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 MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ PRO CARVINGOVÉ LYŽOVÁNÍ 
 
 

I. LYŽE 

 
Základní kategorie a znaky současných sjezdových lyží 

Roční světová produkce těchto lyží činí okolo 5 mil. párů. Jen ti nejvýznamnější výrobci z Evropy a 
USA nabízejí v posledních letech každoročně okolo 250 modelů pro dospělé,1 z nich prakticky 
všechny lze označit za carvingové.2 Výjimku tvoří jenom úzce zaměřené speciály pro sjezd a SG, 
závody v boulích, skialpinismus  a pod.  

 
Dělení sjezdových lyží do kategorií a jejich základní parametry:3 

 
RACE -  lyže určené pro  velmi tvrdé až ledovaté, uměle preparované závodní tratě točivých alpských 
disciplin: 

slalomu (SL).  Jedná se o carvingové slalomky tzv. Slalomcarver- Slalom top.4 Tyto lyže mají 
max. schopnost zahájení a vedení dynamického krátkého a středního oblouku na tvrdém povrchu. Jejich 
rádius R se pohybuje v rozmezí od 9 do 15 m u všech nejznámějších značek lyží této kategorie. Velikost 
rádiusu, předurčuje Side cut- SC, neboli tvar bočního krojení, tedy dimenzi telemarského tvaru lyže. Ta 
záleží zejména na rozdílu šířky lyže v příčných profilech špičky, středu a patky lyže v závislosti na její 
délce. Šíře špičky lyže se pohybuje od 105 do 123, středu 62- 66 a patky 91- 102 mm. Lyže této 
kategorie jsou nabízeny v délkách L= 145-170 cm.5 Tyto lyže lze doporučit i pro experty a vysoce 
sportovní lyžaře. Jedná se ovšem o podélně i příčně velmi tuhé lyže, vyžadující dobrou fyzickou kondici a 
výbornou techniku! Poněkud umírněnější parametry a charakteristiky mívají u většiny výrobců lyže druhé 
slalomové řady označované jako Slalom performance.                                      

obřího slalomu (RS nebo GS). Kategorie označovaná jako GS- top. Tah v oblouku je u nich 
důležitější než snadnost jeho zahájení, mají velmi dobrou stabilitu ve vysokých rychlostech. R= 21-23 m,6 
SC= 96-106/ 60-63/ 82-96 mm, L= 174 –188 cm. Lyže této kategorie, dříve znalci velmi vyhledávané, 
jsou nyní nevhodné pro nezávodní lyžování. Některé firmy nabízejí i druhou, poněkud umírněnější řadu 
obřaček. Ta bývá označována jako GS- performance.  
 
RACE CARVER (dříve jsme se mohli setkat i s názvem Pistencarver).  I zde je tah v oblouku je důležitější 
než snadnost jeho zahájení. Nabízejí velmi dobrou stabilitu ve vyšších rychlostech. Mají ale carvingovější 
tvar a nejsou tak vyhraněné jako obřačky.  Lyže pro volné vysoce sportovní lyžování, při kterém je kladen 
důraz na rychlost v řezaných obloucích na upravených tratích, a pro trénink, či napodobování jízdy obřího 
slalomu. Hranění vychází převážně z vklonění pánve, které je doprovázeno odklonem a protinatočením 
trupu. R= 12-21 m, SC= 105-112/62-68/86-104 mm, L= 160-180 cm.  
SKICROSS CARVER (někdy označované jako Skiercross, nebo Supercross). Nová kategorie výrazněji 
se prosazující v posledních dvou letech. Jsou to lyže určené pro závody ve skicrossu. Svými parametry 
jsou někde mezi slalomkou a obřačkou. Jsou určeny pro agresivní jízdu ve vyšším tempu. Tyto lyže jsou 
využitelné i experty a vysoce sportovními lyžaři.Ti však musí počítat s jejich tužší podélnou a příčnou 
konstrukcí. 

                                                
1 Největší světoví výrobci lyží v přibližném pořadí podle velikosti produkce: K 2, Rossignol, Fischer, Salomon, 
Atomic, Elan, Head, Völkl atd. 
2 Mezi hlavní výhody carvingových lyží ve srovnání s lyžemi klasickými patří především mnohem větší snadnost  a 
rychlost učení. Technika je na nich tak jednoduchá, že se radikálně snížil počet možných chyb.  Tyto lyže šetří 
lyžařovu energii a umožňují jízdu v daleko přirozenějším postoji. Jízda v širší stopě a nižším postoji bez 
nadlehčování je mnohem bezpečnější. Umožňují lyžaři prožít nebývalé pocity při jízdě v zavřených obloucích a to i 
v poměrně malé rychlosti. Díky kratším lyžím jsou většinou i následky pádů méně nebezpečné. Navíc většina z nich 
probíhá směrem ke svahu a většinou bez převratů.   
3 Dnes v odborné literatuře nejčastěji rozlišované a definované kategorie lyží pro sjíždění a zatáčení. Kategorie a 
znaky lyží jsou uvedeny převážně podle stavu v sezóně 2003/2004. Obecně se dá konstatovat, že s výjimkou 
závodních speciálů, jejichž parametry jsou určeny předpisy FIS, ostatní kategorie je každoročně mění a to tak, že 
jsou vždy kratší a s menším R. Parametry uváděné v jednotlivých kategoriích platí u lyží určených pro dospělé. 
4 Tyto modely nabízené běžně v obchodech však ještě nejsou speciály určenými pro závodníky a to, i když většinou 
nesou označení Worldcup. Závodní speciály mívají odlišnou konstrukci a charakteristiku.  
5 Pro sezonu 03/04 a 04/05 byla specifikací FIS stanovena minimální délka lyže pro mistrovské závody ve slalomu 
na 165 pro muže a 155 pro ženy.  
6 Minimální R je i pro sezónu 04/05 předpisem FIS stanoven pro tuto kategorii na 21 m, minimální délka pak na 185 
cm pro muže a 180 cm pro ženy. 
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ALLROUNDCARVER.7 Univerzální lyže se širokým pásmem použitelnosti, určené pro nejširší lyžařskou 
veřejnost. R= 11-18 m, SC= 107-121/62-70/90-106 mm, L= 140-180 cm.  
Dnes je tato široká kategorie rozdělena na řadu podkategorií- 

 Allround top. Tyto lyže mají výborné a vyrovnané vlastnosti a jízdní výkony- zahájení, vedení 
oblouku, stabilitu i ve vyšších rychlostech. Lyže pro experty, cenově však někdy  překonávají i předchozí 
kategorie.  

 Allround performance. Mají vyrovnané vlastnosti a jízdní výkony- snadné zahájení a dobré 
vedení oblouku. Vlastnostmi, kvalitou i cenově střední kategorie. 

 Allround ladyski (Ladycarver). Tyto lyže jsou lehké a točivé splňují navíc zvláštní nároky na 
estetiku. Je to spíše záležitost psychologická a estetická než racionální. I bez této kategorie by ženy 
kupovaly v průměru kratší a měkčí lyže než muži.  
  Life ski (Smart ski, Life style ski, New school). Lyže s vysokým stupněm autokinetiky.8  Většinou 
jsou o něco kratší než hlavní kategorie, často mívají oba konce lyží zahnuté (twintips), jedná se o velmi 
kvalitní lyže, ale také s vyšší cenou. Lyže určené pro New school jsou pak velmi odolnými speciály pro 
skoky a akrobacii ve funparcích, na sjezdovkách i v terénu. 

Mezi Allround jsou dnes zařazeny lyže dříve samostatné kategorie Easycarver9 (dříve také 
Softcarver).  To je kategorie začátečnických lyží. Jsou především snadno točivé v malé a střední 
rychlosti. Jsou vhodné jak pro oblouky řezané, tak i carvingově pouze zahájené a z důvodů regulace 
rychlosti dokončované smykem. R= 11-18 m,  L= 130-170 cm.  
CROSSCARVER (dříve Cross combi, někdy 50:50, či 4x4).  Základ kategorie je určen jak pro volný terén, 
tak sjezdovku.10 Jedná se o velmi oblíbený typ lyže. R= 14-22 m, většinou ale R= 16-19 m, SC11 104-
135/68-106/90-123 mm, L= 140-185 cm. 
Tato kategorie je velmi široká. Proto bývá dělena na další podkategorie-  

 Allmoutain. Tyto univerzální lyže tvoří přechod mezi Crosscarvery a Allroundcarvery. 
Univerzální lyže na sjezdovku i do terénu, vhodné pro všechny druhy sněhu, dnes již někdy uváděné jako 
samostatná kategorie. 

