
 



 



 



Abstrakt 
 

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu. Její první část se zabývá vývojem běžeckého 

lyžování a vývojem materiálů a technologií používaných při výrobě běžeckých lyží od 

poloviny 20. století po současnost. Taktéž jsou vysvětleny důležité pojmy z hlediska 

konstrukce, tvaru a druhů běžecké lyže. Jsou nastíněny i materiály pro hůlky a diskutovány 

jejich rozdíly. V druhé části jsou uvedeny některé materiály, které se používají na výrobu 

běžeckých lyží, čí běžeckých hůlek. Je kladen důraz hlavně na kompozitní materiály a 

matrice. Matrice je v kompozitech vyztužována vlákny či jiným typem plniva. 

 

 

 

 

Abstract 

 
The present bachelor thesis is of a retrieval type. The first part deals with the development of 

cross-country skiing and the development of materials and technologies used in the 

production of cross-country skis from the mid-20th century to the present. It also explains 

important concepts in terms of design, shape and types of cross-country skis. Additionally, 

materials for cross-country ski poles are outlined and their differences are discussed. The 

second part refers to some of the materials used in the manufacture of cross-country skis, or 

cross-country ski poles. The emphasis is mainly laid on composite materials and matrices. 

The matrix in composites is reinforced using fibre or other type of filler. 
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I. O běţeckém lyţování, běţeckých lyţích a hůlkách 

  

 1 Vývoj běţeckého lyţování 
  

 1.1 Historie běţeckého lyţování [2, 6, 7] 

  

Náznaky o existenci běžeckého lyžování existují už na kresbách starých zhruba 4 000 – 4 500 

let, které byly objeveny například v Rødøy v Norsku. Podobně staré pozůstatky lyží se našly 

rovněž ve švédském Hoting. Běžecké lyže se pravděpodobně narodily v takzvané Ugro-Lap 

oblasti, někde mezi západní Sibiří a Laponskem. Původně sloužily ohoblované dřevěné fošny 

pouze k přesouvání se po sněhu z místa na místo. Byl to velmi rychlý a účinný dopravní 

prostředek [6]. 

Sport a rekreace přišla na řadu až mnohem později. Praotcem všech lyží jsou samozřejmě 

běžky. Zhruba před 2000 lety se začaly objevovat (vyrábět) lyže podobné těm dnešním. Lyže 

měly podlouhlý tvar a měly špičku. V období středověku lyže používali hlavně vojáci, ale 

taky lékaři a duchovní. Středověká lyže byla vyrobena ze dřeva, byla asi 2,3 m dlouhá, 5 cm 

tlustá a 13 cm široká. Jako lyžařské boty se používaly obyčejné kožené boty, které byly 

spojeny s lyží pomocí vrbových větviček omotaných kolem špiček. V 19. století se lyžování 

ve Švédsku a Norsku stává sportem. První závody na běžeckých lyžích se uskutečnily 

v Norsku roku 1843. Ze Skandinávie se lyžování rozšířilo do zbytku Evropy a Spojených 

států počátkem 20. století. Na 1. zimních olympijských hrách v roce 1924 ve francouzském 

Chamoix se závodilo v běhu na lyžích na distanci 18 a 50 kilometrů. V 80. letech zažívá 

raketový nástup nová technika – bruslení.  

Od počátku lyžařského sportu se neustále zvyšuje průměrná rychlost běhu z 3,8 m/s, která 

byla dosažena v 30. letech minulého století po dnešních 7 m/s. Je to způsobeno mimo jiné 

také použitím vosků, které se začaly poprvé používat v 50. letech, v 60. letech se objevují 

umělohmotné skluznice, v 70. letech se lyže začínají vyrábět s lehkých materiálů a v dalších 

letech přicházejí grafitové skluznice. 

 

 

 1.2 Počátky pouţívání běţeckých hůlek 
  

Novodobým vynálezem je rovněž dvojice holí pomáhající lyžařům se stabilitou. Až do 19. 

století se používala jen jedna dlouhá hůl. Sloužila jako opora při jízdě a zatáčení, k brzdění, i 

jako zbraň. Dvě hole začali používat až Telemarčané, což bylo spojené se sportovním 

využitím lyží [6]. 

 

  

 2 Vývoj běţeckých lyţí (u firmy Fischer) ve 20. století [3] 
 

Úspěšný příběh lyžařského závodu Fischer začíná roku 1924 ve městě Reid, kdy se Josef 

Fischer st. rozhodl k odvážnému kroku – samostatné výdělečné činnosti ve skromné dřevěné 

stodole s  penězi půjčenými od příbuzných. Začíná s výrobou dřevěných lyží, a také výrobou 

sání. Výroba běžeckých lyží začíná v 50. letech. 
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 2.1 Počátky výroby běţeckých lyţí firmy Fischer (1950 – 

1970) [3] 
 

Po smrti Josefa Fischera st. se stal šéfem firmy jeho syn Josef Fischer ml.. Ten se svým 

šestým smyslem pro rozvíjení technologie neustále hnal dopředu proces dalšího rozvoje 

firmy. Začíná v 50. letech 20. století výrobou dřevěných sendvičových lyží, brzy poté v 60. 

letech, dosahují svého průlomu „kovové“ lyže.  

 

 

 2.2 Nové technologie ve výrobě (1970-2000) [3] 
 

V roce 1971 představuje firma Fischer svou první kolekci běžeckých lyží. Průlom je dosažen 

až modely „Europa 77“ a Europa Racing“. Na výrobu těchto lyží byla poprvé použita 

skleněná vlákna. V 80. letech se objevuje vzduchové jádro a vakuové technologie, a posléze i 

vzduchová struktura s kompozity vyztuženými vlákny.  

 

 

 2.2.1 Crown griding [3] 
  

Už v roce 1979 je prezentována žhavá novinka: Crown griding (obr. 2.1, [3]). Ta nastavuje 

nové standardy pro tzv. „bezvoskové“ běžecké lyže. Vosk na stoupání již není potřebný, 

stejně jako proužky kožešiny zapracované do skluznice. Fischer Crown grinding zdůrazňuje 

tři výhody: nejlepší využití kopací síly skrze strukturu přímých kroků, ideální skluzný výkon 

díky násobnému vyrovnání kroků s malým úhlem při skluzu a maximální odolnost proti 

opotřebení díky mimořádně tvrdé polyethylenové skluznici.  

Crown grinding si brzy získává dobrou reputaci, ale hlavní cílovou skupinou bezvoskových 

lyží jsou amatérští běžkaři, kteří lyžování berou jako svůj koníček a chtějí vynaložit co 

nejmenší úsilí bez ohledu na okolní podmínky. S tímto systémem firma Fischer vyvíjí ideální 

lyže pro populární sport. Tržby rychle stoupají s novými modely „Racing Crown“ a „Super 

Crown“ a pro firmu Fischer to znamená odrazový můstek na cestě k dobytí světového trhu 

s běžeckým vybavením. 

 

 
Obr. 2.1 Část stoupací zóny běžecké lyže. Technologie Fischer Crown [3] 
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 2.2.2 Nízkohmotnostní (odlehčené) běţecké lyţe [3] 
  

Pro běžecké lyže je hmotnost důležitým faktorem a zaměstnanci firmy Fischer jsou si toho 

vědomi od samého počátku. Nicméně se objevují pochybnosti: lehké běžky mohou snadno 

prasknout, drnčet a hůře se drží ve stopě. Fischer začíná vyvíjet odlehčené běžky s jádrem 

z tzv. voštinové struktury, které je vyrobeno ze žáruvzdorného uhlíkového vlákna. První 

odlehčené běžecké lyže jsou připraveny pro představení veřejnosti na zimních olympijských 

hrách v Lake Placid v roce 1980. I když s nimi nikdo nemá žádnou zkušenost a proslýchá se, 

že jsou naplněny héliem, rozhodne se je po svém neúspěchu na 30-ti km trati použít Švéd 

Thomas Wassberg. A s těmito „ plynovými lyžemi“ v závodě na 15 km poráží druhého 

v pořadí Fina Juha Mieta o jednu desetinu sekundy a získává historické zlato. 

