
Jubilejný 10. ročník na francúzskych alpských svahoch máme za sebou. 

FRANCÚZSKO, La Rosiere 8.-16.1. 2022 

 

Začiatok nového roku sa nám už tradične spája s lyžovačkou vo Francúzskych Alpách. Tento krát to 

však nebol prvý januárový piatok, ale netradične to bola druhá januárová sobota, kedy sme vyrazili 

do Francúzska. Po 11 rokoch sme sa dopracovali k 10. ročníku tejto veľkolepej akcie. Minulý rok sa 

žiaľ nedalo vycestovať. Dôvody sú všetkým známe. S malou dušičkou sme sa pustili do organizácie 

niekedy v júni 2021 s nádejou, že to snáď tento krát po jednoročnej prestávke vyjde. Predsa bola 

situácia trochu iná, keďže vakcinácia už bola v plnom prúde a očkovaným sa svet pomaly otváral.   

 

 Je to teda už desiaty krát, kedy sme na FEI STU v spolupráci s CK HITKA zorganizovali lyžovačku 

ďaleko od domova na svahoch Savojských Álp. Diaľka je to riadna, ale kto raz okúsi a zistí o čom to je, 

tak neľutuje. Je to iná dimenzia lyžovania, ktorú si našinec asi ani nevie predstaviť. Budem sa 

opakovať, ale nedá mi nepripomenúť, že Francúzi prekonávajú rekordy v rozmeroch, množstve km 

zjazdoviek a počte vlekov v strediskách. Lyžiarske strediská sú vysoko v horách s rezidenciami a 

hotelmi priamo v spleti niekoľko desiatok a stoviek kilometrov upravených tratí. Rezidencie stojace 

priamo na zjazdovkách, vysokokapacitné vleky a moderné technické vybavenie spolu vytvára 

dokonalosť samú o sebe. Francúzi sa držia hesla "dostupnosť na lyžiach", a preto vzájomne prepájajú 

jednotlivé strediská lanovkami do obrovských obdivuhodných areálov. Tento rok sme si vybrali za cieľ 

stredisko La Rosiere.  



   

Na francúzske pomery  je to jedno z tých „menších“ stredísk. V skutočnosti je to však veľké stredisko, 

ktorému sa nevyrovná väčšina veľkých rakúskych či talianskych stredísk. Lyžiarska oblasť Espace San 

Bernardo ponúka zhruba 160 km upravených tratí, ktoré prepájajú strediská La Rosiere a La Thuile. 

Druhé spomínané sa nachádza v Talianku. Takže zhruba ½  vlekov a zjazdoviek sme mali vo 

Francúzsku a druhú ½ v Taliansku. Konečne sme vyhoveli aj lyžiarom, ktorí sa dožadovali navštíviť aj 

nejaké talianske stredisko.  Francúzske stredisko La Rosière (1.850 m) a talianske La Thuile (1.441 m) 

vytvorili veľmi zaujímavú lyžiarsku oblasť, kde si môžete naozaj užiť lyžovanie bez hraníc. Južná 

francúzska strana býva zaliata slnkom a poskytuje rôznorodé široké svahy a skvele upravené červené 

zjazdovky. Talianska strana je vďaka severnej orientácii známa výborným snehom a trate sú ideálne 

pre dobrých lyžiarov. Skvostom sú aj dlhé zjazdovky lemované lesmi. Na ploche 3000 ha si môžete 

dosýta zajazdiť pred kulisami najznámejších európskych štvortisícoviek: Mont-Blanc, Dent du Géant, 

Grandes Jorasses, Grand Combin, Cervin, Mont Rose… Ešte nikdy sme nemali strechu Európy takto na 

dlani. Mont Blanc sa na nás usmieval takmer z každej vrcholovej stanice sedačky.  

   



Zhruba 70% rezortu sa nachádza vo výške nad 2000 m. n. m. a väčšina zjazdoviek je na slnečných 

svahoch. Max. výška, z ktorej sme sa spúšťali bolo 2800 m. Počasie snáď krajšie ani nemohlo byť. Dva 

dni výdatného sneženia pred príchodom nám pripravili geniálny podklad na svahoch, no trošku 

komplikovali výstup našim veľkým autobusom, ale všetko sme pekne zvládli. Mali sme šikovných 

šoférov. Prvý deň lyžovania sa striedala oblačnosť a slnko. Od druhého dňa až do konca bolo takmer 

bezvetrie a jediná biela farba na krásnej modrej oblohe, boli stopy od lietadiel. Neviem, či môže byť 

lepšie. Zjazdovky upravené a teplota v rozmedzí -8 až + 4°C. Opäť vynikajúce podmienky. Ďakujeme 

opäť tam hore za super počasie a berieme to ako odmenu za tvrdú prácu, keďže na tejto lyžovačke 

usilovne pracujeme už od leta. V stredisku boli prísne covidové podmienky a neobišla nás ani 

každodenná kontrola covid passov na dolných staniciach vlekov. Tak isto v chatách na svahu alebo 

v obchodoch po nás vyžadovali preukázať sa pri vstupe platným covid passom. Krásny 10. ročník 

máme za sebou. Napriek stále neistým podmienkam a neustále sa meniacim opatreniam bol záujem 

veľký. Z 96 prihlásených nakoniec vycestovalo 90 lyžiarov, čo je veľmi slušné číslo na túto dobu. 

S potešením môžeme povedať, že Francúzsko sa opäť vydarilo. Tento druh lyžiarskej turistiky v nás 

zanechal opäť krásne spomienky na nám vzdialené alpské svahy a nabil nás optimizmom. Želáme 

všetkým, aby im tá pozitívna energia, ktorú tam načerpali vydržala čo najdlhšie.  

Za kolektív TIŠ FEI STU 

PaedDr. Vladimír PAJKOŠ 

   

   


