro jízdu 

v oblouku. Dalším úspěšným cvičením je spojení holí v úrovni pánve (příloha č.5, obr. 

18), během něhož dochází k vizuální i tlakové kontrole zalomení a kompenzačního 

odklonu trupu. Hole za koleny (příloha č.5, obr. 17) jsou jednoduchým cvičením na 

stabilizaci a posunutí těžiště dopředu. Uchopíme-li ještě hole rukami mezi koleny, 

vznikne náročnější varianta cvičení, ale velmi přínosná, neboť se přidává dokonalá 

fixace nohou a lyží v ideální stopě po celou dobu jízdy. V lyžařských školách jsou 

velmi oblíbená cvičení na téma letadlo, různé naklánění směrem do údolí. Tato cvičení 

však nemají velký přínos, neboť jejich provedení není podmíněno nastolením žádané 

dovednosti. Například spodní paži je možné nasměrovat do údolí a horní opačně, aniž 

by došlo k zalomení v kolenou a kyčlích. Na rozdíl, například od cvičení, kdy obě hole 

kreslí při jízdě čáru na vnější straně, tedy směrem do údolí. 

Z náročnějších, ale účinných cvičení bychom mohli jmenovat například bruslení 

z mírného svahu, jízdu na jedné lyži, obojí zaměřené na naklonění, nebo jízdu 

s otevřenými lyžařskými botami, výborné cvičení na procítění a rovnováhu. A nakonec 

pro experty různé druhy oblouků jako Klammerschwung (příloha č.5, obr.2), oblouk po 

vnitřní lyži (příloha č.5, obr. ll), Krabí, které přispívají k rozvoji koordinace, rovnováhy 

aJ. 

Lze předpokládat, že výsledky této práce jsou reálným zmapováním problematiky 

výuky carvingových oblouků a výsledné závěry bude možné použít v praxi. 
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Příloha č. 1- Vysvětlivky, seznam termínů, zkratek 

Apul- Asociace profesionálních učitelů lyžování. 

Bezpečnostní pravidla FIS -pravidla popisující pohyb na sjezdovce, deset základních, 

vydané Mezinárodní lyžařskou federací. 

Carving- moderní technika lyžování, prezentující jízdu jako sportovní, dynamickou, 

přizpůsobenou podmínkám s dobře vyjetými oblouky po hraně s minimalizací smyku. 

Carvingová lyže- v současné době už jen lyže, neboť všechny lyže mají carvingový= 

vykrojený neboli telemarkový tvar. 

Česká škola lyžování- koncept, národní plán výuky lyžování ČR. 

CSSM- Conseil supérieur des sports de montange (Vrchní rada pro sportovní výuku), 

Francie. 

DVS - Deutscher Verband fiir das Skilehrwesen ( Německý svaz pro výuku lyžování). 

FIS- Fédération Internationale de Ski (Mezinárodní lyžařská federace). 

Freeride- jízda, technika, ... ve volném terénu, na neupravených svazích. 

Freestyle- jízda, technika spojená s triky, skoky volně nebo v speciálních parcích. 

Klammerschwung- oblouk na maximálně pokrčené vnitřní noze, vnější natažená po 

sněhu, možnost opřít se o vnitřní ruku. (příloha č.5, obr. 12) 

Krabí oblouk - oblouk po vnitřní lyži, špička vnější lyže na sněhu, zbytek opisuje 

půlkruh. 

Kročný oblouk, technika -koncepce české školy lyžování, definovaná v 60. letech 

minulého století lyžařským teoretikem V. Čepelákem. 

Lyžařská škola- systém, koncepce výuky spojená s danou oblastí, zemí, skupinou. 

Nezávislá práce dolních končetin. - technický koncept Rakouské školy lyžování, 

definovaný v 50. letech minulého století. 

OSSV- Ůsterreichische Skischulverband (Rakouský svaz lyžařských škol). 

Otevřená, široká stopa- postoj, postavení lyží a dolních končetin, kdy tyto jsou od 

sebe cca na šířku boků, souvisí se současnou technikou lyžování. 

Poloměr, radius oblouku - poloměr kružnice, kterou lyže při oblouku opisují, 

mluvíme o krátkém, středním a dlouhém poloměru, což v podstatě značí i délku 

oblouku. 
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Průpravné , zdokonalovací cvičení- cvik , při jehož provedení by mělo dojít k nabytí 

požadovaného prvku techniky a jehož opakováním by se tento prvek měl upevnit. 

Racecarving- jízda v rychlých, otevřených obloucích, vycházející ze závodní techniky. 