Po olympijských hrách nastává po těchto lyžích veliká poptávka, avšak velkovýroba není 

možná, protože voštinová jádra jsou velice nákladné na výrobu. Proto se zkouší alternativy, 

např. lehká jádra z celulózových vláken. Jak vzpomíná vedoucí vývojového oddělení Walter 

Stephan:  „Byla zakoupena vlnitá vláknová lepenka používaná na balení. Podrobili jsme ji 

impregnaci pryskyřicí, ale první pokusy skončily požárem.“ 

Toto lehké voštinové jádro podstoupilo roky výzkumné práce, než bylo připraveno na 

velkosériovou výrobu. Teprve poté je patentováno a dostává název Air composite core 

(vzduchové kompozitní jádro, obr. 2.2, [3]). S novým materiálem rapidně klesají náklady. Na 

ZOH 1984 v Sarajevu byla většina běžců na lyžích vybavena na závody novými odlehčenými 

běžkami značky Fischer. 

Na přelomu let 1984/1985 jdou tyto běžky do běžného prodeje. Reklama hlásí: „Tajemství 

spočívá v jádru běžecké lyže, pouze 15% je hmota, zbytek je vzduch.“  Úsilí v oblasti 

výzkumu a vývoje přináší řadu ocenění. 

 

 
Obr. 2.2 Vzduchové kompozitní jádro [3] 

 

  

 2.2.3 Vakuové běţecké lyţe [3] 
  

V roce 1984 přichází firma s dalším high-tech produktem – vakuovými lyžemi, a to opět díky 

Josefu Fischerovi ml., který neustále provádí experimenty. Při vakuové laminaci jsou 

jednotlivé komponenty lyže umístěny v přesných ocelových formách, které jsou 

vzduchotěsné. Forma se odvzdušní pomocí vakuové pumpy a poté je naplněna vysoce kvalitní 

syntetickou pryskyřicí. Výsledkem je homogenní kompozitní struktura lyže bez bublin a bez 

vnitřních pnutí, což je velkou výhodou.  

V minulosti byly jednotlivé složky lyží potaženy lepidlem, umístěny do formy a vzájemně 

spojeny pomocí tepla a tlaku. Vzhledem k tomu, že se materiálové vlastnosti jednotlivých 
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složek po vyjmutí z formy lišily, musely podstoupit další zpracování – obtékání, broušení a 

přerovnání. Díky vakuovému procesu není nutné další zpracování, lyže se vyjme z formy 

přesně tak, jak je navržena a nezmění tvar ani později. Lyže vyrobené uvedeným způsobem 

mají vynikající výkon. 

V případě vakuové lyže je modifikována geometrie - průřez lyže již není obdélníkový, ale je 

lichoběžníkový. Horní plocha je užší než skluznice, to znamená, že boční stěny jsou šikmé. 

Vzhled lyže je přizpůsoben nitru lyže pomocí moderního designu. 

 

 

2.3 Vývoj běţecké lyţe v novém tisíciletí – současnost [3] 
 

V srpnu 2001 začíná firma Fischer nový vývojový projekt. Výchozím bodem je know-how, 

které Fischer nashromáždil během desetiletí výroby lyží s vláknovými kompozitními 

materiály, s vakuovou technologií a výrobou komponentů leteckého a kosmického průmyslu. 

Boduje s procesem, ve kterém se pryskyřice k impregnaci vláken zavádí do uzavřené nádoby 

pod tlakem. (= Resin Transfer Moulding – RTM laminace). 

V roce 2006 spouští výrobu lehkých karbonových (Carbonlite) běžeckých lyží. Tyto lyže jsou 

nejlehčí běžky, co kdy Fischer vyvinul. Tajemství jejich lehkosti spočívá v jádře. Výsledkem 

použití oboustranně vzduchového jádra ve spojení s nově vyvinutými multiaxiálními 

karbonovými vlákny je méně materiálu použitého na výrobu jádra. Hmotnost běžeckých lyží 

se snížila na méně než 500 gramů. Navíc uhlíkové špičky a patky minimalizují hmotnost a tím 

je dosažena větší rychlost a větší hospodárnost pohybu. Tyto ultralehké běžecké lyže jsou 

dostupné v pěti verzích včetně těch pro bruslení a klasiku.  

V roce 2013 se dostávají vrcholoví sportovci i ambiciózní lyžaři do nové dimenze rychlosti 

pomocí běžeckých lyží Speedmax (obr. 2.3, [17]). Tajemství spočívá v molekulární struktuře 

základního provedení. Obvyklý způsob nanášení povrchové úpravy zahrnuje vysoké teploty a 

tlaky, které poškozovaly skluznici lyží. S ohledem na tuto skutečnost vyvíjí Fischer Cold base 

bonding, což je jedinečný proces, který zachovává původní molekulární struktury homogenní 

tím, že při dokončování nepoužívá obvyklé kombinace tepla a tlaku. Výsledkem je, že Fischer 

zajišťuje bezkonkurenční skluz a maximální rychlost. 

 

 
Obr. 2.3 Část běžecké lyže Fischer Speedmax [17] 
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3 Konstrukce běţecké lyţe [2] 
 

Nosná část běžecké lyže se skládá z různých materiálů, jako například z laminátů ze skelných 

vláken, u kvalitních běžek se používá větší, či menší podíl karbonových vláken, slitiny 

lehkých kovů nebo dřeva rozličných tvrdostí ve formě plátků. Jádra běžeckých lyží jsou 

zhotovena z akrylátové pěny, polyamidové nebo hliníkové struktury, která se podobá tvaru 

včelí plástve a bývá označována také jako „voština“ nebo z různých druhů měkkého dřeva. 

Případně některé druhy lyží jsou duté.  

 

Při výrobě běžeckých lyží se většinou používá jeden ze tří typů konstrukcí [2]:  

A) Sendvičová struktura – skládá se z více vrstev materiálů o různých vlastnostech, které jsou 

spojeny lepidlem a za vysokých teplot jsou slisovány. 

B) Krabicová struktura – skládá se ze dvou nosných plátků, spojených boční výztuží. Vnitřní 

prostor běžecké lyže je vyplněn jádrem z velmi lehkých materiálů. 

C) Skořepinová struktura – skořepina se nachází na vrchní i boční části lyže, ze spodní části je 

uzavřena nosným plátkem. Jádro je z lehkých materiálů. 

 

 

 3.1 Tvary běţeckých lyţí [2] 
 

A) Telemarský tvar – tyto lyže jsou nejužší uprostřed (pod vázáním), směrem ke špičce a k 

patce se rozšiřují. Díky tomu není obtížná manipulace při zatáčení, což je vhodné zejména pro 

rekreační běžkaře. 

B) Člunkový tvar – tyto lyže jsou naopak uprostřed nejširší a směrem od vázání se zužují. 

Jedná se o typický tvar pro závodní běžky na klasickou techniku. 

C) Laťkový tvar – lyže jsou stejně široké v každém místě, díky tomu lepé drží směr, když se 

běžka nenachází ve stopě; je to nejběžnější tvar běžecké lyže. 

 

  

 3.2 Vlastnosti běţeckých lyţí [2] 
 

Lyže mají 3 důležité funkční vlastnosti, a sice: 

 točivost, 

 vodivost, 

 rychlost. 

 

Konstrukce lyží, která umožňuje rychlejší jízdu, způsobuje horší točivost a vodivost. Při 

dobré vodivosti je horší točivost. Díky zúžení střední části běžecké lyže může po zakrojení 

hrany do sněhu lyže zatočit. U některých modelů bruslařských lyží se vykrojení dělá z důvodu 

lepšího vedení lyže při odrazu. U lyží na klasický styl je potlačena vodivost i točivost na úkor 

rychlosti, protože běžka je vedena ve stopě. Bruslařská lyže má vyšší vodivost, kvůli tomu, že 

se pohybuje převážně mimo stopu. Její vodivost je dosažena díky zpevnění hran a větší 

tuhostí špičky a patky ve zkrutu.  

 

 

 



8 

 

Další vlastnosti, které mají vliv na jízdní vlastnosti lyže: 

 skluznost, 

 pevnost, 

 tvrdost, 

 pružnost. 

 

 

 3.3 Druhy běţeckých lyţí [2, 26] 
 

A) Backcountry – Jsou určené především pro pohyb mimo stopy. Mají telemarský tvar a jsou 

vykrojené podle předpokládaného terénu. Pro lepší vedení lyží na zledovatělém povrchu 

jsou opatřeny ocelovými hranami, které prodlužují životnost lyže. Mohou mít skluznici 

s protismykovou úpravou. Jejich doporučená délka je 10 – 15 cm nad výšku postavy. 

B) Turistické – Universální lyže určené pro pohyb ve stopě i mimo ni. Jejich šířka je menší 

než lyže pro backcountry  (48 – 55 mm) a vyznačují se větší stabilitou. Jsou navrženy 

především pro klasický styl běhu. Jsou měkčí a díky tomu i pomalejší. Skluznice může 

mít protiskluzovou úpravu, ale nemusí. Délka 15 – 25 cm nad výšku postavy. 

