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Vít Fousek, servisman české reprezentace: 
„Závody v Novém Městě pro nás byly velice náročné.“ 

 
Už když český servis ohlašoval před Tour de Ski posilu v týmu, bylo jasné, že Vít 
Fousek bude v české buňce i při závodech Světového poháru v Novém Městě na 
Moravě. Tamní tratě velmi dobře zná, pochází z asi pět kilometrů vzdálené obce 
Tři Studně. „Jsem tady doma, takže člověk má lepší obrázek oproti jiným 
závodům. Pro mě je dobré, že vím, co tady sníh dělá, jak se chová. Ale je to 
nepatrná výhoda, i na jiných místech to člověk zná, máme záznamy, jak tam bylo 
před x lety,“ říká zkušený servisman, který u českého týmu začínal před 
olympiádou v Salt Lake City, na přelomu let 2001 a 2002. Loni v létě poprvé 
změnil angažmá a zakotvil u polské reprezentace, kde měl na starosti lyže 
Justyny Kowalczykové. Na konci roku 2015 ale spolupráci ukončil a letos už opět 
spolupracuje s českým družstvem. „Naše spolupráce vlastně nikdy neskončila, i 
předtím jsme konzultovali mázu po telefonu, byl jsem s naším týmem v kontaktu,“ 
popisuje dlouholetý osobní servisman Lukáše Bauera. 

 
Původní dohoda s vedoucím servisu Honzou Pešinou zněla, že pojedeš Tour de Ski a Nové Město, pak se uvidí. 
Jak vypadá aktuální situace po Světovém poháru na Vysočině? 
Dohodli jsme se, že když to bude možné, tak ještě odjedu zbytek Světového poháru, protože závodů už není tolik. 
Spolupráce tak vlastně proběhne až do konce sezony, jedná se o dva závodní víkendy ve Skandinávii (Falun, Lahti) a 
potom Ski Tour Canada. 
 
Jaká je tvoje role v českém servisním týmu, co máš na starosti? 
Já jsem se vrátil k tomu, co jsem vždycky dělal – připravoval jsem a testoval stoupací vosky. To je moje hlavní práce. 
Jinak samozřejmě pomáhám se vším testováním a přípravou lyží pro závodníky. 
 
Jak náročné byly pro servis domácí závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě? V pátek bylo azuro a 
mrazy, v sobotu už mnohem tepleji a chumelenice, v neděli kolem nuly…  
Počasí, které tam bylo, je samozřejmě velký problém, člověk musí reagovat a měnit to z hodiny na hodinu. Když se takhle 
prudce otepluje, tak je vždycky problém… Byla tam velká vrstva umělého sněhu, který je hodně nachlazený, a když 
začne být teplo, tak zespoda to pořád drží chlad a z vrchu se to otepluje. Takže je velký problém vybrat nějaký dobrý 
vosk, který na to funguje. V sobotu byl skate a bylo to složité, ale pořád je to polovina práce, než když se v neděli jela 
klasika a oteplilo se natolik, že už jsme použili i klistr. Bylo to pro nás velice náročné, domácí závody jsou navíc samy o 
sobě vždycky složitější. Lidi nás tam znají, přijdou se podívat, sledují, jak našim závodníkům jedou lyže. Je to ještě víc 
zavazující než ostatní závody. 
 
Do pátečního testu jste vyrazili za úplně jiných podmínek, než které pak 
byly o víkendu. Byly pro vás tyto výsledky vůbec relevantní pro závody? 
Museli jsme samozřejmě jet všechno znova, ale děláme to takhle vždycky, 
dělají to i ostatní týmy. Známe předpověď, ale může se stát, že se úplně 
nesplní, a kdybychom v pátek nic nedělali, tak by nám to mohlo chybět. 
Vždycky je důležité udělat si co nejlepší obrázek, jaké vosky v dané lokalitě 
fungují, a potom může člověk aspoň z něčeho vycházet a ví, kam sáhnout. 
Nemohli jsme sice z pátku vyvozovat, co budeme mazat v neděli, protože se to 
úplně celé změnilo, ale aspoň jsme už věděli, jaké podmínky jsou a jak se sníh 
chová. Dobré bylo, že jsme přesně věděli, kdy budou upravovat trať, co s tím 
budou dělat. Takže jsme se snažili odvodit, v jakém stavu bude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bylo pro vás tedy výhodou, že se jelo doma? 
Pro mě je dobré, že vím, co sníh v Novém Městě dělá, jak se chová. Jsem tady 
doma, takže člověk má lepší obrázek oproti jiným závodům. Ale je to nepatrná 
výhoda, i na jiných místech to člověk zná, máme záznamy, jak tam bylo před x lety 
zpětně, protože ty závody jsou ve stejných místech. 

