
 
 
 
   Lyžařský kurs v Itálii 18.- 23.1. 2008
 
 
   Už posedmé za sebou zorganizovalo Gymnázium Trhové Sviny pro čtyři 
desítky svých studentů sekundy a kvinty lyžařský výcvikový kurs ve středisku 
Sappada v italských Dolomitech. 
   Tato naše již tradiční destinace je z hlediska výcvikových požadavků ideální. 
Jsou tu terény pro začátečníky i pokročilé lyžaře a navíc i jedna z hlavních 
výhod italských lyžařských středisek: perfektně upravené a zasněžené 
sjezdovky, jejichž délka i počet se s těmi našimi dá jen těžko srovnávat. To vše 
je navíc podtrženo většinou krásným slunečným počasím a nádhernou alpskou 
scenérií. Efektivita výcviku je v takových podmínkách vysoká, k čemuž přispívá 
jak zájem žáků, tak i předchozí příprava ve škole a výcvikový program čtyř 
zkušených pedagogů a instruktorů. 
   Průměrná cena kursu okolo 6.500,-  Kč za dopravu, ubytování a stravu včetně 
skipasů (zlevněné skipasy pro skupiny tu vychází poměrně levně) je dnes už 
srovnatelná s cenou obdobných kursů na českých horách. Atraktivitu italských 
Alp však hodně vylepšují poskytované služby, zejména množství a kvalita 
lyžařských vleků a lanovek (většinou sedačkových a kabinových), což podstatně 
zvyšuje množství najetých lyžařských kilometrů. Postávání a čekání ve frontách 
u vleků si tu zkrátka vůbec neužijete. Na sjezdovkách tu navíc vzhledem k jejich 
délce a šířce potkáte daleko méně lidí, čímž se zmenšuje i  riziko úrazů 
(bezpečnostním standardem jsou v Itálii i sítě kolem sjezdových tratí).  
Průměrně zdatný lyžař zde za jeden den najezdí 3-4 krát více kilometrů než 
stejný lyžař v našich podmínkách. Za čtyři dny jsme tedy nalyžovali tolik jako 
našinec za 12-16 dní! 
   Italské Alpy také při našich současných většinou teplejších zimách poskytují 
jistotu, že si skutečně zalyžujete. 
   Ubytování a stravování jsme měli zajištěny ve sportovně-rekreačním centru 
Volaia v Sappadě. Po výcviku si tu studenti mohli zaplavat v bazénu či se 
prohřát v sauně. Ke sjezdovkám nás dopravoval vlastní autobus. 
   Po dvou lyžařských dnech v Sappadě jsme jako každý rok vyjeli do jednoho 
z největších italských lyžařských středisek – Cortiny ď Ampezzo. Pamětníci si 
jistě vzpomenou, že zde naši hokejisté před více než třiceti lety získali stříbrné 
olympijské medaile. Kabinová lanovka nás vyvezla až do výšky 2500 m pod 
štíty zdejšího masivu Tofana. Zážitek z lyžování nad olympijskou sjezdovkou 
jistě patřil k těm, na které se nezapomíná. 
   Poslední den jsme přejeli do střediska Ravascletto-Zoncolan, kde si studenti 
opět užili bezoblačného počasí, nádherných výhledů na okolní alpské velikány a 



skvělých sjezdových tratí. Závěrečný více než čtyřkilometrový sjezd do údolí 
byl jedinečnou tečkou za celým čtyřdenním kursem. 
   Výhody i efektivita lyžování v Itálii jsou prostě nepřehlédnutelné, o čemž 
svědčí zejména trvalý zájem našich studentů o tuto lokalitu. 
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