C) Nordic cruising – Lyže určené do stopy i do terénu, které jsou kratší a lehčí a díky tomu 

lépe ovladatelné. Lyže je ve špičce širší.  

D) Sportovní – Určeny především do upravené stopy. Jsou užší než turistické lyže (45 – 47 

mm) a také tvrdší. Vyrábějí se ve třech variantách: 

a) Klasické 

Tyto běžecké lyže jsou nejčastější, jsou určeny pro klasickou techniku a jízdu v běžecké 

stopě. Skluznice stoupací zóny těchto běžek se ošetřují stoupacími vosky, to zajistí odraz 

směrem dopředu při zatížení běžky. Skluzné části skluznice se ošetří vosky sjezdovými. 

Klasické běžky mají výraznou špičku s ostrým vrcholem, přes kterou je veden správný 

skluz a “odšvihnutí” nohy po odrazu. Tyto běžky mohou mít skluznici opatřenou 

protismykovou úpravou, což jsou třeba „šupiny“, multigrip. Mají vysokou klenutou 

komoru. Měly by být delší o 20 – 30 cm než výška člověka. Důležitý faktor je hmotnost 

člověka a to kvůli tvrdosti lyže.  

b) Bruslařské  

Tento typ lyží vznikl v sedmdesátých letech minulého století.  Bruslařské lyže poznáme 

podle špičky, která je málo prohnutá směrem nahoru a je prakticky plochá, protože přes 

ni není veden skluz. Tyto běžky jsou kratší než klasické běžky a jejich skluznice se 

neošetřuje stoupacím voskem, pouze vosky skluznými. Jsou tvrdší než lyže na klasiku. 

Mají horší vodivost a tím se snižuje stabilita. Délka o 5-15 cm větší než výška člověka. 

c) Kombi   

Tyto lyže se snaží skloubit vlastnosti klasických i bruslařských lyží do jedné; víc se 

podobají lyžím na klasiku, jsou však o něco tvrdší a mají méně klenutou komoru. Délka 

10-20 cm nad výšku postavy. 

 

E) Závodní – Jejich jedinou prioritou je dosažení maximální rychlosti. Jsou velmi lehké, ale 

nevýhodou je, že jsou náchylnější na zlomení a i skluznice je náchylnější na poškození. 

Dělí se na klasické a bruslařské lyže. 
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 3.4 Části běţecké lyţe 

  

 
Obr. 3.1 : Řez běžecké lyže [18] 

 

Běžecká lyže (obr. 3.1, [18]) se skládá z mnoha různých částí, mezi nejdůležitější části však 

patří skluznice a jádro. Obě tyto části jsou dělány tak, aby byla dosažena co největší rychlost, 

a proto se vyrábí z velmi lehkých materiálů. 

 

 

 3.4.1 Skluznice [12, 13, 16] 
 

Skluznice (obr. 3.2, [19]) je jedna z nejdůležitějších součástí běžek. Je to spodní tvrdá část 

běžecké lyže, která je v kontaktu se sněhem. Tloušťka skluznice je 1 – 1,5 mm. Je téměř vždy 

vyrobena z polyethylenu, obsahující další přísady. Polyethylen má velmi nízkou povrchovou 

energii, což má za následek, že skluznice je hydrofobní a může odpuzovat vodu. Častou 

příměsí je grafit, který se používá u lepších sportovních lyží či u lyží závodních, 

nejmodernější přísadou jsou nanovlákna. Základní výhodou skluznice s příměsí grafitu jsou 

lepší skluzné vlastnosti. U turistických běžek se v oblasti stoupací komory mohou nacházet 

šupiny (obr. 3.3, [20]), které vytvářejí protismyk. Není potřeba použití stoupacích vosků, 

proto jsou tyto běžky vhodné pro rekreační běžkaře. Nevýhodou šupin je, že jsou hlučnější a 

zvětšují tření a tím jsou pomalejší než hladké skluznice. 

 

Skluznice se dále liší svojí molekulovou hmotností, zjednodušeně se jedná o schopnost 

absorbovat vosky, a to díky obrovskému množství nano- a mikropórů, v nichž vosk po 

zažehlení zůstává. Levné typy skluznic, které procházejí odlišným výrobním procesem 

(většinou extrudované skluznice) tyto póry prakticky nemají. Mají menší molekulovou 

hmotnost než kvalitní skluznice a tudíž běžecké lyže nepojedou tak rychle, jako lyže se 

sintrovanou skluznicí. Lepší skluznice s větší molekulovou hmotností si nejen díky vyšší ceně 

zaslouží, ale také vyžaduje, zvýšenou péči. Je potřeba se o ně aktivně periodicky starat, za což 

se odmění lepším skluzem. Podle technologie výroby se rozlišují skluznice extrudované a 

sintrované [16]. 

 



10 

 

 
Obr. 3.2 Část skluznice běžecké lyže [19] 

 

Obr. 3.3 Skluznice opatřena šupinami [20] 

  

  

 3.4.1.1 Cold base bonding [15] 
  

Jedná se o molekulární strukturu kluznice. Struktura je při běžném nanášení skluznice 

ovlivňována velkým teplem a vysokým tlakem, proto firma Fischer vyvinula Cold base 

bonding, což je jedinečný postup, který zachová homogenitu původních struktur tím, že brání 

kombinaci horka a tlaku při nanášení skluznice. Tato technologie zajišťuje výborný skluz a 

maximální rychlost. Je zde i pozitivní vedlejší efekt: díky homogenitě struktur zůstávají i 

jednotlivé póry skluznice nedotčené v původním tvaru. Jedinečná absorpce vosku a podstatně 

zlepšená brousitelnost skluznice vytvářejí nejlepší předpoklady pro maximální rychlost [15]. 

V minulosti měly běžecké lyže rozdílné vlastnosti při různých teplotách. Důvod spočívá 

v rozdílných reakcích materiálů použitých pro „tělo“ lyže a její skluznici při změnách teplot. 

U lyží je to nežádoucí, neboť jízdní vlastnosti se tak nevypočitatelně mění. Díky Cold Base 

Bonding, působí nově vyvinutá speciální rovina jako mezivrstva, která účinně pohlcuje 

tepelné změny v různých materiálech. Výsledkem je konzistentní a perfektní lyžařský výkon 

při všech teplotních podmínkách. 

 
  

 3.4.1.2 Extrudovavá skluznice 

 

Extrudované skluznice se vyrábí vytlačováním roztaveného polyethylenu. Jsou výrazně méně 

porézní, méně náročná na údržbu, ale mají menší skluznost. Používají se především u 

levnějších běžek [16]. 
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3.4.1.3 Sintrovaná skluznice 

 

Sintrované skluznice, jsou kvalitnější a vyrábí se slisováním práškového polyethylenu a jeho 

krátkodobým zahřátím, takže dojde jen k lehkému svaření prášku. Sintrovaná polyethylenová 

skluznice tak zůstává velmi porézní a má lepší skluzné vlastnosti [16]. 

 

  

 3.4.2 Plášť [12] 
 

Plášť lyže je vyroben z tvrzených uhlíkových kompozitů nebo kevlaru. Na horní část pláště se 

připevňuje vázání. Plášť slouží k ochraně běžecké lyže, ale má i funkci ozdobnou.  

 

  

 3.4.3 Špička [12, 14, 15, 26]  
 

Je to přední část běžecké lyže. Bývá zahnutá nahoru, aby se běžka nezachytávala ve sněhu. U 

bruslařských typů lyží je velmi málo prohnutá směrem nahoru, je plochá a širší, protože přes 

ni není veden skluz. Může v ní být díra, a to z důvodů: snížení váhy (asi o 5 gramů), zvýšení 

rychlosti díky sníženému odporu vzduchu, lepšího držení stopy, což vede k tomu, že lyže 

nevibrují tolik do stran. U lyží na klasiku je špička výrazná s ostřejším vrcholem, protože je 

přes ni veden skluz. Firma Fischer vyvinula 3D špičky (obr. 3.4, [15]) z pravého karbonu, což 

má za následek optimální rozmach díky snížení hmotnosti. 

