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1. NAŠICH 5 TIPŮ PRO VÝBĚR
FREERIDOVÝCH LYŽÍ

Chcete si pořídit pár oddaných freeridových lyží? Je pro Vás obtížné
pochopit, v čem spočívají všechny ty rozličné technologie? Nevíte, jaký
zvolit rádius? Tady je pár tipů, které Vám usnadní rozhodování a
pomohou Vám vybrat pár lyží, který pro Vás bude nejvhodnější.

1) VYBERTE SI LYŽE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VAŠÍ ÚROVNI
LYŽOVÁNÍ MIMO SJEZDOVKU
Je důležité, abyste si vybrali pár lyží odpovídající Vaší úrovni.
S vhodnými lyžemi si budete lyžování mnohem více užívat a vyvarujete
se tomu, abyste na konci dne „padli“ únavou.








Nováček: Zvládáte jízdu na sjezdovce a rádi se zdokonalujete v lyžování
ve všech sněhových podmínkách. Občas si také zalyžujete mimo
upravený svah, ale vždy se vděčně vracíte na sjezdovku.
Středně pokročilý: Začínáte pociťovat to pravé vzrušení z lyžování
mimo sjezdovku, Vaše oblouky v čerstvém sněhu jsou čím dál více
sebevědomé, zatím se ale vyhýbáte příliš strmým svahům.
Pokročilý: Jste schopni lyžovat kdekoliv, jste ochotni pátrat po tom
nejlepším čerstvém sněhu a zanechat v něm stopu po svých obloucích.
Expert: Lyžujete v extrémních podmínkách, na lyže vyrážíte za
jakýchkoliv sněhových podmínek, na prašanu jste doslova závislí a
milujete skákání z útesů a dlouhé výpravy.
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2) VYBERTE SI SPRÁVNÝ CAMBER PRO SVÉ LYŽE
Camber je vlastně prohnutí lyže. Rocker je zase část lyže, která je
relativně zdvihnutá oproti sněhu.
Série 7SERIES firmy Rossignol je oddaná freeridu a nabízí technologii
zvanou Powder Turn Rocker.
V závisloti na camberu lyže se odlišuje i reakce lyže. Rocker na špičce
lyže Vám v čerstvém sněhu umožní jízdu s větší lehkostí a poskytne Vám
lepší nadnášení. Oproti tomu rocker na patě lyže Vám poskytne lepší
manévrovatelnost v prašanu.

3) NEZAPOMEŇTE KLÁST DŮRAZ NA HMOTNOST LYŽÍ
Hmotnost lyží je velmi důležitá - čím jsou lyže těžší, tím obtížnější je
jejich použití a klesá reakčnost lyže. Je nutné, abyste našli kompromis
mezi nízkou hmotností a tvrdostí: vyberte si lehké lyže, které jsou
dostatečně tvrdé.

Technologie Air Tip snižuje hmotnost na místech, kde je nejméně
potřebná (na špičce a patě) a zároveň poskytuje dostatek komfortu.
Těžiště lyže se nachází pod vázáním.
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4) ŠÍŘKU POD VÁZÁNÍM SI VYBÍREJTE PODLE TOHO, NA
CO JSTE ZVYKLÍ
Freeridové lyže jsou pod vázáním širší než lyže určené na sjezdovku. Obecně
se dá říct, že šířka pod vázáním u freeride lyží začíná na 90-95 mm.
Čím je šířka pod vázáním větší, tím lepší je nadnášení v hlubokém sněhu
- je tedy mnohem snazší a méně únavné udržet lyže na povrchu. Na
druhou stranu jsou pak zatáčky méně prudké a lyže hůře
manévrovatelné.
Například Enak Gavaggio a Sam Favret si vybrali lyže Squad 7, protože
je používají hlavně na freeride. Kdybyste si ovšem chtěli vybrat lyže,
které budou perfektním kompromisem mezi lyžemi na sjezdovku a
freeride lyžemi, bez váhání Vám doporučujeme lyže Soul 7, které mají
pod vázáním šířku 106 mm. V těchto lyžích je použita stejná technologie
a Air tip Powder Turn Rocker, ale jsou pohodlné na tvrdém sněhu.
Pro více informací shlédněte naše video.

5)

VYBERTE SI VELIKOST SVÝCH LYŽÍ

Jakmile zvolíte lyže, je ještě nezbytné, abyste si vybrali správnou velikost.
Obvykle to bude jednodušší pro začátečníky s kratšími lyžemi než pro
experty, kteří preferují dlouhé lyže s lepším nadnášením a stabilitou pro
lyžování ve velké rychlosti.
Sjezdové lyže Rossignol řady 7Series mohou být přizpůsobeny podle
výšky lyžaře a používají technologii Powder Turn Rocker. Tato
technologie dovoluje, aby rocker začínal blíže u nohy. Díky tomu se
kontaktní bod se sněhem posouvá mnohem blíž k botě, než je typické
pro tradiční lyži.
Abyste dokázali určit ideální velikost Vaší lyže, podívejte se prosím do
našeho Návodu pro výběr velikosti.
Nespěchejte při výběru svých lyží a nezapomeňte, že vybíráte lyže pro
každodenní použití.


100% freeride? SQUAD 7
5





80% freeride 20% sjezdovka? SUPER 7
60% freeride 40% sjezdovka? SOUL 7 / SIN 7 / SMASH 7
Junior 60% freeride 40% sjezdovka? S7 PRO
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2. NAŠE 3 TIPY PRO VÝBĚR
SJEZDOVÝCH LYŽÍ

Chcete si pořídit svůj vlastní pár sjezdových lyží? Nedokážete
identifikovat rozdíly mezi různými typy lyží, které jsou v nabídce? Je to
pro Vás těžké rozhodnutí? Nabízíme Vám pár tipů, které Vám usnadní
rozhodování a výběr modelu lyže, který Vám sedne nejlépe.

1) POSUĎTE, JAKÁ JE VAŠE ÚROVEŇ LYŽOVÁNÍ
Než si koupíte své lyže, je nutné, abyste byli schopni definovat svou
úroveň lyžařských dovedností. Pár lyží vhodný pro Vaši úroveň Vám
poskytne maximální komfort a potěšení z jízdy.
• Začátečník: lyžování je pro Vás naprostou novinkou! Střídáte jízdu
smykem a jízdu pluhem. Lyžujete v nízké rychlosti na zelených a
modrých sjezdovkách.
• Středně pokročilý: zvládáte zatáčky s rovnoběžnými lyžemi, začínáte se na
lyžích cítit pohodlně a začínáte zlepšovat svou techniku na červených
sjezdovkách.

• Pokročilý: dokážete bez problému sjet jakoukoliv sjezdovku, vždy je tu
však prostor pro zdokonalování.
• Expert: lyžování je prostě Vaše! Vaše technická dokonalost Vám dovoluje zažít
to pravé vzrušení při jízdě na sjezdovce i mimo ni, Dokážete lyže kontrolovat
v jakémkoliv terénu a znáte všechny typy oblouků.
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2) URČETE SI, V JAKÉM STYLU JÍZDY SE CHCETE
ZDOKONALOVAT
Všechny sjezdové lyže Rossignol jsou
parabolické a i přes to, že nynějším
trendem je všestrannost, se jejich rysy liší
v závislosti na stylu jízdy, pro který jsou
určené. Abyste našli model, který bude
vhodný pro Váš styl jízdy a Vaše potřeby,
musíte si nejprve stanovit, v jakém stylu
jízdy se chcete zdokonalovat.
• Track: Tyto lyže se hodí pro pohodlnou jízdu na sjezdovce, můžete si s nimi
užít každý kout lyžařského areálu. Pro lepší držení na hraně a ovládání si vyberte
lyže s progresivní technologií Power Turn Rocker.

• Race: Tyto lyže se hodí pro nadšence sjezdového lyžování a slalomu, kteří
hledají obrovský výkon a rychlost. Pro optimální stabilitu a přesnost si vyberte
lyže s menším prohnutím a technologií Power Rocker.

• All Mountain: Tyto lyže jsou pro Vás tím pravým párem, pokud milujete
sjezdovky, ale užíváte si i objevování terénu za jejich hranicemi. Pro obrovskou
úroveň komfortu na všech typech sněhu si vyberte všestranné lyže s technologií
AutoTurn Rocker.

• Freeride: Tyto lyže se pro Vás hodí, pokud trávíte většinu svého času mimo
sjezdovky, vyhledáváte čerstvý sníh a necháváte v něm stopy po svých obloucích.
Pro lepší nadnášení v prašanu si vyberte lyže s technologií Powder Turn Rocker.

• Freestyle: Park pro Vás není žádnou novinkou, znáte všechny překážky,
trubky a skokánky. Pro lepší odraz při skoku si vyberte lehké lyže s technologií Jib
Tip.

