
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ   

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 

 

  

 

 

 

EVOLUCE MATERIÁLŮ POUŽÍVANÝCH NA VÝROBU 
SJEZDOVÝCH LYŽÍ 
EVOLUTION OF THE MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF DOWNHILL SKIS 

 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
 

AUTOR PRÁCE   MARTIN VÁCLAVÍK 
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. ZINA PAVLOUŠKOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2013 

  



 
  



 



Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi 
a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením 
na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, tak i pro 
ostatní části lyže, a to z hlediska porovnání použitých konstrukčních materiálů 
a technologií. Jmenovány jsou základní prvky a charakteristiky lyží, způsoby výroby, 
materiály určené pro výrobu jednotlivých částí lyží a v neposlední řadě také typy lyží. 
Práce je doplněna o rozbor několika vzorků lyží, na kterých byly provedeny výbrusy, 
pozorovány a porovnávány struktury. Cílem tohoto pozorování bylo zjistit, zda 
materiály zjištěné v praktické části odpovídají informacím obsažených v teoretické 
části. 

 

Abstract 

The submitted thesis is a retrieval type and is concerned with the technologies 
and materials used in the manufacture of downhill skis with a deeper focus on the 
last ten years. Examined are materials for the manufacture of ski cores as well as 
other parts of the ski, and that in terms of comparison of the construction materials 
and technologies. Listed are basic elements and characteristics of skis, methods of 
manufacture, materials for the manufacture of individual parts of the skis and, last but 
not least, the types of skis. The work is eked out with the analysis of several samples 
of skis, on which were made cuts, they were observed and structures were 
compared. The aim of this observation was to determine whether the materials found 
in the practical section corresponds to the information contained in the theoretical 
part. 
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1. ÚVOD 

1.1. Historie lyžování ve světě 

Na rozdíl od dnešní doby, kdy je lyžování vnímáno především jako rekreační sport, 
byly lyže (někdy také nazývány ski) na počátku využívány především jako rychlý 
a levný dopravní prostředek. Kořeny lyžování sahají do skandinávských zemí 
do doby před 5000 lety, kdy tehdejší obyvatelé chtěli zdokonalit sněžnice. Využili 
dlouhé stehenní kosti zvířat připevněné na nohy pomocí kožených řemínků, čímž 
vnikly první lyže. Před zhruba 2000 lety však byly vyrobeny lyže, které se vzhledem 
podobaly těm, které již známe z dnešní doby. Výraz „ski“ pochází z norštiny 
a označuje tento typ přepravy. V historii není neobvyklé, že známé věci 
každodenního života byly vyvinuty nebo zdokonaleny díky válkám. Tento fakt měl vliv 
i na lyže. Ve 13. století při Bitvě o Oslo byly lyže použity norskými vojáky na průzkum 
nepřátelských táborů. Postupem času se staly dopravním prostředkem doktorů, 
duchovních, porodních asistentů a dalších lidí, kteří žili v zasněžených 
skandinávských zemích. Středověké lyže byly vyrobeny ze dřeva, byly přibližně 
2,3 m dlouhé, 5 cm tlusté a 13 cm široké. Prototypem dnešních lyžařských bot byla 
velmi jednoduchá kožená bota, která byla k lyži připevněna pouze kůží nebo pomocí 
vrbových větviček omotaných kolem prstů. Řemínek pro fixaci paty použili poprvé 
v 18. století vojáci norské armády, což jim umožnilo sjíždět kopce vyšší rychlostí 
s mnohem lepší ovladatelností. Jako první také použili hůlky. V 19. století nastal 
důležitý zlom a lyžování se stalo sportem v Norsku a Švédsku, odkud se na počátku 
20. století rozšířilo po celém evropském kontinentu a Spojených státech. Lyžování se 
jako skutečný sport dostalo do podvědomí lidí v období druhé světové války. Český 
nadšenec Matyáš Žďárský z Kožichovic objevil novou metodu sjezdu plužením 
a také začal používat druhou hůlku pro ještě vyšší stabilitu při sjezdech z prudkých 
alpských vrcholků. Nastal velký rozvoj a ve světě vznikala nová lyžařská střediska 
i spolky příznivců tohoto sportu. Po vynalezení lyžařského vleku roku 1932 došlo 
k ještě většímu rozšíření center. Lyžování se dokonce roku 1924 stalo nedílnou 
součástí prvních zimních olympijských her konaných v Chamonix. Po druhé světové 
válce je již možné příznivce tohoto sportu počítat v milionech. I přes rostoucí 
popularitu se však jen málo změnilo na konstrukci lyže jako takové. Stále byly 
vyráběny ze dřeva, především z ořechového či jasanového. Lyže byly vylepšeny 
ocelovými hranami pro lepší skluz a ovladatelnost, ale kvůli klesajícím zásobám 
dřeva začali výrobci experimentovat s novými materiály. Běžnými se tak 
v padesátých letech 19. století staly lyže kovové. Tyto lyže ale neměly kovové hrany, 
takže s nimi lidé často zapadávali do mokrého sněhu, protože na jejich skluznice 
nemohl být nanesen vosk. Hliník na výrobu lyží poprvé použil americký lyžař Howard 
Head. Na dřevěné jádro pomocí lepidla a za vyšších teplot nalisoval hliníkovou 
vrstvu. Nevýhodou ovšem bylo, že hliníková skluznice snadno zmrzla, čímž se na ni 
lepil sníh a lyže nebyly moc dobře použitelné. Později Head představil lyže z lehkého 
a ohebného plastu s kovovými hranami. První pár těchto lyží byl i přes vysokou cenu 
velmi populární mezi občasnými lyžaři i experty díky velmi dobré a snadné 
ovladatelnosti. O deset let později vytvořili Freg Langdorf a Art Molnar první lyže 
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ze skelných vláken. Mezitím se místo upínacích kožených řemínků přešlo 
na propracovaná kovová vázání, která zajistila prsty nohou, zatímco pata byla volná. 
Od této chvíle šel vývoj prudce kupředu až do dnešní doby, kdy se při výrobě hledí 
především na požadavky zákazníka. [1], [2] 

1.2. Historie lyžování v Českých zemích 

Co se týče Čech, traduje se, že první lyže k nám přivezl kníže Jan Harrach v roce 
1892, který jimi vybavil své lesní dělníky, aby se mohli lépe pohybovat 
v zasněžených horách. Lyžování se ujalo a rychle se rozšířilo mezi všechny vrstvy 
obyvatelstva. Město Jilemnice se stalo nejvýznamnějším střediskem českého 
lyžování a je označováno za „kolébku českého lyžování“. Ve skutečnosti to však bylo 
trochu jinak. První lyžaři, dva synové městského rady Krause z Görlitz, se na naší 
půdě podle historických spisů objevili už v roce 1880 na krkonošské Petrově boudě. 
Za významného propagátora lyžování je u nás považován Josef Rössler-Ořovský, 
který si nechal poslat z Norska první dva páry lyží. Zajímavostí je, že tyto lyže 
objednal omylem (původně chtěl brusle pro svůj klub „Bruslařský klub Praha“, což si 
ovšem v Norsku špatně vyložili jako Bruslar ski klub, tedy Bruslarův lyžařský klub). 
Lyže byly navíc procleny jako vesla dlouhá 2,5 m s jednou holí. S bratrem je tedy 
vyzkoušeli a ještě téhož roku založili v Čechách první ski-klub v Evropě mimo území 
Skandinávie. V případě určení prvního výrobce lyží v Čechách je v písemných 
pramenech zmiňován kořenovský stolař Rössler, který zhotovil své první lyže již 
v roce 1889. Je také nutné zmínit, že na Vysočině vyrobil první lyže truhlářský mistr 
Adolf Slonek, jehož firma se později za dob vlády KSČ stala součástí národního 
podniku SPORT, ze kterého se po několika transformacích vyvinula známá firma 
Sporten, která je velice úspěšná i dnes, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. 
[3], [4], [5] 
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2. K POJMU LYŽE 

2.1. Důležité části lyží 

Hned na začátek je důležité zamyslet se nad tím, co to vlastně lyže je a z čeho 
se skládá. 

Toto jsou tedy ty nejdůležitější body lyže, které mají zásadní vliv na její funkčnost (viz 
obr. 1), přičemž s ohledem na to, že většina výrobců používá anglickou terminologii, 
jsou v následujícím textu uvedeny v závorce i anglické pojmy pro jednotlivé 
konstrukční prvky: 

1) Skluznice (Base) – hlavní část lyže, 
která přichází do styku se sněhem. 

2) Horní povrch lyže (Deck) – vrchní 
část lyže, na kterou se montuje 
vázání. 

3) Vyklenutí, průhyb (Camber, 
Rocker) – pokud položíme lyže 
na rovný podklad, můžeme si 
všimnout, že mezi středem lyže 
a podkladem je mezera. Právě tato 
mezera se nazývá vyklenutí nebo 
také prohnutí.  

4) Kontaktní body (Contact points) – 
jedná se o místa styku lyže 
s povrchem, samozřejmě však 
za předpokladu, že nemáme lyže 
nasazeny. 

5) Špička (Tip/Nose) – přední část lyže, která je ohnuta nahoru, což zabraňuje 
zachycení lyže ve sněhu. 

6) Pata (Tail) – zadní část lyže, která může být rovná, ale i přizvednutá. Vzdálenost 
od špičky po patu, měřená v centimetrech, je celková délka lyže. 

7) Hrany (Edges) – tyto části lyže jsou kovové a umožňují dělat oblouky. Aktivní 
délka hrany je hrana, která se při jízdě zařezává do sněhu. Jedná se tedy o rovnou 
hranu mezi patkou a špičkou. V podstatě je to vzdálenost mezi kontaktními body. 
Kratší aktivní hrana znamená rychlejší, ale potenciálně nestabilní, oblouk. 

8) Šířka špičky (Shovel) – jedná se o nejširší část lyže. 

Obr. 1 – Charakteristické body lyže [2] 
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9) Šířka středu (Waist width) – je tím myšleno nejužší místo lyže, které se většinou 
nachází v jejím středu nebo blízko něj (záleží na typu lyže a jejím využití). 

10) Vykrojení (Sidecut) – při představě lyže jako obdélníku se jedná o množství 
odebraného materiálu pro vytvoření zakřiveného tvaru lyže. Jinak řečeno, jedná se 
o rozdíl mezi šířkou špičky, středu a patky v závislosti na délce. Větší vykrojení, 
neboli menší rádius, má logicky za následek ostřejší a kratší oblouky. Nutno dodat, 
že obvykle je špička širší (pro snadné a rychlé zahájení oblouku) a patka užší, ale 
mohou být i identické (jen zřídka). 

11) Rádius – konstrukční, tedy teoretická vypočtená hodnota poloměru pomyslného 
kruhu, který by vznikl dle krojení lyže. Většinou se udává jako jeden údaj (občas dva, 
výjimečně tři), ale tvar vykrojení až na výjimky není pravidelný (největší vykrojení 
ve špičce, nejmenší ve středu, menší v patce). Při jízdě v oblouku se zahraněná lyže 
prohne (proto má výše zmíněné vyklenutí) a podle toho vytvoří rádius skutečný, tedy 
jetého oblouku, který je vždy menší než konstrukční. Rádius se při zachování šířky 
mění s délkou lyže – čím kratší lyže, tím menší rádius a naopak. [2], [6] 

2.2. Konstrukční prvky lyží a používané materiály 

Tato kapitola částečně navazuje na kapitolu předchozí. Jsou zde uvedeny všechny 
důležité konstrukční prvky (viz obr. 2), ze kterých se lyže skládá, a také materiály, 
ze kterých jsou tyto prvky vyráběny. 