 Powder ski (někdy Cross powder poměr 25: 75 a více). Lyže určené pro hluboký a měkký sníh a 
neupravené svahy. Jsou výrazně širší než základní kategorie, ale mají zřetelné vykrojení. Jako Fat boys, 
jsou pak označovány velmi široké lyže s malým vykrojením, určené pro vysokohorské pláně, s hlubokým, 
nedotčeným sněhem. Vhodné jsou zvláště pro Heliskiing, ten umožňují i technicky méně zdatným 
lyžařům.  

  Freerider. Lyže pro volné ježdění v nejdivočejším nedotčeném terénu (Freeskiing). Na nich 
extrémní jezdci sjíždějí a skáčí extrémní terény. Ještě před třemi roky to byla robustní, dlouhá, téměř 
klasická lyže. Nyní je přeci jenom kratší a širší a má poznatelné krojení. Velmi robustní konstrukce však 
zůstala.    
FUNCARVER (dříve také Freecarver, Extremcarver). Jedná se o extrémní carvery, jejichž klíčovou 
vlastností je autokinetika v zavřeném, čistě carvingovém oblouku. Dříve kultovní carvingové lyže, dnes 
lyže s tímto označením prakticky nenajdeme. I zde se pak jedná o výrobu a prodej starších modelů. Tato 
kategorie se stala přebytečnou, protože některé ostatní kategorie nabízejí lyže s potřebnými parametry. 
Jedná se o některé modely kategorie Allround, ale i Shorties a především pak nejkratší délky Slalom 
top a Slalom performance. Tyto lyže musí umožnit jízdu v zavřených řezaných obloucích na upravených 
tratích, s maximálním náklonem celého těla dovnitř oblouku. Jsou na nich pořádány i speciální  závody. 
Umožňují vyjetí oblouku až do svahu a náklony jako u snowboardistů. Jsou nevhodné pro přímý sjezd po 
plochách. R= 8-13 m,12 L= 130-165 cm. Nutné je na nich použití desky.  
SHORTCARVER (krátké lyže). Jedná se buď o extrémnější podobu předcházející kategorie, nebo lyže 
určené jako přechodové pro rychlou výuku začátečníků. R= 7-9 m,  sidecut= 105-125/70-85/96-120 mm, 
L= 100-140 cm.  
SUPERSHORTIES (velmi krátké lyže). R= 4,5-7 m, sidecut= 94-130/62-102/84-114 mm, L= 59-99,9 cm. 
Výborné pro výuku začátečníků, kteří na nich ztrácejí strach z dlouhých a pro ně těžko ovladatelných lyží, 
nebo pro rychlé přeučení ze starších technik na carving, ale i lyže pro legraci, zábavu, umožňující kousky 
jako freestyle snowboard.  Známý první představitel této kategorie, Kneissl Big Foot, byl vyroben již 
v roce 1991. Jejich největší boom nastal po roce 1999. Někdy jsou nazývány Snowblade- lyže přinášející 
svobodu, kreativitu, zábavu, znovu objevenou radost. Některé typy z této kategorie umožňují tzv. 
Skibording, tedy akrobacii v U-rampě a funparku a to pro lyžaře za podstatně menšího rizika, než na 

                                                
7 Rozdílností parametrů nabízených lyží velmi široká a počtem modelů a zejména vyrobených párů, nejrozšířenější 
kategorie. Platí zde v podstatě univerzální pravidlo, že čím kratší lyže, tím menší rádius. 
8 Samoovládání, samořízení lyže, vysoký stupeň autokinetiky znamená lehce jdoucí lyže. 
9 Tato kategorie jako samostatná prakticky vymizela a je nahrazena  nejnižší kategorií Allroundů, eventuálně 
nejdelších Shorties. 
10 Údaj např. 50:50 ukazuje poměr vhodnosti pro sjezdovku a volný terén).  
11 Jeho hodnoty mají u jednotlivých modelů značný rozptyl. 
12 Někdy se zde používá tzv. diferenciál, což znamená, že vnější hrany (myšleno z hlediska postavení lyžaře) mají 
menší rádius než vnitřní. Jednotlivá lyže je pak asymetrická a nedá se zaměnit levá s pravou. 
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freestyle  snowboardu. Lyže do ramp jsou širší a kratší než základ kategorie určený pro běžný carving a 
výuku. Je na nich možná i jízda s podobnými pocity jako na in- line bruslích. Na lyžích této kategorie se 
nemusí používat bezpečnostní vázání, to je pak obdobné jako se používá na snowboardu pro tzv. tvrdé 
boty. U dětí do 12 let je ale použití těchto lyží bez bezpečnostního vázání zakázáno. Někdy se 
používá deska a to zejména u užších modelů určených pro funcarving. Můžeme na nich použít i 
bezpečnostní, či rentalové bezpečnostní vázání.13 Na superkraťasech někdy trénují i závodníci. Jim 
slouží k rozvoji rovnováhy, nácviku neutrálního postoje, získání jistoty a odbourání drobných chyb. Jsou 
schopni se s nimi pohybovat až na hranici rychlosti 100 km/h.    
 

Konstrukce lyží 
  
Moderní lyže pro sjíždění a zatáčení se skládají z nosných částí, jádra, hran, skluznice a u 
některých modelů z vnitřních, či eventuálně vnějších tlumících prvků. Podle konstrukčního 
uspořádání nosných prvků rozeznáváme následující základní typy- 
 Sendvičová konstrukce. Tato konstrukce pochází již z počátku 60. let 20. století a ještě před 10- 
15 lety byla touto technologií vyráběna podstatná část produkce. Dnes je tato konstrukce, která vyniká 
pružností a torzní tuhostí, používána pouze pro ostré verze závodních  lyží. Základem konstrukce jsou 
dva nosné plátky14 vyrobené z laminátu ze skelných, karbonových, či kevlarových vláken eventuálně 
jejich kombinace, nebo z kovových slitin na bázi hliníku15 a eventuálně jejich kombinace s lamináty. Mezi 
těmito nosnými plátky je jádro. To je dnes vyráběno jako složitý skládaný dřevěný slepenec,16 nebo může 
být na umělohmotné bázi v kombinaci s kovovými armovacími prvky a měkkými tlumícími materiály. Ke 
konstrukci se přidají hrany a skluznice a celý komplet je za vysoké teploty a tlaku slepen do jednoho 
pevného celku.17 Na horní plátek se dnes již většinou nenanáší žádná další vrstva a ten pak tvoří přímo 
horní finiš lyže. 

 
 Torzní box (krabicová konstrukce). Tuto technologii vyvinuly některé firmy18 ve snaze zlepšit 
mechanické vlastnosti lyže, zejména její torzní tuhost při zachování, nebo dokonce snížení váhy oproti 
sendvičové technologii. Nejčastěji se jednalo o několikanásobné ovinutí skelné tkaniny, většinou 
v kombinaci s karbonem a kevlarem, okolo jádra. Následovalo prosycení a vytvrzení za vysokého tlaku a 
teploty. Další možností je vytvoření úpletu z jednotlivých vláken na počítačem řízeném stroji. Vyvinuta 
byla i velmi odolná technologie trojitého torzního boxu a to i ve variantě s dutým jádrem.19 Většina firem 
však od této technologie pro její složitost ustoupila.  