 
Domácí prostředí znamenalo start většího počtu českých závodníků, jela i tzv. 
národní skupina, celkem zasáhlo do závodů 19 sportovců. Bylo to pro servis z 
tohoto pohledu náročnější? 
Pomáhal nám ještě druhý servis, který jezdí na závody kontinentálního poháru, 
takže jsme měli závodníky rozdělené. Bylo jich určitě na přípravu víc, ale tam už je 
celkem jedno, jestli je třeba o dva, tři závodníky víc, protože test, který se dělá na 
závody, musíme udělat vždycky stejný. Akorát si musíme spočítat časovou 
náročnost na přípravu lyží všech sportovců. Ale práce s testem, což je 
nejnáročnější, je úplně stejná, jako kdyby startoval jeden kluk a jedna holka. x 

                 

 

SP v Novém Městě na Moravě:  
závody, Ski festival i autogramiáda 
 
Svátek běžeckého lyžování v České republice skončil, přímo 
na místě ho sledovalo přes sedm tisíc diváků, další využili 
přímých přenosů České televize a Eurosportu. Obě televize 
nabídly všechny víkendové závody, Česká televize měla 
přímo u trati i studio, ve kterém přivítala třeba Evu Vrabcovou 
Nývltovou, Kateřinu Neumannovou nebo Jiřího Hamzu, 
předsedu organizačního výboru SP v Novém Městě na 
Moravě. To bylo svědkem závodní premiéry Lukáše Bauera v 
nové sezoně, který toužil v domácím prostředí startovat 
tréninkovému výpadku navzdory. 
 
Distanční závody se vrátily po 4 letech 

V posledních sezónách jsme si zvykli na zařazení Zlaté lyže 
do programu Světového poháru každé dva roky, v roce 2014 
se ale na Vysočině jely sprinterské závody, distance tak měli 
možnost diváci vidět znovu po čtyřech letech. V Novém Městě 
se představila světová špička včetně vedoucích závodníků SP 
a na trať se během víkendu vydalo i 19 českých sportovců, 
kteří bojovali v individuálních závodech i štafetách. Nakonec 
mezi nimi nechyběl ani ten nejzkušenější. Lukáš Bauer se 
rozhodl startovat, i když před závody přiznal, že tříměsíční 
výpadek musí být znát. A po závodech vtipkoval, že je 
nejrychlejším „gaučákem“. Své přání si ale splnil a vrátil se 
tam, kde před 13 lety slavil své první vítězství ve Světovém poháru… 
 
Nejlepším z českých závodníků byl Martin Jakš, který v sobotním závodě na 15 km volně obsadil 20. místo a jako jediný 
dosáhl na body. Řada mladých závodníků pak v Novém Městě především sbírala zkušenosti do dalších let, pro osm z 
nich to byla premiéra ve Světovém poháru. Jako třeba pro dvacetiletou Andreu Klementovou. „Určitě je to motivace do 
dalších závodů i další sezony, protože jsem si zkusila, že se v téhle kategorii dá závodit a je to kam posouvat. Byla to 
super zkušenost!“ Ještě o rok mladší je juniorský reprezentant Michal Novák, který se při svém debutu v 19 letech stal 
dokonce součástí první mužské štafety a na svůj úsek se vydal po velezkušené dvojici Jakš, Bauer. „Startovat vedle kluků 
pro mě byla obrovská zkušenost, jsou to borci, kteří to lyžování opravdu umí!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ski festival běžeckého lyžování 

