
Test lyžařských dovedností

Kategorie U14 a U16 OSÚ AD SLČR

Lyže pro obří slalom



Kategorie lyžařských dovedností

Hranění, práce s tlakem 
(zatěžování, odlehčování lyží)

Oblouky odšlapováním 
(změna zatížení vnější a 

vnitřní lyže)

Paralelní oblouk 
smýkaný  se 

zapíchnutím hole                          

Smýkaný oblouk se 
zvednutou vnitřní lyží 
(špička lyže na sněhu)

Otáčení a hranění
(oddělení práce trupu a nohou) 

Jízda ve spádnici se 
střídáním přímé jízdy, 

otáčení lyží a sesouvání  
(pivoting)

Krátký paralelní oblouk 
se zapíchnutím hole

Navazované skákané 
oblouky v paralelním 

postavení (Z tvar)

Jízda po jedné lyži 
(rovnováha, hranění)

Oblouky na vnější lyži
s křížením lyže vnitřní 

(řezaný)

Jízda na jedné lyži v GS 
(1  jízda po pravé a 1 

jízda po levé)

Jízda se změnou linie 
(v koridoru krátké oblouky 

+ dlouhý oblouk v 
přechodu mezi koridory)

Technika ve volné jízdě 
+ další dovednost

Oblouky ve sjezdovém 
postoji ve volné jízdě 

Volná jízda se změnami 
poloměru oblouku 
(přesýpací hodiny)

Volná jízda se změnou 
techniky přehranění

(cross over, cross under)

1 

2

3

4 



Provedení:

• 6-8 oblouků odšlapováním vnější lyží 

• Změna směru odšlápováním

• Zavřené oblouky do vrstevnice

• Test na mírném svahu 

Hodnotí se:

• Změna směru odšlapováním bez jízdy 
po obou lyžích

• Viditelná změna zatížení lyží bez 
smyku

• Rytmus odlšapů přizpůsoben rychlosti

• Kontrola rychlosti

• Koordinace pohybů

Test 1a Oblouky odšlapováním



Popis Provedení:
Start ze základního sjezdového postavení, rozjezd šikmo svahem. Lyžař jede 6-8 oblouků odšlapováním, odrazem z 
vnější lyže, změnu směru provádí odšlápnutím a zahraněním lyží. Oblouky vyjíždí zavřené do vrstevnice. Jízda končí 
vyjetím oblouku do zastavení. Test se jede na mírném svahu ve vyznačeném koridoru.
Popis pohybů:
Lyžař se rozjíždí šikmo svahem v paralelním postavení lyží. Oblouk zahájí přenesením hmotnosti těla na mírně 
pokrčenou budoucí vnější nohu, následně provádí klopení těla do oblouku a lyži zahraní, odlehčenou vnitřní lyži 
zvedá a přemisťuje ji do nového směru oblouku, kterou pokládá na plochu nebo rovnou na hranu, následně 
přenáší hmotnost na vnitřní lyži a vnější přinoží. Odšlapy z jízdy šikmo do spádnice jsou bez výrazného odrazu 
z vnější lyže, pánev a trup jsou orientovány do směru oblouku. Od spádnice je efektivní odraz z vnější lyže a změna 
zatížení lyží podpořen krčením/ napínáním nohou a klopením těla do oblouku. Trup a paže jsou v oblouku stabilní a 
klidné.
Hodnotí se:
- změna směru odšlapováním bez jízdy po obou lyžích
- viditelná změna zatížení lyží bez smyku
- rytmus a počet odšlapů přizpůsoben rychlosti
- kontrola rychlosti
- koordinace pohybů
- stabilní horní polovina těla a paže



Test 1b.  Smýkaný paralelní oblouk

Provedení:

• 8-10 paralelních oblouků v pomalé 
jízdě

• Střední délka oblouku, dodržení stejné 
délky oblouků během jízdy

• zapíchnutí hole není povinné, ale je 
doporučené 

Hodnotí se:

• dynamický lyžařský postoj

• pohyby ve fázích oblouku

• paralelní vedení lyží

• rádius oblouků

• kontrola rychlosti



Popis provedení:
Start ze spádnice z pluhového postavení a začátek  jízdy z půl oblouku, poté následuje 10-12 navazovaných oblouků ve 
smýkaném provedení bez povinného zapíchnutí hole. Zapíchnutí hole, které jako dovednost v smýkaných paralelních obloucích 
doporučujeme, realizujeme  při přenesení hmotnosti a přehranění lyží. Zapíchnutí hole je pomocné pro správnou rytmizaci 
oblouků, aktivní pohyb směrem do středu dalšího oblouku a stabilitu trupu. Jízda končí vyjetím oblouku do zastavení ve 
vyznačeném prostoru. Vzdálenost testu je stanovena předjezdcem.
Popis pohybů:
Oblouk zahájíme současným pohybem těla z kopce a dopředu ve směru budoucí jízdy. Tento pohyb je iniciován mírnou 
extenzí/flexí dolních končetin a má za následek návrat těžiště zpět nad lyže, jejich rovnoměrné zatížení, následné přehranění a 
změnu zatížení lyží. Natočení (nadriftování) lyží ke spádnici je podpořeno otáčením chodidel. Přenesení hmotnosti a 
přehranění může být doprovázeno zapíchnutím spodní hole dolů z kopce, ale není povinné. Mírným pohybem v kotnících, 
kolenou a kyčlích dolních končetin směrem dovnitř oblouku zvětšujeme úhel zahranění. Plynulým pokrčováním vnitřní nohy 
zvětšujeme úhel hranění a postupně zvyšujeme tlak na vnější lyži. Současně s tím jsou lyže vedeny do oblouku rotací dolních 
končetin a otáčením chodidel. Pánev směřuje dovnitř oblouku v závislosti na sklonu svahu a rychlosti jízdy. Obě lyže jsou v 
neustálém kontaktu se sněhem. Poloha trupu a paží vychází ze základního sjezdového postoje, který je v průběhu jízdy v 
oblouku přizpůsobován působícím silám, rychlosti a změně sklonu svahu. Po celou dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně, 
na šířku pánve. Oblouk je v celém svém průběhu smýkaný. Při jízdě obě lyže přehraňují a zatáčí současně.
Hodnotí se:
- základní sjezdové postavení
- rádius oblouků (stejný poloměr a tvar oblouků do S)
- kontrolu rychlosti
- techniku přehranění
- viditelné fáze oblouku
- paralelní vedení lyží
- dodržení zadání (smýkané provedení)