8

3) VYBERTE SI SPRÁVNOU VELIKOST SVÝCH LYŽÍ
Velikost lyží závisí nejen na Vaší výšce, ale i na úrovni Vašich lyžařských
dovedností. Kratší lyže jsou jednodušší na ovládání a delší lyže zase
poskytují více stability a nadnášení. Začátečník nebo zapálený freestyler
by měl volit lyže s délkou zhruba po svůj nos. Zkušení lyžaři, nadšenci
rychlé jízdy a Freeride lyžaři by zase měli zvolit lyže delší.
Pro jednodušší vybírání délky se podívejte na našeho Průvodce výběrem
velikostí.
Při výběru padnoucích lyží musíte vzít v úvahu tři kritéria: úroveň svých
lyžařských dovedností, styl jízdy a svou výšku. Poté už si lyže můžete
zvolit dle svého vkusu a rozpočtu. Nezapomínejte však, že správně
vybrané lyže Vám pomohou k lepší kontrole pohybů, vylepšení Vaší
techniky a hlavně…pomohou maximalizovat Vaše potěšení z jízdy.
Pro více tipů a rad shlédněte naše video „coaching program“, které se
tímto tématem zabývá.
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3. NAŠE 4 TIPY PRO VÝBĚR
LYŽAŘSKÝCH BOT

Výběr vhodné boty je nutností. Lyžařská bota je vlastně to, co spojuje
Vaši nohu s lyží. Musí Vám poskytovat dostatek síly a komfortu. Musí
spolehlivě přenášet informaci a energii směrem k lyži. Bota však také
musí poskytovat dobrou tepelnou izolaci a chránit nohu před
prochladnutím.

1) URČETE ÚROVEŇ SVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZPŮSOB JÍZDY
Abyste si byli schopni vybrat botu, která Vám perfektně padne, musíte
být schopni určit svou úroveň a styl jízdy.
Ben Valentin a Tessa Worley by si nikdy nevybrali stejnou botu, i když
jsou to oba lyžaři na profesionální úrovni. Jejich styl jízdy je totiž velmi
odlišný.
Jasně si definujte svou úroveň: začátečník / středně pokročilý / pokročilý
/ expert. Musíte si také ujasnit, jaký je Váš styl jízdy: Track, Freeride,
Freestyle, All mountain, Rando ...

2) STANOVTE SI FLEX SVÉ BOTY
Stanovení Vašeho stylu a Vaší úrovně lyžování je pro výběr správného
flexu stejně důležité jako Vaše velikost.
Flex, co to je? Je to indikátor síly Vaší boty. Čím vyšší flex je, tím je bota
pevnější a poskytuje větší reakčnost. A také opačně, čím je flex měkčí,
tím je bota tolerantnější a pohodlnější. Správná volba flexu je při výběru
boty klíčová.
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Pro muže obecně platí:
• Flex od 60 do 70 je určena pro začátečníky a středně pokročilé lyžaře
• Flex od 80 do 110 je určena pro středně pokročilé a pokročilé lyžaře
• Flex od 120 do 150 je určena pro lyžaře - experty
Varování:
• Pokud si průměrný lyžař zvolí příliš tuhou flex, bude ho omezovat v
pokrocích.
• Pro lyžaře vyšší hmotnosti s obrovskou silou a spoustou energie se
hodí boty s vyšším flexem.
Pro ženy obecně platí:
• Flex od 50 do 70 je určena pro začátečnice a středně pokročilé lyžařky.
• Flex od 80 do 90 je určena pro středně pokročilé a pokročilé lyžařky.
• Flex od 100 do 110 je určena pro lyžařky – expertky.
Styl jízdy je při výběru boty také klíčový. U boty pro Freestyle lyžování
nejsou oproti botě na sjezdovku nutné tak vysoké hodnoty flexu a síly,
zatímco přenos energie zde hraje velmi důležitou roli.

3) ZVOLTE SI ŠÍŘKU SVÉ BOTY
Každá noha je naprosto jedinečná, je proto důležité, abyste při výběru
bot nešetřili časem a vybrali botu, která Vám skutečně padne.
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Číslo, které je uváděno jako informace o kopytě, je vlastně šířka boty.
V nabídce jsou boty se šířkou v rozpětí od 92mm do 104mm, můžete si

tak vybrat botu, která bude přesně odpovídat Vašim požadavkům. Daná
šířka bývá doporučena pro určitou velikost boty, pokud však víte, že
máte větší nohu, můžete si šířku vyzkoušet později.
Bota Vám musí přesně sedět a poskytovat dobrou oporu Vaší patě a
nártu. Prsty u nohou by však měly mít dostatek prostoru pro pohyb a
noha by neměla být nepohodlně stlačená.

4) VYBERTE SI VELIKOST SVÉ BOTY
A konečně, velmi důležitá je volba velikosti boty. Velikost je měřena
pomocí Mondo Point nebo MSS-metrickým systémem. Je to vlastně
délka chodidla v centimetrech (odkaz na velikostní tabulky). Při napnutí
by se prsty měly dotýkat špičky boty.
Při výběru boty nespěchejte a pamatujte:
• Vaše lyžařská ponožka je také velmi důležitým elementem pro pohodlí
při lyžování.
• Při zkoušení boty pamatujte na to, že noha v průběhu dne mírně mění
svou velikost - večer je noha po celém dni mírně oteklá a o něco větší
než ráno. Zkoušejte boty, když je Vaše noha teplá a větší (tedy spíše
k večeru).
• Nezapomeňte taky na to, že vnitřní botička po pár dnech na lyžích
trochu změní svůj tvar a mírně se přizpůsobí tvaru Vaší nohy.
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4. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TPX A
OPEN LYŽEMI?

LYŽE TPX
Lyže TPX mají předem namontované podložky a systém vázání, k jehož
montáži není třeba nářadí. Tento systém vázání je vhodný pro všechny
délky bot na trhu.
Díky tomuto systému Vám Váš maloobchodník bude schopen
jednoduše a rychle přizpůsobit Vaše lyžařské vybavení. Bude také
schopen nastavit hodnotu vypnutí vázání s ohledem na Vaše tělesné
proporce a úroveň Vašich lyžařských dovedností (v souladu s normou
ISO 11088).
Podložky byly navrženy tak, aby vylepšovaly chování lyží v oblouku.
Podložky zvyšují polohu bot, vylepšují pákový efekt a zajišťují dobré
vlastnosti lyží při ostrých obloucích.
Díky systému TPX jsou lyže snadno přizpůsobitelné a můžete je tak
snadno půjčovat nebo prodat.
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OPEN SKI
Typ lyže « open » znamená plochá lyže bez jakékoliv podložky. Váš
maloobchodník musí lyži navrtat a přišroubit vázání. Díky výše
zmíněným rysům je bohužel možnost přizpůsobení délky omezená.
Váš maloobchodník Vám také nastaví hodnotu vypnutí vázání
s ohledem na Vaše tělesné proporce a úroveň Vašich lyžařských
dovedností (v souladu s normou ISO 11088).
Lyže « open » se obecně hodí pro “all-mountain” a “free”: lehkost a
kontakt se sněhem je velmi důležitý, bota musí být sněhu co nejblíže.
Tento typ lyže je určen pro náročné lyžaře a experty, kteří chtějí mít
možnost přizpůsobení svého vybavení.

14

5. TIPY PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR
SJEZDOVÝCH HOLÍ

Sjezdovky, závodění, Snow Park či túry – každá z těchto aktivit vyžaduje
specifické hole! Vaše hole by Vám měly poskytnout lepší stabilitu při
stoupání i v obloucích při sjezdu. Vyberte si hole podle Vaší výšky a stylu
jízdy tak, abyste si den na lyžích mohli naplno užít!

1) VYBERTE SI HOLE PODLE SVÉ VÝŠKY
Výběr správné délky hole je při výběru lyžařského vybavení naprosto
klíčový. Hole správné délky Vám totiž pomohou dosáhnout lepší pozice
při lyžování.
Pro výběr správné délky Vám doporučujeme řídit se následující
metodou.
Pokud už máte lyžařské hole:
1. Držte hole svisle kroužkem nahoru, ruku umístěte právě pod
kroužek.
2. Postavte hůl svisle a zatlačte do podlahy.
3. Držte horní část Vaší ruky při těle.
Předloktí by měla svírat úhel 90° a být tedy rovnoběžná s podlahou.
Aby byla tato metoda přesnější, obujte si pro měření své lyžařské
boty.
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2) DŮLEŽITOST MATERIÁLŮ
Aluminium je pevné, ale může být trochu těžší. Různé stupně aluminia
poskytují různé stupně kvality holí.



Aluminium 5086 nebo Dural jsou velmi pevné materiály
Aluminium 7075 nebo Zycral jsou odolné, lehké a vyvážené materiály
Vlákna jsou lehčí a hole tenčí.
Kompozitové hole jsou velmi odolné, lehké a dobře vyvážené.

