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03.03.2020 Horehronie. Už po tretí krát sa na trati pod Chopkom stretli krňačkári 
nielen zo Slovenska ale aj zo Švajčiarska a Nemecka a zabojovali o najrýchlejší čas 
na najvyššie položenej slovenskej trati pod Chopkom. 

V sobotu sa pod južnými svahmi Chopku stretlo viac ako stopäťdesiat krňačkárov, 
z toho takmer sedemdesiat zahraničných nadšencov, aby si zmerali sily na 
Medzinárodných krňačkových pretekoch o 3. veľkú cenu Jasnej. Netradičné preteky 
odštartovali v piatok otváracím ceremoniálom na námestí v Brezne, kde bol 
pripravený netradičný krnačkový exhibičný program. Desať krňačkových tímov si 
vyskúšalo jedinečné preteky so zjazdom zo snehovej rampy spod mestskej veže. 
Spoločný sprievod krňačkárov námestím oživili Švajčiari, ktorí si priniesli pravé 
nadrozmerné alpské zvonce, ale nechýbali ani tradičná ľudová hudba Veselí chlapci 
z Horehronia,  bubnová show Batida a samozrejme výborné občerstvenie a skvelá 
atmosféra večerného mesta Brezna. 

Sobota sa niesla v znamení medzinárodných pretekov a jedinečnej atmosféry 
s dúškom adrenalínu a očakávaní v očiach každého pretekára. Zaregistrovali sme 
spolu celkom 63 posádok na drevených dvojkrniach a 14 posádok na zahraničných 
drevených štvorkrniach s podkutými sklznicami. Medzi pretekármi nechýbalo ani 
nežnejšie pohlavie a zapísalo až 27 žien. Na trati spod Kosodreviny do Krupovej 
dlhej 2500 metrov s prevýšením 400 metrov odštartovali prvé posádky na obed a už 
krátko po 14-tej hodine do cieľa prišla úspešne posledná posádka. Hodnotilo sa 
v ôsmich kategóriách. Tri kategórie na nepodkutých dvojkrniach sú zároveň 
súčasťou bodovacieho hodnotenia Slovenského pohára v krňačkách, preto domáci 
pretekári bojovali o umiestnenie zo všetkých síl.   

V kategórii ženy nepodkuté 2-krne sa umiestnili na prvej priečke s časom 4:27 min.  
Stanislava Romaňáková a Daniela Locziová zo Starých hôr, na druhej priečke 
nemecká posádka Františka Wolf a Marina Freisl s časom 5:41 min. a na tretej 
pozícii nemecká  posádka Veronika Worner a Christine Geiger s časom 5:50 min. 

Medzi ženami v kategórii podkuté 2-krne sa umiestnili Švajčiarki Moni Machmann 
a Heidi Ambauen s časom 3:50 min., za nimi Franzi Tschumperin a Stefanie Kultei 
s časom 3:54 min. a na treťom mieste Slovenky Zuzana Majchutová a Dominika 
Golianová s časom 3:54 min.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@horehronie.sk
http://www.horehronie.sk/


Telefón: +421 911 633 119 
E-mail: info@horehronie.sk  
Web: www.horehronie.sk 
 
IČO: 42 299 381 

  DIČ: 2023505330 
 

 

 
 

 

REGIÓN HOREHRONIE 
oblastná organizácia cestovného ruchu 
 
 
Nám. gen. M.R. Štefánika 3  
977 01 Brezno 

 

Medzi mužmi sa v kategórií nepodkuté 2-krne umiestnili slovenské posádky na 
prvom mieste s časom 3:35 min. posádka Jakub Vichr a Alexander Murín z Valaskej, 
na druhom mieste s časom 3:46 min. Pavol Kučerák a Vladimír Dekrét za združenie 
Jasienok a na treťom mieste Pavol Siman a Rudolf Miešťan z Heľpy s časom 3:50. 

A v kategórii muži podkuté 2-krne sa umiestnili na prvých priečkach Švajčiari 
s časom 3:19 min. Ruedi Herrmann a Simon Kunz, na druhom mieste s časom 3:20 
min. Manuel Deck a Roland Deck a na treťom mieste Michu Felder a Stefan Schmidt 
s časom 3:22 min. 

V kategórii zmiešaných posádok na 2-krniach s podkutím zvíťazila  švajčiarksa 
posádka Heidi Ambauen a Simon Kunz s časom 3:33 min. a v kategórii 2-sane bez 
podkutia zvíťazila zmiešaná posádka Ľubomíra Stieranková a Miroslav Zelenčík 
s časom 3:58 min, za nimi Radovan Tomáš a Lenka Chovancová s časom 4:11 min. 
a Iveta Adamova a Tomáš Kuric s časom 4:23 min. 

