


Už v praveku ich lovci používali na rýchly pohyb na ľade. Zospodu dohladka obrúsili veľké 
kosti a vyvŕtali do nich diery, aby sa dali pripevniť k nohe. Prehistorické korčule z kostí 
archeológovia našli v Škandinávii (2000 p.n.l.), Holandsku, Švajčiarsku, v bažinách,  
na ktorých neskôr vznikol Londýn, aj na Slovensku. Archeologický nález zo Slovenska z 
doby bronzovej z čias maďarovskej kultúry (1600 p. n. l.) je vystavený v piešťanskom 
Balneologickom múzeu. Kostené korčule nemali ostré hrany a k pohybu bolo potrebné 
používať palice na odrážanie. 



Okrem kostených sa používali i drevené korčule, ktoré vyzerali ako malé lyže a ich dĺžka 
zodpovedala chodidlu majiteľa. Používali sa na chodenie na miestach pokrytých ľadom a 
napr. v  Laponsku sa používajú dodnes. Sibírčania vyrábali korčule z mrožích klov a Číňania 
z bambusových prútov. 
 



Prvé historické zmienky o korčuľovaní pochádzajú z Dánska z roku 1134, v Anglicku sa 
spomína v roku 1174 v knihe o  Thomasovi Beckettovi  od canterburského mnícha 
Williama Fitzstephena. Píše sa tu, že za severnými hradbami Londýna, na zamrznutých 
bažinách vo Finsbury a Moorfieldse, lieta po ľade mládež, ktorá má k chodidlám  
pripevnené kosti a v ruke okovanú palicu. Palice chlapcom slúžia aj na vzájomné súboje, 
pri ktorých dochádza k rôznym zraneniam. 



Od korčúľ z kostí vývoj pokračoval ku korčuliam z dreva a kovu. Drevo sa ľahko opracúva a 
železo je odolné. V Holandsku v 13. a 14. st. na spodnú stranu drevákov pripevňovali 
kovové pláty – no spôsob korčuľovania sa na železných plochách nezmenil. V historickom 
múzeu v Amsterdame je zachovaná najstaršia korčuľa nájdená pri výkopových prácach v 
centre mesta.  Je z prvej polovice 13. storočia. 

Korčuľa  približne z roku 1225 



Jeden holandský stolársky učeň v 15. storočí železnú časť nepripevnil na drevo vodorovne, 
ale zvislo, a tak dostali korčule dnešnú podobu. Ich ostrie teraz rezalo ľad ako nôž, pohyb na 
nich bol sprvu vratký, hrozili pády. Na druhej strane sa po tréningu vďaka nižšiemu treniu 
pohyb zrýchlil, bol voľnejší a palice sa stali nepotrebnými. 



Korčuľovanie má aj svoju patrónku medzi svätými – je to S v ä t á  L i d w i n a  ( L u d v i n a ) , 
známa aj ako Lidwina zo Schiedamu v Holandsku (18. marec 1380– 14. apríl 1433).  
Ako pätnásťročná spadla pri korčuľovaní na ľade a zlomila si rebro. Po úraze postupne 
telesne upadala, trpela bolesťami, krvácala z úst, uší a nosa a ochrnula, okrem ľavej ruky. 
Dnes sa Svätá Lidwina považuje za jedného z prvých známych pacientov s roztrúsenou 
sklerózou a jej pád sa pokladá za dôsledok tohto ochorenia.  



Lidwina patrila medzi breathariánov, ľudí oddaných Bohu, ktorí žili bez jedla. Pomocou 
modlitieb dokázala robiť zázraky. Od 19 rokov vraj takmer nič nejedla s výnimkou svätej 
hostie prijímanej s vodou každé dva dni. Napriek tomu, že sa jej telo postupne rozkladalo, 
údajne príjemne, sladko voňalo. 



Vertikálne zasazenie želiezka je doložené prvou rytinou s korčuliarskou tematikou z konca 
15. storočia  – holandský majster  Johannes Brugman tu vyobrazil Lidwinu pri páde na ľade. 
V pozadí vidíme muža so zdvihnutou nohou bez palice, takže už muselo ísť o korčule s 
ostrými hranami. 



Zimné holandské krajinky zo 16. st. s korčuliarmi nám zanechal flámsky maliar Pieter Bruegel st. 
(nar. okolo roku 1525)   





Práve Holanďania začali korčule používať na zábavu. V krajine je totoiž množstvo vodných  
kanálov, ktoré v zime kompletne zamŕzajú. Hromadné korčuľovanie na zamrznutých kanáloch 
je populárne dodnes. Preto z Holandska pochádzajú viacerí výborní rýchlokorčuliari  
a krasokorčuliari. 



