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JIŘÍ ŠÍMA  
Veselíčko 65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
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Mobil: +420 602 747 204 
E.:  sima.jiri@cmail.cz

PROSPORT Praha s.r.o. 
Ke Mlýnu 1, 149 00 Praha 4 - Újezd  
T.: +420 241 483 338 
F.: +420 241 483 335
E.:  prosport@prosport.cz

ALLSTAR sport s.r.o. 
Ve Žlíbku 1800 
190 00 Praha 9 – Horní Počernice   
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F.: +420 281 928 123
E.:  sport@allstar.cz
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Dlhá 248 , 905 01 Senica  
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F.:  +421 (0)34/694 5102
E.:  dema@dema.sk

SPORTEN a. s.
U Pohledce 1347
592 31 Nové Město na Moravě

T.: +420 566 654 311, 566 654 364   
  566 654 343
F.: +420 566 654 366
E.: sporten@sporten.cz
 www.sporten.cz

Veškeré informace o našich výrobcích a adresy obchodů, kde je možno lyže Sporten 
zakoupit, získáte na internetové stránce www.sporten.cz. Zde se také dozvíte termíny a místa 
konání našich předváděcích akcí, na kterých si Vy a Vaše rodina můžete lyže Sporten bezplatně 
vyzkoušet. 

Pište nám na sporten@sporten.cz - Vaše připomínky jsou vítány !

Podniková prodejna v areálu firmy:
U Pohledce 1347
592 31 Nové Město na Moravě

T.: +420 566 654 356
E.: sporten@sporten.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 10 - 16.30 hod., So 8 - 11 hod.



ski & snowboard
collection

2005/06



Historie lyží Sporten se začala odvíjet před více než 100 lety. Tenkrát se u nás na Vysočině 
vyráběly lyže v malých řemeslných dílnách a každý takový pár byl nezaměnitelným originálem. 
Od té doby se toho změnilo hodně, ale jedno zůstává pořád stejné - dovednost zdejších lidí 
a jejich láska k přírodě a k lyžování.

Dnes je Sporten úspěšnou, ryze českou firmou s neobyčejně širokým sortimentem běžeckých 
a sjezdových lyží a snowboardů určených nejen na tuzemský trh. Většinu lyží vyvážíme na náročné 
trhy Skandinávie, USA a Japonska.
Naší filozofií je vyrábět kvalitní a zároveň cenově přijatelné lyže, které učiní lyžování zábavnější 
a dostupnější.  Na tom také všichni ve Sportenu celý rok tvrdě pracujeme. Odměnou nám jsou 
každoroční úspěchy sportovců, které sponzorujeme, a především spokojenost našich zákazníků.

The history of Sporten skis dates back more than 100 years. Skis were handcrafted in small 
workshops in our Highlands in those times and every pair was an indisputable original. 
Much has changed since then, but one thing has stayed the same throughout these years  
the craftsmanship of the local people and their love of nature and skiing.

Today Sporten is a successful  Czech company with an unusually broad product range of 
cross-country skis, alpine skis and snowboards that are intended not only for the domestic 
market. We export most of our skis to demanding markets in Scandinavia, the USA and Japan.

Our philosophy is to produce high-quality skis at an affordable price that would make skiing more 
accessible and enjoyable. We are rewarded every year by the achievements of the sportsmen we 
sponsor and by the satisfaction of our customers.



AHV.06 racing edition

Vlajková loď Sportenu, závodní slalomka pro nejvyšší náro-
ky. Klasická sendvičová konstrukce se dvěma pláty titanalu 
zaručuje skvělé držení a stabilitu. Rychlé zahájení oblouku 
a dynamický výjezd. Lyže jen pro nejlepší, vyvíjená ve spo-
lupráci s předními závodníky. Doporučujeme doplnění 
výkonnou deskou VIST.
The flagship of the collection, a modern SL-race and 
high-performance carver. Classic sandwich construction 
with two sheets of titanal for ultimate grip and stability. 

