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Zimní sporty na Odersku
Jelikož byla poslední zima na sníh i mráz skoupá, moc si jí sportumilovní lidé a děti neužili. Doufejme, že to byl jen 

dočasný klimatický výstřelek a že si klasických zim užijeme. To, že na odersku bývávalo sněhu i ledu dost dokládají 
historické fotografie a vzpomínky pamětníků na lyžování a bruslení v přírodních podmínkách bez sněhových děl, 
umělého chlazení ledové plochy a z počátku i lanovek a šleprů. Přijměte, prosím, tento článek jako vzpomínku na 
zimní sportování v Odrách i okolí díky fotografií členů Historicko-vlastivědného spolku z Oder.

První vzpomínka je věnována nejstarším fotografiím 
z archívu bratří Mateiciucových. První zimní obrázek 
pořídil fotograf Otto Brussmann v roce 1934 a zachytil na 
něm dnes již neexistující triangl u Veselí (obrázek dole).

To, že se lyžování v Odrách holdovalo v meziválečném 
období, dokládají další snímky. Druhý snímek zachycuje 
dobové lyžařské závodníky na Oderském náměstí před 
parkem okolo roku 1930 (obrázek vpravo nahoře). 
Pravou zimní atmosféru s lyžaři u Oder zachycuje třetí 
snímek pořízený fotografem Otto Kuttlerem okolo roku 
1935 (vpravo uprostřed). Jak se n Odersku lyžovalo 
okolo roku 1935 zachycuje i další snímek Otto Kuttlera, 
na němž pózuje Herman Stach (vpravo dole).
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A protože za běžných zim nejen sněžilo, ale i mrzlo, patřilo k zimním sportům a zábavám obyvatel Oder i bruslení 
na kluzišti s přírodním ledem. Fotka pořízená v roce 1928 přibližuje tehdejší dětský maškarní karneval na bruslích.

Poslední fotografie z archivu Zdeňka a Emila Mateiciucových ukazují oderské kluziště okolo roku 1960, kdy se 
zde odehrávala hokejová utkání.
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Další historické fotografie ze svého archívu poskytl 
pan Oskar Kubíček, který sám provozoval zimní sporty 
v Odrách po 2. světové válce:

Lyžování na Dobešovském a Veselském kopci 
dokládají dvě následující fotografie. Tento snímek 
zachycuje pana Kubíčka v tehdejším lyžařském úboru 
v lednu 1952 na silnici z Oder do Dobešova před první 
serpentýnou (vlevo dole).

Další fotografie dokládá pořádání lyžařských závodů 
na Veselském kopci v místě stávající zástavby ulic 
Družstevní a Slunečné v roce 1964. Pan Oskar Kubíček 
(uprostřed) zajišťoval rádiové spojení mezi startem 
a cílem. Vpravo stojí pan Bohuslav Jelínek se startovními 
čísly v ruce (vpravo).

Přiložený diplom dokazuje pořádání lyžařských 
závodů v roce 1965 mj. ve slalomu (vpravo dole).
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Jak vypadalo poválečné lyžařské vybavení je vidět na dobových fotografiích pana O. Kubíčka z roku 1953 (vlevo) 
a paní B. Kubíčkové z roku 1958 (vpravo).

V Odrách se kromě lyžování a bruslení rovněž sáňkovalo. Protože na silnicích vedoucích na Veselí a Dobešov 
nebyl téměř žádný provoz, sáňkovalo se na těchto silnicích. K sáňkování se nepoužívaly jen obyčejné sáňky, ale 
i saně řiditelné. Obrázek vlevo zachycuje pana Kubíčka na řiditelných saních na silnici z Oder na Dobešov v roce 
1950. Detail řiditelných saní vidíte na dalším snímku pořízeném ve stejném roce 1950 (vpravo).
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Sáňkování na běžných saních již v roce 1935 dokládá obrázek pana Oskara Kubíčka coby dítěte s jeho tatínkem 
na silnici pod Skalními sklepy nad kapličkou (vlevo). A poněvadž se nesáňkovalo jen v Odrách, mohli jste na sáňkaře 
narazit např. i v údolí řeky Odry u Skály P. Marie (vpravo).

Pan Oskar Kubíček v Odrách holdoval se svým synem i bruslení, což zachycují dva obrázky z kluziště pořízené 
v roce 1962 (vlevo a vpravo nahoře).