Test 1c.  Smýkaný oblouk se zvednutou vnitřní lyží (čapí oblouk)

Provedení:

• 8-10 paralelních oblouků v pomalé 
jízdě (smýkaný oblouk)

• Ve fázi vedení oblouku je zvednutá 
vnitřní lyže, špička lyže je na sněhu 
pata výrazně zvednutá 

• Střední délka oblouku

• Zapíchnutí hole není povinné, ale 
doporučené pro stabilizaci

Hodnotí se:

• Dynamický lyžařský postoj

• Dodržení předepsané polohy vnitřní 
lyže ve vedení oblouku 

• Kontrola rychlosti v oblouku na vnější 
lyži

• Dodržení stejné délky oblouků během 
jízdy



Popis provedení:
Start ze spádnice z pluhového postavení a začátek  jízdy z půl oblouku (obě lyže na sněhu pro získání dynamiky jízdy), poté 
následuje 10-12 navazovaných oblouků ve smýkaném paralelním oblouku se zdvihnutou patkou vnitřní lyže bez povinného 
zapíchnutí hole. Vzdálenost testu je stanovena předjezdcem. Jízda končí vyjetím oblouku do zastavení ve vyznačeném 
prostoru.
Popis pohybů:
Čapí oblouky jsou modifikací paralelního smýkaného oblouku. Platí pro něj tedy stejný popis pohybů. Ztížení provedení 
vzniká požadavkem vyjet oblouk po vnější lyži s pouhým dotekem špičky lyže vnitřní (dotek špičky lyže pomáhá 
vyváženému postavení). Výměnu oporové lyže provádíme ve fázi přechodu mezi oblouky tím způsobem, že budoucí vnější 
lyži kontrolovaně přiložíme na sníh a ve stejnou chvíli zvedáme budoucí lyži vnitřní. Touto výměnou se automaticky 
odbourá opora, kterou v průběhu oblouku na vnější končetině vytváříme a tělo se začne pohybovat dopředu a dolů do 
středu budoucího oblouku. Jízda po vnější lyži se zvednutou patkou lyže vnitřní klade větší požadavky na aktivaci středu 
těla a udržení orientace ramen dolů z kopce. Poloha trupu a paží vychází ze základního sjezdového postoje, který je v 
průběhu jízdy v oblouku přizpůsobován působícím silám, rychlosti a sklonu svahu. Po celou dobu jízdy v oblouku vedeme 
lyže paralelně, na šířku pánve. Oblouk je v celém svém průběhu smýkaný (vedený po hranách ale není řezaný - carvingový)
Hodnotí se:
- základní sjezdové postavení
- rádius oblouků (stejný poloměr a tvar oblouků do S)
- kontrolu rychlosti
- vedení oblouku na vnější lyži se zvednutou patkou lyže vnitřní
- viditelné fáze oblouku
- smýkané provedení s podílem hranění
- dodržení zadání (smýkané provedení)



Test 2a.  Pivoting
Jízda po spádnici se střídáním přímé jízdy, otáčení lyží, sesouvání a zastavení ve vymezeném prostoru

Hodnotí se: dynamický lyžařský postoj, technika  přehranění, paralelní  postavení lyží, dodržení koridoru

Středně prudký kopec, koridor 6 m

• Část 1.

• 10-12m rozjezd ze základního sjezdového postavení

• 8-10m sesouvání ve spádnici

• 8-10m jízda po spádnici

• 8-10m sesouvání ve spádnici na opačnou stranu

• 8-10m jízda po spádnici

• Hockey stop na opačnou stranu než rozjezdovou

• Část 2.

• 10-12m rozjezd ze základního sjezdového postavení 

• 8-10m sesouvání ve spádnici

• 8-10m jízda po spádnici

• 8-10m sesouvání ve spádnici na opačnou stranu

• 8-10m jízda po spádnici

• Hockey stop na opačnou stranu než v části 1.



