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Preteky v „krasojazdení“ budú na historických kusoch 

TATRANSKÁ LOMNICA (7. marec 2013) – Nostalgickí lyžiari sa chystajú na svoj 11. 
ročník Majstrovského preboru v lyžovaní sjazdovom na svahu Bukovej hory 
v Tatranskej Lomnici. V sobotu 9. marca 2013 o 10. hodine sa v dobovom oblečení 
vyberú všetci milovníci historického lyžovania na tatranskú zjazdovku a ukážu 
majstrovské umenie na vyše 100-ročných drevených lyžiach, v koženej obuvi 
a elegantnom „úbore“. 

Každoročné pripomínanie si začiatkov lyžovania vo Vysokých Tatrách je spomienkou na 
lekára Michala Guhra, ktorý bol začiatkom 20. storočia vášnivým priekopníkom lyžovania na 
Slovensku. Severskú techniku „krasojazdenia“ a zjazdu na čas názorne predvedú na trati dlhej 
300 metrov v tzv. rukáve na Bukovej hore lyžiari zo Spolku ctiteľov športu lyžiarskeho. 
Každý účastník pretekov je majiteľom historického exeplárneho kusu drevených lyží 
s koženým viazaním, bez kovových hrán a s otvorenou pätou a vlastníkom bambusových 
palíc. „Tie moje lyže sú z bazáru, visela na nich ceduľka z depozitu švajčiarskej pošty,“ 
povedala Andrea Varadyová zo Spolku ctiteľov športu lyžiarskeho.  

„Ak by sme mali porovnávať štýl jazdy na drevených lyžiach so súčasnými lyžami, tak sa 
najviac jazda na drevených lyžiach podobá jazde na bežkách samozrejme dole svahom,“ 
vysvetlila ďalej Andrea Varadyová. 

Technika na historických lyžiach je omnoho 
náročnejšia, pretože noha v topánke nie je pevná 
a vyžaduje si určitú zručnosť. Jazdy tak 
s noblesným prevedením budú za dobovej muziky, 
štýlového oblečenia, či účesu z 30. rokov 
rozhodne zážitkom. Dlhé sukne, vlnené 
podkolienky, klobúčiky a typické svetre patria už 
k retro spomienkam. Historickí lyžiari ich stále 
objavujú v bazároch, pivniciach na pôjdoch a 
burzách. Správny dobový lyžiar by nemal zabúdať 
na perfektnú kondičnú prípravu a rovnako aj na 
samotnú prípravu lyží, ktorá spočíva v dôkladnom 
namazaní dreva kožou zo slaniny, prípadne 
obyčajnou sviečkou.  

 

„Najlepšou prípravou na historickú jazdu sú bežky alebo niektorým stačí pripraviť sa 
pohárom horca, či iného nápoja pre odvážnych. Tento ročník bude výnimočný tým, že sa na 



trati objavia mladšie ročníky aj detských lyžiarov. Predpokladaná účasť je okolo 30 lyžiarov 
a ďalší sprievod ako nalievači a kibicanti,“ vymenúva Varadyová.          

 

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. 
Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo 
Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha 
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské 
Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR 
je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj 
zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village 
Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa 
preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR sú 
od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 

 


