
M.D.: Pán Klammer, máte dve dcéry, 
tiež sa zaujímajú o lyžovanie? 
KLAMMER: To áno, rady lyžujú, jedna 
práve teraz doštudovala v Taliansku.

M.D.: Veľmi priama otázka: Kde naj-
radšej lyžujete?
KLAMMER: V Bad Kleinkircheime 
v Korutánsku v spolkovej krajine, 
v ktorej som sa narodil.

M.D.: Ak sa rozhodnete pre lyžovačku 
bez akýchkoľvek povinností, kam by 
ste sa vybrali? 
KLAMMER: Tam, kde budem môcť 
jazdiť v prašane na karvingových ly-
žiach s polomerom najradšej 18-19 m.

M.D.: Zmenilo sa podľa vás zjazdové 
lyžovanie od čias, keď ste ešte aktívne 
pretekali? 
KLAMMER: Lyžovanie sa dramaticky 
zmenilo. Zmenila sa veľmi aj príprava 
tratí a snehu. Jazdí sa na kratších ly-
žiach, rýchlosť je síce rovnaká, zvýšila 
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LYŽOVANIE
SA DRAMATICKY

ZMENILO
Začiatkom januára sa v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko opäť 
konali preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v zjazde 
a super-G v mestečku Bad Kleinkirchheim na zjazdovej trati, ktorá 

je pomenovaná podľa jedného z najlepších zjazdárov všetkých čias, 
Franza Klammera. Pri tejto príležitosti  malá skupina pozvaných 
novinárov mala dokonca česť si s pánom Klammerom zalyžovať. 

Po fotografovaní na vrcholovej stanici lanovky sme v rýchlom tempe 
absolvovali niekoľko jázd. Zastavili sme sa aj na štarte zjazdovky Franz 
Klammer, na ktorej sa konal zjazd a super G svetového pohára žien.

TEXT:
MIROSLAVA DULOVÁ

FOTO:
MIROSLAVA DULOVÁ, BAD KLEINKIRCHEIM TOURISMUS, TINA STEINTHALER,

DANA EMINGEROVÁ, ARCHÍV F. KLAMMER, SITA
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FRANZ KLAMMER exkluzívne pre Playboy

sa však v oblúkoch. Keď som pretekal, 
nikdy som rád na lyžiach neskákal. 
Dnes sú lyžiari ťažší a podstatne men-
šie sú rozdiely vo výsledných časoch.

M.D.: Vy ste však patrili k tým najrých-
lejším?
KLAMMER: Bol som síce rýchlejší 
ako ostatní, to bol ten hlavný rozdiel 
medzi nami. Vedel som, kde možno 
získať čas, postaviť lyže na hranu 
a kedy nie. Dnes karving poskytuje 
oveľa lepší cit pre lyžovanie.

M.D.: Pán Klammer, skúšali ste aj iné 
športy na snehu ako napríklad snoub-
ording? 
KLAMMER: Áno, ale len raz. Asi sa to 
neviem naučiť.

M.D.: Aký máte názor na jeden z naj-
ťažších zjazdov svetového pohára mu-
žov, ktorý sa jazdí v Kitzbüheli, Hah-
nenkamm? 
KLAMMER: Tam sa jednoducho ne-

dajú robiť oblúky, preto som tam jaz-
dil len rovno. Samozrejme, že som sa 
bál, skôr to však bol rešpekt . Keď 
som sa však už raz spustil dolu, tak 
potom to už išlo. Vždy som sa tešil 
na štart. Raz sa ma novinár spýtal po 
pretekoch, či mi na trati hrozil pád, 
bola to narážka na môj krkolomný 
štýl, odpovedal som: “Áno, od štartu 
do cieľa!“

M.D.: Na akých lyžiach jazdíte teraz?
KLAMMER: Používam allroundové 
lyže mimo zjazdovky. Teraz mám len 
tri páry, na prašan široké, dlhé 190 
cm, potom touringové, moje obľúbe-
né lyže značky Head, 200 cm, polo-
mer 19 m.

M.D.: Pán Klammer, postavili by 
ste sa ešte na vaše staré lyže dĺžky 
2,22 m?
KLAMMER: Ale áno, len na tých sa 
nedajú robiť oblúky, na nich sa musí 
jazdiť len rovno.