2.2.1. Jádro lyže 

Jádro je stěžejní prvek lyže, který má největší vliv na její charakteristiky a následné 
chování na svahu. Použitý materiál je tedy velmi důležitý, protože z této části 
pramení takřka veškerá torzní tuhost a podélná pevnost. V posledních letech se 
začíná stávat běžné, že jádro neobsahuje dřevo od špičky až po patu, ale dřevěná 
část jádra končí 10 až 20 cm před oběma konci lyže. Dále na něj navazují kompozity 
nebo, u dražších modelů, karbon či aramid. Je otázka, zda toto řešení zlepšuje oproti 
celodřevěnému jádru výsledné vlastnosti lyže či nikoliv. 

Většina jader je vyrobena z tvrdého dřeva, jako je buk, bříza, osika, paulovnie, jasan, 
jedle, javor, smrk, topol či bambus. V praxi pak jádro vznikne z proužků různých 
druhů dřeva navrstvených dohromady. Dřevo se používá díky svým specifickým 
vlastnostem – dobře tlumí vibrace, má nízkou rezonanci a dobře drží tvar. Na rozdíl 
od ostatních materiálů má dřevo jisté zpoždění při návratu do původního stavu, což 
je právě tak důležité pro tlumení nerovností. Níže jsou uvedeny vybrané druhy dřeva 
společně s jejich typickými vlastnostmi: 

1) Jasan 

Jasan patří do skupiny tvrdých dřev. Má výborné mechanické vlastnosti – tvrdost, sílu 
v pnutí a flexibilitu. Ačkoliv má vysokou hustotu (600 až 700 kg/m3), jedná se o jeden 
z nejlepších materiálů pro výrobu jádra. 
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2) Buk 

Tento materiál patří, stejně jako jasan, 
do rodiny tvrdých dřev a také má podobné 
vlastnosti, ovšem s vyšší hustotou (650 až 
750 kg/m3). Je to rovněž prvotřídní 
materiál pro jádro lyže. 

3) Stříbrná jedle 

Stříbrná jedle je měkké dřevo používané 
do lyžařského jádra pro svoji nízkou 
hustotu (500 až 600 kg/m3) a svojí 
pružnost. 

4) Topol 

Dřevo topolu náleží do rodiny měkkých 
dřev a má podobné vlastnosti jako stříbrná 
jedle. Jeho hustota je ještě menší (400 až 
450 kg/m3). Je to dřevo trvanlivé a je 
používáno na výrobu lehkých a pružných lyží. [7], [8], [9] 

Dřevo ale samozřejmě není jediný materiál, se kterým se v jádru setkáme. Zde jsou 
tedy i další materiály, které se do jádra k dřevu přidávají nebo jej často i nahrazují: 

1) Pěna 

Velké množství lidí si myslí, že pěna je pro lyže podřadný materiál, ale ne vždy tomu 
tak je. Důležitá je konečná cena lyže a především to, pro jaké účely je lyže stavěna. 
Pěna je rozhodně levnější než dřevo, je měkčí a pružnější. Tyto vlastnosti jsou 
ideální pro začínající lyžaře, kteří potřebují snadnou kontrolu nad lyží. S pěnou se 
nejčastěji setkáme u dětských lyží. Bohužel také u těch nejlevnějších lyží 
z velkoobchodních výprodejů, kde lidé slyší především na cenu. Úplně jinou úroveň 
však má pěnové jádro v kombinaci s dřevěným nebo i vysoce kvalitní pěnová jádra 
od firem jako Salomon či Atomic (tato firma je mimochodem průkopníkem v oblasti 
kvalitních pěnových jader), tyto lyže jsou kvalitně vyrobeny a dost vydrží. Výhoda 
pěnových jader je, že s časem většinou neztrácí své vlastnosti – pružnost a průhyb. 
Dřevěné jádro bohužel časem o průhyb 
přichází. Proto může jít v kombinaci 
s kvalitní pěnou a jejím přiměřeným 
množstvím o velmi stabilní řešení. Při 
výběru lyže je tedy velmi vhodné se 
dobře informovat, v jakém množství 
a jakým způsobem je pěna použita. 

 

Obr. 2 – Konstrukční prvky lyže [7] 

Obr. 3 – Fischer Fuma Air Core [10] 
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2) Vzduch 

Je to sice trochu s podivem, ale i vzduch se skutečně používá v jádrech lyží. 
A to především k jejímu odlehčení bez větších dopadů na pevnost jádra. Vzduch se 
většinou nachází v trubicích nebo plástvech vedoucích napříč celým jádrem, jak je 
naznačeno na obr. 3. Nejčastěji tuto konstrukci používá firma Fischer. [7], [10] 

3) Dalšími materiály mohou být karbon, kevlar, hliník, titan nebo Titanal, které jsou 
popsány níže v kapitole 2.2.3. 

2.2.2. Bočnice 

Bočnice se nachází na boku lyží u jejich hran. Jejich úkolem je především 
mechanická ochrana před poškozením hran a jádra. Bývají nejčastěji vyrobeny 
z ABS plastu a často se pod nimi ještě nachází tenká vrstva gumy pro lepší absorpci 
nárazů. Setkat se ale můžeme i s hliníkem nebo bambusem. Bočnice většinou 
nesahají až na špičky a paty lyže, v těchto místech je jádro kryto plastovými chrániči. 

Obecně můžeme bočnice rozdělit do tří typů v závislosti na tom, jak jsou jednotlivé 
vrstvy lyže poskládány. Toto rozdělení je tedy závislé na kostrukci lyže, které je 
popsáno v kapitole 3. 

1) ABS bočnice / Sendvičová konstrukce 

Zkratka ABS vyjadřuje název amorfního 
termoplastického kopolymeru 
Akrylonitrilbutadienstyren, který je velmi 
dobře odolný proti mechanickému 
poškození, je však zároveň houževnatý 
a dobře tvarovatelný. Navíc je odolný 
proti nízkým i vysokým teplotám. Díky 
dobrému přenosu tlaku na hrany se tyto 
bočnice používají pro závodní lyže, 
protože tak napomáhají torzní tuhosti, 
lepší přilnavosti hran a také větší odolnosti proti nárazům. Vzhled bočnic 
a uspořádání vrstev uvnitř lyže je patrné z obr. 4.  

2) Capová konstrukce 

Tato konstrukce je charakteristická 
nižšími vrstvami kompozitu nad a pod 
jádrem a také tenčí potahovou vrstvou 
na povrchu lyže (viz obr. 5). Díky této 
koncepci je lyže o něco lehčí, zároveň 
je také povrch lyže díky zakřivenému 
tvaru o něco méně náchylný 
na poškození. Nevýhodou tohoto řešení 
je nižší torzní tuhost, ze které může 
pramenit menší přilnavost hran a horší ovladatelnost ve vyšších rychlostech. 

Obr. 4 – ABS bočnice [7] 

Obr. 5 – Capová konstrukce [7] 



LITERATURA 

9 

 

3) Hybridní konstrukce 

Hybridní konstrukce většinou znamená, že jádro lyže je chráněno vrstvou kompozitu, 
bočnice jsou ve střední části lyže tvořeny ABS typem bočnice, na patě a špičce lyže 
přechází bočnice do capového typu konstrukce. [7] 

2.2.3. Vrstvy kompozitu 

Z těchto vrstev pramení většina torzní pevnosti. Vrstvy kompozitu mohou být 
umístěny buď pod jádrem, nebo taky nad jádrem (viz obr. 6). 

Existuje několik druhů kompozitů, které 
se používají, často se kombinují různé 
materiály pro získání optimálních 
vlastností. Stejně jako u jádra lyže, i zde 
záleží na určení lyže a požadavcích 
zákazníka. Nejčastěji se používají 
následující materiály: 

1) Skelná vlákna 

Tento materiál se používá nejčastěji, je totiž lehký, levný a relativně pevný. Pro vrstvy 
skelných vláken existují dva obecné způsoby, kterými jsou vlákna tkaná: 

Bi-axiální vinutí – sklelná vlákna jsou spletena dohromady pod úhlem 90 ° vzhledem 
k sobě, díky čemuž vznikne lehká a spolehlivá vrstva, která při jízdě odpustí chybu. 

Tri-axiální vinutí – zde jsou skelná vlákna spletena pod úhly 45 °, 0 ° a - 45 °, což 
opět znamená lehkost a spolehlivost, ale se zvýšenou torzní tuhostí, přitom 
reakčnost je srovnatelná s bi-axiálním vinutím. 

Jen výjimečně se pak používá čtyř-axiální vinutí. 

Na závěr je nutno dodat, že vrstvy ze skelných vláken jsou impregnovány pryskyřicí, 
která je drží lépe pohromadě a zvyšuje pevnost vrstvy.  

2) Karbon 

Karbon je tvořen atomy uhlíku, které jsou svázány dohromady a tvoří dlouhá vlákna, 
která jsou propletena křížem dohromady. Je to materiál pevný, pružný, lehký a dobře 
odolává tlaku. Jeho negativní vlastností je to, že je velmi drahý, což ho předurčuje 
k použití jen u těch nejvyšších modelů pro širokou veřejnost a především pro závodní 
modely lyží. 

3) Kevlar 

Jedná se o syntetický materiál, který je velmi pevný, lehký a také relativně dobře 
odolný proti tlaku. I kevlar je však drahý. 

 

Obr. 6 – Vrstvy kompozitu [7] 
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4) Titan a hliník 

Tyto kovy jsou velice lehké, pevné a mají dobré tlumící vlastnosti (hliník má však 
horší). Jsou, stejně jako kevlar či karbon, cenově nákladnější. 

5) Titanal 

Titanal je prezentován jako slitina hliníku s dalšími prvky. Kromě toho, že výrobci 
místo Titanalu uvádí titan (nejde o stejné materiály), prezentují také Titanal jako 
slitinu hliníku a titanu, což není pravda. Titanal totiž vůbec titan neobsahuje, jeho 
chemické složení je přibližně 88,5 % hliníku, 1,7 % mědi, 2,5 % hořčíku, 7 % zinku 
a 0,1 % zirkonia. Hlavním legujícím prvkem je tedy zinek s podílem 7 %, což 
by odpovídalo slitině hliníku třídy 7xxx, která se používá v leteckém a kosmickém 
průmyslu, kde je potřeba vysoká pevnost a nízká hmotnost. Velkou výhodou Titanalu 
oproti skelným vláknům je, že již jeho tenká vrstva odolává tlaku ve všech směrech, 
kdežto skelná vlákna jen ve směru, ve kterém jsou pletena. [7], [8] 

2.2.4. Povrchová vrstva 

Jak již název napovídá, tato vrstva tvoří svrchní část lyže, která má funkci ozdobnou 
(je zde totiž přítomen grafický potisk), ale zároveň i ochrannou. Tloušťka povrchové 
vrstvy je většinou jen několik milimetrů, přičemž použitými materiály jsou nejčastěji 
dřevo, nylon, laminát, plasty a kompozity. 

