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Abstrakt: 

 

Název: 

Porovnání skluznosti závodních běžeckých lyží 

 

Cíl práce: 

Cílem práce je porovnat skluznost závodních běžeckých lyží. 

 

Metoda: 

Komparace na 23 párech závodních běžeckých lyží pro bruslení od rozdílných výrobců, při 

níž je hodnocena skluznost na základě výsledných časů testovaného úseku. 

 

Výsledky: 

Z vyhodnocených výsledků měření a testování závodních běžeckých lyží a značek vyplynulo, 

že aktuálně nejrychlejší běžecké lyže pro bruslení jsou lyže značky Fischer. Jako další značky 

následují firmy: Madshus, Salomon, Rossignol, Atomic a Sporten. 

 

Klí čová slova: 

Běžecké lyže, konstrukce a materiály běžeckých lyží, skluznost běžeckých lyží. 
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Abstract: 

 

Title: 

Comparison of cross-country racing skis chute 

 

Objectives: 

The aim is to compare cross-country racing skis chute. 

 

Methods:  

Comparison to 23 pairs of cross-country racing skis for skating from different manufacturers, 

in which it is assessed on the basis of the resulting chute times test section. 

 

Results: 

The evaluated results of measurement and testing cross-country racing skis and brands 

showed that currently the fastest cross-country skis for skating skis are brand Fischer. Like 

other brands following companies: Madshus, Salomon, Rossignol, Atomic and Sporten. 

 

Keywords: 

Cross-country skis, construction and materials of cross-country skis, cross-country skis chute. 
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1 Úvod 

Klouzavý pohyb na lyžích na sněhu je používán více než 4000 let, a proto jej řadíme 

mezi nejstarší pohybové aktivity člověka. Především ve skandinávských zemích, ale i jinde ve 

světě byl využíván jako běžný dopravní prostředek při lovu, ve vojenství, v dopravě a 

obchodu (Chrástková 2009). 

Běh na lyžích je zároveň jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících sportovních disciplín 

vůbec. Díky technickému a technologickému vývoji, který stále pokračuje, došlo ke zvýšení 

průměrné rychlosti z 3,8 m/s v roce 1935 na dnešních 7 m/s. Rychlost pohybu se tak za 

posledních 80 let zvýšila o 50%, zatímco například v plavání na 1 500m o 40%, 

v rychlobruslení o 20% a v běhu na 10 000m jen o 12% (Bolek, Ilavský, Soumar, 2008). 

Z toho vyplývá, že tento sport je velice závislý na materiálovém a konstrukčním vývoji 

lyží.  

Skluznost běžecké lyže má vliv na konečný čas při závodě. Například ztratí-li pouhou 

rychlostí lyží na 100 m lyžař dvě desetiny vteřiny, tak to má potom na 15 km dlouhé trati 

závodu za následek ztrátu oproti rychlejším lyžím 24 vteřin, což není ve vrcholovém 

běžeckém lyžování zanedbatelná ztráta a tudíž má smysl zkoumat skluznost běžeckých 

závodních lyží.  

Cílem diplomové práce je porovnat skluznost a rychlost lyží nejrenomovanějších moderních 

výrobců běžeckých lyží. Měření bude prováděno na třech druzích sněhu, které se v průběhu 

lyžařské sezony vyskytují nejčastěji. A totiž: prachový měkký sníh (teplota -12 až -3 °C), 

vlhký hranatozrnitý sníh (+2 až +10 °C) a zmrzlý tvrdý sníh (teplota +5 až-15  °C). Na 

jednotlivé druhy sněhu budou běžecké lyže vždy připraveny podle daných sněhových 

podmínek za použití příslušných parafínů a ručních strukturovačů.  
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2 Přehled literatury 

Základním východiskem pro testování lyží budou poznatky z Norského testovacího 

návodu Swix dle Karlöfa (Karlöf 2007) a manuál Swix. 

 

Problematiku konstrukcí lyží a jejich materiálů vyhodnotíme z časopisů o běžeckém 

lyžování, jako jsou Ski magazín a Nordicmag. A samozřejmě z internetových stránek jako 

jsou například stránky:www.fischer-ski.com, nebo www.salomon.com atd. Z hlediska popisu 

materiálů bylo čerpáno také ze zahraničních odborných chemických publikací od Bäurleho, 

(Bäurle 2006) Jordana a Browna (Jordan, Brown 2005). Pro popis materiálů a konstrukcí jsem 

použil také reklamní materiály, prospekty a materiálové slovníky, ať již od výrobců 

běžeckých, nebo sjezdových lyží. 

 

Východiskem pro vývoj lyží a historii jejich výroby mi byl Ilavský a Suk (Ilavský, Suk 

2005) a dále Gnad a Psotová (Gnad, Psotová 2005). Dále potom budu čerpat i ze Zlaté knihy 

lyžování od Kulhánka (Kulhánek 1989) nebo z Chovancova vývoje lyžařství (Chovanec 

1970). 

 

Informace o strukturách běžeckých lyží a jejich použití a kombinacích mi pomohla 

publikace Ilavského a Suka (Ilavský, Suk 2005), ale také české i zahraniční internetové 

databáze (např.: www.nyc-sport.cz). 
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3 Cíle práce, úkoly práce, výzkumné otázky, hypotéza 

3.1 Cíle práce, význam a potřeba výzkumu 

Cílem práce je porovnat skluznost bruslařských závodních běžeckých lyží. 

3.2 Úkoly práce 

1. shromáždit teoretické podklady o konstrukčním vývoji běžeckých lyží a materiálů 

používaných pro jejich výrobu 

2. popsat jednotlivé prvky a části běžeckých lyží včetně popisu používaných materiálů 

3. vymezit základní rozdělení běžeckých lyží dle modelů a způsobu použití 

4. popsat úpravy skluznic běžeckých lyží dle sněhových a teplotních podmínek 

5. výběr vhodných typů a značek závodních lyží do testování a jejich charakteristika 

6. shromáždit teoretické podklady potřebné k technicky správnému testování skluznosti 

běžeckých lyží 

7. provedení testu skluznosti vybraných běžeckých lyží  

8. vyhodnocení výsledků testu  

 

3.3 Výzkumné otázky 

Základní stanovení problému lze vystihnout otázkou: Lze opravdu určit rozdíly mezi 

rychlostmi lyží? Nebo jsou si dnešní závodní lyže natolik rovnocenné svou rychlostí a 

podobností skluznic, že se výsledky budou určovat jen těžko a nejistě? K vyřešení této otázky 

chceme dojít pomocí testování lyží na dvou druzích sněhu a zároveň chceme porovnat naše 

testy s výsledky z odborných časopisů o běžeckém lyžování. Po testování a vyhodnocení 

dalších zdrojů se dostaneme k odpovědi na tuto otázku. 

 

3.4 Hypotéza 

Podle našich předpokladů budou rozdíly mezi testovanými vzorky závodních běžeckých 

lyží pro bruslení velice malé z důvodu podobných konstrukčních prvků a použití shodných 

materiálů.  
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4 Metodika 

4.1 Postup při testování lyží 

4.1.1  Úvod do testování 

Pro testování byly použity pouze běžecké lyže na bruslení, protože testování 

klasických běžeckých lyží je složité vzhledem k úpravě odrazové zóny. 

Testování skluznosti lyží, patří k hlavnímu testu u běžeckých lyží. Mnoho testů může 

být prováděno v laboratořích, nicméně není možné v laboratoři zcela simulovat všechny 

situace působící během lyžování v přírodě. Testování v přírodě se všemi parametry udává 

celkové tření. Od této chvíle je prostředí stále měněno a je důležité udržet trať v nezměněném 

stavu během měření a mění-li se trať během měření, tak musíme porozumět tomu, jak hodně 

nám ovlivní konečný výsledek. Popsané testování může být použito pouze pro běžecké lyže, 

protože pro sjezdové lyže platí jiné postupy. 

 

Kritéria pro výběr lyží do testu byla následující: 

• tradice firmy 

• závodní lyže používané vrcholovými závodníky 

• lyže vybrány i díky výsledkům testování z odborných časopisů 

Vybraní výrobci lyží pro test:  

• Atomic 

• Fischer 

• Madshus  

• Rossignol 

• Salomon 

• Sporten 

 

Na všech značkách od vybraných výrobců se závodí ve světovém poháru a vrcholných 

světových soutěžích v biatlonu, nebo v běžeckém lyžování. Jen domácí značka je do testování 

přidána pro porovnání s nejlepšími značkami. 

 

4.1.2 Příprava lyží 

Za prvé nás zajímá, jsou-li lyže nové, nebo již několikrát připravované (byly-li již 

několikrát parafinovány, nebo jsou nové). V testu je testováno 23 párů běžeckých lyží. Počet 
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párů je ovlivněn počtem variant testování. Jsou důležité fyzické parametry, jako je třeba 

pružnost a torzní odolnost. Dále musí být lyže brány od stejné značky a produktové série. Po 

těchto krocích mohou být lyže připraveny. Krátce k přípravě na test: 

1. Napustíme lyže základem, který tvoří CH 10 a okamžitě strhneme (tzv. vymytí lyží) 

2. Vykartáčujeme a vyleštíme papírem  

3. Napustíme tvrdým parafínem LF 6 a po vychladnutí strhneme 

4. Naneseme příslušnou strukturu, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek 

5. Napustíme příslušný parafín, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek 

6. Naneseme opět příslušnou strukturu ovšem jen za plusových teplot, strukturu jemnou, 

která se používá za teplot nižších než – 4 °C již znovu nenanášíme 

 

4.2 Vlastní testování lyží 

Měření bylo provedeno 14. a 15. března 2009. Testování probíhalo odpoledne na běžeckých 

tratích u vesničky Bodenmais, která se nachází za hranicemi České republiky 15 km od 

Železné Rudy. Hlavním úkolem měření bylo zjistit, jak hodně ovlivňují konstrukce a materiály 

lyží od jednotlivých výrobců rychlost lyží a které značky jsou nejrychlejší, jestliže zajistíme 

stejnou úpravu lyží u všech párů. Za daných podmínek by bylo ideální testování provést 

v jednom dni, jelikož naším plánem bylo změřit lyže alespoň na dvou odlišných snězích, což 

oba dva dny splňovaly, protože ráno byly teploty pod bodem mrazu a sníh byl zmrzlý a ztuhlý 

a odpoledne se zase teploty pohybovaly kolem + 7 °C a sníh byl měkký. To však nešlo 

zvládnout, jelikož příprava všech dvanácti párů lyží je náročná z hlediska času a proto bylo 

měření rozděleno do dvou dnů. První den proběhlo testování odpoledne v měkčím vlhkém 

sněhu a druhý den ráno na sněhu zmrzlém a tvrdém. 

 

Testování probíhalo za těchto podmínek: 

 

1. Testovací jezdec se neměnil a byl jím Tomáš Jakubička, bývalý reprezentant České 

republiky v běhu na lyžích.  

2. Testovací jezdec byl tedy zkušený. 

3. Testované lyže byly jen striktně závodní modely. Jejich váhová výměra byla mezi 60 až 

73 kg. Čemuž vyhovovala hmotnost testovacího jezdce, která činila 65 kg.  

4. Testovací jízdy prováděl jen jeden testovací jezdec ve stálé poloze těla a jeho segmentů 

– snížený sjezdový postoj s oporou loktů o spodní část stehenních svalů, hlava 
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v mírném záklonu, horní končetiny pokrčeny v loktech, hole šikmo vzad, hmotnost těla 

rovnoměrně rozložena na obě lyže.  

5. Testovány byly vždy dva páry od každé značky lyží, mezi něž byly zařazeny značky: 

Fischer, Atomic, Madshus, Rossignol, Salomon a Sporten.  

6. Testovány byly jen závodní běžecké lyže na bruslení. 

7. Měření proběhlo na profilu, který nejlépe vyhovoval popisu z manuálu Swix. A to první 

část prudší pod větším úhlem o délce 25-30 m. Poté se profil trochu napřímil a jeho 

úhel s vodorovnou rovinou mohl být kolem 10 až 14 stupňů. Na mírnějším profilu byly 

umístěny snímače pro měřič Ski time.  

8. Snímače od sebe byly vzdáleny zhruba 70 m. Rychlost byla zhruba 25 km/h, což je 

průměrná rychlost při běžeckém závodě.  

9. Byla zachována přibližně stejná kvalita stopy a struktura sněhu díky odklonu tratě od 

slunečního svitu. 

10. Testovací jezdec se rozjížděl z klidové polohy vzpřímeně přechodem do sjezdové 

polohy (bez odrazu, nebo odpichu). 

11. Snímače byly umístěny 20-25 cm od běžecké stopy, která byla stálá a kompaktní.  

12. Před samotným měřením byla stopa několikrát projeta na zkoušku pro vyladění 

vzdálenosti mezi snímači, aby čas odpovídal 10-12 vteřinám.  

13. Testovány byly jen lyže na bruslení, jelikož by bylo velice obtížné sehnat 12 párů lyží 

všech značek s podobnou tvrdostí a podobnou délkou mazací zóny. Tím také odpadlo 

mazání zóny pod patou.  

14. Při testovacích jízdách se postupovalo vždy od prvního ke dvanáctému páru, přičemž 

v každém dalším kole bylo pořadí zachováno. 

15. Lyže byly vždy připraveny před jednotlivým testováním na příslušných 12 jízd 

testovacích jízd.  

16. Použit byl vždy základový parafín LF 6, příslušná struktura a samozřejmě parafín, který 

vyhovoval aktuálním sněhovým a teplotním podmínkám (také LF).  

17. U každého ze dvou měření se tento parafín i struktura lišily.   

18. Popsané práce prováděl jeden servisman 

 

 

Jednotlivé modely se mi podařilo získat díky vypůjčení od závodníků, přičemž bylo dbáno 

na kritéria, kterými jsou: 
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• Lyže pokud možno rozjeté (skluznice již je dostatečně nasycena parafínem), 

několikrát napouštěné a prověřené svou kvalitou. 

• Přibližně podobná tvrdost a váhová výměra. 

• Lyže délky 185-192 cm. 

• Lyže na bruslení. 

• Od každé značky vždy 2 páry. 

• Každý pár byl testován šestkrát. 

 

K vypočítání výsledku bylo použito jednoduchých statistických výpočtů. 
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5 Teoretická východiska 

5.1 Vývoj ve výrobě 

Běžecké lyže prochází neustálým vývojem. Z počátku svého vzniku byly lyže jen 

jednoho typu a používaly se spíše jen jako náhražky sněžnic, se kterými bylo možné i sjíždění 

méně prudkých svahů. Nálezy těchto pradávných, pravěkých lyží pochází především z oblasti 

Skandinávie a oblasti Ruské Sibiře.  

Slovo ,,lyže“ původně pochází ze staroseverského slova ,,skith“ – tyč (e), dřeva (Ilavský 

2005). 

Stáří nejstarších pravěkých lyží se odhaduje podle radiokarbonových rozborů na 3 000 

let př. n. l.  (Gnad 2005). 

Prvním výrobce lyží v Českých zemích byl sekerník A. Vondrák z Dolních Štěpanic u 

Jilemnice. Své lyže vyráběl i na pile v Horní Branné a to zhruba od 80. let 19. století. Jeho 

zákazníky byli hlavně lesní dělníci hraběte Harracha a Jilemničtí lyžaři. (Kulhánek 1987) 

Téměř do třicátých let 20. století se lyže nerozdělovaly na lyže běžecké, skokanské a 

sjezdové, ale byly jen jedny lyže na všechny tehdejší disciplíny (běh, sjezd, skok). Sjezdové 

lyžování bylo nejvíce populární v alpských zemích a v jeho počátcích se nejvíce zasloužil o 

rozvoj Mathias Zdarsky. Naopak běh a skok na lyžích byly více populární v našich zemích a ve 

Skandinávii a jejich vývoj zase ovlivňovali Norové (Kulhánek 1989). 

 

Nejvíce se dělení lyží podle využití příslušného sportu začalo využívat až po 2. světové 

válce, do té doby se používal prakticky jen jeden typ lyží na všechny disciplíny. 

 

5.1.1 Lyže z jednoho kusu dřeva 

Původní označení pro první lyže podobné těm moderním bylo- lyže Telemarské (podle 

kraje Telemarken v Norsku). Od 80. let 19. století, až do 20. let 20. století převažoval tento typ 

lyží. Lyže se vyráběly zprvu hladké a později na horní ploše lyže se středním oblým žebrem, 

které zlepšovalo nosnost a tuhost lyže. Používaný materiál byl horský jasan, horší byl již buk a 

dub (méně nasákavý, těžší a méně pružný), bříza (měkká, lyže se snadno lámaly), výborný byl 

také kanadský ořech (hickora). Náš český horský jasan býval však plnohodnotnou náhradou za 

kanadský ořech. Lyže se v této době vyráběly se žlábkem i bez něho. Dobré lyže se poznaly i 

tak, že byly při řezu po letech dřeva, nebo takové, na jejichž profilu šla léta kolmo na skluznici. 

Ovšem lyže při řezu lyže po letech dřeva byly výhodnější. Nejméně kvalitní byly lyže, u nichž 



  18 

šla léta šikmo a vycházela z plochy ven (snadná lomivost). Důležitá součást při výběru 

materiálu na výrobu lyží byla také hustota let- čím hustší, tím lépe. 

 

5.1.2 Lyže kombinované z více druhů dřeva 

Začínají se objevovat od 20. let 20. století. Nejprve se objevovaly v kombinaci vrchní 

vrstva a skluznice a později před 2. světovou válkou a zejména v 50. a ještě i 60. letech 20. 

století v kombinaci více vrstev a více různých typů konstrukce (plošné vrstvy, hranolová 

struktura). U prvních typů lepených lyží se často používala jako skluznice kanadská hickora 

(1913 – lyže plátové, vrchní vrstva jedle). Kombinace dřevěných materiálů byla volena ve 

vztahu k pružnosti, pevnosti a hmotnosti lyže. Tento typ lyží dosáhl největší dokonalosti (co do 

kombinace vlastností různého dřeva a jeho strukturálnímu uspořádání) v 60. letech, kdy začíná 

v konstrukci lyží nabývat převahy kvalitativně lepší kombinace umělých materiálů se dřevem. 

Spodní kovové hrany u sjezdových lyží se začaly používat ve 30. letech 20. století. 

 

5.1.3 Lyže kovové 

Tyto lyže se objevují ve 30. letech 20. století a někde i dříve. Jednalo se především o 

lyže sjezdové. Využití kovu v konstrukci lyží umožnil pokrok v metalurgii. Požadovaný 

materiál musel být lehký, pevný a pružný. Kov tvořil zejména vrchní a spodní vrstvu lyže, 

výplň byla dřevěná. Poznatků z výroby těchto lyží ze 40. a 50. let se využilo především 

později- například 70. léta lyže Rossignol, slitina zircal, nebo také dural. Kovové lyže byly 

velmi rychlé na svou dobu, ale jejich nevýhodou byly nadměrné vibrace a špatné tlumení. 