 

 
Obr. 3.4 Karbonová špička a patka [15] 

 

 

 3.4.4 Jádro běţecké lyţe 
 

Jádra bývají vyrobena z více druhů dřeva nebo i z kombinace dřeva a jiného materiálu 

(speciální tvrzené pěny) a jejich konstrukce musí být co nejlehčí, mají tedy až 

osmdesátiprocentní podíl vzduchu, což je docíleno různými technologiemi zpracování - 

materiál má podobu včelího plástu (voštiny) nebo disponuje mikroskopickými vzduchovými 

komůrkami [12]. 
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 3.4.4.1 Materiály jader [16] 

  

Dřevěné jádro 

Používá se na nižších modelech běžek, kde se ovšem vyskytuje také v mnoha variacích. Od 

jednoduché lepené konstrukce, přes frézovanou až po kvalitní lehké jádro s mnoha 

vzduchovými kanálky [16]. 

 

Kompozitní jádra  

Kvalita kompozitního jádra závisí na konstrukci a přídavných materiálech, používaných na 

jeho vyztužení v určitých oblastech. Většina kompozitních jader má jako nosnou bázi jádra 

polyuretan (PUR) s dalšími příměsemi. U závodních modelů je PUR nahrazen akrylovou bází, 

která vykazuje lepší vlastnosti. Samotné jádro je dále oplétáno skelnými vlákny v různých 

vrstvách a úhlech, aby byla zajištěna dostatečná tuhost a lepší přenos sil. Výkonnější modely 

jsou již s karbonovým opletem a nosnými pláty z karbonu v kombinaci s tradičním triaxiálním 

opletem ze skelných vláken. Výsledkem této top konstrukce je velmi tvrdá běžka při 

zachování velmi nízké váhy [16]. 

 

Pěnová jádra  

Jádro z polyuretanové pěny používá specifického vyztužení karbonovými a skelnými vlákny 

tak, aby vyhovovalo nejrůznějším účelům, sněhovým podmínkám a typům lyžařů. Poskytují 

lyžím značky Madshus odpovídající lehkost a vynikající tlumící vlastnosti [21]. 

 

  

 3.4.4.2 Typy jader [15] 

 

Air channel 

Technologie vyfrézovaných vzduchových kanálků do dřevěného jádra. Ve srovnání s čistě 

dřevěnou jádrovou konstrukcí může být ušetřeno 250 gramů na hmotnost jádra, které je 

vysoce odolné proti zlomení a nabízí optimální rozložení plošného tlaku. 

 

Air channel basalite (obr. 4.5, [15]) 

Technologie vyfrézovaných vzduchových kanálků do dřevěného jádra. Dalším použitím 

vláken z vulkanického bazaltu znamená snížení váhy o 290 gramů (250g frézované 

vzduchové kanálky, 40g vlákna z vulkanického bazaltu) v porovnání s čistým dřevěným 

jádrem. 

 
Obr. 4.5 Průřez běžeckou lyží s jádrem Air channel basalite [15] 
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Air tec steel edge (obr. 4.6, [15]) 

Speciálně vypočtené vzduchové kanálky v lehkém dřevě znamenají snížení váhy o 150 gramů 

na pár oproti Air channel konstrukci. Použití skleněných laminátových vláken zaručuje 

dokonalou sílu a optimální povrchové rozložení tlaku. Hmotnostně vyladěné jádro pro lyže s 

ocelovými hranami. 

 
Obr. 4.6 Průřez běžeckou lyží s jádrem Air tec steel edge [15] 

 

Air tec basalite 

Speciálně vypočtené vzduchové kanálky v lehkém dřevě znamenají snížení váhy o 150 gramů 

na pár oproti Air channel konstrukci. Vlákna z vulkanického bazaltu pomáhají snížit váhu a 

umožňují výbornou pružnost běžecké lyže při jakékoliv teplotě. 

 

Air core basalite (obr. 4.7, [15]) 

Kombinace vzduchového (Air Core) materiálu s velmi lehkým dřevem má vzduchové 

kanálky optimalizované počítačem. To umožní značné snížení váhy o 70 gramů na pár ve 

srovnání s Air Tec designem. Vlákna z vulkanického bazaltu umožňují výbornou pružnost 

běžecké lyže při jakékoliv teplotě. 

 
Obr. 4.7 Průřez běžeckou lyží s jádrem Air core basalite [15] 

 

Air core basalite pro  

Velmi lehká konstrukce odolná proti zkroucení a s vysoce stabilními bočnicemi. Vlákna 

z vulkanického bazaltu pomáhají snížit váhu a umožňují výbornou pružnost běžecké lyže při 

jakékoliv teplotě. 
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Air core HM Carbon (obr. 4.8, [15]) 

Osvědčený vzduchojádrový materiál. Nejúspěšnější lyže s jádrem, které obsahuje až 80% 

vzduchu pro velmi nízkou hmotnost. Jádro je kombinované s vysoce molekulárními 

uhlíkovými vlákny. Díky nově vyvinuté technologii lepení za studena poskytuje jádro lyže 

optimální výkon a maximální rychlost. 

 

 
Obr. 4.8 Průřez běžeckou lyží s jádrem Air Core HM Carbon [15] 

 

Air core carbonlite (obr. 4.9, [15]) 

Speciálně vyvinutá dvousměrná vzduchová jádra s víceosou karbonovou tkaninou umožňuje 

dosáhnout hmotnosti menší než 500 gramů na 1 běžeckou lyži. Použitím špičkových 

materiálů z uhlíku a kompozitní technologie je dosaženo zvýšeného výkonu. 

 

 
Obr. 4.9 Průřez běžeckou lyží s jádrem Air core carbonlite [15] 

 

Air core Carbon 

Nejúspěšnější jádro běžky v historii lyžování. Tato technologie je založena na dlouhodobé 

zkušenosti v leteckém a kosmickém průmyslu. Materiál obsahuje více než 80% vzduchu a je 

extrémně lehký. Běžecká lyže využívá technologii odolnou proti zkroucení a zlomení. 

Obsahuje víceosové uhlíkové vlákna a zajišťuje tak větší výkon. 
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 4 Hůlky [4, 5] 
 

V závislosti na měnícím se stylu lyžování se měnila jejich délka a v souvislosti s kvalitou 

běžeckých tratí se přizpůsoboval tvar a velikost košíčku okolo hrotu. Čím dál tím větší 

pozornost se však věnuje používaným materiálům. Od běžeckých holí pro rekreační běžkaře 

se očekává především pevnost, u závodních holí co nejnižší hmotnost [4]. 

Velmi důležitá je i délka hůlek. Jednoduchá rada zní, že hůlky určené na klasické lyžování by 

měly být dlouhé po ramena závodníka, kdežto hůlky na bruslení by měli dosahovat po 

závodníkovu bradu. Pro pohodlné držení hůlek se vyrábí různé druhy madel a poutek. U 

hliníkových hůlek se používá plastové madlo s jednoduchým poutkem. Karbonové hole mají 

madlo kombinované z plastu a korku. Poutko je speciálně tvarované pro levou a pravou ruku 

a je nastavitelné. Pro dobrý odpich jsou hůlky opatřeny plastovými košíčky různé velikosti a 

tvaru a kovovým hrotem. 

 

 

4.1 Kovové hůlky 
 

Vyrábějí se především z hliníku a jeho slitin (obr. 4.1, [22]), jsou více odolné proti zlomení, 

ke kterému může dojít při pádu běžkaře, další jejich výhodou je nižší pořizovací cena (jejich 

průměrná cena je kolem 500 Kč) ve srovnání s hůlkou karbonovou, a taky se vyznačují 

dlouhou životností (jestliže se při pádu ohnou, dají se hned na místě narovnat téměř do 

původního tvaru, pouze působením lidské síly). Jejich nevýhodou (hlavně pro profesionální 

běžkaře) je jejich větší hmotnost. Jsou tedy převážně určeny pro rekreační běžkaře. 

 

 
Obr. 4.1 Hliníková hůlka (Salomon) [22] 

 

 

4.2 Vláknové hůlky 
 

Tyto hůlky se vyrábí z vláken skelných či kevlarových (aramidových). Jejich výhodou je nižší 

váha než u hliníkových hůlek. Jsou taktéž určeny především pro rekreační běžkaře. 

 

 

4.3 Karbonové hůlky 
 

Karbonové hůlky (obr. 4.2, [23]) jsou velmi lehké, mají vysokou tvrdost a výborně se chovají 

v průběhu švihu, ale protože je karbon křehký materiál, tak se relativně snadno lámou. Mohou 

se kombinovat se sklolaminátem, a obecně platí, že čím více je v materiálu karbonu, tím je 

hůl tužší a lehčí. Jsou využívány převážně profesionálními běžkaři. Jejich nevýhodou je 

vysoká cena (kolem 5000 Kč).    