Rádius -poloměr kružnice, která vznikne prodloužením nezatížené hrany lyže. Stěžejní 

veličina popisu charakteristiky lyže. 

Shortcarvingové lyže- superkrátké lyže (kolem lm), bezpečnostní vázání. 

SIVS- Schweizerischer Interverband fiir Skilauf (Švýcarský svaz lyžování). 

SLRČ- Svaz lyžařů České republiky. 

Snowblade - speciální velmi krátké (do lm) vykrojené lyže, nastavitelné 

nebezpečnostní vázání. 

Technický program - komplexní soubor průpravných, zdokonalovacích cvičení 

seřazených podle jejich účelu. 

Vějíř- cvičení, postupné stupňování nájezdu do oblouku od traverzu po spádnici. 

Výukový postup - systém úkolů a cvičení vedoucí k osvojení zvoleného prvku 

techniky. 

Zalomení- výraz pro pozici těla, kdy osy kyčlí a kolen jsou rovnoběžně se sklonem 

svahu, postoj pro jízdu v oblouku. (příloha č.5, obr. 6-7) 
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Příloha č. 2- Technický program-seznam všech cvičení. 

Technický program 

Bez holí S holemi, tyčí, lanem 

široká, stabilní stopa 

pěsti mezi kolena hole držíme vzadu za 
koleny 

(ruce mezi koleny) 

oblouk ke svahu ve vyjeté 
stopě 

paralelní stopa-zalomení, 

základní sjezdový postoj 

ruce v bok, na kolena na stranách sedat na hole 

hlavu přesahovat spodní oblouk do zastavení, 

lyži skokem zpět na spádnici 

horní rukou držet spodní dynamické, silové pluhové 

koleno oblouky- krátký rádius 

napodobovat letadlo spodní holí mířit daleko do 

údolí 

obě ruce na vnější koleno horní lyži pře křížit přes 

spodní 

obě ruce ukazují do údolí jízda na jedné lyži 

ruce do strany zapíchnutí obou holí -

směrem do údolí 

spodní ruka v bok, vrchní ramena rovnoběžně se 

před čelo svahem 

vnější ruka za tělem ve dvojici- partner táhne za 

k vnitřní hýždi hole na straně do údolí 

vnější ruka vzad mezi oblouky skok směrem 

do údolí 
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stlačování imaginárních tyč rovnoměrně před tělem 

balónů u těla 

pas gang tyč na vrchní části rukou 

spojit hole poutky v úrovni 

pánve 

tyč na ramennou, ruce přes 

tyč za kolena 

hole táhnout po sněhu 

Quatro- hole táhneme na 

poutkách 

vklonění do oblouku 

ruce ve směru budoucího hole ve směru budoucího 

oblouku oblouku 

máchání prádla vnitřní hůl tlačit do sněhu 

pianista hlavu ve směru oblouku 

diskař vnitřní koleno naklonit do 

středu budoucího oblouku 

předklon trupu směrem ke jízda na jedné lyži s jednou 

stehnu vnitřní nohy holí 

vnitřní lyži nechat zaostávat 

jízda v otevřené, zavřené 

stopě 

jízda s pažemi u těla 

napodobovat bruslení 

zavřít vnitřní oko 

ve vedení nadzvednout 

vnitřní lyži 

kmitáním, houpáním těžiště 

kreslit ležatou osmu 

do dvojice- první lehá do 
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oblouku, druhý táhne za hůl 

přestupovat do strany přes 

tyč 

napodobovat padající list 

jízda po vnitřní lyži 

Orientace-otáčení 

ruce ukazují ve směru hole ukazují ve směru 

otáčení otáčení 

ruce v připažení vějíř, zatáčení směrem 

k pevnému bodu 

jízda s nataženými pažemi pomocí lyží tvořit ve sněhu 

různé tvary- hák, půlkruh, 

vlny 

točení pomocí rukou, holemi tvořit stopu ve 

ramen, boků sněhu 

hole na ramennou 

fixace , posunutí těžiště, 

rovnováha 

ruce na kolena K.lammerschwung 

obejmout se zkříženýma jízda s otevřenými lyžáky 

rukama 

jízda na jedné lyži 

lano držíme napnuté před 

tělem 

lano za rameny 

lano držíme napnuté za 

koleny 

jízda se sníženým těžištěm, 

táhání obou holí po sněhu 
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rytmus 

rychlá vlnovka dva vedle sebe na tyči nebo 

na laně 

vedení, pocit hranění 

změna směru podle tvaru 

lyží 

budování tlaku 

střídání sesouvání a řezání 

oblouku 

koordinace pohybů 

zvýrazněná protirotace točíme lanem podél těla 

zvýrazněná rotace házíme lano 
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Příloha č. 4- průběh průzkumu. 

