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Vybrat si správnou lyžaŉskou botu není vśbec jednoduché. Proto Vám chceme tuto volbu ulehĀit a
prozradit Vám, jak pŉi výbėru postupovat.
Pŉitom je tŉeba dbát 3 následujících bodś:
- velikosti
- stavby
- možností pro individuální nastavení bot

Velikosti
Nėmecko-anglický-mondopoint
Mondopoint M.P. napŉ. 26,0; 26,5 atd. - velikost odpovídá délce chodidla mėŉené v centimetrech. PŉepoĀítávácí tabulka umožní stanovení pŉíslušné velikosti.
Metoda pŉezkoušení správné velikosti
DodateĀnė existují rśzné metody ke stanovení správné
velikosti, které se používají pŉedevším u dėtí, zaĀáteĀníkś, resp. nezkušených lyžaŉś:
Základní pravidlo:
plus maximálnė ,0 cm u dėtí
0,5 cm u dospėlých
Sportovní lyžaŉi by nemėli mít v botė
témėŉ žádný volný prostor.
- Zkouška prstem:
Rozevŉete lyžák, koleno tlaĀte dopŉedu a zkuste,
jestli vsunete jeden prst mezi vnitŉní botu a patu.
Pokud ne, je tato velikost optimální, neboő pata by se
mėla lehce dotýkat vnitŉní boty.
- Zkouška ve vzpŉímeném postoji:
Ve vzpŉímeném postoji by se mėly prsty u nohou
lehce dotýkat vnitŉní boty - v podŉepu byste nemėli
cítit v oblasti prstś u nohou žádný tlak.
- Zkouška vnitŉní boty:
Vyjmėte vnitŉní botu, nazujte si ji a v sedu tlaĀte chodidlo smėrem k patė. Tak nejlépe zjistíte, kolik máte
volného místa v oblasti prstś u nohou.

Stavba lyžaŉských bot
Svou stavbou se lyžaŉské boty rozdėlují do tŉí systémś:
lyžáky se zadním vstupem, „Mid“ - lyžáky a „pŉezkáĀe“.
Lyžáky se zadním vstupem
Zadní díl skeletu je vyklápėcí a umožļuje komfortní
nazutí a vyzutí boty.
„Mid“ - lyžáky
Spojují komfort lyžakś se zadním vstupem se sportovností lyžákś s pŉezkami.
„PŉezkáĀe“
Tento druh lyžaŉských bot se používá pŉi závodním
sportu. Díky jednotlivým pŉezkám lze dosáhnout
exaktního pŉenášení síly na lyže a pŉesného pŉizpśsobení boty na nohu.

Individuální možnosti nastavení
Zde rozlišujeme pŉizpśsobení na nohu a optimalizaci
pŉenášení síly.
Pŉizpśsobení na nohu
= individuální nastavení na nohu lyžaŉe. U pŉezkáĀś
dosáhnete tohoto nastavení díky jednotlivým pŉezkám.
Lyžáky se zadním vstupem lze pŉizpśsobit v oblasti
lýtek, paty, nártu a pŉední Āásti chodidla pomocí kabelu
na pŉezce. Kromė toho existuje ještė možnost vyvýšení
paty (pŉedevším u dámských modelś, neboő ženy jsou
zvyklé nosit vysoké podpatky, Āímž Āasto dochází ke
zkrácení achilovky!).
Optimalizace pŉenášení síly:
Nastavení základního úhlu dovoluje botė, aby se pŉizpśsobila rśzným druhśm techniky jízdy a rozdílným
terénśm. Odpor v základním úhlu urĀuje, jak snadno
povolí bota pŉi tlaku v holeni smėrem dopŉedu. Vysoký
odpor je vhodný pro sportovní lyžaŉe, „mėkký” upŉednostļují komfortní lyžaŉi.
Canting zabezpeĀuje, abyste stáli na lyžích optimálnė a
Vaše lyže se nebezpeĀnė „nezahranily“. Tím dochází i
k vyrovnání nesprávného postavení nohou.
Zvýšený komfort zaruĀuje i mechanismus „stání a
chśze“: aniž byste museli botu rozepínat, mśžete
vzpŉímenė chodit; pŉedsunutí kolena Vás opėt vrátí do
pozice jízdy - tzn. do nastaveného základního úhlu.