Největšího rozmachu dosáhlo používání kovových lyží v 50. letech, v dalším vývoji ustoupily 

kompositním materiálům lyží (umělé hmoty, dřevo). 

 

5.1.4 Lyže z umělých (plastových) materiálů 

Rozšiřují se od 60. let 20. století, nejprve jako lyže laminátové, později jako lyže 

využívající v konstrukci pokroku chemie (použití matriálů jako karbon, kevlar, křemíková 

vlákna a další). První lyže této konstrukce byly převážně dřevěné. Laminátu se používalo 

hlavně k zesílení vrchní a spodní vrstvy nad teflonovou skluznicí (pertinax aj.). Později se 

v konstrukci začal uplatňovat větší podíl umělých materiálů (více vrstev, různé umístění) až do 

konstrukcí kdy byly lyže celé z umělých materiálů (lyže komorové) včetně různého typu 

používaných výplní (například pěny).  
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Konstrukci běžeckých lyží od poloviny 70. let také výraznou měrou ovlivnily renomované 

sjezdařské firmy (Fischer, Kneissl, Atomic, Kastle, Rossignol), kdy se v alpských zemích 

začalo masově běhat na lyžích. Při jejich výrobě se uplatňovala obdobná technologie, jaká se 

používala při výrobě sjezdových lyží (Ilavský 2005). 
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6 Moderní technologie výroby běžeckých lyží 

6.1  Konstrukce lyží 

6.1.1 Konstrukce moderních běžeckých lyží 

V současné době téměř všechny firmy vyrábí běžecké lyže kasetovým způsobem, 

který eliminuje nedostatky sendvičové a krabicové technologie. (Ilavský 2005) 

 

Druhá technologie ve výrobě běžeckých lyží jsou injektované lyže, ty se však vyrábí u 

levnějších turistických modelů, které jsou méně kvalitní.   

Jádro těchto lyží je tvořeno zpravidla akrylovou pěnou, která je extrémně lehká, avšak velmi 

hustá a tudíž pevná. 

Na obrázcích jsou fotografie z výroby lyží Italské firmy Ski Trab (katalog Ski Trab 2010) 

 

 Obrázek 1    Obrázek 2   Obrázek 3 

Ski Trab 2010 

Obrázek 1 - centrum výzkumu a vývoje   

Obrázek 2 - kontrola kvality   

Obrázek 3 - technologická struktura 

 

6.1.2 Kasetová konstrukce běžeckých lyží 

Kasetová konstrukce ve výrobě běžeckých lyží je v dnešní době nejpoužívanější 

metodou ve výrobě závodních lyží. Výroba není příliš složitá. Do předem připravené formy 

(kazety) se přidají všechny části budoucí lyže, jako jsou: bočnice, vrchní a spodní výstužná 

část, skluznice a jádro (Socha 2000). 

 

Po naskládání jednotlivých vrstev prosycených epoxidovým lepidlem do kazety putují 

lyže do lisu. Zde se při vysoké teplotě lepí, poté musí kvůli stabilizaci materiálu následovat 
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zchlazení. A cosi jako lyže je na světě. Ta však ještě putuje na broušení skluznice a tvarové 

dočištění a nakonec na potisk, který je aplikován na povrch lyže (viz. závěrečná část 

injektovaných lyží). (Socha 2000) 

 

Jádro pro kazetové konstrukce je jádro vyrobené ze dřeva (u nás hlavně topolové), nebo 

z lehkých a pevných materiálů. Mezi tyto materiály patří sklolamináty, aramid, karbon, kevlar 

aj. Tyto materiály mohou být propojeny odlehčovacími kanálky, uspořádány do šestibokých 

voštin, nebo bývá jádro vyříznuto z akrylové pěny, která je kompaktní a nemá otvory, zato 

však obsahuje vylehčovací příměsi. 

 

 

Obrázek 4   Obrázek 5  Obrázek 6    

  

 

. Obrázek 7   Obrázek 8  Obrázek 9 

 

Obrázek 4 - Kazetová konstrukce firmy Ski Trab využívá dlouholetých zkušeností s výrobou 

skialpinistického vybavení a začíná se pomalu řadit mezi elitní značky jako je Fischer, Atomic, 

Rossignol, nebo Madshus. Jejich nové modely lyží využívají extrémně pevná a lehká 

aramidová jádra a skluznice od firmy Isosport. (Ski Trab 2010)  

 

Obrázek 5 - Aktuálně nejpoužívanější kazetová konstrukce u firmy Fischer s šestihranných 

profilů u bočnic a čtyřhranných profilů v jádru se již vyrábí několik sezon. Jako materiál se 
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používá obousměrná technologie konstrukce jádra Air Core s multiaxiálním karbonovým 

jádrem. Na obrázku je dobře vidět svrchní a dolní vyztužení. 

(http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php) 

 

Obrázek 6 - S technologií Air Core vyvinul Fischer nejúspěšnější lyžařské jádro v dějinách 

severského sportu: základem toho jsou zkušenosti z oblasti výroby letadel. S více než 80% 

podílem vzduchu je materiál extrémně lehký. Tato technologie je patentovaná a zajišťuje 

vysoký výkon. Konstrukce lyže je jednoduchá a k vyztužení boků se používají jen slabé plátky 

kompozitu, nebo karbonu. (http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php) 

 

Obrázek 7 - Kazetová konstrukce se vyrábí nejenom s hranatým, ale i oválným jádrem.. Tuto 

zaoblenou konstrukci oválného průřezu vyrábí především firma Madshus u závodních modelů. 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

 

Obrázek 8 - Příklad moderního dřevěného jádra s provzdušňovacími kanálky. Tato konstrukce 

se v dnešní době používá spíše u turistických, nebo levnějších sportovních modelů. Jinak tento 

typ průřezu u závodních běžeckých lyží dnes používá značka Madshus, ale jako výplň jádra 

zde již neslouží dřevo, ale akrylová pěna s příměsí. 

(http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php) 

 

Obrázek 9 - Punčošková konstrukce firmy Madshus s akrylovým jádrem. Z obrázku je velmi 

patrné horní a spodní karbonové vyztužení, bezešvá punčoška ze skelného vlákna (vlákna 

probíhají pod úhlem 45 stupňů vzhledem k podélné ose lyže), která těsně obepíná akrylové 

jádro, skluznice a Cap konstrukce chránící grafiku lyže (reklamní materiál Madshus 2000). 

 

6.1.3 Injektované lyže 

Mezi injektované běžecké lyže patří především levnější a turistické modely lyží. Pro 

výrobu těchto lyží potřebujeme opět formu, která určuje budoucí podobu a tvar lyže.  

 

Do formy se naskládají všechny předem připravené díly podle konstrukční skladby a to 

například: skluznice, hrany, výztuhy a již nabarvené svrchní krycí vrstvy, bezešvá punčoška ze 

skelného vlákna atd. Společně potom putují do lisu. Součástí formy je otvor umístěný obvykle 

ve špičce lyže, kterým jsou do formy tlakově vstříknuty dvě tekuté složky, základ 
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polyuretanové, nebo akrylové pěny a tvrdidlo. Takto se vyplní vnitřní prostor formy a obě 

složky potom svou rozpínavostí vytvarují ostatní dílce podle tvaru formy. Do celého procesu 

ještě vstupuje vliv vysoké teploty a doba jejího působení, která se pohybuje okolo 15 minut. Po 

ochlazení z lisu vyndáme jakýsi spečenec, uprostřed něhož je patrná hotová lyže. Přebytečný 

plast se poté ořezává a opět se brousí boční hrany, případně horní plochy a skluznice – ta u 

lepších modelů většinou brusným kamenem (Socha 2000). 

U lyží s Cap konstrukcí (injektovaných i kasetových) putují nařezané plastové dílce na 

potisk hned na začátku technologického postupu. Design se nanáší sítotiskem na rub čirého 

plastového dílce, který pak kryje vcelku boky i horní plochu lyže. Má to tu výhodu, že se 

potisk na hotové lyži nedá sedřít (Socha 2000).  

 

6.1.4 Punčošková konstrukce 

Změny v konstrukci běžeckých lyží přišly po Zimních Olympijských hrách 

v Albertville, kde rakouské firmy Fischer, Atomic, Kneissl a Madshus předvedly punčoškovou 

konstrukci. Ta měla být díky své konstrukci pevnější a trvalejší (Nyč 1999). 

 

Tato konstrukce je založena na bezešvé punčoše ze skelného, nebo kevlarového vlákna. 

Tyto vlákna pevně obepínají akrylové jádro lyže v úhlu 45 stupňů. To umožňuje přesnou 

kontrolu tvrdosti středu každé lyže a zajišťuje pevnost jak v torzi, tak v ochraně boků lyží. 

Vrstvy ze skelných a karbonových vláken umístěné po délce lyží jim dodávají potřebnou 

tvrdost a pevnost. CAP materiál ochraňuje grafiku lyží, a umožňuje použít při strukturování 

skluznice biaxiální (dvouosé) broušení, které zamezuje vytváření nerovností, nebo vln na 

skluznici. (Madshus 2000). 

 

V dnešní době se užívá označení Cap spíše jen pro krycí plastový povrch lyží.  

Tento typ konstrukce a jeho název dnes patří do kazetové i injektované konstrukce běžeckých 

lyží, záleží na tom, je-li jádro předem vyrobené a kompaktní, nebo injektované. Název této 

konstrukce se již příliš nepoužívá. Odborníci dnes z konstrukčního hlediska dělí lyže na 

kazetové a injektované. 

 

6.1.5 Základní stavební prvky a mechanické vlastnosti v konstrukci lyží 

Mechanické vlastnosti lyží, tj. podélná ohebnost, torzní pevnost (pevnost zkrutu) a 

schopnost tlumení kmitů závisí na vlastnostech materiálů použitých při výrobě a samozřejmě 
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také na způsobu kompletace jednotlivých součástí (tj. na celkové stavbě lyže). Ke stavbě jádra, 

mechanických částí a tlumiče vibrací je použito různých komponentů. K dosažení kvality lyží 

přispívají také další parametry, jako je boční reliéf (side-cut, rovný, šípovitý), hmotnost, šířka a 

tloušťka. 

 

6.1.6 Špička 

Špička umožňuje lyži sledovat terén a tlumit nárazy, ale má také vliv na způsob jízdy. 

Špičky lyží jsou navrženy zvlášť pro různé druhy použití. Například měkká špička se více hodí 

u lyží do prašanu a tvrdá zase u vlhkého sněhu, nebo u zmrzlého, ledovatého sněhu. 

Profil špičky je důležitým faktorem umožňující lyži dobře pronikat vzduchem a má také přímý 

dopad na moment brzdění a odrazu. Šířka lyže před ohybem špičky má rozměr 40 mm až 44,5 

mm. Každý výrobce má většinou tuto šířku jinou. Širší špička se také více využívá u lyží pro 

měkčí sněhy a užší pro sněhy kompaktnější. Jestli-že položíme lyže na vodorovnou rovinu, tak 

je výška špiček v nejvyšším bodě u klasických lyží 4 – 6 cm a u lyží na bruslení je tomu 3 – 5 

cm. Tato výška záleží na konstrukci a výrobci lyže. 

 

  

Obrázek 10   Obrázek 11   Obrázek 12 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php, foto testování Bodenmais 

 

Obrázek 10 a 11 -  Špička lyže z pravého karbonu, nebo z ultralehkých, vysoce výkonných 

laminátů s karbonovým vyztužením a maximální redukcí váhy, se vyznačuje větší rychlostí a 

tím pádem úsporou pohybu především při bruslení. 

 

Obrázek 12 -  Označení struktury a série na spodní části špičky u závodních lyží Fischer. 
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6.1.7 Střed 

Je to centrální část lyže, která má největší vliv na přenášení tlaku způsobeného lyžařem 

na sníh, a tím na způsob, jakým lyže reagují na terén (např. ztvrdlý led, nebo prachový sníh). 

Šířka běžeckých lyží ve středu se pohybuje mezi 43 až 45 mm. 

Protože se u závodníků předpokládá vysoká úroveň techniky a lyže se používají hlavně 

v tvrdých upravených stopách, jsou středy závodních lyží velmi tvrdé (Weisshäutel 1995). 

 

  

 Obrázek 13   Obrázek 14  

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

 

Obrázek 13 - Integrované zvýšení středu slouží pro jednodušší hranění. Optické vylepšení lyží 

díky trojrozměrnému designu. 

 

Obrázek 14 - Prodloužení středu ke špičce a patce vytváří silová ramena, která kompenzují a 

tlumí nárazy. 

 

6.1.8 Patka 

Patka je zadní část lyže a její vliv na jízdní vlastnosti lyží jsou velice podobné, jako u 

špičky. Opět zde platí, čím měkčí patka, tím více se nám mění použití lyže z tvrdšího 

sněhového podkladu na měkčí a naopak. Šířka patky u závodních běžeckých lyží se pohybuje 

mezi 43 až 45 mm. 

 

 Obrázek 15   Obrázek 16   Obrázek 17 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 
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Obrázek 14 - Lehké, vysoce výkonné lamináty s karbonovým vyztužením, maximálně 

redukují váhu konců lyží. Tím se snižuje setrvačnost lyže především při klasické technice. 

 

Obrázek 15 - Zakončení lyže z pravého karbonu zajišťuje maximální redukci váhy a 

hmotnostní setrvačnosti lyže. Karbonová technologie zajišťuje při běhu nebývalý výkon 

(obrázek ve středu).  

 

Obrázek 16 - Patka lyže bývá u moderních lyží opatřena na spodní části skluznice ochranou 

proti odtržení skluznice. To je užitečné především u klasických lyží, které při mazání 

stoupacích vosků většinou opíráme o patku lyže. 

 

6.1.9 Hmotnost 

Dnešní trend u běžeckého lyžování je jasný. Čím jsou lyže lehčí, tím lépe. Hmotnosti 

závodních modelů běžeckých lyží se pohybují od 900g do 1250g. Ke snížení hmotnosti 

přispívá hlavně vývoj moderních materiálů, jako je například karbon a aramid. Novinkou jsou i 

otvory ve špičkách lyží, kterou pro sezonu 2009/2010 prvně použila značka Fischer. Toto 

vylepšení však lyžaři běžci kritizují, protože ve sjezdu jim při sjezdovém postoji blíže u lyží 

stříká otvorem sníh do obličeje. Tyto otvory si někteří závodníci zalepují různými páskami. 

 

6.1.10 Šířka 

Šířka moderních lyží se odvíjí od způsobu použití. U závodních modelů lyží je šířka 

zpravidla 40-45 mm. U turistických modelů běžeckých lyží tomu zpravidla bývá 45-50 mm. 

V minulých lyžařských sezonách se u bruslařských lyží značky Fischer a Atomic využívalo 

trendu carvingových sjezdových lyží a to rozšířením patky a špičky lyží (tzv. side- cut, nebo 

double side-cut). Důvodem byla snaha o lepší ovladatelnost lyží ve sjezdu a lepší odraz z hrany 

lyže. Od tohoto typu konstrukce se však záhy upustilo. Jediná firma, která si zachovala tento 

tvar závodních lyží na bruslení je firma Madshus u modelu Nanosonic s rozměry 44 mm 

špička, 40 mm střed a 44 mm patka (double side- cut).  Dnešní trend je užší špička a střed a 

patka lyže širší jako je to na obrázku u Fischeru a Atomicu. Toho se využívá u bruslařských 

lyží. Naopak je tomu však například u nejvyššího modelu lyží Rossignol X-ium, kde je špička 

45mm, střed a patka 42 mm, nebo u závodních lyží Skitrab, kde je špička 45 mm, střed 43 mm 

a patka 41 mm. U klasických lyží není rozdíl mezi špičkou, středem a patkou tak markantní. 

Většinou maximálně 1-2 mm mezi špičkou a ostatními částmi a to u většiny značek. 
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 Obrázek 18 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

 

Obrázek 18 - Šípovitý tvar za účelem lepší výkonnosti a dynamiky speciálně při bruslařské 

technice 1:1 (oboustranné bruslení jednodobé) vyžívá firma Fischer, není to však běžné i u 

ostatních značek. 

 

6.1.11 Tloušťka 

Tloušťka lyže má přímý vliv na její pružnost. Běžecké lyže mají zpravidla tloušťku 4-5 

mm na konci ohybu špičky směrem ke středu lyže. Ve středu mají závodní lyže tloušťku 

zpravidla 24-32 mm. Klasické lyže mají v průměru menší tloušťku než lyže na bruslení. 5 cm 

od konce patky mají běžecké závodní lyže průměrnou tloušťku 3-5mm. 

 

6.1.12 Sklon ve středu patky a špičky 

Kombinací sklonu, bočním a horním vyztužením lyže a pevností lyže je určeno, jaký 

tlak na sníh je vyvíjen patkou a špičkou. To je potom určující pro stabilitu a chování lyže. 

 

6.1.13 Žlábek 

Žlábek slouží především k vedení lyže a také ke zmenšení plochy lyže a tudíž snížení 

třecích ploch. Šířka žlábku se pohybuje zpravidla mezi 4-5 mm a jeho hloubka je 1-3 mm. U 

bruslařských lyží značky Rossignol jsou několik posledních sezon běžné dva žlábky a jejich 

šířka je 2 mm a hloubka 1 mm. Žlábek bývá u závodních lyží hlubší než u nižších modelů, což 

je zapříčiněno tloušťkou skluznice, která je zároveň kvalitnější než u nezávodních modelů.  

 

6.1.14 Ohebnost 

Je to modul pružnosti materiálů použitých k výrobě jednotlivých součástí lyže, ať už 

vnitřních, nebo vnějších. Spolu s tloušťkou je tato pružnost určujícím činitelem při prohnutí 
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lyže pod určitým tlakem. Častější, než stanovení celkové ohebnosti lyže, bývá určení v přední 

části lyže, v středové části lyže a v zadní části lyže. Kombinace těchto ukazatelů je určující pro 

stanovení celkové ohebnosti lyže. Dvě různé lyže mohou mít stejný ukazatel celkové 

ohebnosti, ale s jiným rozložením a tím mají také různou ovladatelnost. Pouze lyžař, nebo 

testovací jezdec může porovnat index pružnosti lyží téhož rozměru. Před distribucí do 

obchodní sítě je každá lyže podrobena analýze pomocí laboratorního testu. Měření jsou 

prováděna v 10 cm intervalech po celé délce lyže, aby bylo možno stanovit její pružnost 

ohybu. 

Díky této zkoušce zjistí výrobce rozsah použití pro jezdce s určitou tělesnou váhou a 

zároveň jejich použití pro různé druhy sněhu. 

 

  Obrázek 19     Obrázek 20 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

• Na obrázcích můžeme vidět jak ohebnost a pružnost lyží ovlivní jejich použití.  

