
Bezpečnostní předpisy pro žáky při lyžařském výcviku 

 
K úspěšnému zvládnutí lyžařského výcviku patří také dodržování bezpečnostních předpisů, aby se 

předešlo zbytečným úrazům a problémům. 

1. Doprava autobusem – na místo srazu přineseme lyže v obalu a pokládáme je na zem před 

nakládáním do autobusu. Lyže přenášíme zásadně špičkami vpřed a do autobusu je ukládáme 

až na povel vedoucího nebo řidiče postupně (vytvoříme hada). V autobusu neodhazujeme 

žádné odpadky a než odejdeme, bude provedena kontrola pořádku, eventuálně zapomenutých 

věcí. 

2. Cesta na chatu  - po vystoupení z autobusu si vezměte všechny své věci a na chatu 

odcházíme společně. Při výstupu z autobusu, budou mít všichni na hlavách čepice (kapuce, 

čelenky apod.) 

3.   Pobyt na chatě - na chatě se chováme slušně ve všech prostorách, neběháme po chodbách, 

dveřmi neboucháme, ale zavíráme je, sociální zařízení udržujeme v čistotě, nesedáme do 

otevřených oken,  na zábradlí balkónů nebo verandy. Chatu v žádném případě neopouštíme 

bez vědomí vedoucího zájezdu nebo lyžařského instruktora. Na chatě je zakázáno používat 

otevřený oheň – platí přísný zákaz kouření. 

4. Lyžařský výcvik - skupinu, ve které jsme zařazeni, v žádném případě neopouštíme bez 

vědomí instruktora lyžování. Lyžujeme jen v prostoru a směru určeném lyžařským 

instruktorem. Při sjíždění za sebou dodržujeme dostatečné rozestupy a před vyjetím 

zkontrolujte, jestli nad vámi se právě někdo (cizí lyžař) nerozjíždí.Zabráníte tak nebezpečným 

srážkám na svahu. Instruktor jede zpravidla první (neurčí-li jinak) a jakmile zastaví, všichni 

studenti, postupně zastavují pod ním a řadí se do řady po okraji sjezdovky. Jako poslední 

bývají určeni 2 nejlepší a nejzdatnější lyžaři, kteří musí dojíždět také jako poslední. Toto 

pravidlo platí také při běžeckém výcviku a přesunu terénem. Při pádu v nepřehledném terénu, 

na úzkých cestách, ihned volejte – stát – a snažte se rychle odsunout na stranu, aby nevznikl 

hromadný pád a tím se zvýšilo riziko úrazu. Při nehodě, která by znemožňovala váš další 

postup se skupinou (úraz, poškození lyží, vázání), volejte dopředu „stát“ aby instruktor další 

postup zastavil a mohl zajistit pomoc. Není dovoleno lyžovat samostatně v době, kdy není 

oficiální výcvik celého kurzu (tzn. před a po výcviku, v odpoledním klidu). 

5. Jízda na vlecích a lanovkách - na vlecích nevyjíždíme z lyžařské stopy a po opuštění kotvy 

ihned opouštíme prostor. Při pádu z vleku urychleně opusťte dráhu vleku, aby nedošlo 

k hromadnému pádu, přesuňte se na sjezdovku a čekejte, až dojede celé družstvo. Nesjíždějte 

sami znovu k vleku, zvláště za mlhy. Můžete také zabloudit. Na lanovkách se nehoupejte, 

zajistěte se proti pádu, držte si hole, nesundávejte rukavice, brýle – zabráníte tak pádu a ztrátě 

vaší výstroje. 

6.   Lyžařská výzbroj - výcvik provádíme pouze na lyžích s bezpečnostním vázáním, brzdami a 

lyžemi seřízenými a    nabroušenými ve skiservisech. 

7. Doklady na svahu nebo v terénu - při výcviku máme vždy u sebe zdravotní pojištění (zdrav. 

kartičku pojišťovny) v cizích zemích cestovní pas nebo OP v zemích EU – důkladně zajištěný 

proti ztracení. Skipasy upevníme tak, abychom zabránili ztrátě. 

8. Další pokyny budou vydány na místě, podle místních podmínek. 

9. Školní řád -po dobu konání lyžařského kurzu platí v plné míře školní řád. Není rovněž 

dovoleno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Dodržujte noční klid a chovejte 

se tak, abyste nerušili ostatní osazenstvo chaty. 

10. Dodržováním těchto pokynů snižujete riziko úrazů, zajistíte tím hladký průběh lyžařského 

kurzu a domů si přinesete spoustu krásných vzpomínek na chvíle strávené na horách se svými 

kamarády. 

 

Přeji všem účastníkům příjemný pobyt, spoustu sněhu, sluníčka a krásné sportovní zážitky. 

 

        Mgr. Iva Dombrovská 

        vedoucí kurzu 

 


