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Základní informace o strukturovačích  

Výběr správného strukturovače je závislý na dvou faktorech: na sněhových podmínkách a vlhkosti. 

Hrubé struktury používejte při teplých a mokrých podmínkách. Hrubé struktury jsou často používány 

společně s lineárními. Na druhou stranu, jemné struktury používejte v chladných a suchých 

podmínkách. 

Strukturovací nástroj používejte až po závěrečném vykartáčování skluznice. Takto ručně vytvořená 

struktura zmizí při následném voskování skluznice. Na závodech světového poháru jsou obvykle 

strukturovače používány také v chladných a suchých podmínkách. 

Na skluznici lyže nadále nechte brousit jemným kamenem! Strukturovače používejte k úpravě a 

doladění lyží pro různé sněhové podmínky – ruční vytvoření struktury je velmi rychlé a jednoduché! 

Základní struktury RED CREEK 
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Modely XC strukturovačů RED CREEK 

Strukturovací nástroje pro běžecké lyžování mají velmi jednoduché použití a vylepší při závodě skluz 

vašich lyží. 

Pro běžecké lyžování je dostupných těchto 13 modelů: 

• 081 Šikmý hrubý 

• 034 Stromeček teplý +15/-5°C 

• 082 Stromeček +5/-5°C 

• 084 Šikmý střední 0/-6°C 

• 086 Šikmý jemný  -5/-10°C 

• 035 Stromeček střední 0/-10°C 

• 083 Stromeček jemný -5/-15°C 

• 036 Šikmý extra jemný -5/-20°C 

• 085 Lineární ultra jemný 

• 033 Lineární  1mm 

• 037 Lineární 2mm 

• 080 Lineární 3mm 

• 038 Žlábek 

Strukturovací nástroje Red Creek jsou používány pro ruční strukturování všech typů běžeckých lyží. 

Struktura zlepšuje skluz, jakož i pocit ze závodění. Na závodech světového poháru jsou kamenem 

broušené struktury skluznice lyží většinou doplňovány manuálně vytvořenou strukturou. 

Základní princip je následující: při teplých a více vlhkých podmínkách použijte hrubší struktury. 

Samozřejmě můžete strukturovat i v chladných podmínkách, ale musíte mít jemně broušenou 

strukturu na skluznici. Strojně broušená skluznice, které je příliš hrubá nebude mít nikdy dobrý skluz 

v chladných podmínkách. 

Nejlepší je začít s dobře broušenou skluznicí s jemnou strukturou. Ruční struktury se aplikují na 

skluznici, která je již naparafínována a vykartáčována. Strukturovací nástroj se obvykle tahá od špičky 

k patce lyže. Strukturovací nástroje Red Creek tahejte ve směru vyznačeném šipkou, s tlakem 

aplikovaným na váleček se strukturou. Větší vlhkost znamená hlubší strukturu, tj. tlačte silněji. Po 

aplikaci strukturovače vyleštěte skluznici jemným nylonovým kartáčem, popř. velmi lehce rotačním. 

Strukturu neaplikujte do stoupací komory lyže. 

Takto ručně vytvořené struktura zmizí při následném voskování skluznice. 

Strukturovače udržujte v čistotě a případné zbytky od parafínů a zbytků fluóru očistěte pomocí 

ručního kartáče „RED CREEK ocelový ultra jemný“ nebo smývačem vosků. Strukturovač je vyroben 

nerezavějící oceli, zacházejte s ním opatrně a to tak, abyste nepoškodili strukturu na válečku. 

Strukturovač uchovávejte na suchém místě. 
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RED CREEK 081 Šikmý hrubý 
Tento strukturovač je hrubší než Stromeček teplý +15/-5°C.  Používá se při teplotách okolo +15°C až -

5°C, hrubý sníh, umělý sníh a mokrý sníh. Pokud je teplota nad nulou, tak při aplikaci tlačte silněji. 

Často je doplňován Lineárním 1mm, Lineárním 2mm a/nebo Lineárním 3mm. Pokud je pod nulou, 

netlačte příliš. Potom se většinou používá na v zadní části lyže (od vázání k patce). 

RED CREEK 034 Stromeček teplý +15/-5°C 

Používá se při teplotách mezi +15°C až -5°C pro hrubý sníh, mokrý sníh a pro umělý sníh může být 

výhoda jej doplnit Lineárním 1mm nebo Lineárním 2mm pokud je teplota nad nulou. 

RED CREEK 082 Stromeček +5/-5°C 
Používá se při teplotách mezi +5°C až -5°C, mokrý sníh a jemně zrnitý sníh. Může být výhodou ho 

doplnit lineární strukturou. 

RED CREEK 084 Šikmý střední 0/-6°C 

Používá se při teplotách mezi 0°C až -6°C. 

RED CREEK 086 Šikmý jemný  -5/-10°C 
Používá se při teplotách mezi -5°C až -10°C. Otevře pevný, lesklý povrch skluznice. Většinou se 

používá pro jemnozrnný sníh. 

RED CREEK 035 Stromeček střední 0/-10°C 

Používá se při teplotách mezi 0°C až -10°C pro hrubý sníh, umělý sníh a případně pro nový sníh. 

RED CREEK 083 Stromeček jemný -5/-15°C 
Používá se při teplotách mezi -5°C až -15°C. Otevře pevný, lesklý povrch skluznice. Většinou se 

používá pro jemnozrnný sníh. 

RED CREEK 036 Šikmý extra jemný -5/-20°C 
Používá se při teplotách mezi -5°C až -20°C. Velmi jemná struktura s šikmým řezem. Otevře pevný, 

lesklý povrch skluznice. Používá se, pokud je sníh suchý, zmrzlý a jemnozrnný.  

RED CREEK 085 Lineární ultra jemný 
Používá se, pokud je sníh zmrzlý, suchý a jemný. Dokonce otevře pevný, lesklý fluorový-povrch. 

Používá se i v kombinaci s ostatními strukturovači RED CREEK v závislosti na teplotě. 

RED CREEK 033 Lineární  1mm 
Používá se v teplých podmínkách v kombinaci se Stromeček teplý +15/-5°C nebo se 

strukturovačem Šikmý hrubý. Může být také použit v chladných podmínkách – potom ale netlačte 

příliš při aplikaci. 
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RED CREEK 037 Lineární 2mm 
Používá se v mokrých podmínkách v kombinaci se strukturovači Šikmý hrubý nebo Stromeček teplý 

+15/-5°C a také v kombinaci s Lineární 1mm. Může být také aplikován od vázání k patcepři teplotách 

těsně pod nulou. 

RED CREEK 080 Lineární 3mm 
Používá se při extrémně mokrých podmínkách v kombinaci se strukturovači Šikmý hrubý nebo 

Stromeček teplý +15/-5°C a Lineární 1mm a/nebo Lineární 2mm. 

RED CREEK 038 Žlábek 

Používá se pokud se ztrácí stopa a padá sníh. Používá se vždy pro skejt. 

 

Schema pro použití XC strukturovačů RED CREEK 
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