
PŘÍPRAVA LYŽÍ PŘED SEZÓNOU A PŘED ZÁVODY (TRÉNINKY)
1. Stanovení mazací zóny (komory) - u lyží na klasiku
Čisté lyže položíme na rovnou podložku (dlouhý stůl, plovoucí podlahu apod.). Lyžař se postaví na lyže v lyžařské obuvi a upne 
se do vázaní. Zaujme sjezdový postoj. Pomocník vsune pod lyži v místě pod vázáním list papíru. Papír posouvá směrem vpřed 
ke špičce lyže, dokud to umožňuje mezera mezi podložkou a skluznicí. Místo, kam až se papír posunul označte na boku lyže. 
Zopakujte posun papíru směrem k patce lyže. Opět označte místo, kam až mezera umožňovala posunout papír. Stejný postup je i 
u druhé lyže. Značky na obou lyžích by měly být přibližně ve stejné vzdálenosti (lyžař musí rovnoměrně rozložit svoji váhu na 
obě lyže). Značky na lyžích zvýrazněte vodou nesmazatelným fixem nebo lakem.
Komoru je nutné stanovit každý rok znovu vzhledem ke změně hmotnosti lyžaře (čím těžší lyžař, tím kratší mazací zóna).
Takto stanovená komora se používá u klasických lyží pro nanášení stoupacího vosku. Zbylé části lyže (ke špičce a k patce) se 
parafínují sjezdovými parafíny pro skluz. Lyže pro bruslení se parafínují celé.

2. Uložení lyží po sezóně
Lyže perfektně umyjeme smývačem vosků, včetně boků lyže. Lyže naparafínujeme měkkým parafínem(stačí obyčejný levný 
SKIVO - brusličky po celé délce, klasické lyže s výjimkou komory). Lyže sepneme řemínky a uložíme zabalené do vaku nebo 
igelitu (ochrana před prachem). Před novou sezónou z lyží starý parafín seškrábeme (a s ním i špínu ze skluznice) a napustíme 
parafínem používaným na závodní sezónu (podle teploty sněhu) - návod viz dále.

3. Parafínování a příprava lyží
Skluznici lyží je třeba parafínovat několikrát za sezónu ( minimálně před každými závody, soustředěním a pod. a po sezóně). 
Lyže, které se neparafínují, ztrácejí skluzné vlastnosti, lyžař se daleko více „nadře“ než lyžař na naparafínovaných lyžích. Bez 
parafínování se skluznice ničí a sebedražší lyže pak nejedou. 
Pro závodníky žákovských kategorií postačí zakoupit parafíny SKIVO - výrobce Druchema (sjezdové-červený, fialový, modrý), 
případně pro starší závodníky parafíny SWIX- řada CH (žlutý, červený, fialový, modrý).
Pro parafínování je třeba použít buď speciální lyžařskou žehličku nebo postačí starší obyčejná žehlička (samozřejmě vypnout 
napařování). 
Pokud nemáme speciální kopyto (stojan na mazání lyží), položíme lyže špičkou a patkou na židle skluznicí nahoru. Žehličku 
nahřejeme na stupeň ● . Parafín lehce nahřejeme o žehličku a naneseme na skluznici (na klasické lyže bez komory, na brusličky 
po celé délce). Parafín nemusíme na skluznici kapat, zbytečně s ním pak plýtváme, stačí natřít. Poté žehličkou zahřátou max. 
mezi  ● a  ●●  (vosk se nesmí přepalovat, kouřit) zažehlujeme parafín tak, aby se úplně rozehřál. Žehličkou stále pohybujeme, 
nežehlíme dlouho na jednom místě, aby nedošlo k poškození skluznice. Doba zažehlování jedné lyže je asi 5 min. 
Naparafínované lyže necháme na chladném místě, dokud není parafín ztuhlý (asi ½ h) Parafín je zapuštěný do skluznice a je 
nutné přebytečný vosk sešrábat.
K seškrábání používáme tvrdou a měkčí škrabku, kartáč, případně lešticí žínku FIBERTEX.