 

Obrázek 19 - Na tomto obrázku jsou lyže měkčí, tedy více ohebné. Tyto lyže se používají na 

měkčí podklady jako je prachový, nebo čerstvý sníh. Lyže jsou na špičkách a patách lyží 

měkké a tudíž je tu ideální rozložení tlaku pro měkké podklady. Tyto lyže se většinou označují 

jako soft, nebo pulver. 

 

Obrázek 20 - Na druhém obrázku jsou naopak lyže s tvrdší patou a špičkou, a tyto se používají 

na tvrdé podklady. Tyto lyže mají označení hard, nebo plus a používají se na kompaktní sníh. 

 

6.1.15  Torzní pevnost (pevnost zkrutu) 

Měření úhlu zkrutu přední, nebo zadní části lyže je vypočítáváno s použitím zkrutu 

pevně stanovené hodnoty. Čím menší je úhel torzní deformace, tím vyšší je míra torzní 

pevnosti. Pevnost zkrutu závisí na použitém materiálu a na typu konstrukce lyže (torzní 
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injektovaná struktura, nebo dřevěné jádro) a na parametrech příčného řezu (tj. na tloušťce a 

šířce lyže).  

6.2 Konstrukční prvky běžeckých lyží a jejich materiály 

6.2.1 Horní a boční krycí povrch 

Speciální strukturovaný povrch u závodních modelů lyží, který kryje horní plochy lyží 

má různá označení tzv. Speed-skin u značky Atomic, Air-core u značky Fischer, Hypersonic a 

Nanosonic technologie použitá z leteckého průmyslu potom u lyží Madshus. Jako materiál 

krycích povrchů se používá, skelné vlákno a sklolaminát. Souhrnně se však dnes krycí povrch 

nazývá Cap. 

 

6.2.2 Boční a horní vyztužení lyže 

Na materiálu, použitém při výrobě u výztuže bočních stěn závisí chování lyží na sněhu, 

neboť právě jejich prostřednictvím dochází k rozložení tlaku do hran. Různé materiály vyvíjejí 

různý tlak, podobně jako tlumiče automobilu. Boční stěny i horní části lyže bývají často 

vyztuženy karbonovými a kompozitovými vlákny, ale hlavním materiálem je sklolaminát.  

 

6.2.3 Jádro lyže 

Materiály, které centrálně spojují ostatní stavební složky, nazýváme jádrem. Jádro 

samotné může obsahovat hlavní stavební složku (například lyže s dřevěným jádrem, 

karbonovým jádrem atd.). 10 až 15 % mechanických vlastností lyže vychází z jádra. Jádro 

samo tvoří asi 70 až 80 % objemu lyže. Z tohoto důvodu je hmotnost nejdůležitějším 

parametrem, jež musí být brána v úvahu při výběru materiálu pro výrobu jádra. Dalšími 

parametry jsou odolnost, jednotnost vlastností materiálu a proměnlivost pod vlivem vlhka, 

nebo vysoké teploty. Dalším parametrem je potom samozřejmě pevnost jádra ve zkrutu a 

v ohybu. 

 

Na toto jádro se pak postupně nasadí ostatní části lyže, to jsou boky, horní a spodní 

výztuže, skluznice, a vrchní a boční krytí a vše se slisuje. Jádro, jeho tvrdost nebo měkkost a 

délka pak výrazně ovlivňují charakter lyže (Weisshäutel 1995). 
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Typy jader 

Nejlepší závodní lyže mají jádro vyrobené z lehkých, pevných materiálů, které mohou 

být propojeny odlehčovacími kanálky, uspořádány do šestibokých a čtyřbokých voštin, nebo 

bývá jádro vyříznuto z akrylové pěny (Weisshäutel 1995). 

 

Tyto materiály jsou: aramid, karbon, akrylové pěny s různými příměsemi, sklolamináty 

a dřevo. 

 

Materiály pro výrobu jader a jejich krytí a výztuh  

 

Dřevo  

Předností tohoto materiálu je snadná dostupnost, dobrá pružnost, jednoduché 

zpracování a dobré ohebné vlastnosti a možnost získání z přírodních zdrojů.  

Obvykle užívané dřevo k výrobě lyží je topol, jasan a Africké dřevo okoumé. Jasan a okoumé 

jsou velice lehká dřeva, zato jasan má větší hustotu, je těžší, odolnější, ale zároveň citlivý na 

vlhkost. Dnes se nejvíce používá dřevo topolové. 

Má však i své nedostatky, jako jsou: 

• Citlivost na vlhko: dřevo je uměle vysušováno dříve, než je použito k výrobě lyží. Ve 

vlhkém prostředí může opětnou absorbcí vody zvýšit svou váhu až o 50%. 

• Nedostatek stejnorodosti: rozdíly mohou dosáhnout plus, nebo mínus 10 % specifické 

hmotnosti v závislosti na dodávce dřeva. 

• Nízká torzní pevnost: vlákno dřeva je podobné jednosměrnému skelnému vláknu. 

• Dřevěné jádro je málo kompaktní: když je podrobeno silnému tlaku nebo napnutí. 

Z tohoto důvodu je pro výrobce těžké ručit za lyže ze dřeva, neboť ty si nedrží všechny své 

vlastnosti po celý čas a brzy stárnou. 

 

Akrylová p ěna 

Tato pěna je extrémně lehká. Akrylová pěna ušetří na hmotnosti oproti dřevu 0,5 až 1 

kg na jeden pár lyží, podle toho jaký profil má dřevěné jádro. Dalšími výhodami jsou 

samozřejmě stejnosměrná poréznost materiálu, odolnost vůči vodě a přijatelné odchylky ve 

stejnorodosti materiálu v rámci sérií (+ nebo – 7 %). 

Nedostatky jsou: 

• Špatně se s ní pracuje 
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• Je velice drahá 

 

Karbonové vlákno 

Karbonové vlákno prožívá za posledních 10 let neskutečný pokrok. Je to materiál, který 

kromě vysoké výrobní ceny a křehkosti při nárazu nemá záporné vlastnosti. Tento materiál se 

používá především pro jádra lyží, ale i pro boční, horní i spodní výztuhy. Firma Fischer 

používá poslední 3 sezony karbon i k výrobě patek a špiček u závodních modelů. 

Výhodami tohoto materiálu jsou:  

• Vysoká pevnost 

• Skvělé mechanické vlastnosti 

• Vynikající odolnost vůči teplotním změnám 

• Velmi pružné 

 

Aramidové vlákno 

Tento materiál byl vyvinut v 60. letech v U.S.A.. Jeho využití bylo především 

v leteckém průmyslu a ve vojenství pro výrobu neprůstřelných vest a jako náhražka Azbestu. 

Jeho název vznikl zkrácením názvu Aromatický polyamid (Wikipedia 2010). Jeho chemické 

složení je téměř totožné s kevlarovým vláknem a vláknem Nomex. Více-viz. kevlarové vlákno. 

 

Kevlarové vlákno 

Používá se především k výztuhám boků a horních i spodních ploch lyže. Toto vlákno 

má více názvů, ale v podstatě se ostatní názvy od kevlarového vlákna liší jen drobným 

množstvím přísad ve výrobě, které na funkční vlastnosti vlákna mají jen malý vliv. Dalším 

názvem je například para-amid nylon, nebo materiál, který uvádí pro výrobu jádra lyže značky 

Atomic a ten se nazývá Nomex. Má to být revoluční a geniální materiál s revolučními 

vlastnostmi, ale v podstatě je to opět jen kevlarové vlákno. 

Toto vlákno má stejně jako vlákno karbonové spíše výhody a ty jsou: 

• Nízká denzita 

• Vynikající odolnost vůči prasknutí 

• Dobré tlumící vlastnosti 

• Dobrá odolnost proti zkroucení 

• Dobrá absorbce vibrací a otřesů 

• Vysoká odolnost proti nárazům a únavě materiálu 
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  Obrázek 21 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aramid 

 

Obrázek 21 - Chemické značení kevlarového vlákna 

 

Skelné vlákno (sklolaminát) 

Sklolaminát existuje ve třech různých formách: 

• Jednosměrné vlákno užívané pro různé vrstvy při výrobě lyží, především jako horní a 

dolní výztuha (má velmi dobré vlastnosti v ohebnosti, ale velmi nízkou odolnost proti 

zkroucení). 

• Vlákno 50/50 se používá hlavně pro torzní komory a žebra pro svou výbornou ohebnost 

a vlastnost zkrutu. 

• Prepolymerizované jednosměrné vlákno se užívá ve strukturách, kde jsou všechny 

jednotlivé komponenty spojené akrylovou, nebo polyuretanovou pěnou. 

Skelná vlákna mají různé úhly spletení (10 až 60 stupňů), nejčastěji však pod úhlem 45 

stupňů. Toho se využívá hlavně ke krytí akrylových jader díky odolnosti proti zkrutu. 

 

6.2.4 Skluznice 

V roce 1983-84 se poprvé objevila vedle teflonové (barevné) skluznice i grafitová 

(černá) skluznice a začala se používat zejména pro závodní modely lyží.  

Grafitová skluznice se ukázala oproti klasické teflonové (transparentní) skluznici lépe 

přizpůsobivá různým teplotním podmínkám a mnohem lépe přizpůsobivá k nanášení struktur 

pro různé druhy sněhu (Nyč 1999). V roce 1985 přišla firma Swix s novinkou parafínu 

v prášku – Cera F, který následujících několik let přidávala do skluznic svých lyží. Od 
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Mistrovství světa v Oberstdorfu (1985) se začalo hojně využívat těchto práškových parafínů, i 

jejich příměsí do skluznic.   

Cera F se stále přidává do dnešních skluznic a zpravidla to bývá 5%. 

 

V dnešní době jsou hlavní dva výrobci skluznic pro běžecké lyže Rakouské firmy 

Isosport a Foliplast. Tyto firmy vyrábí: skluznice, ABS povrchové folie, bočnice, a konstrukční 

materiály a materiály pro výrobu jádra, intarzie (především plast. materiály) a zpevňující 

materiály. Skluznice jsou výrobcům lyží dodávány v několika metrových šablonách, které jsou 

až u jednotlivých výrobců přesně vyříznuty podle jednotlivých modelů běžeckých lyží. Tyto 

dvě firmy jsou nejlepší a nejpoužívanější značky skluznic na trhu, také díky tomu, že splňují 

tvrdé normy dle certifikace ISO 9001 a ISO 2000.  

(http://is.muni.cz/th/124136/fsps_b/druha_cast_bc.txt) 

 

V dnešní době se u výrobců skluznic jedná většinou o extrudovaný, nebo sintrovaný 

vysokomolekulární polyetylen s různou příměsí grafitu a různou molekulární hustotou a 

hmotností. Čím větší molekulární hmotnost, tím je skluznice kvalitnější, má nižší tření a je i 

rychlejší. Tomu odpovídá i cena skluznice. 

 

Chemické označení pro skluznice je: UHMWPE (ultra high molecular weight 

polyetylene-ultra, v českém jazyce jo to: vysoko molekulární hmotnostní polyetylen) 

 

Skluznice se u závodních modelů vyrábí výrazně silnější než u nižších kategorií 

běžeckých lyží - jelikož se předpokládá, že se budou často brousit a strukturovat, a nároky na 

optimální absorpci vosku splní pouze dostatečně silná vrstva materiálu skluznice. 

Mimochodem, skluznice bývá obecně nejdražší částí celé lyže, u závodních modelů tvoří více 

než 50% nákladů výroby (Řepík 2007). 

 

Extrudované (lisované) skluznice 

Extrudované skluznice jsou lisované skluznice. Vyrábějí se z polyethylenových kuliček 

o vysoké molekulární hmotnosti (maximálně 500 000 daltonů). Plast se rozpustí a poté se nalije 

do formy do podoby tenkých pásků. Díky nízké molekulární hmotnosti se tento typ skluznice 

používá především u turistických modelů lyží. 
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Sintrované (spékané) skluznice 

Sintrované skluznice jsou spékané. Vyrábějí se z lisovaného prášku, který se rozehřeje 

do pásků. Plast si ponechává část své počáteční pórovitosti, aby lépe přijímal parafíny. 

Molekulární hmotnost polyuretanu převyšuje 1 000 000 daltonů a může dosáhnout až 2 000 

000 daltonů. Díky vysoké molekulární hmotnosti se tento typ skluznice používá především u 

nejvyšších a závodních modelů lyží. 

 

Transparentní (teflonové) skluznice 

Transparentní skluznice je vlastně první skluznice z plastových materiálů. Mezi první 

značky těchto skluznic patřil například Pertinax. Tyto skluznice měly většinou bílou, šedou, 

nebo modrou barvu. Tyto skluznice však na začátku 90. let téměř ustoupily grafitovým-černým 

skluznicím. 

Zajímavostí je, že v posledních 5 letech se opět začala používat transparentní-teflonová 

skluznice. Tato skluznice se používá u tzv. mikrokontaktních lyží, které se používají hlavně u 

klasické techniky běhu a jako stoupací komora je zde použita speciální zdrsněná teflonová 

skluznice. Tyto lyže se používají na sněhy, u kterých lze jen těžko namazat odrazové vosky a 

to hlavně u teplot sněhu od 0 do 5 stupňů Celsia, nebo při napadání čerstvého sněhu do 

běžecké stopy těsně před začátkem jízdy. Tento typ skluznice má také výborné vlastnosti na 

mokrých snězích. 

 

Zesítění (Cross-linking) 

Polyetylen používaný v této široké řadě skluznic může být zesítěn vytvořením můstků 

mezi makromolekulárními polyetylenovými řetězci. Molekuly jsou seskupeny trojrozměrně. 

Teoreticky, jejich molekulární hmotnost může být účinně dosahována nekonečně. Zesítění 

zvyšuje pevnost skluznic a jejich schopnost absorbce parafínů. 

 

Další součásti skluznice 

Výplně mohou být vmíchány do plastů, z kterých se skluznice vyrábějí. Nejčastěji 

používanou výplní je uhlík, nebo nanovlákna. Ačkoli koncentrace rovin nemusí dosahovat 

dobře definovatelný práh, výplň má dva významy: 

 - vodivost uhlíku odstraňuje statickou elektřinu vznikající třením 

 - uhlíková výplň funguje jako mazivo 

Mezi další výplně patří například Cera-F. 
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Nanovlákna 

Nejnovější technologická novinka u používaných materiálů do skluznic jsou tzv. nano 

vlákna, která zajišťují celou škálu vlastností od lepší absorbce vosků až po menší kontaktní 

tření se sněhem a tudíž vyšší rychlost lyží (Řepík 2007). 

 

Termoaktivní skluznice 

Sintrované VMH (vysoká molekulární hmotnost) skluznice jsou vyplňovány 

organickými částicemi. Tyto částice zkapalní, když se lyže třou o sníh ve velké rychlosti a zpět 

ztuhnou při pomalejších rychlostech a uvolní teplo. Teplo vyvolá a udrží tenký film vody mezi 

sněhem a skluznicí a to umožňuje maximální skluz. Termoaktivní skluznice se však využívá 

spíše u sjezdových lyží. 

 

Příklady skluznic od firmy Isosport 

 

ISNHS Graphite RACE – sintrovaná: 

          Tato skluznice je prvotřídně lakovaná, využívá skvělého proti-třecího chování a to ve 

většině sněhových podmínek. Toto odborné zpracování si vysloužilo mnoho úspěchů ve 

Světovém poháru a na Olympijských hrách. Tato skluznice vyniká především vysokou 

molekulární hmotností a kvalitním složením, což vede k nízkému opotřebení a tím i 

k pozdějšímu prošedivění skluznice. Tato skluznice se používá především pro špičkové 

závodní modely lyží. 

(http://www.isosport.com/en/index.php?option=com_isosport&task=produktdetail&id=72&Ite

mid=127) 

  

 

 

ISOSPEED 4430 996 - extrudovaná 

Typ skluznice, který má vyvážený poměr ceny a výkonu. Tato skluznice má vysoký 

obsah uhlíku, což oddaluje prošedivění skluznice následkem opotřebení. Tato skluznice je 

dobře zpracovatelná a není vhodná při výrobě lyží, které se vyrábějí za teplot vyšších než 

125°C. Tato skluznice se vyrábí především pro turistické a levnější modely lyží. 

(http://www.isosport.com/en/index.php?option=com_isosport&task=produktdetail&id=71 

&Ite) 
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7 Teorie testování lyží 

7.1 Příprava testování 

Když se připravujeme na test, musíme se nejprve zeptat sami sebe, co chceme testovat.  

 

1. Chceme vybrat nejrychlejší běžecké lyže?  

2. Chceme vybrat nejlepší strukturu, nebo vosk či parafín nebo základní strukturu? 

 

Zvolíme tedy objektivní test. Toto je důležité pro eliminaci případných chyb v testování 

lyží. Pro náš test vybereme variantu výběru nejrychlejších běžeckých lyží. 

 

7.2 Vykonání testu 

Testování lyží by mělo pokud možno probíhat za dobrého počasí a celé testování by měl 

provést stejný testovací jezdec. Je-li zapotřebí změnit testovacího jezdce v průběhu testování, 

pak se test musí rozdělit na 2 nezávislé testy (Karlöf 2007).  

Každý pár by se měl testovat alespoň 6 krát. Svah pro testování by měl být příkrý po startu 

a postupně by se měl narovnávat. Testovací dráha by měla být rovná a měli bychom se vyhnout 

příčným vlnám a zatáčkám.  

Trať na testování by měla být stálá a neměnná během testování. K udržení stejných 

podmínek na trati pro všechny páry lyží, bychom měli páry měnit. Doba skluzu by měla být 10 

až 15 sekund a průměrná rychlost by měla být v průměru závodního tempa. To znamená, že 

pro běžecké lyže by měla být tato rychlost kolem 25 až 30 km/h. Na začátku a na konci 

testování musí být zaznamenány meteorologické a sněhové podmínky. Důležité parametry 

počasí a sněhových podmínek jsou: 

1. teplota sněhu a vzduchu 

2. vlhkost vzduchu 

3. vlhkost sněhu 

4. vítr 

5. sníh-druh (nový, starší, led…) 

6. konzistence trati 
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Je tedy důležité, aby všechny páry lyží byly testovány postupně, za sebou a po posledním 

páru následuje zase první pár v 2. kole. Toto opatření nám zajistí stabilní podmínky. (Karlöf 

2007) 

Velmi důležitá část přípravy je kalibrace lyží. Tato speciální procedura se často nazývá  

,,vynulování lyží“. Kalibrace lyží je potřebná k tomu, abychom mohli měřit to, co chceme na 

shodných lyžích. Pro náš test je však kalibrace zbytečná, jelikož nemáme možnost půjčit si 

tolik párů závodních lyží od jednotlivých značek, abychom ještě u každé značky prováděli 

kalibraci. 

 

Je důležité dodržet všechny odchylky od standardní procedury ve snaze uskutečnit test 

v budoucnu. Je také důležité, aby všechny práce při přípravě lyží dělal jeden servisman. Toto 

opatření eliminuje chyby jiných osob při přípravě lyží. Při přípravě si však servismané mohou 

rozdělit práci, například jeden lyže strhává a druhý kartáčuje. 