Součástí závodního víkendu v Novém Městě na Moravě byl i Ski festival běžeckého lyžování pořádaný Úsekem 
běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR. Po oba dny probíhal v prostoru vedle tribun a diváci si mohli prohlédnout a 
vyzkoušet lyžařské vybavení, oblečení, sportovní výživu nebo auta, které používá česká reprezentace. Nahlédnout tak 
bylo možné do stánku Swixu, s lyžemi i botami byly na místě značky Fischer, Rossignol, Madshus, Atomic nebo 
Salomon, nechyběl Multipower se svou sportovní výživou ani Volkswagen Užitkové vozy, který představil nový 
Transporter 4Motion, který má k dispozici česká reprezentace. Všem partnerům ÚBD děkujeme za podporu i prezentaci!  
 

Součástí Ski festivalu byla v sobotu také autogramiáda členů 
reprezentačních družstev mužů a žen, na kterou dorazila i Eva 
Vrabcová Nývltová, která si v Novém Městě velmi přála startovat, na 
doporučení lékařů svůj návrat do Světového poháru ale odložila a na 
Vysočině alespoň využila podmínek k tréninku. Spolu s ní se po 
individuálním závodě žen podepisovaly Petra Nováková, Sandra 
Schützová, Karolína Grohová a Andrea Klementová.  
České reprezentantky pak po svém závodě vystřídali muži, kterých bylo 
sedm a nechyběl mezi nimi ani Lukáš Bauer nebo Aleš Razým, který 
dorazil na Vysočinu na poslední chvíli kvůli startu ve štafetách, ze 
kterých pro nemoc vypadl Dušan Kožíšek. Zájem o podpisy a fotky 
českých reprezentantů byl veliký a fanoušci na ně trpělivě čekali i za 
chumelenice po skončení závodního programu ve Vysočina Aréně. 

 
Kompletní zpravodajství, výsledky, fotky i zajímavosti ze závodů SP 
v Novém Městě na Moravě najdete na našem webu a Facebooku. x 

 
                 

 

Český pohár pokračuje dalšími závody, pojede se i mistrovství ČR 
 

Poslední lednový víkend se na Božím Daru uskuteční další závody Českého poháru 
dospělých a zároveň se pojede i mistrovství republiky dorostenců. První únorový 
víkend zase bude patřit prvním závodům Českého poháru starších žáků, které se 
konají na Zadově. A žáci budou mít v únoru také republikový šampionát – ten 
proběhne v Novém Městě 20. a 21. 2. Mezitím se bude bojovat ještě o sprinterské 
republikové tituly mezi dospělými a juniory, a to v rámci FIS Slavic Cupu v 
Harrachově. Zkrátka a dobře – domácí lyžařská sezona je v plném proudu! 
 

Program nejbližších závodů Českého poháru a MČR: 
 

ČP dospělých a MČR dorostu – Boží Dar; 29. – 31. 1. 2016 

29. 1. 2016 Prolog, volná technika (muži, ženy – ČP; dorost - MČR) 
30. 1. 2016 Distance – klasická technika, intervalový start (muži, ženy – ČP; dorost - MČR) 
31. 1. 2016 Distance – volná technika, stíhací závod (muži, ženy – ČP; dorost - MČR) 

 
FIS Slavic Cup / ČP, MČR – Harrachov; 13. – 14. 2. 2016  
13. 2. 2016 Sprint volně (MČR dospělých a juniorů) 
14. 2. 2016 10 a 15 km klasicky (ČP dospělých a juniorů) 

 
ČP starších žáků – Zadov; 6. – 7. 2. 2016   MČR starších žáků – Nové Město; 19. – 21. 2. 2016 

6. 2. 2016 3 a 4 km – volně, intervalový start 19. 2. 2016 Sprint volně 
7. 2. 2016 3 a 4 km – klasika, stíhací závod 20. 2. 2016 3 a 4 km – klasika, intervalový start 
        21. 2. 2016 Štafety, 3x 3 km 
Kompletní propozice všech závodů najdete na webu. 
                 