3) VYBERTE SI POHODLNOU RUKOJEŤ
Rukojeti, které Vám poskytnou nejvyšší komfort, jsou ty rukojeti, které
se dokážou přizpůsobit Vaší ruce. Vyberte si takovou rukojeť, která
poskytuje co nejlepší komfort pro Vaši ruku. Flexibilní a pružné
materiály Vám zajistí dobrý grip a vylepší schopnost absorpce nárazů.
Nezapomeňte, že existují také specifické rukojeti, jako jsou dámské a
juniorské.
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4) VYBERTE SI KROUŽEK, KTERÝ JE VHODNÝ PRO VÁŠ STYL
JÍZDY
Díky tomu, že je kroužek umístěn na konci hole, zajišťuje, že se hole
nezaboří do sněhu.
Malý kroužek se hodí spíš pro jízdu na sjezdovce a závodníky. Větší
kroužek se zase více hodí pro freeride a jízdu v hlubokém sněhu.
Některé hole jsou k dostání s vyměnitelnými kroužky v balení. Další
možností je dokoupit kroužek samostatně.

5) VYBERTE SI SVŮJ ŘEMÍNEK
Pro většinu holí je používán pružný nylonový řemínek na zápěstí. Hlavní
rozdíl mezi řemínky spočívá v materiálu a šířce řemínku. Širší řemínek je
pohodlnější.
Tip: Když si zkoušíte hole v obchodě, nezapomeňte je vyzkoušet také
s rukavicemi, abyste se ujistili, že jdou řemínky snadno sundat ze
zápěstí.
Abyste našli perfektní hole, ujistěte se, že Vám sedí velikost a že jste si
vybrali vhodný kroužek a rukojeť.
V případě, že máte více otázek, nezdráhejte se přijít do některého
z našich obchodů a na vše se nás zeptat.
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6. NAŠE TIPY PRO VÝBĚR VÁZÁNÍ

Právě jste si pořídili nové lyže a nyní je chcete vybavit vázáním, které se
bude hodit k Vašemu stylu lyžování? Máte problém odlišit všechny
jednotlivé druhy vázání? Nevíte, jaké hodnoty na vázání nastavit?
Máme pro Vás pár tipů a rad, abychom Vám usnadnili rozhodování a
pomohli Vám vybrat model, který pro Vás bude nejvhodnější.
Nezapomínejte, že vázání jsou navržena tak, aby snižovala riziko zranění
a poskytovala potřebnou oporu.
Přesné nastavení Vašeho vázání musí být provedeno odborníkem.
Když si kupujete své nové lyže, měl by Váš obchodník změřit a
zkontrolovat kroutivý moment a hodnoty vypnutí vázání s Vašimi
lyžařskými botami.

1) VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ MODEL PRO VAŠE LYŽE A VÁŠ
STYL JÍZDY
U většiny sjezdových lyží v dnešní době platí, že jsou nabízeny
s doporučeným vázáním. Piste a All-mountain lyže jsou často vybaveny
povrchy a systémy, které jsou vhodné pouze na jeden typ vázání.
Vázání nabízená v balíčku k daným lyžím jsou obvykle přizpůsobena
daným lyžím nejen barvou, designem a kompatibilitou pro montáž, jsou
také přizpůsobena stylu lyžování, pro který jsou lyže určeny. Takže
pokud je k lyžím doporučeno vázání, věřte svému obchodníkovi a
pořiďte si celý set.
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V každém případě Vám vaše vázání dovolí určitou míru přizpůsobení.
Pokud se rozhodnete vybrat si vázání sami, nezapomeňte si
zkontrolovat šířku brzdy. Musí být dostatečně široká, aby se mohla
přizpůsobit šířce lyže.

FKS je legendární produkt, který má ve světě
freeski pověst vázání, které nezná kompromis.
Ti nejlepší lyžaři prostě nedělají chyby: to
podstatné mají totiž pod nohama!

Axial2 je vázání, které bylo ve spolupráci se
sportovci vyvinuto pro Světový pohár. Axial2
jsou vázání, která Vám poskytnou jedinečnou
úroveň přesnosti, výkonu a bezpečnosti a to
nejen na trati, ale i mimo sjezdovku. Možností
je montáž na lyže bez podložky i na systém
TPi2, který se na některých lyžích nachází.

Axium je ideální pro všechny lyžaře, kteří
hledají bezpečné, lehké a jednoduché
vázání. Možností je montáž na lyže bez
podložky i na TPi2 systém, který se na
některých lyžích nachází.

Xelium je o 700g lehčí než konvenční systém.
Poskytuje výbornou úroveň bezpečnosti,
komfortu a skvělý design. Toto vázání bylo na
veletrhu ISPO 2012 oceněno cenou za
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Ekologickou zodpovědnost. Ekologický vliv tohoto vázání byl snížen o
35% ve srovnání se životním cyklem tradičních vázání.

Saphir jsou vázání, která jsou určená pro ženy,
které chtějí exkluzivní design. Byly
optimalizovány hodnoty bezpečnosti, hmotnosti,
komfortu a výkonu.

Rossignol nabízí široký sortiment vázání, která
byla navržena speciálně pro děti. U těchto
vázání byl kladen obrovský důraz na bezpečnost
a nízkou hmotnost. COMP J a Xelium KID jsou
modely, které jsou kompatibilní s dětskými
lyžařskými botami (typu C) a lyžařskými botami pro dospělé (typu A).

2) ODHADNĚTE BUDOUCÍ NASTAVENÍ VÁZÁNÍ
Před tím, než si vázání koupíte, je důležité, abyste
odhadli přibližné budoucí nastavení.
Podle Vaší stavby těla a vašeho stylu jízdy si můžete
vybrat model, který bude maximalizovat úroveň Vaší
bezpečnosti a potěšení z lyžování.
Při určování hodnot nastavení berte v úvahu:
1. Vaši výšku / velikost
2. Délka podrážky Vašich sjezdových bot
3. Úroveň Vašich lyžařských dovedností
4. Váš věk, fitness a sportovní návyky
20

Mezinárodní standardy ISO člení lyžaře do tří skupiN:


Typ I: Začátečníci (méně než 7 dní na lyžích) a opatrní lyžaři, kteří
se pomalu pohybují na mírných sjezdovkách modré nebo zelené
barvy.



Typ II: Středně pokročilí lyžaři, kteří nespadají do skupiny TYP I
nebo TYP III.



Typ III: Rychlí, agresivní lyžaři, pohybují se na mírných i prudkých
sjezdovkách od červené do černé barvy.

Tabulka níže znázorňuje hodnoty přednastavené pro lyžaře typu I.
1. Najděte si řádek odpovídající Vaší hmotnosti nebo velikosti.
2. Najděte si sloupec odpovídající délce podrážky Vaší lyžařské boty.
3. Podle úrovně Vašich lyžařských dovedností se v tabulce posunujte
nahoru nebo dolů:
• Typ I: Zůstaňte na dané buňce
• Typ II: Posuňte se o řádek níže
• Type III: Posuňte se o dva řádky níže
4. V závislosti na svém věku, fitness a sportovní úrovni se v tabulce
posuňte následovně:
• - (minus): Posuňte se o řádek nahoru
• + (plus) Posuňte se o řádek dolů
Tato tabulka slouží pouze jako návod.
NECHTE SI NASTAVENÍ LYŽÍ PŘEKONTROLOVAT PROFESIONÁLEM

21

Navíc: Poslední dva sloupce specifikují kroutivý moment v Nm. Kroutivý
moment si Váš obchodník najde na kontrolním stroji při měření Vašeho
vázání (pokud disponuje takovýmto vybavením).
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7. TIPY PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR
HELMY

Pro Vaši bezpečnost je lyžování v helmě důrazně doporučováno.
Z tohoto důvodu Vám firma Rossignol nabízí široký sortiment helem,
které splňují požadavky Evropského standardu pro optimální ochranu
EN 1077.
Máme pro Vás několik tipů, které Vám usnadní výběr padnoucí a
vhodné lyžařské helmy.

1) SPRÁVNÁ VELIKOST HELMY
Pro bezpečné lyžování je nutné, aby Vaše helma měla správnou velikost.
Velikost našich helem je vyjádřena v centimetrech i klasicky ve
velikostech S, M, L, XL.
Máme pro Vás pár rad, které Vám pomohou nalézt správnou velikost
helmy.




Vezměte si krejčovský metr.
Metr přiložte na svou hlavu nad svá obočí a uši.
Měli byste naměřit něco mezi 52 a 62 cm
S pomocí naměřené velikosti by už neměl být problém vybrat správnou
velikost helmy.
Ujistěte se, že se Vaše helma při zatřesení hlavou nepohybuje dopředu
a dozadu! Také se ujistěte, že helma poskytuje dostatek prostoru pro
Vaše brýle nebo kuklu … ale ne příliš!
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Pro ještě snazší nastavení si vyberte helmu se systémem přizpůsobení
BOA.

