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Malá Fatra
od Dolného Kubína

Zima

Na lyžiarskej expedícii

na turistických
lyžiach

LYŽIARSKA EXPEDÍCIA
Výzvou pre skúsenejších turistov na lyžiach, ktorí už majú za sebou poldenné a celodenné túry, aj
dvojdňové lyžiarske prechody a hrebeňovky na
Slovensku, či v Čechách, sú viacdňové lyžiarske
expedície v zahraničí. Expedičný lyžiar potrebuje
väčšiu výbavu a zásobu potravín, okrem batoha na
chrbte väčšiu časť batožiny ťahá za sebou. Atmosféru zimného putovanie po lesoch a zamrznutých
jazerách Fínska, i po drsných náhorných planinách
Nórska približujú fotografie Vratislava Chvátala.

Tí, čo sa náhodou, napr. pozvánkou do partie, ktorá chcela stráviť zimné voľné dni,
alebo sviatky na chate, dostali do zasnežených hôr, a po čase to absolvovali s vlastnou
rodinou, zistia, že chcú tú krásu a ňou vyvolané pocity zažiť znovu a znovu.

T

oto bol aj môj
prípad. Začínal
som na zjazdových lyžiach.
Tento spôsob pobytu a presunu bol obľúbený a preferovaný do deväťdesiatych rokov. Postupne som
prišiel na to, že pohyb na
bežeckých, či turistických
lyžiach je jednak zdravší,

jednak umožňuje obsiahnuť a vnímať krásu prírody na podstatne väčšom
území, viac mimo rušných
zjazdoviek. Samozrejme,
nie je to v polohe „buď –
alebo“, dnes mám rád oba
druhy lyžovania.
Neváhajte vziať na svoje
turistické vychádzky na
lyžiach zasneženými lúka-

mi, či magickým zimným
lesom deti. To, čo investujete v rannom veku do
detí, to, čo zvládnu bez
nejakého stresujúceho
impulzu byť najlepší, sa im
zakóduje hlboko v mysli.
Zistia, že to dokážu a robí
im to o to väčšiu radosť.
Potom neskôr, hoci aj po
dlhšej prestávke, určite sa

do zimnej prírody znovu
radi vrátia.
Treba si však uvedomiť, že
pobyt v zimnej prírode má
aj svoje špecifiká a riziká.
Okrem krásnej viditeľnosti s ďalekými výhľadmi, ľahučkého kĺzania sa
prachovým snehom pod
modrou oblohou, existuje
aj nevľúdnejšia tvár zimy.

Pri plánovaní zimnej túry
treba počítať aj s tým, že
nás môže zastihnúť hmla,
sneženie, snehová búrka,
vlhký protivietor, omrzliny,
zlá kvalita snehu. Fyzicky, psychicky aj výstrojom
sa na to treba pripraviť.
Vedomosti a skúsenosti sa
získavajú postupne a niekedy aj bolestne. Preto je

výhodne začínať za ideálneho počasia, na ľahkom
najviac ako mierne zvlnenom teréne a v spoločnosti
skúsenejšieho parťáka,
ktorý, bude korigovať chyby najprv pri chôdzi, prípadne miernejšom tempe,
pri prekonávaní nerovností
a zjazdoch. Ľahkosť pohybu na turistických lyžiach
Nocľah pod strechou

Text: Ľubomír Škumát predseda Sekcie lyžiarskej turistiky KST
Foto: A. Mazániková, Ľ. Škumát, Nernard Majtner, archív KST
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K hromadnému výskytu
turistov na lyžiach
dochádza počas zimných
turistických zrazov

Sviatočné
zimné ticho

Zimné
táborenie
Balzám pre telo aj dušu

Foto: V. Chvátal
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vými podmienkami začali
upravovať lyžiarske trasy.
Takými sú Beskydsko - Javornícka lyžiarska bežecká
magistrála, Kysucká lyžiarska magistrála a lyžiarske
areály, na Pezinskej Babe,
Skalke nad Kremnicou,
Veľkej Rači, Štrbskom
plese, Lyžiarsky areál SKI
Závada – Levoča , aj iné ,
novšie. Možno sa dožijeme
doby, že tieto areály budú
umožňovať záujemcom
prebehnúť sa aj podvečer,
pri umelom osvetlení, ako
som to videl v Nórsku.

Pod rozhľadňou

Upravované magistrály
ponúkajú vedľa klasickej
lyžiarskej stopy aj pruh
pre korčuliarsky štýl

Veľmi dobrý kolektív lyžiarskych nadšencov nájdete
v odboroch turistiky Klubu
slovenských turistov.
Členstvo v turistickom
klube nie je podmienkou,
no ponúka, okrem iných
výhod, celoročné cestovZimné táborenie

záleží aj od správneho voskovania lyží. Voskov je celá
škála a jednotlivé druhy
sa aplikujú podľa teploty
vzduchu a snehu. Nesprávny vosk skomplikuje
stúpanie do kopca a pokazí radosť so spúšťania sa
dolu kopcom. Začiatočníka to odradí, nadobudne
dojem, že tento šport nie
je pre neho. Nechajme si
preto namazať lyže od skúsenejšieho lyžiara, alebo,

keď začíname v lyžiarskych
strediskách s bežeckými
areálmi, využime služby
miestnych servismanov.
Pohyb na správne namazaných lyžiach by mal
pocitovo pripomínať jazdu
na kolobežke - po odraze
jednou lyžou má nasledovať dlhší sklz. Bežecké
areály majú aj tú výhodu,
že sa tam upravuje stopa,
čo na začiatok pocit sklzu
umocní a aj zmena počasia

Silvester bratislavských
turistov na Malom Slavíne

Na lyziarskej túre

sa dá ľahšie zvládnuť ak
nie sme ďaleko od civilizácie. Užitočné rady je
možné získať aj na internete a Facebooku, napríklad na www.nabezky.sk
webstránke o.z. Slovensko
v pohybe. Aktuálny stav
trasy plánovaného výletu, pohľady webkamier,
diskusné fóra ponúkajú aj
www.facebook.com/bezkujnaorave, www.facebook.
com/bezkar.sk/,

Skúsenejší turisti na lyžiach
si trúfnu aj na zimné táborenie

www.facebook.com/bezkystrbskepleso/,
www.facebook.com/orava.
sk/ a ďalšie.
Aj na Slovensku narastá
povedomie, že zdravý spôsob života má vplyv nielen
na psychickú vyrovnanosť
a odolnosť, ale aj na zdravšiu populáciu. Preto sa
investuje nielen do cyklistických chodníkov, ale v lokalitách s dobrými sneho-

né poistenie, vzťahujúce
sa aj na prípadné úrazy
pri lyžiarskej turistike na
území Slovenska. Turistiku
je možné robiť celoročne,
s takou náročnosťou na
akú si trúfame. Po zvládnutí základnej úrovne
rodinnej a zdravotno-relaxačnej turistiky je možnosť posunúť sa na vyšší
level a venovať sa turistike
vytrvalostnej a výkonnostnej, pri ktorej si už človek
nielen vychutná krásu
prírody, ale celkom dobre
si dá do tela a otestuje
hranice svojich možností.
Viac informácií nájdete
na našej webovej stránke
http://www.kst.sk/,
spolu s odporúčaniami
na konkrétne osoby v sekciách, regiónoch, prípadne
v odboroch. G

Poľudňajšia páľava v Levočských
vrchoch počas zimného zrazu
2012 – štipľavých mínus 15°C!
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