
HARMONOGRAM VÝUKY LYŽAŘSKÉHO
VÝCVIKU – HERLÍKOVICE 2022

Lyžařský výcvik bude realizován ve čtyřech družstvech, do kterých budou žáci zařazení
podle lyžařské zdatnosti. Cíle lyžařského kurzu jsou osvojení, či prohloubení stávajících,
lyžařských dovedností a seznámení se se základy běžeckého lyžování. V ostatních ak-
tivitách je kladen důraz na seberozvoj a sebepoznání žáka s podporou pozitivních vazeb v
třídním kolektivu.

Personální zajištění LVK

Mgr. Petr Lukeš – vedoucí LVK, instruktor sjezdového a běžeckého lyžování/snowboar-
dingu

Ing. Eva Pelikánová – zdravotník, instruktor sjezdového lyžování, běžecký výcvik

Mgr. Daniel Flégl - instruktor sjezdového lyžování, běžecký výcvik, volnočasové aktivity

Tereza Pelcová – asistentka, odborný výcvik, volnočasové aktivity

Eliška Buchalová - asistentka, odborný výcvik, volnočasové aktivity

1. DEN – pondělí

Dopoledne Příjezd, ubytování, seznámení s prostory ubytovny, kontrola výzbroje a výstroje. 
Připínání a odepínání lyží, držení holí, rozdělení do družstev, dle výkonnosti, obraty s pře
šlapováním, chůze sunem, výstupy, sjezd přímo, odšlapování, hry a soutěže ve sjezdu.

Odpoledne Průprava pro základní oblouk, brždění a zastavování, pády, jízda šikmo svahem, jízda po
spádnici, střídavé zatěžování lyží.

Večer: Řád lyžařského výcviku, režim dne, seznámení s programem LVK, hry

2. DEN – úterý

Dopoledne: Další obraty na místě (přednožení a překrokem), chůze skluzem, další formy výstupů, prů-
prava pro základní oblouk (střídavé zatěžování lyží v průběhu sjezdu), jízda šikmo svahem.

Odpoledne: Sjíždění a obměny sjezdu ve vyšší rychlosti, nácvik základního středního oblouku 
otevřeného i zavřeného. Průprava pro základní oblouk (vytlačování kolena, mírná 
vlnovka, zvýrazněná vlnovka), nácvik dlouhého oblouku otevřeného i uzavřeného, brždě-
ní pluhem, oblouk v pluhu.

Večer: Úprava lyží (praktická ukázka a nácvik), zdravověda, hry

3. DEN – středa

Dopoledne: Nácvik otevřeného krátkého oblouku, jízda v brankách, jízda tunelem z holí, jízda bez 
opory holí, přeskok, terénní skok.

Odpoledne: Odpočinkové odpoledne, výlet do Vrchlabí, procházka po městě, nákup, pěší cesta zpět
Večer: Přednáška historie lyžování, 10 pravidel FIS, hry



4. DEN – čtvrtek

Dopoledne: Závod ve slalomu. Upevňování osvojených dovedností. Jízda obtížnějším terénem.

Odpoledne: Carvingový oblouk, zdokonalovací a upevňovací cvičení
Večer: Balení lyžařské výstroje a výzbroje, úklid, hry, taneční večer

5. DEN – pátek

Dopoledne: Závod v běhu na lyžích (biatlon), vyhodnocení kurzu, balení, odjezd

Poznámky: 

V rámci kurzu se jednotlivé skupiny prostřídají v nácviku běžeckého lyžování (jeden půlden).

Program utvářen pro začínající lyžaře, pro ostatní jsou cvičení upravená po zohlednění jejich vstupních 
schopností a dovedností.