7.3 Vyhodnocení testu 

Při vyhodnocení zkoušky všech párů lyží jsou také prováděny odhady kvality zkoušky. 

Odhady kvality zkoušky mají svůj účel především při dlouhodobém testování a při testování 

parafínů, pro náš test tedy nemají význam. 

Tento druh testování probíhá většinou na několika shodných (vynulovaných) párech 

lyží.  

 

Využíváme průměr naměřených jízd v závislosti na pořadí testovaných výrobků. Avšak 

všechna měření jsou spojena s chybami, a aby bylo zajištěno, že jsme dosáhli kvalitního 

rozdílu mezi testovanými výrobky, potřebujeme odhadnout související chyby. Chyby mohou 

být jak systematické, tak náhodné. Příkladem systematické chyby jsou například nestabilní 

podmínky na dráze.  
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  Tím, že zajistíme, aby byly lyže přesně cejchovány, dobře připraveny a zároveň 

udržíme kvalitu testovací stopy, tak tím minimalizujeme systematické chyby. Náhodné chyby 

jsou způsobeny změnou v okolním prostředí, tj. teplota, sluneční záření, lyžařský postoj při 

sjezdu.  

  Součet náhodných chyb může být odhadnut díky studiu kolísání kolem  

průměru zapsané hodnoty. První rozptyl je definován jako kvadratická odchylka od  

průměru (Karlöf 2007). 

  

A směrodatná odchylka u čtvercového kořene rozptylu.  

 

Standardní chybou se rozumí, do jaké míry se vzorky liší v důsledku náhody.   

 

Kde n je počet měření. Jak může být zřejmé z výše uvedeného, tak SE je přímo 

související s rozptylem a chybou klesání s vyšší n. Při hodnocení údajů jsou tyto hodnoty 

považovány za výrazně odlišné, pokud se na SE prostředky nepřekrývají. Hodnocení je pak 

založeno na průměrné hodnotě. Počet měřených jízd, žebříček výsledků, jakož i 

meteorologické údaje jsou zaneseny do databáze pro ukládání pro další šetření a jejich srovnání 

(Karlöf 2007). 

 

Kromě toho, že provádíme objektivní pořadí podle času, provádíme také pocitovou 

zkoušku lyží. Jízda "na pocit" se používá při běhu na rovině a do kopce a je to subjektivní 

opatření. U lyží také posuzujeme zrychlení a prudké zpomalení a zastavení. Vyhodnocení testu 

"na pocit" ukládáme do databáze spolu s ostatními měřenými údaji. Přirozeně jízda na pocit se 

neprovádí u sjezdových lyží (Karlöf 2007). 
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7.4 Následné ošetření lyží 

 

  Ošetření skluznice po testování je stejně důležité jako před testováním lyží. Účelem této 

post-léčby je odstranit případné chyby u budoucích testů, které mohou souviset s předchozími 

testy. Standardní postup po ukončení testování je následující: testované lyže lehce vykartáčovat 

nylonovým kartáčem, poté měděným kartáčem a nakonec lyže napustit základním parafínem. 

Před dalším testováním je zapotřebí strhnout plexi škrabkou základový parafín a opět 

vykartáčovat nylonovým kartáčem. Lyže jsou poté připraveny k dalšímu testování (Karlöf 

2007). 

 

7.5 Závěr testu 

 

  Závěr testu by měl být založen na objektivních datech, získaných v průběhu zkoušky. 

Na základě tohoto hodnocení lyží, se provádí kromě posouzení rychlosti i posouzení 

pocitového parametru. Chceme-li zjistit, zdali je výrobek lepší než jiný v průběhu času, je 

nutné provést několik zkoušek za různých podmínek (Karlöf 2007). 

Při testování lyží na bruslení postupujeme podle pravidel v tomto testovacím manuálu, 

testujeme-li však lyže na klasiku, tak postupujeme stejně jako u lyží na bruslení, jen mazací 

zónu lyže buď zdrsníme jemným smirkovým papírem (průměr zrna 100), anebo lepší variantou 

je příslušnou zónu vždy namazat odrazovým voskem, který tvoří v příslušných podmínkách 

základ pro mazání (př. v čerstvém prachovém sněhu při teplotách – 4 °C modrý vosk Swix 

Extra). Pro náš test však byly použity jen lyže na bruslení. 
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8 Základní kategorie běžeckých lyží 

Základní rozdělení běžeckých lyží je určeno technikou běhu, kterou na lyžích 

provozujeme a je to buď klasická technika, nebo bruslení. 

8.1 Klasické lyže 

 U lyží pro klasickou techniku je třeba přihlédnout ke stylu lyžaře. Turista, který má 

měkčí a méně přesný odraz než závodník s vybroušeným stylem, by měl používat lyže celkově 

měkčí, které mu umožní snáze se odrazit. Pokud bude mít lyže tvrdší, než jsou jeho tělesné a 

technické dispozice, budou tyto podkluzovat i při použití správného odrazového vosku. Jsou-li 

lyže naopak měkčí, je odraz snazší, ale lyže méně kloužou, projeví se to v rychlosti skluzu a ve 

sjezdu. Pomocí testu tvrdosti lze na lyži vyznačit i optimální mazací komoru (pro stoupací 

vosky - jak pro tuhé, tak i pro klistry), kterou lze časem na základě zkušeností lyžaře prodloužit 

nebo zkrátit. Kromě délky lyží (na klasiku lyže asi o 20 cm delší než postava, na bruslení o 10-

15 cm), je při výběru správného páru lyží asi nejdůležitějším faktorem jejich tvrdost. Každý 

model se v jednotlivých délkách vyrábí ve dvou nebo třech stupních tvrdosti. Tvrdost lyže 

bývá označena různými způsoby na potisku lyže nebo na různých samolepkách. I přesto je 

potřeba každý jednotlivý pár lyží přeměřit individuálně podle váhy a výkonnosti lyžaře 

(Ilavský, Suk 2005). 

 

 Po správném výběru délky a tvrdosti lyží podle přání, zkušeností, parametrů lyžaře a 

montáže vázání, přijde v případě klasických lyží na řadu vyznačení mazací komory pro tuhé i 

tekuté stoupací vosky. Tvrdost klasických lyží běžně můžeme zjistit, když je položíme na 

rovnou a hladkou podložku (ideální je silná skleněná deska). Měřená osoba se v lyžařských 

botách postaví na obě lyže, připne vázání a pokud možno obě lyže rovnoměrné zatíží. Druhá 

osoba podsune pod jednu z lyží kancelářský papír formátu A4 a pohybuje jim od středu 

k špičkám až po místo, kde nastává kontakt skluznice lyže s podložkou a papír již nelze 

posouvat. Toto místo se na boku lyže označí fixem. Stejné měření provedeme směrem dozadu. 

Pokud lze papír posouvat dále než za patu boty, lyže jsou vzhledem k naší hmotnosti vhodné 

snad jenom pro tvrdou stopu, nebo mokrý sníh. Pokud máme jenom jeden pár lyží, tak 

vyznačíme zóny dvě: první pro tvrdé vosky (předcházející měření papírem), druhou pro klistry, 

kde je zóna o 2 až 5 cm kratší směrem ke špičce skluznice. Špičkové závodní lyže jsou již při 

výstupní kontrole testované výrobcem na tenzometrické lavici a je na nich vyznačená tvrdost a 
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jednotlivé stoupací zóny. Například Atomic: tvrdost I. 1,0-1,1 - měkké; II. 1,2-1,3 - středně 

tvrdé; III. nad 1,4 - tvrdé )(Ilavský, Suk 2005). 

 

Zajímavostí je, že náš profesionální servismanský tým (Pešina a spol.) si vytvořil svou 

vlastní pomůcku k měření stoupací zóny a to tzv. traverzu (I profil). V dnešní době je pro toto 

měření asi nejpřesnější v České republice a spočívá v tom, že na ocelový I profil se položí 

klasická lyže. I profil leží na podložce na své spodní části a na horní (vyleštěná plocha) se 

umístí lyže. I profil je dlouhý zhruba 2,2 m, aby se na něj daly umístit i delší klasické lyže. 

Lyže je umístěna podélně na horní ploše I profilu. Na plochu vázání lyže se upevní ocelová 

destička, která je na svém předním konci připevněná do vázání lyže. Na tuto destičku je 

přivařený dřík, na který se postupně nasadí polovina váhy lyžaře pomocí ocelových kotoučů. 

Pomocí posouvání papíru mezi lyží a I profilem se posléze zjistí odrazová zóna lyže stejně jako 

je tomu při běžném jednodušším určování mazací zóny. Toto určení mazací zóny má velikou 

výhodu toho, že u běžného určování mazací zóny nemusí být váha rovnoměrně rozložena na 

obě lyže rovnoměrně. 

  

 

Obrázek 22 - Měření tvrdosti při výběru lyží (Ilavský, Suk 2005) 

 

Obrázek 23 - Odrazová zóna pro tvrdé vosky (Ilavský, Suk 2005). 
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Obrázek 24 - Stoupací zóna pro klistery (Ilavský, Suk 2005). 

 

8.2  Lyže na bruslení  

Při výběru lyží pro bruslení se přihlíží pouze k aktuální hmotnosti běžce a s ohledem na 

optimální délku lyží se podle ní vybírá jejich tvrdost. Vhodné lyže pro nás jsou ty, u kterých se 

po našem zvážení a po provedení testu lyží (podle obrázku nahoře – lyže se musí spolu dotýkat 

skluznici po celé jejich délce), je naše hmotnost stejná s údajem na měřícím zařízení. Pokud je 

lyže příliš tvrdá, tak je lyže při přenášení hmotnosti běžce na druhou lyži na tvrdším povrchu 

nestabilní, pokud je měkčí, méně klouže a je pomalejší, protože hmotnost lyžaře není 

rovnoměrně rozložená na celou délku lyží, ale jenom v nejbližší vzdálenosti kolem chodidla. 

Vzhledem ke sněhové podložce dochází k prohnutí lyží v jejích střední částí a tím i jejich 

brzdivému účinku.(Ilavský, Suk 2005) 

8.3 Základní rozdělení 

Všech pět hlavních světových výrobců běžeckých lyží (Atomic, Fischer, Madshus, 

Rossignol,  Salomon) - rozděluje své výrobky do mnoha jednotlivých kategorií a také do 

jednotlivých modelů. V dnešní době mají tyto firmy většinou rozděleny modely do skupin na: 

závodní modely, sportovní, rekreační, juniorské, dámské a/nebo fitness (není však pravidlem u 

všech výrobců) a jibskatingové lyže. 

 

8.3.1 Pravidla při výběru lyží 

Při výběru běžeckých lyží se vychází důsledně z toho, jak umí lyžař lyžovat a v jakém 

terénu bude lyže převážně používat. Průměrný lyžař bude mít na závodních lyžích a 

v neupravené stopě velké problémy s odrazem a udržením rovnováhy a tudíž bude mít malou 

radost z lyžování.   

 Kupovat lyže by si měli začátečníci takové, na které stačí svou dovedností. Při další 

kvantifikaci požadavků je přihlíženo také k délce a tvrdosti lyží. Platí zde pravidlo: Čím slabší 

lyžař, tím měkčí a kratší lyže, lépe se ovládají a je z nich jistější odraz (Ilavský, Suk 2005).  
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 Velice důležitým prvkem při výběru lyží je také výběr modelu podle výšky a váhy 

sportovce, což vyžaduje odborné změření flextesterem (zařízení umožňující výběr lyže 

s odpovídající tvrdostí a délky). (Ski magazín 2009) 

 

8.3.2 Závodní modely 

Závodní modely tradičně představují u všech značek cenově, kvalitou, ale i designem 

vrchol nabízeného sortimentu. Lyže jsou určeny závodníkům, kteří je používají v soutěžích 

libovolné úrovně, a běžně na závodních modelech i trénují. Tyto lyže patří výhradně na dobře 

upravené tratě - v typické turistické stopě anebo v hlubokém sněhu se na těchto lyžích běhat 

příliš nedá. (Řepík 2008). 

V hlubokém sněhu je totiž nevýhodou jejich úzká šířka. 

 

Špičkové závodní lyže se vyrábí v poměrně malých sériích a odlišují se dosti výrazně 

od ostatních typů zejména kvalitou materiálů a konstrukcí a mají vlastní dělení podle způsobu 

použití. Lyže používané ke klasickému způsobu běhu se označují jako classic a lyže 

pro bruslení se označují jako skate.  

 Závodní lyže jsou natolik specializované, že se ještě rozdělují podle toho, na jakém 

sněhu se budou používat:  

a) na mokrém s označením (+), nebo klister  

b) na suchém, prachovém s označením (-), soft a pulver  

c) na umrzlém sněhu (-), cold  

(Ilavský, Suk 2005) 

 

  Závodní běžecké lyže bývají nejlehčí (obvykle těsně pod 1000 g) a zároveň nejpevnější; 

široké zpravidla 40 až 45 mm, a jsou u nich použity nejnovější technologie. Shora a z boků se 

závodní lyže vyztužují karbonovými, nebo kompozitovými vlákny. Jádro je z pevného a 

zároveň extrémně lehkého materiálu. 

 

  Běžně se vyrábí více než jediný závodní model pro bruslení i klasiku. Závodní modely 

se dnes prodávají pod určitým označením, podle typu lyží a jejich použití. Například cold, plus 

a soft. Závodní běžecké lyže Madshus mají také tři teplotní modely (Cold, Plus a Zero).  
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Ceny závodních lyží bývají pochopitelně z celého sortimentu u každé značky nejvyšší. Běžná 

cena závodních lyží (míněno bez vázání) se pohybuje mezi 9 až 12 tisíci Kč (Řepík 2008).  

 

8.3.3 Sportovní modely 

V pomyslné hierarchii pod závodními modely jsou tzv. sportovní modely běžeckých 

lyží. Vyrábějí se buďto stejně široké, anebo o pár mm širší, jejich hmotnost bývá řádově o 500 

g vyšší - zejména vinou použití jiného, levnějšího vnitřního materiálu, který zároveň nevyniká 

tak excelentními pevnostními charakteristikami, jako u elitních závodních modelů. Obvykle se 

dovnitř lyže používá levnější pěna, anebo lepená dřeva. Zcela jiná, levnější bývá skluznice, 

která již nepojme tolik parafínu, je tenčí, a na sněhu pomalejší. 

 

  Všechna zmíněná (v porovnání se závodními modely) negativa jsou kompenzována 

nižší cenou lyží - pohybující se v rozpětí 4 až 7 tisíc Kč, u Sportenu pod 3 tisíci Kč. Řada lidí i 

s těmito modely běžně závodí. I tento typ lyží je určen do upravených tratí, v neupravených 

terénech si nevede nejlépe. 

 

8.3.4 Juniorské modely 

Sportovní i závodní modely se vyrábějí i v juniorských modifikacích, které mají 

obvykle totožný design a i technologie bývají použity povětšinou shodné, jen v méně 

případech podřadnější. Liší se (kratšími) vyráběnými délkami a menší tvrdostí. Stojí výrazně 

méně než dospělé elitní modely (4 až 5 tisíc Kč juniorské závodní, o 1 - 2 tisíce méně juniorské 

sportovní)(Řepík 2008). 

 

8.3.5 Rekreační modely 

Nejníže na cenovém, a nutno dodat, že i na kvalitativním žebříčku, stojí běžecké lyže 

rekreační. U nich se již předpokládá, že s nimi lyžaři mohou chtít jezdit kdekoli - mimo stopu, 

ve stopě upravené i pouze turisticky vyšlápnuté. Lyže bývají až o 1 cm širší, než úzké závodní 

modely - jednak kvůli lepší jízdě na neupraveném povrchu, jednak kvůli lepší stabilitě 

začínajících, nezkušených lyžařů. S širší lyží jde logicky ruku v ruce její vyšší hmotnost, 

podpořená typem materiálu, z kterého jsou rekreační lyže vyráběny (dřevo, skelná vlákna). 

Skluznice bývají teflonové, tenké, levné a pomalé. Tyto lyže mají oproti výše zmiňovaným i 

největší pevnostní nedostatky, což je dáno i často používanou injektovanou konstrukcí lyže. 

Turistické lyže pro klasickou techniku běhu se dnes často vyrábí v modelech Nowax, čemuž se 
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říká protiskluzová úprava odrazové zóny skluznice lyže. Tyto lyže mají výhodu dobrého 

odrazu na každém sněhovém povrchu a výhodou pro lyžaře turisty je, že se nemusí tyto lyže 

mazat stoupacími vosky, čemuž často nerozumí a většinou mazání jak se říká-netrefí. Ceny 

tohoto typu běžek se pohybují mezi 1 a 3 tisíci CZK. (Řepík 2008) 

 

 

 Obrázek 25   Obrázek 26  Obrázek 27 

 

 Obrázek 28 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

 

Obrázky 25 – 28 - Moderní konstrukce skluznic lyží Nowax s tzv. protiskluzovou odrazovou 

zónou dosáhly za posledních několik sezón značného vývoje a vylepšení skluznosti, při 

zachování výkonu při stoupání. 

 

8.3.6 Dámské a fitness modely 

  Některé značky mají v nabídce tzv. fitness, anebo třeba dámské (lady) modely. Víc než 

o samostatnou  kategorii se svými specifickými charakteristikami, se jedná o marketingovou 

snahu běžeckého průmyslu oživit dlouhodobě stagnující trh čímkoli novým. (Řepík 2008) 

 

8.3.7 Jibskating 

Tento typ lyží má dvě špičky vpředu i vzadu. 

Jde o moderní směr v běhu na lyžích, který využívá popularity freestylových sportů jako je 

snowboarding, freesking a jiné jim podobné sporty, při kterých je hlavním účelem dobré a 

estetické zvládnutí skoků, a triků ve snowparcích. Pro trendový druh sportu jako je jibskate je 

svoboda nejdůležitějším předpokladem. Jádrem těchto lyží je zpravidla dřevo. 
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 Obrázek 29   Obrázek 30 

http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php 

 

Obrázek 29 - Úzká, přes celou délku lyže probíhající ocelová hrana. Zaručuje konstantní 

držení na hranách na každém podkladě. 

