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Zajímavosti o běžkách
Jízda na bėžkách patŉí k nejzdravėjším druhśm
sportu. Pŉitom se trénuje veškeré svalstvo a posiluje srdce a krevní obėh.
Abyste si svého koníĀka mohli plnė vychutnat,
chceme Vám poskytnout pár tipś, jak postupovat
pŉi výbėru vhodných bėžek.
Bėžky se rozdėlují na dvė skupiny:

a) Bėžky na klasickou techniku
L-modely:
Bėžky, které jsou vhodné pŉedevším pro turisty a
seniory (šíŉka: 53 - 60 mm).
A-modely:
Allroundové bėžky urĀené pŉedevším pro ambiciózní
bėžce (šíŉka: 47 - 53 mm).
S-modely
Sportovní- a závodní bėžky pro bėžce s vypilovanou
technikou jízdy (šíŉka: 44 - 47 mm).
Wax- a Nowax Ski (bėžky a bėžky se šupinami):
Dalším typickým znakem, podle kterého se rozlišují
bėžky na klasickou techniku, jsou bėžky (normální) a
bėžky se šupinami.
- Bėžky
U „normálních“ bėžek je umožnėno stoupání do kopce
navoskováním tzv. stoupací zóny (= stŉed lyže) stoupacím voskem (k tėmto bėžkám patŉí pŉedevším Smodely a ĀásteĀnė A-modely).
- Bėžky se šupinami
U tėchto bėžek umožļují stoupaní tzv. stoupací šupiny,
které jsou integrované do skluznice (ĀásteĀnė u Amodelś a L-modelś).

b) Bėžky na skatovou techniku
Tyto modely bėžek umožļují použití moderní skatové
techniky („bruslení“). U skatových modelś neexistuje
žádná stoupací pomoc. Zde se používá pouze vosk
podporující dobrý skluz.

Které bėžky jsou pro mne vhodné?
Vezmete-li ohled na výše uvedené nároky, které se na
bėžky kladou, mśžete se rozhodnout, jaký druh je pro
Vás vhodný. Bėžky by však nemėly být ani pŉíliš
mėkké, ani pŉíliš tvrdé. Pokud zvolíte pŉíliš vysokou
tvrdost, nemśžete se pŉi jízdė dostateĀnė odrazit.
Zvolíte-li bėžky pŉíliš mėkké, dojde k omezení skluzu
a nanesený vosk se velmi rychle odrhne.
Optimální stŉední tvrdost a délku bėžek lze nejlépe stanovit pomocí tzv. „papírové zkoušky“. Pŉitom se
postavíte na obė bėžky. Pŉi stejnomėrném rozdėlení
hmotnosti na obė lyže musí být možné pod stoupací
zónou (= uprostŉed lyže) protáhnout arch papíru.
Pokud pŉenesete váhu pouze na jednu lyži, nesmí se
tento arch papíru „ani hnout“.
Kromė této zkoušky pro stanovení vhodných bėžek
existují od témėŉ každého výrobce tabulky jednotlivých modelś, které uvádí, pro jakou hmotnost je která
délka vhodná.
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