A hard pack carver with quick turn 
initiation and aggressive kick. A ski 

for the best developed with some 
of the best racers. For the best 
performance a VIST racing plate is 

recommended.

radius

155
165

11,3 m
12,6 m

 114 64 99
 116 65  101 

AHV.05 supersport

Sportovní lyže pro nejvyšší nároky nezávodní jízdy, případ-
ně pro rekreační závodění. Stejné rozměry jako AHV 06, 
ale díky pouze jednomu plátu titanalu přiměřeně lehčí, 
měkčí, tolerantnější a pohodovější. Velice vhodná i jako 
moderní univerzální lyže pro radikální jezdce, kteří chtě-
jí z hrany vytěžit co nejvíce. Velmi žádoucí je doplnění 
vhodnou deskou.
High-performance SL-carver both for the most demanding 
non-racers and for recreational racing. Identical with AHV 

06 but featuring only one sheet of titanal 
for lighter and softer feel and more 

forgiveness. A perfect allrounder for 
trendy performers seeking high-
-end carving thrills. A suitable plate 
is highly recomended

radius

155
165

11,3 m
12,6 m

 114 64 99
 116 65  101 

ref.č. R011 ref.č. R012
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AHV.01
Nová generace mimořádně úspěšného modelu 
AHV. Integrované titanalové pláty vnesou novou 
dimenzi do vaší carvingové jízdy a dají vám pocítit 
hranice narůstající odstředivé síly při jízdě na hraně. 
Kombinace nové konstrukce a původního tvaru 
dělá z této lyže jedinečný explozivní carver nabitý 
energií. Pro náročné, rychlé lyžaře, kteří si zahrá-
vají s dokonalostí.
A new generation of the exceptionally successful 
model AHV. Integrated titanal sheets bring a new 
dimension into your carving. The ski will make 
you feel the extreme limits of increasing centri-
fugal force. The combination of a new construc-

tion and the original shape makes 
this ski a unique explosive carver 

packed with energy. For de-
manding fast skiers seeking 
perfection.

radius
148
158
168

12,9 m
14,9 m
16,9 m

 104 64 92 

AHV
Nejoblíbenější model v této kolekci. Skvělé vlast-
nosti – rychlý na hraně, krásně točivý a stabilní 
i ve vyšších rychlostech a extrémních náklonech 
ho řádí mezi lyže s jedinečným poměrem výkon 
a cena. Nižší a kulatější tvar špice vhodně do-
plňuje profil lyže a nově tvarovaný 3D povrch. 
AHV nabízí super carvingový pocit a můžeme 
ho doporučit všem lyžařům se sportovním sty-
lem jízdy.
The most popular model in this production line. 
Superb qualities – fast as ever, with supple flex 
and high stability even at higher speeds and at 

extreme angles give it label as a ski 
with good ration performan-

ce and price. AHV offers 
a super carving feel for all 
advanced to expert skiers.
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radius
148
158
168

12,9 m
14,9 m
16,9 m

 104 64 92 
ref.č. P014 ref.č. P012 ref.č. P015



spider 
Speciální carver s originální sendvičovou kon-
strukcí dřevěného jádra, jehož povrch je 
potažen 3D tvarovanou tlumicí PU skořepinou. 
Prodloužená efektivní hrana ve špici zaručuje 
rychlé a agresivní zahájení oblouku. Širší, lehce 
twintipová konstrukce v sobě spojuje přednosti 
lyží na upravené svahy a lyží do volného terénu. 
Pro technicky zdatné jezdce.
Special carver with original construction of 
wooden core coated with 3D-shaped dampening 
PU shell. The long effective edge up to the tip 

provides easy and quick turn
 initiation. The wider semi-

-twin tip shape combines 
the advantages of front-
side and freeride skis. For 

technically efficient skiers.
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radius
150
160
170

12,5 m
14,5 m
16,8 m

 110 66 96 

daemon
Progresivní profil s elegantním a v této technologii 
ojedinělým 3D tvarem,který zvyšuje torzní tuhost
lyže a potlačuje nežádoucí vibrace. Daemon zvlád-
ne různé jízdní styly a podmínky – na upraveném 
povrchu dovolí vyzkoušet libovolné techniky a díky 
jeho šířce se s ním budete cítit stejně dobře i při 
jízdě v prašanu, boulích a na rozměklém sněhu. 
Jeho dlouhá kontaktní hrana zaručuje okamžitý 
záběr hran, a to i na zledovatělém povrchu. Náš tip 
pro dobré a sportovní lyžaře.
A progressive sidecut with an elegant and unique 
3D shape that increases torsional stiffness and fil-
ters undesirable vibrations. You will master all kinds 
of styles and conditions as the ski favors any tech-
nique on groomers. The slightly widened waist 
makes you feel comfortable in moderate powder, 

in bumps as well as in mashed snow. 
Its prolonged effective edge gi-

ves excellent edge grip even 
on ice. Daemon is our tip 
for all good experienced 
skiers.