Popis provedení:
Ze základního sjezdového postavení rozjezd do spádnice po dráze 12 m v základním postavení, na metě otočení 
lyží o 90 stupňů a kontrolované sesouvání s mírnou ztrátou rychlosti po dráze 10 m v základním sjezdovém 
postavení, na další metě otočení lyží do jízdy přímo a jízda v základním postavení po dráze 10 m, na další metě 
otočení lyží o 90 stupňů do druhého směru a sesouvání po dráze 10 m s mírnou ztrátou rychlosti v základním 
sjezdovém postavení, na další metě otočení lyží do jízdy přímo a po 10 m na metě zastavení hockey stopem. Po 
zastavení rozjezd do druhé části testu kde se provádí to samé cvičení se zastavením v hockey stopu na druhou 
stranu. Test se pojede ve vyznačeném koridoru o šířce 6m.
Popis pohybů:
V přímé jízdě jede lyžař v základním lyžařském postoji. Při otáčení lyží je podstatné oddělení pohybů horní a 
dolní části těla, když lyžař otáčí nohy, trup by měl být stabilní a orientovaný ze svahu dolů s pohledem 
směřujícím dolů z kopce. Zastavení hockey stopem je provedeno výraznějším pokrčením nohou, zalomením těla 
v pánvi a zvětšením úhlu zahranění lyží. Lyže jsou po celo dobu jízdy v paralelním postavení na šířku pánve.
Hodnotí se:
 základní postoj při jízdě přímo
 přechod do sesouvání ve spádnici (technika přehranění z jízdy i po zastavení)
 základní sjezdový postoj při sesouvání ve spádnici
 dynamiku zastavení a následnou dynamickou rovnováhu
 techniku přehranění
 dodržení koridoru (spádnice)
 paralelní postavení lyží
 dodržení zadání



Test 2b.  Krátké oblouky se zapíchnutím hole

Provedení:

• 12 – 15 krátkých oblouků v paralelním 
postavení lyží

• Jízdu doprovází zapichování holí

• Aktivní a precizní tvorba tlaku a 
přehranění

Hodnotí se:

• Dynamický lyžařský postoj se stabilním 
trupem

• Dynamika práce nohou

• Kontrola rychlosti, rytmu a plynulost jízdy

• Rytmické píchání holemi, správné 
načasování zapíchnutí 



Popis provedení:
Start ze spádnice z pluhového postavení a začátek  jízdy z půl oblouku, poté následují po určenou trať navazované krátké 
paralelní oblouky se zapíchnutím hole. V jízdě se snažíme potlačit smykovou složku zvětšením úhlu zahranění, zvětšením 
rozsahu pohybů a kontrolou rychlosti. Zapíchnutí hole je pomocné pro správnou rytmizaci oblouků, aktivní pohyb směrem do 
středu dalšího oblouku a stabilitu trupu. Zapíchnutí realizujeme pohybem zápěstí při přenesení hmotnosti a přehranění lyží. 
Vzdálenost testu je stanovena předjezdcem. Jízda končí zastavením ve vyznačeném prostoru. Test se jede na prudkém svahu.
Popis pohybů:
Krátký oblouk je charakterizován rychlou výměnou nohou pod stabilním trupem. Oblouk zahájíme pohybem těla dopředu a ve 
směru budoucí jízdy. Tento pohyb je podporován mírnou flexí dolních končetin (podsunutí nohou pod klidným trupem) s 
minimalizací vertikálního pohybu. Následkem je návrat těžiště zpět nad lyže, současné přehranění, následná změna zatížení lyží 
a vytvoření rozsahu postupnou extenzí dolních končetin. Těžiště lyžaře se dále pohybuje do středu tvořeného oblouku a 
dochází k náklonu těla ve směru tohoto pohybu. Krátkým pohybem v kotnících, kolenou a kyčlích obou končetin směrem 
dovnitř oblouku a odpovídajícím krčením vnitřní nohy zvětšíme úhel zahranění a zvýšíme tlak na lyže. Pánev směřuje dovnitř 
oblouku v závislosti na sklonu svahu a rychlosti jízdy. Lyže držíme paralelně a v neustálém kontaktu se sněhem. Poloha trupu 
vychází ze základního sjezdového postavení, který je v průběhu oblouku přizpůsobován působícím silám, rychlosti a sklonu 
svahu.
Hodnotí se:
- základní sjezdové postavení
- rádius oblouků (stejný poloměr a tvar oblouků do S)
- kontrola rychlosti
- techniku přehranění a rytmiku oblouků
- viditelné fáze oblouku
- paralelní vedení lyží
- dodržení zadání (krátké oblouky)
- zapíchnutí hole



Test 2c.  Navazované skákané oblouky v paralelním postavení

Provedení:

• 10-12 navazovaných skákaných oblouků

• Po odrazu lyžař v letové fázi otáčí nohy 
v pánvi bez pohybu horní části těla

• Po dopadu skáče a otáčí nohy a lyže na 
druhou stranu

• Zapíchnutí hole pro stabilizaci trupu

Hodnotí se:

• Dynamický lyžařský postoj se stabilním 
trupem

• Stejná rychlost a rytmus  jízdy bez pauz 
nebo zastavování mezi skoky

• Odraz z hran obou lyží najednou 
• Ihned po dopadu následuje odraz  



Popis provedení: 
Lyžař začíná z pozice napříč spádnicí, startuje odrazem a přeskakuje lyžemi z jedné strany na druhou. Lyže se otáčí kolem 
svého středu (střed lyží zůstává na skoro stejném místě a špičky a patky lyží se přesouvají nejvíce). Celkem provede 12-15 
skoků. Za lyžařem zůstává trať ve tvaru navazujících „Z“, když špičky lyží u předchozího skoku jsou na téměř stejném 
místě jako patky lyží u následujícího skoku. Ukončení cvičení je zahraněním, spojeným se zapíchnutím spodní hole, v této 
pozici lyžař vydrží 3 vteřiny
Popis pohybů:
Cílem je předvést schopnost natáčet spodní část těla a otáčet lyže, zatímco horní část těla zůstává v klidu.  Lyžař se odráží 
z obou nohou z hran lyží, po odrazu v letové fázi otáčí nohy v pánvi bez pohybu horní části těla, lyže jsou v letové fázi 
paralelně s podložkou (ani špičky ani patky nemíří dolů) a lyže jsou stále ve stejné vzdálenosti. Lyžař dopadá na hrany lyží 
a ihned se z nich odráží a v letu otáčí nohy a lyže na druhou stranu. Lyžař se odráží z obou lyží najednou, otáčí je a 
dopadá opět na obě najednou. Zapíchnutí hole pro stabilizaci trupu je doporučené, trup by měl být po celou jízdy 
stabilní orientovaný ze svahu dolů a pohled směřuje dolů z kopce.
Hodnotí se: 
- Dynamický lyžařský postoj se stabilním trupem
- Stejná rychlost a rytmus jízdy bez pauz nebo zastavování mezi skoky
- Odraz z hran obou lyží najednou a dopad opět na obě lyže 
- Ihned po dopadu následuje odraz 
- stopa ve tvaru Z
- zapíchnutí hole



Test 3a.  Jízda po vnější lyži s křížením lyže vnitřní (oštěpařsky oblouk - javelin)

Provedení:

• 8-10 paralelních oblouků po vnější lyži 

• Ve fázi vedení oblouku je zvednutá vnitřní 
lyže

• V druhé fázi vedení (od spádnice) vnitřní 
lyže kříží vnější, trup je orientován ze 
svahu dolů

• Dlouhý řezaný GS oblouk

• Zapíchnutí hole není povinné , ale 
doporučené pro stabilizaci

Hodnotí se:

• Dynamický předozadně vyvážený lyžařský 
postoj

• Dodržení předepsané polohy vnitřní lyže 
ve vedení oblouku 

• Kontrola rychlosti v oblouku na vnější lyži

• Čistý řezaný oblouk nebo smýkaný



Popis provedení:
Start ze spádnice z pluhového postavení a začátek jízdy z půloblouku v paralelním postavení lyží, poté následuje 8-10 
navazovaných řezaných oblouků s překřížením špičky vnitřní lyže přes přední část lyže (osu) vnější provedeného ve druhé 
fázi vedení oblouku, bez povinného zapíchnutí hole, které však doporučujeme. Vzdálenost testu je stanovena a končí 
zastavením ve vyznačeném prostoru.
Popis pohybů:
Snahou je technicky správná jízda řezanými oblouky s překříženou vnitřní lyží přes lyži vnější. Po provedení prvního půl 
oblouku v paralelním postavení lyží, provedeme přechod do nového oblouku a v první fázi vedení zdvihneme vnitřní lyži nad 
podložku. Následně ve druhé fázi vedení provedeme rotaci této zdvižené lyže tak, aby její podélná osa protínala stejnou osu 
lyže vnější v její přední části pod úhlem cca 30-40° a špička zdvižené lyže zároveň přesahovala vnější lyži. Celou fázi vedení 
oblouku tak provádíme pouze oporou o vnější lyži, V přechodové fázi obě lyže uvedeme opět do paralelního postavení, 
zvednutou lyži položíme na sníh a provádíme stejně oblouk na opačnou stranu. Snahou je udržet předozadní rovnovážné 
postavení v průběhu cviku podobně jako při klasických paralelních obloucích. K tomu dopomůže 
mimo jiné také mírné sklopení špičky zdvižené lyže oproti její patce a funkční práce s krčením a napínáním dolní končetiny, 
která je vnější v daném oblouku. Záklon (posunutí těžiště vzad) je nežádoucí. Žádoucí je správné časování a provedení 
zalomení trupu. Paže jsou mírně pokrčeny a před tělem stejně jako při klasické jízdě.
Hodnotí se:
- dynamický správně předozadně vyvážený postoj
- dodržení předepsané polohy vnitřní lyže ve vedení oblouku
- kontrola rychlosti v oblouku na vnější lyži
- čisté řezané oblouky bez smyku, nikoliv smýkané
- jízda převážně na vnější lyži (okamžitá výměna ve fázi přechodu mezi oblouky)



Test 3b.  Jízda po jedné lyži v obřím slalomu

Provedení:

• Jízda po jedné lyži (na druhé noze lyže není) v 
brankách obřího slalomu

• 8  branek obřího slalomu ve vzdálenosti 25m

• Jedou se dvě jízdy, každá na jiné noze

Hodnotí se:

• vyvážené postavení a udržení lyžařského postoje

• poloha volné nohy a doteky o sníh

• řezané x smýkané oblouky

• náklon  těla do oblouku

• způsob a plynulost projetí tratě



Popis provedení:
Jízda na jedné lyži v branách pro obří slalom. 8 bran ve vzdálenosti 25m s mírným přesahem (závisí na sklonu svahu a kvalitě 
sněhu). Start ze startovací brány, průjezd 8 terčových bran, dojezd do vymezeného prostoru a kontrolované zastavení. Jedou 
se dvě jízdy – jedna na levé noze a jedna na pravé.
Popis pohybů:
Snahou je technicky podobná jízda jako při jízdě v paralelních obloucích v základním sjezdovém postavení. V oblouku na 
vnější lyži je technika stejná jako v běžné jízdě. Rozsah pohybů je mírně omezený z důvodu chybějící opory o vnitřní lyži a 
tím nemožnosti kontroly úhlu zahranění pokrčováním (flexí) vnitřní nohy. Volná vnitřní noha je paralelně s nohou vnější a 
výrazně pokrčena v kyčli a koleni abychom tím zabránili doteku sněhu. V oblouku na vnitřní lyži se snažíme naklopením těla 
dovnitř oblouku a přikloněním kotníků a kolen ke svahu (dovnitř oblouku) o maximální možné zahranění lyže. Přechod mezi 
oblouky realizujeme přenesením hmotnosti na přední část chodidel, pohybem z kopce a vpřed do směru budoucí jízdy 
(mírná extenze končetiny) a vyčkáním natočení lyží směrem ke spádnici. K natočení lyží pomáháme pohledem do směru 
budoucí jízdy a buďto současným otáčením chodidel a přechodem z hrany na hranu nebo při provedení v řezaných 
obloucích přechodem z hrany na hranu a využití vykrojení lyže. Jízda končí projetím všech 8 bran a kontrolovaným 
zastavením ve vyznačeném cílovém prostoru.
Hodnotí se:
 vyvážené postavení na lyži a udržení základního postoje
 polohu volné nohy a počet doteků o sníh
 základní sjezdové postavení při jízdě na vnější lyži
 naklopení těla do oblouku a postavení na lyži při jízdě na vnitřní lyži
 techniku jízdy (řezané oblouky/sesouvané oblouky)
 způsob projetí tratě (oblouky do Z nebo kulaté oblouky do S)
 nehodnotíme čas



Test 3c. Jízda na jedné lyži se změnou linie

Provedení:

• lyžař jede na jedné lyži 3 krátké  oblouky o stejném 
poloměru, rytmu a rychlosti v pětimetrovém koridoru, 
následuje dlouhý traverz a 3 krátké oblouky v novém 
pětimetrovém koridoru s opakováním

• cvičení se skládá ze šesti sekcí s krátkými oblouky 
spojených pěti traverzy

• noha bez lyže je držena nad sněhem a zůstává v klidu

• dvě jízdy – jedna na levé noze a jedna na pravé

• Hodnotí se:

• Poloha volné nohy a doteky o sníh

• Konstantní rychlost po celou dobu jízdy

• Plynulost provedení oblouků o stejném poloměru

• Použití holí – pomoc při udržování rovnováhy 

5 m



Popis provedení:
Lyžař má jednu lyži, jede 3 krátké oblouky o stejném poloměru, rytmu a rychlosti v pětimetrovém koridoru, poté udělá 
jeden dlouhý traverz a provede 3 oblouky v novém pětimetrovém koridoru (vzdálenost mezi koridory je 5m). Cvičení se 
skládá ze šesti sekcí s krátkými oblouky spojených pěti traverzy. Noha bez lyže je držena nad sněhem a zůstává v klidu. 
Jedou se dvě jízdy – jedna na levé noze a jedna na pravé
Popis pohybů:
Lyžař jede výhradně na jedné lyži oblouky ve stejném rytmu a poloměru, poté následuje traverz do nové linie jízdy a 
navazují oblouky se stejným rytmem a poloměrem. Noha bez lyže se nedotýká sněhu a není používána k rovnováze 
pomocí houpavých pohybů. Rychlost jízdy je po celou dobu cvičení stejná, oblouky jsou plynulé o stejném poloměru. 
Lyžař může hole použít stejně jako v normální volné jízdě. V navazovaných rytmických obloucích je zvyšování úhlu 
zahranění konstantní (vedení oblouku), ale snižování úhlu zahranění je co nejrychlejší (ukončení oblouku). Schopnost 
narušit tento rytmus je klíčová pro změny rytmu, které mohou nastat v závodní trati.
Hodnotí se:
- vyvážené postavení na lyži a udržení základního postoje

- poloha volné nohy a doteky o sníh

- konstantní rychlost po celou dobu jízdy

- plynulost provedení oblouků o stejném poloměru

- použití holí – pomoc při udržování rovnováhy 



Test 4a. Navazované řezané oblouky ve sjezdovém postoji

Provedení:

• Oblouky ve sjezdovém postoji  

• 8 – 10 GS oblouků v obřího slalomu 
postavených z krátkých tyčí ve 
vzdálenosti 25m

• Test na mírném svahu 

Hodnotí se: 