 

 
 

Obr. 4.2 Karbonová hůl (Swix) [23] 
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II. Materiály pouţívané na výrobu běţeckých lyţí a hůlek 

  

 5 Lamináty [1] 
 

Plasty vyztužené vlákny obsahující krátká nebo dlouhá 3,5 až 24 μm silná vyztužující vlákna 

ze skla, uhlíku nebo aramidu a matrici z termosetu nebo termoplastu. Vstřikované plasty 

vyztužené krátkými vlákny se často řadí mezi vyztužené plasty, protože technologie 

zpracování, která je obdobná jako u nevyztužených plastů, pouze omezeně ovlivňuje 

požadovanou anizotropii. Avšak 90% všech vyztužených plastů se skládá ze směsi dlouhých 

skleněných vláken a polyesterových nebo vinylesterových pryskyřic. Z aplikačního hlediska 

je většina vyztužených plastů uspořádána vrstevnatě. Tento materiál má řadu výhod, ale i 

nevýhod [1]. 

 

  

 5.1 Výhody laminátů [1]: 
 

 velká pružnost při deformaci, 

 vysoká pevnost a tuhost, kterou lze přizpůsobit směru a druhu zatížení, zejména při 

zatížení v tahu ve směrech vláken, při nízké hmotnosti kompozitu, 

 značná přizpůsobivost každému tvaru, 

 značná odolnost vůči dynamickému namáhání při vysokém mechanickém tlumení, 

 nízký součinitel teplotní délkové roztažnosti, 

 vysoká odolnost proti stárnutí a korozi, 

 mnoho možností kombinace matrice a vláken, 

 dobrá surovinová základna, 

 menší požadavek na investice při malém počtu výrobků [1]. 

 

 

 5.2 Nevýhody laminátů [1]: 
 

 složité chování materiálu (vlastnosti kompozitu nelze jednoduše odvodit součtem 

vlastností jeho složek), 

 specifické vlastnosti materiálu a způsoby zpracování, 

 nízká mez pevnosti v tahu ve směru kolmo ke směru uložení vláken (tvorba trhlin, 

oslabení spojení vlákna a matrice), 

 nízká odolnost proti působení vlhkosti za tepla [1]. 

 

 

 6 Kompozity - vlákna [1] 
 

Materiály ve formě vláken se jako konstrukční prvek používají jen zřídka. Pokud se ale 

nachází v kompaktní formě, stávají se kompozitním materiálem. Kompozitní plasty se 

skládají z vláken s vysokou měrnou pevností, případně tuhostí a přizpůsobivého úložného 
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materiálu – matrice (pojiva). Existuje řada vláken, které se používají na výrobu kompozitů, 

pro výrobu běžeckých lyží nebo hůlek jsou používána především vlákna skleněná, aramidová 

(z nichž je nejznámější Kevlar) a uhlíková.  

  

  

 6.1 Skleněná vlákna 
 

Textilní skleněná vlákna (obr. 6.1, [1]) je společný název pro tenká vlákna s průměrem od 3,5 

do 24 μm s pravidelným kruhovým průřezem, tažená z roztavené skloviny. 

Skleněná vlákna z bezalkalické skloviny jsou vynikajícím elektrickým izolantem s vysokou 

pevností pro záření, proto se označují jako E – vlákna (elektrická) a jejich sklovina jako E – 

sklovina. Je to nejčastější používaný druh skloviny pro výrobu vláken, který postupně jako 

standardní typ obsadil téměř 90% trhu. 

(Sklovina s vyšším obsahem SiO2, MgO a Al2O3 má o 40 – 70 % vyšší pevnost a označuje se 

v USA jako S – sklovina (S – strength), v Evropě jako R – sklovina (R – resistence) a 

v Japonsku jako T – sklovina). Bezalkalická skleněná vlákna – AR – vlákna, s poněkud 

odlišným složením oproti E – vláknům, mají vysokou odolnost proti alkáliím a používají se 

pro vyztužení betonu [1]. 

 

 
Obr. 6.1 Skleněné vlákno [1] 

 

Relativně vysoké hodnoty pevnosti a E – modulu jsou důsledkem silné kovalentní vazby mezi 

křemíkem a kyslíkem v trojrozměrné síti sklonoviny. Zesítěná struktura a síla jednotlivých 

vazeb je závislá také na druhu použitích oxidů kovů. Skleněná vlákna jsou na základě své 

amorfní struktury izotropní, na rozdíl od uhlíkových a aramidových vláken. Dodací formou 

textilního skla jsou příze, skaná příze, pramenec, rohož, sekaný pramenec a krátké vlákno [1]. 

 

 

 6.1.1 Výroba skleněných vláken [1] 
 

Skleněná vlákna se vyrábějí tažením z trysek. Ve sklářské peci, vyzděné žáruvzdornou 

keramikou, se při teplotě asi 1400 °C roztaví křemičitý písek (SiO2), vápenec (CaCO3), kaolín 

(Al4[Si4O10](OH)8), dolomit (CaMg(CO3)2), kyselina boritá (B(OH)3) a kazivec (CaF2) na E- 

sklovinu, několik dní se čiří, a pak se vede v tekutém stavu kanálky předpecí do spřádacích 

trysek. Tyto trysky z platinové slitiny jsou zahřáté na takovou teplotu, aby z jejich 200 – 4000 

trysek, umístěných na spodní straně předpecí, sklovina pomalu vytékala a rychle tuhla do 

tvaru vláken. Vlákna jsou na výstupu z trysky asi 2 mm tlustá. Teprve dloužením vysoce 

viskózních vláken na velmi rychle rotujícím navíjecím zařízení se vlákna kalibrují na zvolený 

průměr např. 10 μm a současně prodlužují až na 40 000 násobnou délku. Odtahová rychlost 
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vláken je až 50 m.s
-1

. Sdružením těchto téměř neviditelných elementárních vláken vzniká 

ohebné spřádací vlákno. 

Při výrobě textilních vláken se v průběhu tažení nanáší na čerstvě tažená vlákna lubrikace ve 

formě vodní emulze [1]. 

 

 

Úkolem povrchové úpravy je: 

 chránit citlivý povrch křehkých elementárních vláken, 

 přizpůsobit stávající vlákna dalšímu zpracovatelskému procesu, 

 spojit jednotlivá vlákna do manipulovatelného spřádacího vlákna, 

 zlepšit vazby mezi organickou pryskyřicí a anorganickým vláknem [1]. 

 

Lubrikanty obsahují mj. čtyři základní důležité složky: 

 filmotvornou – vinylacetyláty polymerizované do určitého stupně, polyestery a jiné 

pryskyřice, chránící elementární vlákna a spojující je do pramenů, 

 maziva – poskytují vláknu, případně příslušnému produktu, potřebné kluzné 

vlastnosti, 

 apretace – obvykle na silanové bázi – typ apretace musí odpovídat použitému typu 

pryskyřice, 

 antistatika – anorganické soli, které odvádějí elektrostatický náboj [1]. 

 

Protože sklovina je směrem od povrchu ochlazována a tuhne, vznikají při tažení v této oblasti 

pnutí. Přiměřeně tomu je vnější obal vlákna roztahován, zatímco vnitřní hmota, která je 

v roztaveném tekutém stavu, nevykazuje žádné napětí. Po ochlazení celého průřezu a 

ukončení tažení je vlákno z vnější strany pod vlastním radiálním a osovým napětím, proti 

kterému působí uvnitř vlákna vlastní tlakové napětí [1]. 

 

 

 
Obr. 6.2: Nejdůležitější typy sklolaminátových výztuží, pro reaktivní pryskyřice: a) roving 

(pramenec), b) rohož, c) tkanina z pramenců, d) tkanina z vláken,  

pro termoplasty: e) krátká vlákna (délka 0,22 mm), f) dlouhá vlákna (délka 5 mm) [1] 

 

Vlákna uvedená na obr. 6.2 [1] se samostatně používají jen výjimečně. Používají se hlavně 

pro textilní zpracování, pro vyztužení termosetů, termoplastů a lehkých plastů, pro výrobu 

povrchových rohoží a papírů [1]. 

 

 



19 

 

 6.1.2 Sklolaminát roving (pramenec)  
 

Skládá se z 20 – 60 konců, sdružených v rovnoběžně uložených nestočených vláken nebo 

tažených přímo z taveniny (6 – 12 000 elementárních vláken). Zpracovává se buď sekáním, 

tkaním, navíjením nebo tažením nekonečného pramence [1]. 