Potisk lyží může být aplikován dvěma následujícími způsoby: 

1) Zapouzdření 

Vzor potisku je vytištěn na papír, látku nebo podobný materiál a aplikován 
pod průhlednou vrstvu laku nebo jiného svrchního materiálu. Použité inkousty 
i materiál musí být vybírány pečlivě, jinak by mohly negativně ovlivnit vazbu mezi 
povrchem lyže a kompozitovými vrstvami. 

2) Sublimace 

U této metody je vzor potisku doslova zapečen do povrchové vrstvy díky vhodné 
volbě inkoustů, plastů a odpovídající teplotě. Tím je grafika aplikována přimo na lyži 
v tenké vrstvě materiálu, takže i když se lyže poškrábe, vzor zde stále bude. [7] 

2.2.5. Hrany 

Hrany lyží jsou vyrobeny z nízkolegované či nerezové oceli a jsou vsazeny do lyže 
pomocí vložek ve tvaru písmene T (viz obr. 4, 5, 6), které jsou umístěny mezi spodní 
kompozitovou vrstvou a skluznicí. Existují dva druhy hran. U prvního typu, tzv. Full 
Wrap, hrany objímají celý obvod lyží včetně špičky a konce, kde se napojují. Hrany 
jsou pevné, ale těžko opravitelné. Druhým typem je tzv. Partial Wrap, což znamená, 
že hrany jsou jen po stranách lyže a pata i špička jsou kryty plastovými chrániči. 
Jiným způsobem ochrany špičky je vyrobení špičky z hliníku, který je také pevný, 
a plynule navazuje na hrany z oceli. [7] 
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2.2.6. Skluznice 

Tato část lyže je vyrobena z polyethylenového plastu, nazývaného zkráceně P-Tex 
nebo jen PE. U většiny materiálů pro skluznici je také uvedeno číslo (např. sintered 
2000), které se vztahuje k molekulové hmotnosti. Čím vyšší je toto číslo, tím je 
skluznice lepší a odolnější. Máme dva typy skluznic: 

1) Extrudovaná 

Tato skluznice je vyrobena nahřátím materiálu, jeho vytlačením do požadovaného 
tvaru a případným odřezáním přebytků. Tento typ je jemnější, takže neabsorbuje tolik 
vosku, ale i v případě, že není skluznice navoskovaná, podává vcelku slušný výkon. 
Dnes se tato metoda výroby skluznic už moc nepoužívá. 

2) Sintrovaná 

Sintrovaná (nebo také spékaná) skluznice je složitější na výrobu. Materiál je rozemlet 
na prášek, roztaven, vylisován a nařezán do požadovaného tvaru. Tyto skluznice 
jsou poréznější, takže absorbují více vosku, jsou i rychlejší a odolnější. I přes svoji 
vyšší cenu jsou používány častěji než extrudované. Nevýhodou však je, že ztrácí 
výkon, pokud nejsou navoskovány a při poškození (například hluboké vrypy) se 
složitěji opravují.  

V dnešní době je taky možné se čím dál častěji setkat se skluznicemi grafitovými. [7] 

2.3. Vlastnosti lyží 

Následující kapitola obsahuje důležité parametry lyže, na které je kladena pozornost 
při jejich návrhu a výrobě. Zmíněny jsou také některé zajímavé technologie, které 
jsou používány vybranými firmami. 

1) Tuhost v ohybu = flex(e) = „tvrdost“ 

Tvrdost je dána především vlastnostmi nosných vrstev a jádra a bývá jiná v přední 
části (nižší), středu (vyšší) a zadní části. U komerčních lyží je snaha co nejlépe se 
trefit do potřeb cílové skupiny uživatelů, ale jednoduchá úměra „lepší a dražší 
= tvrdší“ zdaleka vždy neplatí. U závodních lyží existují interní hodnoty, podle nichž 
lze individuálně volit. Přibližně platí, že tvrdší lyže bývají sportovnější, agresivnější, 
měkčí pak obratnější a všestrannější. Ojediněle existuje několik technických řešení 
umožňujících tvrdost lyže částečně měnit, např. Völkl PowerSwitch (viz obr. 7 a 8). 
Tato technologie umožňuje pomocí regulačního kolečka na patě lyže uvolnit nebo 
předepnout dvě uhlíkové tyče umístěné v ladících aramidových tubách uvnitř lyže 
(aramid je velmi pevný syntetický materiál; jeho název je zkratka pojmu aromatický 
polyamid). Úroveň předepnutí působí jak na tvrdost, tak i na ohyb lyže, což jsou dva 
parametry, které mají rozhodující vliv na její charakteristiku. Díky uzavřené konstrukci 
tohoto mechanismu je navíc zaručená dlouhodobá životnost. [6], [11] 
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2) Tuhost ve zkrutu = torze 

Tato vlastnost souvisí s vedením lyže na hraně a držením na tvrdém povrchu, 
například na ledových plotnách. Opět závisí na materiálech příslušných částí lyže, 
ale dále také na průřezu lyže, tedy tloušťce a šířce. Příliš měkká lyže, především 
špička, špatně vede a nedrží stopu. Unikátní řešení v této oblasti přinesla firma Head 
v podobě adaptivní technologie s názvem Intelligence a Intelligence Chip (viz obr. 9 
a 10), kdy vlákna umístěná v úhlu 45 ° před vázáním převádějí mechanické impulsy 
na elektrickou energii. Čím tvrdší jízda, tím větší energie je generována. Elektrická 
energie je přiváděna zpět do inteligentních vláken. Ta následkem toho ztuhnou 
a dodávají lyži větší odpružení a torzní tuhost. V případě technologie Intelligence 
Chip je navíc energie nejen regenerována, ale také akumulována a postupně 
uvolňována předem naprogramovaným čipem, individuálně načasovaným v závislosti 
na oscilačních vlastnostech lyže. [6], [11] 

Obr. 7 – Völkl Powerswitch – regulační 
tlačítko na patě lyže [11] 

Obr. 8 – Völkl Powerswitch – hliníkové 
tyče v aramidových trubicích [11] 

Obr. 9 – Head Intelligence [11] Obr. 10 – Head Intelligence Chip [11] 
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3) Distribuce tlaku 

Rozložení tlaku souvisí především s tvrdostí lyže a s použitými materiály nosných 
vrstev a jádra. Kovové nosné pláty z Titanalu nebo lithia (lehký a teplotně odolný kov) 
přenášejí tlak více do konců lyže (jede klidněji, je stabilnější, hodí se pro větší 
rychlosti), kdežto lamináty méně (je lehčí, točivější a ovladatelnější, vhodná pro kratší 
oblouky a nižší rychlosti). Výjimečně se používá pro dodatečnou oporu i dražší 
karbon. [6] V této oblasti není tak velká různorodost, výrobci používají podobná 
řešení. Na obr. 11 a 12 je pro názornost uspořádání zobrazen řez lyží s titanovými 
a laminátovými výztuhami od firmy Elan. 

4) Vztlak 

Tato vlasnost závisí především na ploše lyže (délka x šířka) a také na tvrdosti a tvaru 
– zejména špičky. Čím větší plocha a vztlak, tím vhodnější do hlubokého sněhu. 
Existují dva základní typy prohnutí. Prvním typem je Camber (vyklenutí), popsaný 
v kapitole 2.1 v bodě 3. Druhým typem je Rocker (prohnutí) [6] a v podstatě se jedná 
o opačné vyklenutí – lyže je prohnuta dolů směrem ke svahu, čímž nabízí lepší 
rozložení zatížení a hodí se tak pro jízdu v hlubokém sněhu. Obr. 13 ukazuje rozdíly 
mezi vyklenutím a prohnutím. 

Obr. 11 – Elan Dual Ti – jedna vrstva 
Titanalu pod jádrem, druhá nad ním [12] 

Obr. 12 – Laminátové výztuhy pod nebo 
nad jádrem u lyží značky Elan [12] 

Obr. 13 – Rozdíl mezi vyklenutím a prohnutím (Camber vs. Rocker) [13] 
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5) Pružnost (živost, reaktivita) 

Pružnost lyže lze definovat jako schopnost rychle se z prohnutí vracet do původního 
stavu. Závisí opět na materiálu nosných vrstev a jádra, ale také na přídavných 
prvcích (tvarované profily, průběžné trubice, ale také tlumící prvky). Vztahuje se 
především k ukončení oblouku, kdy se hovoří o tzv. reboundu – velký či silný 
rebound je až „vykopnutím“ do dalšího oblouku, což je typické pro sportovní 
a závodní lyže s tužší patkou. Velmi zajímavou technologii v této oblasti vynalezla 
firma Elan. Jmenuje se WaveFlex (viz obr. 14) a je pro ni typický zvlněný profil, který 
je zárukou vyváženosti podélné pružnosti, která usnadňuje zatáčení, a torzní stability, 
která zároveň zlepšuje přilnavost hran. [6], [14] 

6) Tlumení 

Tlumení je výsledek selektivní filtrace vibrací nutně vznikajících zejména při jízdě 
po tvrdém povrchu. Jedná se o poměrně komplexní záležitost, která záleží 
na tlumicích prvcích (elastomery, umělá vlákna, ale také externí tlumiče na různých 
principech) i na použité desce pod vázáním. Více tlumené jsou lyže pro vyšší 
rychlosti, obvykle s titanalovými pláty, méně lyže rekreační. Naprostou novinkou pro 
sezónu 2013/2014 bude jedinečná technologie UVO (Ultimate Vibrating Object) 
od firmy Völkl (viz obr. 15). Jedná se o plovoucí tlumící prvek, jenž redukuje vibrace 
ve všech směrech, nikoliv jen v podélné ose lyže jako ostatní podobná řešení. Přední 
část lyže při jízdě přes nerovnosti vibruje všemi směry a UVO díky svému 
plovoucímu uchycení reaguje na tyto vibrace tím, že se pohybuje v opačném směru, 
čímž vibrace účinně tlumí. Výsledkem je klidnější, stabilnější a přesnější jízda, ale 
také menší únava lyžaře. Firma Völkl za tuto technologii získala i řadu ocenění. [6], 
[15] 

Obr. 14 – Technologie Elan WaveFlex [14] 
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7) Hmotnost 

Neméně podstatnou charakteristikou je hmotnost, která je dána použitými materiály, 
ale také způsobem fixace vázání, především ale samotným vázáním. Má vliv 
nejenom na pohodlí při manipulaci, ale i na snadnost a rychlost přehranění (přechod 
z jednoho oblouku do dalšího přenesením váhy na opačnou hranu lyže). Nejvíce se 
odlehčují lyže dámské a samozřejmě skialpové, nejméně závodní pro klouzavé 
disciplíny. Vysokou stabilitu v rychlosti na tvrdém povrchu a utlumení nelze 
dosáhnout při velkém odlehčení. Nejdokonalejším způsobem snížení hmotnosti je 
vysoké nasazení drahých uhlíkových vláken (lyže a případně i vázání). Jako 
zajímavost bych rád uvedl nejlehčí lyži na světě pro sezónu 2012/2013 Merelli VRT, 
která váží pouhých 590 gramů (jedna lyže, nikoliv pár), a to včetně vázání! Jedná se 
o závodní lyži délky 160 cm určenou pro poměrně novou lyžařskou kategorii Ski 
Mountaineering (zjednodušeně řečeno horské výšlapy) – viz obr. 16. [6], [16] 