Poslední obrázek z archívu pana Oskara Kubíčka dokládá to, že sníh v Odrách nepadal jen v zimě, ale i v květnu. 
Tak tomu bylo například 10.5.1953 (vpravo dole).
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Třetím pamětníkem lyžování v Odrách a členem 
Historicko-vlastivědného spolku Odry, jehož syn 
v prodeji lyží podniká, je pan Jiří Král starší z Nadační 
ulice. Ten provozuje soukromé muzeum mlýnských 
kamenů a shromažďuje i staré lyže, které by rád 
výhledově zpřístupnil veřejnosti. Jiří Král starší na 
lyžování v Odrách vzpomíná takto:

A je tady zima. Všichni doufáme, že to bude bílá zima 
a že milovníci zimních radovánek si jí pořádně užijí. 
Poloha našeho města se přímo nabízí k provozování 
zimních sportů. V tomto období se někteří ale neubrání 
nostalgickým vzpomínkám, jak se před mnoha lety na 
Odersku v zimě sportovalo. Někdy je slýchat, že tehdy 
byla zima bělejší a sněhu bylo více. Možná to jsou právě 
jen ty vzpomínky, ale přece jen to bylo trošku jiné.

Nebylo tolik spěchu, děti neměly tolik kroužků 
a povinností. Proto si každou volnou chvilku oblékly 
šponovky, obuly si gumové lyžáky, na záda si hodily 
dřevěné lyže a vyrazilo se pěšky na okolní kopce. Ale 
nesmělo se zapomenout nejdříve navoskovat lyže 
svíčkou za pomoci žehličky. Vázání – nejdříve to byly 
řemínky, pak slavné vázání Kandahár.

Kromě lyžování chodily celé rodiny sáňkovat na 
Nádvorníkovu louku (dnes je zastavěná monolitovými 
domky). Tehdy ještě nebyly sněhové rolby a tak se sníh 
musel nejdříve ušlapat, nebyly vleky a tak se do kopce 
muselo vystoupat. Několikrát se sjelo a zmrzlí, obalení 
sněhem hurá do tepla domova. Když se nelyžovalo, 

nesáňkovalo, tak se vyrazilo na kluziště, kde pan Kocúrek 
vydával čaj do plecháčků.

Na Odersku vše začalo v padesátých letech, kdy 
dobře fungující turistický oddíl Optimit Odry pod 
vedením našich otců zapálených do sportu začal své 
aktivity rozšiřovat o zimní sporty. V této souvislosti 
nemohu zapomenout na bratry Hedovy, Kučerkovy, 
pány Žůrka, Wolka, Paszka, Mikšíka, Ondru a spoustu 
dalších, kteří pravidelně na Veselském kopci pořádali 
závody v lyžování. Jezdilo se od Veselského chodníku 
právě po Nádvorníkové louce přes dva obrovské skoky 
a cíl byl u Kubínkového. Dnes je to cesta kolem domu 
Mateiciuců dolů směrem k Mendlovce.

Jako mladí chlapci jsme obdivovali starší a dávalo nám 
to inspiraci do dalších let. Zájemci o lyžování vybudovali 
sjezdovku na „lyžařské louce“ nad benzinovou pumpou. 
Později byla vybudována druhá sjezdovka v jabloňovém 
sadu, kterou sponzorovalo tehdejší Jednotné zemědělské 
družstvo (dále jen „JZD“) Odersko, a další sjezdovka 
vznikla v Jakubčovicích nad Odrou na bývalých 
pastvinách nad tehdejším kravínem. V pozdějších letech 
se zde postavily kotvičkové vleky, na všech sjezdovkách 
se vybudovaly chaty jako zázemí pro lyžaře a sjezdovky 
se osvětlily, aby se mohlo lyžovat i za tmy.

Nic u toho by se ale nepodařilo vybudovat, pokud 
by nepomohly firmy Optimit Odry, JZD Odersko 
a kamenolom v Jakubčovicích, které podporovaly činnost 
lyžařů a díky nimž mohli lidé na Odersku lyžovat. 

Lyžařský karneval na sněhu

Mládež se čím dál více zapojovala do činnosti turistického oddílu 
a tak nakonec vznikl lyžařský oddíl. Pravidelně se pořádala Oderská 
olympiáda mládeže na lyžařské louce nad benzínkou v Odrách.