radius
140
150
160

10,9 m
12,5 m
14,5 m

 110 66 96 

ref.č. S013 ref.č. S012 ref.č. S014



cobra
Cobra si vás získá nejen svým atraktivním 
designem, ale i souhrou harmonického 
krojení a vyvážené torzní tuhosti. Díky 
relativně měkké flexi je lyže pružná a umožní 
tak projet oblouk s menším úsilím. Výborně 
absorbuje různé nerovnosti povrchu. Je 
ideální pro začínající i pokročilejší jezdce, kteří 
hledají ležérní pohodovou lyži, která umí 
promíjet chyby.
The ski will conquer your heart both with 
its attractive design and as a well-balan-
ced combination of sidecut and torsional 
stiffness. Its relatively soft flex makes the ski 

comfortable with effortless 
turns. Cobra is very supple on 

rough terrain and thus 
ideal for both advanced 

skiers and novices looking for 
an easygoing and forgiving ski.

radius
148
158
168
178

13,8 m
15,8 m
18,3 m
20,9 m

 102 64 87
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Tyto relativně krátké lyže jsou určeny pro dospělé 
lyžaře, kteří s nimi mohou objevit netušené mož-
nosti jízdy po hraně. Potenciál této lyže je v jejím 
inovativním rozložení tlaku během jízdy, díky 
kterému dosahuje nebývalých hodnot zrychle-
ní a stability. Je to model pro opravdové „fajn-
šmekry“ a vyznavače agresivního carvingového 
stylu s velkými náklony na svahu. Získala vysoké 
ocenění v prestižním testu německého SkiMa-
gazinu.
Trendy shorties for adult skiers exploring 
undreamt-of carving possibilities. The potential 
of this ski is in its innovative pressure distribution 
that results in stunning acceleration and stabil-

ity values. A ski for trench-
carving freaks nad “fun-

carving” fans. It has 
received high acco-
lades in the German 
SkiMagazin test.

radius

116
126
136

7,8 m
9,5 m
11,5 m

 103 68 92 

ref.č. A017 ref.č. A018
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phantom 
Pro mladé „carvery“ klidná, spolehlivá a bez-
pečná lyže, která dobře drží na hraně, je 
výborně ovladatelná a v kvalitě si v ničem neza-
dá s lyžemi pro dospělé. Toleruje drobné tech-
nické chyby a umožňuje rychlé zlepšení stylu. 
A cool, reliable and safe ski with perfect edge 
grip for young carving freaks. Phantom is 
perfectly manoeuvrable and it offers the quali-
ty standard of senior skis. Being fairly forgiving 
it guarantees fast progress and style improve-

ment.
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phantom race
Juniorská lyže pro mladé vyznavače závodní-
ho stylu. Zvýšená torzní tuhost a především 
zlepšené jízdní vlastnosti jsou těmi pravými 
důvody, proč tuto lyži doporučujeme juni-
orským talentům. 
Junior ski for young racers who want to 
get maximum from the ski. Increased 
torsion rigidity a improved riding perfor-
mance are the reasons why it is recommen-
ded to young talents.

ref.č. J014ref.č. J011 ref.č. J012 ref.č. J013

radius
108
118
128
138

7,4 m
9,2 m
11,2 m
11,7 m

 98 65 86 

 102 64 87 

radius

 78  88 98
 108 118 128
 138 148 158

 3,5 4,8 6,4 
 7,4  9,2 11,2
 11,7  13,8 15,8

 96 65 84 
 98 65 86 
102 64 87 



flash 07
Malá lyže pro velkou zábavu, která teprve na dobře upraveném 
svahu v krátkých obloučcích ukáže,co umí. Je mnohostranná,
pohyblivá a  živá. Je překvapivé, jak je při své krátké délce tvrdá. 
Unese i toho nejtěžšího lyžaře a nabídne mu nevšední zážitky 
svobodné nespoutané jízdy - ať už s holemi či bez nich. Lyže je 
vybavená univerzálním vázáním a carvingovou podložkou.
This little ski for big fun performs best in short turns on 
groomers. Flash 07 is a fairly allround lively ski and stiff enou-
gheven for the heaviest users. A skiboard  
for limitless fun and trendy riders denying 
all limits and regulations. Equipped with 
adjustable bindings and special carving plate.

