
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 pouze odšlápnutím

• 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



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



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



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 5m
• 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.



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 

Hodncení:

• Dynamický lyžařský postoj se 
stabilním trupem

• Dynamika práce nohou

• Kontrola rychlosti, rytmu a plynulost 
jízdy

• Rytmické píchání holemi, správné 
načasování zapíchnutí 



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  



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



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



Test 3c. Jízda na jedné lyži se změnou linie

Provedení:

• lyžař jede 3 krátké  oblouky o stejném poloměru, rytmu 
a rychlosti v pětimetrovém koridoru, následuje dlouhý 
oblouk jako 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

• Hodnocení:

• 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



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



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



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