 
  

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/
https://www.facebook.com/CzechxCskiteam/
http://zavody.czech-ski.com/event/list?filter.departmentid=3


 

Šumavská 30: závod pod záštitou olympioniků 
 
Slavní běžci na lyžích a medailisté z olympijských her Květa Jeriová Pecková a Pavel Benc 
převzali záštitu nad 4. ročníkem závodu v běhu na lyžích s názvem Šumavská 30, který se 
koná 5. a 6. února v Nové Peci. Spolu s nimi závod zaštítil i další bývalý olympionik, 
sportovní střelec Jan Kůrka, a také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. 
 
V předchozích ročnících otevřeného závodu nechyběli olympijští medailisté ani na trati. Jan Kůrka, který má na svém 
kontě zlatou medaili z Mexika (1968) absolvoval závod dvojic s Pavlem Bencem, bronzovým medailistou z Calgary 
(1988). I tato kategorie je letos vypsaná, a to na 5 kilometrů. Délka závodů se pohybuje od 1 km (žáci) po 30 km (muži) a 
zúčastnit se jich mohou žáci, dorostenci, muži i ženy. Hlavní závody mužů a žen jsou na programu v sobotu 6. 2., stejně 
jako zmiňovaná soutěž dvojic. Ostatní závody (od žáků po dorost) se jedou už v pátek 5. 2. 
 
Propozice najdete na našem webu, další podrobnosti o závodu pak na stránkách akce zde. x 
                 

 

ČEZ City Cross Sprint: závody v atraktivních kulisách 
 
Dolní oblast Vítkovice v Ostravě zažije v sobotu 6. února 
téměř po roce znovu velkou koncentraci lyžařů. Ti se budou 
prohánět uprostřed průmyslového areálu přímo pod vysokými 
pecemi. Kolem auly Gong totiž opět vyroste nevšední 
zasněžená závodní trať pro mladé běžce ze sportovních 
oddílů z celé České republiky, ale i špičkové reprezentanty 
z Česka i zahraničí včetně dosavadního absolutního vítěze 
závodu Dušana Kožíška. Oblíbený ČEZ City Cross Sprint 2016, 
který odstartuje už příští víkend, se do Ostravy vrací již 
počtvrté. Registrace závodníků je otevřena až do 5. února. 
 
Organizátoři opět sází na atraktivní kulisu v areálu bývalých ostravských oceláren Dolní oblast Vítkovice. Zasněžená 
lyžařská trať dlouhá 450 metrů pojme až 250 závodníků v kategorii dospělých a dětí. Oproti loňsku však závodní okruh 
dozná menších změn, tentokrát budou lyžaři kroužit kolem auly Gong. „Nechceme, aby závod zevšedněl a každý rok 
vypadal stejně. Vždy se snažíme nacházet různé varianty, jak trať postavit, aby se závodníci i diváci bavili. Součástí trati 
budou i dva mosty, které na ní vytvoří atraktivní nerovnosti, díky nimž bude závod napínavý,“ říká Martin Kráčalík, ředitel 
pořadatelské agentury Seven Days Agency. Soutěžící v hlavním závodu pojedou postupně dva až tři okruhy, děti a 
dorost absolvují kratší úsek trati. Okruh kolem auly Gong jistě ocení i diváci. Budou moci sledovat závod po celé délce 
trati a díky proskleným stěnám auly uvidí závodníky v akci pohodlně i z vnitřku budovy.  
 

Do bojů o vítěznou trofej v hlavním závodu zasáhnou špičkoví čeští lyžaři. Mezi účastníky nebude chybět Dušan 
Kožíšek, který dokázal zvítězit ve všech třech předcházejících ročnících ČEZ City Cross Sprintu. Bude mít však těžké 
soupeře. Na start by se měli postavit i další vrcholoví běžkaři a členové mužské reprezentace Jan Bartoň, Jakub Gräf, 
Miroslav Rypl a Aleš Razým, pokud mu to zdravotní stav dovolí. Chybět nebudou ani členky ženské reprezentace 
Karolína Grohová a Sandra Schützová. Do Ostravy se však sjedou i zahraniční lyžaři z Norska, Švédska, Slovenska, 
Polska či Ruska. Závodu se zúčastní i zástupci Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky. 
 

