
  

Servis 
především
(300 Kč za 
základní údržbu 
lyží, 1 000 Kč 
za kompletní 
ošetření)
Nechte si lyže 
pořádně nabrousit 

a navoskovat a seřídit vázání. „Dobrý servis 
zvýší vaši bezpečnost a také požitek z lyžování,“ 
míní servisman Montana Swiss Sport Pavel 
Šmíd. „Na svahu i příležitostný lyžař pozná, jestli 
mu lyže jedou, nezadrhávají a ,nezakousávají‘ se 
v zatáčce.“ Legendární polský sjezdař Andrzej 
Bachleda, který zastává funkci servismana 
polské reprezentace, je přesvědčen, že „rozdíl 
mezi dobrými a výbornými lyžemi netkví v jejich 
výrobě, nýbrž v servisní práci“. R
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Volná pata
(8 490 Kč, NTN, 

Rottefella)
Určitě jste už na 

sjezdovkách viděli 
telemarkery, kteří s elegancí 

sobě vlastní brázdí sníh 
v pokleku a vyznávají tzv. 
skandinávský styl. Letos 

se začalo prodávat pro 
tento styl první vázání 

s bezpečnostní špičkou 
a volnou patou.

Cyril Dušek, marketingový manažer Montana Swiss Sport
„Kdo na horách stráví jen jeden týden a pár víkendů v roce, nemusí lyžařskou 
výbavu hned kupovat. Příjemné je mít vlastní boty a zbytek si vypůjčit. Slušná 
půjčovna vyřazuje lyže po třech letech, stejně jako konkurence v západní 
Evropě. Letos se vyplatí především výpůjčka pro děti na celou zimu, protože 
ji zavádí více firem. Pokud chcete vyzkoušet několik lyží za sezonu, můžete 
si nechat změřit své parametry a pak si jen přijít pro nový model, který bude 
nabroušený a seřízený přesně podle vašich potřeb.“

Domácí výroba
(6 900 Kč, Titanium SCT, Lusti)

Jste čeští patrioti? Potom sáhněte po domácí značce. Pár 
stovek párů vyrobí každý rok Aleš Luštinec. Jsou zhotoveny na 
míru pokročilým lyžařům. 

Ať už sjíždíte zasněžené kopce jakoukoli 
technikou, musíte být na to náležitě 
vybaveni. Týká se to nejen carvingových 
lyží, které za vás obstarají nejtěžší práci, 
ale i vhodného oblečení a obutí.

Výzbroj na bílé sv ahy
Neexistují špatné lyže, jenom si musíte dobře vybratS Květy se vyznáte
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Čím dražší, tím 
lepší?
(asi 100 000 Kč, 
Spada, Zai)

Jako si koupíte nesmyslně 
drahý rolls-royce, tak si můžete 
pořídit i model Spada od Zai. 
Za šokující cenu dostanete 
sjezdovky s granitovým jádrem 
zabaleným do kevlaru. Firma 
vám jako pozornost dodá ještě 
hůlky a transportní obal. 

Tlusťoch do prašanu
(19 000 Kč, Jah Love, Nordica)

Kategorii lyží, která je určena pouze do prašanu, označuje 
firma Fat Boys čili Tlustí chlapci. V sypkém sněhu tyto lyže 
doslova plavou po povrchu, nerovnosti přejíždějí jako tank. 
Dřevěné jádro, délka 185 nebo 193 cm a parametry 167/140/
157 (špička/střed/pata) z vás udělají ďábla. Krátké obloučky 
a spořádanou pohodlnou jízdu však od nich nečekejte.

Názor odborníka

Projede všude
(4 410 Kč, X-mountain 300, Silvretta)

Značka se specializuje na skialpinismus a lyžování mimo 
tratě, mnohdy v horolezeckých trasách. Model X-mountain 
300 dobře povozí svého lyžaře po sjezdovkách, vlétne 
s ním i do hlubokého sněhu vedle upravené tratě, ale také 
poslouží při stoupání do vysokých hor. 

Pro agresivní 
jezdce
(15 190 Kč, GS Waveflex 
Fusion RS, Elan) 

Tzv. odladěná obřačka 
neboli náčiní pro silného 
a technicky vyspělého 
lyžaře má ve všech délkách 
stejné krojení 110/67/
96 mm (špička/střed/
pata). Model se prodává 
především společně 
s vázáním.

 ● Lepší brýle mají 
dvojité zorníky, protimlžnou 
úpravu, větrání a ochranu 
proti záření UV.

●  Bota svírá nohu 
hodně pevně. Každý 
volný pohyb by 
způsobil odřeniny 
nebo otlačeniny. Při 
nákupu vyzkoušejte 
co nejvíc modelů 
a velikostí.

● Oblečení 
by mělo být 
nepromokavé. Nosí 
se voděodolné 
bundy a lyžařské 
kalhoty s vysokými 
boky, šlemi 
a upevněním 
nohavic na boty.

● Nastavení 
vázání svěřte servisu. 
Nepokoušejte se o vlastní 
montáž. Pokud se něco 
stane, pojišťovny se 
zajímají, zda bylo vázání 
v pořádku.

Rychlé, univerzální, elegantní
(19 990 Kč, Contact 4 x 4, Dynastar)

Špičkové rekreační lyže se hodí na všechny druhy sněhu, 
přesněji na všechny více či méně upravené sjezdové tratě. 
Konstrukce vychází ze závodních lyží na obří slalom, což 
v praxi znamená vynikající hranění na tvrdém povrchu a také 
odpovídající dynamiku. Lyže však vyžadují od lyžaře sílu 
a dobrou techniku. Potom jim nevadí ledovaté plotny, 
boule ani ranní „manšestr“.

● Rukavice rozhodují 
o tom, zda vám bude 
zima. Pro sportovní styl 
jízdy se hodí prstové. Při 
trikové jízdě plné skoků 
a obratů by nemělo 
chybět zpevnění kloubů 
a vycpávky. Na loučkaření 
potěší palčáky, které udrží 
víc tepla.

●   Ideální lyže 
sahají po bradu až 
po čelo. Konkrétní 
model konzultujte 
s odborným 
prodavačem nebo ho 
vyzkoušejte na sněhu: 
můžete si ho vypůjčit 
v půjčovně, nebo se 
zúčastnit firemních 
předváděcích akcí.

● Hůlky držíte 
v ruce celý den, 

proto vyzkoušejte 
jejich úchop a od 

prodavače si 
nechte změřit 

ideální délku. 


