
 
Skialpinistická obuv La Sportiva 

 
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 
Děkujeme, že jste pro svá dobrodružství zvolili práv ě skialpové boty La Sportiva.  
 
 
Od roku 1928 se La Sportiva snaží o jediné – vyrobit co nejlepší vybavení pro sportovce, pro 
něž jsou hory druhým domovem a pohyb v nich milují celým srdcem. Jsme právem hrdí, že 
skialpové boty La Sportiva jsou designovány i vyráběny v Itálii s maximálním zaměřením na 
kvalitu a neustálou snahou o vylepšení. Naše skialpové lyžařské boty jsou určené výhradně 
pro skialpové lyžování, skialpové závody a odpovídají nárokům na backcountry lyžování. 
Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali tento Manuál 
a nechali správnost nastavení bot i vázání zkontrolovat v autorizovaném servisu. 
 
 

1. Varování 
Lyžování je nebezpečný sport. Než začnete lyžovat, snažte se pochopit a přijmout veškerá 
rizika, kterým se vystavujete. Při lyžování odpovídáte sami za sebe, za svá rozhodnutí a 
činy. Naučte se reagovat rychle a prozíravě na nastalou situaci. Lyžařské boty používané v 
kombinaci s lyžařským vázáním a lyžemi mohou zvyšovat riziko výskytu zranění spodní části 
nohy a kolene. Zároveň není možné zaručit, že v extrémně nebezpečných situacích, kdy 
může dojít i k ohrožení života či vážným zraněním, vázání pokaždé zaručeně vypne. 
Používání lyžařských bot spolu s lyžařským vázáním nemůže lyžařovi v žádném případě 
zaručit 100% bezpečí a ochranu před zraněními, které si lyžař může způsobit při lyžování. 
Lyžařské boty a lyžařské vázání používáte pouze na své vlastí nebezpečí. Než začnete 
výrobek proužívat:1) důkladně si prostudujte všechny instrukce a upozornění či varování, 
která se k němu vztahují a snažte se jim porozumět, 2) získejte důkladné proškolení ohledně 
používání vašeho lyžařského vybavení – boty, vázání, lyže a 3) naučte se dobře lyžovat a 
zvládat lyžařské techniky. Pokud nebudete věnovat dostatečnou pozornost těmto 
informacím, varováním a upozorněním, vystavujete se riziku, které m může končit vážným 
zraněním, ochrnutím nebo smrtí.  
 

2. Tepelně tvarovatelné vnit řní boti čky  
Vnitřní botičky Palau jsou již z výroby předtvarované a není nutné je dále modifikovat. Po 
čase používání se přizpůsobí vašim nohám a budou pohodlnější. Ovšem, protože pěnová 
hmota Palau používaná na vnitřní botičky La Sportiva je tepelně upravovatelná, 
doporučujeme vnitřní botičky tepelně upravit (vypéct), aby poskytly majiteli co největší 
pohodlí a výkon. Svěřte své vnitřní botičky pouze do rukou autorizovaných servisů La 
Sportiva nebo důvěryhodným a ověřeným servisům. K vypékání používejte pouze 
horkovzdušné vypékací systémy, vyhněte se tradičním uzavřeným troubám. Před vypékáním 
vyndejte z botiček vložky a tkaničky.  
 

3. Spoiler  
Některé modely jsou vybavené možností připevnění spoileru, který poskytuje dodatečnou 
oporu v zadní (lýtkové) části komína a napomáhá většímu nákleku a optimálnímu nastavení 
boty. Používání spoileru je čistě vaše volba. Pokud jej použijete, ujistěte se, že je vám takové 
nastavení pohodlné. 
 

4. Utahovací pásek  
Některé modely jsou vybavené utahovacím páskem v horním obvodu komína. Zapnutý a 
dotažený pásek zvyšuje tuhost boty, čímž dochází k lepšímu přenosu energie z nohy na botu 
a lyži při sjezdu. Pokud se více soustředíte na snižování hmotnosti vašeho vybavení, než na 
výkon při sjezdu, obejdete se i bez pásku. 
 