 

Obrázek 30 - Twin Tip (dvojitá špička) vytváří předpoklady proto, že se podaří 360°, salto 

dozadu a mrštné otočky, krátce řečeno díky vybavení je možné spousta triků jako u 

freestylových sjezdových lyží. Špičky lyží jsou stejné do nejmenšího vlákna. Lyže se může 

pohybovat směrem dopředu i dozadu s exaktně stejnou energií. To zaručuje jezdci vyšší míru 

flexibility. (http://www.fischer-ski.cz/technologie-beh/bezecke-lyze.php) 
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9 Struktury používané při přípravě lyží a k testování 

9.1 Strojní-kamenné struktury 

Tento typ struktury je prováděn strojně a je velice drahý a technologicky mnohem 

náročnější a zároveň trvalejší než u ruční struktury. Tato struktura je trvalá a její obnova se 

provádí dle potřeby zhruba tak jednou za dva roky. Mezi firmy, které vyrábějí a zabývají se 

strojním broušením skluznic běžeckých lyží, patří například Montana, nebo Taschler stone 

grind. Brusné kameny a brusné stroje Montana používá firma Madshus. Brusné kameny a 

brusné stroje Taschler stone grind používá zase například Rossignol. Jinak například firma 

Fischer má svůj vlastní brusný stroj Diamond tuned grinding. U závodních modelů lyží je dnes 

většinou samozřejmostí, že strojní struktury jsou vybroušeny již od výrobce. Tyto struktury 

jsou potom rozdílné a to podle tvrdosti a zároveň teplotním použití lyží (plus, cold, zero). 

Pro testování lyží byly použity ruční strukturovače, které překryly strukturu strojní. 

 

9.2 Ruční struktury-kovové 

Tyto struktury slouží k oživení kamenných strojových struktur, nebo ke změně této 

struktury například pro závod na odlišných sněhových podmínkách, než pro které se strojní 

struktura hodí. Tyto struktury jsou méně trvalé a vydrží kratší dobu vytlačeny do skluznice než 

strojové struktury broušené kamenem. Tyto struktury mají různé tvary, ale nejosvědčenější je 

šípovitý tvar (na obrázku 31.), dále vodorovné souvislé struktury (obrázek 32.), nebo jen 

drážky (drážkovač Swix T 401- obrázek 33.), které se používají pro velmi vlhké sněhy při 

plusových teplotách. Tato struktura je do skluznice pouze vytlačena pomocí ručního 

strukturovače, který má výměnné nože a hodí se provádět jí téměř při každém parafínování dle 

typu sněhu, je-li strojní struktura již nedokonalá.   

 

Kombinované použití stávající struktury a základního drážkovače T 401 má často 

pozitivní účinek na zlepšení skluzu v kombinaci se stávající strukturou na lyžích. Při mokrém 

sněhu jsou drážky vytlačeny rovněž po parafinování ze stejného důvodu, aby z nich ostré hrany 

lépe odváděly vodu. V chladných podmínkách jsou drážky vytlačeny jenom před 

parafinováním.  Jestli-že má drážkování negativní důsledek na točivost lyže a její stabilitu, 

redukují se drážky jejich snížením ostrou plexi škrabkou. (Ilavský, Suk 2005) 
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9.2.1  Jemné struktury   

Používají se na nový sníh a teplotu pod -7°C, použijeme proto velmi jemné ostří (0.25 

mm). Tyto drážky se používají, aby se vytvořila velmi jemná struktura na skluznici. Na nový 

sníh od 0°C do -10°C a na hrubozrnný sníh pod -3°C a chladnější se používají drážky s roztečí 

0.5 mm v kombinaci s velmi jemnými 0.25 mm.  Vrcholy drážek bychom měli před použitím 

dalších, velmi jemných drážek (0,25 mm)zarovnat akrylátovou cidlinou. (Ilavský, Suk 2005) 

 

9.2.2  Střední struktury  

Používají se na nový a vlhký sníh při -2°C a teplejší použijeme střední 0.75 mm ostří 

drážek v kombinaci se dvěma: s roztečí 0.5 mm a velmi jemné 0.25 mm ostré drážky. Na sníh 

pod -4°C a chladnější použijeme střední 0.75 mm ostří drážek v kombinaci s drážkami 0.5 mm.  

 

9.2.3 Hrubé struktury  

Jsou k použití na mokrý nový sníh nad +4°C, použijeme hrubé 1 mm ostří drážky v 

kombinaci se středními 0.75 mm drážkami. Na hrubý sníh od 0°C  do +5°C použijeme hrubé 1 

mm ostří drážky v kombinaci s drážkami s 0.5 mm ostřím.  

Když sníh je hrubozrnný a promočený nad +4°C a teplejší, je potřeba použít velmi 

hrubých drážek o velikosti 3 mm, nebo zvlášť hrubých 3 mm v kombinaci se středné hrubými 

(2;1) 

2 mm drážky se používají jako základní vzorek. Pak následuje kombinace 1 mm 

hrubého a středního 0.75 mm ostří. (Ilavský, Suk 2005) 

 

 

  Obrázek 31     Obrázek 32 
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  Obrázek 33 

(Foto test Bodenmais) 

Obrázek 31 – Ruční strukturovač od firmy Holmenkol. Tento strukturovač disponuje třemi 

velikostmi struktur (jemná, střední a hrubá) a jejich tvar je šípovitý. 

 

Obrázek 32 – Příklad zvetšené skluznice s jemnou strukturou 0,25 mm. 

 

Obrázek 33 – Drážkovač T 401 od firmy Swix. 
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10 Výběr běžných značek závodních běžeckých lyží 

Do kompletního portfolia běžeckých lyží, které dnešní trh nabízí, byly zařazeny pouze 

značky, které produkují závodní a sportovní modely běžeckých lyží. Z tohoto portfolia potom 

byly vyčleněny pouze modely od značek, které mají kvalitní modely používané 

profesionálními závodníky, kteří se účastní závodů světového poháru a dalších větších podniků 

světového a evropského měřítka. Dalším kritériem výběru byla historie firmy a zkušenosti 

s dlouholetou výrobou lyží. Do výběru lyží byly zařazeny jen nejvyšší modely. Do následného 

testování lyží jsou zařazeny pouze firmy: Atomic, Fischer, Madshus, Rossignol, Salomon a 

Sporten. U těchto značek byly navíc v tomto výběru vypsány závodní modely a jejich využití a 

také byla přesněji popsána konstrukce lyží těchto značek. 

10.1 Atomic 

Běžecké lyže Atomic od Rakouského výrobce běžeckých lyží se za posledních několik 

sezón pokouší dostat ze stínu největších výrobců běžeckých lyží Fischeru a Madshusu. Jinak je 

však Atomic spolu se Salomonem a Fischerem výrobcem s nejlehčími lyžemi na trhu. 

V sezóně 2007/2008 firma Atomic opouští svou klasickou Beta konstrukci u závodních a 

sportovních lyží a přecházejí na konstrukci Nomex-Core a Speed-skin. Ta spočívá v tom, že 

konstrukce lyže už nemá drážku po celé své délce (horní část lyže), ale profil lyže je ve středu 

kombinován s klasickým profilem, přičemž na patce a špičce je profil stále zachován jako u 

známého Beta profilu. Díky této kombinaci se usnadnila montáž vázávání, která dříve nebyla 

možná bez speciální vložky pod vázání (Ski magazín 2009). 

Konstrukce jádra Nomex-core je z kevlarového vlákna, přičemž vlákno Nomex je jen 

obchodní název, který zní moderněji, ale v podstatě se jedná o kevlarové vlákno. 

Nyní používaná skluznice je typu Bi 5000, což je vysokomolekulární sintrovaná 

skluznice. Krytí lyže má hladší povrch než v minulosti, což zabraňuje ulpívání a namrzání 

sněhu. (Ski magazín 2009) 

Atomic představuje ucelenou moderní kolekci složenou z řad Race (závodní), Fitness, 

Motion (turistické) a dva BC (základní turistické) modely. Tento výrobce se také může 

pochlubit nejlehčími závodními lyžemi Worldcup classic 201cm a to s váhou pouhých 950g 

(Nordicmag prosinec 2006). 
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U firmy Atomic už celou řadu let můžete narazit na třídu lyží pod názvy cross (jako 

Nordicross, Mountaincross a podobně). Jde o marketingovou strategii firmy Atomic 

obchodnicky využít módní vlny skicrossu ve sjezdovém lyžování, vloženou do běžeckého 

lyžování.  (Řepík 2009) 

 

Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• Worldcup Classic – dodává se ve třech tvrdostech – hard, soft, medium 

• Worldcup Multi – Závodní lyže pro klasický způsob běhu určená do složitých 

sněhových podmínek okolo 0 °C. Stoupací komora je opatřena speciální směsí korku a gumy 

(tzv. mikrokontakt), která umožňuje využití pro tyto nepříznivé podmínky pro mazání. Dodává 

se v tvrdostech medium a hard. 

 

Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• Worldcup Skate – dodává se v tvrdostech soft a hard. 

(Ski magazín 2009) 

 

     Obrázek 34 

Obrázek 34 – grafický design závodní běžecké lyže Atomic Worldcup Skate 

http://lyze.ae.cz/produkty/bezky/bezky-atomic/zavodni-bezky/bezecke-lyze-atomic-worldcup-

classic 

10.2 Fischer 

Největší světový výrobce běžeckých lyží – rakouská firma Fischer uvedla na trh v sezóně 

2007/2008 závodní lyže Carbon Lite v provedení pro klasiku i bruslení. Pár těchto lyží na 

klasiku v délce 197 cm váží 990g. Využívá pokroková řešení. Nový typ jádra a bočnic AirCore 

z obousměrně vedeného multiaxiálního karbonového vlákna, špičky i patky jsou z karbonu, 

což při nižší hmotnosti účinněji tlumí kmity a následně vede k vyšší rychlosti a úspoře pohybu. 

Broušení skluznic technologií DTG Plus/Cold je samozřejmostí stejně jako u většiny 

závodních lyží již z továrny. Navíc jsou skluznice upraveny infračervenými paprsky s horkým 

parafínem s obsahem fluoru, což zabraňuje jakémukoli zašpinění skluznice při transportu, 

skladování, či její oxidaci. Jinak samozřejmě firma Fischer patří mezi absolutní světovou 

špičku a to je také zřejmé díky největšímu používání těchto lyží mezi světovou lyžařskou elitou 

závodníků. Novinkou sezony 2009 jsou bruslařské lyže s názvem – Hole, které mají otvor ve 
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špičce lyže, což vede k úspoře hmotnosti lyže. Jinak jsou hlavními modely od Fischeru lyže 

RCS Carbonlite a RCS.  

 Modely RCS obsahují jádro Air Core s 80% podílem vzduchu, zpevnění špiček je 

provedeno pevnými lamitáty. Oproti modelu Carbonlite se tedy jedná o menší podíl použitého 

karbonu, lyže váží 1 097 g při délce 197 cm, což je o 107 g více, než u lyží Carbonlite. Použitá 

skluznice je totožná s modelem Carbonlite. (Ski magazín 2009) 

 

Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• RCS Carbonlite Classic S – Track – závodní lyže určená pro klasiku, konstrukčně 

upravená s měkčí špičkou a patou pro měkký či mokrý sníh. 

• RCS Carbonlite Classic Cold – závodní lyže na klasiku s jemnou strukturou skluznice, 

určená pro sníh při teplotách – 2 °C a nižší. 

• RCS Carbonlite Classic Plus – model určený pro tvrdý a mokrý sníh s hlubší strukturou 

skluznice pro lepší odvod vody 

• RCS Classic Cold a Plus – také závodní lyže, jen s menším podílem karbonu (vynechán 

na patce a špičce), jinak stejné použití struktur jako u lyží Carbonlite. 

• RCS Classic Zero – lyže určené pro teploty okolo 0 °C se speciální skluznicí 

s přesazenými zářezy ve skluznici v místě odrazové komory, které usnadňují stoupání 

v komplikovaných podmínkách nulových teplot, kdy je problematické a nejisté mazání 

odrazovými vosky (Ski magazín 2009) 

 

Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• RCS Carbonlite Skating Cold – závodní lyže pro bruslení šípovitého tvaru 

konstruované pro lepší dynamiku zejména při využívání bruslařského stylu 1:1 

(oboustranné bruslení jednodobé), se strukturou skluznice pro studenější sníh. 

• RCS Carbonlite Plus – totožná lyže s modelem Carbonlite Skating Cold. Liší se pouze 

použitím hrubší struktury pro mokrý sníh. 

• RCS Carbonlite Hole Skating Cold a Plus – zvláštnost a technická novinka u těchto lyží 

je otvor ve špičce lyží, jinak jsou totožné po stránce struktury skluznice i po stránce 

materiálové s lyžemi RCS Carbonlite.  

• RCS Skating Cold a Plus - také závodní lyže, jen s menším podílem karbonu (karbon 

vynechán na patce a špičce), jinak stejné použití struktur jako u lyží Carbonlite. 

(Ski magazín 2009) 
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     Obrázek 35 

Obrázek 35 - grafický design závodní běžecké lyže Fischer RCS Carbonlite 

http://www.fischer-ski.cz/foto.php?foto=bezecke-lyze-fischer/images/rcs-carbonlite-skating-

cold 

10.3 Madshus 

Druhý největší výrobce běžeckých lyží – norský Madshus – se samozřejmě snaží za 

svým největším rivalem Atomicem a Fischerem příliš nezaostat, a daří se mu to po všech 

stránkách. Po testování v závodech světového poháru přišla v sezóně 2006/2007 s převratným 

systémem lyže- vázání NIS (označení pro vázání od firmy Rottefella). U závodních 

bruslařských lyží přichází Madshus s novým dělením svých produktů. Již nikoliv podle 

teploty-studené a teplé jako je tomu například stále u Fischeru, ale podle sněhových podmínek. 

Rozlišujeme lyže R (regular) určené do průměrných a nejčastějších podmínek (cca 80% sněhů 

v průběhu zimy). Druhý typ lyží je typ HP (hard packet) určené na velmi tvrdý podklad a SC 

(soft condition) určené do čerstvého sněhu a měkčích sněhových podmínek.  Všechny závodní 

lyže Madshus využívají od sezóny 2006/2007 nové Nano technology skluznice. Nano P180 

(sezóna 2006/2007, 2007/2008), Nano P190- sezóna 2008/2009, což značí přidání nano vláken 

do skluznice. Ne každému tyto lyže vyhovují třeba jako naší bývalé reprezentantce Kateřině 

Neumannové. Tyto lyže totiž v bruslařském provedení mají výjimečnou a specifickou torzní 

tvrdost a pružnost. Velké procento našich vrcholových běžců na lyžích však tvrdí, že si lze na 

tyto specifické vlastnosti bruslařských lyží od firmy Madshus zvyknout.  

Pro materiál jádra se u závodních lyží Nanosonic používá materiál PR100X, který má 

výborné antivybrační schopnosti a tedy i dobré vlastnosti v torzi. Jádro je obaleno triaxiální 

karbonovou stavbou s vysokým obsahem uhlíku pro dosažení nízké hmotnosti a pevnosti. 

Model lyží Hypersonic má totožnou konstrukci jako lyže Nanosonic, jen místo nanovlákna 

PR100X používá pěnu Poly – cell, díky níž je o 50 g těžší. Firma Madshus jako jediný výrobce 

označuje tvrdost lyží ve váhovém rozpětí, ostatní výrobci používají většinou přípony Hard, 

Soft apod. (Ski magazín 2009) 
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Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• Nanosonic Carbon Classic Cold – lyže pro klasický styl s dlouhou nízkou stavbou 

určená pro teploty pod nulou a chladnější, jemná drážka ve špičce a patě lyže umožňuje 

minimalizovat odpor sněhu a zlepšuje skluz. Tyto lyže na prachový sníh jsou 

konstrukčně řešeny měkčí špičkou i patkou z důvodu snížení tlaku na sníh, kdy se 

minimalizuje tvorba vody pod skluznicí a zlepšuje se skluz lyže. 

• Nanosonic Carbon Classic Plus – lyže pro klasiku s mírně vyšší klenutou konstrukcí 

určená pro teploty nad 0 °C a vyšší. Tvrdší pata i špička s jemnou drážkou umožňují 

větší tlak na sněhový podklad a tím pádem vytlačování vody a její odvod. 

• Nanosonic Carbon Classic Zero – lyže pro klasiku určená pro teploty kolem 0 °C. Lyže 

má nižší klenutí konstrukce, v odrazové komoře je skluznice pogumována (pro tzv. 

mikrokontakt). Lyže se nemažou odrazovými vosky, ale lyže se pouze opatří filmem 

speciálního olejíčku, který zamezí namrzání. Závodník se odráží pomocí speciální 

odrazové plochy. 

• Hypersonic Classic – závodní lyže pro klasiku je vyráběna pouze v jednom modelu pro 

teploty 0 °C a nižší. 

(Ski magazín 2009) 

Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• Nanosonic Carbon Skate R (Regular) – lyže pro bruslení určená pro středně tvrdý 

podklad. 

• Nanosonic Carbon Skate HP (Hard Packed) – lyže pro bruslení určená pro tvrdý 

podklad až led. Tvrdší špička a pata umožňuje lepší vytlačení vody a tudíž lepší skluz 

v těchto podmínkách. 

• Nanosonic Carbon Skate SC (Soft Condition) – lyže určená pro měkčí podklad s novým 

šípovitým tvarem (sidecut). S měkčí patkou a špičkou – do prachového sněhu. 

• Hypersonic Skate SC – lyže konstruovaná pro prachový a studený sníh. 

• Hypersonic Skate R – lyže pro tvrdší podklady a teploty vyšší než 0 °C. 

(Ski magazín 2009) 

 

 

 

     Obrázek 36 

Obrázek 36 - grafický design závodní běžecké lyže Madshus Nanosonic 
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http://www.madshus.com/upload/Katalog/MadshusCat0910Eng.pdf 

10.4 Kneissl 

Rakouská značka Kneissl se v 80. letech minulého století, až do začátku let 90. držela na 

špici výrobců běžeckých lyží. Mezi rokem 1992 a rokem 2000 se snažili znovu dostat do 

podvědomí lyžařů běžců modelem lyží Cap, ale bohužel bez většího úspěchu. V současné době 

se opět snaží produkovat lyže pro závodníky, ale bohužel je vyrábí sice kvalitně, zato však 

v omezeném množství, což je špatné pro výběr lyží pro závodníky, kteří vyžadují nejrychlejší 

páry, kterých je od Kneisslu opravdu pomálu. Navíc Kneissl nedisponuje testovacím centrem, 

jako například Fischer, nebo Madshus, takže zákazník ani nezjistí, které páry jsou opravdu 

vhodné k závodění, nebo vrcholovému sportu. Velmi vysoká je také cena nejvyšších modelů 

lyží Kneissl. Největší inovací společnosti Kneissl - nová technologie používaná u skluznice, 

jen u závodních modelů lyží, tzv. 3D Glider. Tato novinka, běžně k dostání pro klasiku i 

bruslení, se zaměřuje na fázi skluzu a stabilitu. Obojí má podporovat minimalizaci odporu, 

prodlužovat fázi skluzu, čímž má snadněji udržovat nabytou rychlost a šetřit síly. Sportovní 

lyže zůstaly pro tuto sezónu i nadále u typu Ultra Glider.    

