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D ovolte, abych vás pozdravil 
úvodem již čtrnáctého Ohlédnutí 

za uplynulou lyžařskou sezónou, 
tentokrát poprvé v historii českého 
lyžování na Olympijských hrách, 
zlatého.

Nečekané vítězství Ester Ledecké 
v superobřím slalomu je historicky 
největším úspěchem českých alpských 
lyžařů. To, že k němu došlo trochu 
překvapivě a bez velkých nervů je o to 
příjemnější. Ester a jejímu týmu moc 
gratuluji!!! 

Nyní je na nás všech, jak budeme 
schopni tohoto historického okamžiku dále využít a to nejen ke zvýšení 
popularity naší disciplíny, rozšíření dětské základny, zvýšení prestiže, ale 
zejména ke zvýšení finančních zdrojů.

Letošní sezóna přinesla kromě zlaté medaile Ester i řadu dalších 
úspěchů. 

Na OH to bylo ještě vynikající 16. místo Ondry Berndta v AC a vítěz-
ná jízda Martiny Dubovské v soutěži týmů. Za zmínku stojí i 17. místo 
Kateřiny Pauláthové v AC (ne zcela vyléčené po zranění kolene) a solidní 
výkony Gabriely Capové a Filipa Forejtka. Ostatní měli ve většině případů 
na lepší výsledky, než kterých dosáhli, ale prokázali svou kvalitu na jiných 
závodech a OH pro ně byly výbornou zkušeností.

Ester Ledecká, přestože díky snowboardovému vytížení absolvovala 
jen některé závody SP, skončila ve WCSL v TOP 30 v DH i SG.

Výsledky Gabriely Capové nejen ve Světovém poháru byly velmi pří-
jemným překvapením – 19. místo v SL v Kranjske Goře, zlepšení v GS (nyní 
nejlepší z Češek) a umístění na bedně ve FEC. Velmi dobře na tom byla 
i Martina Dubovská, která 2x bodovala v SL Světového poháru a vítězila 
na FEC. 

Dalším velkým úspěchem této sezóny bylo 5. místo Filipa Forejtka v DH 
na MSJ a nelze opomenout ani 14. místo Jana Zabystřana v SG na stejné 
akci.

A nyní k těm smutnějším příběhům. 
Pavla Klicnarová se v prosinci velmi vážně zranila.

Kryštof Krýzl zahájil sezónu celkovým vítězstvím v Australsko-No-
vozélandském poháru a zlepšenými FIS body v SL a GS, ale těsně před odle-
tem na OH se těžce zranil. Jan Hudec kvůli vleklým zdravotním problémům 
ukončil kariéru a Klára Křížová kvůli nedostatku financí také. Doufám, že 
nebudou podobné příběhy následovat.

V juniorské a žákovské kategorii máme řadu velmi šikovných a naděj-
ných závodnic a závodníků. Velmi se těším na jejich budoucnost. O nich 
všech se dočtete na dalších stránkách Ohlédnutí.

V letošní sezóně se podařilo uspořádat většinu závodů na velmi kvalitní 
úrovni. Přály nám, na rozdíl od loňské sezóny, sněhové podmínky a počasí. 
Podruhé se podařilo kvalitně uspořádat první prosincové závody FIS opět 
v italském Pfelders a podruhé, tentokrát již jako MČR, sjezdy ve Špindlerově 
Mlýně. Skiinterkriterium bylo tradičně velmi kvalitní a závěrečné MMČR 
v GS a SL bylo důstojnou generální zkouškou na Světový pohár žen, který 
budeme ve Špindlerově Mlýně v březnu 2019 pořádat, a na který vás 
srdečně zvu. A to samozřejmě nejen jako diváky, ale hlavně jako spolupra-
covníky techniky a rozhodčí. 

S radostí vám sděluji, že dodavatelem oblečení reprezentačních družstev 
na další OH cyklus byla ve výběrovém řízení vybrána vám již velmi známá 
značka Don Quiet. O tom, že je kvalita této značky vysoká, nyní není – díky 
zlaté medaili Ester v superobřím slalomu o 0,01 s – pochyb.

A nyní trochu stinných stránek našeho současného sportu. 
Naším hlavním problémem byl a stále je, velký nedostatek finančních 

prostředků, a to jak z veřejných rozpočtů, tak sponzorských. Nejsme schop-
ni zaplatit jediného trenéra, o členech realizačních týmu ani nemluvě. 
Proto jsme velmi vděční za podporu resortních sportovních center formou 
do nich zařazených sportovcům, ale ani ta není dostatečná. Zajištění 
finančních prostředků pak z velké části záleží na vás sportovcích. Některým 
se to daří lépe, některým ne. Proto bych chtěl poděkovat všem vašim indivi-
duálním partnerům a dárcům. Jsme za jejich podporu velmi vděčni.

Věřím, že se nám všem, kteří jsme do vrcholového lyžování zapojení, 
v největší míře pak nové Radě OSÚ AD, podaří využít momentu Esteřina 
úspěchu na OH pro lepší finanční zajištění naší reprezentace a to jak z ve-
řejných rozpočtů, tak od partnerů. Všem nám držím palce.