  
 Capová (skořepinová) konstrukce. S touto výrobně poměrně jednoduchou technologií 
nazvanou Monocoque přišla před cca. 15 lety firma Salomon a postupně na ní a nebo její upravené 
varianty, přešla většina výrobců a je jí vyráběna naprosto rozhodující část produkce sjezdových lyží.  
Hlavní nosnou částí lyže je zde nosník ve tvaru širokého U- profilu. Ten zároveň tvoří vrchní část a oba 

                                                
13 Tato kombinace je však spíše pro začátečníky. Klasické vázání totiž velmi ovlivní průhyb těchto krátkých lyží. 
14 Plátky se nazývají podle hlavního druhu jejich namáhání. Spodní jako tahový a vrchní jako tlakový.  
15 V poslední době se nejčastěji používá legovaná slitina hliníku, ve které je několik promile titanu. Její obchodní 
název je Titanal.  
16 Dřevěné jádro je stále považováno za vynikající řešení. Dává lyži charakter a vynikající pružnost. O něco horší je 
to s torzní tuhostí. Technologicky jsou lyže s dřevěným jádrem náročné.  
17 Celá operace je technologicky poměrně náročná, když je lyže ve speciální vytvrzovací peci doslova spečena.  
18 Tuto technologii používaly zejména K2, Dynamic a Volkl.  
19 Zde se jednalo o technologicky náročnou konstrukci Fibre Tube firmy Kastle.  
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boky lyže. Ke konstrukci tohoto nosníku se používají stejné materiály jako u sendviče. 20  Doplněn je 
spodním plátem, hranami a skluznicí. Jádro je u nejlevnějších modelů jednoduše vypěněno 
polyuretanovou pěnou. U dražších modelů je opět řešeno jako u výše popsaných sendvičů. Po řadě let 
opět použila firma Fischer u několika nižších modelů voštinové jádro.  

 
Protože základní capová konstrukce zcela nevyhovuje všem požadavkům na mechanické 

vlastnosti lyží a potíže jsou i s její životností, přistoupila většina firem k jejím různým modifikacím. 
Například firma Rossignol používá u konstrukce nazývané Dualtec dodatečné výztuhy boků lyže při 
současném snížení výšky skořepiny. Obdobným řešením je skelet Power Frame firmy Volkl.  Výrazného 
zesílení capové konstrukce pomocí profilového pláště používá i firma Head pod názvy Full Metal Jacked, 
Full Carbon Jacked a Full Fiber Jacked Další možností je použití dvojitého či vícevrstvého capu, často 
vyrobeného z rozdílných materiálů. Příkladem může být Multicap firmy Scott. Kombinací capové a 
krabicové konstrukce je tzv. samonosný cap, který vyrábí firma Elan pod názvem Monoblock.  
 Prakticky samostatnou kategorii tvoří výrazně příčně profilovaná skořepina, kterou už od roku 
1996 úspěšně rozvíjí a postupně inovuje firma Atomic. Její Beta profil se stal doslova legendou. Pod 
skořepinou jsou paralelně uloženy dvě armovací trubice uložené v tlumící hmotě. U nejvyšších modelů 
jsou skořepina i trubice vyrobeny t titanalu. Obdobnou konstrukci mají i lyže firmy Dynamic. Podobnou 
funkci jako Beta profil má Sigma profil u Blizzardů.  

 
 
 Hybridní konstrukce. Jediným známějším a úspěšným představitelem smíšené konstrukce 
zůstává zatím systém Autodrive firmy Dynastar. Ta zato nabízí tuto originální konstrukci již ve všech 
řadách. U ní je přední část lyže vyrobena jako skořepina, střed a patka lyže je konstruován jako sendvič. 
 

Velká pozornost a to zejména u vyšších a závodních řad, je výrobci věnována tlumení 
nežádoucích kmitů lyží a tím i podstatnému zlepšení její ovladatelnosti, zejména pak na tvrdém podkladu. 
S trochou nadsázky se dá říci, že mají obdobný vliv na jízdní vlastnosti jako tlumiče v automobilu. Tlumící 
segmenty jsou buď zabudovány přímo v lyži, nebo jsou umístěny na její horní ploše.21  Většina z nich je 
konstruována na bázi kombinace pevných prvků z oceli, nebo titanalu uložených v elastomeru. 
K jednodušším a méně účinným řešením této problematiky pak patří použití gelovité látky. Se zcela 
zvláštní konstrukcí reagující na aktuální poměry na trati přišla firma Head. Díky zabudování inteligentních 
vláken Intellifibers do konstrukce lyže, je tato schopna přizpůsobit svoji torzní tuhost aktuálním terénním a 
sněhovým podmínkám trati a rychlosti jízdy. Vrcholem této technologie je kombinace těchto vláken s 
elektronickým mikročipem ve kterém je náboj z inteligentních vláken zpracován, zesílen a ve zlomku 
sekundy vrácen zpět. V nich se promění v aktivní sílu působící na torzní tuhost lyže. Celý proces trvá 
řádově několik milisekund.          
  
  

                                                
20 Zcela ojedinělé je použití nerezového ocelového plechu, který používá firmaVolant.   
21 Doslova legendou a výzvou pro další výrobce se stal systém Prolink od firmy Salomon.   
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Výběr lyží 
     
Uvést jednoduché pravidlo pro výběr lyží je dnes prakticky nemožné. Z výše uvedených kategorií musíme 
především vybrat vhodný typ lyže. Jeho výběr se odvíjí od naší techniky a eventuálně chuti ji změnit, 
rychlosti jakou většinou jezdíme, fyzické kondice, ambicí, počtu lyžařských dní v sezóně, charakteristiky 
terénů ve kterých se převážně pohybujeme, finančních možností a několika dalších komponent. Problém 
může nastat s tím, že většina výrobců používá pro své modely vlastní označení a to bývá spíše 
marketinkovou záležitostí a není vždy totožné s obvyklým dělením například při testech, či v odborné 
literatuře. Pak nezbývá, než vybírat podle hlavních parametrů které najdeme přímo na lyžích, nebo 
v katalogu.    

Nejdůležitějším parametrem lyží v současnosti je rádius. Ani mírně pokročilý lyžař, či dokonce 
vyložený začátečník se nemusí bát zvolit lyže s radikálním krojením, tedy malým R. Rádius 12 m a méně 
není určen jen pro špičkové carvery, ale naopak umožní i technicky a fyzicky málo vyspělým lyžařům 
proniknout k podstatě, či alespoň základům carvingu.  S menším R se totiž, dostavuje carvingový efekt 
v daleko menší rychlosti a menší časoprostorové charakteristice. Naopak čím větší rádius lyží, tím méně 
lyžařů je schopno zvládnout na těchto lyžích carvingovou techniku.  

Dalším parametrem je délka lyží. Zde platí v podstatě přímá úměra čím menší rádius, tím kratší 
lyže. Zvolení délky však velmi výrazně určuje i typ lyže. Není třeba se bát i lyží jejichž délka je u 
dospělých i o 25- 35 cm kratší, než je výška postavy. Horní hranice délky se pohybuje zhruba u odečtení 
10 cm od výšky postavy, dolní vzhledem k nabídce lyží kategorií Shorties a Supershorties prakticky 
neexistuje.  Důležité je, aby takovéto délce lyží odpovídalo jejich krojení.  

Tvrdost lyže a to jak podélná, tak příčná vychází především z typu zvolené lyže. Tvrdé lyže je schopen 
plnohodnotně využít a často i jen zvládnout, pouze fyzicky a technicky dobře vybavený lyžař. Naopak na 
měkkých lyžích, v kombinaci s vhodným terénem může carving zvládnout i málo technicky vyspělý lyžař, 
navíc v malé rychlosti. Bohužel tento parametr nebývá na lyžích přímo vyznačen.22  Zde musíme vyjít 
z typu a určení lyže dle katalogu, rady odborníka, či ze subjektivních pocitů při orientační zkoušce 
rukama.  