10.5 Karhu 

Jedna z nejstarších firem vyrábějících běžecké lyže je finská značka Karhu. Tato značka 

má jednu z nejstarších tradic výroby běžeckých lyží, která sahá až do počátku 20. století. Tato 

firma se v dnešní době zabývá spíše turistickými a sportovními modely, ale disponuje i 

moderními modely závodních lyží a to především u modelu Volcan. Tyto běžecké lyže jsou 

sice vyrobeny špičkovou moderní technologií, ale stejně jako je tomu u naší domácí značky 

Sporten mají jen omezené množství závodních lyží ve výrobě a tudíž nemůže tato finská firma, 

stejně jako český Sporten konkurovat výrobcům jako je Fischer, Madshus, Atomic anebo 

Salomon.  

10.6 Peltonen 

Dalším finským výrobcem běžeckých lyží je firma Peltonen. Firma Peltonen se za 

posledních několik let snaží osmělit a odlišit od ostatních severských výrobců běžeckých lyží 

jako je například firma Karhu, nebo Madshus, ale kvalita a vývoj technologie výroby zejména 

závodních lyží se nějak výrazně za posledních 5 sezón nezměnila. Jinak tyto lyže mají velikou 
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oblibu hlavě ve Finsku. Mají však jistě své místo třeba mezi dorosteneckou a žákovskou 

kategorií i u nás. 

10.7 Rossignol 

Francouzská firma Rossignol v dnešní době patří do tzv. ,,Velké pětky‘‘ výrobců 

běžeckých lyží, do níž dnes jistě patří ještě Atomic, Fischer, Madshus a nově i Salomon, který 

v této pětici vystřídal firmu Kneissl. V dnešní době jsou lyže Rossignol používány 

vrcholovými běžci na lyžích i biatlonisty. Lyže Rossignol jsou v dnešní době specifické 

zejména svou tvrdostí a pocitovou tuhostí zejména u bruslařských modelů lyží, což je 

zapříčiněno především specifickou Capovou konstrukcí lyže a tzv. 3 D profilem v přední a 

zadní části lyže. 

Jádro je z materiálu Nomex – což je kombinace karbonu a laminátu a jeho tvarový příčný 

průřez lyží má tvar šestiúhelníků podobné včelím plástvím.  

Rozdílný, dvou žlábkový konstrukční design skluznice svědčí o tom, že Rossignol si jde 

svou vlastní cestou. Například podobnou, ale trochu odlišnou mají vlastnost lyže Madshus, 

které zase lyžařům pocitově tolik nesedí. Tato značka dnes brousí strukturu na kamenném 

strukturovacím stroji i pro turistické modely a zároveň je většina modelů opatřena folií 

Rossignol Top, což je beze sporu velká přednost oproti jiným značkám, které tyto vylepšení 

vyrábějí jen u vyšších modelů.  

Francouzský Rossignol však bezesporu patří mezi novodobou elitu výrobců běžeckých 

lyží.  

 

Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• X–IUM Classic NIS C1 – závodní lyže s měkčí konstrukcí patky a špičky pro prachový 

sníh. 

• X–IUM Classic NIS C2 – model pro tvrdé a kompaktní podklady (tvrdý zmrzlý sníh). 

• X–IUM Classic NIS C2AR – lyže určená pro teploty kolem 0 °C se speciální 

pogumovanou stoupací zónou (tzv. mikrokontakt). 

• X–IUM Classic NIS C3 – závodní lyže určená pro teploty vyšší než 0 °C, tudíž na 

mokrý sníh 

 

Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• X-IUM – Skate NIS – univerzální závodní lyže pro bruslení 
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• X-IUM – Skate NIS 1 – závodní lyže pro bruslení určená pro tvrdé podklady 

• X-IUM – Skate NIS 2 – univerzální závodní lyže určená pro měkké sněhy a ostatní 

sněhové podmínky 

 

 

 

 

     Obrázek 37 

Obrázek 37 - grafický design závodní běžecké lyže Rossignol X-ium 

http://www.rossignol.com/index.php 

 

 

     Obrázek 38  Obrázek 39   Obrázek 40 

 

 Obrázek 41 

http://www.rossignol.com 

 

Obrázek 38 – tvar běžeckých lyží v příčném řezu. 

 

Obrázek 39 – Control edge  je výztuha spodní části boku, která spojuje boky, capové krytí a 

skluznici. Tím se podpoří tuhost a kompaktnost lyže a i její odolnost v torzi. 
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Obrázek 40 – Materiál jádra má u Rossignolu název Nomex a tvoří ho karbonový profil, jehož 

tvarový příčný průřez má tvar šestiúhelníku podobný včelím plástvím.  

 

Obrázek 41 - Tato konstrukce výrazně zlepšuje výkon lyží tím, že kombinuje vlastnosti dvou 

materiálů a to capovou konstrukci Rossicap, která tvoří horní povrch lyže a je velmi měkká, 

což nutí lyži volně přejíždět a přizpůsobit se vlnám a nerovnostem- tzv. hadí efekt a dělá lyži 

pružnější. A zároveň více směrné skelné vlákno, které je mezi jádrem a capovým krytím je 

velmi tuhé v torzi a tím pádem lyže dobře drží směr. 

10.8 Salomon 

Běžecké lyže Salomon mají krátkou historii výroby. Běžecké lyže Salomon se vyrábějí 

teprve od roku 2005 a to v továrně Rakouského Fischeru, kde si je Francouzský Salomon 

nechal vyrábět. Od sezóny 2008/2009 se vyrábějí v továrně Atomicu, protože Rakouský 

Atomic koupil firmu Salomon. To má velký význam v kvalitě těchto lyží. Lyže Salomon 

vznikly na popud amerického trhu běžeckých lyží, kde má Salomon zvučné jméno především 

díky sjezdovým lyžím a vázání.  

Salomon využívá v konstrukci jádra materiál Nomex (kombinace karbonu a laminátu) 

stejně jako firma Rossignol a jako materiál skluznice používá grafitovou skluznici G 5 Zeolit.  

Bohužel, se v posledních dvou sezonách kvalita a rychlostní vlastnosti lyží poněkud 

zhoršily, což je možné vysvětlit jedině změnou tovární výroby z továrny Fischeru do továrny 

Atomic. 

 

Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• Equipe 10 Classic – závodní lyže se zeslabenou špičkou pro lepší flexi, dodává se ve 

třech tvrdostech – soft, medium a stiff (měkká, střední a tvrdá) a struktury jsou pro dva 

druhy sněhu – Cold a Warm (teploty vyšší než 0 °C – hrubá struktura a nižší než 0°C – 

jemná struktura). 

• Equipe 10 Classic Zero – lyže s pogumovanou stoupací zónou pro složité sněhové 

podmínky a teploty kolem 0°C (tzv. mikrokontakt). 

 

Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• Equipe 10 Skate – velmi lehká závodní lyže pro bruslení (960 g při délce 187 cm) 

s promyšleným sidecutem (půdorysný tvar lyže) postaveným na zakřivení od zúžené 



  59 

špičky přes rozšíření k zúženému středu. Tato lyže je také vybavena karbonovým 

plátem pod vázáním na střední části lyže, který zefektivňuje odraz a šetří energii. 

Dodává se ve dvou tvrdostech soft a stiff (měkké a tvrdé) a se dvěma strukturami - 

Cold a Warm (teploty vyšší než 0 °C – hrubá struktura a nižší než 0°C – jemná 

struktura). 

 

10.9 Skitrab 

Italská firma Skitrab, kterou založil v roce 1946 Giacomo Trabucchi, se až donedávna 

specializovala především na skialpinistické lyže a turistické běžecké lyže (Ski Trab 2010). Za 

posledních 10 let však tato firma se sídlem v Italském Bormiu dosáhla velkého zlepšení a 

pokroku. Moderní konstrukce těchto závodních lyží se vyrábí kazetově. Pro materiál jádra je 

použito šestibokých aramidových pláství a pro skluznici je použita kvalitní skluznice značky 

Isosport. 

  

10.10 Sporten 

Domácí značka lyží Sporten, která je z historie známá pod názvem Artis nabízí 

především turistické a sportovní modely lyží. Nicméně vyrábí i kvalitní závodní lyže, na 

kterých v České republice závodí například dálkový běžec na lyžích Tomáš Jakoubek z  

Jabloneckého ski klubu. Ve firmě Sporten se závodní modely stále vyvíjí a vylepšují. Nejlepší 

modely pro závodní účely se prodávají pod označením Bohemia RCX a jsou vyráběny pouze 

na zakázku. Druhý závodní model od značky Sporten je Bohemia XS, který se již vyrábí 

sériově a cena těchto lyží je v současnosti 3650 Kč. Již cena napovídá, že se tyto lyže dají pro 

závodní využití použít maximálně do dorostenecké kategorie. Model Bohemia XS má 

konstrukci lyže s dřevěným jádrem a Bohemia RCX s injektovaným polyuretanovým jádrem. 

To však neznamená, že v Novém Městě na Moravě neumí dělat špičkové lyže - právě naopak. 

Není žádným tajemstvím, že na Vysočině vzniká (formou zakázkové výroby) celá řada 

sjezdových, ale i běžeckých lyží světových značek (Řehořek 2006). 

 

Mezi klasické závodní modely patří lyže: 

• Bohemia RCX Classic – tyto lyže se dělají na zakázku pro závodní běžce na lyžích a 

struktura se brousí dodatečně podle tvrdosti lyží a potřeb lyžaře. 
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Mezi bruslařské závodní modely patří: 

• Bohemia RCX Skate - tyto lyže se dělají na zakázku pro závodní běžce na lyžích a 

struktura se brousí dodatečně podle tvrdosti lyží a potřeb lyžaře. 

 

 

 

 

     Obrázek 39 

http://www.sporten.cz/img/ProductVariants/166/horiz_big_nor_bohemiaxs.jpg 

 

Obrázek 39 - grafický design závodní běžecké lyže Sporten Xs 

 

 

 

    Obrázek 40 

http://www.sporten.cz/cze/katalog/bezecke-lyze/profi/product:166- 

 

Obrázek 40 – konstrukční řešení závodní běžecké lyže XS Sporten, jak je vidět na obrázku 

jádro lyže je lepené ze šesti částí (lamel) a jsou v něm umístěny čtyři odlehčovací kanálky.  
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11 Měření a výzkum 

11.1 Výsledky testování běžeckých lyží 

 

11.1.1 Měření 14. 3. 2009 

 

Měření jsme začali odpoledne od dvou hodin. Teplota vzduchu byla + 6 °C. V testu 

bylo použito 12 párů lyží. Jednotlivé páry byly připravovány naprosto shodně.  

Postup při parafínování vypadal následovně: 

• Vykartáčujeme měděným kartáčem a vyleštíme papírem.  

• Napustíme tvrdým parafínem LF 6 při teplotě žehličky 140 °C a po vychladnutí 

strhneme. 

• Naneseme příslušnou strukturu, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek, 

v našem případě to byla hrubá struktura s roztečí 1 mm a byla vytlačena 

drážkovačem T 401, který vyrábí firma Swix. 

• Napustíme příslušný parafín, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek, 

což byl v našem případě měkký parafín LF 10, který se používá pro teploty od 0 do 

+ 10 °C a je zažehlen při teplotě 110 °C. 

• Naneseme opět příslušnou strukturu drážkovačem T 401. 

 

Podmínky byly následující: 

• teplota sněhu 0 °C 

• teplota vzduchu + 6 °C 

• vlhkost vzduchu zhruba 80 % 

• vítr 0 m/s 

• druh sněhu byl starší, změklý, vlhký firn 

• trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

• čistota testovacího měřidla byla na setiny sekundy 

 

Pořadí lyží po měření ze dne 14. 3. 2009 

 

Měření probíhalo v odpoledních hodinách a to v čase: 13 – 16 hodin. 
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Na začátku měření byla teplota vzduchu + 7 °C a na konci měření + 5 °C. 

 

Tabulka č. 1 - Všechny měřené jízdy lyží, byly seřazeny dle zprůměrovaných časů  

 

Lyže 

značky 

 

Měř. 1 

(s) 

 

Měř. 2 

(s) 

 

Měř. 3 

(s) 

 

Měř. 4 

(s) 

 

Měř. 5 

(s) 

 

Měř. 6 

(s) 

 

Průměr 

(s) 

Nejrych. 

jednotlivé 

jízdy (s) 

Fisch. 1 10,41 10,35 10,43 10,38 10,36 10,28 10,37 10,28 

Mads. 2 10,33 10,38 10,46 10,41 10,44 10,39 10,4 10,33 

Sal. 1 10,49 10,38 10,29 10,41 10,51 10,56 10,44 10,29 

Ross. 1 10,53 10,42 10,36 10,33 10,52 10,48 10,44 10.33 

Atom. 2 10,48 10,44 10,39 10,45 10,41 10,51 10,45 10,39 

Fisch. 2 10,68 10,53 10,5 10,52 10,5 10,44 10,53 10,44 

Ross. 2 10,78 10,53 10,49 10,61 10,66 10,72 10,63 10,49 

Mads. 1 10,66 10,71 10,63 10,59 10,63 10,61 10,64 10,59 

Atom. 1 10,85 10,72 10,78 10,82 10,69 10,74 10,76 10,69 

Sport. 2 10,97 10,94 10,83 10,75 10,71 10,78 10,83 10,71 

Sal. 2 11,12 11,05 10,8 10,74 10,94 10,96 10,94 10,74 

Sport. 1 11,16 11,11 11,05 11,08 11,12 11,03 11.09 11,03 

 

Tabulka č. 2 - Celkové pořadí značek po sečtení zprůměrovaných časů u měření  

 

Značka lyží a pořadí od 

nejrychlejší značky 

Průměr všech jízd obou párů 

(s) 

Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 10,45 0 

2. Madshus 10,52 0,07 

3. Rossignol 10,54 0,09 

4. Atomic 10,61 0,16 

5. Salomon 10,69 0,24 

6. Sporten 10,96 0,51 
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Tabulka č. 3 - Nejrychlejší jízdy lyží určené v průměru obou nejrychlejších párů jednotlivých 

značek 

 

Pořadí nejrychlejších lyží Nejrychlejší jízdy lyží (s) Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 10,28 - 

2. Salomon 10,29 0,01 

3. – 4. Rossignol 10,33 0,05 

3. – 4. Madshus 10,33 0,05 

5. Atomic 10,39 0,11 

6. Sporten 11,03 0,75 

 

11.1.2 Měření 15. 3. 2009 

 

Druhý den měření probíhalo 15. 3. brzy ráno od 7 hodin. Testovací trať byla umrzlá a 

tvrdá. Podmínky byly následující: 

• teplota sněhu – 4 °C 

• teplota vzduchu – 2 °C 

• vlhkost vzduchu zhruba 50 % 

• vítr mírný a stálý do 3 m/s kolmo na testovací stopu 

• druh sněhu byl starší, umrzlý, rozemletý firn 

• trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

• čistota testovacího měřidla byla na setiny sekundy 

Postup při parafínování vypadal následovně: 

• Vykartáčujeme měděným kartáčem a vyleštíme papírem.  

• Napustíme tvrdým parafínem LF 6 při teplotě žehličky 140 °C a po vychladnutí 

strhneme. 

• Naneseme příslušnou strukturu, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek, 

v našem případě to byla jemná struktura s roztečí 0,25 mm a byla vytlačena 

strukturovačem od firmy Holmenkol. 

• Napustíme příslušný parafín, podle aktuálních sněhových a teplotních podmínek, 

což byl v našem případě tvrdý parafín LF 7, který se používá pro teploty  od - 2 do - 

8 °C a je zažehlen při teplotě 135 °C. 

• Naneseme opět strukturu 0,25 mm. 
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Tabulka č. 4 - Všechny měřené jízdy lyží, byly seřazeny dle zprůměrovaných časů 

 

Lyže 

značky 

 

Měř. 1 

(s) 

 

Měř. 2 

(s) 

 

Měř. 3 

(s) 

 

Měř. 4 

(s) 

 

Měř. 5 

(s) 

 

Měř. 6 

(s) 

 

Průměr 

(s) 

Nejrych. 

jednotlivé 

jízdy (s) 

Fisch. 1 10,88 10,94 10,78 10,82 10,88 10.8 10,85 10,78 

Sport. 2 10,93 10,91 10,84 10,8 10,86 10,76 10,85 10,76 

Mads. 2 10,96 10,84 10,91 10,8 10,93 10,93 10,89 10,8 

Ross. 1 10,99 10,9 10,95 10,91 10,88 10,94 10,93 10,9 

Sal. 1 10,97 10,94 10,90 10,94 10,92 10,89 10,93 10,89 

Atom. 2 11,08 10,96 10,92 11,0 10,94 10,96 10,98 10,92 

Ross. 2 11,09 11,07 11.08 11,04 11,11 11,05 11,07 11,04 

Sport. 1 11,38 11,3 11,22 11,26 11,61 11,28 11,34 11,22 

Atom. 1 11,44 11,52 11,42 11,39 11,38 11,4 11,43 11,38 

Mads. 1 11,45 11,44 11,4 11,48 11,49 11,43 11,45 11,40 

Sal. 2 11,54 11,48 11,47 11,45 11,38 11,4 11,45 11,38 

Fisch. 2 11,58 11,43 11,44 11,44 11,45 11,4 11,46 11,40 

 

Tabulka č. 5 - Celkové pořadí značek po sečtení zprůměrovaných časů u měření 

 

Značka lyží a pořadí od 

nejrychlejší značky 

Průměr všech jízd obou párů 

(s) 

Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Rossignol 11,0 - 

2. Sporten 11,1 0,1 

3. Fischer 11,15 0,15 

4. Madshus 11,17 0,17 

5. Salomon 11,19 0,19 

6. Atomic 11,21 0,21 
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Tabulka č. 6 - Nejrychlejší jízdy lyží určené v průměru obou nejrychlejších párů jednotlivých 

značek 

 

Pořadí nejrychlejších lyží Nejrychlejší jízdy lyží (s) Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Sporten 10,76 - 

2. Fischer 10,78 0,02 

3. Madshus 10,8 0,04 

4. Salomon 10,89 0,13 

5. Rossignol 10,9 0,14 

6. Atomic 10,92 0,16 

 

 

11.1.3 Měření -  20. 3. 2009 

Pro porovnání našich výsledků jsme použili výsledky testování, které provedl 20. 3. 2009 

Tomáš Gnad v lyžařském areálu Lesná v Krušných horách a test byl prováděn jak u 

bruslařských lyží, tak u lyží na klasiku. Pro náš test byly použity jen výsledky rychlosti 

bruslařských lyží. Bohužel nebyly při přípravě lyží použity struktury podle aktuálních 

sněhových podmínek, ale struktury strojní, již od výrobce, či prodejce. Další odlišností od 

mého testování byly pouze čtyři měření a v testu byl měřen jen jeden pár lyží Rossignol X-ium. 

