Legenda:	černě –  platí společně pro „staré“  Kročné/paralení oblouky i pro nové Carvingové oblouky
modře – změny proti „starým“ textům, respektive úpravy proti Carvingovému oblouku
		červeně – rozhození dynamické rovnováhy v průběhu oblouku 



Základní paralelní (kročný) oblouk 

Popis provedení oblouku 
Základní paralelní oblouky nacvičujeme na širokém upraveném mírném svahu. Zahajujeme je z jízdy po spádnici, nebo z jízdy šikmo svahem. Lyže jsou v paralelním postavení a v širší stopě. Ve výchozí pozici máme kolena mírně pokrčená, trup i hlava jsou vzpřímeny. Pokrčené paže jsou upaženy dolů, mírně vpřed. Hole držíme pevně, směřují vzad šikmo dolů, s bodci těsně nad sněhem. V tomto postavení se je snažíme držet v průběhu celého oblouku. Oblouk provádíme zpočátku bez synchronizace práce paží s pohyby trupu, pánve a dolních končetin. Postupným a plynulým a výraznějším vkloněním obou kolen a pánve a mírným vkloněním trupu dovnitř budoucího oblouku docílíme naklonění lyží na hrany. Vertikální pohyb těžiště těla je malý a je veden od okamžiku zahájení oblouku směrem seshora dolů. Lyže vedeme  po hranách, s co největším možným vyloučením smyku, V oblouku mírně předsouváme vnitřní lyži, koleno a bok. Míra aktivního předsunutí je odvislá od bočního krojení lyží (čím menší R, tím je nutné menší předsunutí vnitřní a při R= cca. 12 m  a menším, již aktivní předsouvání vnitřní neprovádíme a toto vyplývá pouze z postavení lyží a lyžaře na svahu). Postupně začínáme více krčit vnitřní dolní končetinu v koleni než vnější (rozdíl vyplývá především z postavení lyží a relevantních částí těla lyžaře na svahu). Provádíme jen nepatrné protinatočení trupu. Příčné osy boků a ramen jsou rovnoběžné a přibližně v pravém úhlu k podélné ose lyží. Na konci fáze vedení oblouku se začínáme zvedat plynulým a pomalým napínáním obou dolních končetin v kolenou zpět do výchozí pozice. Nesnažíme se však o příliš výrazný celkový vertikální pohyb a snažíme se vyloučit samostatné pohyby trupu. V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o téměř rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na vnější a vnitřní lyži, v druhé části oblouku je však více zatížena vnější lyže. Předozadní pohyb těžiště těla není příliš výrazný, snažíme se jen o mírné posunutí těžiště směrem vpřed v okamžiku zahájení oblouku a jeho následné plynulé navrácení do neutrální polohy. Při ukončení jednoho a zahájení druhého oblouku, dosáhneme přehranění lyží plynulým překloněním kolen, pánve a částečně i trupu na druhou stranu. Postupně zvětšujeme rychlost a úhel  prováděných oblouků a zvětšujeme rozsah výše popsaných  pohybových činností. 
Tento oblouk lze provést i se zapíchnutím hole, nebo jeho náznakem. Toto provedení se liší  synchronizací plynulého pohybu paže ukončeného píchnutím hole s pohyby dolních končetin. K píchnutí holí dochází v okamžiku dokončení zdvihu těžiště těla a je signálem k zahájení dalšího oblouku.

(text převzat od J.Štumbauera-Carvingové oblouky – pro původní kročné=paralení oblouky neplatí jen modrý text)