Jízdní vlastnosti lyže a její určení ovlivní i její šíře a tvar v klíčových místech. Zde se většinou 
necháme vizuálně ovlivnit šíří špičky. Ta je velmi důležitá pro zahájení oblouku,23 ale při daném rádiusu 
nám více napoví šířka lyže v jejím středu. Šíře zde mezi 60- 65 mm znamená, že se jedná o lyže určené 
pro radikální carving, je na nich vhodné použít desku a nejsou vhodné pro jízdu v terénu, či v hlubokém 
sněhu. Naopak lyže ve středu širší24 mají spíše univerzální vlastnosti a jsou vhodné i do terénu a 
hlubšího sněhu. Důležitá je i šířka a tvar patky lyže. Čím širší a ostřejší patka, tím je více možný radikální 
výjezd z oblouku, ale jízda na takovýchto lyžích je technicky mnohem náročnější. Naopak relativně užší a 
navíc ještě zakulacená patka odpustí některé chyby a eventuálně umožní dokončit oblouk smykem.  

 
 

Broušení hran 
 
Carvingové lyžování je snaha o jízdu po hranách s co nejmenším podílem smyku. Úspěšnost 
naplnění této snahy záleží kromě jiných faktorů do značné míry i na ostrosti hran a způsobu jejich 
broušení. Při carvingu je totiž stav hran, zejména při lyžování na tvrdém podkladu, důležitější než 
při technikách s výraznějším podílem smyku. Velká část lyžařů se však stavu hran příliš nevěnuje 
a pak nemůže plně využít carvingový potenciál svých lyží. Navíc zde platí pravidlo, že čím více se 
hranám věnujeme, tím menším zásahem je pro ně navrácení ostrosti a hladkosti. Při broušení lyží 
rozlišujeme broušení hran v rovině skluznice a broušení z boku. 
 Broušení skluznice a hran v její rovině je méně časté a většina lyžařů ho dopřává svým lyžím 
většinou 1x za sezónu v rámci kompletního servisu formou strojního broušení. Většina servisů již tento 
úkon provádí na speciálních bruskách s tzv. kamenem a chlazením kapalinou, ale jen v jedné rovině bez 
odklonění hran. Odkloněním hrany rozumíme úhel mezi rovinou skluznice a spodní rovinou hrany. 
Hodnoty odklonění nejsou příliš velké, uvažujeme zde v řádu 0,5o až 1o. Rovinatost skluznice a hran na 
jejích okrajích je jednou z důležitých podmínek pro snadné zahájení oblouku. Zejména vyjetá či propadlá 
skluznice s vystouplými hranami znamená citelné zhoršení točivosti lyží. Pozor na servisy které 
nepoužívají hydraulické chlazení broušených lyží. Bez účinného chlazení během broušení se hrany příliš 
ohřejí a při následném pomalém vychladnutí se tzv. popustí a ztratí svoji tvrdost. 
 Broušení hran z boku je základním úkonem pravidelné péče o hrany. Cílem je vytvořit na hraně 
průběžné a pravidelné ostří, které dobře zabírá i na tvrdém povrchu. Jak servisy, tak většina přípravků 
pro ruční broušení jsou schopny nabrousit hranu v úhlu 90o, či dosáhnout jejího podbroušení o jeden i 

                                                
22 Poměrně logické dělení skeletů lyží podle tvrdosti v hodnotách od 6 do 11, v kombinaci s rádiusem lyže platným 
pro referenční délku, používá v číselném označení svých modelů Atomic.  
23 Čím širší špička, tím je snazší carvingové zahájení oblouku. 
24 Nad 65, ale spíše 68 mm. 
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více stupňů. Podbroušením hrany rozumíme úhel mezi vodorovnou rovinou skluznice a rovinou boku 
hrany. Uvažujeme zde v řádu 1o .  

   
 
Způsoby broušení hran: 

-Úhel nabroušení hrany 90o bez odklonění a podbroušení. Je to základní způsob broušení, 
jenž nabízí většina servisů a lze ho dosáhnout i jednoduššími ručními přípravky. 

-Podbroušení o jeden a více stupňů.  Je vhodné na tvrdé až ledovaté povrchy a pro pokročilé 
lyžaře. Nejčastější hodnoty podbroušení jsou 89, 88 a nebo 87o.Závodníci většinou používají úhel 
podbroušení 87o, výjimečně 86o, ale většinou v kombinaci s odkloněním. Větší podbroušení se používalo 
před několika lety u klasických slalomek a umožňovalo jejich prohnutí i na velmi tvrdém povrchu.25 Při 
podbroušení hrany bez jejího odklonění má lyže tendenci se zařezávat zejména na měkčím povrchu, 
zhoršuje se její točivost a nabroušení má menší trvanlivost. Při tomto způsobu nabroušení je vhodné 
alespoň část hrany v okolí kontaktních bodů na špičce a patce lyže zbavit největšího ostří. K tomu účelu 
se nejčastěji používá tvrdá pryž. Podbrousit hrany je schopna většina servisů. Dosáhnout toho můžeme i 
pomocí některých ručních přípravků. 

-Odklonění hrany.  Většinou o 1o, max. však 2o naopak usnadňuje zahájení oblouku a prodlužuje 
trvanlivost ostří. Bez současného podbroušení se však zhorší schopnost lyže hranit zejména na tvrdém 
povrchu. 

-Podbroušení a současné odklonění hrany. Je (částí odborníků považováno za – komerntář JP ) 
nejvhodnější způsob nabroušení lyží. Ani velmi ostrá lyže nabroušená tímto způsobem nemá tendenci se 
zařezávat a naopak velmi dobře hraní i na tvrdém povrchu. Vyšší je i trvanlivost nabroušení.  
( Lyže se při podrbroušení méně „koušou“ i při přímé jízdě, např. na vleku atd... Nepříjemnou daní za podroušení je 
ovšem zpožděný záběr=zaříznutí lyže a zpožděná zpětná vazba, což mnohým lyžařům nevyhovouje a může to být i 

nepříjemné při výuce ! Prostě vždy je něco za něco..:-))  – komerntář JP )  
Tento způsob broušení nabízí jen některé servisy. Dosáhnout ho lze i speciálními přípravky na ruční 
broušení.  

-Regresní hrana. Jedná se o podbroušení a současné odklonění hrany. Její dolní plocha je ještě 
nepatrně zapuštěna pod rovinou skluznice. Takto nabroušené lyže mají obdobné vlastnosti jako při 
předcházejícím způsobu. Nabroušení má o něco delší trvanlivost. Hrana je totiž částečně chráněna proti 
mechanickému poškození. Tento způsob broušení je možný jen na speciálních strojích.  

-Proměnné úhlování. Odklonění a podbroušení je v jednotlivých částech lyže různé. Jedná se o 
velmi náročnou speciální operaci. Tento jistě velmi progresivní způsob broušení hran je zatím ve stádiu 
experimentování.  

-Broušení do vytaženého profilového břitu. Je nouzový způsob nabroušení lyží na ledový 
povrch. Nabízí jej některé servisy zejména u ledovců. Má nízkou trvanlivost a dojde ke značnému úbytku 
hran. Umožní však po určitou omezenou dobu lyžovat i na ledovatém povrchu. Význam má zejména u 
měkčích a méně kvalitních lyží. 

-Zubovité broušení. V poslední době se objevily snahy o zubovité nabroušení hran v délce cca. 
50- 60 cm pod vázáním. Vychází ze stejného principu jako zubovité broušení nožů. Určeno je zejména 
pro tvrdé povrchy. Praktické realizace se dočkal zejména německý patent Skibo Edge. 

 

                                                
25 V tomto směru vynikal výjimečně silově a technicky vybavený Alberto Tomba, který údajně vyžadoval 
podbroušení až na 82o. 
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Péče o skluznici a její mazání 
 
I když při carvingu značně klesl podíl jízdy na ploše skluznice a vzrostl podíl jízdy po hranách, zůstává 

péče o skluznici jedním ze základních úkonů každého lyžaře. To platí nejenom pro závodní, ale i 
nezávodní lyžování. Péče o skluznici sestává kromě vyspravení nejrůznějších vrypů a šrámů, z jejího 
srovnání do roviny, vytvoření struktury a aplikace vosku. 