 

  

Obr. 15 – Technologie Völkl UVO (Ultimate Vibrating Object) [15] 

Obr. 16 – Nejlehčí lyže na světě – Merelli VRT [16] 
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3. KONSTRUKCE LYŽÍ 
Moderní lyže pro sjezdy se skládají z nosných částí, jádra, hran, skluznice 

a u některých modelů z vnitřních, či eventuálně vnějších tlumících prvků. Podle 
uspořádání nosných prvků rozeznáváme následující níže uvedené typy konstrukcí 
lyží, je však nutné brát ohled na to, že většina výrobců dané typy konstrukcí v hojné 
míře kombinuje, případně doplňuje o vlastní řešení výztuh a jiných prvků. [17] 

3.1. Sendvičová konstrukce 

Tato konstrukce (viz obr. 17) pochází již z počátku 60. let 20. století a ještě před 
dvaceti lety byla touto technologií vyráběna podstatná část produkce. Dnes je tato 
konstrukce, která vyniká pružností a torzní tuhostí, používána především pro ostřejší 
verze závodních lyží a dražší sjezdové lyže. Základem konstrukce jsou dva nosné 
plátky (nazývají se podle hlavního druhu jejich namáhání - spodní jako tahový 
a vrchní jako tlakový) vyrobené z laminátu ze skelných, karbonových či kevlarových 
vláken, eventuálně jejich kombinace, nebo z kovových slitin na bázi hliníku 
(v poslední době se nejčastěji používá legovaná slitina hliníku – jedná se o již 
zmíněný Titanal), případně ještě jejich kombinace s lamináty. Mezi těmito nosnými 
plátky je jádro. To je dnes vyráběno jako složitý skládaný dřevěný slepenec nebo 
může být vyrobeno na umělohmotné bázi v kombinaci s kovovými vyztužovacími 
prvky a měkkými tlumícími materiály. Dřevěné jádro je však stále považováno 
za vynikající řešení, které dává lyži charakter a vynikající pružnost. O něco horší je 
to s torzní tuhostí. Technologicky jsou lyže s dřevěným jádrem náročné. 
Ke konstrukci se dále přidají hrany a skluznice a celý komplet je za vysoké teploty 
a tlaku slepen do jednoho pevného celku. Celá tato operace je technologicky 
poměrně náročná – lyže je ve speciální vytvrzovací peci doslova spečena. Na horní 
plát se ještě může aplikovat tenká vrstva s potiskem, ale není to nutné. [11], [17] 

Obr. 17 – Sandwichová konstrukce lyže Sporten Iridium [18] 
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3.2. Torzní box (krabicová konstrukce) 

Tuto technologii (viz obr. 18) vyvinuly některé firmy (např. K2, Dynamic a Völkl) 
ve snaze zlepšit mechanické vlastnosti lyže, zejména její torzní tuhost při zachování, 
nebo dokonce snížení váhy oproti sendvičové technologii. Nejčastěji se jednalo 
o několikanásobné ovinutí skelné tkaniny, většinou v kombinaci s karbonem 
a kevlarem, okolo jádra. Následovalo prosycení a vytvrzení za vysokého tlaku 
a teploty. Další možností je vytvoření úpletu z jednotlivých vláken na počítačem 
řízeném stroji. Vyvinuta byla i velmi odolná technologie trojitého torzního boxu, a to 
i ve variantě s dutým jádrem (jednalo se o technologicky náročnou konstrukci Fibre 
Tube firmy Kastle). Většina firem však od této technologie pro její složitost ustoupila 
(ve větší míře už ji dnes používají jen firmy K2 a Völkl). [11], [17] 

3.3. Capová (skořepinová) konstrukce 

S touto výrobně poměrně jednoduchou technologií nazvanou Monocoque přišla před 
asi patnácti lety firma Salomon a postupně na ni nebo její upravené varianty přešla 
většina výrobců a je jí vyráběna větší část produkce sjezdových lyží.  Hlavní nosnou 
částí lyže je zde nosník ve tvaru širokého U - profilu. Ten zároveň tvoří vrchní část 
a oba boky lyže. Ke konstrukci tohoto nosníku se používají stejné materiály jako 
u sendviče (zcela ojedinělé je použití nerezového ocelového plechu, který používá 
firma Volant), což často ztěžuje rozlišení těchto dvou typů konstrukce. Doplněn je 
spodním plátem, hranami a skluznicí. Jádro je u nejlevnějších modelů jednoduše 
vyplněno polyuretanovou pěnou. U dražších modelů je opět řešeno jako u výše 
popsaných sendvičů. Po řadě let začly některé firmy opět používat u některých 
modelů voštinové jádro, které má tvar včelích plástvů. [17] 

Protože základní capová konstrukce (viz obr. 19) zcela nevyhovuje všem 
požadavkům na mechanické vlastnosti lyží a potíže jsou i s její životností, přistoupila 
většina firem k jejím různým modifikacím, především ke kombinování různých typů 

Obr. 18 – Krabicová konstrukce firmy Völkl [19] 
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konstrukcí, neboli hybridní konstrukci, popsané v následující kapitole 3.4. Další 
možností je použití dvojitého či vícevrstvého capu, často vyrobeného z rozdílných 
materiálů. Příkladem může být Doubledeck Powercore Cap od firmy Atomic, kde je 
dřevěné jádro vyztuženo dvěma vrstvami titanalu, z boku částečně překryté 
bočnicemi a shora se nachází výztuha Vario Flex kluzně uložená do lyže pomocí 
šroubů ve špičce a patě (viz obr. 20). [11] 
 

 
Prakticky samostatnou kategorii tvoří 
výrazně příčně profilovaná skořepina, 
kterou už od roku 1996 úspěšně 
rozvíjela a postupně inovovala firma 
Atomic. Její Beta profil se stal doslova 
legendou. Pod skořepinou jsou 
paralelně uloženy dvě armovací trubice 
uložené v tlumící hmotě zvané Densolit. 
U nejvyšších modelů jsou skořepina 
i trubice vyrobeny z Titanalu. Postupně 
však firma od této technologie upouští. 
[17] 

 

3.4. Hybridní (Half-Cap) konstrukce 

Dříve nebyly hybridní konstrukce nikterak běžnou záležitostí, ale s novými 
technologiemi přichází i velké inovace od výrobců lyží. Nejčastěji se vyskytuje 
poměrně nová konstrukce lyže zvaná Half-Cap, která kombinuje sendvičovou 
a skořepinovou konstrkuci, kdy je přední část lyže vyrobena jako skořepina, kdežto 
střed a patka lyže jsou konstruovány jako sendvič. V dnešní době tuto konstrukci 

 
Obr. 19 – Capová konstrukce lyže Sporten Raptor [20] 

Obr. 20 – Atomic Doublegrip 
Powercore Cap [11] 



LITERATURA 

19 

 

nabízí firma Rossignol pod označením Central Dualtec nebo také společnost Atomic 
s řešením Sidewall Cap Fibre, ale i několik dalších. [11], [17], [21] 

Hybridní konstrukce se ale nemusí týkat jen kombinace různých konstrukčních 
řešení. Velká pozornost, a to zejména u vyšších a závodních řad, je výrobci v dnešní 
době věnována také tlumení nežádoucích kmitů lyží, a tím i podstatnému zlepšení 
její ovladatelnosti, zejména pak na tvrdém podkladu. S trochou nadsázky se dá říci, 
že mají obdobný vliv na jízdní vlastnosti jako tlumiče v automobilu. Tlumící segmenty 
jsou buď zabudovány přímo v lyži, nebo jsou umístěny na její horní ploše. Většina 
z nich je konstruována na bázi kombinace pevných prvků z oceli nebo Titanalu 
uložených v elastomeru. K jednodušším a méně účinným řešením této problematiky 
pak patří použití gelovité látky. Tlumení je podrobněji popsáno v předchozí kapitole 
2.3 v bodě 2. [17] 
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4. TYPY LYŽÍ 

4.1. Základní dělení lyží 

Lyže se dělí do čtyř základních kategorií, přičemž první tři kategorie spadají do jedné 
nadřazené kategorie sjezdových lyží. 

4.1.1. Závodní lyže 

U závodních lyží je kladen důraz především na rychlost. Z těchto důvodů jsou tyto 
lyže delší, těžší a širší než ostatní typy lyží a jsou také méně flexibilní. Typická délka 
těchto lyží je 2,2 m, přičemž vázání je umístěno směrem k patě lyže. 

4.1.2. Slalomové lyže 

Tento typ lyží byl vytvořen pro lepší hbitost a rychlé zatáčení. Slalomové lyže jsou 
kratší a lehčí než lyže slalomové, protože se nepoužívají pro vysoké rychlosti a není 
třeba taková přilnavost a stabilita. Běžně mají tyto lyže délku 2 m. 

4.1.3. Lyže pro obří slalom 

Lyže pro obří slalom kombinují vlastnosti obou předešlých typů lyží, protože je u nich 
kladen důraz na rychlost při sjezdu z kopce, ale zároveň je potřeba, aby lyže dobře 
zatáčely. 

4.1.4. Běžky 

Běžky jsou naprosto odlišný typ lyží, který je navrhován odlišným způsobem. Navíc 
na rozdíl od předchozích třech typů lyží nepatří do obecné kategorie sjezdových lyží 
určených pro alpské lyžování. [1] 

Tato bakalářská práce se zabývá především prvními třemi typy lyží. Jejich podrobné 
rozdělení je uvedeno v následující kapitole 4.2. 

4.2. Rozdělení sjezdových lyží do kategorií a jejích základní 
parametry 

V dnešní době lze naprostou většinu lyží označit za carvingové. Výjimky tvoří lyže 
ryze závodní pro sjezd a SG (Super G – obří slalom), závody v boulích, skialpinismus 
apod. Mezi hlavní výhody carvingových lyží ve srovnání s lyžemi klasickými patří 
především mnohem větší snadnost a rychlost učení. Technika je na nich tak 
jednoduchá, že se radikálně snížil počet možných chyb. Tyto lyže šetří lyžařovu 
energii a umožňují jízdu v daleko přirozenějším postoji. Jízda v širší stopě a nižším 
postoji bez nadlehčování je mnohem bezpečnější. Díky kratším lyžím jsou většinou 
i následky pádů méně nebezpečné. Navíc většina z nich probíhá směrem ke svahu 
a většinou bez převratů. [17] 
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Níže jsou uvedeny jednotlivé kategorie sjezdových lyží a jejich základní rozměrové 
parametry a charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č. 1 na konci této kapitoly. Je 
však nutné brát v úvahu, že dané parametry mají spíše informativní charakter, 
protože se každoročně mění, je těžké je vyhledat, a navíc se často liší. Jsou použita 
data nových modelů lyží uvedených v letech 2005, 2011, 2012 a 2013. 