Celý test byl velice objektivní a postup se držel těchto podmínek: 

• jednotná testovací délka přímé jízdy ve stopě o délce 100 m s nájezdem 17 m z klidové 

polohy (bez odpichu a odrazu) k první fotobuňce 

•  stálý a neměnný sklon svahu zaručoval průměrnou rychlost kolem 24 km/hod., což 

odpovídá závodní rychlosti lyžaře běžce 

• přibližně stejná kvalita a struktura sněhu byla zajištěna odklonem tratě od slunečního 

svitu a provedením testu v co nejkratší možné době v rozsahu cca 2 hodin 

• teplota vzduchu průběžně měřena před každou sérií a kolísala v rozsahu 1 až 1,5 °C 

• teplota sněhu měřena před každou sérií a kolísala v rozsahu 0,5 – 1 °C 

• testovací jízdy prováděla jedna osoba o hmotnosti 70 kg s dlouholetou závodní 

zkušeností se zaručením stálé a neměnné polohy těla a jeho segmentů – snížený 

sjezdový postoj s oporou loktů o spodní část stehenních svalů, hlava v předklonu, brada 
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opřena o spojené ruce před trupem, horní končetiny pokrčeny v loktech, hole šikmo 

vzad, hmotnost těla rovnoměrně rozložena na obě lyže 

• každé lyže byly testovány celkem 4 krát. Aby bylo docíleno co nejshodnějších 

podmínek testování, tak se testovalo ve čtyřech sériích, kdy se v každé vystřídaly vždy 

všechny testované lyže 

• odečet časových údajů byl prováděn se zaokrouhlením na setiny sekundy 

• do testování byly zařazeny pouze závodní modely lyží od výrobců – Atomic, Fischer, 

Madshus, Peltonen, Rossignol, Salomon, Ski Trab a Sporten s použitím univerzální 

struktury skluznice. Někteří výrobci zařadili do testování více různých typů lyží (pozn. 

značka Peltonen a Ski Trab  nebyly zařazeny do tabulky)  

• testované lyže byly určeny pro hmotnost lyžaře cca 70 kg, délky lyží byly pro skating 

184 až 194 cm 

• všechny testované lyže byly opatřeny pro skluz shodným voskem Swix CH 8  

(Gnad 2009) 

Podmínky byly následující: 

• teplota sněhu – 1. kolo: 0,5 °C, 2. kolo: -0,5 °C, 3. kolo: -1 °C, 4. kolo: -1,5 °C 

• teplota vzduchu – 1. kolo: -1,5 °C, 2. kolo: -1,5 °C, 3. kolo: -2 °C, 4. kolo: -3 °C 

• čas: 13 – 15:50 hod. 

• počasí: polojasno 

• druh sněhu byl starší, umrzlý, rozemletý firn 

• trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

• čistota testovacího měřidla byla na setiny sekundy 

 

Tabulka č. 7 - Všechny měřené jízdy lyží, byly seřazeny dle zprůměrovaných časů 

 

Lyže značky Měř. 1 

(s) 

Měř. 2 

(s) 

Měř. 3 

(s) 

Měř. 4 

(s) 

Průměr 

(s) 

Nejrych. 

jednotlivé 

jízdy (s) 

Fisch. 1 14,60 14,14 14,23 13,91 14,22 13,91 

Sal. 1 14,50 14,23 14,19 14,13 14,26 14,13 

Sport. 1 14,55 14,43 14,14 14,22 14,34 14,14 

Fisch. 2 14,57 14,96 13,94 14,03 14,38 13,94 

Sal. 2 14,77 14,21 14,39 14,2 14,39 14,2 
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Mads. 1 14,47 14,32 14,64 14,27 14,43 14,27 

Atom. 1 14,79 14,14 14,48 14,31 14,43 14,14 

Mads. 2 14,73 14,35 14,43 14,25 14,44 14,25 

Sport. 2 14,7 14,91 14,31 14,02 14,49 14,02 

Ross. 1 14,96 14,49 14,65 14,54 14,66 14,49 

Atom. 2 14,93 14,82 14,5 14,55 14,7 14,5 

 

Tabulka č. 8 - Celkové pořadí značek po sečtení zprůměrovaných časů u měření 

 

Značka lyží a pořadí od 

nejrychlejší značky 

Průměr všech jízd obou párů 

(s) 

Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 14,3 - 

2. Salomon 14,33 0.03 

3. Sporten 14,42 0,12 

4. Madshus 14,43 0,13 

5. Atomic 14,6 0,3 

6. Rossignol 14,66 0,36 

 

Tabulka č. 9 - Nejrychlejší jízdy lyží určené v průměru obou nejrychlejších párů jednotlivých 

značek 

 

Pořadí nejrychlejších lyží Nejrychlejší jízdy lyží (s) Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 13,91 - 

2. Sporten 14,02 0,11 

3. Salomon 14,13 0,22 

4. Atomic 14,14 0,23 

5. Madshus 14,25 0,34 

6. Rossignol 14,49 0,58 

 

Hodnocení testu podle Tomáše Gnada 

 

• Do testování bylo zařazeno 15 párů běžeckých lyží pro skating. (Gnad 2009) 
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• Do celkového hodnocení všech tří bylo zařazeno jen 11 párů, přičemž vyřazeny byly 

lyže Peltonen, Ski Trab a vždy jeden pár od značky Fischer a Madshus (jelikož byly u 

každé značky testovány vždy tři páry běžeckých lyží) 

• Lyže se v průběhu testování zrychlovaly ze 45 jízd 27 krát. 

• V 10 případech z 15 byla nejpomalejší jízda první, ve třech případech druhá. 

• V 8 případech z 15 byla nejrychlejší jízda poslední a ve 3 případech předposlední. 

• Rozdíl časů nejrychlejších a nejpomalejších jízd od jednotlivých značek a typů činil od 

0,2 s do 1,02 s. 

• Rozdíl časů nejrychlejších a nejpomalejších jízd v jedné sérii (všechny značky lyží) 

činil 0,63 až 1, 09 s. 

• Nejrychlejšího času dosáhly lyže Fischer RCS Carbon Lite. 

• Nejlepších průměrů ze všech čtyř jízd dosáhly lyže Fischer RCS Carbonlite, Salomon 

Equipe 9 a Sporten RCX. 

(Gnad 2009) 

 

Z pohledu testera se poměrně zajímavě projevily pocity skluzu při časté výměně 

testovaných lyží. Některé lyže se již na první pocit z jízdy projevovaly jako skluznější, jiné se 

do skluzu dostávaly obtížněji. Ne vždy se to však projevilo i ve výsledném čase (Gnad 2009). 

 

11.1.4 Celkové hodnocení všech tří testů lyží 

Po zprůměrování všech jízd u všech výrobců vyšly jako jasně nejrychlejší rakouské 

lyže Fischer, což odpovídá i procentuálnímu výskytu těchto lyží u závodníků na světových 

vrcholných soutěžích jako jsou závody světového poháru, mistrovství světa a olympiády. Na 

těchto lyžích závodí na světových podnicích jednoznačně nejvíce závodníků. Rakouská firma 

Kneissl, jež byla v 80. letech na špičce mezi závodními běžeckými lyžemi, tak byla opět 

nahrazena rakouskou špičkovou firmou ve výrobě běžeckých lyží.  

Jako druhou nejúspěšnější firmou v testování lyží byla norská firma Madshus. 

Z výsledků mého testování vyšlo, že tyto lyže v průměru ze všech testovaných jízd vyšly o 

jednu desetinu vteřiny pomaleji než lyže Fischer.  

Třetí nejrychlejší značkou našeho testu byl francouzský Salomon. Tyto lyže mají líbivý 

francouzský design a zároveň kvalitní výrobu v Rakousku u Atomicu. Jejich krátká historie ve 

výrobě běžeckých lyží není pro tuto značku nijak limitující a do budoucna se pravděpodobně 
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bude řadit do špičky mezi výrobci závodních lyží. Tyto lyže zaostaly za prvními Fischery o 

0,15 s. 

Jako čtvrté závodní lyže v testu vyšly lyže Rossignol. Myslím si, že tyto lyže budou 

mezi lyžemi pro bruslení brzy konkurovat Fischerům a jejich vyváženost a pocitové vlastnosti 

při jízdě jsou nejlepší z mého pohledu i z pohledu všech testovacích jezdců při velkém testu 

lyží v Lesné 5. března 2010, tudíž si myslím, že již v sezoně 2010/2011 bude vážným 

konkurentem Fischeru. Tyto lyže v testu rychlosti lyží zaostaly za lyžemi Fischer o dvě 

desetiny vteřiny. 

Na předposledním místě z hlediska zprůměrování všech jízd se umístily rakouské 

závodní běžecké lyže Atomic. Tento výrobce si jde z konstrukčního hlediska také svou vlastní 

cestou a stále vylepšuje tzv. Beta profil a materiál lyží. Čas ukáže, jestli je tato cesta správná a 

jestli se Atomic opět dostane mezi nejpoužívanější závodní běžecké lyže. 

Jako poslední se v testu ukázaly české lyže Sporten, které zaostaly za prvními lyžemi o 

0,28 s.  

  

Tabulka č. 10 - Celkové pořadí všech značek lyží po sečtení průměrů jízd u všech tří testů 

 

Pořadí nejrychlejších lyží Průměr všech jízd u všech 

párů (s) 

Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 11,92 - 

2. Madshus 12,02 0,1 

3. Salomon 12,07 0,15 

4. Rossignol 12,12 0,2 

5. Atomic 12,13 0,21 

6. Sporten 12,2 0,28 

 

Tabulka č. 11 - Celkové pořadí všech značek lyží po sečtení nejrychlejších časů u všech tří 

testů  

 

Pořadí nejrychlejších lyží Průměr všech jízd u všech 

párů (s) 

Ztráta na nejrychlejší zn. (s) 

1. Fischer 11,65 - 

2. Salomon 11,77 0,10 
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3. Madshus 11,8 0,15 

4. Atomic 11,82 0,2 

5. Rossignol 11,91 0,21 

6. Sporten 11,94 0,28 

 

11.1.5 Hodnocení běžeckých lyží z odborných časopisů dle skluznosti  

 

Články o testování lyží je v českých odborných časopisech většinou převzato ze 

zahraničních testů. Tyto testy například každý rok provádí Arnd Hammersbach v italském Val 

di Fiemme. Vyhodnocené testy jsou právě od Arnda Hammersbacha. 

Toto hodnocení z odborných časopisů o lyžování má nevýhodu toho, že jsou testy ve 

všech případech prováděny v zahraničí a tudíž nemají ve svém portfoliu lyže značky Sporten. 

Jediné objektivní testy publikované v odborném časopise s touto značkou provedl Tomáš Gnad 

2009 v Lesné. Bude tedy nezbytné tuto značku vynechat pro vyhodnocování z odborných 

časopisů. Jinak další nevýhodou je, že skluznost lyží je určena jen pocitově a není změřená 

přesně na fotobuňkách. Kvůli těmto nedostatkům nezahrnuji toto vyhodnocení lyží do 

celkového hodnocení lyží, ale bude sloužit jen jako nástin vytestovaných výsledků. 

Toto hodnocení je určeno pouze v procentech spokojenosti a subjektivních pocitech. 

Procentuální míra také označuje míru shody všech testovacích jezdců na kvalitě skluzu 

závodních lyží. V hodnocení jsou opět výsledky pouze bruslařských lyží a výsledky 

nezahrnovaly běžecké lyže Sporten. Stupnice hodnocení byla v rozsahu 15 bodů a na levém 

konci bylo umístěno znaménko mínus (záporné hodnocení lyží) a na pravém konci znaménko 

plus (kladné hodnocení lyží), přičemž míra spokojenosti testerů lyží byla odhadnuta (v %) 

z umístění pozic bodů na této stupnici.  

Tabulka č. 12 - Výsledky skluznosti lyží z odborných časopisů (Ski magazín 2006) 

 

Značka a model lyže Procentuální úspěšnost Pořadí lyží 

Rossignol X-ium NIS 2 90 % 1. 

Salomon Equipe 10 86% 2. 

Fischer Carbonlite plus 72% 3. 

Atomic Worldcup 61% 4. 

Madshus Hypersonic 42% 5. 
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Tabulka č. 13 - Výsledky skluznosti lyží z odborných časopisů (Ski magazín 2007) 

 

Značka a model lyže Procentuální úspěšnost Pořadí lyží 

Atomic Worldcup 92% 1. 

Salomon Equipe 10 90% 2. – 3. 

Rossignol X-ium NIS 1 90% 2. – 3. 

Fischer Carbonlite 78% 4. 

Madshus Nanosonic 65% 5. 

 

 

Jak je vidět z výsledků, které hodnotili testovací jezdci z italského Val di Fiemme, tak 

se na předních příčkách vždy umisťovaly značky Rossignol s modelem X-ium a Salomon 

Equipe 10. Firma Salomon byla od roku 2005 do roku 2008 velice úspěšná v testech, jelikož 

výroba lyží probíhala u výrobce Fischer. Od roku 2008 probíhá tato výroba u Atomicu a 

kvalita i skluznost se zhoršily. To však neplatí u značky Rossignol, která se drží na předních 

příčkách. Potom následovaly značky Atomic s modelem Worldcup a Fischer s modelem 

Carbonlite. Poslední příčku vždy obsazovaly lyže Madshus. Toto testování sice proběhlo již 

v letech 2006 a 2007, ale v novějších článcích už nebyla ohodnocena skluznost lyží. 
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12 Diskuse  

Výzkum byl motivován tím, že o testování běžeckých lyží a porovnání rychlostí 

nejvyšších závodních modelů, nebyly v České republice publikovány žádné odborné studie. 

Profesionální zkušenosti s touto problematikou má v České republice hlavně servisní tým 

reprezentace České republiky a to díky tomu že za prvé sledují a sami asistují při testech 

běžeckých lyží českých reprezentantů a za druhé je často i sami testují a zkoumají. Při 

konzultacích s vedoucím servisního týmu reprezentace ČR Janem Pešinou, jsem měl velké 

štěstí a mohl jsem nahlédnout do profesionálního testování lyží. Po této konzultaci jsem si 

ucelil a promyslel budoucí průběh testování a došel jsem k těmto závěrům: 

 

• Bylo by dobré testovat běžecké lyže za třech rozdílných sněhových podmínek, 

abychom eliminovali případnou nevyváženost a extrémní odchylku od průměru 

rychlostí lyží za rozdílných sněhových podmínek. 

 

• K testu budou použity jen závodní běžecké lyže pro bruslení. 

 

• Pro test je vhodné a účelné sehnat ty nejlepší závodní lyže od reprezentantů nebo 

profesionálních závodníků.  

 

• Tyto běžecké lyže disponují stejnou váhovou výměrou a podobnou délkou 

v rozsahu několika centimetrů. 

 

• Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu tohoto testu bude také kvalitní příprava lyží 

před testem z hlediska příslušných parafínů a struktur. 

 

• Posledním faktorem pro zachování kvality testu běžeckých lyží je zachování 

základních pravidel při testování, kterými jsou: 

 

- průměrná rychlost jízdy při testování přibližně 25 km/h 

- doba jednotlivých jízd max. 10 – 15 vteřin 

- nejprve prudší sklon testovacího svahu s dojezdem do roviny 
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- stabilní podmínky testovací dráhy (odklon od slunečního svitu, sněžení, minimální vliv 

větru) 

- po každé jízdě změna páru lyží. 

 

Podařilo se nám tedy shromáždit teoretické podklady o konstrukčním vývoji běžeckých 

lyží, při kterém jsme se dostali od prvních zmínek a nálezů pravěkých 5 000 let starých lyží, 

přes dřevěné lyže z počátku 20. století až po moderní lyže kazetové a injektované konstrukce. 

 Dále jsme popsali základní stavební prvky a části běžeckých lyží jakými jsou například 

špičky lyží, patky lyží, středy lyží a zároveň jejich mechanické vlastnosti jako torzní 

vlastnosti atd. U jednotlivých částí lyží byly popsány i příslušné materiály, ze kterých se tyto 

části vyrábějí. Mezi tyto materiály patří třeba karbon a kevlar, nebo skelné vlákno. Bylo 

zajímavé dát do vztahu názvy používaných materiálů od jednotlivých značek, které jsou 

uvedeny pro materiály jader. Totiž, například aramidové vlákno používáno firmou Ski Trab a 

vlákno Nomex u Atomicu jsou v podstatě totožné materiály, jen s drobnou přísadou- 

například nanovlákna. Většinou se však jedná o klasický kevlar.  

Zajímavé je také jak jednotliví výrobci rozdělují jednotlivé modely běžeckých lyží a 

doporučují jejich použití. Několik let zpátky bylo běžné modelové rozdělení běžeckých lyží 

jednoduché a to na: závodní modely, sportovní modely, juniorské modely a turistické modely. 

V dnešní době je snaha všech předních výrobců odlišit se od ostatních a své modelové řady 

vytvořit pestré, i když konstrukčně se tyto lyže od sebe většinou moc neliší, tak zájem klientů 

může přilákat třeba designem, nebo zpracováním lyží. Názvy těchto moderních modelů lyží 

jsou například fitness modely, dámské modely a motion modely. Vlivem popularity 

freestylových sportů vzniklo nové odvětví gibskating pro freestylové skoky a triky ve 

snowparcích. Tento nový směr v běhu na lyžích je však spíše marketingovým tahem a moc se 

mezi běžci na lyžích neujal. 

V této práci byly také přesně popsány úpravy skluznic běžeckých lyží a to především 

parafínování lyží a ostatní procedury s ním spojeny (kartáčování, vymývání lyží, 

strukturování lyží atd.). Tyto postupy jsou popsány v publikaci od Ilavského a Suka (Ilavský, 

Suk 2005) i v materiálech pro přípravu lyží od Norské firmy Swix, ale trochu se liší. Tudíž 

bylo pro vlastní testování posouzeno několik typů postupů při přípravě běžeckých lyží pro 

testování a vybrán byl nejvhodnější postup pro tento test.  

Do testu byly vybrány jen závodní modely lyží pro bruslení od předem určených výrobců. 

Tyto lyže se řídily kritériem stejné délkové a hmotnostní výměry. Lyže byly zapůjčeny od 

závodníků a jednalo se o maximálně 3 roky staré modely běžeckých závodních lyží. Mezi 
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značky lyží byly vybrány zádní modely běžeckých značek od firem: Atomic, Fischer, 

Madshus, Rossignol, Salomon a Sporten. 

Průběh všech testů je popsán podrobně ve výsledcích měření, a proto není důležité se jím 

zabývat v diskusi.  

Zajímavé jsou výsledky testování u jednotlivých značek běžeckých lyží, které vyšly pro 

každou značku rozdílně na všech druzích sněhu. Tyto výsledky dopadly následovně: 

• Pro test ze 14. 3. 2009 byly podmínky následující: 

• teplota sněhu 0 °C 

• teplota vzduchu + 6 °C 

• vlhkost vzduchu zhruba 80 % 

• vítr 0 m/s 

• druh sněhu byl starší, změklý, vlhký firn 

• trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

 

U toho testu vyšly postupně jako nejrychlejší lyže od značky: Fischer, Madshus, 

Rossignol, Atomic, Salomon a Sporten. Z těchto výsledků se dá tedy hodnotit, že skluznice 

běžeckých lyží Fischer, Madshus a Atomic mají dobré rychlostní vlastnosti na mokrém sněhu 

díky konstrukci lyží. 