 

 

 6.1.3 Druhy vazeb ve sklolaminátové tkanině [1] 

  
Na obr. 6.3, [1] jsou uvedeny základní typy vazeb používaných při výrobě sklolaminátových 

tkanin. 

a) Plátnová vazba – jednoduchá základní vazba, s dobrou rozměrovou stálosti a malému 

otřepu při řezání; 

b) Keprová vazba – vyšší pevnost a tuhost způsobená menším zvlněním vláken. Tkaniny jsou 

ohebnější, a proto vhodnější pro tvarované prvky než tkaniny s plátnovou vazbou; 

c) Atlasová (saténová) vazba – má menší vychýlení vláken než keprová vazba, velmi dobrou 

řasitelnost a z toho vyplývající vhodnost pro prostorově složité prvky. Atlasové tkaniny 

umožňují dosáhnout velmi hladký povrch [1]. 

 

 
Obr. 6.3: Druhy vazeb vyztužujících tkanin a) Plátnová vazba, b) keprová vazba, c) atlasová 

(saténová) vazba [1] 

 
  

 6.1.4 Tkaniny s různou skladbou vláken v osnově a útku [1]  
  

Na obr. 6.4, [1] jsou uvedeny tkaniny s různou skladbou vláken v osnově a útku. 

a) Jednosměrná tkanina – tenká vlákna v útku slouží k fixaci vláken v osnově. Laminát může 

obsahovat více vláken v osnově při stejném podílu pojiva. Vhodné pro aplikace vyžadující 

vysokou pevnost a tuhost při jednosměrném namáhání (např. výroba lyží) 

b) Směsná tkanina – v osnově a útku jsou použity různé druhy vláken. 

c Hybridní tkanina – v těchto tkaninách jsou využity kladné vlastnosti různých vláken při 

jejich kombinaci ve tkanině, např. rázová houževnatost aramidových vláken s tuhostí 

uhlíkových vláken nebo mez pevnosti v tlaku tlustších skleněných vláken [1]. 
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Obr. 6.4 Tkaniny s různou skladbou vláken v osnově a útku a) jednosměrná tkanina, b) 

směsná tkanina, c) hybridní tkanina [1] 

 

 

 6.1.5 Vlastnosti skleněných vláken [1] 
 

Skleněné vlákno je izotropní, což znamená, že jeho materiálové vlastnosti v podélném a 

příčném směru jsou totožné: 

pevnost v tahu:  Rm t║f = Rm t┴f  = 3 500 N.mm
-2

 pro čerstvě tažené vlákno 

                          Rm t║f = Rm t┴f  = 1 500 N.mm
-2 

po zpracování 

E – modul:        E = 75 000 N.mm
-2

 

 

 Modul pružnosti v tahu (E – modul) je přibližně stejně velký jako u hliníku a činí asi 

jednu třetinu hodnoty modulu pružnosti oceli, pevnost v tahu je vyšší než u většiny 

organických i anorganických vláken a je většinou podstatně vyšší než u oceli (v 

kompaktní formě). Vzhledem k porovnatelně nižší hustotě skla je hodnota měrné 

pevnosti vláken vysoká. 

 Mez průtažnosti skleněného vlákna má hodnotu kolem 3%. Deformace je přitom téměř 

elastická, tj. skleněné vlákno nemá viskoelastické chování jako syntetická vlákna. 

 Tepelné vlastnosti skleněných vláken překonávají tepelné vlastnosti jiných materiálů. Ani 

dlouhodobé trvalé namáhání při 250 °C nesnižuje hodnoty mechanických vlastností.  

 Skleněná vlákna jsou nehořlavá, a tudíž ohnivzdorná. Hodí se proto pro výrobu 

kompozitů. 

 Bod měknutí E – skloviny je vyšší než 625 °C. 

 Součinitel teplotní délkové roztažnosti skleněných vláken je nižší než u většiny 

konstrukčních materiálů [1]. 

 

 

 6.2 Aramidová vlákna [1]  
 

Aramidová vlákna (obr. 6.5, [1]) jsou vyrobena na bázi lineárních organických polymerů, 

jejichž kovalentní vazby jsou orientovány podle osy vlákna. Předností těchto vláken je vysoká 

pevnost a tuhost. Molekuly jsou navzájem spojeny vazbami - vodíkovými můstky. 

Aromatická jádra v řetězcích jsou nositeli vysoké tuhosti. Odhadovaná teoretická pevnost je 

kolem 200 000 N.mm
-2

. Pravidelné uspořádání fenylenových jader a aramidových skupin 

s vazbami vodíkových můstků dává řetězcům vysokou tuhost a způsobuje současně vysokou 

hustotu struktury uspořádání. Orientace krystalických nadstruktur a z nich složených fibril 
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kolísá podle modelových představ více nebo méně kolem osy vláken. To odůvodňuje rozdíl 

hodnot skutečného a teoretického E – modulu.[1] 

 

 
Obr. 6.5 Řez aramidovým vláknem se silným roztřepením v místě lomu [1] 

 

 

 6.2.1 Výroba 
 

Výroba polyfenylentereftalamidových vláken spřádáním z taveniny není možná, protože 

teplota roztavení leží nad teplotou tepelného rozkladu. Vysoce krystalická vlákna se silně 

orientovanými molekulami se proto spřádají z vysokoviskózního 20% roztoku 

v koncentrované kyselině sírové. Jednotlivá elementární vlákna se spojují a pro zlepšení 

zpracovatelnosti se mnohokrát potírají, neutralizují a opatřují aviváží (pomocný textilní 

prostředek pro zlepšení kluzných a zpracovatelských vlastností). 

Aramidová vlákna se mohou zapracovávat do všech běžných reaktivních pryskyřic i 

termoplastů. V laminátu lze využít až 70% jejich skutečné pevnosti, při zvláště tažné matrici 

dokonce ještě více. Aramidové elementární vlákno má kruhový průřez a je na povrchu lehce 

zdrsněno; průměr vlákna je kolem 12 μm. Měrná hustota 1,45 g.cm
-3

  je v porovnání 

s ostatními vyztužujícími vlákny nízká, a tím je vedle vysoké meze pevnosti v tahu další 

vynikající vlastností [1]. 

 

 

 6.2.2 Vlastnosti aramidových vláken [1] 
 

 S hustotou ρ = 1,45 g.cm
-3

 je to nejlehčí vyztužující vlákno s vysokou měrnou pevností 

v tahu. 

 Je silně anizotropní, např. hodnota E-modulu měřená kolmo k vláknu je daleko nižší než 

hodnota měřená ve směru vlákna, podobně je tomu i u pevnosti. 

 Mez pevnosti v tlaku ve směru vláken je výrazně nižší než mez pevnosti v tahu. 

Aramidové kompozity jsou proto velmi vhodné pro lehké konstrukce s převažujícím 

tahovým namáháním, nikoli však pro konstrukce namáhané ohybem nebo tlakem. 

 Aramidová vlákna jsou hydrofilní, tzn. absorbují vlhkost (až do 7 %). Vlhkost ovlivňuje 

pevnost spoje mezi vláknem a matricí, proto vlákna musí být před použitím vysušena. 

Absorbovaná vlhkost ovlivňuje i pevnost vlastního vlákna. 

 Aramidová vlákna nejsou příliš odolná proti vysokým teplotám. Ve formě kompozitu 

odolávají teplotě až 300 °C, neroztaví se však, a jsou proto vhodná pro protipožární 

ochranné obleky. 
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 Teplota skelného přechodu: Tg = 300 °C. 

 Teplota rozkladu: Tz = 480 °C. 

 Adheze aramidových vláken k matrici je často nižší než u ostatních vláken. 

 Vytvrzené konstrukční prvky z aramidových kompozitů se obtížně obrábějí [1]. 

 

 

 6.2.3 Kevlarová vlákna [8, 9, 10] 
 

Kevlar je materiál vytvořený spojením para-fenylendiaminu a tereftaloylchloridu. Výsledkem 

je aromatické polyamidové (aramidové) vlákno. Je to plast vyvinutý firmou DuPont v roce 

1971. Původně sloužil jako náhrada oceli ve výztuhách pneumatik, dnes se z kevlaru vyrábí 

části letadel a raketoplánů, neprůstřelné vesty, boty proti nášlapným minám, ochranné přilby i 

jiné ochranné pomůcky, ale taky různé druhy sportovního vybavení, atd.  

Je vyráběn chemickou společností DuPont ve dvou hlavních typech, a to Kevlar 29 a Kevlar 

49. Výroba je velmi drahá kvůli speciálním požadavkům výrobního procesu a nutnosti 

speciálního vybavení.  