2) KOMFORT
Kvalita polstrování helmy je klíčovým prvkem. Raději si vyberte pěnové
polstrování, které se snadno přizpůsobí tvaru Vaší hlavy. Některé
výstelky jsou dokonce odnímatelné a vhodné k praní.
Dejte také přednost modelům s odnímatelnými ušními klapkami, při
sundání Vám helma poskytne více pohodlí a také toho více uslyšíte. Při
vyšších teplotách tak helma pro Vás bude stále pohodlná. Naopak při
nižších teplotách Vám helma s klapkami poskytne perfektní tepelnou
izolaci.

3) NEZAPOMEŇTE PŘI VÝBĚRU VZÍT V ÚVAHU HMOTNOST
HELMY
Vyberte si helmu, která bude dostatečně lehká a nebude Vás omezovat
v pohybu. Helmy značky Rossignol se se svou hmotností pohybují okolo
450 g, což dokazuje, že Vás při sjezdu nebudou omezovat.
Pokud toužíte po helmě s absolutně nejnižší hmotností, sáhněte po
helmě s konstrukcí In-mould, která zajišťuje nízkou hmotnost a
výbornou úroveň bezpečnosti.

4) VYBERTE SI HELMU S VENTILAČNÍMI PRŮDUCHY
Helma musí udržet Vaši hlavu v teple, doporučujeme Vám však, abyste
si vybrali helmu s odvětráváním, abyste se vyhnuli pocení.
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Helmy Rossignol jsou vybaveny buď technologií Natural Ventilation,
nebo technologií Active Ventilation.
Technologie Natural Ventilation reguluje teplotu v helmě tím, že
umožňuje únik teplému vzduchu a vlhkosti průduchy.
Technologie Active Ventilation poskytuje možnost nastavení průduchů a
tím reguluje průtok vzduchu.

5) DETAILY
Některé helmy využívají pro větší ochranu místo pěny EPP pěnu EPS.
Nová helma značky Rossignol SPARK je vybavena EPP propylenovou
pěnou, která poskytuje mnohem více flexibility při nárazech.
Milovníkům hudby nabízí Rossignol lyžařské helmy s audio systémem a
technologií Audio Inside. Myšlenka je jednoduchá: sluchátka jsou
integrovaná do ušních klapek. Další helmy zase nabízí možnost
připojení vlastních sluchátek.
POZOR! Použití Audio Kitu při zimních sportech může zabránit správnému
vnímání zvuků z okolního prostředí a způsobit tak kolize s ostatními lyžaři.

GLOSÁŘ
ABS: Vnější plášť helmy, který je vyrobený z polykarbonátu. Je
vytvarovaný tak, aby byl co nejlehčí a poskytoval skvělou absorpci
nárazů. Tyto helmy jsou odolnější vůči každodenním pádům a jsou
dobrou ochranou při lyžování.
In Mould helmy: Při jejich výrobě je do vnějšího pláště zevnitř
vstřikována pěna absorbující nárazy. Díky této technologii jsou helmy
lehčí a poskytují dobrou ventilaci.
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EPP: Expandovaný polypropylen je materiál, který je nově používán pro
výrobu helem. EPP je pěna odolná vůči velkému počtu menších nárazů,
při kterých si zachovává své absorpční schopnosti. Po nárazu je pěna
schopna se pomalu vrátit do původního tvaru a není tak deformována.
EPS: Polystyrenová pěna, která poskytuje skvělou ochranu proti nárazu,
a zároveň je úžasně lehká. EPS je jedním z nejpoužívanějších materiálů
při výrobě lyžařských helem.
Držák na brýle: Zajišťuje elastický pás brýlí a zabraňuje tak ztrátě brýlí
na svahu.
Roll neck: U některých z našich helem je dostupná opora krku. Tento
element slouží primárně pro zvýšení komfortu, vyplňuje prostor mezi
krkem a helmou a díky tomu také vylepšuje izolační vlastnosti.
Systém přizpůsobení velikosti: Systém přizpůsobení, který umožňuje
nastavení velikosti pomocí kolečka na zadní části helmy. Systém Boa je
jedničkou v oblasti systémů zapínání. Díky systému šňůrek a vodítek,
které lze pomocí kolečka utáhnout či povolit dosáhnete přesnějšího
nastavení než s tradičním systémem.
Active ventilation: Díky tomuto systému ventilace můžete regulovat
průtok vzduchu. Přizpůsobitelné průduchy umožňují zvyšovat nebo
snižovat průtok vzduchu a pomáhají tak kontrolovat únik tepla.

KDY JE ČAS HELMU VYMĚNIT ZA NOVOU?
Doporučujeme Vám helmu vyměnit pokaždé, když utrpí jeden nebo
více nárazů. Helma totiž nemusí být poškozena viditelně a i přesto může
být snížena efektivnost.
Životnost helmy je přímo závislá na tom, jak ji používáte, tzn. jak často
bývá vystavováno změnám počasí a teplot, vlhku a UV paprskům.
Z tohoto důvodu důrazně nedoporučujeme používat helmu déle než 5
let od data vyrobení (měsíc a rok výroby musí dle normy CE EN1077 být
uveden na vnitřní straně helmy.
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JAK SE O HELMU STARAT?
Pro zajištění maximální a udržitelné schopnosti ochrany Vaší helmy je
doporučována opatrná manipulace a přenášení v plátěném obalu.
Helma by měla být uskladněna mimo dosah slunečních paprsků.
Materiály, ze kterých je helma vyrobena, mohou změnit své vlastnosti
po kontaktu s oleji, čisticími prostředky, barvami, nálepkami a dalšími
cizími materiály. Pro čištění helmy používejte pouze vodu a jemné
mýdlo.
Podmínky, za jakých je helma používána a skladována mají přímý vliv na
ochranné schopnosti helmy. Je tedy nutné helmu pravidelně
kontrolovat a ověřovat funkčnost jednotlivých komponentů. Je také
nutné pravidelně kontrolovat, jestli helma neutrpěla náraz a není
deformována, popř. jestli není naprasklý vnitřní plášť a jestli jsou
všechny švy neporušeny...
Pro více informací se neostýchejte obrátit na personál některého
z našich obchodů.
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8. TIPY PRO VÝBĚR SPRÁVNÝCH
BRÝLÍ NA LYŽE / SNOWBOARD

Brýle – největší spojenec lyžařské helmy! Ochrana očí je velmi důležitá
za každého počasí, ať už je slunečno či mlha! Sférická nebo cylindrická
skla, úzká, střední nebo široká – volba je to složitá, jak si jen vybrat ty
správné brýle?

1) JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT BRÝLE S OHLEDEM NA POČASÍ
Všechny brýle Rossignol Vám zajistí 100 % ochranu proti UV záření.
Hlavní rozdíl spočívá v úrovni ochrany s ohledem na počasí, ochraně
proti oslnění a špatné viditelnosti.
Rozlišujeme 3 typy skel:
- S1 pro počasí pod mrakem
- S2 pro proměnlivé počasí
- S3 pro slunečné počasí
Ve špatných světelných podmínkách Vám brýle zvýrazní kontrast u
barev jako je žlutá, oranžová a růžová. Za dobrého počasí vám zrcadlový
povrch skel zajistí maximální odraz světla.
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2) SINGLE OR DOUBLE SCREEN?
Brýle Rossignol s jednoduchým sklem mají úpravu proti mlžení na
vnitřní straně skel. Tato technologie je velmi účinná za podmínky, že si
skla z vnitřní strany neotíráte.
Lyžařské brýle s dvojitým sklem Vás ochrání před mlhou permanentně.
Mezi dvěma skly je totiž umístěna vzduchová kapsa, která mlžení zevnitř
zabraňuje. Tyto brýle Vám zajistí pohodlný a bezpečný den na lyžích.
Dobrá ventilace zevnitř brýlí taktéž zabraňuje rozdílu teplot uvnitř a
zvenku brýlí a tím i redukuje možnost kondenzace a mlžení.

3) VYBERTE SI POHODLNÉ BRÝLE
Pěna
Nejdůležitějšími faktory u pěny je její tloušťka a kvalita. U dvou nebo
trojvrstvé pěny je u brýlí Rossignol zaručen komfort. Trojvrstvá pěna
zajišťuje mimo jiné i dobrý fit.
Tvar rámu
Velmi důležité je, aby tvar a velikost brýlí seděl k Vašemu tvaru obličeje.
Právě v závislosti na tvaru Vašeho obličeje si můžete zvolit brýle velikostí
S, M, L. Samozřejmostí je, že sklo musí pokrýt celé oko.
Lyžařské brýle by neměly být příliš těsné v oblasti nosu. Nezapomeňte si
také správně přizpůsobit elastický pás brýlí.
Skla brýlí
Skla jsou buď sférická nebo cylindrická.
Sférická skla jsou plochá, jejich tvar kopíruje tvar sítnice a minimalizuje
tak lom světla.
Naproti tomu, cylindrická skla mají zakulacený tvar. Nabízí širší zorné
pole horizontálně i vertikálně. Díky těmto rysům Vám cylindrická skla
zajistí větší rozhled a více komfortu během lyžování.
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Tip: OTG
Pokud nosíte dioptrické brýle, tak jsou brýle OTG pro Vás jako dělané.
Jsou navrženy tak, aby šly snadno nasadit před dioptrické brýle, jsou
proto o něco širší. Není opomenuta ani cirkulace vzduchu uvnitř brýlí,
díky čemuž je výrazně redukováno mlžení.
Když nyní víte, jak zvolit brýle s ohledem na počasí, svůj tvar obličeje a
Vaše další požadavky, jste připraveni si užívat celý den lyžování za
maximální bezpečnosti a pohodlí. Pokud ovšem potřebujete ještě další
odbornou radu, neváhejte přijít do některého z našich prodejen #
storelocator.

