
Allmountainy 
so šírkou 80 a s rozumom 

Ako sa na tieto lyže pozerá náš kolega, bývalý pretekár, dnes majiteľ lyžiarskej školy v Peci pod Sněžkou, 
špičkový lektor lyžovania a vedúci lyžiarskeho lektorského zboru Asociácie profesionálnych učiteľov 
lyžovania Jiří Matějů? 
 
Jirko, kedysi sa na zjazdovke aj v teréne jazdilo výhradne na lyžiach so šírkou 66-68 mm pod 
topánkou. Dnes ale všetkých nadchli široké lyže. Čo si o nich myslíš? 
JM: Má to svoje opodstatnenie, širšie lyže sú fajn. Modely so stredom okolo 75 mm sú stabilné, na rozbitej 
zjazdovke sa lepšie ovládajú a nechýba pri tom ani športový charakter, ktorý od nich budú vyžadovať 
naozaj dobrí lyžiari. Pokiaľ sa ale bavíme o univerzálnych, za každých podmienok dobre 
využiteľných lyžiach, zase by som to s tou šírkou nepreháňal. Myslím, že 70-80 mm pod viazaním je OK, 
širšie modely už sú v istom ohľade problematické. 
 
V čom je problém? 
JM: Dobrým, športovo orientovaným lyžiarom bude u ešte širších lyží vadiť ťažkopádne, komplikované 
prehranenie a je dosť možné, že aj predsa len horšia stabilita na hranách. U lyží širších ako tých 80 mm už 
sa bude dosť ťažko dosahovať špičková torzná stabilita. Na druhej strane takto široké lyže nebudú žiadnym 
veľkým hitom ani pre úplných začiatočníkov, ktorí oblúky ešte nevedia jazdiť po hranách. Ani na zosúvanie 
a šmýkanie nie sú lyže s 80 mm pod topánkou práve ideálne, ľahšiu ovládateľnosť majú v takom prípade o 
niečo užšie modely. Pre začínajúcich lyžiarov je optimálna šírka lyže okolo 70 mm. 
 
Stále hovoríme o lyžiach so stredom medzi 70 a 80 mm. Keď do úvahy vezmeme dobrého, technicky 
vyspelého lyžiara, je tých 10mm medzi 70 a 80 mm veľký rozdiel? 
JM: Myslím, že to je dosť citeľný rozdiel. Keď máš niečo nalyžované, tak to určite poznáš. Prehranenie je 
jednoducho ťažšie a lyža už celkovo nemá takú dynamiku. Pre mňa je práve tých 8 cm celkom zásadnou 
hranicou, takto široké lyže už beriem ako lyže vhodné hlavne do terénu. Na zjazdovku osobne stále 
odporúčam šírky stredu lyže ľahko cez sedem centimetrov. 
 
Skoro všetky lyže so stredom 80 a viac milimetrov už dnes majú nejaký typ rockeru. Ako hodnotíš 
tento konštrukčný prvok? 
JM: Rocker to je príjemnejšie lyžovanie, ľahšie začatie oblúku. Pre širokú lyžiarsku verejnosť je rocker 
výhodou, ak sa bavíme o nejakej rozumnej podobe rockeru, vždy ešte v kombinácii s klasickým tvarom lyže 
pod viazaním. Na zjazdovke a ešte viac v teréne uľahčuje nástup do oblúka a celkovo uľahčuje ovládanie 
lyže. Pre športových lyžiarov s dobrou technikou už je to ale diskutabilné, povedal by som, že čím lepší 
lyžiar, tým menej rocker potrebuje. No a pre dynamickú jazdu po zjazdovke a pre vysoké rýchlosti už to 
začína byť vyložene na obtiaž. Dobre, že si rocker spomenul, je to totiž ďalšia z vecí, ktoré popri šírke 
stredu lyže ovplyvňujú jej vlastnosti a vhodnosť pre rôzne situácie. Otázka, či terén, alebo zjazdovka, nejde 
zjednodušiť len na šírku lyží. Vždy je potrebné brať do úvahy taktiež dĺžku, tuhosť a ostatné veci, ako je 
napríklad práve rocker. Vlastnosti lyže vyplývajú až z jej celkového naladenia, v ktorom samotná šírka pod 
viazaním nemusí byť zase až tak dôležitá. 