Flámski maliari, napr.  Esaias van de Velde (nar. 1587) na začiatku 17. storočia zachytili na 
svojich obrazoch aj hráčov hokeja.   





Angličania prevzali kovové korčule od Holanďanov a urobili na nich malú zmenu: kovový nôž 
mierne zakrivili, čo dovolilo robiť oblúky s rozličným polomerom. Začalo sa rozvíjať „ozdobné“ 
korčuľovanie, z ktorého sa postupne vyvinulo krasokorčuľovanie. V 16. storočí niekoľkokrát 
zamrzla inak nemrznúca rieka Temža. Kráľ Henrich VIII. Budúcu kráľovnú Elizabeth brával 
počas zimy 1564 strieľať na značky, keď tam  malí chlapci hrali futbal na ľade. 



Hendrick Avercamp: Zimná krajina 



 

Scéna na ľade od maliara Hendricka Avercampa z Amsterdamu zo 17. st.  



Pierre Maximilien Delafontaine: Bertrand 
Andrieu ako korčuliar, olejomaľba z roku 
1798 z Múzea  de la Monnaie v Paríži 

Drevoryt z rovnakej doby  



Rok 1800, Paríž 



Kolískou krasokorčuľovania je Spojené kráľovstvo; prvý organizovaný korčuliarsky klub bol 
založený už v roku 1742 v škótskom Edinburgu, prvá krasokorčuliarska súťaž sa tu konala 
v roku 1814. Odtiaľ sa krasokorčuľovanie šírilo do celej Európy a Ameriky. V USA pridali  
ku krasokorčuľovaniu ešte hudbu a tanečné a baletné prvky. V roku 1818 v Berlíne boli 
použité po prvý krát na premiére baletu kolieskové korčule . Balet bol vytvorený pre ľadové 
korčule, avšak keďže nebolo možné vytvoriť ľad na scéne, a tak sa tancovalo na 
kolieskových.  
 

Louis Rubenstein, Montreal, Kanada – dlhoročná hviezda 

krasokorčuľovania, svetový šampión z roku 1890 

Londýn, otvorenie prvej haly na korčuľovanie , 1876 



Belgičan J o h n  J o s e p h  M e r l i n  p r edviedol svoj 
vynález po prvý krát na maškarnom plese v Londýne v roku 
1760. Jeho korčule pozostávali z drevených koliesok na 
drevenej doštičke, ktorá sa pripevnila k topánke. Pri ich 
predvádzaní však spadol a vážne sa zranil. Rozbil pritom  
zrkadlo za 500 libier.  
 
Roku 1863 kolieskové korčule vylepšil J a m e s  P l i m p t o n  
z Massachusetts. Jeho vylepšenie umožňovalo ľahké 
otáčanie  

J.J. Merlin (1735-1803)  mechanik- 

konštruktér, vynálezca kolieskových 

korčúľ 



Roku 1843 Francúz L e g r a n d  v 
Paríži skonštruoval kolieskové 
korčule s rozmiestnením koliesok 
do dvoch radov a paralelne vedľa 
seba. 

 

 

 

Celokovové kolieskové korčule z roku 1900 



Rok 1905 





Korčule z 19. storočia (1860-1880) 



     

Korčuľovanie v Central Parku,  

New York, 1862 

Korčule z rokov 1880-1900 



V januári  roku 1867 sa v Regents Parku  v Londýne stala tragická nehoda. Za chladnej zimy 
jazero zamrzlo a stalo sa obľúbeným miestom pre korčuliarov. Asi 150 – 300 ľudí  sa 
korčuľovalo práve na jazere, keď  sa ľad prelomil. Voda v jazere bola v tom čase najmenej 12 
metrov hlboká. Mnohí korčuliari skončili na bahnitom dne jazera, ich korčule uviazli v jeho 
bahne, takže nemohli vyplávať. Niektorí sa držali na ľade a kričali o pomoc. Diváci aj členovia 
korčuliarskeho klubu sa snažili pomôcť, ale 40 ľudí, prevažne mladých mužov a žien a detí 
zahynulo. Aby sa zabránilo ďalšiemu opakovaniu tragédie, bol jazero vyčerpané, bahno 
odstránené a nahradené pôdou.  
 



Korčule z viktoriánskej éry ( 2. pol. 19. 

storočia) 



New York, Central Park, 19. st. 