4.2.1. Race (Závodní) 

Tento typ lyží je určen pro velmi tvrdé až ledovaté, uměle upravené závodní tratě. Co 
se týče materiálů, jsou pro závodní lyže vybírány ty nejlepší. [17] Jádro je v drtivé 
většině případů z pevného a pružného dřeva, aby lyže vydržela extrémní situace. 
Dále bývají součástí konstrukce titanové vrstvy zaručující pevnost (používá je většina 
značek, třeba Atomic, Elan, Völkl nebo Fischer), případně jsou vyztuženy karbonem. 
Na plášť lyže se používá sklolaminát, případně doplněný o různá nanovlákna. Dále 
se můžeme setkat s různými patentovanými výztuhami a úpravami, například 
zvlněná konstrukce (nejen) závodních lyží Elan Waveflex zabraňuje nechtěným 
vibracím lyže. V poslední době je také u závodních lyží samozřejmostí vázání 
propojené s konstrukcí lyže, se kterým prorazily značky Elan, Dynastar a další. 
Závodní lyže jsou vhodné především pro profesionální lyžaře, ale neznamená to, 
že by si je nemohli dopřát i běžní lyžaři. Musí ale velmi dobře zvládat techniku a mít 
sílu, protože tyto lyže nejsou tak snadno ovladatelné. Dělí se podle závodních 
disciplín na následující typy: [22] 

  a) slalomové (SL) – jedná se o carvingové slalomky tzv. Slalomcarver 
či Slalom top (i přesto, že jsou tyto lyže v běžných obchodech označeny jako 
Worldcup, nejedná se o závodní lyže, protože ty mají odlišnou konstrukci 
i charakteristiku). Tyto lyže mají maximální schopnost zahájení a vedení 
dynamického krátkého a středního oblouku na tvrdém povrchu. Velikost rádiusu 
předurčuje Sidecut neboli tvar bočního krojení, tedy dimenzi telemarského tvaru lyže. 
Ta záleží zejména na rozdílu šířky lyže v příčných profilech špičky, středu a patky 
lyže v závislosti na její délce. Tyto lyže mohou využít i experti a vysoce sportovní 
lyžaři. Jedná se ovšem o podélně i příčně velmi tuhé lyže, vyžadující dobrou fyzickou 
kondici a výbornou techniku! Poněkud umírněnější parametry a charakteristiky mívají 
u většiny výrobců lyže druhé slalomové řady označované jako Slalom performance. 

  b) pro obří slalom (GS) – kategorie označovaná jako GS – top. Tah 
v oblouku je u nich důležitější než snadnost jeho zahájení, mají velmi dobrou stabilitu 
ve vysokých rychlostech. Lyže této kategorie, dříve znalci velmi vyhledávané, jsou 
nyní nevhodné pro nezávodní lyžování. Některé firmy nabízejí i druhou, poněkud 
umírněnější řadu obřaček pro širší veřejnost. Ta bývá označována jako GS 
performance. [17] 

4.2.2. Racecarver 

Dříve jsme se mohli setkat u tohoto typu lyží i s názvem Pistencarver. I zde je tah 
v oblouku důležitější než snadnost jeho zahájení. Nabízejí velmi dobrou stabilitu 
ve vyšších rychlostech. Mají ale carvingovější tvar a nejsou tak vyhraněné jako 
obřačky. Lyže jsou určeny pro volné, vysoce sportovní lyžování, při kterém je kladen 
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důraz na rychlost v řezaných obloucích na upravených tratích, a pro trénink či 
napodobování jízdy obřího slalomu. Vzhledem k užitým materiálům, které jsou 
podobné jako u obřaček, je nutné počítat s vyšší cenou. Hranění vychází převážně 
z vklonění pánve, které je doprovázeno odklonem a protinatočením trupu. [17] 

4.2.3. Skicrosscarver 

Tyto lyže bývají někdy také označovány jako Skicross nebo Supercross. Jedná se 
o poměrně novou kategorii, která se výrazněji prosazuje v posledních pěti až osmi 
letech. Svými parametry jsou někde mezi slalomkou a obračkou, ale se špetkou 
freeridu. Jsou určeny pro agresivní jízdu ve vyšším tempu. Tyto lyže jsou využitelné 
i experty a vysoce sportovními lyžaři. Ti však musí počítat s jejich tužší podélnou 
a příčnou konstrukcí, která je dána vysoce kvalitními použitými materiály. 
Samozřejmostí bývá dřevěné jádro (či jádro z tvrzené pěny), velkou pozornost 
výrobci věnují výztuhám z pevných materiálů (karbon, nanovlákna, sklolaminát) 
a také pružnosti lyže. Aby lyže zvládala jízdu v terénu, musí disponovat jistým 
odpružením.  

Závodní varianta tohoto sportu se jezdí na speciálně upravené trati, která je 
vytvořena tak, aby její profil připomínal náročný přírodní terén. Narazíte tedy 
na rozličné druhy zatáček, skoky, klopené zatáčky a terénní vlny. Obtížnost ještě 
zvyšuje fakt, že na trať vstupují zároveň čtyři závodníci, o to vyšší nároky jsou 
kladeny na konstrukci lyže a zvolené materiály. 

Není dobré mluvit o crossové lyži jako o univerzální. Tak tomu není, respektive 
taková lyže neexistuje. Nemůžete mít jedny lyže na slalom, sjezd i freeride, ale pokud 
se chcete tomuto ideálu přiblížit, je crossová lyže vhodná volba. 

Podkategorií jsou lyže typu Crosscarver, což znamená, že jsou (více či méně, záleží 
na modelu a výrobci) vhodné taky na jízdu carvingovým obloukem po sjezdovce 
nebo v terénu, který to dovoluje. Jedná se o velmi oblíbený typ lyže. [17], [22] 

4.2.4. Allround 

Tento typ lyží bývá také někdy označován jako Allroundcarver. Jedná se 
o univerzální lyže se širokým pásmem použitelnosti, určené pro nejširší lyžařskou 
veřejnost. Univezální jsou především v tom, jaký oblouk na nich lze kroužit – jsou 
konstruovány pro střední oblouk, ale většina modelů zvládne bez problémů i menší 
slalomové oblouky nebo naopak ty dlouhé carvingové. Jde o velmi spolehlivé lyže, 
které na sjezdovce nezradí. Proto jsou ideální pro začátečníky a také takzvané 
falešné začátečníky, kteří potřebují stabilní lyži, které mohou věřit a na které se jim 
bude dobře pilovat technika. 

Z hlediska použitých materiálů se u levnějších modelů nesetkáme s ničím 
výjimečným. Očekávat tak lze dřevěné nebo pěnové jádro, sklolaminátový plášť 
a případně další výztuhy (dřevěné nebo z jiných materiálů). Dražší varianty už často 
disponují výztuhami z titanu nebo nanovlákna, samozřejmostí bývá dřevěné jádro 
nebo jádro z tvrzené pěny (které bývá také velmi kvalitní, setkáme se s ním třeba 
u lyží Atomic). I v této kategorii lyží se samozřejmě dbá na moderní technologie, 
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dnes se často setkáme s propojením lyže s vázáním (což umožňuje její lepší 
ovládání), a to třeba u výrobců Elan, Blizzard nebo Dynastar. Velmi kvalitní 
allroundové lyže vyrábí samozřejmě i další světoznámé značky jako Fischer, 
Rossignol, Völkl nebo i český Sporten. [17], [22] 

Dnes je tato rozsáhlá kategorie rozdělena na řadu podkategorií, ale jejich počet 
i definice nejsou pevně dány, proto nejsou zahrnuty. 

4.2.5. Allmountain 

Tyto lyže tvoří přechod mezi Crosscarvery a Allroundcarvery. Jedná se tak 
o univerzální lyže na sjezdovku i do terénu, vhodné pro všechny druhy sněhu. Jsou 
konstruovány tak, aby byly dostatečnou oporou ve všech podmínkách. To znamená, 
aby lyžaři zvládali dlouhé carvingové oblouky na upravených sjezdovkách, ale i jízdu 
po zledovatělém povrchu, ale také v těžkém a mokrém nebo v hlubokém sněhu 
a mimo sjezdovky. 

Setkáme se s běžnými materiály a konstrukcemi jako u jiných kvalitních lyží – tedy 
sendvičová konstrukce, celodřevěné jádro, titanové pláty (které drží stabilitu 
i v neoptimálních podmínkách), karbon, případně mohou mít lyže i dvojité jádro kvůli 
vyztužení konstrukce. Samozřejmě se setkáte i s levnějšími variantami s pěnovým 
jádrem a jednodušší konstrukcí. [17], [22] 

4.2.6. Freeride a Freestyle 

Freeride i Freestyle jsou poměrně nové kategorie, které vznikly před asi deseti lety, 
kdy se řadily do kategorie Crosscarver. Dnes jsou již považovány za samostatný typ. 
Lyže na freeride jsou úplně jiné, než na jaké jsou běžní lyžaři zvyklí. Oproti krátkým 
a vykrojeným carvingovým lyžím jsou o dost delší, širší a placatější. Jsou zkrátka 
přesně konstruované pro svůj účel – aby lyžaře podržely v těžkých sněhových 
podmínkách, hlubokém prašanu, ale i třeba na umělém terénu ve snowparcích. Nové 
konstrukční postupy při výrobě těchto lyží umožňují bezproblémovou jízdu 
v hlubokém prašanu, aniž by se třeba zařezávaly hranami, tak jako lyže na carving. 
Umožňují to technologie jako tzv. reverse sidecut (tedy opačné krojení), kdy je lyže 
širší ve středové oblasti a naopak užší ve špici a patce. Dále to je tzv. rocker, který 
byl již zmíněn v kap. 2.3 v bodě 4. Lyže je prohnutá opačným směrem, než jsme 
zvyklí. A právě to je zásadní věc, která umožní lyži projíždět bez problémů hlubokým 
sněhem.  

Freestylové lyže jsou freeridovým velmi podobné, ale jsou zde jisté rozdíly. 
Především naprosto odlišný design, který bychom spíše čekali na snowboardu 
(pokud vůbec), a samozřejmě charakteristická úprava „twin-tip“, tedy dvojitá špička, 
která umožňuje lyžaři jet pozadu. U většiny dnešních freestylových lyží už je těžké 
poznat, kde mají patu a kde špičku. Jsou ale i druhy s patou jen mírně zahnutou. 
Většina freestylových lyží je poměrně měkká, a to kvůli tomu, aby ustály různé otřesy 
a dopady po skocích. Lyže na freestyle disponují také velkým krojením (sidecut). 
Některé druhy jsou opatřeny speciálně konstruovanými hranami ve středu lyže, a to 
zejména kvůli usnadnění grindování (jízda bokem po pevné překážce, např. 
po zábradlí). Setkat se samozřejmě můžete i s lyžemi s normálními hranami 
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a skluznicí, které pojedou docela slušně i po upravené sjezdovce a navíc vás nezradí 
při skocích a různých otočkách. Ta jsou ideální především pro začátečníky v tomto 
odvětví lyžařského sportu. 