Na záver súťažili 4-krne v kategóriach ženy, muži a zmiešané posádky. Medzi 
ženami sa umiestnili na prvom mieste s časom 4:55 min. nemecká posádka v 
zostave Worner, Geiger, Sayer a Steingruber, na druhom mieste slovenská posádka 
s časom 5:18 min. v zostave Majchútová, Vrbovská, Piliarová a na treťom mieste 
s časom 5:58 min. švajčiarska posádka v zostave Tschumpelin, Kuttel, Bachmann 
a Ambauen. 

Medzi mužmi na 4-krnaich sa umiestnili na prvej priečke s časom 3:47 min. 
švajčiarska posádka v zostave Sepp Ambauen, Marcel Bucher, Thomas Bucher, 
Richi Barmettler, na druhom mieste s časom 3:57 nemecká posádka Detlef 
Ladermann, Marco Vietsch, Felix Maier, Mike Malsch a na treťom mieste s časom 
4:06 min. sa umiestnila nemecká posádka Andreas Walter, Steffen Schmidt, 
Tohomas Adam, Matis Rastislav. 

Putovný pohár o Veľkú cenu Jasnej s celkovým najlepším časom 3:19 min.  získala 
tentokrát zahraničná posádka zo Švajčiarska Ruedi Herrmann a Simon Kunz. 

,,Sme nesmierne radi, že podujatie malo vďaka dobrému počasiu a výbornému programu 
veľký úspech o čom svedčí návštevnosť nad naše očakávania, skvelé recenzie od 
pretekárov za upravenú a bezpečnú trať, od návštevníkov za organizáciu, program 
a občerstvenie, ale najmä od našich zahraničných hostí, ktorí tu strávili  vďaka krňačkám  
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predĺžený víkend na Horehroní s výletmi, otvorením  i pretekmi a už teraz sa tešia na 
ďalší ročník a plánujú prísť ešte s väčším osadenstvom,“ s nadšením povedal Ing. Ivan 
Temniak, prevádzkový riaditeľ LD Chopok juh. 

„Tretí ročník pretekov bol opäť o niečo väčší a náročnejší, vyžiadal si dlhú a precíznu 
prípravu, nakoľko sme tak veľa pretekárov a najmä rôznych kategórii ešte nemali, ale 
veríme, že vynaložené úsilie naši domáci i zahraniční návštevníci ocenia a spoločne sa 
vydáme v ústrety štvrtému ročníku. Ďakujeme za spoluorganizáciu celého podujatia, 
otvorenia i pretekov Tatry mountain resorts, a.s, mestu Brezno, krajskej organizácii 
cestovného ruchu Banskobystrický kraj, všetkým krňačkárom, ktorí priložili ruku k dielu, 
ale aj zúčastneným súťažiacim, návštevníkom a ohľaduplným lyžiarom,“ dodala Ing. 
Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE. 

Oficiálne otvorenie sa konalo v Krupovej v podaní mužskej speváckej skupiny 
Krnohári. Prvá exhibičná posádka sa na trasu vydala v podaní tradičných krní so 
senom, 100-ročných dvojkrní a netradičných štvorkrní. Okrem adrenalínu počas 
krňačkových pretekov sa diváci tešili gurmánskym špecialitám v podaní majstrov 
šéfkuchárov zo Salaša Zbojská, či na sladké regionálne Legendárne buchty a iné 
dobroty. Celý deň hrali Veselí chlapci z Horehronia, bubnová show a milý suvenír, či 
regionálny produkt si návštevníci mohli odniesť z remeselnej dedinky, alebo 
načerpať energiu v relax zóne v stánkoch Horehronie a Za horami za dolami, 
Banskobystrický kraj.  

„Tento rok sa nám na preteky o 3. Veľkú cenu Jasnej prihlásilo takmer sedemdesiat 
zahraničných pretekárov, čo je oproti minulému roku obrovský nárast. Sme veľmi radi, že 
na Horehroní sme dokázali vytvoriť podmienky a prilákať toľko zahraničných posádok. 
Okrem tradičných dvojsaní, ktoré boli po minulé roky, sa v tomto roku pretekalo aj na 
podkutých štvorsaniach“ dodala Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka 
OOCR REGIÓN HOREHRONIE. 

Spoluorganizátorom podujatia sú: mesto Brezno a lyžiarske stredisko Jasná. 
Aktivita je spolufinancovaná ministerstvom dopravy a výstavby SR. 
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