1883 1893 



Vikingovia hrávali hru podobú hokeju – k n a t t l e i k r . Indiáni v okolí Veľkých jazier  
na suchu i na ľade hrávali hru s palicami a loptičkou – b a g g a t a w a y , ktorú od nich 
prevzali francúzski kolonisti. Európski vojaci poznali podobnú hru - h o g u e t  (tak vznikol 
názov hokeja). Splynutím týchto hier vznikol l a c r o s s e , ktorý sa hrá aj na ľade, ale  
bez korčúľ.  
 
V 18. st. ovládli Kanadu Angličania, ktorí  si priniesli z Indie  h u r l i n g , podobný hokeju  
a  tiež škótske s h i n n e y  ( s h i n t y ) .  Vojaci z anglického pluku Royal Canadian Rifles 
v prístavoch Kingston a Halifax ju preniesli na ľad. Tak vznikol ľ a d o v ý  h o k e j .  
 

Baggataway Knattleikr 



Kvôli náročnému pohybu na ľade, prudkému zrýchľovaniu a brzdeniu bolo potrebné, aby sa 
h o ke j o v é   ko r č u l e  stali pevnou súčasťou nohy. Preto sa začali vyrábať z jedného kusa 
ocele, boli vyššie a na topánku sa priskrutkovali, aby mal hráč väčšiu kontrolu nad pohybom. 

Staré hokejové korčule 



                         Hokejový team z roku 1894 



J o h n  F o r b e s  zo Starr Manufacturing Company prišiel z návrhom prvých samoupínacích 
korčúľ. Predtým sa používali korčule z dlhým ostrým hrotom, podobajúce sa terajším 
rýchlokorčuliarskym. V roku 1900 boli vynájdené tzv. tube skate, kde už bolo ostrie 
pripevnené na spodnú časť korčuliarskej topánky nitmi.  



Pribudli chrániče (pôvodne to boli len hrubé časopisy,  ktoré si hráči napchali pod dresy), 
špeciálne rukavice, brankárske masky, neskôr prilby.  



V roku 1905 prešla kanadská firma na výrobu bicyklov CCM na produkciu korčúľ a hokejového 
výstroja. V roku 1917 vznikla NHL (National Hockey League), o tri roky neskôr zaradili ľadový 
hokej do programu letnej olympiády. Turnaj sa rátal ako prvé majstrovstvá sveta. 



Za zakladateľa moderného krasokorčuľovania 
môžeme považovať Američana Jacksona 
Hainesa. Vyhral prvé americké majstrovstvá  
v krasokorčuľovaní. Prišiel s novým štýlom 
korčuľovania a s novými kovovými korčuľami. 
Spojil tanec s korčuľovaním.   
 
V Amerike sa nestretol s pochopením, a tak v 
roku 1864 odišiel do Európy, kde zožal mnohé 
úspechy v Londýne, Paríži, Štokholme, Viedni.  



Celé storočie sa používali na korčuľovanie takzvané halifaxy, podľa miesta prvého výrobcu. U 
nás sa im hovorilo „kvinťáky“(gvinťáky). Korčuľa mala na hornej časti špeciálne čeľuste, ktoré 
sa prichytili k podrážke topánky. Čeľuste sa pritiahli kľúčikom.  



„Halifaxne“ na kľúčik 



              Korčuliarka v Central Parku, 1915 
90. roky 19. storočia  



Špeciálne kreslo na korčuľovanie po ľade 

         ...aby to nebolelo 



Korčuľovanie vo Versailles pri Paríži, 1871 





Nácvik korčuľovania, 1917   



Rýchlokorčuľovanie je zimný individuálny olympijský šport, v ktorom sa závodí na čas. Je na 
programe hier od začiatku písania ich histórie v roku 1924 v Chamonix. 





Vojenské korčule, okolo r. 1910 



Krasokorčuľovanie bolo súčasťou letných OH v rokoch 
1908 a 1920 V roku 1924 sa táto disciplína presunula  
na zimné OH. Britka Madge Syers bola prvá olympijská 
šampiónka v krasokorčuľovaní. Na tých istých OH 
získala bronz aj v súťaži párov s manželom a trénerom 
Edgarom Syersom. 
 



Švédsky krasokorčuliar Ulrich Salchow, 10-násobný majster sveta, prvý začal využívať svoj 
vynález – korčule so zúbkami. Nový typ korčulí mu umožnil silnejšie odrazy počas jazdy a pri 
skokoch. V roku 1908 sa stal prvým (neoficiálnym) olympijskom víťazom v krasokorčuľovaní. 
Svoju kariéru korunoval novým skokom, ktorý je dnes známy ako Salchowov skok a patrí medzi 
základné krasokorčuliarske skoky. 



Krasokorčuliarska legenda prvej polovice 20. storočia  - Sonja Henje 