-Opravy skluznice. Menší šrámy můžeme zalít sami pomocí zakapávacích svíček. Přebytečný 
materiál odstraníme nejlépe delším rovným kusem nástrojové oceli, nebo opatrně delším rovným nožem, 
či cidlinou. Lépe je ovšem tento úkon svěřit servisu, kde jej provedou speciální tavnou pistolí. Větší díry a 
zejména ty které jsou v blízkosti hran, je nutno i s okolím vyříznout a nahradit novým kusem skluznice. 
Tento úkon musíme svěřit specializovanému servisu tím spíše, že po výměně části skluznice musí 
následovat její celkové přebroušení. 
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-Struktura skluznice.  Velmi důležitou částí péče o skluznici je vytvoření její potřebné struktury. 
Struktura je mikroskopický dezén povrchu skluznice, který zabraňuje vytvoření jednolitého vodního filmu 
na jejím povrchu a vzniku přísavného efektu.26 Narušení hladkého povrchu skluznice pomocí podélných 
drážek snižuje povrchové napětí vodního filmu a usnadňuje skluz. Dobrá struktura vede i k finální úspoře 
vosku. Pro závodní účely je nutno přizpůsobit strukturu lyží konkrétním podmínkám. Pro nezávodní 
lyžování vystačíme se strukturou univerzální. Nejkvalitnější struktura vznikne strojním broušením na 
brusce s kamenem, ta je pravidelná a neobsahuje vlasy, které vznikají při broušení na brusném pásu. 
Strukturu dělíme na hrubou střední a jemnou. Nejlepší servisy jsou schopny vytvořit i variální- šípovou 
strukturu. Strukturu můžeme vytvořit i ručně, nejlépe speciálním ručním strukturovacím nástrojem, který 
mívá výměnné přípravky s různou hrubostí. Nouzově i pomocí širšího hustého ocelového kartáče. 

 

 
 

 
 

-Mazání skluznice. Mazání skluznice je samozřejmě jednou z nejdůležitějších činností při 
přípravě lyží na závody. Má ale svůj význam i pro sportovní a rekreační lyžování. Dobře namazaná lyže 
má především daleko lepší skluz a zlepší se i její točivost.27 Zlepšený skluz oceníme především na méně 
skloněných svazích a zvláště pak na přejezdech a spojovacích cestách a v necarvingových obloucích, 
kterým se nevyhneme prakticky v žádném areálu. Při určitých druzích sněhu je rozdíl mezi namazanou a 
nenamazanou lyží velmi markantní. Namazáním lyží do určité míry i chráníme povrch skluznice před 
mechanickým opotřebováním, drobnějším poškozením a před oxidací. Proti té je třeba skluznici 
nakonzervovat i při dlouhodobějším nepoužívání lyží a hlavně pak mimo sezónu.   
 Před voskováním musíme skluznici zbavit nečistot a vodních kapek. V žádném případě bychom 
neměli voskovat příliš zchlazené lyže.28 Po ručním broušení hran je třeba skluznici vykartáčovat 
mosazným kartáčem. Na mastnou skluznici použijeme smývač vosků. Vosky aplikujeme zásadně 

                                                
26 Přísavný efekt nám může nejenom zpomalit jízdu, podstatně ztížit zahájení oblouku a přehranění.  
27 To platí daleko více u klasických technik.  
28 Optimální je počkat až lyže přijmou teplotu temperované místnosti. Voskování bychom neměli provádět v příliš 
studených místnostech, či dokonce venku za mrazu. 
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zažehlením elektrickou žehličkou s termostatem.29 Pro nezávodní účely většinou používáme vosky 
s větším teplotním rozsahem, či dokonce vosky univerzální. Po nanesení zvoleného vosku na skluznici a 
to buď nakapáním, či jejím opakovaným potíráním lehce nahřátým voskem, přistoupíme k jeho zažehlení. 
To provádíme velmi pečlivě, protože teprve správně prohřátá skluznice přijme do své mikrostruktury 
dostatečné množství vosku.30  Po skončení zažehlování necháme lyži dostatečně dlouho zchladnout. Pak 
přistoupíme ke stažení přebytečného vosku.31 To provádíme rovnou a dostatečně silnou škrabkou 
z umělé hmoty, která má bezpečný přesah přes hrany lyží. Stahování provádíme od špičky k patce po 
menších úsecích. Škrabku držíme nakloněnu směrem k patce lyže. Seškrábaný vosk z lyže ihned 
odstraníme. Posledním úkonem je vykartáčování lyže. Při teplotách okolo nuly a nad nulou a při hrubší 
struktuře skluznice použijeme hrubší kartáč, nejlépe nylonový. Naopak při vyšších záporných teplotách 
použijeme jemnější kartáč. Správně vykartáčovaná skluznice se leskne. Lyže pak získá mnohem snáze 
rychlost a jde pocitově lehce do oblouku.  

 
 

 
 

                                                
29 Na trhu jsou buď speciální lyžařské žehličky, nebo můžeme použít i žehličku klasickou. Velmi se osvědčily 
žehličky cestovní. S nimi většinou projedeme mezi brzdičkami a nemusíme je tudíž před mazáním zajišťovat. 
Nastavení klasických žehliček je stejné jako na silonové prádlo. U většiny žehliček nastavíme maximálně druhý 
stupeň.  Žehlička v žádném případě nesmí být zahřátá tak, že se vosk přepaluje a vytváří se kouř.    
30 Správně prohřátou skluznici poznáme tak, že vosk zůstává delší dobu rozehřátý a jen zvolna tuhne.   
31 Toto neprovádíme v případě, že chceme skluznici na delší dobu konzervovat. 
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BOTY 
 

Konstrukce a kategorie bot 
 
Na rozdíl od lyží, u kterých došlo od poloviny 90. let k prudké akceleraci vývoje jejich 

konstrukce, technologie a zejména pak vnějších forem, je vývoj sjezdařských bot v podstatě 
pozvolný a klidný. Přesto každoroční nabídka na trhu je mimořádně rozsáhlá. Patnáct 
nejznámějších výrobců nabízí nyní každoročně okolo 200 modelů pro dospělé.32  

Po prvotním nástupu řady tzv. carvingových modelů, které byly upravené tak aby umožnily 
umístěním přezek a svým tvarem v dolní části větší boční náklon v oblouku,33 dále větší náklek, 
jejich skelety byly zpevněny v bočním směru různými spoilery, dlahami a měly i dosti výrazně 
zvýšené podešve a to i pomocí regulovatelných či vyjímatelných klínů, naprostá většina výrobců 
toto označení již nepoužívá. Výše popsané úpravy se totiž staly standardem většiny nabízených 
modelů.34  

 Postupné inovace sjezdařských bot jsou nasměrovány především do oblasti vnitřní 
botičky s častým využitím tepelně tvarovatelné pěny, dále pak na skelety pro jejichž konstrukci 
muže být použit kombinovaný nástřik termoplastů různé tuhosti. Pozornost je věnována i zvýšení 
termoizolačních vlastností bot. V tomto směru se laboruje s materiálem pěnové výplně a její 
tloušťkou a materiálem povrchu vnitřní botičky. Špičkou je v tomto směru použití 
vodoodpudivých vláken na vnitřní povrch botičky v kombinaci s naopak nasákavými vlákny ve 
druhé vrstvě, doplněné systémem ventilačních průduchů odvádějících nežádoucí vlhkost. Firma 
Tecnica nabízí vestavěné systémy předehřívání, sušení a tvarování vnitřní botičky pomocí 
elektrického proudu a to jak doma, tak v autě. V tomto ohledu lze každopádně doporučit 
každodenní péči o lyžařskou obuv za pomoci elektrických vysoušečů. Ty svojí účinností a 
šetrností předčí jakékoliv jiné způsoby vysoušení a předehřívání lyžařské obuvi. 