GLOSÁŘ:
Průduchy: Dovolují studenému vzduchu, aby se dostal pod povrch brýlí,
a teplému vzduchu a vlhku naopak umožňuje unikat zpod helmy. Díky
tomuto systému v brýlích dobře funguje regulace vzduchu a brýle se
nemlží.
Cylindrická skla: Cylindrická skla Rossignol jsou vyřezaná
z polykarbonátu a následně spojená s vnitřním sklem. Sklo je ploché a
konečné zakřivení je dáno tvarem rámu.
Sférická skla: Sférická skla jsou tvarována vstřikováním a jejich
zakřivení je definitivní, následně spojené s vnitřní vrstvou skla. Oblý tvar
skla redukuje optické zkreslení a zostřuje vidění.
Řemínek: Široký řemínek zajišťuje perfektní fit. Může být vybaven
závěsným úchytem pro snazší umístění na helmě.
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Pěna: Může být být trojvrstvá, aby se perfektně přizpůsobila tvaru
Vašeho obličeje, může být vyztužena fleecem pro více komfortu a
dokonce může být i hypoalergenní.
Rám: Slouží k zajišťění komfortu, musí být dostatečně flexibilní.
OTG (Over The Glasses): Pod některými typy brýlí pro sjezdové lyžování
je možné nosit i brýle dioptrické.
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9. TIPY PRO VÝBĚR SNOWBOARDU

1)

Definujte si úroveň svých dovedností a styl jízdy

Abyste si byli schopni vybrat snowboard, který bude perfektně
odpovídat Vašim potřebám, musíte definovat, jaký je Váš styl jízdy:
- FREESTYLE: většinu svého času trávíte v parku, kde pilujete svůj
styl a snažíte se své triky dovést k dokonalosti. Preferujete skokánky,
zábradlí a zkoušíte si své triky podél sjezdovek.
- FREERIDE: jste ochotni trávit spoustu času hledáním perfektního
terénu. Den strávený na sjezdovce je pro Vás ztrátou času – radši si
užíváte prašanu, útesů, rychlosti a napříč celými horami za sebou
rádi zanecháváte stopu po svých obrovských obloucích.
- ALL-MOUNTAIN: rádi trávíte svůj čas na sjezdovce, s oblibou však
vyrazíte i do parku nebo do terénu, kde s chutí objevujete dosud
neobjevené cesty. Hledáte snowboard, který Vám nabídne absolutní
všestrannost.
Pro každou z těchto kategorií najdete v nabídce snowboardů značky
Rossignol prkno, které bude pro Váš styl ideální. Rossignol nabízí
snowboardy pro všechny úrovně, musíte si pouze vybrat!
2)

Vyberte si tvar svého snowboardu

Tvar Vašeho snowboardu – tento pojem zahrnuje nejen tvar jako
takový, ale také flexi snowboardu. Tvar snowboardu zásadně ovlivňuje
výkon, který prkno poskytne v závislosti na stylu Vaší jízdy.
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Twin or Directional? Toť otázka.
Twin board je symetrický s ohledem na tvar, flex a profil camberu a
rockeru. Inzerty pro vázání jsou umístěny ve středu snowboardu.
Tento typ snowboardu je vhodný pro freestyle jízdu, nabízí
rovnoměrný swing weight a činí přehraňování při jízdě v parku a
pilování triků přirozenější.
Directional board se vyznačuje asymetrickým tvarem. Špička a pata
snowboardu jsou odlišné svým tvarem. Obecně řečeno – špička je delší
a inzerty jsou umístěny blíže směrem k patě prkna. Tento tvar
snowboardu je synonymem pro all-mountain a rychlost.

3)

Vyberte si flex pro svůj snowboard

Nejprve musíte porozumět stupnici flexů. Hodnoty flexu se nacházejí
mezi hranicemi 5 a 9; flex s hodnotou bližší 5 znamená, že Vám
snowboard poskytne měkčí flex; zatímco flex s hodnotami blížící se 9
zase flex tvrdší.
Měkčí snowboardy nabízí lepší manévrovatelnost a více hravosti.
Tyto prkna se hodí pro freestyle jízdu.
Tvrdší snowboardy jsou význačné svou přesností a stabilitou, hodí se
pro jízdu ve vysoké rychlosti. Tyto prkna se zase lépe hodí pro
freeride a all-mountain.
Pokud si stále nejste jisti, jaká hodnota flexu je vhodná pro Vás, vyberte
hodnotu co nejbližší střední hodnotě stupnice, prkno Vám tak poskytne
nejvíce všestrannosti.
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Příklad měkčího prkna: Rossignol Retox AmpTek
Příklad tvrdšího prkna: Rossignol XV MagTek
Příklad všestranného prkna: Rossignol Taipan AmpTek

4)

Vyberte si správnou velikost snowboardu

Je velmi důležité, abyste si vybrali snowboard, který je uzpůsobený pro
Vaši výšku, hmotnost, úroveň a styl jízdy. Pro snažší výběr se
podívejte na tabulku velikostí:
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10. TIPY PRO VÝBĚR LYŽÍ NA
BRUSLENÍ

Je tento rok rokem, kdy jste se rozhodli, že se také chcete věnovat
bruslení? Tento zábavný a komplexní sport se stává čím dál
populárnější! Tato technika lyžování byla poprvé představena v 80-tých
letech a pro svět lyžování představovala naprostou revoluci. Prvním
krokem je správné vybavení. Klíčem k úspěchu je především výběr
materiálu. V běžeckém lyžování je při výběru materiálu kladen důraz
zejména na úroveň lyžařských dovedností, fyzičku, výšku a váhu lyžaře.

1)

URČETE SVOU ÚROVEŇ LYŽAŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Běžecké lyžování je svou povahou poměrně blízko bruslení na
kolečkových i ledních bruslích. Tato technika může být trénována na
upraveném terénu a technickém sněhu. Na začátku potřebujete vyladit
svou techniku, aby lyže pěkně přiléhala k terénu a skluz byl co
nejplynulejší.
Každý si musí najít své vlastní tempo s ohledem na fyzičku, odolnost a
zkušenosti.
Pro své začátky si musíte najít plochu vhodnou na trénink techniky.
Vhodný je plochý povrch nebo povrch s mírným sklonem – nebudete
tak potřebovat fyzičku a můžete se tak soustředit na techniku.
Pokud máte zkušenosti s jízdou na kolečkových bruslích nebo se
sjezdovým lyžováním, budou Vaše začátky o něco jednodušší. Stejně
tak, pokud máte zkušenosti s klasickým lyžováním, bude pro Vás
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bruslení o něco jednodušší – dobrá technika Vám značně usnadní
začátky při bruslení.
Nesmíte opomenout, že je velmi důležité se nejdříve rozehřát, začínejte
proto pomalejším tempem a pomalu ho stupňujte. Dalším tipem do
začátků je, abyste si zvolili terén s mírným svahem. Jednu lyži umístěte
do stopy pro větší balanc, druhou lyži umístěte mimo stopu a cvičte si
odraz. Toto cvičení by Vám mělo pomoct, abyste se naučili přenášet
váhu z jedné lyže na druhou a dosáhli tak většího zrychlení. Po chvíli
vyměňte nohu a cvičte skluz na druhé lyži. Toto cvičení Vám pomůže
zdokonalit techniku a budete schopni toto cvičení opakovat i bez jedné
lyže ve stopě.
>> Abyste našli lyže, které budou nejlépe odpovídat Vaší úrovni,
navštivte stránky jednotlivých produktů.

2) SEBEKRITICKY ZHODNOŤTE SVOU FYZIČKU
Bruslení je velmi komplexní fyzická aktivita, při které budete trénovat
svou výdrž a vytrvalost v kombinaci s posilováním horních a dolních
končetin a trupu. Bonusem je, že při tomto sportu můžete trávit čas
v přírodě a kochat se okolím.
Pokud se chcete připravit na lyžařskou sezónu, můžete zvýšit svou
denní fyzickou aktivitu (chůzi, výstup do schodů místo použití výtahu),
můžete začít s vytrvalostními sporty a diverzifikovat své aktivity dle
libosti a svých fyzických možností (běh, cyklistika, plavání, bruslení …).
Vhodné jsou samozřejmě i posilovací cviky zaměřené na břišní svalstvo.
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Pro další rady se neostýchejte navštívit některý z našich obchodů.
Všechny prodejce značky Rossignol najdete na Store Finderu.