radius
95 7,2 m  106 84 100
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ref.č. SH01

ref.č. SH03 ref.č. SH04

mb
Kultovní lyže mezi kraťasy, vysoko oceněná v prestižním testu ně-
meckého SkiMagazinu. Vynikající nástroj pro výuku carvingového 
stylu a lyžování vůbec. Díky twin tipu nehraje žádnou roli, jedete-li 
popředu nebo pozadu.  Na sněhu nebo ve vzduchu - můžete si 
vymyslet jakýkoliv bláznivý kousek a přitom si zachováte nad lyže-
mi kontrolu – dokonce i bez holí! Lyže je vybavená univerzálním 
vázáním a carvingovou podložkou.
Almost a legend among blades with high awards in the German 
SkiMagazin test. An excellent carving teaching tool. Twin tip both 
for forgiveness and for backward ride and tricks. On snow or in 
the air – you may invent any crazy trick and 
you will still keep control over this ski – even 
without poles! Equipped with adjustable 
bindings and special carving plate.

radius
97 7,0 m  100 74 90

mb TT
Upravený oblíbený model Magic Blade s ještě výrazněji zvednu-
tou patkou, která ho odlišuje od všech ostatních „kraťasů“. Je 
specifický svou délkou a konstrukcí, která vyhovuje především jíz-
dě v krátkých obloučcích a jízdě pozpátku. Zároveň si zachovává 
stabilitu a sílu tradičně dlouhých lyží. Určitě zaujme progresivním 
tvarem špice. Lyže je vybavená univerzálním vázáním a carvingo-
vou podložkou.
A modified popular model with a distinctly lifted tail that makes 
it different from all other blades. Its length and construction 
favor short turns while retaining stability and power of long skis. 
Equipped with adjustable bindings and special carving plate.

radius
97 7,0 m  100 74 95



twister
Tento typický široký skiboard se zvednutou 
patkou je ideálním zábavným nářadím pro 
vyznavače kolečkových bruslí, ale také pro 
všechny ostatní, kteří se chtějí vyřádit na 
sněhu i bez předchozí lyžařské průpravy. 
Lyže je vybavená univerzálním vázáním 
a carvingovou podložkou.
This typical wide skiboard with lifted tail 
is an ideal fun tool not only for inline 
skaters but anyone who wants to enjoy 
snow without any previous training. The 
underbinding plate is recommended. 

Equipped with adjustable 
bindings and special 

carving plate.
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mini ski
Ať už jezdíte dopředu nebo pozpátku – teď jste 
na řadě vy, zažít si legraci a vzrušení! Toto je 
ten chybějící článek mezi snowboardem a lyže-
mi.Díky svému robustnímu profilu se cítí  jako 
doma i v hlubším sněhu a na hůře upraveném 
povrchu. A jestli vás nebaví přeplněné sjezdovky, 
vyšlápněte si s těmito lyžičkami v baťohu nějaký 
vrchol sami. Odměnou bude neopakovatelný 
zážitek z fantastického sjezdu volným terénem.
Any direction, any style – it’s up to you now to 
experience fun and excitement! This is the miss-
ing link between snowboards and skis. Thanks 
to its dimensions it feels comfortable in deeper 
snow as well as in less ideal conditions. If crowd-
ed runs are not your style, just climb offpiste with 

these little skis in your back-
pack and enjoy a fan-

tastic ride through a 
virgin slope.