Pozornost je věnována i tlumení nežádoucích vibrací vznikajících při jízdě. Další inovace 
směřují do zjednodušení nazouvání a vyzouvání bot. Používá se systém více tenčích a snáze se 
rozestupujících manžet, či použití pantu pro tyto manžety. Mezi regulační prvky dražších modelů 
patří možnost regulace dopředné flexe, regulace úhlu základního dopředného náklonu komínu a 
to buď dvou, či vícepolohově, nebo kontinuálně. Některé modely pak dokáží pomocí nastavení 
několika regulačních prvků skeletu umožnit pohyb kolen lyžaře v přirozené dráze. Základem je 
možnost přizpůsobit příčný boční náklon komínu individuální stavbě dolních končetin ve smyslu 
jejich tvaru do O, či do X.35 V tomto směru špičkové modely však dokáží natočit komín vůči spodní 
botě a nohu vůči nim, v několika na sobě nezávislých rovinách. Zcela jedinečnou konstrukci mají 
tři modely firmy Fisher. U nich není podélná osa chodidel lyžaře rovnoběžná s podélnou osou 
lyže, což respektuje skutečnost, že ve zcela přirozeném postavení se naše chodidla mírně 
rozevírají. Toto postavení není jen přirozenější pro dolní končetiny, ale má vliv i na rovnoměrnější 
zatížení hrany a na usnadnění rychlého přehranění.  

Většina výrobců nabízí svoje kolekce pro dospělé rozdělené do 3 až 5 řad. Jejich členění a 
názvy se však natolik liší, že je nelze zpracovat do všeobecně zavedených skupin jako je to 
například u lyží. Přesto můžeme rozlišit alespoň následující kategorie a uvést jejich základní 
charakteristické znaky. 
 
Závodní boty pro točivé disciplíny 

� velmi vysoká celková tuhost skeletu a nejvyšší hodnoty indexu dopředné flexe 
� úzká stavba boty, menší tloušťka výstelky, velmi vysoký komín 
� čtyři masivní zapínací přezky, vyrobené spolu s táhly z kovu, v hořejší části komínu pak mají 

zpevňovací a těsnící pásek 
� vybrané modely mají možnost individuálně tvarovat vnitřní botičkou 
� nemívají příliš velké množství regulačních prvků, někdy se používají dodatečné klíny a lžíce 
� maximální výška tuhých i měkkých částí boty pod patou je pro závody dle specifikace FIS 45 mm  

                                                
32 Nejznámější výrobci lyžařských bot pro sjíždění a zatáčení jsou Nordica (největší), Lange (největší podíl mezi 
závodníky), Salomon, Rossignol, Raichle, Tecnica, Munari, Dalbello, Head (dříve San Marco), Atomic (dříve 
Koflach), Dachstein, Alpina, Dolomite, Lowa. Úspěchem byla korunována snaha některých renomovaných výrobců 
lyží převzít výrobu bot a tyto pak vyrábět pod svojí značkou a nabízet ucelenou kolekci lyže- boty- často i vázání- 
hůlky a některé části výstroje.       
33 Tvar spodní části boty, umístění a konstrukce přezek je taková, že při ostrém bočním náklonu dojde k pozdějšímu 
kontaktu těchto částí boty se sněhem.  
34 Např. firma Dalbello nabízí carvingovou řadu CRX kde je přepínač aretace komínu ski- chůze- carving, 
nastavitelný sklon komínu, u nejvyšších modelů řady i plynule nastavitelný podpatní klín umožňující zvednutí paty. 
35 Tato funkce se nazývá canting. 
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Umírněné závodní a vysoce sportovní boty- 
� vysoká celková tuhost skeletu zpevněného často segmenty z titanalu, nebo karbonu a vyšší 

hodnoty indexu dopředné flexe 
� výhradně přední nástup, čtyři  poměrně masivní zapínací přezky, vyrobené spolu s táhly z kovu, 

většinou s funkcí mikro, v hořejší části komínu pak mají zpevňovací a těsnící pásek 
� regulace náklonu a tvrdosti náklonu komínu - min. dvoustupňová, canting 
� u některých modelů je vnitřní botka s individuálně tvarovatelnou náplní 

Sportovní a komfortní boty- 

� představují většinu produkce 
� střední hodnoty indexu flexe   
� většinou přední, někdy však i tzv. centrální nástup 
� přezky jsou vyrobeny většinou z plastu, nebo vylisovány z ocelového plechu 
� vybavení regulátory je omezené, většinou mají pouze přepínače pro chůzi a lyžování  

Rekreační sjezdařské boty modely pro začátečníky, půjčovny a seniory- 

� nejnižší hodnoty flexe,36 větší šířka skeletu v chodidle, minimum regulačních prvků vyjma 
přepínačů na chůzi, menší počet přezek a ty jsou z plastických hmot, jednoduchá konstrukce 

� konstruované jako boty s předním, středním, nebo stále ještě i se zadním nástupem 
Měkké boty (Soft boots)-  

� nová kategorie bot určená pro rekreační lyžování a zábavu  
� jedná se o rozličné konstrukce většinou s markantně nižším šasi, někdy je plastový segment jen v 

oblasti podešve a paty a zbývající část boty je vyrobena z tvrzených textilií a měkkých umělých 
hmot, jindy jsou jen použity měkčí plasty a silnější výstelka. Použity jsou 1- 3 jednoduché přezky  
většinou v kombinaci s lankovým šněrovadlem opatřeným pojistkou 

� názory na tyto boty se velmi liší od jednoznačných doporučení pro rekreační lyžaře, až po 
zvýraznění jejich přílišné měkkosti směrem vpřed, které natvrdo skončí, a nedostatečné vedení 
lyží 

 
Výběr bot 

 
Výběr správných bot bývá problémem i pro zkušené lyžaře, kteří pak s obavami sledují 

první ohlasy nohou na novou obuv. Výběr bot je tak jednoznačně nejproblémovější částí při 
pořizování a obnovování lyžařské výzbroje a výstroje. Více jak polovina lyžařů vyjadřuje větší, či 
menší nespokojenost s pocity jež mají ze svých bot. Bolest z otlaků nohou ze špatně padnoucích  
bot se každou jízdou zvětšuje, nedá se dlouhodobě překonávat ani sebevětším zapřením a 
podstatně ovlivňuje  i techniku jízdy. Navíc snahy o její překonání mohou vést k dlouhodobým 
problémům prakticky po celý zbytek sezóny. Proto prvním a zásadním pravidlem pro výběr je, že 
bota nesmí na žádném místě tlačit, či nohu příliš svírat. Mezi uzlová místa patří především partie 
vnitřního kotníku, zlomu jazyku, dostatečná výška a šířka v oblasti nártu.   

Z hlediska volby správné velikosti se nesmí při silném nákleku pata nohy nadzvedávat a 
naopak při záklonu těla bota tlačit ve špičce. Zde je třeba počítat i s tím, že bota po několika dnech 
lyžování přeci jenom nepatrně povolí. Správně vybraná bota by měla dokonale obepínat celou 
nohu, nikde netlačit, umožnit přiměřený náklek a bota by měla v tomto směru klást progresivně 
narůstající odpor. Pro lyžaře s anomáliemi v anatomické stavbě nohy lze doporučit modely 
s individuálně tvarovatelnou vnitřní botičkou, při větších problémech pak existuje i možnost 
nechat si boty vyrobit na míru.37  
 U lyžařských bot zatím výrobci bohužel nedospěli k jednotné, či alespoň podobné kategorizaci. 
Jediným kvantitativně vyjadřovaným údajem sloužícím pro výběr boty, je tzv. index dopředné flexe.38 
V podstatě vyjadřuje míru odporu boty, jež je kladen holeni při snaze o náklek. Na rozdíl od např. 
vypínacích sil bezpečnostních vázání prezentovaných podle mezinárodní normy, je index flexe bot měřen 
odlišnou metodikou a tudíž i uváděn jednotlivými výrobci v odlišných hodnotách a to i v rozdílu řádu.39 
Podle tohoto údaje se můžeme orientovat pouze mezi jednotlivými modely jednoho výrobce. Univerzálně 
platí pouze pravidlo, že čím vyšší číslo udávající flexi, tím je tužší jednotlivý model boty. 