• Provedení sjezdového postoje

• Viditelné fáze oblouku (vedení x přechod 
mezi oblouky) a podstatné pohyby

• celkově technika závodního lyžařského 
oblouku ve sjezdovém postoji



Popis provedení: 
Po startu ze spádnice z pluhového postavení začátek jízdy v paralelním postavení lyží v základním dynamickém (vysokém) 
postoji postupný přechod do sjezdového postoje (zabalení) před první bránou, poté následuje 8-10 navazovaných 
řezaných oblouků v obřím slalomu z krátkých tyčí ve sjezdovém postoji. Po průjezdu kolem poslední tyče přechod do 
základního dynamického postoje (rozbalení) a bezpečné zastavení ve vymezeném prostoru.
Popis pohybů a poloh těla:
Kontrolované a koordinované snižování ze základního dynamického do nízkého sjezdového postoje před první bránou 
krčením kolen až dosáhnou úhel cca 90°, předklonem trupu s mírným nahrbením a příslušnými pohyby v ostatních 
kloubech zejména kotnících tak, aby bylo dosaženo co možná nejvíce aerodynamického postoje, ve kterém je atlet 
schopen projet vytýčenou trať řezanými oblouky. Paže jsou mírně pokrčeny v loktech, které jsou před koleny a tlačí se 
k sobě. Hole jsou drženy v rukou a vedou podpažím a kolem pasu vzad. Hlava je mírně zakloněna, aby závodník viděl 
vpřed. Sjezdový postoj musí být předozadně vyvážený stejně jako základní dynamický postoj. Pohyby v jednotlivých 
fázích oblouku (klopení, zalomení, krčení a napínání,…) jsou totožné jako u vysokého postoje, jen s ohledem na 
aerodynamiku a polohu segmentů těla rozsahově omezenější. Stopa je širší. Při přechodu do vysokého postoje 
(rozbalení) nesmí dojít k posunu těžiště vzad (záklonu) zejména vlivem zvýšení odporu vzduchu. 
Hodnotí se: 
- provedení sjezdového postoje
- viditelné fáze oblouku a provedení podstatných pohybů (vedení x přechod mezi oblouky)
- celkově technika závodního lyžařského oblouku ve sjezdovém postoji
- množství oblouků, které byly projety ve sjezdovém postoji (nízkém)-více je lépe



Provedení:

• V jízdě 10-12 oblouků v koridoru 

• Začíná se dlouhými obřákovými oblouky a postupně 
se snižuje poloměr do středních, které jsou 
v polovině trati – nejkratší oblouk by měl být mezi 
kloboučky

• po projetí mezi kloboučky se oblouky prodlužují do 
původního poloměru obřákových oblouků

Hodnotí se:

• Přizpůsobení techniky poloměru oblouků

• Oblouky jsou navazované, bez traverzu

• Plynulost změny i jízdy celkově

• Rychlost jízdy zůstává stejná

• Symetrie prodlužování a zkracování poloměru zleva 
doprava

• Symetrie prodlužování a zkracování poloměru shora 
dolů

Test 4b. Volná jízda se změnami poloměru oblouku

20m

20m



Popis provedení:
Lyžař jede cvičení na 10 - 12 oblouků v koridoru. Začíná obřákovými oblouky a postupně během 5 – 6 ti oblouků se 
snižuje poloměr až do středních, které jsou v polovině trati – nejkratší oblouk by měl být mezi kloboučky. Po projetí 
mezi kloboučky následuje 5-6 oblouků, které se prodlužují do původního poloměru obřákových oblouků.
Popis pohybů:
Velikost a tvar oblouku musí být tvořeny lyžařem, vymezenému prostoru přizpůsobuje rozsah a rychlost pohybů, 
především naklopení a zalomení těla, spojené s ideálním načasováním pohybů a použitím síly. Postupná změna 
velikosti poloměru ukazuje schopnost lyžaře mít svou jízdu zcela pod kontrolou. Vnímání a předvídání toho, kam 
umístit oblouk při volné jízdě ukazuje, že lyžař má jízdu pod kontrolou a umí úmyslně zahájit a vést oblouk na 
zamýšleném místě.
Hodnotí se: 

- přizpůsobení techniky poloměru oblouků

- oblouky jsou navazované, bez traverzu

- plynulost změny i jízdy celkově

- rychlost jízdy zůstává stejná

- symetrie prodlužování a zkracování poloměru zleva doprava

- symetrie prodlužování a zkracování poloměru shora dolů



Test 4c. Navazované řezané oblouky se změnou techniky přehranění

Provedení:

V jedné plynulé jízdě 8-10 oblouků s 
užitím techniky přechodu z oblouku do 
oblouku napínání nohou (cross over) a 6-
8 oblouků s přechodem krčením nohou 
(cross under)

Hodnotí se: 

• dynamický lyžařský postoj

• viditelné fáze oblouku a podstatné 
pohyby

• Viditelná změna techniky přehranění

• Technika provedení přechodové fáze 
(přehranění - cross over x cross under) 

• celkově technika  závodního 
lyžařského oblouku



Popis provedení:
Start ze spádnice z pluhového postavení a začátek jízdy z půl oblouku, poté následuje 6-8 carvnigových oblouků 
technikou přehranění crossover, (napínání nohou) na vyznačené metě dojde ke změně techniky přehranění na 
crossunder (krčení nohou) a po 6-8 obloucích zastavení ve vyznačeném prostoru. Oblouky by měly mít stejný rádius, 
kontrola rychlosti je prováděna vyjetím oblouku, intenzitou hranění nebo stivotingem lyží.