3) VYBERTE SI LYŽE, KTERÉ SE HODÍ K VAŠÍ STAVBĚ TĚLA
Lyže na bruslení jsou obecně kratší než lyže na klasické lyžování.
Vhodná velikost však závisí nejen na stavbě těla jedince, důležitá je i síla
a styl jízdy lyžaře. Obecně by se dalo říct, že by lyže měla být přibližně o
15 cm delší, než je výška lyžaře.
Pokud Vás Vaše výška staví přesně mezi dvě velikosti, buďte si vědomi,
že delší lyže poskytuje lepší skluz za cenu toho, že je hůře ovladatelná.
Pokud nemáte ještě mnoho zkušeností s bruslením, nevybírejte příliš
dlouhé lyže.
>> Pro usnadnění výběru vhodné velikosti jsme sestavili tabulku
velikostí.
Stručně řečeno, bruslení je výborný způsob, jak si během zimy udržet
nebo vylepšit svou fyzičku, ať už je pro Vás lyžování rekreační aktivitou,
nebo jste elitní závodník. Bruslení Vám umožní vybočit ze stereotypu
klasického lyžování, dovolí Vám objevovat krásy přírody a rozličné
terény.
Správné použití holí a správné zapojení rukou při odrazu je velmi
důležité, přenos energie je při bruslení zásadní.
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Pokud si chtete rozšířit svou výbavu pro běžecké lyžování, navštivte
stránku věnovanou tomuto sportu.
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11. TIPY PRO VÝBĚR LYŽÍ PRO
KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Tak už jste se také rozhodli začít s běžeckým lyžováním? Tento sport
se stává stále populárnějším a ať už preferujete bruslení nebo klasické
lyžování, obě techniky jsou zábavnou cestou, jak přes zimu vylepšovat
kondici.
Prvním anejdůležitějším krokem je výběr vhodného vybavení. Při
výběru vybavení pro klasické lyžování je nutné, abyste vybírali dle svých
schopností, tělesných proporcí a kondice.
1) Určete, jaká je Vaše úroveň
Klasické lyžování je přirovnatelné k chůzi se sněžnicemi a k jeho
tréninku jsou vhodné upravené terény se stopou i bez ní. Kromě toho,
že se musíte naučit, jak s lyžemi chodit, jak se správně odrážet a
přenášet váhu z jedné nohy na druhou, nevyžaduje tento sport mnoho
další práce na technice. Díky výše zmíněným rysům Vaše začátky
opravdu nebudou tak náročné.
Každý si musí najít své vlastní tempo na základě fyzických schopností,
vytrvalosti a zkušeností.
Pro své začátky si musíte najít vhodné místo, ideálně povrch rovný,
nebo s mírným sklonem. Nebudete tak potřebovat svou fyzičku a
budete se moct soustředit na techniku. Pokud se již věnujete
vytrvalostnímu sportu, nebo umíte dobře lyžovat na sjezdových lyžích,
budou Vaše začátky na běžkách značně snazší a rychlejší.
Nezáleží na tom, jestli je Váš styl jízdy rekreační nebo je spíše podobný
tréninku, běžecké lyžování v každém případě představuje určitou
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úroveň fitness. Díky tomu se tento sport stává stále přitažlivějším pro
široké spektrum lyžařů. Klasické lyžování je dostupnou alternativou a
skvělou kombinací sjezdového lyžování a chůze se sněžnicemi. Tento
sport se zavděčí všem milovníkům přírody a nadšencům pro outdoor.
V žádném případě neopomínejte rozehřátí, začínejte pomalejším
tempem a pomalu ho stupňujte.
Lyže vhodné na voskování nebo lyže se šupinami?
Existují dva typy lyží na klasické lyžování: lyže na voskování a lyže se
šupinami.
Lyže se šupinami se hodí pro všechny typy lyžařů. Jsou jednoduché k použití a
uspokojí všechny, kteří neočekávají nejvyšší úroveň výkonu. Tento typ lyží je
perfektní pro začátečníky - výstup i sjezd je velmi jednoduchý a lyže
nepotřebují žádnou náročnou údržbu nebo voskování.
Lyže na klasické lyžování, které jsou určeny k voskování, se hodí spíše
pro zkušenější lyžaře. Tyto lyže vyžadují alespoň minimální techniku a
nutná je i schopnost vybrat správný vosk pro aktuální sněhové
podmínky. Tento typ lyží poskytne optimální skluz lyžařům, kteří cílí na
výkon, ale i tak si lyžování chtějí užít a dopřát si trochu zábavy.
Abyste našli lyže, které budou nejlépe odpovídat Vaší úrovni, tělesným
proporcím a požadavkům, navštivte následující stránky:
Pro ženy: Sortiment dámských lyží pro běžecké lyžování
Pro muže: Sortiment pánských lyží pro běžecké lyžování
Rossignol nabízí tři řady klasických lyží:




Řada X-IUM Classic byla vyvinuta pro lyžaře, kteří hledají ten nejlepší
výkon. Tato řada lyží je výsledkem spolupráce nejlepších sportovců,
inženýrů, vývojového a výrobního týmu. V kombinaci s botami X-IUM
nabízí tato řada neuvěřitelný výkon na jakémkoliv typu sněhu.
Řada DELTA Classic je určena pro ty, kteří hledají výkon při závodech,
nebo tréninku. Tyto lyže jsou cenově dostupnější než řada X-IUM, jsou
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dokonalou kombinací rychlosti a držení pro maximální úroveň
výkonu a zábavy.
Řada ZYMAX Vám bude zárukou pokroků, které se dostaví opravdu
rychle. Lyže Zymax mají klasickou konstrukci a jsou velmi dostupné.

2)

Determine your physical health

Klasické lyžování je velmi komplexní fyzická aktivita, která je kombinací
tréninku výdrže a vytrvalosti s posilováním (horní a dolní končetiny,
trup). Příjemnou výhodou je samozřejmě i to, že při tomto sportu trávíte
čas v přírodě.
Při Vašich začátcích se nejdříve pomalu sklouzněte na jedné lyži a pak
pomalu přeneste váhu na lyži druhou. Toto cvičení je poměrně náročné
na udržení rovnováhy, cílem je co nejdelší fáze skluzu, kterou poté
ukončíte přenosem váhy na druhou lyži.
Pokud se chcete připravit na lyžařskou sezónu, můžete zvýšit svou
denní fyzickou aktivitu (chůzi, výstup do schodů místo použití výtahu),
můžete začít s vytrvalostními sporty a diverzifikovat své aktivity dle své
libosti a fyzických možností (běh, cyklistika, plavání, bruslení …). Vhodné
jsou samozřejmě i posilovací cviky zaměřené na břišní svalstvo.
Pro další rady se neostýchejte navštívit některý z našich obchodů.
Pro více informací navštivte nejbližšího prodejce běžeckých lyží
značky Rossignol.

3) Vyberte si lyže dle svých tělesných proporcí
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Klasické lyže “Race, Performance & Touring” (řady X-IUM, DELTA,
ZYMAX, X-TOUR) jsou obecně delší než lyže určené na bruslení.
Optimální délka závidí na výšce lyžaře, jeho síle a stylu jízdy. Obecně
řečeno, klasické lyže by měly být přibližně o 15 cm delší oproti výšce
lyžaře.
Klasické lyže “Outdoor Fitness & Evo” (řady ALIAS & EVO) jsou kratší
než „tradiční“ lyže. Správná velikost lyže závisí na stavbě těla a stylu jízdy
lyžaře. Tyto lyže jsou určeny pro lyžaře, jejichž styl není tak intenzivní,
jako je u klasického lyžování typické. Vyberte si lyže, které jsou kratší než
„tradiční“ lyže, nebo lyže o méně než 15 cm delší než je výška lyžaře.
Pokud se nacházíte mezi dvěmi velikostmi, pamatujte, že delší lyže
poskytují lepší skluz, ale jsou hůře ovladatelné. Pokud s běžeckým
lyžováním teprve začínáte, nevybírejte si příliš dlouhou lyži.
>> Pro výběr nejvhodnější velikosti lyže se podívejte do naší Tabulky
velikostí.

Nakonec si samozřejmě také musíte vybrat mezi lyžemi na voskování
a lyžemi se šupinami. Použití holí a horní poloviny těla je také velmi
důležité pro správnou techniku a co nejrychlejší skluz.
Klasické lyžování je výborný způsob, jak si přes zimu vylepšovat nebo
udržovat kondici. Ať už jste elitní závodník, nebo je lyžování pouze Vaším
koníčkem – v každém případě Vám tento sport umožňuje objevovat
nová místa a užívat si krás přírody.
Pokud si chcete prohlédnout kompletní sortiment lyží pro klasické
lyžování, navštivte stránku věnovanou tomuto sportu.
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12. JAK SI VYBRAT BOTY PRO
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Je tento rok právě tím rokem, kdy jste se rozhodli, že chcete začít a běžeckým
lyžováním? Tento sport se stává čím dál populárnější - ať už bruslení, touring
nebo klasické lyžování, všechny jsou totiž perfektním posilováním a zábavnou
cestou, jak v zimě vylepšit fyzičku. Prvním a nejdůležitějším krokem je výběr
správného vybavení. Nejdůležitějším kritériem při výběru bot jsou následující:
Vaše pohlaví, úroveň lyžování, stavba těla, Vaše výška a váha.