Co se týče vnitřní konstrukce lyže, sahají výrobci většinou po dřevěném jádru 
a sendvičové konstrukci. Freestylové lyže mají také pevnější a bytelnější vázání než 
jsme zvyklí u klasických sjezdových lyží, což zabraňuje tomu, aby se lyže při skoku 
odepnula. Zbylé materiály jsou díky již zmíněnému dřívějšímu zařazení 
pod Skicrosscarvery velmi podobné materiálům u lyží této kategorie. [17], [22] 

 

Tabulka č. 1.: Porovnání rozměrových parametrů pro jednotlivé kategorie lyží 
  [17], [23], [24] 

Kategorie lyží Rádius [m] Vykrojení (špička/střed/pata) [mm] Délka [cm] 

Slalomové 8 – 15 110 – 125 / 65 – 70 / 95 – 110 145 – 175 

Pro obří slalom 15 – 30 95 – 105 / 60 – 65 / 80 – 95 170 – 190 

Racecarver 13 – 21 105 – 120 / 65 – 75 / 90 – 105 150 – 185 

Scicrosscarver 14 – 22 105 – 135 / 65 – 105 / 90 – 125 140 – 185 

Allround 11 – 18 110 – 130 / 65 – 80 / 95 – 115 140 – 180 

Allmountain 15 – 23 115 – 140 / 68 – 100 / 90 – 120 150 – 185 

Freeride 12 – 25 115 – 140 / 70 – 100 / 95 – 125 150 – 205 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Díky možnosti laboratorních testů bylo zkoumáno devět párů lyží. Cílem zkoumání 
bylo zjistit, zda se materiály zjištěné pomocí laboratorních testů shodují s materiály, 
které byly uvedeny v teoretické části této práce. 

5.1. Seznam vzorků a jejich charakteristiky 

Níže je uveden seznam vzorků společně s dostupnými informacemi a obrazovou 
dokumentací před jejich přípravou (viz obr. 21). Vzhledem ke stáří některých modelů 
lyží bylo obtížné zjistit charakteristiky lyže, proto mohou některé údaje chybět. 

Vz. č. 1 – Rossignol Super Glisse – 
uvedeny v sezóně 97/98, dřevěné 
jádro, zesílená povrchová vrstva, 
vykrojení (špička-střed-pata): 85-65-
70, délka 148 cm. [25] 

Vz. č. 2 – Rossignol Concorde – 
uvedeny v sezóně 78/79, nejedná se 
o carvingovou lyži, typická 
sandwichová konstrukce, zbylá část 
lyže z velké části vyrobena z polymerů 
(ABS, PE), vykrojení (špička-střed-
pata): 86-68-76, délka 180 cm. [26] 

Vz. č. 3 – Salomon Crossmax W12 – 
uvedeny v sezóně 08/09, top model 
značky ve zmíněné sezóně, určeny 
pro crosscarving, dřevěné jádro 
vyztužené a odlehčené karbonovými 
vlákny, dvoustěnná skořepinová 
konstrukce Monocoque Double Wall, 
což znamená základní Monocoque 
konstrukci doplněnou ještě o horní 
výztuhu pro ještě lepší mechanické 
vlastnosti lyže, vykrojení (špička-
střed-pata): 115-69-98, délka 170 cm. 
[27], [28] 

Vz. č. 4 – Salomon Streetracer 8 – uvedeny v sezóně 05/06, určeny pro allmountain, 
jádro Isocell Complex (tvrdá polymethacrylimidová pěna – PMI), Monocoque 
konstrukce vyztužená titanem, vykrojení (špička-střed-pata): 124-66-103, délka 
170 cm. [29], [30], [31] 

Obr. 21 – Vzorky lyží 
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Vz. č. 5 – Head Monster i.M70 – uvedeny v sezóně 04/05, dřevěné jádro vyztužené 
titanem, tyto lyže obsahují technologii Head Intelligence popsanou v kapitole 2.3 
v bodě 2, vykrojení (špička-střed-pata): 112-69-101, délka 163 cm. [32] 

Vz. č. 6 – Rossignol Comp J Easy turn – dětské lyže, jednolité pěnové jádro včetně 
bočnic z pěny, s výztuhou na spodní i horní straně, vykrojení (špička-střed-pata):   
80-63-70, délka 130 cm. 

Vz. č. 7 – Dynastar Team X5 – dětské lyže velmi podobné předchozím, opět jednolité 
pěnové jádro s výztuhami z titanu a skelných vláken, vykrojení (špička-střed-pata): 
80-63-70, délka 140 cm. 

Vz. č. 8 – Rossignol Cut 10.4 – uvedeny v sezóně 99/00, capová konstrukce, 
dřevěné jádro, vykrojení (špička-střed-pata): 103-62-92, délka 160 cm. [33] 

Vz. č. 9 – K2 Apache – uvedeny v sezóně 07/08, kategorie allmountain, dřevěné 
jádro z jedle a osiky vyztužené titanem a laminátem, vykrojení (špička-střed-pata): 
117-70-101, délka 167 cm. [34] 

5.2.  Základní příprava vzorků 

Už příprava vzorků byla velmi zajímavá a byla velkou výzvou. Lyže se totiž skládají 
jak z kovů, tak i z polymerů a dřeva. Prvním krokem bylo odmontování vázání 
a odřezání přibližně 20 cm vzorků z každé lyže, přičemž byl volen úsek lyže 
nacházející se pod vázáním, kde je lyže většinou vyšší, pevnější a materiálově 
rozmanitější. Při tomto základním rozřezávání nebyly kladeny požadavky na tepelné 
ovlivnění, vzorky byly tedy řezány za sucha a bez chlazení. Základní vzorky 
připravené pro další zpracování jsou zobrazeny na obr. 22 – 30. 

 

Obr. č. 22 – Vzorek č. 1 

 

Obr. č. 23 – Vzorek č. 2 

 

Obr. č. 24 – Vzorek č. 3 
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Obr. č. 25 – Vzorek č. 4 

 

Obr. č. 26 – Vzorek č. 5 

 

Obr. č. 27 – Vzorek č. 6 

 

Obr. č. 28 – Vzorek č. 7 

 

Obr. č. 29 – Vzorek č. 8 

 

Obr. č. 30 – Vzorek č. 9 

5.2.1. Příprava a pozorování vzorků pod makrolupou 

Příprava vzorků pro focení pod makrolupou byla poměrně složitá a neobvyklá. Bylo 
potřeba odřezat vzorky přibliženě 1 – 2 cm dlouhé, přičemž kvůli pozorování struktur 
pod mikroskopem jsme si již nemohli dovolit vytvořit tepelně ovlivněnou oblast. 
Problémem však byla přítomnost dřeva, které by při použití vodního chlazení, které 
bylo jako jediné za daných podmínek dostupné, s největší pravděpodobností 
nabobtnalo a vzorek by byl znehodnocen. Z těchto důvodů byl za sucha bez 
přítomnosti chladiva zkušebně odřezán jeden vzorek při nejnižší řezné rychlosti a při 
nejmenším odběru materiálu na krok. Vzhledem k dostupnosti jen výše zmíněné 
metody a po kladném zhodnocení zkušebního vzorku, byly i ostatní vzorky 
připraveny stejným způsobem. Všechny vzorky byly po řezání zkontrolovány 
a zbaveny plastových otřepů, které vznikaly při řezání skluznice. Dále byly na hrubo 
ručně za pomocí brusného papíru zbroušeny nedořezané ocelové hrany. 
Následovalo ruční broušení vzorků na požadovanou jemnost za pomocí 
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poloautomatické brusky firmy Struers. Výsledky pozorování pod makrolupou jsou 
zdokumentovány na obrázcích 31 – 50 doplněny o hodnocení. Pro zpřehlednění jsou 
obrázky i hodnocení jednotlivých vzorků umístěny v této kapitole, aby nebylo nutné 
hledat hodnocení a obrazové přílohy samostatně. 

Vzorky byly zdokumentovány tak, aby byla vždy zachycena následující místa – horní 
okraj; horní plocha (středová oblast) lyže a její případné zpevnění; hrana lyže; 
skluznice, její konstrukce a zpevnění, a případné další konstrukční prvky skluznice. 

Vzorek č. 1 – Rossignol Super Glisse (obr. 31 – 34) 
 

Z dokumentace je patrné lisované dřevěné jádro přetažené polymery, jedná se tedy 
o capovou konstrukci. Dřevěné jádro bylo bohužel zaneseno kovovým prachem při 
broušení, čímž byl vzorek mírně znehodnocen. Horní plocha je tvořena větší vrstvou 
polymeru pro lepší ochranu a jádro je z horní i spodní strany pravděpodobně 
vyztuženo skelnými vlákny. Hrany i skluznice odpovídají běžným standardům.  

 

Obr. č. 31 – Vz. č. 1 – Horní okraj lyže Obr. č. 32 – Vz. č. 1 – Horní střed lyže 

Obr. č. 33 – Vz. č. 1 – Hrana lyže Obr. č. 34 – Vz. č. 1 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 2 – Rossignol Concorde (obr. 35 – 38) 

U tohoto vzorku na první pohled zaujme výrazná bílá plastová výztuha u horního 
okraje lyže, která slouží k posílení vertikálních ABS bočnic. Tato lyže je typickým 
příkladem sendvičové konstrukce. Jádro by mohlo být vyztuženo skelnými vlákny, 
toto ale nelze s jistotou tvrdit. Na obr. 37 je mírně matoucí vystupující kovová část 
napravo od hrany. Jedná se pouze o výčnělek zalisované hrany, kterou uvnitř lyže 
tvoří vložky ve tvaru písmene T (viz kapitola 2.2.5). Nerovnost na obr. 38 je 
pak vodící drážka skluznice, která je v kontaktu se svahem. 

  

Obr. č. 35 – Vz. č. 2 – Horní okraj lyže Obr. č. 36 – Vz. č. 2 – Horní střed lyže 

Obr. č. 37 – Vz. č. 2 – Hrana lyže Obr. č. 38 – Vz. č. 2 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 3 – Salomon Crossmax W12 (obr. 39 – 42) 

Tato lyže byla nejnovější v testu, čemuž odpovídá také složitější konstrukce. Navíc 
se jedná o vrcholný model lyže v dané sezóně. Je vidět, že lyže je kromě dřevěného 
lisovaného jádra z horní strany doplněna o pěnovou vrstvu pro lepší elastické 
a pevnostní vlastnosti. Vše je zalito v poměrně velké vrstvě polymeru. Je vcelku 
dobře vidět, že se jedná o tzv. Monocoque konstrukci, kterou vyvinula přímo firma 
Salomon. Ze spodu má být lyže odlehčena a vyztužena karbonovými vlákny, což 
ovšem nelze dle fotografií s jistotou potvrdit. Horní vystouplé černé lišty (viz obr. 24 
a 40) slouží k lepší manévrovatelnosti a snadnějšímu upevnění vázání. 

  

Obr. č. 39 – Vz. č. 3 – Horní okraj lyže Obr. č. 40 – Vz. č. 3 – Horní střed lyže 

Obr. č. 41 – Vz. č. 3 – Hrana lyže Obr. č. 42 – Vz. č. 3 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 4 – Salomon Streetracer 8 (obr. 43 – 46) 

I tento model patří k těm novějším v testu, a to i od stejné firmy jako model 
předchozí. Konstrukce je, stejně jako u předchozího modelu, opět typu Monocoque. 
Jádro lyže je tvořeno poměrně kvalitní pěnou (dle výrobce polymethacrylimid) 
a z horní i spodní strany je vyztuženo vrstvami titanu pro větší pevnost. Vše je zalito 
ve vrstvě polymeru. Lyže není nikterak odlehčena, protože již samotné pěnové jádro 
a titanové výztuhy jsou na dané poměry lehké. 