Popis pohybů:
1. úsek – technika přehranění crossover
Oblouk zahájíme pohybem těla z kopce a dopředu ve směru jízdy. Pohyb je iniciován extenzí/flexí dolních končetin a 
jeho rozsah je přizpůsoben rychlosti a sklonu svahu. Následkem pohybu je návrat těžiště zpět na lyže. Těžiště lyžaře se 
dále pohybuje do středu tvořeného oblouku, dochází k přehranění, změně zatížení a výraznému náklonu těla (klopení). 
Mírným pohybem v kotnících, kolenou a kyčlích směrem dovnitř oblouku a plynulým pokrčováním vnitřní nohy 
zvětšujeme náklon do oblouku a tím i úhel zahranění a tlak na lyže. Pánev směřuje dovnitř oblouku v závislosti na sklonu 
svahu a rychlosti jízdy. Obě lyže jsou ideálně v neustálém kontaktu se sněhem. Poloha trupu a paží vychází ze základního 
sjezdového postoje, který je v průběhu jízdy v oblouku přizpůsobován silám, rychlosti a změně sklonu svahu. Po celou 
dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně, šířka stopy závisí na rychlosti, sklonu svahu a aktuálních podmínkách, 
neměl by však být užší než na šířku pánve. Oblouk je v celém svém průběhu řezaný v závislosti na sklonu svahu a s tím 
související kontrole rychlosti. Velikost poloměru oblouku se odvíjí od velikosti úhlu hranění. V zahájení přehraňují a 
zatáčí obě lyže současně a přenesení hmotnosti, přehranění a zahájení náklonu může být a nemusí doprovázeno 
zapíchnutím hole.



Popis pohybů:
2. úsek – technika přehranění crossunder
Na vyznačeném místě dojde ke změně techniky přehranění na crossunder.
Oblouk zahájíme současným krčením nohou a pohybem těla dopředu a dolů ve směru jízdy. Pohyb je iniciován flexí 
(pokrčením) dolních končetin pod klidným vrškem těla (trupem) a je přizpůsoben rychlosti a sklonu svahu. Následkem 
pohybu je návrat těžiště zpět nad lyže. Těžiště lyžaře se dále pohybuje do středu tvořeného oblouku, dochází k přehranění, 
změně zatížení a napínání nohou (obdoba klopení).  Mírným pohybem v kotnících, kolenou a kyčlích směrem dovnitř 
oblouku a postupným natahováním nohou a hledáním opory o vnější nohu zvětšujeme náklon do oblouku a tím i úhel 
zahranění a tlak na lyže. Pánev směřuje dovnitř oblouku v závislosti na sklonu svahu a rychlosti jízdy. Obě lyže jsou ideálně v 
neustálém kontaktu se sněhem. Poloha trupu a paží vychází ze základního sjezdového postoje, který je v průběhu jízdy v 
oblouku přizpůsobován silám, rychlosti a změně sklonu svahu. Po celou dobu jízdy v oblouku vedeme lyže paralelně, šířka 
stopy závisí na rychlosti, sklonu svahu a aktuálních podmínkách, neměl by však být užší než na šířku pánve. Oblouk je v 
celém svém průběhu řezaný v závislosti na sklonu svahu a s tím související kontrole rychlosti. Velikost poloměru oblouku se 
odvíjí od velikosti úhlu hranění. V zahájení přehraňují a zatáčí obě lyže současně a přenesení hmotnosti, přehranění a 
zahájení náklonu může být a nemusí doprovázeno zapíchnutím hole.
Hodnotí se:
 základní sjezdové postavení
 rádius oblouků
 kontrolu rychlosti
 techniku přehranění
 změnu techniky přehranění
 viditelné fáze oblouku
 jízdu po hranách – řezané oblouky
 dodržení zadání



Systém hodnocení:

• Každý test bude hodnocen 
bodovou škálou 0-10 b.

• Body se budou strhávat za 
chyby a nedokonalé provedení

• Pořadí závodníků určí nejvyšší 
součet bodů

Výběr testů:
• Z každé kategorie testů se 

vybere 1 cvik
• Závodník jede celkem 4 

testy (cviky)

Bodovací tabulka

Skóre Dovednost Provedení úkolu

10 Dokonalost Bezchybné provedení Nic ke zlepšení

9 Skvělé Jedna malá chyba Malá změna povede k dokonalosti

8 Výborné Několik malých chyb Jedna zatáčka nebo aspekt potřebují

lehkou úpravu

7 Velmi dobré Dovednosti jsou dobré Několik oblouků nebo aspektů potřebuje

lehkou úpravu

6 Dobré Dovednosti jsou lehce nadprůměrné Úkol je proveden nadprůměrně dobře

5 Průměrné Průměrné dovednosti pro danou

úroveň

Průměrné provedení úkolu

4 Dostačující Přiměřené dovednosti Úkol byl správně pochopen, ale provedení

potřebuje zlepšit

3 Podprůmerný Podprůměrné dovednosti Lehký problém s pochopením úkolu

provedení potřebuje výrazně zlepšit

2 Slabé Špatné provádění dovednosti Provedení úkolu je špatné

1 Velmi slabé Velmi nedostatečné Úkol je z provedení těžko rozpoznatelný

0 Nedostačující Nic, co by připomínalo danou

dovednost

Nerozpoznatelné, co bylo za úkol



Vysvětlení pojmů:

Základní postoj – obě lyže jsou v paralelním postavení, vzdáleny od sebe na šířku pánve. Stojíme 
na plochách lyží, hmotnost je rozložena rovnoměrně na celých chodidlech. Hlezenní, kolenní a 
kyčelní klouby jsou mírně pokrčené, trup je v mírném předklonu. Obě paže držíme před tělem, 
mírně pokrčené v loketních kloubech, ve vzdálenosti o něco větší, než je šíře ramen. Hole držíme 
rovnoběžně, hroty směřují šikmo vzad. Pohled směřuje vpřed.