 

 

 6.2.3.1 Hlavní typy Kevlaru [8, 10] 

 

a) Kevlar® - používá se jako vyztužovací materiál pro automobilové i bicyklové pneumatiky. 

Pomáhá výrazně snížit možnost vzniku defektu. Tyto pneumatiky jsou značně dražší než 

obyčejné.  

b) Kevlar® 29 – používá se na výrobu neprůstřelných panelů u lehkých vojenských vozidel. 

Odolává útoku RPG – ručního protitankového granátometu. Tento typ Kevlaru je ideální, 

protože je lehký a nehořlavý a nabízí ochranu před vysokými teplotami.  

c) Kevlar® 49 – má největší pevnost v tahu, proto se používá na zpevnění trupu lodí. Je 

populární jako materiál pro lodě, protože je lehký a může vydržet značné množství síly, 

pevnost v tahu a náraz. 

 

 

 6.2.3.2 Vlastnosti Kevlaru [8, 9] 

 

Kevlar má výborné vlastnosti díky své vnitřní struktuře (jeho molekuly jsou pravidelně 

uspořádány v souběžných liniích). Používá se hlavně díky své mimořádně vysoké pevnosti a 

tepelné odolnosti. 

 Je silný a relativně lehký. Jeho pevnost v tahu jak pro Kevlar 29, tak Kevlar 49 je osmkrát 

větší než u ocelového drátu.  

 Na rozdíl od většiny plastů se netaví, sublimuje při teplotě asi 450 °C. Může vznítit, ale 

hoření přestane, když se odstraní zdroj hoření.  

 Zachovává si své vlastnosti až do teplot -196 °C. 

 Odolává mnohým chemickým látkám, ale dlouhodobé působení silných kyselin nebo 

zásad způsobuje, že se začne postupem času rozkládat. 

Kevlar má i své nevýhody, a to, že má velmi nízkou pevnost v tlaku. To je důvod, proč není 

používán místo oceli jako primární stavební materiál pro stavbu budov, mostů. Stejně jako 
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ostatní plasty i kevlar po dlouhém vystavování se ultrafialovém záření se zabarvuje a dochází 

k degradaci vláken. Kevlar koroduje, pokud je vystaven působení chlóru. 

 

 

 6.3 Uhlíková vlákna [1] 
 

Uhlíková vlákna (obr. 6.6, [1]) jsou technická vlákna s extrémně vysokou pevností a tuhostí, 

ale s nízkou tažností. Výchozí organické suroviny ve vláknitém tvaru jsou nejprve 

karbonizované. Přitom se odštěpí téměř všechny prvky až na uhlík. Se stoupající teplotou, a 

tím se zvyšující grafitizací, se zlepšují mechanické vlastnosti. Při teplotě nad 1 800°C je 

tvorba grafitové struktury ukončena, i když vzdálenost vrstev ve vláknech zůstává vždy větší 

než u vrstev v čistém grafitu [1]. 

 

 
Obr. 6.6 Řez uhlíkový vláknem[1] 

 

  

 6.3.1 Výchozí suroviny pro výrobu uhlíkových vláken [1] 
 

1) Celulóza – vyrobená vlákna však mají méně dokonalou strukturu, používají se převážně 

jako izolační materiál pro vysoké teploty. 

2) Polyakrylonitril (PAN) – jeho použití je stále častější, vlákna z něj vyrobená jsou 

považována za standardní vlákna. 

3) Smola, ze které se nákladným způsobem připravují vlákna. Tato vlákna mají velmi 

vysokou hodnotu E-modulu a velice dobré tepelné a elektrické vlastnosti. Jejich pevnost 

v tlaku je ve srovnání se standardními vlákny podstatně nižší, protože jejich vazby mezi 

jednotlivými grafitovými rovinami jsou řidší. 

 

Uhlíková vlákna se skládají z více než 90 % z uhlíku, < 7 % dusíku, < 1 % kyslíku a < 0,3 % 

vodíku. Mají průměr 5 – 10 μm. E-modul a pevnost se mohou měnit v širokém rozsahu. Jsou 

závislé na stupni orientace uhlíkových vrstev a na výskytu vadných míst, která vznikla ve 

vlákně během výroby. Průmyslová výroba uhlíkových vláken využívá dva výrobní postupy: 

technicky významnější je postup využívající polyakrylonitril jako „prekurzor“, v druhém 

případě se vychází ze surovin bohatých na uhlík [1]. 
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 6.3.2 Vlastnosti uhlíkových vláken 
 

 Uhlíková vlákna mají proti syntetickým vláknům progresivní deformační chování, tzn. se 

zvyšujícím se zatížením stoupá hodnota E-modulu; 

 vysoká pevnost i hodnoty E-modulu až do teploty 500°C: Rm Pt║f = 1 500 – 3 500 N.mm
-2

, 

E║f = 180 000 – 500 000 N.mm
-2

 ; 

 nízká hustota: ρf = 1,6 – 2 g.cm
-3

 ; 

 mimořádně vysoká korozní odolnost (neodolávají pouze silně oxidačnímu prostředí); 

 uhlíková vlákna jsou ve srovnání se skleněnými vlákny silně anizotropní: typická hodnota 

poměru E║f / E┴f = 28; 

 uhlíková vlákna jsou za normálních podmínek velmi křehká a při zpracování se snadno 

lámou. Proto se při zpracování povrchově upravují apretací směsí na bázi epoxidové 

pryskyřice. Ta slouží jako ochrana při zpracování a současně jako prostředek pro zlepšení 

vazby mezi vláknem a matricí; 

 při delším skladování dochází k vytvrzování apretační povrchové vrstvy a vlákna ztrácejí 

ohebnost; 

 uhlíková vlákna mají vysokou odolnost proti dlouhodobému dynamickému namáhání. 

Dynamické vlastnosti laminátu s uhlíkovými vlákny jsou lepší než u všech ostatních 

materiálů [1]. 

 

 

 6.4 Čedičové vlákno [24, 25] 
 

Tato vlákna se vyrábí z vyvřelé horniny (čediče), metodou podobné výrobě skleněných 

vláken; při ní se čedič taví v pecích při teplotě 1300 °C a vlákna se získávají z taveniny 

centrifugálním vyfukováním, multirolováním a vyfukováním při tuhnutí.  

 

Vlastnosti 

Příze z bazaltu mají vysokou voděodolnost (přes 90%). Jejich teplotní odolnost je 650 – 

800°C. Čedič je mrazuvzdorný do teploty -260 °C a je i velmi málo hygroskopický (<0,1% 

při 65 % vlhkosti). Čedičová vlákna mají vysokou pevnost v tahu (1,85 – 2,15 GPa), a vysoký 

modul pružnosti (100 GPa), jsou však velmi křehká.  
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 7 Kompozity - matrice 
 

Matrice je materiál, kterým je prosycen systém vláken a partikulárních komponent tak, že po 

zpracování vznikne stálý výrobek. Vzniklá surovina se označuje jako kompozit. 

Úkolem matrice je zaručení geometrického tvaru, zavedení a přenos sil, ochrana vláken, tj,.: 

 přenos namáhání na vlákna, 

 převedení namáhání z vlákna na vlákno, 

 zajištění geometrické polohy vláken a tvarové stálosti výrobku, 

 ochrana vlákna před vlivy okolí [1]. 

 

Zásadním hlediskem pro kvalitu kompozitu je zajištění adheze na fázovém rozhraní matrice – 

vlákno. Pro zlepšení lepší fyzikální a případně i chemické vazby mezi vláknem a matricí se 

nanese na vlákno apretace vhodná pro určitý druh matrice a vlákna. Matrice musí mít 

vhodnou viskozitu a povrchové napětí, aby vlákno smočila úplně a bez bublin [1]. 

 

 

 7.1 Rozdělení matric [11] 
 

 7.1.1 Kovové matrice 
 

Použití kovové matrice pro kompozity má proti nejčastěji používané polymerní matrici 

některé výhody, mezi něž patří např.: elektrická vodivost, teplotní vodivost, nehořlavost, 

smyková pevnost, tvárnost (zpomalující mechanismus rozvoje trhlin), odolnost proti obrusu, 

možnost povlakování, spojování, tvarování, vyšší tepelná odolnost, odolnost proti erozi a 

povrchovému poškození. Nejvýznamnější zástupci této skupiny matric jsou lehké slitiny 

hliníku. Matrice může být vytvářena z prášku, fólie, případně taveniny [11]. 

