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Carvingové točení (řezané oblouky) je základním prvkem lyžařské techniky 
v alpském lyžování. Na vedení lyží podél jejich hran se podílí také boční smyk. Lyžař 
kontroluje dráhu lyží vytvářením podélného tlaku na lyže a ovlivňováním úhlu jejich 
zahranění.

Síly během carvingového točení jsou větší na vnější lyži (2.5bw) než na vnitřní lyži 
(1,5bw) (Müller 2000 a Vodičková 2005) /upozornění na Biomechaniku lyžařského 
oblouku – fáze oblouku: Vodičková, Vaverka, Segĺa/.

Rychlost lyží klesá během točení a stoupá za ním (Hangen 2007). Protože fáze točení 
je ve slalomu delší než fáze klouzání, hraje při závodech ve slalomu technika 
carvingového točení zásadní roli.



Subjekty
9 lyžařů rozdělených do 2 skupin podle jejich FIS bodů ve slalomu:

Skupina 1 – vyšší výkonnost                                Skupina 2 – nižší výkonnost
- 1 žena a 3 muži                                                      - 5 mužů
- FIS body 14,12 – 18,13                                         - FIS body 36,93 – 60,77



Metody
Měření bylo prováděno během dvou tréninkových pobytů v Salla (duben 
2007) a Ruka (duben 2008).
Vnitřní tlaky v botách byly měřeny s vložkami Parotec (Paromed-System, 
Německo) 24 tlakových snímačů, zkušební hodnota 200 Hz



Metody
Subjekty provedly 2 – 4 jízdy na symetrické slalomové trati. Bylo analyzován   
3 – 6 čistě provedených oblouků u každého subjektu. Vývoj síly byl časově 
normalizován pro každý subjekt.
Prezentace stop je ze Salla 2007.



Výsledky: působící síly
Skupina 1 (High) – síly působící v průběhu oblouku na přední a zadní část chodidla
Skupina 2 (Low) – síly působící v průběhu oblouku na přední a zadní část chodidla 



Výsledky:  Dráha centra tlaku v průběhu oblouku 
Skupina 1 (High) – dráha centra tlaku v chodidle v oblouku
Skupina 2 (Low) – dráha centra tlaku v chodidle v oblouku



Výsledky:  Dráha centra tlaku v průběhu oblouku (průměry)
Skupina 1 (High) – dráha centra tlaku v chodidle v oblouku
Skupina 2 (Low) – dráha centra tlaku v chodidle v oblouku



Závěr
Obě skupiny měly rozdílné profily nasazení síly a dráhy centra tlaku.
Skupina s vyšší výkonností vyvíjela více síly přes přední část chodidla na vnější 
lyži než skupina s nižší výkonností. 
- proto může a má používat tvrdší lyže.
Skupina s vyšší výkonností měla větší stranový posun centra tlaku než skupina 

s nižší výkonností.
- aktivní kontrola hranění lyží
- může a má používat G-force (lyže tužší v torzi)
- lyže se protlačují hlouběji do ledového sněhu a minimalizují boční smyk
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