V jabloňovém sadu JZD se pořádaly přebory SDR, závodily tam i děti.
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Optimit Odry a JZD Odersko umožňovaly také týdenní 
pobyty v Krkonoších, na Velké Fatře i jednodenní výlety 
např. na Beskydské hřebeny, Martinské Hole, Kubínské 
Hole, Grůň, Jeseníky a jinde. Přál bych všem budoucím 
lyžařům poznat krásy zimní přírody a krajiny tak, jak jsme je 

poznávali my. Autobus byl vždy plný nadšených lyžařů, kteří 
se zpátky vraceli obohacení nejen o lyžařské zážitky, ale 
hlavně o dobrou náladu, protože se vždy sešla výborná parta 
lidí. Byly to časy, na které člověk rád zavzpomíná. Členové 
oddílu JZD Odry na týdenním pobytu na Velké Fatře.

Členové oddílu JZD Odry na Martinských Holích.

V Jakubčovicích n. O. se jelo několik ročníků lyžování na trávě. Pro dobrou polohu a délku svahu se tam jelo 
i mistrovství ČSSR v lyžování na trávě (obrázky 24 a 25). Bylo to překrásné vidět na startovních listinách závodníky 
z lyžařského oddílu Odry a Jakubčovice, kteří jezdili Beskydský pohár a Jesenickou ligu.

Členové oddílu JZD Odry na týdenním pobytu na Velké Fatře.

Po celkovém vítězství v Jesenickém poháru přešel do Ostroje Opava a pak na Grúň. Jedním z těch nejúspěšnějších 
byl Jiří Král ml., který později přešel do lyžařského oddílu na Grůni, kde se zapojil do republikových závodů. Jeho 
spoluzávodníky byli i dnešní olympionici Odřej Bank a Martin Vráblík. Za Odry jezdil nejen Jirka ale také Martina 
a Lucie Královy a všichni dosahovali velice dobrých výsledků. 

Eda Foldyna a Jiří Král na republikových závodech na Pradědu.
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Nad benzínkou, v sadě JZD i v Jakubčovicích n. O. 
již dnes lyžařské vleky nejsou. Zato vznikl nový areál 
v Tošovicích - Heipark, který vybudoval pan Ing. Josef 
Hein. Závidí nám ho i krajské město. Je to areál, kde 
se zimní sportům daří. Je zde hned několik sjezdovek 
s umělým zasněžováním a osvětlením, snowpark, 
snowtubing (jízda na gumových pneumatikách), 
BigAirBag (nafouknutý „polštář“ sloužící k nácviku 
skoků). V horní části areálu je kluziště s umělou plochou. 
Při dobrých podmínkách jsou k dispozici běžecké okruhy. 
A samozřejmě je tady velké zázemí pro zkřehlé lyžaře 
v chatě Heikalce, hotelu ale i v zastřešených prostorách. 
Každoročně se tady pořádají závody v lyžování, 
školy z Oderska a Opavska využívají  sjezdovky ke 
školním lyžařským výcvikům.

Kromě tohoto areálu ale pořád ještě zůstává něco, 
co se nemění – to jsou kopce kolem Oder. V zimě pěší 
turisté ale hlavně běžkaři zažívají nádherné chvíle 
při projíždění zasněženou krajinou jak vystřiženou 
z filmu Mrazík. Stromy obalené sněhem, závěje sněhu, 
a nádherné výhledy na Beskydy, Jeseníky, Hostýnské 
vrchy. Svátkem pro každého běžkaře je pak sjezd 
ze Svatoňovic přes Čermenský mlýn a Hadinku do 
Heřmánek.

Ano - je tady zima. Přejme si, aby byla bílá, abychom 
si jí užili a aby dnešní mladí sportovci se stejnou 
nostalgií jako my starší vzpomínali na zimní radovánky 
na Odersku a samozřejmě také na dobré kamarády, které 
sport vždy přináší.

Tolik ze vzpomínek pana Jiřího Krále st.

Na závěr ještě přikládám detaily některých 
historických lyžařských vázání na lyžích, které vlastní 
Královi ve Skicentru na Nadační ulici v Odrách .A úplně 
nakonec ještě ukázku těch nejmodernějších lyží, které se 
těm nejstarším příliš nepodobají. 

V době přípravy tohoto článku ještě nevíme, jaká 
zima bude v lednu a únoru. Doufáme ale, že na sníh a led 
nebudeme vzpomínat jen nad obrázky v tomto článku 
a že si milovníci zimních sportů přijdou na své.

Za Historicko-vlastivědný spolek Odry Vám přeji 
v roce 2015 pevné zdraví, hodně štěstí a pohody a žádné 
starosti.

Petr Lelek, jednatel spolku

Historické lyže s řemínkovým vázáním.

Vázání Kandahár. Novější řemínkové vázání.

Nejnovější typy lyží s bezpečnostním vázáním.