 

 

 7.1.2 Keramické a skleněné matrice 
 

Keramika je atraktivní materiál pro vysoké pevnosti při vysokých teplotách, pro malou 

hustotu a pro vynikající odolnost oxidaci; její nevýhodou je křehkost. Kvůli vysokému 

modulu a nepatrnému creepu jsou k jejímu vyztužení vhodná jen málokterá vlákna. Většinou 

se pro matrici používají oxidy, nitridy nebo karbidy různých prvků, např.: Al2O3, ZrO2, sklo, 

grafit, atd. Pro vlákna je vhodný molybden, ocel, safírové whiskery. Spojení vláken s matricí 

je obvykle slabé. Je-li součinitel teplotní roztažnosti vláken větší než součinitel teplotní 

roztažnosti matrice, může dojít k úplnému oddělení. Součinitel teplotní roztažnosti však 

nesmí být ani příliš malý, neboť rovnoběžně s vlákny mohou v matrici vzniknout vysoká 

tahová napětí, která vedou až ke vzniku trhlin. Důsledkem vyztužení keramiky vlákny je vždy 

značné zvýšení houževnatosti až na 6 kJ.m
-2

 [11]. 

 

 

 7.1.3 Silikátové matrice 
 

Jedná se o cementovou maltu, beton, sádru. V cementové matrici, která je silně alkalická, 

dochází ke korozi většiny skleněných vláken, a tak musí být chráněna nebo musí být použita 

speciální skla. V sádrové matrici jsou skleněná vlákna obyčejně pokryta polyvinylacetátovým 
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povlakem, aby se zvýšila soudržnost. Množství vláken musí být obvykle menší než asi 6%, 

aby se nezhoršila zpracovatelnost.  

 

 

 7.1.4 Polymerní matrice [1, 11] 
 

Vláknové kompozity s polymerní matricí mají nejdelší tradici, patentovány jsou od roku 

1916. Podle vlastností i podle výrobního postupu se výrazně liší podle toho, je-li polymer 

termoplast nebo reaktoplast. 

 

 

 7.1.4.1 Termoplastové matrice  

 

Výhodou těchto matric může být poměrně dobrá dimenzionální stabilita, malý obrus, zvýšená 

pevnost, modul a houževnatost. Nejčastější termoplasty pro vyztužování vlákny jsou 

polyamidy, polyetylen, polypropylen, polykarbonát, styren – akrylonitril acetát, atd.  

K vyztužení jsou vhodná vlákna skleněná, uhlíková a aramidová nebo jejich kombinace. 

Vlastnosti těchto kompozitů, které jsou nehomogenní a anizotropní, velmi závisí na výrobním 

postupu (který ovlivňuje rozložení vláken, orientaci vláken, distribuci délek apod.), na 

pevnosti, houževnatosti, povrchové úpravě vláken a na viskoelastickém chování matrice. 

Kritická délka skleněného vlákna o průměru 0,012 mm, která ještě může vyztužovat 

kompozit, je pro běžné termoplasty asi 0,13 – 0,33 mm.  

Pro vyztužení termoplastů jsou používána: 

 krátká vlákna (0,20 mm) – pro vyztužení a zesílení matrice při vstřikování. 

 dlouhá vlákna (do 0,25 mm) – většinou se dávkují z plastifikačního extruderu přímo do 

lisovací formy. 

 nekonečně dlouhá vlákna 

 

Povrchové úpravy vláken výrazně zlepší smáčení a adhezi k matrici a sníží zbytková napětí na 

rozhraní, a tím zlepší výslednou pevnost kompozitu. Značný vliv na pevnost i tuhost má 

zvýšená teplota; zvětšená teplotní vodivost kompozitů s uhlíkovými vlákny vede k většímu 

odvodu tepla než u kompozitů se skleněnými vlákny, a tím ke zlepšení únavové pevnosti [11]. 

 

 

 7.1.4.2 Reaktoplastové matrice  

 

Reaktoplasty vyztužené vlákny jsou nejrozšířenější konstrukční kompozit, zasahují do všech 

odvětví průmyslu s širokým rejstříkem matricí, výztuží, uspořádání, způsobu výroby a 

vlastností. Vlákna mohou být organizovaně uspořádána rozmanitým způsobem nebo náhodně 

orientována. Po vláknech skleněných, která nemohou poskytovat konstrukcím dostatečnou 

tuhost vzhledem k nízkému modulu, se uplatňují vlákna uhlíková, keramická, kovová, 

aramidová nebo jejich kombinace. Pro matrici jsou nejrozšířenější polyesterové, epoxidové, 

melaminové a siloxylové pryskyřice. Perspektivní jsou speciální polyesterové pryskyřice, ty 

umožňují rychlé vytvrzení (asi 2 min při teplotě 180 °C), mají výbornou odolnost proti 

vlhkosti, životnost směsi je až ½ roku a neodpařují se.  

Další pryskyřice polystyren-pyridinová poskytuje polymery stabilní při 330 °C a vysoké 

vlhkosti. Jednotlivé kompozitní pásy (fólie) se připravují do tvaru pregrepových pásů, které se 

spojují do laminátů žádané tloušťky a vlastností. Přítomnost velkého množství mezipovrchů 

je do značné míry příčinou velké pevnosti a houževnatosti kompozitů. Velký vliv na vlastnosti 
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kompozitů má přitom kvalita styku mezi vlákny a matricí (např. póry nebo vzduchové kapsy 

na vláknech způsobují koncentrace napětí a umožňují vybočení vláken). Celý povrch vláken 

je třeba smočit matricí a zajistit co nejúčinnější spojení. K tomu se používají vazebná činidla, 

jejichž použití vždy zlepšuje pevnost a houževnatost materiálu. Soudržnost spoje ovlivňuje 

řada činitelů – např. polymerační smrštění vyvodí radiální sevření vláken, které zvyšuje 

adhezi, ale vyvolává i zvýšení smykových napětí ve směru vláken, a tím odčerpá jistou část 

smykové pevnosti. Důležitý je i účinek změny teploty. Vlastnosti ovlivňuje i vnější povrch 

laminátů a účinek prostředí [11]. 
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 8 Závěr 

  
Předložená bakalářská práce se věnuje vývoji materiálů na výrobu běžeckých lyží. V práci je 

nastíněna stručná historie lyžování a počátek používání hůlek. Jsou uvedeny základní části 

běžecké lyže, její struktury, tvary, druhy, konstrukce. Jsou zmíněny i některé materiály na 

výrobu běžeckých lyží. 

 

V první kapitole je stručně popsaná historie běžeckého lyžování od dob používání sněžnic 

před 4500 let přes vývoj lyží ve středověku, vznik běžeckého sportu v 19. století až po její 

rychlý vývoj ve 20. století. Je zmíněno první použití běžeckých holí. 

 

Druhá kapitola se zabývá vývojem materiálů a technologií ve firmě Fischer při výrobě 

běžeckých lyží, která začíná v 50. letech minulého století. Jsou popsány důležité momenty, 

které znamenaly pokrok ve výrobě běžecké lyže. 

 

Třetí kapitola se zabývá konstrukcí běžecké lyže, jejího tvaru, vlastnostmi a druhy, z nichž 

nejznámější a nejvyužívanější jsou lyže na klasiku a bruslení. Dále tato kapitola popisuje 

důležité části běžecké lyže. Nejprve je zmíněna skluznice a její druhy. Dále je uvedeno 

několik slov o plášti a špičce. A v neposlední řadě je uvedeno jádro a materiály, které se 

využívají pro jeho výrobu. Jsou zmíněny i inovace některých výrobců. 

 

Čtvrtá kapitola se zabývá běžeckými hůlkami a materiály, které se používají na jejich výrobu. 

U jednotlivých typů materiálů jsou uvedeny jejich výhody, ale i nevýhody a jsou navzájem 

porovnány. 

 

V páté a šesté kapitole jsou uvedeny materiály, z kterých se vyrábí běžecké lyže nebo hůlky. 

Jsou zmíněny lamináty a jejich výhody, či nevýhody. Dále jsou uvedeny kompozity, jako 

např. skleněná, uhlíková, čedičová a aramidová vlákna, u kterých je popsána jejich výroba a 

některé jejich vlastnosti. U aramidových vláken je detailněji popsán Kevlar. 

 

V poslední sedmé kapitole jsou zmíněny druhy matric, které se používají na vyztužení 

kompozitů. 

 

Doufám, že předložená bakalářská práce poskytuje čtenáři ucelenější pohled na běžecké lyže 

z hlediska jejich určením konstrukce a použitých materiálů. 
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