Gratuluji všem, kteří v této sezóně dosáhli výborných výsledků i těm, 
kteří přispěli k uspořádání vydařených závodů, z nichž jeden byl v zahrani-
čí. Vy, kterým se podle vašich představ nedařilo, neutuchejte ve vašem úsilí, 
úspěch se určitě dostaví. A kdyby ne, tak vám stejně zůstane řada hezkých 
vzpomínek na příjemně prožité chvíle.

Vám všem – závodníkům, trenérům, manažerům, servismanům, fyziote-
rapeutům, organizátorům závodů, sponzorům, partnerům, dodavatelům, 
Dukle, Olympu a v neposlední řadě rodičům, děkuji za vaše nadšení, úsilí 
a snahu o to, aby naše lyžování fungovalo co nejlépe. Přeji vám i nám, 
abyste v tomto úsilí nepolevovali a hlavně, měli vždy z lyžování radost.

Aleš Krýzl 

ALPSKÝCH 
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E ster Ledecká zahájila přípravu na lyžích hned v květnu na 
Kaunertalu a její stěžejní část absolvovala na měsíčním 

kempu rychlostních disciplín v Chile jako součást týmu podporo-
vaného Tomášem Němcem. Vedla si zde opět výtečně. Všechny tři 
závody SAC v rychlostních disciplínách vyhrála (SG za 16,06 FIS 
bodů), v OSL obsadila 2. místo (17,70 FIS bodů) a v SL 3. místo. 

SP rychlostních disciplín Ester zahájila v Lake Louise. Vyhrála 
jeden z tréninků (už podruhé v kariéře), ale závěry z toho ona ani 
její tým nedělali. V prvním sjezdu zajela výborné 13. místo, čímž 
vyrovnala své osobní maximum. Závod byl před Ledeckou na 
15 minut přerušen kvůli pádu Lindsey Vonnové. „Napadlo mezitím 
na trať dost čerstvého sněhu, což byla docela smůla,“ podotkla 
Ester a k samotné jízdě dodala: „Složitějších chvilek tam bylo víc, 
ale snažila jsme se jet naučenou stopu. Mám z toho dobrý pocit, 
je to úžasný výsledek a další velká zkušenost, jsem na sebe i celý 
svůj tým pyšná.“

V druhém sjezdu v Lake Louise svou bilanci ještě vylepšila. 
Překonalo ji pouze šest závodnic a Ester obsadila úžasné 7. místo. 
„Mám strašnou radost, ale fakt radost, protože jsem se posunula 
zase dopředu,“ jásala. V porovnání s prvním závodem se téměř 
vyhnula chybám. „Jízda byla dobrá. Doufám ale, že ještě nebyla 
tou životní,“ pronesla v cíli větu, kterou by si mohla nechat zará-
movat…

Další úspěšné klání v rychlostních disciplínách přišlo v lednu 
na SP v Bad Kleinkirchheimu, kde Ester startovala poprvé. První 
den v super-G obsadila s číslem šestačtyřicet na hodně hrbolaté 
a teplým počasím zkoušené trati 24. místo. Na mezičasech figuro-
vala kolem 15. místa, ale v jednom místě si přilehla na sníh. Druhý 
den ve sjezdu, jehož tréninky závodnice ani jednou neabsolvovaly 
v závodní délce trati, nýbrž napřed část a těsně před závodem ne-
odjetý zbytek, obsadila 17. místo. Jízda, až na jednu opravdu vel-
kou chybu, byla vynikající. Mezičasy: 8., s chybou 33., 11. a 2. „Jela 
skvěle, ale pokazila to, prostě udělala 1,5s chybu. Zrovna tam měla 
nejvyšší rychlost ze všech, ale prakticky zastavila,“ říkal Tomáš 
Bank.

SP v oblíbeném Ga-Pa, kde poprvé v kariéře bodovala, se roz-
hodla vynechat a soustředit se na ZOH. Už v olympijském obřím 
slalomu skončila na velmi dobrém 23. místě a v 2. kole předvedla 

nejrychlejší vrchní část trati. O dva dny později se ale postarala 
o možná největší senzaci na OH, když se stala olympijskou vítěz-
kou v super-G (viz článek o ZOH). 

Po ZOH se Ester v SP přestavila už pouze na finále v Åre, kde 
se jako první závodník v historii samostatné ČR nominovala ve 
sjezdu. A to pouze na základě startů ve třech závodech. Na SG se 
nominovala jako aktuální olympijská vítězka. V Åre, kde se příští 
rok koná MS, skončila ve sjezdu na výborném 11. místě, což je její 
druhý nejlepší výsledek kariéry v této disciplíně i v SP. „Spokojená 
jsem moc, bylo to super. V jízdě byly bohužel trošky chybičky, ale 
budu míst čas se to ještě doučit,“ řekla k nevynucené kličce, které 
se před jedním ze zlomů dopustila. „Asi moje nohy neměly jasný 
plán, jak to tam vyřešit, byla jsem trochu zmatená, ale mohlo to 
dopadnout hůř. Každopádně mám radost, že jsem tady mohla 
být.“ V super-G byla na prvním mezičase 5., ale následně pro bo-
lest v zádech vyjela z trati. V pořadí SP jí ve sjezdu patří 22. místo 
(94 bodů), ve WCSL je 24., v super- G je v SP 47. (7 bodů), ale ve 
WCSL určující startovní číslo v SP je se 107 body na 21. místě.