                                                
36 Mají měkkou a nižší konstrukci. 
37 Reálné je to například u arlbergské firmy Strolz.      
38 Tato hodnota bývá označována jako flexindicator. Vysoké hodnoty tohoto indexu jsou určeny pro závodníky a 
vysoce sportovní lyžaře protože platí čím vyšší index, tím lepší a přesnější přenos síly na lyži. Naopak nižší a 
nejnižší hodnoty jsou určeny pro začátečníky, lyžaře s nižší tělesnou hmotností a horší kondicí.  
39 Například Lange uvádí index tuhosti u bot pro dospělé od 50 do 140, Dalbello od 5 do 18, Head od 3,7 do 10,3 a 
navíc měkké boty s indexem easy, Nordica od 40 do 150, Salomon od 4,5 do 12 a kategorii easy, Tecnica od 50 do 
120, Munari používá jen slovní vyjádření a Lowa, či Fischer jej neuvádí vůbec.    
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VÁZÁNÍ 
 

 Sjezdařská vázání procházejí již řadu let spíše klidným a evolučním vývojem svých 
technicky i materiálově osvědčených a vyzrálých konstrukčních řešení.40 Jejich inovace se 
zaměřují na zlepšování funkčnosti a spolehlivosti, omezení negativního vlivu na průhyb lyže, 
zajištění optimální výšky podešve boty nad sněhem vzhledem k typu lyže a eventuálně i desky, 
rychlého a přesného seřízení dle sjednocené normy DIN ISO. 

Předně je třeba zdůraznit, že žádné, byť sebedokonalejší a sebedražší vázání, nechrání 
lyžaře absolutně. To je dáno variabilitou vnějších podmínek, širokou variabilitou příčin a 
biomechaniky průběhu jednotlivých pádů a v neposlední řadě i značně rozdílnou zdatností a 
obratností jednotlivých lyžařů. Vázání tedy pouze může na minimum omezit potenciální riziko 
zranění. Z tohoto hlediska je velmi důležitá volba správného typu a především jeho správné 
seřízení. Vázání by mělo odpovídat typu lyžaře, způsobu jeho jízdy a úrovni jeho zdatnosti. 
Předpokládaná hodnota nastavení vypínacích sil na uvažovaném vázání by se měla pohybovat 
mezi cca. 2/3 až 3/4 jeho škály. Pro opravdu velmi hrubou orientaci slouží pravidlo, že nastavený 
stupeň vypínacích sil je cca. jedna desetina hmotnosti lyžaře. Hodnota se zvyšuje u zdravých, 
zdatných, sportovně laděných a ambiciózních lyžařů. Naopak snižuje se u dětí, začátečníků, 
seniorů, lyžařů s horší kondicí a špatnou obratností, či lyžařů po zranění dolních končetin. Zde je 
třeba mít na paměti, že nejenom nevypnutí při pádu vlivem nastavení příliš velkých vypínacích 
hodnot, ale i nečekané nežádoucí vypnutí při běžné jízdě vlivem nastavení příliš malých 
vypínacích sil, může být příčinou zranění. Rozsah vypínacích sil se pohybuje od dolní hodnoty 
0,75 pro děti až do mezní hodnoty 24 pro závodníky. Základní řady mají rozsah od 3 do 9- 10, typy 
pro sportovní lyžování a lyžování expertů končí na 12 až 14. Rozdíl jednoho stupně může 
znamenat i značný rozdíl v ceně u jinak podobných modelů.41  

Z hlediska funkčnosti dnes velké procento modelů a to nejenom vyšších, ale i středních řad 
většiny renomovaných výrobců umožňuje uvolnění špičky boty nejenom směrem do strany v horizontální 
rovině, ale i v ostatních směrech šikmo, či plně vzhůru v celkovém rozsahu 180o. Tyto špičky bývají 
označovány jako plně diagonální. Velká pozornost je věnována i řešení podložky pod špičkou boty. 
Celková síla nutná k vypnutí špičky může být značně zvýšena o nadbytečné tření, které může vzniknout 
právě mezi špičkou boty a podložkou. Toto zvýšené tření může být způsobeno jednak nečistotami, či 
opotřebovanou podešví, ale významně se zvětšuje i při předklonu, či dopředném pádu. Tento problém byl 
velmi účelně vyřešen již před mnoha lety,  kdy firma  Marker začala používat systém do strany pohyblivé 
nerezové podložky u špiček typu Twincam. V současnosti Marker používá zdokonalený systém AFD. 
Tyrolia používá rotující plastový pásek označovaný jako ABS. Firma Atomic vsadila na rotující prstence 
označované jako Twin Disc. Někteří výrobci tento problém řeší i použitím dokonale kluzné podložky. 
Patní mechanizmy jsou konstruovány výhradně jako nášlapné. Umístěny jsou většinou až za podpatkem 
a vypínají s výjimkou diagonální paty některých modelů Tyrolia, nově i Fischer a Elan Fusion, pouze ve 
vertikálním směru. Zejména Look a Rossignol používají paty s otočným talířem umístěným pod 
podpatkem. Patní talíř Look Pivot pak umožňuje i vypnutí do strany.  

Jako spolehlivá označujeme vázání, která vypnou vždy když je to žádoucí a naopak nás 
maximálně chrání před nežádoucím vypnutím. To zahrnuje všechny náročné situace, které je schopen 
lyžař ustát bez pádu. Kritické jsou zejména nárazy do zmrazků či nerovností na sjezdovce, vibrace na 
ledovatém podkladu, nárazy při doskocích, či velké tlaky vyplývající z vysoké rychlosti jízdy. Jako 
významný ochranný faktor zde působí vypínací pružnost42 obou základních dílů vázání. Některé, v tomto 
směru špičkové modely, dosahují toleranční pružnosti až v rozsahu 45 mm u špiček a až 25 mm u 
patních mechanizmů. Jedná se zejména o některé modely Look a Rossignol. Dobrou pověst mají v tomto 
směru i špičky Marker. Značná tolerance je také důvod dlouhodobé obliby patních mechanizmů 
s otočným talířem a delšími vertikálně umístěnými pružinami, zejména u závodníků. 

U carvingového lyžování je velmi důležité zachování přirozené a plynulé ohybové křivky lyže. 
Současné konstrukce vázání se stále více snaží respektovat přirozený průhyb lyže. To nejlépe zvládají 
modely s patou umožňující pohyb vzad v závislosti na průhybu lyže, například Tyrolia Freeflex. Přirozený 
průhyb lyže je daleko méně omezován i např. systémem Salomon Pilot, či při užití vázání s otočným 
patním talířem pod podešví. Tyto modely jsou zvláště vhodné na krátké radikální carvigové lyže, kde pak 
může být použita kratší deska. 

 

                                                
40 Nejznámější výrobci jsou Tyrolia, Marker, Salomon, Rossignol, Look, Atomic, Dynamic, Fritschi. 
41 To je dáno tím, že nejsou použity jen silnější pružiny, ale často i jiné materiály a jejich dimenze. 
42 Mez uvolnění ze které ještě dojde k návratu do původní polohy po odeznění, či nepřekročení silového vypínacího 
impulsu. 
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Stavební výška vázání43 je podstatně vyšší než byla v minulosti. To souvisí s daleko většími úhly 

hranění, ke kterým dochází v carvingových obloucích. Pro vázání používaná bez desky může stavební 
výška přesáhnout i 30 mm u vázání používaných s deskou se pohybuje okolo 20 mm. S větší stavební 
výškou vázání a s použitím desek souvisí i nutnost jejich osazení delšími lyžařskými brzdami.44     

Velká část vázání je dnes nabízena v setech s lyžemi popřípadě i s deskou. Často tvoří jeden 
nedělitelný celek. Výhoda setu spočívá především ve funkčním i estetickém sladění, většinou odpadá 
vrtání a předvrtávání. Společný nákup přináší i finanční úsporu. Na druhou stranu celá řada vázání pak 
není použitelná univerzálně.  Mezi tyto uzavřené systémy patří známý Salomon Pilot. Vázání Pilot je 
přichyceno z boku lyže do čtyř zapouzdřených otvorů. Revolučním řešením je i systém Völkl Motion, ve 
kterém se upravené vázáním Marker jednoduše nasune na lyžiny vystupující z lyže. Uzavřený systém 
tvoří i Atomic Device, Elan s platformou Fusion, či Dynastar s vázáním Look Pivot. Předvrtané desky pro 
vázání Tyrolia používá Head. Fischer začal prodávat pod svým jménem upravené kompatibilní Tyrolie. 
Tímto způsobem je i zvyšován tlak na počet prodaných vázání, který se začíná přibližovat počtu 
prodaných párů lyží.      