radius
77 4,1 m  118 94 108

radius
77 4,7 m  135 115 125

ref.č. SK01 ref.č. SK03



freestyle
Snowboardy Freestyle ve své kategorii vyhovují mírně a střed-
ně pokročilým. Snowboard je živý a snadno ovladatelný, což 
je výhoda pro začátečníky. Díky své konstrukci, jejíž základ 
tvoří jádro kombinované z kompozitu a dřeva, je vhodný pro 
jízdu na upravené sjezdovce a také pro akrobatické kousky 
na rampě a nerovnostech. Celosvětově nejrozšířenější systém 
4x4 zajišťuje posun a natáčení vázání pro nalezení optimální 
polohy.
Extremely versatile freestyle snowboard made of compo-
site and wood for mid-level riders who are unrestricted by 
style and terrain. A lively and reactive but easily manoeu-
vrable snowboard, soft enough to absorb rougher going 
and slick tricks. A board with balance, stability and fast edge 
to edge response. Suitable for groomed terrain and high 
speed carving as well as for the pipe.
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freeride 
Tento snowboard s dřevěným jádrem pro náročné je určen 
pro rychlou jízdu, řezané oblouky a je ideální do hlubokého 
sněhu. Díky použití triaxiálního laminátu je torzně tuhý a vel-
mi citlivý. Vibrace jsou potlačovány antivibrační vrstvou.
Snowboard with wood core and knife-cut base, each ca-
refully handcrafted, for demanding riders. Built for speedy 
rides, sharp turns and deep snow. For fans of all-mountain 
experiences who define themselves as freestylers and pow-
der-hunters and who prefer backcountry action with no con-
straints. Smooth drive for easy entry into turns, powerful at 
exits. Lifted tip to enhance powder riding.

radius
110
120
126
132
138
143
149
155
159
163

7 
7 

7,6 
8 
8 
9 

8,5 
9 
10 
10   

 220 196 220 
 230 200 230 
 250 219 250 
 260 228 260 
 265 229 265 
 270 236 270 
 280 238 280 
 290 247 290 
 295 258 295 
 306 262 306 

1590
1890
2060
2240
2620
2770
2970
3280
3610
3800 

radius
146
152
157
161

8,5
9

9,5
10   

 280 239 278 
 286 245 284 
 294 252 292 
 300 258 298 

2600
2800
3000
3200
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ref.č. SN08 ref.č. SN07 ref.č. SN05 ref.č. SN06



bohemia rcx

Další závodní lyže, kterými Sporten sponzoruje naši 
reprezentaci. Poslední český mistr světa Jaroslav 
Sakala skákal také na těchto speciálních lyžích 
a dnes  Sporten představuje na skokanských můst-
cích celého světa Jan Matura. Juniorské lyže do 
220cm mají dřevěné jádro, delší lyže mohou mít 
jádro kombinované ze dřeva a acrylové pěny.
Another racing ski Sporten sponsors the Czech 
national team with. The last Czech world cham-
pion Jaroslav Sakala also jumped on these special 
skis and today Jan Matura presents Sporten on 
the World Cup tour. Junior skis up to 220cm have 
a wooden core, skis for adults may also have a core 
combined of wood and acrylic foam.
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Speciální akrobatické lyže, které Sporten vyrábí 
na míru pro české, francouzské a švýcarské zá-
vodníky. V r. 2002 na nich Aleš Valenta vybojoval 
zlatou olympijskou medaili v Salt Lake City.
Special freestyle skis, custom made by Sporten 
for Czech, French and Swiss racers. Aleš Valenta 
won Olympic gold on these skis in Salt Lake City 
in 2002.

170 180 190 200
210 220 225 230 235 240 
250 256 260 264 268 278 

 115 105 115

Pod tímto legendárním jménem připravuje Sporten 
závodní lyže již více než 15 let. Ojedinělý 3D povrch 
dodává lyží eleganci a nové rozměry v aerodynami-
ce. Tato prvotřídní lyže se vyrábí  na zakázku a je 
určená pouze na dobře upravenou trať pro oprav-
du náročné lyžaře.
Sporten has prepared racing skis under this 
legendary name for more than 15 years. Innova-
tive 3D Cap surface gives elegance to the ski and 

new dimensions in aerodynamics. 
This first-class ski is custom 
manufactured and is designed for 

well-maintained tracks for 
really demanding skiers.

special skis

classic 160 170 175 180
185 190 195 200
205 210

44,5 44,5 44,5

skate 179 187 195 45 45 45

150
160 90 64 80

79 64 71
81 64 73

aerial S aerial W
ref.č. Z012 ref.č. Z013 ref.č. Z011



bohemia
Tento nový model má ne nadarmo stejný design jako závod-
ní Bohemia. Je vyroben se stejnou pozorností k detailu a má 
podobnou konstrukci – především vysoce kvalitní grafitovou 
skluznici broušenou kamenem, zcela nový 3D tvarovaný po-
vrch a optimální délku komory. Díky vyššímu středu je tato 
lyže dostatečně tvrdá a vyhoví tak náročným sportovcům 
s razantním stylem jízdy a také všem těžším lyžařům, pro které 
jsou běžné lyže příliš měkké.
It’s no accident that this new model has the same design as the 
racing Bohemia. It has been produced with the same attention 
to detail and has a similar construction – first of all a high quality 
graphite stone ground base with an optimal camber length and 
new 3D shaped top surface. Thanks to its higher core 
this ski is stiff enough to suit demanding skiers with 
a powerful style of riding and also all heavyweight 
skiers, for whom all other skis would be too soft.