Záda se naštěstí brzy umoudřila a v dubnu Ester vyrazila na 
sérii závodů FIS v technických disciplínách do Francie a Švýcarska. 
V Les Menuires vyhrála a byla 3. v OSL a vyjela si druhý výsledek 
sezóny 18,35 FIS bodů. Její průměr činí 18,03 FIS bodů, což je 
zlepšení loňských bodů o 1,64 bodu na cca 175. místo na světě 
a 2. místo v ČR. Ve slalomu si vyjela obdobně jako loni 26,55 FIS 
bodů (cca 250. místo a 4. místo v ČR). V rychlostních disciplínách 
je jasnou českou jedničkou. V SG má přidělených 5,33 bodů, vyje-
tých má 8,30 FIS bodů (zlepšení o sedmnáct bodů) a ve sjezdu má 
přidělených 5,60 bodů, vyjetých 13,08 FIS bodů, což představuje 
zlepšení o deset bodů. 

Ester, gratulujeme a děkujeme za výsledky a zážitky z tratí 
i v cíli!

ESTER LEDECKÁ
Neuvěřitelná olympijská vítězka v super-G, pět bodovaných výsledků ve Světovém 
poháru, kvalifikace na finále SP ve sjezdu na základě pouhých třech startů a v SG 
jako olympijská vítězka. V týmu s novým členem Ondřejem Bankem.

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH SP VÝSLEDKŮ 
ESTER LEDECKÉ
01. 12. 17 Lake Louise CAN WC downhill 7.
14. 03. 18 Åre  SWE WC downhill 11.
02.12. 17 Lake Louise CAN WC downhill 13.
14. 01. 18 Bad Kleinkirchheim AUT WC downhill 17.
13. 01. 18 Bad Kleinkirchheim AUT WC super-G 24.

zlatá sezóna 
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S
ezóna Gabriely Capové, připravující se již druhým rokem 
pod vedením trenéra Boštjana Božiće, začala nenápadně ve 

Skandinávii. Na SP v Levi nebodovala, ale slušně tam zajela 
navazující obří slalomy kategorie FIS. Následně skončila 22. ve 
slalomu Evropského poháru ve Funäsdalenu. SP v USA vynechala, 
v polovině prosince zajela 17. místo (shodně s Martinou Dubov-
skou) v paralelním slalomu EP na Kronplatzu a nastoupila naplno 
do SP ve slalomu. Po Courchevel, Lienz a Zagrebu, kdy se jí závody 
nepovedly, si řekla, že musí něco udělat jinak. „Nastavení hlavy. 
Podařilo se mi přesvědčit se, že do toho musím jít s čistou hlavou. 
Že k ničemu nevede jet s myšlenkou, že člověk nesmí udělat 
chybu.“ A 7. ledna z toho bylo ve slalomu SP famózní 19. místo 
v Kranjske Goře. V náročných podmínkách prvního kola zajela se 
startovním číslem 51 šestadvacátý nejrychlejší čas. „Snažila jsem 
se do toho pustit naplno, bojovat, nevzdávat se a nebýt ani na 
chvilku spokojená s rychlostí – jet stále víc, víc a víc a být stále na 
spodní lži a trefovat se do koryt, která tam byla. Když jsem přijela 
do cíle, moc jsem tomu nevěřila, trošku mě to překvapilo.“ V 2. 
kole se dokázala oprostit od tíhy okamžiku a ještě zrychlit. Zajela 
devátý čas a posunula se na konečnou 19. příčku. „Šla jsem do 
toho s tím, že nebudu myslet na výsledek. Nechtěla jsem totiž jen 
přijet do cíle, ale jet dobře, využít dobré trati a byla jsem ochotna 
proto riskovat třeba i výpadek. Mám velkou radost,“ chrlila ze sebe 
Gábina, která si tím splnila jeden ze svých snů. „Napřed jsem se 
chtěla ‚jen‘ zlepšovat a když jsem viděla, že se přibližuji, že v EP 
začínám bodovat, začala jsem snít o bodech ze Svěťáku.“ 

Další sen se jí splnil nominací na ZOH, kde skončila 29. v obřím 
slalomu, slalom nedokončila (viz článek o ZOH). 

Nicméně od úspěchu v Kranjske Goře jakoby byla Gábina vymě-
něná. Její jízdní projev byl technicky daleko vytříbenější a se-
bevědomější. Pravidelně ve slalomech SP atakovala TOP30 (34. 
Flachau, 34. Lenzerheide, 37. Ofterschwang) a výrazně vylepšila 
dosavadní maximum v Evropském poháru. V Melchsee – Frutt 
obsadila ve slalomu skvělé 4. místo za 14,49 FIS bodů, když vyhrá-
la 2. kolo. Celkem bodovala letos v EP 6x a s 96 body jí v pořadí 
slalomu patří 24. příčka, čímž si v EP zajistila výhodnou startovní 
pozici pro úvod příští sezóny. 

Startovní pozici si výrazně vylepšila také pro Světový pohár. 
Už v OSL kategorie FIS v Kranjske Goře obsadila 4. místo za, do 
té doby nejlepších, 17,66 FIS bodů, na FEC na Jižním Sachalinu 
body ještě výrazně vylepšila. Ve všech čtyřech závodech byla na 
stupních vítězů: 2x 2. v SL, 2. a 3. v OSL a vyjela si průměr 9,46 FIS 
bodů v SL a 11,63 v OSL, což znamená 54. a 88. místo na světě. 
Pro úplnost doplňme, že v pořadí slalomu Světového poháru drží 
padesátou příčku a ve WCSL (World Cup Start List), do které se 
nezapočítávají body ze City Event, je 47.