Na diváky čeká i bohatý doprovodný program, jehož součástí je také letecká show nejlepšího českého akrobatického 
letce Martina Šonky, který v 15 hodin celou akci zahájí. O večerní tečku se pak postará koncert kapely United Flavour, 
který začne ve 20 hodin v aule Gong a vstup na něj je zdarma. 
 

Časový harmonogram: 15:00  Leo Express Sprint – závod pro mladé sportovce (žáci, dorost) 
17:50 – 19:30 čtvrtfinále/semifinále/finále hlavního závodu ČEZ City Cross Sprint  

 

Další podrobnosti najdete na webových stránkách akce zde. x 
                  

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6708?returnUrl=%2Fevent%2Flist
http://www.sumavska30.cz/
http://www.citysprint.cz/


 

Pozvánky na závody (leden/únor 2016) 
 

28. 1. 2016  Večerní závod – Chodovar SKI TOUR   propozice a přihlášky na našem webu 

29. - 31. 1. 2016  ČP dospělých – Boží Dar      propozice a přihlášky na našem webu 

29. – 31. 1. 2016  MČR dorostu – Boží Dar    propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Pražský pohár a veřejný závod – Vysoké n/J.  propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Velká cena Plzně – Hojsova Stráž   propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Přebor KSL JMK a veřejný závod – Nové Město propozice na našem webu 

30. 1. 2016  3. pohárový závod žactva KSL LK – Josefův Důl propozice a přihlášky na našem webu 

31. 1. 2016  Štafety dvojic – Josefův Důl     propozice a přihlášky na našem webu 

 

1. – 4. 2. 2016  Akademické mistrovství ČR – Nové Město na M. propozice na našem webu 

5. – 6. 2. 2016  Šumavská 30 – Nová Pec    propozice na našem webu 

6. 2. 2016  ČEZ City Cross Sprint – Ostrava   podrobnosti zde 

6. – 7. 2. 2016  ČP žactva – Zadov, Churáňov    propozice a přihlášky na našem webu 

6. – 7. 2. 2016  Telnická patnáctka – Adolfov v Krušných horách propozice na našem webu 

10. 2. 2016  Večerní závod Těškov – Chodovar SKI TOUR  propozice na našem webu 

10. 2. 2016  Pražský pohár – Velká Chuchle; změna termínu!   propozice na našem webu 

12. - 13. 2. 2016  Red Bull Horská smyčka – Abertamy   propozice na našem webu 

13. 2. 2016  Chodská 30 – Capartice     propozice a přihlášky na našem webu 

13. 2. 2016  Štafety dvojic – Vimperk    propozice na našem webu 

13. – 14. 2. 2016  FIS ČP/MČR Harrachov – Slavic Cup   propozice a přihlášky na našem webu 

13. – 14. 2. 2016  Klasifikační závod a VČ liga – Jablonec  propozice na našem webu 

14. 2. 2016  Jarní běh – Českorakouský pohár – Zadov  propozice na našem webu 

14. 2. 2016  Výhledská 15 – Capartice    propozice a přihlášky na našem webu 

14. 2. 2016  Krajský přebor – Vysoké nad Jizerou   propozice a přihlášky na našem webu 

14. 2. 2016  Krajský pohár – Police nad Metují   propozice na našem webu 

  
Závody FIS Světového poháru: 
 

3. 2. 2016  SP Drammen: sprint klasicky 

6. – 7. 2. 2016  SP Oslo: 30 a 50 km klasicky 

11. 2. 2016  SP Stockholm: sprint klasicky 

13. – 14. 2. 2016  SP Falun: 5 a 10 km klasicky + 10 a 15 km volně  

20. – 21. 2. 2016  SP Lahti: sprint volně + skiatlon 

 

Alpen Cup: 
 

5. – 7. 2. 2016  Campra, SUI: sprint klasicky + distance (volně, klasicky) 

 
Slavic Cup: 
 