! ... -~ c u ... o ~ § 
... Vl 

' Vl ~ Cll Vl 
;fl ;fl• o ~ ~ > ~ a. ~ .e- ~ c > ~ a. ~ .e- ;fJ > .:.! a. ~ .e- > .:.! CL ~ e-

;-g ..i ..i ..i .... = ..J .c 

II 50 40 4 5 5 5 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 

I II 54 45 4 5 5 5 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 
lili 26 20 4 5 5 5 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 

lw 24 15 4 5 4 5 5 23 3 4 4 3 4 20 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 5 22 
v 31 25 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 j 

lVI 35 10 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 2 12 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 

'vn l 40 8 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 
!Vlil 36 8 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 4 18 
!O( 42 8 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 
[x 40 8 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 
IXJ 32 5 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 4 17 

I~ 
30 2 4 4 3 4 4 19 3 4 3 3 3 17 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 17 
29 2 3 3 2 3 3 15 3 3 2 2 3 13 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 3 14 
35 10 4 5 4 5 5 23 3 4 4 3 4 20 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 5 22 

lXV 28 10 4 5 4 5 5 23 3 4 4 3 4 20 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 5 22 
r---
XVI 40 2 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 4 16 
XVII 36 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 4 4 4 4 3 19 4 3 3 3 3 17 
xvm 42 2 3 3 2 3 3 15 3 3 2 2 3 13 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 3 14 
XIX 36 1 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 
XX 35 3 4 4 3 4 4 19 3 4 3 3 3 17 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 17 
~-
XXI 37 3 3 3 2 3 3 15 3 3 2 2 3 13 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 3 14 
xxn 22 2 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 4 16 r--xxrn 20 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 12 4 4 4 3 3 18 4 3 3 3 2 15 
XXIV 23 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 4 4 4 4 3 19 4 3 3 3 3 17 
XXV 27 2 3 3 2 3 3 15 3 3 2 2 3 13 4 3 3 4 4 18 3 3 2 3 3 14 
XXVl 25 1 3 3 2 3 3 13 3 3 2 3 3 13 4 4 3 3 4 18 3 3 2 3 3 14 
XXVII 28 2 4 4 3 4 4 19 3_ L_ 4_ 3 3 3 17 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 3 17 



XXVIII 24 3 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 5 4 4 4 4 21 4 3 4 3 4 18 
XXIX 16 5 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 
JL"\X 15 3 4 4 3 3 4 18 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 
XXXI 15 3 4 4 3 3 4 18 3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 
XXXII 18 6 5 5 4 4 4 22 5 4 4 4 4 21 5 4 4 5 5 23 5 4 4 4 5 2~ 

L___ - - - --



Příloha č. 5- Fotografická při1oha 

Základní lyžařské dovednosti. 

Obr. 1 - skluz 

~rJJJ'jlJ J j:J.J JJ ~J pc; dt J-=J dU 
J - J 

I~~ JJJ ;s IJ ~~ J 

Obr. 2 - hranění 



Obr. 3 - otáčení 

/ 

. ./ 'J J./~ 1 .... ., , J 

0 !0~~JJJ j'i.J :J 0 jJ IJ~ J ~ :.:5IIJ2 r~ 

Obr. 4- zatížení/odlehčení 



Obr. 5 -naklánění 

".· 

Obr. 6 - zalomení kyčlí 



Obr. 7- zalomení kolen 

Obr. 8 - současná závodní technika- fáze 



Příklady zdokonalovacích cvičení. 

Obr. 9 - obě hole táhneme po sněhu 

Obr. 10 - oblouk po vnější lyži, vnitřní překřížená 



Obr. ll • oblouk po vnitřní lyži 

Obr. 12 - Klammerschwung 



Obr. 13 -vnitřní ruka ukazuje ve směru jízdy, vnější v bok 

Obr. 14 - obě ruce na kolena 



Obr. 15 - obě ruce ukazují do údolí 

Obr. 16- hole na ramena, stabilizace 



Obr. 17 - hole držíme za koleny 

Obr. 18 - hole spojíme poutky v úrovni pánve 



Obr. 19 -jízda ve dvou na tyči 

Obr. 20- rotace, pohled ve směru oblouku 



Obr. 21- paže překřížené, držení 

Obr. 22 - hole držíme rovnoběžně před tělem 



Obr. 23 - vnější ruka na vnitřní kolenot vnitřní ukazuje do středu oblouku 



Obr. 24 - nácvik hranění, na místě 



Obr. 25 - oblouk ze spádnice 



Obr. 26- jeden a půl oblouku 