Na MČR pak vyhrála náskokem více než dvou vteřin svůj první 
dospělácký titul v obřím slalomu za kvalitních 15,10 FIS bodů, dru-
há byla ve slalomu. Pro nadcházející sezónu je českou obřákovou 
jedničkou a slalomovou dvojkou a budeme ji proto v technických 
disciplínách pravidelně vídat ve Světovém poháru.

„Cíle, co jsem si na letošek vytyčila, se mi skoro všechny povedly 
splnit. Příští rok chci zabojovat ještě víc.“ Skoro?? „No, chtěla 
jsem ještě bodovat v obřáku v Evropském poháru, ale jela jsem 
letos jen jeden,“ vysvětlila Gábina a my jí gratulujeme k úspěšné 
sezóně.

Velký progres, prvních dvanáct bodů do SP za 19. místo ve slalomu v Kranjske 
Goře, první TOP10 výsledek v EP, nominace na ZOH, průnik v obřím slalomu do 
světové stovky, ve slalomu na hranici světové padesátky – to je dosud nejlepší se-
zóna v kariéře Gabriely Capové.

Průlomová sezóna
GABRIELA CAPOVÁ
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P řesto se sezónou obecně Martina spokojená nebyla. Vůbec 
pak ne s obřím slalomem, kterému se věnovala mnohem 

méně než slalomu. Věta ‚Jsem zklamaná.‘ se objevovala častěji, 
když Martina promlouvala o svých výkonech v SP, kdy jí s konku-
renceschopným startovním číslem (cca 37) druhé kolo několikrát 
těsně uniklo. Do závodů SP ovšem vlétla jako uragán. Hned 
v úvodním slalomu v Levi zajela v 1. kole 16. nejrychlejší čas 
a vypadalo to na fantastický výsledek. Vlažněji projetá prudká 
pasáž druhého kola ale Martinu odsunula na 29. místo. „Z první-
ho kola mám radost, dokázala jsem si, že s těmi holkami můžu 
závodit a všechny mezičasy na rovině jsem měla hodně rychlé. 
Když už jsem byla po 1. kole 16., chtěla jsem výš nebo to udržet. 
Takže ano, jsem z druhého kola zklamaná.“ Jinak byla samozřej-
mě ráda za dva body do hodnocení SP. 

Dalších pět bodů do SP přišlo po Novém roce v Zagrebu, kde 
zajela 26. místo. Byla na ni znát obrovská úleva, v předchozích 
dvou slalomech totiž těsně nepostoupila (34. SL Killington, 35. SL 
Lienz). „Jsem strašně ráda, že tam zase jsem, konečně.“ V druhém 
kole se o příčku zlepšila. „Z celkového 26. místa se těším. Vždycky 
je co zlepšovat a ani tato jízda nebyla optimální. I když jsem se do 
toho pustila dobře, pokazila jsem nájezd do roviny a i na přecho-
du do prvního prudkého mě to koplo. V závěrečném prudkém 
se dalo jet příměji, jak jsem později zjistila z videa. Ale vážím si 
každého jednoho bodu, protože ve Světovém poháru není zase 
tak jednoduché bodovat.“

O pár dní později to ve Flachau na 31. místě o jedinou setinu 
nevyšlo. „Takto malý rozdíl je mezi velkou spokojeností a vel-
kým zklamáním,“ říkala Martina v cíli prvního kola a ukazovala 

přitom téměř sevřený palec s ukazováčkem symbolizující jednu 
setinu. Capová byla v tomto slalomu 34. a dohromady české-
mu duu chybělo jen dvanáct setin na body, což byla na jedné 
straně smůla, ale na druhé straně to ukázalo, že český slalom 
má i po loňském odchodu Šárky Strachové potenciál. Těsně 
za body skončila Martina ještě v Ofterschwangu na 33. místě 
a v Lenzerheide byla na druhém mezičase 26., ale následně 
vypadla. Ve slalomu SP jí se 7 body patří čtyřiapadesátá příčka, 
ve WCSL, která nezahrnuje závody City Event, je padesátá.

Na svých druhých ZOH obsadila ve slalomu 29. místo a OSL 
nedokončila. Získala však pro ČR jediný bod v osmifinále týmo-
vé soutěže (viz článek o ZOH).

První TOP10 výsledek zajela v EP, když ve slalomu v Melch-
see – Frutt obsadila 8. místo. V druhém kole jí patřil druhý 
nejrychlejší čas. V EP letos startovala 3x a 3x bodovala, celkem 
nasbírala 45 bodů. 

V závěru sezóny podnikla spolu s G. Capovou hon na body 
na Far East Cup do Ruska, kde Martina zvítězila v jednom SL 
za 6,00 FIS bodů a ve druhém byla 3. za 8,39 FIS bodů. Průměr 
7,20 FIS bodů je zlepšení loňských hodnot o 0,52 a znamená 
36. místo na světě. Přinese jí opět konkurenceschopnou star-
tovní pozici v SP. 