Základní sjezdový postoj (dynamický postoj) – obě lyže jsou v paralelním postavení na horních 
hranách, vzdáleny od sebe na šířku pánve. Horní lyže je mírně předsunutá (nikoliv aktivně, ale 
vlivem vnějších a vnitřních faktorů), spodní lyže je více zatížená. Kotníky, kolena a pánev jsou 
mírně přikloněny ke svahu. Postavení dolních končetin kompenzuje trup mírným zalomením v 
kyčlích (angulací) a orientací ramen ze svahu dolů. Paže a hole držíme stejně jako v základním 
postavení a pohled směřuje mírně dolů z kopce (do středu potencionálního oblouku). Osy 
protínající špičky lyží, kotníky, kolena, boky, ramena a ruce jsou v rovnoběžném postavení.

Přehranění- z postavení šikmo svahem přeneseme hmotnost na přední část chodidel pohybem  
vpřed a dolů z kopce ve směru budoucí jízdy (mírná extenze/flexe dolních končetin)  aktivně 
otáčíme lyže směrem ke spádnici. K natočení lyží si pomáháme jejich postavením na plochy, 
současným natáčením chodidel a pohledem do směru budoucí jízdy.



Fáze oblouku
Zahájení
 Zahranění lyží a jejich směřování do nového oblouku,
 Změna zatížení lyží flexí/extenzí dolních končetin
 Klopení těla do oblouku a jeho orientace do směru jízdy
První fáze vedení
 Pokračuje klopení těla dovnitř oblouku
 S přibližováním lyžaře ke spádnici dochází ke zvětšení úhlu zahranění a zatížení lyží.
 Postupně narůstá rozdíl v zatížení vnější a vnitřní lyže ve prospěch vnější
Druhá  fáze vedení
 Pokračuje zvyšování tlaku na lyže, dominantní je zatížení vnější lyže
 Pohybem zalomení těla v kyčlích, kotnících a kolenou dochází ke zvětšení úhlu zahranění lyží. Zalomení je v této

fázi charakterizováno snížením těžiště těla, výrazným krčením vnitřní nohy a mírným krčením nohy vnější
 Zalomení těla v kyčlích je doprovázeno mírným protinatočením trupu vzhledem ke směru jízdy lyží (separací)
Ukončení
 Ukončení oblouku je charakterizováno pohyby vedoucími k odhranění a odlehčení lyží, ukončení může být

provedeno dvěma způsoby:
o napínáním nohou kombinovaným s pohybem těla vpřed - na konci fáze vedení oblouku je vnitřní noha

výrazně pokrčená a v ukončení ji lyžař aktivně napíná, mírně pokrčená vnější noha vytváří oporu
o krčením nohou kombinovaným s pohybem těla vpřed - na konci fáze vedení oblouku je vnější noha mírně

pokrčená a v ukončení ji lyžař aktivně krčí
 dokončením pohybu napínání/ krčení nohou dojde k odlehčení lyží, které je nezbytné k zahájení nového

oblouku
 trup je v menší či větší míře nasměrován do nového oblouku (separován)



Popis rozdílu crossunder/crossover a jejich využíti
Vertikální pohyb je přizpůsoben rychlosti, poloměru oblouku a sklonu svahu. Obecně se se v jízdě běžně využívají obě 
techniky. V závislosti na podmínkách využíváme v jízdě smíšenou formu obou technik.
Cross over – napínání nohou
Technika napínání nohou a naklonění těla (crossover) má výhodu v efektivním přenosu těžiště dopředu (náklon těla do 
středu oblouku) a zahájení oblouku na polštářcích za prsty u nohou. Výsledkem je získání nebo znovunabytí dynamické 
rovnováhy. Nevýhodou je zvýšený aerodynamický odpor, ztráta tlaku na lyže (na prudkém kopci). Předpokladem pro 
efektivní použití této techniky je včasné ukončení oblouku. Pokud lyžař provede napnutí nohou pozdě a příliš výrazně, 
dojte částečně ke ztrátě kontroly lyží v zahájení a 1. fázi vedení, přehranění je pak delší a vede k pozdějšímu nasazení 
nového oblouku a znovunabytí opory o vnější lyži.
Cross under – krčení nohou
Technika pokrčení a následné natažení nohou (crossunder) se vyznačuje snížením aerodynamického odporu, udržení 
většího tlaku na lyžích oproti crossover, tím rychlejší zahájení nového oblouku a zkrácení rádiusu oblouku. Nevýhodou 
je těžší přesun těžiště (dopředu a dolů), napínaní nohou a tím vyhledáni opory o delší vnější nohu a v důsledku toho 
udržení dynamické rovnováhy. Jezdec pro tuto techniku potřebuje být technicky a silově vyspělejší.

Navazování jednotlivých fází oblouku
V navazovaných obloucích jednotlivé fáze na sebe plynule navazují a ve skutečnosti se nedají oddělit, fáze ukončení
plynule přechází do fáze zahájení a spolu utvářejí fázi přechodovou, stejně tak první a druhá fázi vedení utváří fázi
vedení, zjednodušeně lze oblouk rozdělit takto:
fáze přechodová (ukončení + zahájení)
fáze vedení (první + druhá fáze vedení)


