
Délka sjezdových lyží

Velmi přibližně platí, že začátečník bude spokojený na délce 140 až 160 cm. Nejběžnější délky pro 
pokročilého budou 160 – 175 cm u mužů a do 160 cm u žen a  

Paušálně se dá říci, že danému člověku bude vyhovovat konkrétní lyže v délkovém rozmezí -15 až 
-10 cm pod výšku postavy. Možná by šlo říci „dokud jste v pohodě jen na modrých sjezdovkách, 
berte spíš kratší délky, tj. -15cm. Zdatný lyžař zvládne a často i ocení délky větší, tj. -10cm

Velikost boty

Velikost lyžařských bot výrobci nejčastěji uvádí v systému MondoPoint. Jde o metrický systém, 
vycházející z délky chodidla v cm, někdy také v mm. Velikost MONDO zjistíte, pokud Vaše 
chodidlo v nezatíženém stavu obkreslíte na papír a obrys v nejdelším místě změříte. Noze o délce 
např. 25,5 cm by tak měla nejlépe vyhovovat bota o velikosti MONDO 25,5 (255) - ovšem s 
přihlédnutím ke pravidlu výběru spíše menších bot by to klidně mohla být i bota s velikostí 
MONDO 25 (250).
Jinak je tomu ovšem u dětí, které rostou, případně je třeba mít místo na hřejivou ponožku.Tady je 
třeba připočíst cca. 1 cm, takže u dětí u nohy délky 21 cm by měla nejlépe vyhovovat bota  o 
velikosti MONDO 22.

Délka sjezdových hůlek

Délka je zásadním parametrem při výběru holí. Existuje celá řada návodů. Všechny se však nakonec
sejdou v rozmezí nějakých 5 cm (v závorce vždy vypočtená délka pro osobu 175 cm):

• Ve stoje v civilu při úchopu obrácené hole pod kroužkem má být předloktí vodorovné, 
případně malinko skloněné k zemi. 

• Tělesná výška násobená 0,7

Je dobré si uvědomit, že pro sjíždění prudkých svahů potřebujeme hůl spíše maličko delší, abychom
„dosáhli“ hrotem hole dostatečně dopředu a nesvádělo nás to k zapichování hole příliš vzadu a tím 
do záklonu.

Také pro delší přejezdy po rovinatých svážnicích apod. je dost dlouhá hůl důležitá (viz dlouhé hole 
běžecké), neboť příliš krátká nevytvoří dostatečnou páku pro účinný záběr. Závodící žáčci by se 
zase měli učit pořádně odstartovat (jakkoli pro to zatím nemají dostatečnou sílu) a k tomu také 
potřebují hole dostatečně dlouhé.



Délka běžek

Délku lyží vyberte v této kategorii o 15 až 25 cm delší než je výška postavy. Delší lyže je pak 
vhodná pro těžšího běžkaře a zároveň je delší lyže rychlejší. Kratší lyže je pak ovladatelnější a 
celkově vhodná pro lehčí postavu. Pokud výrobce běžek uvádí na jakou hmotnost jsou běžky 
vhodné, postupujte ve výběru délky čistě podle hmotnosti běžkaře. 

Délka běžeckých holí
https://www.dajsport.cz/jak-vybrat-spravnou-delku-bezeckych-holi
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