Na MČR Martina vyhrála slalom a druhá byla v obřím sla-
lomu. Za zmínku stojí i letní sezóna na Novém Zélandu, kde 
zajela 3. místo na Australsko-Novozélandském poháru v SL 
a vyhrála prestižní paralelní slalom na Audi Winter Games.

Příští sezónu bude Martina nastupovat do slalomu SP opět 
v roli české slalomové jedničky.

Už pátou sezónu po sobě boduje ve slalomech Světového poháru Martina Dubov-
ská. Letos, stejně jako během předchozích dvou sezón, bodovala dvakrát, a to v Levi 
a v Zagrebu. Přidala nejlepší výsledek kariéry v EP, startovala podruhé na ZOH, zví-
tězila na Audi Winter Games a vyjela si nejlepší body kariéry ve slalomu.

MARTINA DUBOVSKÁ
Slalomová stálice 
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L
oni 20. dubna podstoupila plastiku ACL u MUDr. Jiřího 
Beznosky v Benešově a věřila, že s novým předním zkříženým 

vazem to může být jedině lepší než předchozí sezónu, kdy 
převážnou část závodila bez něj. Nicméně cesta zpět nebyla 
jednoduchá, ačkoliv Kateřina dělala maximum a návrat do závodů 
kvůli ZOH i lehce uspěchala. Na lyžích stála poprvé v září (5 měsíců 
po operaci), první závody jela 1. prosince a o tři týdny později už 
byla na startu prvního SP v OSL v Courchevel, který nedokončila. 
„Málem jsem se nahoře dojetím, že na startu můžu být, rozbrečela. 
Cloumaly se mnou od rána emoce, ale samotný závod byl taková 
facka a to i přesto, že jsem žádná očekávání neměla. Trénink prostě 
chybí, nikdo ty branky za mě neodjezdí.“ Navíc koleno začalo 
otékat. „Dostalo fakt zabrat. Bolelo nejvíc od operace. Okolní svaly 
byly úplně zatuhlé a v koleně to zezadu tahalo.“ Koleno bohužel 
otékalo a bolelo ještě minimálně měsíc. Do toho přišel po Novém 
roce zánět středního ucha a s antibiotiky další vynucená pauza. Ve 
Špindlerově Mlýně na MČR rychlostních disciplín v polovině ledna 
ale dokázala vyhrát titul ve sjezdu, na SP v OSL na Kronplatzu 
zvládla poprvé dojet bez bolesti a následně na SP v Lenzerheide 
zajela 23. místo v alpské kombinaci. Se startovním číslem 24 podala 
v SG velmi dobrý výkon, na druhém úseku měla dokonce 12. čas, 
v cíli pak byla 28. Ve 2. kole (SL) tak startovala jako třetí a jedenadva-
cátým časem si zajistila konečnou 23. příčku. „Super-G jsem zvládla 
dobře, sice od poloviny to bylo nerovné, ale čas byl slušný. Před 
slalomem na mě dolehla nervozita, přece jenom v něm moc 
naježděno nemám. Nedokázala jsem to proto napálit, ale body 
z toho jsou a to je pro mě hodně důležité,“ byla šťastná Kateřina.

Na svých druhých ZOH měla na OSL indispozici a nedokončila 
jej, v SG byla 33., v DH 26. a v závěrečné AC skončila 17. (viz článek 
o ZOH).

Indispozice ze ZOH se přetavila v únavu i po nich. Začátkem 
března na SP v Crans Montaně jí došly síly a musela se spokojit 
s 31. příčkou a odstupem jedné vteřiny za třicátou. Další vteřinu za 
ní, na 32. místě, skončila její kamarádka, tréninková parťačka a ne-
slyšící osobnost světa Tereza Kmochová. Kateřina si v cílí postesk-
la: „Strašně mě od poloviny SG bolely nohy, přitom to bylo krátké. 
Štve mě to. Vím, že mám na víc. Ale když jedu super-G o vteřinu 
pomaleji než všichni ostatní, tak už to ve slalomu dohnat nejde. 
Horší je, že nevím, co s tím.“ 

Nakonec vyrazila ještě do Španělska a Andory na závěrečnou 
sérii Evropského poháru a 2x bodovala. V obřím slalomu v La 
Molina skončila 27. a na finále EP v Soldeu v super-G na 28. místě. 
Následně se dostavily potíže se zády, kvůli kterým vynechala MČR 
v technických disciplínách a musela ukončit sezónu.

Bodově sezóna nedopadla optimálně. Pokud se nepodaří pro-
longace bodů (Kateřina má o start navíc, než požaduje FIS) bude 
mít ve všech disciplínách přes čtyřicet FIS bodů. V opačném pří-
padě jí udělí status zraněného a stávající FIS body budou zatíženy 
pouze 10% přirážkou. V tom případě by v ČR figurovala ve všech 
disciplínách v TOP3. Každopádně v pořadí SP v alpské kombinaci jí 
patří 36. místo, ve WCSL je 38. Znamená to, že vyjíždí pro ČR další 
startovní místo v AC na příští sezónu. „Letos toho bylo na moji 
hlavu strašně moc, takže můžu být ráda za to, co se mi povedlo,“ 
řekla po sezóně Kateřina.