• Pro test 15. 3. 2009 byly podmínky následující: 

• teplota sněhu – 4 °C 

• teplota vzduchu – 2 °C 

• vlhkost vzduchu zhruba 50 % 

• vítr mírný a stálý do 3 m/s kolmo na testovací stopu 

• druh sněhu byl starší, umrzlý, rozemletý firn 

       trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

 

U toho testu vyšly postupně jako nejrychlejší lyže od značky:Rossignol, Sporten, Fischer, 

Madshus, Salomon a Atomic. Z těchto výsledků se dá tedy hodnotit, že skluznice běžeckých 

Rossignol, Sporten a Fischer lyží mají dobré rychlostní vlastnosti na zmrzlém sněhu díky 

konstrukci lyží. 

 

• Pro test v Lesné z 20. 3. 2009 byly podmínky následující: 

• teplota sněhu – 1. kolo: 0,5 °C, 2. kolo: -0,5 °C, 3. kolo: -1 °C, 4. kolo: -1,5 °C 
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• teplota vzduchu – 1. kolo: -1,5 °C, 2. kolo: -1,5 °C, 3. kolo: -2 °C, 4. kolo: -3 °C 

• čas: 13 – 15:50 hod. 

• počasí: polojasno 

• druh sněhu byl starší, umrzlý, rozemletý firn 

             trať byla relativně pevná a po celou dobu testování stabilní 

 

U toho testu vyšly postupně jako nejrychlejší lyže od značky:Fischer, Salomon, Sporten, 

Madshus, Atomic a Rossignol. Z těchto výsledků se dá tedy hodnotit, že skluznice běžeckých 

lyží Fischer, Salomon a Sporten mají dobré rychlostní vlastnosti na starším rozemletém 

umrzlém sněhu díky konstrukci lyží. 

 

Jednotlivé testy byly tedy provedeny na třech druzích sněhu, i když v Lesné nešlo o 

měkký prachový sníh ale o rozemletý zmrzlý sníh. I tak byl tento sníh rozdílný oproti sněhu 

při testech v Bodenmais.  

 

Zajímavé bylo pozorovat a vyhodnocovat výsledky jednotlivých značek lyží na 

jednotlivých druzích sněhu. Například při testu ze 14. 3. 2009 kdy byly sněhové podmínky 

stálé, ale teploty sněhu se pohybovaly kolem 0 °C a teplota vzduchu + 6 °C. Vyšly zde jako 

jasně nejrychlejší lyže od značky Fischer a nejpomalejší byly lyže Sporten. Druhý den při 

testování na zmrzlém sněhu však byla situace zcela jiná a lyže značky Fischer se v testu 

umístily až jako 3. značka za první značkou Rossignol a druhým Sportenem. Přičemž byly 

podmínky stability vlastností sněhu opět stálé a neměnné. Z toho vyplývá, že se nedá zcela 

říci, že jedna značka je za každých podmínek lepší a rychlejší než druhá. Například lyže 

Sporten dosáhly při testu z 15. 3. 2009 nejrychlejšího času z jednotlivé jízdy i když lyže 

Fischer za nimi zaostávaly jen o 2 setiny vteřiny. Velkou váhu má i test z Lesné 2009, kde se 

jako první nejrychlejší ukázala být opět značka Fischer a lyže značky Sporten byly na 3. místě 

z hlediska průměru za lyžemi Salomon a poslední byly lyže Rossignol, z čehož je patrné 

velkých výkyvů při posouzení rychlostí značek na jednotlivých druzích sněhu. Proto bylo na 

místě vyhodnotit celkový výsledek pořadí rychlosti jednotlivých značek celkovým průměrem 

ze všech měření, na 3 druzích sněhu.  

Neúspěch české značky Sporten v testu je podle mého názoru zapříčiněn kratší 

vývojovou historií opravdu kvalitních závodních lyží díky ztrátě kontaktu s vývojem 

v západních zemích z dob komunismu u nás (značka lyží Artis), což potvrzuje i nedokonalá 
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konstrukční vybavenost našich lyží, jako i omezený počet zakázek pro výrobu nejvyšších 

modelů, což se jak doufám v brzké budoucnosti změní. 

Je tedy velice obtížné s jistotou určit jen na základě testu skluznosti opravdu tu nejlepší 

značku lyží, protože při celkovém hodnocení lyží by se měly objevit i další pocitové 

parametry jako je chování ve sjezdu, chování při odrazu, vedení lyže, ovladatelnost, citlivost, 

točivost apod. Tyto pocitové parametry vyhodnocují například testy lyží v odborných 

časopisech o běžeckém lyžování v Itálii a Rakousku.  

 

Testování klasických lyží není jednoznačně specifikováno a každý servisní tým ho 

provádí svým způsobem, což by se mohlo teoreticky stát námětem výzkumu dalších prací.  

Nepotvrdila se počáteční hypotéza, že rozdíly mezi testovanými vzorky závodních lyží 

budou malé z důvodu podobných konstrukčních prvků a použití shodných materiálů.  

Z hlediska skluzu po vyhodnocení všech tří testů vyšly v testu jako nejrychlejší běžecké lyže 

rakouské Fischery a nejpomalejší zase české běžecké lyže Sporten. Důkazem toho je 

skutečnost, že většina závodníků ve světovém poháru, používá běžecké lyže značky Fischer.  

  

 Pro interní validitu a maximální eliminaci chyb by bylo samozřejmě nejvýhodnější 

netestovat jenom 3 – 4 páry závodních běžeckých lyží od jednotlivých značek, ale od každého 

výrobce mít k dispozici alespoň 8 – 12 párů závodních lyží, což by bylo extrémně finančně a 

časově náročné a zároveň by celkové měření nemohl z časových důvodů provést jen jeden 

testovací jezdec a také příprava a strukturování lyží by byla velice náročná. Nehledě na to, že 

sehnání lyží s podobnou délkou a váhovou výměrou a kvalitou pro mě bylo také vcelku 

složité a zároveň je téměř nemožné dostat se opravdu k nejlepším lyžím závodníků světové 

špičky, kteří je pochopitelně nepůjčují. 

Výhodou a přínosem tohoto výzkumu bylo také to, že dosud byly publikovány jen 

výsledky subjektivních hodnocení závodních běžeckých lyží a o opravdové rychlosti určitých 

běžeckých značek panovaly jen dohady a individuální názory. V této práci tedy lze hodnotit a 

vyhodnocovat rychlosti lyží objektivně z výsledků jednotlivých měření a nejsou založeny na 

pocitech, image, nebo zaujatosti k té či oné značce běžeckých lyží.  

 

Do budoucna by tedy jako nejefektivnější způsob testování mohlo být propojení 

pocitového testu lyží s ohodnocením všech kritérií (viz výše) a zároveň hodnocení skluznosti 

zjištěné na základě měření rychlosti lyží na fotobuňkách. Tímto způsobem bylo provedeno 
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testování běžeckých lyží v březnu 2010 v Lesné v Krušných horách a tento způsob testování 

by měl být do budoucna nejobjektivnější. 
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13 Závěr  

Cíl práce, kterým bylo porovnat skluznost bruslařských závodních běžeckých lyží byl 

splněn. Provedli jsme porovnání skluznosti běžeckých lyží na dvou různých druzích sněhu a 

to na vlhkém hranatozrnitém sněhu (+7 °C) a zmrzlém tvrdém sněhu (-4°C).  Do celkového 

hodnocení byl také zahrnut test z Lesné 2009, díky kterému přibylo do hodnocení běžeckých 

lyží také testování na zmrzlém rozemletém sněhu (teplota -4 °C). 

 

 Z úkolů práce se nám podařilo: 

• Shromáždili jsme teoretické podklady o konstrukčním vývoji běžeckých lyží a 

materiálů používaných pro jejich výrobu z odborné literatury. Tento vývoj byl 

popsán od primitivních dřevěných lyží zhruba od počátku 19. století až po 

moderní běžecké lyže, u kterých se využívá především moderních materiálů, 

kterými jsou karbon, sklolaminát atd.  

 

• Popsali jsme jednotlivé prvky a části běžeckých lyží včetně popisu používaných 

materiálů. Popsání materiálů a jejich vlastností se nám podařilo díky materiálům 

z webových stránek značky Fischer a také z materiálových a konstrukčních 

manuálů výrobců lyží. U jednotlivých částí běžeckých lyží je vždy určeno 

z jakých se vyrábí materiálů. 

 

• Vymezili jsme základní rozdělení běžeckých lyží dle modelů a způsobu použití. 

Což se podařilo hlavně díky odborným časopisům o běžeckém lyžování a také 

bylo čerpáno z internetových zdrojů. Hlavní rozdělení běžeckých lyží dle modelů 

se dělí na: závodní modely lyží, sportovní modely lyží, juniorské modely lyží, 

rekreační modely lyží, dámské a fitness modely a jibskating. 

 

• Popsali jsme úpravy skluznic běžeckých lyží dle sněhových a teplotních 

podmínek a to především za pomocí manuálu Swix. Poté díky publikaci Ilavského 

a Suka (Ilavský, Suk 2005) a také díky konzultaci s vedoucím servisního týmu ČR 

Janem Pešinou. 
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• Vybrali jsme vhodné typy a značky závodních lyží do testování a jejich 

charakteristiku jsme vyhodnotili na základě úspěšnosti značek lyží na vrcholných 

světových soutěžích. Tomuto výběru také napovídaly několikaleté články o 

testování závodních lyží ve Ski magazínu (zhruba od roku 2000 do současnosti). 

Do výběru byly zařazeny značky: Atomic, Fischer, Madshus, Rossignol, Salomon a 

Sporten. Firma Sporten však byla přidána do výběru jen pro porovnání s ostatními 

světovými výrobci. 

 

• Shromáždili jsme teoretické podklady potřebné k technicky správnému provedení 

testování skluznosti běžeckých lyží a také jsme popsali postupy důležité pro 

testování.  

 

• Provedení testu skluznosti vybraných běžeckých lyží jsme provedli na Německé 

straně Šumavy na běžeckých tratích u vesnice Bodenmais. Testovací jezdec byl 

zkušený a podmínky při testování stálé a relativně neměnné, což bylo zapříčiněno: 

odklonem trati od slunečního svitu, testovací jízdy prováděl jen jeden testovací 

jezdec ve stálé poloze těla a jeho segmentů, práce při přípravě lyží prováděl jeden 

servisman, vzorky lyží byly po každé jízdě měněny, aby případná změna počasí 

testování neovlivnila.   

 

• Vyhodnocení výsledků testu bylo provedeno za pomocí jednoduchých 

statistických výpočtů a do tabulek s výsledky měření byly zařazeny tyto údaje: 

 

1. Všechny měřené jízdy lyží byly seřazeny dle zprůměrovaných časů 

2. Celkové pořadí značek lyží po sečtení zprůměrovaných časů jednotlivých testů 

3. Nejrychlejší jízdy lyží určené v průměru obou nejrychlejších párů jednotlivých značek 

4. Celkové pořadí všech značek lyží po sečtení průměrů jízd u všech tří testů 

5. Celkové pořadí všech značek lyží po sečtení nejrychlejších časů u všech tří testů  

 

 

Z vyhodnocených výsledků měření a testování závodních běžeckých lyží a značek 

vyplynulo, že aktuálně nejrychlejší běžecké lyže pro bruslení jsou lyže značky Fischer. Jako 

další značky následují firmy: Madshus, Salomon, Rossignol, Atomic a Sporten.  
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Nepotvrdila se hypotéza, která tvrdila, že rozdíly mezi testovanými vzorky závodních lyží 

budou velice malé z důvodu podobných konstrukčních prvků a použití shodných materiálů. Ze 

všech testovaných jízd byly rozdíly mezi značkami lyží v řádu desetin vteřiny a ne v řádu setin, 

což lze na maximálně stometrovém měřeném úseku považovat za akceptovatelný a jasný rozdíl 

mezi vzorky lyží od jednotlivých značek.  

 

Přínos této práce je v tom, že se věnujeme pouze materiálovému vybavení běžeckých lyží 

a pracuje s objektivními naměřenými hodnotami, se kterými nebylo v minulosti příliš 

pracováno při hodnocení běžeckých lyžích. Materiálu a vývoji běžeckých lyží se totiž dosud 

nikdo více nevěnoval. Jako další přínos této práce je přesné a jasné popsání toho, jak správně 

postupovat při testování běžeckých lyží.  
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16 Přílohy: 

Tabulka č. 14 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Atomic: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race Worldcup Classic 191, 196, 201, 206 10 490,- 

Race Worldcup Skate 174, 180, 186, 192 10 490,- 

Race Worldcup Multi 191, 196, 201, 206 10 490,- 

Race  Vasa Race 191, 196, 201, 206 7 490,- 

Race  Race Classic 191, 196, 201, 206 5 990,- 

Race Race Skate 174, 180, 186, 192 5 990,- 

Race Pro Race Classic 191, 196, 201, 206 5 390,- 

Race Pro Race Skate 172, 176, 184, 190 5 390,- 

Race Pro Classic 182, 189, 196, 203, 

210 

3 890,- 

Race Pro Skate 172, 178, 184, 190 3 890,- 

Race Pro Skate Combi 172, 178, 184, 190 3 890,- 

 

 

Tabulka č. 15 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Fischer: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Racing Rcs Carbonlite skating 

cold 

177-192 11 590,- 

Racing Rcs Carbonlite skating 

plus 

177-192 11 590,- 

Racing Rcs Carbonlite classic 

plus 

192-207 11 590,- 

Racing Rcs skating cold 172-192 9 590,- 

Racing Rcs skating plus 172-192 9 590,- 

Racing Rcs classic plus 177, 187-207 9 590,- 

Racing Rcs classic cold 177, 187-207 9 590,- 

Racing Rcs classic wet 177, 187-207 9 590,- 

Racing Rcs classic zero 187-207 9 590,- 

Racing Rcs crown 177-207 7 590,- 
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Racing Rcs classic 177, 187-207 7 590,- 

Racing Rcs skatecut 172-192 7 590,- 

Racing Scs skatecut 172-192 6 990,- 

Racing Scs classic 177, 187-207 6 990,- 

Racing Cs skatecut Air core 172-192 5 990,- 

Racing Cs classic Air core 177-207 5 990,- 

Racing Cs crown Air core 177-207 5 990,- 

Racing Sc skatecut 177-202 3 390,- 

Racing Sc classic 177-207 3 390,- 

Racing Sc crown 177-207 3 390,- 

Racing Sc combi 172-202 3 390,- 

Racing Sc skate/crown 172-192 3 390,- 

Racing Rcs skating jr. 142-177 4 390,- 

Racing Rcs classic jr. 152-187 4 390,- 

 

Tabulka č. 16 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Madshus: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race Nanosonic C3 Classic 

cold 

180-210 po 5 cm 9 912,- 

Race Nanosonic C3 Classic 

wet 

180-210 po 5 cm 9 912,- 

Race Nanosonic C3 zero 180-210 po 5 cm 9 912,- 

Race Nanosonic Carbon 

skate R 

170-195 po 5 cm 9 912,- 

Race Nanosonic Carbon 

skate HP 

170-195 po 5 cm 9 912,- 

Race Nanosonic Carbon 

skate SC 

170-195 po 5 cm 9 912,- 

Race Hypersonic skate R 170-195 po 5 cm 8 096,- 

Race Hypersonic skate SC 170-195 po 5 cm 8 096,- 

Race Hypersonic classic 180-210 po 5 cm 8 096,- 
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Tabulka č. 17 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Kneissl: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race 3D Glider skate 182, 187, 192 11 690,- 

Race 3D Glider classic 197, 202, 207 11 690,- 

Race 3D Glider skate Jr 152, 162, 173 6 990,- 

Race 3D Glider classic Jr 172, 185, 192 6 990,- 

 

Tabulka č. 18 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Karhu: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race Volcan classic 183, 190, 197, 203, 

208 

5 000,- 

Race Volcan skating 176, 182, 188, 192 5 000,- 

Sport Impulse skating 180, 188, 194 2 500,- 

Sport Impulse classic 183, 190, 197, 203, 

208 

2 500,- 

Sport Meritium skating 180, 188, 194 3 500,- 

Sport Meritium classic 183, 190, 197, 203, 

208 

3 500,- 

 

Tabulka č. 19 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Peltonen: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Racing Infra Cosmic 188, 195, 202, 209 6 990,- 

Racing Zenith Classic 181, 188, 195, 202, 

209 

4 490,- 

Racing Supra Cosmic 174, 181, 188, 195 6 990,- 

Racing Zenith Skating 174, 181, 188, 195  

 

Tabulka č. 20 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Rossignol: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Course Expert-

limited series 

X-IUM Skating S1 174, 181, 187, 193 9 490,- 

Course Expert-

limited series 

X-IUM Skating S2 168, 174, 181, 187, 

193 

9 490,- 
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Course Expert-

limited series 

X-IUM Classic C1 191, 198, 203, 208 9 490,- 

 

Course Expert-

limited series 

X-IUM Classic C2 191, 198, 203, 208 9 490,- 

Course Expert-

limited series 

X-IUM Classic C3 191, 198, 203, 208 9 490,- 

Course Expert NISX-IUM Skating NIS 1 174, 181, 187, 193 10 290,- 

Course Expert NISX-IUM Skating NIS 2 174, 181, 187, 193 10 290,- 

Course Expert NISX-IUM Classic NIS C1 191, 198, 203, 208 10 290,- 

Course Expert NISX-IUM Classic NIS C2 191, 198, 203, 208 10 290,- 

Course Expert NISX-IUM Classic NIS C2 

AR 

191, 198, 203, 208 10 290,- 

 

Tabulka č. 21 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Salomon: 

 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Equipe/Active 

Classic 

Equipe 10 Classic 181, 191, 196, 201, 

206 

9 490,- 

Equipe/Active 

Skate 

Equipe 10 Skate 176, 181, 186, 191 9 490,- 

Equipe/Active 

Classic 

Equipe 9 Classic 181, 191, 196, 201, 

206 

6 790,- 

Equipe/Active 

Skate 

Equipe 9 Skate 176, 181, 186, 191 6 790,- 

 

Tabulka č. 22 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Ski Trab: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race Race Aero skating 172-179, 186-193 11 060,- 

Race Race Aero classic 184-191, 198-205 11 060,- 

Race Race comp skating 165, 172-179 5 507,- 

Race Race comp classic 170-177, 184-191 5 507,- 
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Tabulka č. 23 - Modely, rozsahy délek a cena lyží od značky Sporten: 

Modelová řada Model Rozsah délek v cm MOC 

Race Bohemia RCX Skate 179, 187, 195 5 950,- 

Race Bohemia RCX Classic 181, 189, 197, 205 5 950,- 

Sport Bohemia XS Skate 179, 187, 195 3 650,- 

Sport Bohemia XS Classic 181, 189, 197, 205 3 750,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