M.D.: Pamätáte si vaše jednotlivé jazdy 
počas pretekov?
KLAMMER: Áno. Z olympijskej jazdy 
si pamätám každý meter. Jazdil som 
tak, že som vedel celkom presne, kde 
je môj limit, a vedel som tiež, že moja 
jazda bola „dostatočne dobrá“.

M.D.: Venujete sa okrem lyžovania aj 
ďalším športom, napríklad cyklistike?
KLAMMER: Áno, jazdím na horskom 
bicykli. Pre priateľov a známych do-
konca organizujem „Tour de Franz“, 
čo znie veľmi podobne ako Tour de 
France.

M.D.: Pán Klammer, ste aj vášnivý 
golfista s jednociferným hendike-
pom, ak by ste si mohli zahrať len 
jedno ihrisko vo vašej rodnej spolko-
vej krajine v Korutánsku, ktoré by to 
bolo?
KLAMMER: Golfové ihrisko Dellach 
na brehu jazera Wörthersee s nád-
hernými výhľadmi na jazero.
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M.D.: Často kladenú otázku golfi stom 
položím aj vám: ktorá je vaša najobľú-
benejšia palica v golfovom vaku? 
KLAMMER: V súčasnosti drajver, naj-
dlhšia palica v golfovom vaku.

M.D.: Istý čas ste sa venovali aj au-
tomobilovému pretekaniu. Kde číha 
väčšie nebezpečenstvo – počas zjazdu 
alebo počas automobilových pretekov?
KLAMMER: Na túto otázku odpoviem 
takto: „Neriešim to, na rýchlych au-
tách už nepretekám!“

M.D.: Pán Klammer, nedávno ste počas 
rozhovoru povedali: „Golf je pre mňa 
alternatíva, niečo ako šachová hra. 
Nemá nič spoločného s rýchlosťou, len 
so stratégiou. Avšak golf nikdy nena-
hradí lyžovanie. Lyžovanie je jednodu-
cho najkrajším športom na svete!“ Ako 
ste to mysleli?
KLAMMER: Teraz už lyžujem pomal-
šie, avšak pri golfe mám príliš rýchly 
švih. A niekedy sa aj mne niečo pritra-
fí, otvoril som si kufor na aute a zistil 
som, že tam mám dve ľavé golfové 
topánky ... Tiež sa mi stalo, že som 
odštartoval tak, že moje lyže ostali na 
štarte, pretože som nemal správne na-
stavené lyžiarske viazanie ...

M.D.: Môže lyžiar Vášho formátu ešte 
snívať nesplnené lyžiarske sny? 
KLAMMER: Rád lyžujem v prašane, 
myslím však, že už som sa vybláznil, 
žiaden free ride ...

M.D.: Pán Klammer, čo odkážete mla-
dým začínajúcim lyžiarom? 
KLAMMER: To je ťažká otázka. 
V prvom rade musia sami zistiť ako 
funguje ich telo. Musia budovať od 
základov. Musia sa dokázať zobudiť 
uprostred noci a vedieť ako lyžovať 
a najmä trénovať viac ako ostatní.

M.D.: Keď sa môžete sám rozhodnúť 
o vašom dennom programe, ako sa roz-
hodnete?
KLAMMER: Najlepší je deň strávený 
na lyžiach v príjemnej atmosfére, len 
sa zabaviť a z takého dňa vyťažiť ma-
ximum. Len tak si ísť zalyžovať. Ne-
kúpiť si celodennú permanentku a už 
o jednej len rozmýšľať , že keď som 
si ju kúpil, musím lyžovať až do štvr-
tej. Tak si ten vydarený deň na lyžiach 
možno len pokaziť.

M.D.: Učili ste aj vaše deti lyžovať?
KLAMMER: Samozrejme. Trojročné 
deti sú už pripravené, niektoré však 
ešte nechcú lyžovať. Potom treba za-
čať neskôr. Počkať, kým deti budú 
pripravené a potom sa naučia lyžovať 
za pár dní.

M.D.: Pán Klammer, keď ste skončili 
s aktívnou lyžiarskou kariérou, nikdy 
ste neuvažovali o tom, že by ste sa stali 
trénerom a odovzdávali vaše cenné skú-
senosti mladšej generácii?
KLAMMER: Nie, nechcel som sa stať 
trénerom, potom by som nemohol 
lyžovať ... Keď som pretekal, bolo to 
najlepšie obdobie môjho života.