Návrat do závodního módu po dubnové plastice předního zkříženého vazu v pra-
vém koleni nebyl pro Kateřinu Pauláthovou jednoduchý a v podobném duchu se 
nesla celá sezóna navzdory skutečnosti, že dokázala získat osm bodů do SP za 
23. místo v alpské kombinaci v Lenzerheide.

prožívala obtížnou sezónu

KATEŘINA 
PAULÁTHOVÁ
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U ž podruhé absolvoval přípravné soustředění rychlostních 
disciplín v Chile se skupinou podporovanou Tomášem 

Němcem a v rámci chilského pobytu startoval také ve slalomu 
Jihoamerického poháru, který vyhrál – v do té doby – nejlepších 
bodech kariéry 14,82. V Chile si vyjel také nejlepší body kariéry 
v SG: průměr 26,17. Na vítězství v SAC úspěšně navázal v prosinci 
na Far East Cupech v čínském Wanlongu, kde v obou SL s přehle-
dem zvítězil (13,01 a 14,01 FIS bodů) a další 1. místo přidal 
v závodě FIS (15,52 FIS bodů). „Ten slalom je letos dobrý a líbí se 
mi tady v Číně i čistě technický, velmi suchý a agresivní grippy 
sníh. Je to pro mě příjemné a dává to v jízdě rychlou odpověď.“ 

Na velkých akcích přišla Ondrova chvíle v alpské kombinaci. Na 
SP ve Wengenu se mu podařilo potvrdit loňský úspěch, když letos 
opět bodoval, tentokráte si na 30. místě připsal jeden bod. Těsně 
za ním skončil o šest setin 31. Filip Forejtek a Kryštof Krýzl obsadil 
34. místo. Byl to letošní jediný bodový výsledek v SP pro české 
mužské barvy. Berndtovi patří v hodnocení alpské kombinace 
v SP 40. místo a ve WCSL je 45. Pro příští sezónu tak zajišťuje pro 
ČR druhé startovní místo v AC.

Na ZOH v Pchjongčchangu v alpské kombinaci zajel životní 16. 
místo, v SG skončil 35. a technické disciplíny nedokončil. Po 1. 

kole alpské kombinace (DH) přitom figuroval mimo otáčející se 
třicítku, ale skvělý výkon ve slalomové části ho katapultoval na 16. 
příčku. A to si den před závodem zlomil palec na pravé ruce (viz 
článek k ZOH).

Kromě již zmiňovaných závodů a dalších šesti Českých pohárů 
vyhrál také v březnu obří slalom kategorie FIS na slovinském 
Starém Vrchu za 17,72 FIS bodů a spolu s druhým Janem Zabystřa-
nem se postarali o český double. 

Ondrovi se vydařil také závěr sezóny, když vyhrál nebo byl 
stabilně na stupních vítězů ve všech závodech včetně mistrovství 
Slovenska, na kterém zvítězil v obřím slalomu. Už v lednu se stal 
prvním mistrem ČR ve sjezdu a v březnu přidal s obrovskou převa-
hou téměř čtyřech vteřin titul mistra ČR ve slalomu. 

FIS body si český reprezentant vylepšil ve slalomu na 13,39 
bodů, což znamená cca 120. místo na světě, v obřím slalomu na 
16,30 (cca 180. místo), v super-G a 26,17 (cca 200. místo). Hodnota 
alpské kombinace činí 28,47 (cca 95. místo), sjezdu 30,15 FIS bodů 
(cca 190. místo). V obou technických disciplínách mu v ČR patří 
2. místo za zraněným Kryštofem Krýzlem, který si stihl vyjet body 
v létě na Novém Zélandu a v Austrálii. V super-G a alpské kombi-
naci je českou jedničkou, ve sjezdu druhý za Filipem Forejtkem.

Ondřej Berndt letos zažil úspěšnou sezónu. Bodoval 30. místem v SP v alpské kom-
binaci ve Wengenu, nominoval se na ZOH, kde zajel životní alpskou kombinaci, vyhrál 
dva slalomy FEC a jeden SAC, 19x vystoupil na stupně vítězů, z toho 12x na stu-
peň nejvyšší. Zlepšil se ve slalomu a nejlepší body kariéry si zajistil i v obřím slalomu 
a super-G.

ONDŘEJ BERNDT
Nejlepší sezóna dosavadní kariéry
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„A“ TÝM

KRYŠTOF KRÝZL – CELKOVÝ 
VÍTĚZ ANC

Z ranění kolene předčasně ukončilo sezónu Kryštofa Krýzla 
a připravilo ho o čtvrté ZOH. Na SP v Ga-Pa si v OSL 28. ledna 