sprint
Osvědčená lehká rychlá lyže jako stvořená pro sportovní styl 
jízdy ve stopě. Uvnitř se skrývá lehké dřevěné jádro odlehčené 
vzduchovými kanálky. Její sintrovaná skluznice skvěle absorbuje 
vosk a  je dostatečně tvrdá a odolná na to, aby vám tyto lyže po 
dlouhá léta podávaly výkony, které od nich očekáváte.  
A proven lightweight speed ski cut out for a sporty riding style 
on the track. It hides a light woodcore with air channels insi-
de. Its sintered base absorbs wax ideally and is so 
hard and scratch-resistant that over long years it 
will deliver the performance you would expect 
from your ski.
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classic 140 150 160 170
180 187 194 201 208 45 45 45

combi
skate

160 170 180 187 194 
201 208 45 45 45

vega
Tato úzká elegantní lyže je adaptovaná především pro jízdu v upra-
vené stopě. Správné množství materiálu na tom správném místě 
zajišťuje optimální odraz a perfektní skluz. Je ideální pro lyžaře se 
sportovními ambicemi, kteří ocení její lehkost, živost a cenovou 
dostupnost.
This narrow elegant ski is adapted first of all for skiing on a mainta-
ined track. The right amount of material in the right place 
insures an optimal kick and a perfect glide. With 
its pre-spanned woodcore it is an ideal ski for 
skiers with athletic ambitions, who will apprecia-
te its lightness, liveliness and affordable price.

classic 181  189 
197  205 

skate 179 187 195

45 45 45

45 45 45

170 180 187 194 201 208 45 45 45

ref.č. SP01 ref.č. SP02 ref.č. SP05 ref.č. SP06



favorit
Již tradiční jméno špičkových turistických lyží 
Sporten, které byly vyvinuty pro ty, kdo rádi tráví 
zimní dny na čerstvém vzduchu s lyžemi na nohou. 
Vyrobeny jsou se zřetelem na specifické potřeby sportov-
ně - rekreačních lyžařů, kteří si jistě tuto lyži oblíbí pro její 
snadnou ovladatelnost a odolnost a velmi dobrou použi-
telnost jak ve stopě, tak i mimo ni.
An already traditional name of top class touring Sporten 
skis that have been developed for all of those who enjoy 
spending winter days in the open air with skis on their 
feet. We have made this ski considering specific needs 
of recreational skiers, who will certainly love this ski for its 

easy manoeuvrability and resistance and 
very good usability on as well as off track. 

The most demanded Sporten cross 
country ski on the world market.
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rover
Tento model v turistické řadě slibuje více stability a větší 
stoupací plochu díky rozšířenému, carvingově vybrané-
mu profilu. Hlavním rysem této solidní lyže jsou spoleh-
livé jízdní vlastnosti a zvýšená odolnost. Je vynikající pro 
jízdu ve stopě i mimo ni a je vhodná i pro těžší lyžaře.
This model in this touring series promises more stability 
and larger grip surface thanks to its wider sidecut. The 
main features of this solid ski are reliable riding proper-
ties and increased resilience. An excellent ski for in and 
off track ride especially suited for heavier skiers.

100 110 120 130 140 150 160 170 
180 185 190 195 200 205 210 54 48 52

165 175 185 195 205 64 52 60

adventure
Mimořádně široká běžka jistě potěší všechny lyžaře, kteří 
se nespoléhají pouze na vyjeté lyžařské trasy a troufnou 
si i do volného terénu a hlubšího sněhu. Odměnou jim 
je neopakovatelný zážitek z rozrážení neporušené sně-
hové pokrývky a ticho zasněžených lesů a polí. Mohou 
si ji zvolit také vysocí a těžcí lyžaři,kteří ocení její robustní 
profil a tvrdou komoru.
This exceptionally wide cross country ski will surely please 
all skiers who do not rely on groomed tracks only and 
who dare into free terrain and deeper snow. They will 
be rewarded by the unique experience of breaking the 
intact snow cover and the silence of snowy woods and 
fields. A perfect choice for tall and heavy skiers, who will 
appreciate its robust sidecut and stiff camber.