  

Obr. č. 43 – Vz. č. 4 – Horní okraj lyže Obr. č. 44 – Vz. č. 4 – Horní střed lyže 

Obr. č. 45 – Vz. č. 4 – Hrana lyže Obr. č. 46 – Vz. č. 4 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 5 – Head Monster i.M70 (obr. 47 – 50) 

Na dokumentaci vzorků je dobře patrné, že se jedná o novější lyži capové 
konstrukce. Jádro je dřevěné vyztužené nahoře i dole pomocí tenkých titanových 
plátů. Vše je jako obvykle zalito ve vrstvě polymeru. Lyže by měla být vybavena velmi 
zajímavou technologií Head Intelligence (viz kapitola 2.3 – bod 2), což by mohla 
potvrzovat tenká vrstva vláken nad vrchní titanovou vrstvou, nad kterou je ještě pro 
dodatečné zpevnění a lepší ochranu jádra a zmíněných vláken přidána tlustší vrstva 
polymeru. 

  

Obr. č. 47 – Vz. č. 5 – Horní okraj lyže Obr. č. 48 – Vz. č. 5 – Horní střed lyže 

Obr. č. 49 – Vz. č. 5 – Hrana lyže Obr. č. 50 – Vz. č. 5 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 6 – Rossignol Comp J Easy turn (obr. 51 – 54) 

Při pohledu na snímky z makrolupy je na první pohled jasné, že tyto lyže mají pěnové 
jádro. S ohledem na fakt, že se jedná o lyže dětské, nejde o nic výjimečného. Lyže 
mají rovněž velmi jednoduchou konstrukci, kdy pěnové jádro zasahuje až po okraj 
lyže, není ničím chráněno a nejsou přítomny ani bočnice. Lyže nedisponuje ani 
žádnou tlumící vrstvou mezi hranou a okrajem lyže. Horní strana jádra je vyztužena 
skelnými vlákny. Na obr. 53 je opět vidět vložka hrany ve tvaru T, která zasahuje 
do vnitřku jádra. I přes zaměření na začínající lyžaře je lyže vyztužena na spodní 
straně jádra pomocí titanu či Titanalu (nelze s jistotou určit). 

  

Obr. č. 51 – Vz. č. 6 – Horní okraj lyže Obr. č. 52 – Vz. č. 6 – Horní střed lyže 

Obr. č. 53 – Vz. č. 6 – Hrana lyže Obr. č. 54 – Vz. č. 6 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 7 – Dynastar Team X5 (obr. 55 – 57) 

I tyto lyže jsou dětské a jsou velmi podobné předchozím. Jedinou změnou je zde 
výztuha uprostřed jádra, která trochu připomíná dřívější konstrukci torzního boxu. 
Jinak jde prakticky o totožnou lyži. 
  

Obr. č. 55 – Vz. č. 7 – Horní okraj lyže Obr. č. 56 – Vz. č. 7 – Horní střed lyže 

Obr. č. 57 – Vz. č. 7 – Hrana lyže 
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Vzorek č. 8 – Rossignol Cut 10.4 (obr. 58 – 61) 

Z řezu těchto lyží můžeme zjistit, že jsou velmi podobné lyžím použitých pro vzorek 
č. 1. Model těchto lyží přišel o sezónu později, je navíc i od stejné značky. Je zde 
tedy přítomno lisované dřevěné jádro přetažené polymery, přičemž celek tvoří 
capovou konstrukci. Na rozdíl od prvního vzorku zde zůstalo zachováno čisté 
a ukázkové jádro. Horní i spodní strana lyže je chráněna poměrně tlustou vrstvou 
polymeru. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 58 – Vz. č. 8 – Horní okraj lyže Obr. č. 59 – Vz. č. 8 – Horní střed lyže 

Obr. č. 60 – Vz. č. 8 – Hrana lyže Obr. č. 61 – Vz. č. 8 – Skluznice lyže 
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Vzorek č. 9 – K2 Apache (obr. 62 – 64) 

Na řezu těchto lyží je zajímavé jádro tvořené dvěma typy dřeva (dle výrobce jedle 
a osika). Jádro je tedy dřevěné, vyztužené pomocí laminátu. Spodní i vrchní strana 
by měla být dle tvrzení výrobce vyztužena titanem, na fotografiích se bude zřejmě 
jednat o velmi tenké lesklé vrstvy materiálu. V horní časti lyže je dobře viditelná tenká 
pěnová vrstva ve tvaru pralinky, která zajišťuje dodatečné zpevnění a elasticitu. 
Celkový pohled na řez naznačuje, že lyže je konstruována jako torzní box.  

5.2.2. Příprava vzorků a pozorování struktury mikroskopem 

Po skončení pozorování makrolupou bylo třeba připravit vzorky pro pozorování 
struktury pod mikroskopem. Ze vzorků pro předchozí pozorování bylo nutno 
odříznout takové vzorky, aby se vešly do připravených forem pro zalévání. 
Z původních 1 – 2 cm dlouhých vzorků byly odřezány vzorky přibližně 1 cm dlouhé 
směrem od hrany lyže. Jelikož bylo vzorky po zalití nutné brousit a leštit, byl 
zkušebně uřezán první vzorek na manuálně regulované pile i za přítomnosti chladiva. 
Výsledek byl velmi dobrý, proto i ostatní vzorky byly připraveny stejným způsobem. 

 

Obr. č. 63 – Vz. č. 9 – Horní okraj lyže 
  a hrana lyže 

Obr. č. 62 – Vz. č. 9 – Horní střed lyže 

Obr. č. 64 – Vz. č. 9 – Skluznice lyže 
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Další operací bylo zalévání vzorků. Běžně se zalévají vzorky při 180 °C a tlaku 
20 kPa, ale s ohledem na tepelnou vodivost dřeva bylo zvoleno bezpečnější zalévání 
za studena dentakrylovou směsí. Bohužel i tato metoda měla jedno úskalí, totiž že 
vzorky při úplném zalití směsí vyplavaly na povrch, což bylo samozřejmě nežádoucí. 
Bylo tedy nutné vzorky zalít pouze do poloviční výšky, nechat směs zatuhnout, a poté 
do formy dolít zbytek směsi, aby byly vzorky úplně ponořeny. 

Po vyjmutí vzorků následovalo broušení standardním postupem za použití brusných 
papírů. K přípravě vzorků dále patří leštění na sametových plátnech s přidáním 
diamantové pasty odpovídající jemnosti použitého plátna. Po následném zhodnocení 
kvality vzorků následovalo jejich leptání. 

Na hrany lyží z oceli bylo použito leptadlo Nital (3 % roztok kyseliny dusičné), 
na výztuhy lyží pak bylo po nafocení struktur hran lyže použito leptadlo Fuss (vodný 
roztok kyselny fluorovodíkové, chlorovodíkové a dusičné), protože tento materiál 
vypadal jako hliník. Po důkladném přezkoumání struktury však bylo zjištěno, že se 
s největší pravděpodobností jedná o titan, na který se sice běžně užívají jiná 
leptadla, nicméně i ta mají za základ kyselinu fluorovodíkovou. Pozorovány byly 
především kovové hrany lyží a výztuhy, protože příprava dřevěných vzorků se dělá 
naprosto odlišným způsobem pomocí nařezání na velmi tenké fólie, které jsou 
následně napuštěny kontrastní látkou. Pro tuto metodu není bohužel laboratoř 
vybavena, i přesto byla pro zajímavost u některých vzorků zdokumentována 
i dřevěná jádra lyže. 

Vzorek č. 1 – Rossignol Super Glisse (obr. 65 – 66) 
 

U prvního vzorku není jádro lyže vyztuženo, proto je zdokumentována pouze hrana 
lyže. Ve struktuře je patrný popuštěný martenzit a zbytkový austenit. Popuštěný 
martenzit je důkazem zušlechtěné oceli. Struktura je jemnozrnná, přičemž bílé tečky 
jsou karbidy (pravděpodobně chromu). Jejich disperze je rovnoměrná, dle jejich 
množství usuzujeme ocel třídy 11 nebo 13. 

Obr. č. 65 – Vz. č. 1 – Hrana 500x Obr. č. 66 – Vz. č. 1 – Hrana 1000x 
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Vzorek č. 2 – Rossignol Concorde 

Tento vzorek byl při broušení, pravděpodobně z důvodu nedokonalého zalití, 
nerovnoměrně obroušen, v důsledku čehož došlo ke znehodnocení ocelové hrany, 
kterou se nedařilo vybrousit a vyleštit do požadovné kvality. Vzorek se nepodařilo 
naleptat ani jedním z leptadel, proto není struktura u vzorku vyhodnocena. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o vzorek lyže nejméně o generaci starší než ostatní dostupné 
vzorky, nepovažuji vyřazení tohoto vzorku z dalšího posuzování za zásadní. 

Vzorek č. 3 – Salomon Crossmax W12 (obr. 67 – 70) 

U vzorku č. 3 je popsána hrana a pro ukázku zdokumentováno také dřevěné jádro. 
V ocelové hraně jsou patrné jehlice hrubého martenzitu, což značí zušlechťování 
(kalení a popuštění), a zbytkový austenit. Vzhledem k faktu, že se jedná o kompozit, 
došlo u tohoto vzorku bohužel k mírnému přeleptání, nicméně struktura je i přesto 
dobře viditelná. Co se týče jádra, mohlo by se jednat o směs bukového a jasanového 
dřeva, ale toto nelze s jistotou potvrdit. 

Obr. č. 67 – Vz. č. 3 – Hrana 500x Obr. č. 68 – Vz. č. 3 – Hrana 1000x 

Obr. č. 69 – Vz. č. 3 – Jádro 100x Obr. č. 70 – Vz. č. 3 – Jádro 200x 
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Vzorek č. 4 – Salomon Streetracer 8 (obr. 71 – 74) 

Na čtvrtém vzorku byla zkoumána ocelová hrana i výztuha. Ve struktuře hrany jsou 
viditelné karbidy, vyloučené na hranici původního austenitického zrna, a také jehlice 
martenzitu, které opět značí kalení a popouštění. Co se týče středové výztuhy lyže, 
jedná se o tenký materiál s tvářenou texturou, který je precipitačně vytvrzen, zřejmě 
slitinu titanu (snad Ti-3Al-2,5V [35] nebo obdobná), a jsou přítomny dvě zpevňující 
fáze – uprostřed malé a na krajích velké, díky čemuž došlo k nerovnoměrné 
rekrystalizaci. Toto se stalo zřejmě v průběhu válcování za tepla. Černá místa jsou 
vytrhané precipitační fáze. 

  

Obr. č. 71 – Vz. č. 4 – Hrana 500x Obr. č. 72 – Vz. č. 4 – Hrana 1000x 

Obr. č. 73 – Vz. č. 4 – Výztuha 500x Obr. č. 74 – Vz. č. 4 – Výztuha 1000x 
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Vzorek č. 5 – Head Monster i.M70 (obr. 75 – 78) 

V hraně pátého vzorku je přítomno velké množství karbidů na hranici původního 
austenitického zrna. Stejně jako u předchozích vzorků, i zde lze pozorovat 
martenzitickou strukturu s viditelnými náznaky jehlic, což opět naznačuje 
zušlechtěnou ocel. Materiál ve středu lyže je takřka totožný jako u předchozího 
vzorku. 