přetrhl přední zkřížený vaz a poranil meniskus. Ihned podstoupil 
operaci u prof. Finka v Hochrum. V létě na N. Zélandu a v Austrálii, 
které absolvoval místo rychlostního soustředění v Chile s týmem 
podporovaným Tomášem Němcem, zajel tři 3. místa v ANC a celý 
seriál Australsko-Novozélandského poháru jako vůbec první Čech 
vyhrál. „Samozřejmě jsem to nečekal. Je to příjemné a je to poprvé, 
co jsem takto celkově vyhrál kontinentální pohár. Asi to nějakou 
hodnotu má, docela o tom píšou i zahraniční servery,“ usmíval se 
Kryštof. Z jižní polokoule se vracel optimisticky naladěn a s 10,36 FIS 
body v SL a 11,77 FIS body v OSL. V SP ale nastupoval s vysokými 
startovními čísly přes šedesát, psychicky ho to sráželo na kolena 
a výkonnostně se trápil. Navíc mu ze zdravotních důvodů vypadl 
trenér Daniel Fahrner a hledal náhradu i koncepční řešení v podobě 
Günthera Birgmanna. V rozbitých tratích SP se mu letos poprvé po 
11 letech ani jednou nepovedlo postoupit do 2. kola. Přitom stačil 
úvodem sezóny jeden podařený OSL a naskočil do třicítky ve WCSL. 
Před sezónou v ní s 31 body figuroval na 36. místě, ale čtyři závodní-
ci nejezdili, takže byl de facto 32. a od posledního nasazovaného 
závodníka ho dělily jen 2 body. V EP bodoval 22. místem v SL ve Val 

di Fassa (zajel 3. čas druhého kola) a v USA v obřím slalomu NAC byl 
12. Ve slalomu FIS v Seefeldu zajel 2. místo za 14,20 FIS bodů, v létě 
získal titul mistra N. Zélandu v SL za 11,92 FIS bodů a 3. byl v OSL. 
Jeho konečné body 10,36 v SL a 11,77 v OSL znamenají cca 80. 
a 100. místo ve světovém žebříčku a pozici české jedničky v obou 
disciplínách. Na sníh by se po rekonvalescenci měl vrátit v polovině 
léta. Věřme, že silný jako dřív.

FILIP FOREJTEK – 5. NA MSJ 
Druhou sezónu v reprezentačním „A“ týmu absolvoval vě-
kem poslední rok junior Filip Forejtek. Vstoupil do ní s novým 
trenérem Danielem Gašparem a s novým materiálem Atomic, 
absolvoval kemp rychlostních disciplín v Chile v rámci týmu 
podporovaného Tomášem Němcem, velký úspěch zaznamenal 
na MSJ ve sjezdu a nominoval se na své první ZOH. Do závodní 
sezóny vstoupil vítězstvím v SL na NJR v Soldě (ITA), 3. místo 
přidal v OSL na NJR v Sovignonu (SUI) a mezi svátky se v SL 
dostal poprvé pod dvacet bodů, když v Seefeldu (AUT) skončil 4. 
za 16,50 FIS bodů. Blízko prvním SP bodům kariéry byl v alpské 
kombinaci ve Wengenu, kde skončil na 31. místě s odstupem 
0,06s na třicátého. „Sjezd se mi docela povedl s tím startovním 
číslem a slalom jsem měl jet rychleji, abych nebyl 31., což mě 
štve.“ Ve sjezdu ČP si den před MČR vyjel 2. místem 29,74 FIS 
bodů (nakonec 2. výsledek sezóny) a v AC vyhrál premiérový 
titul mistra ČR v mužích, v SG skončil 2. TOP výsledek sezóny 
přišel na MSJ ve sjezdu, když ho od medaile na 5. místě dělilo 
0,26s a od titulu juniorského mistra světa jen 0,28s. „5. místo je 
na MSJ hezké umístění, ale ještě lepší je časový odstup. Vyjel 
jsem si také body (pozn. 23,45). Jsem spokojený,“ řekl s tím, že 
se mu jelo dobře a materiál také fungoval. V polovině MSJ se 
přesunul na své první ZOH, kde byl nejrychlejším Čechem v DH, 
SG i OSL. (Viz článek o ZOH). Závěrem sezóny si vyjel body na 
sérii ČP. V SL v Albrechticích za 1. místo druhý výsledek sezóny 
20,40 a průměr tak stlačil na 18,45 (cca 215. místo na světě). To 
je v porovnání s loňskem zlepšení o 20 bodů a 500 míst. V obřím 
slalomu na Stohu si 1. a 2. místem zajistil průměr 19,37 (cca 250. 
místo) a zlepšení o 10 bodů a nejméně 200 míst. Ve sjezdu 26,60 
bodů (cca 160. místo), v SG 43,03 (cca 425. místo) a v AC 39,91 
(cca 195. místo). V ČR je v DH 1., v SL, OSL a AC 3. a v SG 5.

JAN ZABYSTŘAN – 14. NA MSJ
Strávil první sezónu v mužském áčku. Také on se na letošní 
sezónu připravoval v Chile (s týmem podporovaným Tomášem 
Němcem) a s novým materiálem Atomic. Zlepšil se, nominoval 

