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Augment SC

testovaná délka: 170 cm
parametry: 1
 15–68–101, R: 15 m
rocker:

úROVEŇ lyžaře (komu bude lyže vyhovovat)
Rekreační

Expert

HMOTNOST LYŽAŘE (malý/lehký až velký/těžký)

Augment AM 77

HMOTNÝ

Oblouk (vhodná pro krátký x dlouhý oblouk)

Krátký

STŘEDNÍ

dlouhý

Terén (vhodná pro ledovou až rozměklou jarní trať)

Led
vyšší tvrdost. V testované tvrdosti 5 jsou lyže
spíše měkčí, což velmi ocenily zejména ženy
a dívky, pro hmotnější jezdce je to však příliš
málo. Augment SC jsou velmi agilní, mohli
bychom je označit i za podřízené, zároveň mají
velmi hravý charakter a stejně, jako každý
oblouk velmi snadno zahajují, tak jej i ukončují.
Nejraději mají střední a kratší oblouky, ale
nemají velký problém ani s jízdou přes poloměr.
Vzhledem k užšímu středu se jim daří spíše na
tvrdším a dobře upraveném povrchu, v čerstvém
a rozbitém sněhu už byla šířka trochu limitující
a lyže ztrácely na stabilitě.

STŘEDNÍ

manšestr

rozměklá

závěr: Výborné. Velmi dobře vyladěné pro
širší spektrum jezdců od lehčích a technicky
dobře vybavených až po těžší a jen mírně
pokročilé. Chtějí zatáčet, nejlépe v řezaných
obloucích. Klasickou smýkanou techniku sice
umí, ale nesedí jim. Je to čistokrevná carvingová univerzálka, která se hodí pro ty, kteří ráno
vstávají brzy na dobře upravenou pistu, ale
hledají sportovní lyže, které je budou poslouchat, nikoliv nutit k hodinářsky přesným
pohybům a silovým výkonům.

Testováno v rámci SNOWtestu 2019 týmem testérů
SNOW, recenzi zpracoval Ondřej Novák

J

DROBNÝ

edním z testovaných Augmentů jsou sportovní univerzálky pod označením SC. Zkratka
znamená „sport carving“, ale evokuje i časté označení odladěné verze komerčních slalomek.
A přesně tam také letošní SC patří. I tento model, stejně jako naprostou většinu lyží Augment, si můžete vybrat hned v deseti různých tvrdostech. My jsme měli k dispozici tvrdost 5,
tedy přesný střed, s agresivním slalomovým broušením 87/0,5°. A co na ně říkají testéři?

Co prozradil test: Augment SC mají
klasickou sendvičovou konstrukci v kombinaci
dřevěného jádra a titanalu. Hladká horní vrstva
bez tlumičů, vyztužení a podobných „serepetiček“ odkazuje na závodní konstrukci, dvoudílná
závodní deska spolu s vázáním Look jim dává
nejen sportovní design, ale i duši. V testované
délce 170 cm mají ideálních a univerzálních 15
metrů, úzký střed pouhých 68 mm jim dává do
vínku velmi rychlé přehranění a snadné
ovládání. To zaznamenáte již při středních
rychlostech, kde jsou lyže také naprosto klidné.
Lze se s nimi bez limitu pustit i do vyšší rychlosti,
ale technicky vyspělí jezdci by opět měli volit

SPORTOVNÍ

testovaná délka: 175 cm
parametry: 1
 21,5–77–107,5, R: 16,5 m
rocker:

úROVEŇ lyžaře (komu bude lyže vyhovovat)
Rekreační

HMOTNOST LYŽAŘE (malý/lehký až velký/těžký)

DROBNÝ

o pohodovém kroužení v odpoledním
rozbředlém sněhu. Naopak. Lyže jsou fantastické
i na tvrdém kopci, mají velmi snadný nájezd do
oblouku a poměrně agresivní ukončení, které
mě u širší univerzálky překvapilo, ale rozhodně
nevadilo. Lyže jsou velmi snadno ovladatelné,
v měkkém a rozbitém sněhu jsou jako doma, byť
paradoxně mnohem méně než na tvrdším
upraveném kopci. Jsou velmi hravé, pružné
a v testované tvrdosti se snadno prohýbají už
pod 70kilovým jezdcem. Pro větší hmotnosti
bych doporučil i vyšší tvrdosti.

STŘEDNÍ

HMOTNÝ

Oblouk (vhodná pro krátký x dlouhý oblouk)

Krátký

STŘEDNÍ

dlouhý

Terén (vhodná pro ledovou až rozměklou jarní trať)

Led
Co prozradil test: Většinu modelů si
můžete u Augmentu objednat hned v deseti
různých tvrdostech. My jsme měli k dispozici
tvrdost 5, tedy přesný střed. Zajímavé bylo
i poměrně agresivní broušení 87/0,5°, které
bychom u allmountainu neočekávali, ale
jednoduchým sendvičovým lyžím přidalo na
chuti i do sportovní jízdy. A tam se vlastně
nakonec cítily nejlépe. Jejich konstrukce jasně
odkazuje na závodní modely. Naprosto hladká
horní vrstva bez jakýchkoliv tlumičů, přiznané
bočnice a jednoduchá dvoudílná deska už od
pohledu dávají tušit, že tady to nebude jen

Expert

manšestr

rozměklá

závěr: Takhle si představuji allmountain
v pravém slova smyslu. Mírný rocker mě neruší
a neomezuje ani grip na zledovatělém povrchu,
lyže jsou přes svůj širší střed velmi hravé,
disponují velmi sportovním charakterem, když
ale napadne čerstvý sníh, můžete se s nimi
pustit kamkoliv. Pokud bych si měl jako
profesionální instruktor vybrat jediné lyže na
všechno, byly by AM 77 rozhodně mezi žhavými
kandidáty. A jen tak pod čarou, běžné sportovní
lyžařce se 160 cm a 60 kg seděly i přes svoji
délku jako ulité. Dokázala je velmi snadno
ovládat a oceňovala fantastický pocit stability
a důvěry.

Testováno v rámci SNOWtestu 2019 týmem testérů
SNOW, recenzi zpracoval Ondřej Novák

A

ugment už není na trhu žádný nováček. Svoji kvalitní pověst si vybudoval velmi rychle ještě
pod značkou Croc a letos vstupuje do své druhé sezóny pod novým názvem. Augment
se na svém začátku zabýval pouze závodními lyžemi, postupně však začal na trh přinášet
i odladěné komerční verze a v posledních letech již disponuje ucelenou kolekcí, ve které
najdeme sportovní lyže, touringové speciály i celodenní allmountainy. A mezi posledně jmenované
patří i testovaný model AM 77.

SPORTOVNÍ