13. – 14. 2. 2016  Harrachov, CZE: sprint volně + 10 a 15 km klasicky 

    Sobotní sprinty jsou zároveň mistrovstvím ČR dospělých a juniorů 

27. – 28. 2. 2016  Kremnica - Skalka, SVK: sprint volně + 10 a 15 km klasicky 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6348?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6379?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
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Ski Tour – únor 2016: 
 

6. – 7. 2. 2016  Orlický maraton - Deštné v Orlických horách; podrobnosti zde 

6. 2. 2016  Mini Orlický maraton; propozice na našem webu 

 

12. 2. 2016  Mini Karlovská; propozice na našem webu 

13. 2. 2016  Karlovská 50 – Velké Karlovice; podrobnosti zde 

 

20. – 21. 2. 2016  JeLyMan – Velké Vrbno; podrobnosti zde 

20. 2. 2016  Mini JeLyMan; propozice na našem webu 

 

Stopa pro život – únor 2016: 
 

20. 2. 2016  Karlův běh České spořitelny – Boží Dar; podrobnosti zde 

27. 2. 2016  ČT Šumavský skimaraton – Kvilda; podrobnosti zde 
                 

 

Metodika a trendy běžeckého lyžování 
 

Klasická technika a jak na ni 

Nácvik techniky jednotlivých způsobů běhu na lyžích je v podstatě spjat s učením se, a jak 
všichni známe z českých pořekadel „žádný učený z nebe nespadl“ nebo „opakování je matka 
moudrosti“, tuto činnost nesmíme opomíjet na žádném tréninku. Určitě také máte při prvních 
trénincích na sněhu pocit nejistoty, určité nestability nebo žasnete nad tím, že to co vaši 
svěřenci bravurně zvládali, je ten tam. I zde platí nepsané pravidlo, že se některé získané 
dovednosti, které jsme tolik trénovali v minulé sezóně, částečně zapomínají a my je opět 
musíme získat učením, tak jak je tomu třeba v matematice či dějepisu. Je to způsobeno tím, 
že se některé pohyby či dovednosti do našeho „engramu“ (paměťová stopa) nezapsaly 
dostatečně hluboko a je nutné je obnovit či opětovně vytvořit. 

 
V tomto díle se zaměříme na cvičení, která by tento engram měla zapsat do pohybové paměti 
pro klasickou techniku, respektive na běh střídavý dvoudobý (tzv. stříďák). Klasika je 
relativně jednodušší než bruslařská technika a zejména u dětí by měla být tou první, kterou by 
se měly naučit. 

 
Než si popíšeme některé praktické postupy nácviku klasické techniky, musíme si uvědomit a 
respektovat následující didaktické zásady, které při nácviku techniky všech běžeckých 
způsobů často rozhodují o úspěchu či neúspěchu jejich zvládnutí: 

 
1. Od hrubého provedení cviku k jemnému 
Nejmenší děti nebo úplné začátečníky vedeme pouze ke zvládnutí nejzákladnější formy pohybu, neopravujeme drobné 
odchylky od ideální techniky provedení. U starších dětí lze vyžadovat přesnější provedení po několikanásobném 
opakování. Součástí tohoto přístupu je odpovídající ukázka, která přesně zdůrazňuje, co je od svěřence požadováno. 
 

2. Od snadného k obtížnému 
Volíme cvičení od základního provedení až k jeho různým modifikacím (např. při nácviku klasické techniky nejprve volíme 
nácvik na místě, poté v mírném svahu a později za jízdy na rovině či v mírném stoupání. 
 

3. Od známého k neznámému 
Naučený prvek vyzkoušíme v jiných terénních podmínkách. Například odšlapování na upraveném svahu a v hlubokém 
sněhu. 
 

4. Od jednoduchého k složitému 
Nacvičenou dovednost postupně ztěžujeme. Například provádíme nácvik rovnováhy zvedáním patky lyže, později 
zvedneme celou lyži a nakonec provádíme jízdu v holubičce. 
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Jak začít s nácvikem stříďáků? 