Podle toho, jestli preferujete bruslení, touring nebo klasické lyžování,
musíte také vybírat z různých typů bot.
Závodní boty jsou pevnější a lehčí, díky čemuž poskytují ten nejlepší výkon.
Boty na bruslení jsou nad kotníkem zpevněné pro větší stabilitu při skluzu
a větší efektivitu při odrazu.
Cross-Country boty nejsou nad kotníkem zpevněné a dávají tak lyžaři úplnou
volnost pohybu.

Boty pro Touring jsou velmi pohodlné a dobře zateplené, výborně tak plní
požadavky lyžařů, kteří nehledají výkon, ale spíše odolnou a spolehlivou botu.

Rossignol nabízí řadu bot pro běžecké lyžování, která byla vyvinuta
speciálně pro ženy. Tyto boty jsou perfektně přizpůsobeny ženské
stavbě těla a tvaru ženského chodidla.
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13. JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT
VÁZÁNÍ NA LYŽE PRO BĚŽECKÉ

LYŽOVÁNÍ
Je tento rok rokem, kdy jste se rozhodli začít s běžeckým lyžováním?
Tento sport se stává rok od roku populárnější a to díky tomu, že
bruslení, touring i klasické lyžování jsou typem fitness a zároveň
zábavnou cestou, jak v zimě vylepšovat fyzičku. Prvním a nejdůležitějším
krokem je výběr správného vybavení. Nejdůležitějšími kritérii pro výběr
vázání jsou: styl jízdy (bruslení, touring nebo klasické lyžování), úroveň,
výška, váha a stavba těla lyžaře.
Všechna vázání Rossignol používají systém NNN.
Vaše lyže mohou a také nemusí být vybaveny NIS podložkou, což
může ovlivnit Váš další výběr vázání.
Pokud jsou Vaše lyže vybaveny NIS podložkou, budete
potřebovat "sliding" (= „posuvné“) vázání, které lze na NIS podložkách
přizpůsobit. Vázání může být posunováno na podložkách, které jsou již
namontované k lyžím.
Pokud Vaše lyže nejsou vybaveny NIS podložkou, máte dvě
možnosti:
o
o

Namontujte podložku na lyže a poté už můžete použít „sliding“ vázání
Pořiďte si vázání, které se montuje přímo na lyži.
Vybírejte si vázání, které je vhodné pro Vaše lyže a styl jízdy (bruslení,
touring, klasické lyžování), nezapomeňte však, že:
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Čím kvalitnější vázání je, tím vhodnější je pro lyžaře, kteří hledají výkon
na kvalitních lyžích, které se zpravidla hodí na upravené tratě.
Čím širší a pevnější vázání je, tím spíš se hodí pro širší lyže a
backcountry.
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14. JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT HOLE
PRO BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ?

Je tento rok rokem, kdy jste se rozhodli začít s běžeckým lyžováním?
Tento sport se stává rok od roku populárnější a to díky tomu, že
bruslení i klasické lyžování jsou typem fitness a zároveň zábavným
způsobem, jak v zimě vylepšovat fyzičku. Prvním a nejdůležitějším
krokem je výběr správného vybevení. Při výběru holí pro bruslení nebo
klasické lyžování jsou rozhodujícími kritérii pro výběr následující: úroveň
dovedností, fyzička, výška, váha a stavba těla lyžaře.
V závislosti na stylu Vašeho lyžování si vyberte hole ze širokého
sortimentu značky Rossignol. Pro bruslení se samozřejmě hodí rozdílné
hole než pro klasický styl lyžování.
Bruslení:
Pokud vybíráte hole na bruslení, měly by být tak dlouhé, aby končily nad
rameny lyžaře. Díky tomu budete mít největší možnou sílu při
simultánním odrážení oběma rukama. Obecně by se dalo říct, že hole by
měla být asi o 20 centimetrů kratší, než je výška lyžaře. Pro výpočet
délky hole je také možné vynásobit výšku lyžaře číslem 0,89.
Klasické lyžování:
Pokud upřednostňujete techniku klasického lyžování, měly by Vám Vaše
hole sahat zhruba po ramena. Obecně řečeno, hole by měla být o 30 cm
kratší, než je výška lyžaře. Pro výpočet délky hole lze také vynásobit
výšku lyžaře číslem 0,84.
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Touring:
Hole pro skialpinisty by měly končit zhruba pod Vašimi rameny. Tento
styl jízdy vyžaduje, aby byla hůl co nejlépe manévrovatelná a pomáhala
lyžaři udržovat balanc na trati i mimo ni. Obecně by se dalo říct, že pro
výpočet délky stačí odečíst od výšky lyžaře 35 cm a výsledek vynásobit
číslem 0,78.

SLOŽENÍ HOLE:
Hole je složena ze 4 částí, ze samotného těla hole, řemínku, rukojeti a
kroužku.
Tělo hole:
Aluminium dodává holím pevnost a odolnost. Aluminiové hole se
nejlépe hodí pro začátečníky, kteří hledají odolné a spolehlivé hole.
Skleněné vlákno je o něco lehčí a pružnější než aluminium. Hole se
skleněnými vlákny jsou vhodné pro začátečníky a zkušené lyžaře, kteří
hledají lehké, ale pevné hole.
Karbonová vlákna jsou velmi pevná, odolná a lehká. Hole s karbonovými
vlákny jsou vhodné pro závodníky a lyžaře, kteří touží po skvělém
výkonu.
Řemínky:
Existují dva typy řemínků, „ergonomické“ a „biatlonové“.
„Ergonomický“ řemínek se hodí pro lyžaře, kteří chtějí, aby jejich hole
vypadaly stylově, a nepotřebují řemínek často sundávat.
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„Biatlonový“ řemínek se hodí pro začátečníky, kteří často zastavují a
sundávají si řemínky z rukou, běžecké lyžování berou spíše jako
odpočinek a výlet.
Rukojeť:
Vyberte si rukojeť podle Vaší úrovně a techniky lyžování. Nezapomeňte
brát v úvahu, že:
-

„Přírodní korek“ se hodí pro závodníky, kteří potřebují hole nízké
hmotnosti.
„Rukojeť z přírodního korku“ je vhodná pro zkušené lyžaře, kteří
hledají pevné a zároveň lehké hole.
„Plastovo – gumová rukojeť“ je vhodná pro ty, kteří hledají pevnou
a odolnou rukojeť.

Kroužek:
Pro každý styl jízdy se hodí trochu jiný typ kroužku. Pokud si raději
vyrazíte za dobroudružstvím mimo upravené tratě, volte větší kroužky.
Pro lyžování na tvrdém sněhu nebo závodníky se pro změnu zase hodí
kroužek malý. Pokud plánujete dobrodružství mimo vyšlapanou stopu,
volte větší kroužek, který se dobře hodí do prašanu.

NÁVOD K TABULCE VELIKOSTÍ:
Pokud váháte mezi dvěmi velikostmi, radíme Vám následující:
 v případě, že jste začátečník, zvolte menší velikost menší
 v případě, že jste zkušený lyžař, neváhejte a zvolte velikost větší
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VELIKOST HOLE

VÝŠKA LYŽAŘE (CM)

Bruslení Klasika Touring
120

100

90

85

125

105

95

90

130

110

100

95

135

115

105

100

140

120

110

105

145

125

115

110

150

130

120

115

155

135

125

120

160

140

130

125

165

145

135

130

170

150

140

135

175

155

145

140

180

160

150

145

185

165

155

150

190

170

160

155

195

175

165

160

200

180

170

165
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15. JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT
SPRÁVNÉ LYŽAŘSKÉ RUKAVICE?