Pořídíme si 1 tvrdší škrabku (SWIX- speciální obdélníková z tvrdého plastu), dále 
měkčí černou škrabku, která je součástí balení klisterových vosků. Speciální 
kartáče je nutné zakoupit v odborné prodejně (poraďte se při nákupu). Speciální 
žínku FIBERTEX je možné bez problémů nahradit běžnou hrubou žínkou na 

nádobí obdélníkového tvaru.
Postup škrábání: nejprve tvrdou škrabkou odstraňujeme vosk směrem od špičky k patce lyže, škrabku nasadíme ke skluznici po 
úhlem asi 30° skloněnou ke skluznici, škrábeme opatrně, abychom nepoškodili skluznici. Zbylý parafín seškrábeme měkčí 
škrabkou, až na skluznici zdánlivě není žádný vosk. Nezapomeňte na dokonalé vyčištění 
žlábku skluznice od vosku. Zbytky vosku pak musíme dokonale vykartáčovat speciálním kartáčem. 
Nakonec skluznici vyleštíme žínkou. 

Takto připravené lyže uložíme sepnuté pásky do vaku. Lyže zásadně nedáváme do vaku nesepnuté, aby se nepoškodila 
skluznice, případně aby se vak neušpinil od lyží, které vezeme namazané po závodě domů.
V případě nejasností, dotazů se obraťte na trenéry.



Informace o vybavení vosky:

SKIVO-pro lyžaře začátečníky

Jako podkladová vrstva pod klistry je dobré zakoupit alespoň 1 ks Klister Swix zelený nebo modrý. který vydrží 
spolehlivě na skluznici celý trénink, Skivo je rychle sjeté !

SKIVO PARAFÍNY
Skivo parafín červený teplota +1°C a vyšší 40 g
Skivo parafín fialový teplota -2 až +2°C 40 g
Skivo parafín modrý -1až -6°C  40 g

SKIVO STOUPACÍ VOSK
Skivo stoupací vosk červený teplota 0°C a vyšší
Skivo stoupací vosk fialový teplota -2 až +2°C a vyšší
Skivo stoupací vosk modrý teplota 0 až -5°C
Skivo stoupací vosk zelený teplota -3 až -10°C

SKIVO KLISTER
Skivo Klister červený-tekutý stoupací vosk teplota 0°C 
a vyšší-hrubozrnný sníh
Skivo Klister stříbrný-tekutý stoupací vosk teplota 0°C 
a vyšší-vlhký sníh
Skivo Klister fialový-tekutý stoupací vosk -3 až +3°C
Skivo Skare modrý-tekutý stoupací vosk 0až -6°C

SWIX krys tal KR 30 m odrý 0 až -15°C nebo
SWIX krys tal KR 20 zelený -3 až -25°C



Vosky SWIX pro zdatnější závodníky od kategorie mladších žáků (pro delší tréninky)

SWIX stoupací vosky tekuté 
SWIX krys tal KR 60 červený 0 až +5°C
SWIX krys tal KR 50 fialový +3 až -4°C
SWIX krys tal KR 30 m odrý 0 až -15°C nebo
SWIX krys tal KR 20 zelený -3 až -25°C

SWIX stoupací vosky tuhé
SWIX V 30 m odrý -2 až -10°C
SWIX V 40 m odrý extra -1 až -7°C

SWIX V 50 fialový 0°C
SWIX V 45 fial.speciál 0 až -3°C

SWIX V 55 červ.spec. 0 až +1°C
SWIX V 60 s tříbrný -1 až +3°C přem . sníh

SWIX PARAFÍNY hydrocarbon CH pro 
závodníky od kategorie mladšího žactva
CH7 fialový -2 až -8°C  60 g
CH8 červený -4 až +1°C 60 g
CH10 žlutý 0 až +10°C  60 g
CH12 kom bi po 20 g fialový, červ.,žlutý