Jednoduše od základů.  Nejprve je dobré zkusit chůzi bez lyží a později na lyžích s koordinačním pohybem paží s holemi. 
Hlavně u dětí a začátečníků se tím vytvoří pohybový základ klasické techniky. Později cvičíme chůzi s delším skluzem a 
pak můžeme přejít k hrubému „stříďáku“. Tento postup výuky techniky nazýváme komplexní. Většinou ale nevede 
k podstatnému znaku klasické techniky – jízdě v jednooporovém postavení (tzv. po jedné lyži). Proto musíme zvolit 
postup, který se odborně nazývá „analyticko-syntetický“, kdy jednotlivé části jízdy nacvičujeme samostatně s postupným 
vyústěním do střídavého běhu.  
 

Při tomto postupu je absolutním základem rovnováha! Jak již bylo výše zmíněno, dodržujte didaktické zásady. 
Rovnováhu nacvičujte nejprve na místě a klidně i bez lyží. Různé postoje zaměřené na statickou rovnováhu nám vytvoří 
základní stavební kámen pro tu dynamickou, kterou potřebujeme při jízdě na lyžích. Poté trénujte statickou rovnováhu, 
ale již za jízdy v mírném svahu. Výbornou a současně zábavnou formou jsou různé slalomové dráhy s různými úkoly, jako 
je podjíždění branek, sbírání a házení míčků a jiných předmětů.   
 

Poté se zaměříme již na specializované pohyby typické pro střídavý běh.  Nejprve opět bez lyží a také bez holí na místě 
zaujímejte polohu jako pří jízdě ve skluzu v jednooporovém postavení. Zní to složitě a složité to je, pokud není dostatečně 
rozvinutá statická rovnováha. Pokud je dobře zvládnutý pohyb na místě bez lyží, zkuste to s lyžemi.  Po dostatečném 
procvičení můžete přistoupit k imitaci běžeckého kroku z mírného svahu. Zde se prověří rovnováhové schopnosti vašich 
svěřenců. Samozřejmě je nutné, aby pohyb zvládli na obě strany, tedy jízdu v jednooporovém postavení na pravé i levé 
lyži. Opět je možné všechna cvičení provádět zábavnou nebo soutěžní formou. Oblíbené jsou soutěže o nejdelší 
dojezdovou vzdálenost v jednooporovém postavení. 
 

Po nácviku jízdy v jednooporovém postavení ze svahu je nutné začít s koordinačním pohybem paží, odrazem a jízdou 
v jednooporovém postavení. V této fázi nácviku je velmi důležitá kvalita odrazu a s tím spojené dobré namazání 
stoupacích vosků tak, aby to svěřencům nepodkluzovalo a mohli zvládnout princip dynamické rovnováhy, což je 
znázorněno na obrázku. 
 

Nejprve je dobré pohybovou 
strukturu imitovat na místě 
v pomalém tempu a později 
s dynamickým přeskokem. 
Následně zkoušíme imitační 
jízdu „stříďáku“ bez holí a 
později s holemi. Vše by mělo 
vyústit do střídavého běhu 
s odpichem holí. Opět se držíme 
zásady posloupnosti, nejprve 
trénujeme na rovině a teprve 
později do mírného svahu. 
Nebojte se i v této fázi nácviku 
zařadit soutěž, která zjišťuje, kdo 
provede nejméně odrazů na 
vytyčené vzdálenosti. 
 
Nácvik techniky - na začátku tréninku, nebo na konci? 

Cvičení techniky a rovnováhy vzhledem k náročnosti na centrální nervový systém je vhodné provádět po předchozím 
zapracování na začátku tréninku.  Je to proto, že tělo je ještě odpočaté a není problém se soustředit a jemně koordinovat 
pohyby. V počátku tréninkové jednotky můžeme podat maximálně soustředěný výkon, což je hlavním předpokladem pro 
správné technické provedení. Na konec tréninku je vhodné zařazovat tato cvičení pouze v případě, že je máme precizně 
zvládnuté, nebo pokud chceme nabyté dovednosti otestovat v únavě. 
Tak vzhůru do stopy a dobrý odraz i skluz! 
 
Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
Odborný asistent na Katedře tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

  
  