Základní carvingový oblouk

Popis provedení oblouku
Základní carvingové oblouky nacvičujeme na širokém upraveném mírném svahu.  Zahajujeme je z jízdy po spádnici, nebo z jízdy šikmo svahem. Lyže jsou v paralelním postavení a v širší stopě. Ve výchozí pozici máme kolena mírně pokrčená, trup i hlava jsou vzpřímeny. Pokrčené paže jsou upaženy dolů, mírně vpřed. Hole držíme pevně, směřují vzad šikmo dolů, s bodci těsně nad sněhem. V tomto postavení se je snažíme držet v průběhu celého oblouku. Oblouk provádíme bez synchronizace práce paží s pohyby trupu, pánve a dolních končetin. Postupným a plynulým a výraznějším vkloněním obou kolen a pánve a mírným vkloněním trupu dovnitř budoucího oblouku docílíme naklonění lyží na hrany. Vertikální pohyb těžiště těla je malý a je veden od okamžiku zahájení oblouku směrem seshora dolů. Lyže vedem  po hranách, s co největším možným vyloučením smyku, V oblouku mírně předsouváme vnitřní lyži, koleno a bok. Míra aktivního předsunutí je odvislá od bočního krojení lyží (čím menší R, tím je nutné menší předsunutí vnitřní a při R= cca. 12 m  a menším, již aktivní předsouvání vnitřní neprovádíme a toto vyplývá pouze z postavení lyží a lyžaře na svahu). Postupně začínáme více krčit vnitřní dolní končetinu v koleni než vnější (rozdíl vyplývá především z postavení lyží a relevantních částí těla lyžaře na svahu). Provádíme jen nepatrné protinatočení trupu. Příčné osy boků a ramen jsou rovnoběžné a přibližně v pravém úhlu k podélné ose lyží. Na konci fáze vedení oblouku se začínáme zvedat plynulým a pomalým napínáním obou dolních končetin v kolenou zpět do výchozí pozice. Nesnažíme se však o příliš výrazný  celkový vertikální pohyb a snažíme se vyloučit samostatné pohyby trupu. V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o téměř rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na vnější a vnitřní lyži, v druhé části oblouku je však více zatížena vnější lyže. Naopak v okamžiku zahájení oblouku se můžeme pokusit o vědomé výraznější zatížení vnitřní hrany vnitřní lyže. Předozadní pohyb těžiště těla není příliš výrazný, snažíme se jen o mírné posunutí těžiště směrem vpřed v okamžiku zahájení oblouku a jeho následné plynulé navrácení do neutrální polohy. Při ukončení jednoho a zahájení druhého oblouku, dosáhneme přehranění lyží plynulým překloněním kolen, pánve a částečně i trupu na druhou stranu. Postupně zvětšujeme rychlost a úhel  prováděných oblouků a zvětšujeme rozsah výše popsaných  pohybových činností. 

(J.Štumbauer-Carvingové oblouky)


Střední paralelní (kročný) oblouk

Popis provedení oblouku
Střední paralelní oblouky nacvičujeme na širokém upraveném mírném až středně skloněném svahu ve vyšší rychlosti. Provádíme je bez doprovodného zapichování holí.  Zahajujeme je z jízdy po spádnici nebo z jízdy šikmo svahem. Lyže vedeme v paralelním postavení a širší stopě. V okamžiku zahájení oblouku jsou kolena mírně pokrčena, trup vzpřímený, brada vzhůru. Pokrčené paže v lokti jsou upaženy dolů, mírně vpřed. Hole držíme pevně, směřují vzad šikmo dolů, s bodci těsně nad sněhem. V tomto postavení se je snažíme držet v průběhu celého oblouku. Postupným a  plynulým vkloněním obou kolen,  pánve a trupu dovnitř budoucího oblouku docílíme naklonění lyží na hrany. Toto vklonění je v průběhu oblouku v souvislosti s vyšší dynamikou jízdy a tím i  výrazným nárůstem odstředivých sil, zejména v případě kolen a pánve, značné. Vertikální pohyb těžiště těla je   veden od okamžiku zahájení oblouku směrem seshora dolů. V průběhu tohoto oblouku dochází k velmi výraznému pokrčení vnitřní dolní končetiny v koleni a  v kyčli a k daleko menšímu pokrčení vnější dolní končetiny. Míra rozdílu pokrčení obou dolních končetin, míra vklonění kolen,  pánve a trupu dovnitř, závisí na sklonu svahu a přímo závisí na rychlosti jízdy a nepřímo na rádiusu oblouku. Provádíme jen nepatrné protinatočení trupu. Příčné osy boků a ramen jsou rovnoběžné a přibližně v pravém úhlu k podélné ose lyží. V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o téměř rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na vnější a vnitřní lyži, v druhé části oblouku je však výrazně více zatížena vnější lyže. Ve druhé části vedení oblouku také provedeme zdvih postupným a plynulým napínáním obou dolních končetin v kolenou.  Nesnažíme se však o příliš velký celkový vertikální pohyb. Předozadní pohyb těžiště těla také není nijak výrazný. Vyrovnáváním tlaku na bříška prstů a paty nohou udržujeme  v předozadním směru neutrální polohu. Lyže v takto provedeném oblouku zatáčejí  v závislosti na velikosti svého bočního krojení,  ale také na míře podélného prohnutí lyží a změně jejich zatížení. Při ukončení jednoho a zahájení druhého oblouku, dosáhneme přehranění lyží plynulým překloněním kolen a pánve na druhou stranu.  
Tento oblouk provádíme se zapíchnutím hole, nebo jeho náznakem. K píchnutí holí dochází v okamžiku dokončení zdvihu těžiště těla a je signálem k zahájení dalšího oblouku. I v tomto provedení je píchání holemi  jen doprovodným pohybem, přispívajícím pouze k získání správného rytmu. Se vzrůstající rychlostí jízdy přecházíme od vlastního zapíchnutí hole jen k jeho náznaku.  