  

Obr. č. 75 – Vz. č. 5 – Hrana 500x Obr. č. 76 – Vz. č. 5 – Hrana 1000x 

Obr. č. 77 – Vz. č. 5 – Výztuha 500x Obr. č. 78 – Vz. č. 5 – Výztuha 1000x 
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Vzorek č. 6 – Rossignol Comp J Easy turn (obr. 79 – 81) 

U vzorku č. 6 byla pozorována hrana i výztuha pod jádrem. Struktura hrany je totožná 
jako u vzorku č. 5. Výztuha je tvořena značně heterogenním materiálem, kde jsou 
tmavé karbidy (méně odolné, ochuzují o uhlík), karbidy v podobě bílých skvrn, a opět 
i světlejší popuštěný martenzit (je odolnější), který je ale tentokrát velmi jemnozrnný. 

  

Obr. č. 79 – Vz. č. 6 – Hrana 500x Obr. č. 80 – Vz. č. 6 – Hrana 1000x 

Obr. č. 81 – Vz. č. 6 – Výztuha 1000x 
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Vzorek č. 7 – Dynastar Team X5 (obr. 82 – 85) 

U sedmého vzorku je v materiálu, ze kterého je vyrobena hrana lyže, viditelná 
karbidická fáze. Karbidy jsou rovnoměrně rozptýleny v podobě bílých teček. Přítomen 
je samozřejmě i popuštěný martenzit dokumentující zušlechtěnou ocel. Celkově 
vlastnosti ukazují na ocel třídy 14, která je vhodná k zušlechťování. Materiál použitý 
na výrobu výztuhy jádra je podobný materiálům výztuh ve vzorcích 4 a 5. 

  

Obr. č. 82 – Vz. č. 7 – Hrana 500x Obr. č. 83 – Vz. č. 7 – Hrana 1000x 

Obr. č. 84 – Vz. č. 7 – Výztuha 500x Obr. č. 85 – Vz. č. 7 – Výztuha 1000x 
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Vzorek č. 8 – Rossignol Cut 10.4 (obr. 86 – 89) 

V hraně vzorku č. 8 jsou patrné výrazné martenzitické jehlice, které opět značí 
zušlechťovací proces. Tento materiál je podobný ostatním materiálům hran 
v předchozích vzorcích. U tohoto vzorku bylo pro zajímavost zdokumentováno 
i dřevěné jádro. Velmi zřetelně jdou vidět pryskyřičné kanálky a póry, kterými dřevo 
nasává vodu. Z obr. 86 a 87 je bohužel žřejmé, že vzorek byl značně přeleptán. Toho 
jsem si vědom, bohužel s ohledem na vytíženost laboratoře, a také vzhledem 
k mému obecnému zaměření, již nebylo možné přípravu a pozorování opakovat. 

  

Obr. č. 86 – Vz. č. 8 – Hrana 500x Obr. č. 87 – Vz. č. 8 – Hrana 1000x 

Obr. č. 88 – Vz. č. 8 – Jádro 200x Obr. č. 89 – Vz. č. 8 – Jádro 500x 
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Vzorek č. 9 – K2 Apache (obr. 90 – 91) 

U posledního vzorku nebyla přítomna žádná výztuha jádra, proto byla zkoumána 
pouze hrana lyže. V její struktuře lze vidět středně velké množství drobných karbidů, 
které lemují hranice rozdílně velkých původních austenitických zrn, což znamená, že 
materiál nebyl normalizačně žíhán. Popuštěný martenzit pak opět znamená 
zušlechtění. Podle celkových vlastností byl materiál odhadnut na ocel třídy 12 až 14. 
I u tohoto vzorku jsem se bohužel nevyhnul viditelnému přeleptání, hodnocení 
struktury tím však zásadně postihnuto nebylo. 

  

Obr. č. 90 – Vz. č. 9 – Hrana 500x Obr. č. 91 – Vz. č. 9 – Hrana 1000x 
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6. HODNOCENÍ 

Praktickým zkoumáním jednotlivých vzorků lyží bylo v této práci dokázáno, že 
dostupné informace obsažené v teoretické části jsou v souladu s reálnými poznatky. 

Díky různým obdobím, ve kterých byly zkoumané vzorky lyží vyrobeny, je vidět, jaké 
materiály se v dané době používaly. Jak dokazuje vzorek č. 2, ještě před třiceti lety 
bylo běžným materiálem používaným na výrobu jádra dřevo a ostatní části lyží byly 
vyrobeny z polymerů (především plastů). Skluznice některých lyží byly také opatřeny 
vodící drážkou, která zlepšovala výsledné chování lyže. Co je však podstatné, 
naprostá většina lyží ještě neměla velké vykrojení, tedy nebyly carvingové. Tento 
nový směr, se kterým přišly i nové konstrukce lyží, především capová (viz vzorky č. 1 
a 8) a skořepinová (viz vzorky č. 3 a 4), se objevil přibližně před patnácti až dvaceti 
lety. S carvingovými lyžemi záhy do tohoto odvětví přišly i nové materiály, především 
lehké kompozity a skelná vlákna. Před přibližně deseti až patnácti lety výrobci začali 
používat díky velkému rozvoji technologií pevné a lehké materiály pro vyztužení jádra 
a zlepšení jeho vlastností, především titan (viz vzorky č. 4, 5 a 9), hliník a Titanal. 
V posledních pěti až deseti letech výrobci nově používají i takové materiály, které 
byly dříve výsadou vesmírné techniky, a to kevlar či karbon (viz vzorek č. 3), které 
jsou velmi pevné, ale zároveň taky velmi lehké. Troufl bych si tvrdit, že i přesto, že 
jsou dnes tyto materiály finančně nákladné, budou již za pár let standardním prvkem 
středních řad lyží. Aktuální snahou výrobců je vývoj nových technologií pro tlumení 
nerovností a nižší hmotnost lyží. Je vidět, že vývoj v této oblasti opravdu pokročil 
kupředu, a v příštích letech tomu zajisté nebude jinak. Trošku s podivem ovšem je, 
že žádný zásadní vývoj nezaznamenaly hrany lyží, které jsou stále především z oceli, 
což dokazují všechny zkoumané vzorky lyží. 

Tvorba praktické části, ale také té teoretické, ukázala, že výrobci v dostupných 
materiálech opravdu nelžou a deklarované materiály skutečně používají. Snad jen 
občas zaměňují titan a Titanal, což může být problém, protože tyto materiály 
rozhodně nemají totožné vlastnosti. V propagačních materiálech velké části výrobců 
pak chybí údaje o tom, jaké dřevo je použito v jádru dané lyže, což je taky poměrně 
podstatná informace. Tyto informace je poměrně obtížné získat i z elektronických 
zdrojů. Je však zcela zřejmé a zároveň i pochopitelné, že výrobci, i přes snahu 
publikovat co nejvíce údajů, si ty nejdůležitější informace chrání jako své know-how. 
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7. ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se věnuje vývoji materiálů používaných na výrobu 
sjezdových lyží. V práci je obsažena stručná historie lyžování, důležité pojmy, 
charakteristické prvky a materiály pro jejich výrobu, konstrukce lyží, jejich rozdělení 
do kategorií, a v neposlední řadě praktické ukázky vnitřní stavby a struktury lyží. 

V první kapitole je shrnuta historie lyží a lyžování ve světě a v Českých zemích. 
Co začlo jako zdokonalování sněžnic před pěti tisíci lety, pokračovalo přes první 
dřevěné lyže až k dnešním moderním lyžím vyráběným složitými technologickými 
procesy, kdy jsou pro jejich výrobu používány i jiné materiály než jen dřevo. 

V druhé kapitole následuje seznámení se základními prvky ovlivňujícími 
funkčnost lyže, důležitými konstrukčními prvky lyže včetně materiálů, ze kterých se 
vyrábí, a v neposlední řadě také požadovanými vlastnostmi lyže. Jednotlivé vlastnosti 
jsou také doplněny o zajímavé technologie, které výrobci užívají pro snazší dosažení 
a optimalizaci těchto vlastností. 

Další kapitola se zabývá jednotlivými typy konstrukcí lyže z hlediska vnitřního 
uspořádání jednotlivých nosných částí lyže, přičemž jsou opět zmíněny zajímavé 
inovace jednotlivých výrobců. 

Čtvrtá kapitola zahrnuje základní i podrobné rozdělení lyží do kategorií podle 
jejich využití, z něhož plynou použité materiály a rozměry. V závěru této části nechybí 
také přehledná tabulka s charakteristickými rozměry jednotlivých typů lyží. 

Poslední kapitolou je praktická část, kde je řešena problematika přípravy 
vzorků, kde jsou přitomny jak dřevo, tak i kovy a kompozity. Hlavní součástí této 
kapitoly jsou ukázky struktur jednotlivých vzorků lyží, jejich popis a ověření, zda jsou 
zjištěné výsledky v souladu s informacemi uvedenými v prvních čtyřech kapitolách. 
Ukázalo se především to, že hrany téměř všech lyží jsou velmi podobné a jsou 
shodně vyrobeny z oceli. Hlavní rozdíly jsou především v jádrech a jejich výztuhách. 

Cílem práce bylo přehledně zpracovat danou problematiku, tj. popsat jednotlivá 
vývojová stadia výroby sjezdových lyží se zaměřením na použité materiály a jejich 
vlastnosti s důrazem na poslední desetiletí. Tento cíl byl v plném rozsahu splněn. 
Práce obsahuje takové množství informací, aby poskytla ucelený přehled o vývoji 
výroby lyží s hlubším zaměřením na užíváné materiály a technologie výroby. 
Vzhledem k rozsahu daného typu práce není bohužel možné obsáhnout ta 
nejpodrobnější data a zajímavosti, která bych chtěl, protože by se práce značně 
prodloužila. Každý rok navíc přichází výrobci s novými typy lyží, které často obsahují 
nové materiály v této oblasti nebo nové technologie, které by ještě před pár lety byly 
utopií. Lyže už dávno nejsou jen dvě dřevěné desky s koženými řemínky, ale jedná 
se o velmi komplexní sportovní náčiní s velmi specifickými vlastnostmi, které se dají 
měnit dle aktuálních potřeb. Velkou roli u lyží hrají především lehké kovy, syntetické 
materiály a nové druhy polymerů, které mají často srovnatelné vlastnosti jako kovy, 
ale jsou levnější a jednodušší na výrobu. Vývoj v této oblasti rozhodně nekončí 
a bude velmi zajímavé ho i nadále sledovat. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

SYMBOL/ZKRATKA VÝZNAM 

ABS akrylonitrilbutadienstyren 

GS obří slalom (Giant Slalom) 

KSČ Komunistická strana Československa 

PE polyethylen 

PMI polymethacrylimid 

SL slalom 

SG super obří slalom (Super Giant slalom) 

UVO unikátní vibrující prvek (Ultimate Vibrating Object) 

 