Snad každý někdy zažil den, kdy mu požitek z lyžování kazil nepříjemný
pocit promrzlých rukou. Na ten den teď navždy zapomeňte a pojďte si
přečíst, jak si správně zvolit rukavice, které budou přesně odpovídat
Vašim potřebám.
V obchodech můžete najít nespočet značek a typů rukavic a tak není
úplně jednoduché najít ten správný pár, který se hodí přesně pro Vás.
My Vám nabízíme několik tipů, které by Vám měly pomoci najít ty
správné rukavice.
Tady je pár otázek, které si musíte zodpovědět, než se vydáte do
obchodu:
1 / Jaká je moje správná velikost?
Délka
(Cm/in)

XS

S

M

L

XL

17 / 6.5

19 / 7.5

22 / 8.5

24 / 9.5

27 / 10.5

2 / Jak dobrou tepelnou izolaci od rukavic vyžaduji? Tím pádem,
jaké jsou rysy, které od svých rukavic očekávám?
3 / Potřebuji speciální rukavice? (závodní, freeride …)
Jaké jsou speciální technické rysy rukavic a které potřebuji?
Pro lepší pochopení technických rysů je nejdříve nutná znalost složení
rukavice.
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Naše lyžařské rukavice (nebo palčáky) se skládají ze tří nebo čtyř
hlavních vrstev, z nichž každá má svou zásadní roli v zajištění tepelné
izolace, voděodolnosti nebo prodyšnosti …
-Vnitřní polstrování
Tato vrstva je v přímém kontaktu s pokožkou, je tedy důležité, aby
zajistila dostatečnou úroveň komfortu, pohodlí a tepelné izolace.
Hraje také velmi důležitou roli při přenosu vlhkosti: první vrstva musí
odvádět pot.
Některé lyžařské rukavice Rossignol jsou vybaveny polstrováním R- Dry
a zajišťují vysokou úroveň prodyšnosti a jsou rychloschnoucí. Toto
polstrování zajišťuje hygienu a komfort.
-Tepelná izolace
Izolace je nezbytná pro to, aby rukavice dokázala udržet příjemnou
teplotu. Použité materiály se mohou lišit s ohledem na hmotnost a
objem a díky tomu se také liší v tepelné kapacitě. Každý materiál se však
chová stejně při pohlcování vzduchu: čím více vzduchu je mezi
jednotlivými vrstvami izolace, tím účinnější tepelná izolace je.
-Membrána
Membrána je část rukavice, která zajišťuje nepropustnost. U bund je
membrána k okolním vrstvám přilepena, u rukavic je technologie
naprosto rozdílná. Membrána je vložena mezi vnější a izolační vrstvu.
Účel membrány je stále shodný s účelem membrány bund: zajišťuje
jedinečnou nepropustnost a zároveň dobrou prodyšnost.
Existují různé typy membrán. Firma Rossignol Vám nabídne buď
membránu Gore-Tex nebo naši vlastní membránu: Imp’R.
-Vnější materiál
Kůže nebo látka, obvykle záleží pouze na Vašich zvyklostech nebo vkusu.
Nejdůležitější je, aby byl materiál použitý v oblasti dlaně byl dostatečně
přilnavý a lyžař tak byl schopen snadno uchopit holi: Rukavice s kůží
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v oblasti dlaně Vám zajistí grip a sílu.
Naše rukavice jsou ošetřeny tak, aby byly dostatečně nepropustné a
voděodolné, nehledě na to, jestli mají membránu nebo ne.

Jaký střih rukavic bude odpovídat mým potřebám?
Různé prvky rukavic se liší podle toho, na co jsou rukavice určené.
Rossignol Vám nabízí několik typů rukavic nebo palčáků, které se liší
svými prvky s ohledem na různé potřeby lyžařů:
- World Cup rukavice (WC): Výkon je pro tuto řadu rukavic klíčový, tato
řada je naprostý bestseller a hodí se zejména pro závodníky.
Rukavice, které ochrání Vaše ruce při nárazech do branek. Rukavice
jsou na vrchní straně, na dlani a prstové části vyztužené a jsou tak
zárukou pohodlí a bezpečnosti po celou dobu jízdy
Prohlédněte si bestseller řady rukavic World : World cup Pro Leather
glove
- Freeski rukavice and Palčáky: Určeno pro milovníky backcountry.
Tato řada se představuje s několika unikátními rysy: některé rukavice
mají přilepenou membránu Goretex X-Trafit.
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-Rukavice a palčáky pro ty, kteří jsou věrni upraveným sjezdovkám a
mají vytříbenou techniku.
Prohlédněte si best seller pro muže: Crew Glove
Pro ženy: Winter Tulip Glove
-Rukavice určené pro běžecké lyžování nebo další sporty: rukavice
wind stopper , fleeceové rukavice...
Kolekce 1907 je určena pro ty, kteří hledají stylové rukavice na sjezdové
lyžování, které budou funkční a zároveň esteticky pěkné. Hledali jsme ty
nejlepší materiály a prvky, abychom Kolekci Rossignol 1907 dovedli
k dokonalosti. Použili jsme kůži, flanel, vlnu a další.
⇒Prohlédněte si kolekci rukavic a palčáků pro muže
⇒Prohlédněte si kolekci rukavic a palčáků pro ženy
⇒Prohlédněte si kolekci rukavic a palčáků pro děti
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16. HARDSHELL NEBO
SOFTSHELL, KTERÝ SI VYBRAT?

Sotfshell bundy jsou odolné vůči větru a udrží Vás v teple. Existují typy
bund s membránou i bez membrány, často jsou používány materiály,
které jsou odolné a pružné. Tyto bundy jsou ošetřeny, aby byly
voděodolné, častou jsou však propustné – ochrání Vás proti lehkému
dešti a mírnému sněžení. Výrobci Hardshell bund často propagují jejich
prodyšnost, Softshell bundy jsou však mnohem prodyšnější než
voděodolné bundy (typu Gore-Tex).
Softshell bundu si vyberte, když:
- Jste si jisti, že nebudete potřebovat bundu do silného deště.
- Hledáte pohodlnou a teplou bundu, která Vás ochrání proti větrut
- Hmotnost není Váš nepřítel
- Vaše outdoorové aktivity praktikujete především v zimně a chladném
počasí, milujete lyžování, horská kola, skialpinismus, trekking …
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100 % větru- a voděodolné Hardshell bundy Vám umožní jít ven
v jakémkoliv počasí, při průtrži mračen nebo sněhové bouři. Tyto bundy
zůstávají prodyšné v každé situaci a díky tomu se hodí pro sportovní
aktivity.
Tato bunda je odolná proti všem rozmarům počasí … až na zimu.
Naprosto opačně, než byste předpokládali, Hardshell bunda není
navržena tak, aby Vás udržela v teple. Svou funkci voděodolnosti však
plní na výbornou.
Tato bunda se hodí na nošení s dalšími vrstvami, které Vás zahřejí.
Hardshell bundu si vyberte, když:
- Hledáte bundu, která je voděodolná a zaručeně Vás ochrání před
deštěm, sněhovou přeháňkou i větrem.
- Se dokážete udržet v teple s pomocí více vrstev oblečení pod bundou.
Hodí se například fleecové mikiny a další teplé vrstvy.
- Je hmotnost Vaším napřítelem.
- Hledáte bundu, kterou můžete jednoduše sbalit, a nezabere Vám
v batohu moc místa.
-Hledáte bundu, kterou můžete používat v průběhu celého roku.
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Tyto dvě bundy se mohou perfektně doplňovat. Například, když vyrazíte
na celodenní výšlap v dobreém počasí, stačí Vám Softshell bunda, která
Vás ochrání před větrem. Pokud však vyrazíte v proměnlivých
sněhových podmínkách, nebo si uděláte několikadenní výlet,
nezapomeňte přibalit i Hardshell bundu.
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17. NAŠE TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ
APLIKACE PURSUIT

1) SPRÁVNĚ SI APLIKACI NASTAVTE
Nastavení aplikace je založeno na dvou hlavních parametrech:
- Nastavení odpočítávání
Když zmáčknete „Start“ pro zahájení nahrávání sjezdu, aplikace začne
odpočítávat. Můžete si v nastavení vybrat mezi 5,10, 15 nebo 20
vteřinami.
- Nastavení vypnutí nahrávání
Nahrávání sjezdu se automaticky zastaví, když Vaše rychlost klesne pod
určitou hranici. Tuto hranici si můžete nastavit dle vlastních potřeb na 1,
2, 5 nebo 10 hm / h.

57

Jakmile dosáhnete nastavené rychlosti, časovač se zastaví.

2) STAŇTE SE ČLENEM PURSUIT KOMUNITY
Pursuit je první aplikace, která Vám umožňuje socializaci při lyžování.
Propojte aplikaci se svým účtem na Facebooku nebo Twitteru a sdílejte
a porovnávejte své výkony a statistiky s kamarády a dalšími členy
komunity.
Není nic zábavnějšího, než srovnávání svých výkonů s přáteli. Srovnejte
své rychlosti, vzdálenosti, převýšení a dobu sjezdu.

3) PROŽIJTE SI ZNOVU SVŮJ SJEZD, DEN NA LYŽÍCH ČI
CELOU LYŽAŘSKOU SEZÓNU
Díky této aplikaci si můžete připomenout všechny zážitky ze své zimní
sezóny. Všechny Vaše sjezdy si totiž můžete nahrát a posléze přehrát, a
dokonce si můžete i prohlédnout jejich záznam na mapě (dokonce
v 3D)!
Díky historii aplikace si zpětně můžete dohledat jakoukoliv jízdu, data
jsou přehledně seřazena podle sezóny, data a času. V aplikaci si také
můžete dohledat svou nejrychlejší jízdu sezóny: ideální, abyste mohli
kamaráda vyzvat k závodu!
Těšíme se na Vás v Apple Store nebo Google Play. Stáhněte si Pursuit a
závoďte se svými přáteli!
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