5. Kompatibilita s vázání 
Modely Stratos, Spitfire, Sideral a Starlet jsou kompatibilní s vázáním TECH. Vázání se 
systémem TECH je také obvykle označováno vázání Dynafit nebo TLT systém. Kvůli 



extrémnímu prohnutí podrážek a úzkému skeletu boty ve špičce a výšce podpatku, tyto 
modely neodpovídají normě ISO 9523:2008 pro skialpové lyžařské boty. 
 

6. Mód sjezd/ch ůze 
 Modely Spitfire, Sideral a Starlet mají all-in-one rychlozapínání (jedním pohybem utáhnete 
botu a přepnete mód) a komín s nastavením módu sjezd/chůze ve dvou polohách. 
Superrychlé přepínání pomocí Fast Lock System ™. 
 

• Mód Chůze/Turistika 
 Otevřete horní rychlozavírací přezku QuickBuckle™ a povolte (pokud jej máte) utahovací 
pásek se suchým zipem v na horním obvodu komína. Spodní EZ Cable™ nastavovat 
nemusíte. 

• Mód sjezd 
Zavřete horní rychlozavírací přezku QuickBuckle™ a naklekněte, jakmile uslyšíte zaklapnutí 
zavíracího systému Cam Closure System™, který se aktivuje a zamkne celý komín do módu 
sjezd. Utáhněte utahovací pásek se suchým zipem na horním obvodu komína (pokud jej 
používáte). Spodní EZ Cable™ nastavovat nemusíte. 
 

7. Nastavování dop ředného náklonu/ nákleku 
Modely Spitfire, Sideral a Starlet mají tři polohy nastavení nákleku:12°,14°, 16°. Chcete-li 
upravit náklek, odšroubujte kovovou destičku, do které se zavírá fixace komínu na jeho zadní 
straně, a nainstalujte druhou kovovou destičku, která je součástí balení. 
 

8. Označení st ředu boty 
Střed boty, který se používá při montáži vázání pro výpočet správného umístění vázání na 
lyži, je naznačen svislou čarou vytlačenou na vnitřní straně ve spodní části skeletu boty. 
 

9. Péče a údržba 
• Boty je nutné pravidelně čistit neagresivním mýdlem a vodou.  
• Po každém použití vyndejte vnitřní botičku a nechte skelet i botičky dobře vyschnout 

na suchém místě mimo dosah přímého zdroje tepla (krb, radiátory, trouby…). 
• Pokud ukládáte boty na delší dobu, např. na konci sezóny, ujistěte se, že skelet i 

vnitřní botička jsou skutečně suché. Zapněte všechny přezky. Boty skladujte na 
suchém, tmavém a dobře větraném místě při pokojové teplotě.  

• Na plastových částech boty se během používání může vyskytnout bílý film. Jde o 
normální jev a film je možné mýdlem a vodou opatrně hadříkem smýt. 

• Boty neskladujte v teplotách nad 45°C (110° F). 
 

10. Podmínky záruky 
La Sportiva poskytuje prvnímu maloobchodnímu zákazníkovi záruku, že výrobek splňuje 
všechny specifikace uvedené v tomto Manuálu), v délce jednoho roku od zakoupení výrobku. 
Pokud se na výrobku vyskytne závada, zákazník by se měl obrátit na obchodníka, u kterého 
výrobek zakoupil. Výrobek bude opraven nebo vyměněn na náklady La Sportiva. Než 
vyhovíme reklamním nárokům, La Sportiva si vyhrazuje právo požadovat důkaz o koupi 
(pokladní stvrzenku). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním 
výrobku, neautorizované úpravy a vylepšení, nesprávné používání, nedostatečnou údržbou, 
nehodou či z důvodu používání výrobku pro účely, pro které není určen.  
 

11. Omezení záruky 
La Sportiva v žádném případě neodpovídá za žádné, přímé či nepřímé, škody způsobené při 
používání skialpových bot La Sportiva včetně ztráty bot, škodám na majetku a dalším 
peněžním újmám.  
 
Poznámka pro osoby žijící v U.S.: Některé státy nepovolují zkrácení doby platnosti záruky 
nebo omezení záruky v otázce pokrytí přímých a nepřímých škod. Výše uvedené omezení 
záruky se pak na tyto státy nevtahuje. 