160 170 180 190 68 60 65

180 190 195 200 205 210 60 50 55

ref.č. T017 ref.č. T016 ref.č. T011 ref.č. T012
ref.č. T013

* produced only on special request

*



ref.č. BC06

highlander
Naše vlajková loď mezi lyžemi backcountry neboli do 
terénu i do stopy. Všechny modely v této kategorii jsou 
vybaveny dlouhými ocelovými hranami, které umožňují 
jezdci kontrolovat lyži i při jízdě na tvrdém zledovatělém 
povrchu a zajišťují její mimořádně dlouhou životnost. 
Díky vzduchovým kanálkům se nám podařilo docílit 
citelné redukce váhy. Relativně úzký profil dělá tuto lyži 
vhodnou i do stopy.
Flagship among backcountry skis in this collection. All 
models in this category are equipped with long steel 
edges that enable the rider to control the ski on hard 
and icy surfaces and make the ski very 
persistent and durable. Air chan-
nels made it possible to reduce 
the weight considerably. The 
relatively narrow sidecut makes 
this ski suitable for track too.

forester
Širší spolehlivá backcountry lyže pro všechny vyzna-
vače volné a ničím nespoutané jízdy nedotčenou pa-
nenskou přírodou. Potenciál této lyže se plně realizuje 
až v drsnějších podmínkách volného terénu. Kořeny 
a hluboký sníh by vám již neměly být překážkou!
A wider reliable backcountry ski for all who 
love a free unbounded ride through untouched 
virgin nature. The potential of this ski fulfils itself in 
rougher conditions of free terrain. Roots and deep 
snow should not hinder you any more!
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ranger
Opravdu speciální, extra široké lyže s tvrdými ocelovými 
hranami pro dobrodružné povahy. Stejně jako High-
lander a Forester má tato lyže mírně zvednutou patku 
a nízkou kulatou špici. Lyže pro drsné podmínky, která 
vás nenechá nikdy na holičkách. 
Really special, extra wide skis with hard steel edges for 
adventurous natures. Like the Highlander and Forester 
this ski has a slightly lifted tail and a low round tip. Ski 
for really hard conditions – you will never be alone. ref.č. BC04 ref.č. BC05

180 185 190 195 200 205 210 54 48 52

165 175 185 195 205 64 52 60
180 190 195 200 205 210 60 50 55

160 170 180 190 68 60 65

* produced only on special request

*



V této kolekci Sporten přichází s použitím myšlenek, které v sériové výrobě běžeckých lyží nebyly 
ještě použity v takovém rozsahu. Vlastnosti lyží tak nabývají nových rozměrů a uživatelský komfort 
vzrůstá. 
The new ideas that have not been used yet in serial mass production of cross country skis Sporten 
brings in this new collection. Features of skis gain new dimensions and usage comfort rises.

Již žádné problémy s odstraňováním namrzlého sněhu z lyží. Díky průhybu lyže a mnoha malých 
výstupků na povrchu lyže vám bez vynaložení větší námahy námraza odpadne sama. Tato technolo-
gie také zvyšuje torzní tuhost lyže, kterou oceníte v okamžiku, kdy se sklouznete bruslařským stylem. 
Struktura také lépe pohlcuje vibrace při jízdě, takže skluz lyže dostává plynulost a snižuje se tak 
brzdící efekt.
No more problems with cleaning of frozen snow on skis. Thanks to flex of the ski and plenty of 
small bumps on the top surface the frozen snow will fall off itself. This technology simultaneously 
increases torsion rigidity which will be appreciated when trying to skate. Structure is also better 
absorber of vibrations so that the glide gains smoothness and thus decreases braking effect.

strukturovaná fólie
structured top sheet

Integrovaná podložka pod vázání 
Integrated plate under bindings
Vadí vám, že při jízdě rozrážíte botou sníh? Tuto negativní věc částečně odstraňuje integrovaná 
podložka, která zajistí to, že je bota výš nad terénem. Speciální materiál podložky také ovlivňuje 
lepší rozložení sil při odrazu podél celé komory lyže tak, že se účinnost odrazu zvyšuje.
Are you bothered by making a way through snow by boots? This negative thing is partially elimi-
nated by integrated plate ensuring that the boot is higher above terrain. Special material of the 
plate also influences better spreading of power during the kick along the whole camber so that 
efficiency of the kick is increasing. 