M.D.: Ktorý zo súčasných zjazdárov je 
podľa vášho názoru najlepší? 
KLAMMER: Didier Cuche.

M.D.: Už dávno ste skončili s aktívnou 
kariérou, máte ešte stále sponzorov?
KLAMMER: Áno, ďalej ma sponzoru-
jú popredné značky. 

M.D.: Ako vyzerá taký váš celkom nor-
málny deň?
KLAMMER: Keď napríklad lyžujem 
ako dnes s novinármi, deň s novými 
ľuďmi, pretože rád lyžujem s priateľ-
mi.
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KTO JE FRANZ KLAMMER?
Franza Klammera označujú Austriacus Globalis, Kaiser 
či Klammer Express. A vedia prečo, je to najväčší zjazdár 
všetkých čias, celkom sa zúčastnil 115 pretekov v zjazdo-
vom lyžovaní, 71x skončil v prvej desiatke, 33x v prvej 
päťke a 34x medzi prvými tromi pretekármi. 25x vyhral 
zjazd v rámci svetového pohára a raz olympijský, získal 
titul majstra sveta. Dosiahol rekord, keď vyhral 8 prete-
kov z 9 v rámci pohára a 4x jeden z najťažších zjazdov 
v Kitzbüheli-Hahnenkamm. Podľa prieskumov Franz 
Klammer patrí k najobľúbenejším a aj najznámejším 
Rakúšanom. Narodil v Mooswalde v r. 1953, keď tam ne-
viedla ešte žiadna cesta, telefónna linka a ani elektrická 
prípojka. Dalo by sa povedať, že sa vlastne narodil na 
lyžiach. Už ako dvojročný stál na doskách a oznámil ro-
dičom: „Chcem lyžovať! A nič iné!“ Ako päťročný prvýkrát 
pretekal, pretože ešte nechodil do školy tak len ako pred-
jazdec a dosiahol najlepší čas. Ako sedemročný lyžoval 
na otcových 210 cm lyžiach. V roku 1968 ako 14-ročný 
vyhral prvé veľké preteky pri Villachu. V roku 1970 sa stal 
majstrom v zjazde spolkovej krajiny Korutánsko. V roku 
1972 sa už musel rozhodnúť pre jednu zo zjazdových 
disciplín a rozhodol sa pre zjazd. Karl Cordin vysvetlil roz-
diel medzi Klammerom a ostatnými elitnými zjazdármi: 
„Franz si môže dovoliť aj chyby a ešte vždy vyhrá!“ V roku 
1976 počas olympiády v Innsbrucku niesol rakúsku zá-
stavu na otvorení, bol však vystavený obrovskému tlaku, 
aby vyhral. „Nemal som pokoj, avšak koncentrácia je pre 
pretekára najdôležitejšia. Celé to obdobie som akoby pre-
chádzal peklom. Hystéria zo mňa skoro spravila klienta 
pre psychiatra! A najhoršie bolo to, že všetci so mnou ráta-
li ako s víťazom. Sledovali ma všade, každý ma chcel po-
vzbudiť. Už dopredu urobili zo mňa olympijského víťaza. 
Na štarte zjazdu som si opakoval: Ráta sa len víťazstvo! 
Som tu preto, aby som vyhral! Počas celej jazdy som si 
sám pre seba opakoval: Za každú cenu jazdiť uvoľnene, 
nie strnulo ... a nemyslieť na Russiho, najväčšieho konku-
renta“. Len po 15 sekundách jazdy v prvej zákrute dopra-
va mu lyža vbehla do diery a hneď si spomenul: „Včera tu 
ešte nebola!“ a lyže vyleteli nahor. Neskôr skoro spadol, 
ale udržal sa, na medzičase bol o 22/100 sek. pomalší 
ako Russi a nádej mnohých Rakúšanov na víťazstvo za-
čala blednúť. V dolnej časti trate však jazdil akoby ho 
čerti naháňali, jazda pôsobila akoby šiel po koľajniciach. 
Keď už tušil, že je pomalší ako Russi, jednoducho zvolil 
inú líniu, zamieril až k ochrannému plotu a bez veľkej 
zmeny rýchlosti preletel cieľom. Po pretekoch často opa-
koval: „Bol to asi môj najlepší oblúk v živote a v tejto situ-
ácii rozhodol o víťazstve.“ 
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