(text převzat od J.Štumbauera-Carvingové oblouky – pro původní kročné=paralení oblouky neplatí jen modrý text)

Střední carvingový oblouk

Popis provedení oblouku
Střední carvingové oblouky nacvičujeme na širokém upraveném mírném až středně skloněném svahu ve vyšší rychlosti. Provádíme je bez doprovodného zapichování holí.  Zahajujeme je z jízdy po spádnici nebo z jízdy šikmo svahem. Lyže vedeme v paralelním postavení a širší stopě. V okamžiku zahájení oblouku jsou kolena mírně pokrčena, trup vzpřímený, brada vzhůru. Pokrčené paže v lokti jsou upaženy dolů, mírně vpřed. Hole držíme pevně, směřují vzad šikmo dolů, s bodci těsně nad sněhem. V tomto postavení se je snažíme držet v průběhu celého oblouku. Postupným a  plynulým vkloněním obou kolen,  pánve a trupu dovnitř budoucího oblouku docílíme naklonění lyží na hrany. Toto vklonění je v průběhu oblouku v souvislosti s vyšší dynamikou jízdy a tím i  výrazným nárůstem odstředivých sil, zejména v případě kolen a pánve, značné. Vertikální pohyb těžiště těla je   veden od okamžiku zahájení oblouku směrem seshora dolů. V průběhu tohoto oblouku dochází k velmi výraznému pokrčení vnitřní dolní končetiny v koleni a  v kyčli a k daleko menšímu pokrčení vnější dolní končetiny. Míra rozdílu pokrčení obou dolních končetin, míra vklonění kolen,  pánve a trupu dovnitř, závisí na sklonu svahu a přímo závisí na rychlosti jízdy a nepřímo na rádiusu oblouku. Provádíme jen nepatrné protinatočení trupu. Příčné osy boků a ramen jsou rovnoběžné a přibližně v pravém úhlu k podélné ose lyží. V okamžiku zahájení oblouku se snažíme o téměř rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na vnější a vnitřní lyži, v druhé části oblouku je však výrazně více zatížena vnější lyže. V okamžiku zahájení oblouku se můžeme pokusit i o vědomé výraznější zatížení vnitřní hrany vnitřní lyže. Ve druhé části vedení oblouku také provedeme zdvih postupným a plynulým napínáním obou dolních končetin v kolenou.  Nesnažíme se však o příliš velký celkový vertikální pohyb. Předozadní pohyb těžiště těla také není nijak výrazný. Vyrovnáváním tlaku na bříška prstů a paty nohou udržujeme  v předozadním směru neutrální polohu. Lyže v takto provedeném oblouku zatáčejí  v závislosti na velikosti svého bočního krojení,  ale také na míře podélného prohnutí lyží a změně jejich zatížení. Při ukončení jednoho a zahájení druhého oblouku, dosáhneme přehranění lyží plynulým překloněním kolen a pánve na druhou stranu.  
Tento oblouk lze provést i se zapíchnutím hole, nebo jeho náznakem. Toto provedení se liší  synchronizací plynulého pohybu paže ukončeného píchnutím hole s pohyby dolních končetin. K píchnutí holí dochází v okamžiku dokončení zdvihu těžiště těla a je signálem k zahájení dalšího oblouku. I v tomto provedení je píchání holemi  jen doprovodným pohybem, přispívajícím pouze k získání správného rytmu. Se vzrůstající rychlostí jízdy přecházíme od vlastního zapíchnutí hole jen k jeho náznaku.  

(J.Štumbauer-Carvingové oblouky)
 







Příloha č. 1

ČESKÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ

Struktura výuky techniky sjíždění a zatáčení na lyžích-
etapa základního lyžování

            

        
OBLOUK S PŘESKOKEM
OBLOUK V BOULÍCH
OBLOUK V HLUBOKÉM SNĚHU
OBLOUK
S PŘIBRŽDĚNÍM
 


ZÁKLADNÍ CARVINGOVÝ OBLOUK
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LEGENDA:
I. část – základní výcvik
II. část – specializovaný výcvik


