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Ako vybrať správnu veľkosť detských lyží 

 
Správna veľkosť lyží pre vaše dieťa sa najlepšie vypočíta podľa ich výšky a hmotnosti. 

Juniorské lyže  by mali mať dĺžku niekde medzi hrudníkom a nosom dieťaťa. 

Podľa tohto jednoduchého postupu vyberiete správnu veľkosť lyží pre deti : 

1) Zmerajte výšku vášho dieťata a odvážte ho.  

2) Nájdite výšku vášha dieťaťa v nasledujúcej tabuľke 

3) Ak je výška vášho dieťaťa medzi dvoma z uvedených výšok, nájdite jeho váhu a postupujte takto: 

  • Ak má dieťa nižšiu hmotnosť na svoju výšku, berte do úvahy nižšiu výšku dieťaťa. (Výsledkom 

bude odporúčanie kratších lyží) 

• Ak má dieťa vyššiu hmotnosť na svoju výšku, berte do úvahy vyššiu výšku dieťaťa. (Výsledkom 

bude odporúčanie dlhších lyží) 

4) Po určení správnej výšky, nájdete v tomto riadku navrhovanú dĺžku lyží (posledný stĺpec na konci 

tabuľky) 

 
 

5) V rámci navrhovaného rozsahu dĺžok lyží existuje niekoľko dôvodov na zväčšenie alebo 

zmenšenie veľkosti. V nasledujúcom texte sú uvedené odporúčania pre toto rozhodnutie. 

Kratšie veľkosti lyží, bližšie k hrudníku odporúčame ak: 

• Hmotnosť dieťaťa je z hľadiska jeho výšky nižšia ako priemer 

• Dieťa je začiatočník / alebo opatrný lyžiar 

• Dieťa má rado rýchle krátke zákruty 

• Dieťa stále rozvýja svoje lyžiarske schopnosti (schopnosti otáčania) 

 

Dlhšie veľkosti lyží, bližšie k nosu odporúčame ak: 

• Váha dieťaťa je nad jeho priemernou výškou 

• Úroveň lyžiarskych schopností dieťaťa je pokročilá 

• Dieťa rado rýchlo lyžuje 

• Hľadáte lyže na prašan 
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• Hľadáte „priestor na rast“. Neodporúčame väčšiu dĺžku (dlhšie lyže) ako je vhodný rozsah veľkostí 

pre vaše dieťa. 

 

Upozornenie 

Vždy vyberajte správnu dĺžku lyží pre dieťa. Nevhodná dĺžka lyží, môže viesť k zraneniu dieťaťa 

alebo k úrazu. Nepodceňujte správny výber lyží a lyžiarok.  

 