Zvláštním řešením byly dnes už málo používané konstrukce vázání umožňující ovlivnit podélnou 
tuhost lyže v souvislosti s tvrdostí sjezdovky. Jednalo se o např. Marker SC, či Tyrolia Power Select. 

Zvyšuje se nabídka rychloposuvných (rentalových) vázání s posuvem paty i špičky ve velkém 
rozsahu, jež jsou vhodná pro půjčovny a školy a pro rodiny na jeden společný např. radikální carvingový 
model.45 Pro velmi krátké lyže, max.však do 99,9 cm, se používají lehká, snadno přestavitelná nevypínací 
vázání. 

 
 

DESKY A PODLOŽKY 
 

Tyto externí, tedy nikoliv uvnitř lyže zabudované desky, jsou nabízeny buď jako nedílná součást 
určitého modelu, nebo jako univerzální a dodatečně montované v podstatě na jakékoliv lyže. Desky již 
přímo montované výrobcem na lyže pak mohou být určeny buď pro libovolné vázání, nebo jsou 
konstruované pro přesně stanovené typy vázání.  

Vyráběny jsou buď tzv. tlumící desky označované někdy jako tzv. inteligentní, nebo jen desky ke 
zvýšení postavení lyžaře- tzv. liftery. Tlumící desky se dají rozdělit v podstatě do dvou základních typů. 
První má kulaté a přesně kalibrované otvory ve střední části desky a na jejích koncích jsou naopak 
oválné otvory umožňující předozadní posun desky. Výjimečně mohou být desky pevně fixovány pouze na 
zadním konci, zatímco v ostatních částech umožňují vzájemný podélný posun desky a lyže. Mohou být 
jednodílné nebo i dvoudílné. Druhý, pouze ale jednodílný typ desky, je k lyži pevně přišroubován několika 
šrouby ve své střední části. Oba konce desky jsou pak volné a mezi nimi a lyží je mezera.46 Tento typ 
velmi eliminuje nežádoucí vliv vázání na průhyb lyže. Konce desky mohou být v tomto případě pro 
zamezení vibrací, přichyceny k lyži měkkým gumovým silentblokem. Desky mohou být vyrobeny z plastu, 
nebo z plastu, který je podlepen elastomerem či gumou. Časté jsou i desky vyrobené z kovu, většinou 
z titanalu, opět v kombinaci s podlepením elastomerem. Mohou být konstruovány i jako laminátové 
skořepiny s dřevěným jádrem. Části dělených desek mohou být propojeny pružinami, či gumou.  
Příklad špičkové desky: 

                                                
43 Vzdálenost mezi horní plochou lyže, nebo eventuálně desky a podešví boty. 
44 Dlouhé brzdy jsou nutné zejména při použití desky. 
45 Tato vázání však mívají větší vůle a tudíž přenos sil na lyže je méně přesný. Jsou také náchylnější k poškození.  
46 Tyto desky jsou označovány jako kolébkové.  
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  Užití desek přináší řadu výhod- 

� tlumí nežádoucí vibrace, lyže jsou pak v oblouku klidnější a projíždí jej čistěji. Tlumením vibrací 
zároveň zvyšují komfort jízdy a šetří vazy a klouby 

� zvyšují plynulost podélné ohybové křivky lyže, tedy i pravidelnější rozložení tlaku v průběhu 
oblouku. To přispívá k čistějšímu projetí oblouku a zvýšení carvingového potenciálu lyže47 

� zvyšují postavení lyžaře, zlepšují tak pákové poměry. Užitím desky se prodlouží rameno síly a 
zvětší moment síly nutné k naklopení lyže na hranu, užitím desky silné 3 cm dojde k prodloužení 
podkolení asi o 10%. Úměrně tomu se pak sníží velikost síly nutné k naklopení. Zvýšení pomocí 
desky a stavební výšky vázání je však pro závodní lyžování omezeno předpisem48  

� oddalují okamžik kontaktu extrémně nakloněné boty se sněhem. To je důležité zejména v 
extrémních náklonech u funcarvingu49 

� větší (ostřejší) náklon umožňuje projet oblouk vyšší rychlostí 
Pro netlumící, ale pouze zvyšující podložky- liftery, neplatí bod 1 a 2. 

 
Užití desek a to jak pouze zvyšujících, tak i tlumících přináší i nevýhody- 

� dochází k oslabení pocitu sněhu 
� významně se zvýší váha lyže a tím dochází k větší únavě lyžaře 
� zhorší se ovládání lyže při přímé jízdě a zvýší se možnost jejího eventuálního zaříznutí 
� dojde ke zhoršení točivosti lyže v malých rychlostech 
� zhorší se jízdní vlastnosti při jízdě v boulích 
� při vyšších rychlostech a extrémních náklonech vznikají značné síly, které mohou způsobit 

ortopedické poškození, či zranění dolních končetin. To platí zejména pro děti a mládež50  
� při pádech získává tělo lyžaře, zejména jeho hlava, pletenec ramení a paže větší zrychlení. Pád 

je prostě z o něco větší výšky  
 
 
 

                                                
47 Přirozený průhyb lyže je obecně lépe zachován použitím desek pod vázáním, jejichž konstrukční uspořádání 
umožňuje podélný posun konců desky po lyži. 
48 Pro závodní lyžování je podle specifikace FIS pro sezónu 03/04 a 04/05 celková maximální stavební výška 
systému lyže, deska a vázání omezena na max. 55mm. Měřeno od skluznice po podrážku boty. 
49 Minimum výše podrážky boty nad sněhem je pro funcarving okolo 6cm. U opravdu extrémních jezdců může být 
ale až 10cm.  
50 Z těchto důvodů je maximální stavební výška systému lyže, deska, vázání pro žáky ještě více omezena než u 
dospělých. Pro sezónu 03/04 a 04/05  je celková maximální stavební výška systému lyže, deska a vázání pro 
žákovské kategorie omezena na 45mm. 
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HOLE 
 
 Příchodem carvingu se dosti výrazně změnila funkce potřeba lyžařských holí. Zatím, co při 
klasických technikách je zapíchnutí hole nezbytnou pomůckou pro rytmizaci jízdy a správné zahájení 
oblouku, u carvingu tato jejich role odpadá. Ve funcarvingu se hole zásadně nepoužívají, v ostatních 
druzích carvingu mají význam pro rovnováhu, mohou být pomůckou správné polohy těla a velmi nám 
zpříjemní připínání a odepínání lyží, pohyb na rovině a v místech nástupu a výstupu z vleků a lanovek.  
 Základním uživatelským požadavkem zůstává vysoká pevnost a nízká hmotnost. Nosná část holí 
je nejčastěji konstruována jako kónická trubka ze slitin na bázi hliníku. Velmi lehké a zároveň pevné jsou 
hole vyrobené z kompozitních materiálů. Rukojeti jsou vyrobeny buď z levnějších tvrdých plastů, které 
netlumí vibrace a v mrazu citelně studí, nebo z měkčích a lépe izolujících materiálů. Nejdražší hole mívají 
kombinovanou dvounástřikovou rukojeť. U některých typů jsou rukojeti skloněny o cca. 10o vpřed. Při 
tomto sklonění je méně namáháno zápěstí. 

  
Většina typů je opatřena poutky. U speciálních konstrukcí jsou spojena s rukavicí. U carvingu, ale 

část lyžařů poutka nepoužívá. Pro rekreační lyžování orientačně určíme délku holí tak, že výšku postavy 
vynásobíme koeficientem 0,7.51 Pro carving je ale možné používat hole o 5 až 10cm kratší.    
 
Doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. 
KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1 
37 005 České Budějovice 
e-mail: stumba@pf.jcu.cz 
 

                                                
51 Když jsme s výsledkem mezi vyráběnými délkami, spíše volíme kratší.   