DALŠÍ 
ČLENOVÉ 
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poprvé na ZOH, na MSJ zajel velmi dobře, stál na stupních vítězů 
na FEC a v dalších 6 závodech. Už v Chile si zajistil 15. místem 
v SAC první bodový výsledek v AC (27,09), když zajel nejrych-
lejší 2. kolo (SL). Druhý výsledek v AC 31,98 přidal v Ga-Pa, kde 
skončil 2. v závodě FIS, 3. místo získal na juniorském mistrovství 
Německa. Úvodem sezóny obsadil 2. místo v SL na NJR v Soldě, 
pokračoval 1. místem v OSL na NJR v Arose a následně v Číně 
skončil 2x třetí na Far East Cupu v SL. Při svém třetím startu v SP 
skončil na 37. místě v AC v Bormiu. V lednu zvítězil ve FIS SL na 
Lohbergu v nejlepších bodech kariéry 22,34. Tréninky DH na MSJ 
odjel lehce nemocný, v závodě sjezdu to ještě trochu ovlivnilo 
jeho výkon, ale v super-G zajel perfektní 14. místo. „Bylo to těžké 
SG, v jednom místě se docela hodně padalo, tak jsem si to tam 
možná trochu moc pohlídal, určitě se tam dala jet agresivnější 
stopa, ale se 14. místem jsem spokojený.“ Po rychlostních disci-
plínách odcestoval z MSJ na své první ZOH, kde skončil 40. v SG 
a 46. v DH (viz článek o ZOH). Po ZOH zajel 2. místo ve FIS OSL 
na Starém Vrchu v nejlepších obřákových bodech kariéry 25,69 
a o tři dny později v Rogle přidal druhý SL výsledek sezóny 23,69 
FIS bodů. Poté sezónu ukončil, aby mohl na gymnáziu odmatu-
rovat v jarním termínu. V SL je s 23,03 FIS body (cca 325. místo 
na světě) 4. v ČR, v OSL s 27,72 (cca 470.) 6. v ČR, v AC s 29,54 
(cca 110. a v juniorech pro příští rok 7. na světě) 2. v ČR, v SG 
s 39,28 (cca 370.) 3. v ČR a v DH s 41,80 (cca 260.) 5. v ČR. 

ČLENOVÉ „A“ TÝMU  
JAN HUDEC A KLÁRA KŘÍŽOVÁ 
UKONČILI SPORTOVNÍ KARIÉRU

JAN HUDEC měl opět zdravotně náročnou sezónu. 
Na jarním soustředění na Kaunertalu vyletěl ze sjezdovky 
a zranil si koleno i rameno a musel podstoupit dvě operace. 
Na sníh se vrátil až po pěti měsících v listopadu. V sezóně odjel 
11 závodů, z toho 2 na ZOH, tři v SP, 1 v EP, 2 v NAC, jeden FIS 
závod a sjezd na MČR, plus slalom na MČR, kterým se v březnu 
převlečený za pandu rozloučil s kariérou. V SG na NAC dokázal 
bodovat 30. místem. V lednu se mu při EP ve Wengenu vysunula 
meziobratlová plotýnka. „Jakmile jsem to ucítil, polevil jsem 
v oblouku a vyjel z trati. Už jsem totiž tohle zranění dříve měl. 
Postaral se o mě Dr. Müller – Wohlfahrt v Mnichově, zůstal jsem 
u něj 3 dny. Dostal jsem 2x po dvanácti injekcích s výživou pro 
plotýnky a na uvolněni svalů, které byly totálně ve spazmu. Pak 
jsme makali s fyzioterapeutem a cvičili s trenérem. Nakonec 
přiletěl z Holandska osteopat, který mě narovnal.“ Mohl tak 

absolvovat MČR ve sjezdu, kde skončil na 2. místě, i další 
program. Na poslední chvíli se totiž dostal do olympijské 
nominace za zraněného Kryštofa Krýzla. „Je mi je hrozně moc 
líto Kryštofa, je hrozné zranit se takto před Olympiádou. Já už 
jsem byl smířený s tím, že nikam nepojedu a taky jsem říkal, že 
kdyby se to změnilo, musel by to být osud, nějaké řízení vyšší 
moci a ono se to stalo, takže to beru jako obrovský dar, za který 
děkuji.“ Na ZOH skončil ve sjezdu 45. a také radil se stopou 
a pojetím našim klukům (viz článek o ZOH). V březnu se rozloučil 
s kariérou v SL na MČR ve Šindlerově Mlýně, kde Pandu kolegové 
z reprezentace slili od hlavy až k patě sektem. Jeho nejlepší 
výsledky jsou spjaty s Kanadou, ale na poslední dvě sezóny 
se vrátil do rodné vlasti, odkud za totalitního režimu s rodiči 
emigrovali.

Jan Hudec se účastnil 3x ZOH (2018, 2014, 2010), získal bron-
zovou medaili v SG Soči 2014, 6x se účastnil MS (2017, 2013, 
2011, 2009, 2007, 2003), kde získal stříbrnou medaili v DH Åre 
2007, dvě 7. místa v SG (Åre 2007 a St. Moritz 2003), 9. a 12. mís-
to v DH a SG ve Schladmingu 2013. Ve Světovém poháru 
2x zvítězil (DH Chamonix 2011/12 a DH Lake Louise 2007/08), 
2x byl 2. (SG Val Gardena 2013/14 a SG Crans Montana 2011/12) 
a obzvlášť si váží 3. místa v DH v Bormiu 2007/08. „Protože o mně 
říkali, že umím zajet jen tam, kde to není technické a v Bormiu 
jsem ukázal, že umím i zatáčky.“ V SP získal dalších 19 TOP10 
výsledků, celkově bodoval 70x (SG, DH). V Severoamerickém 
poháru 3x zvítězil, 12x stál na stupních vítězů a v r. 2012 vyhrál 
hodnocení sjezdu. V Evropském poháru bodoval 12x, nejlépe 
byl 8. a 9. v SG. Na MSJ ve Verbier 2001 skončil 4. v DH a 15. v SG, 
v Mt. St. Anne 2000 byl 13. v SG. Je mistrem Kanady v OSL 2011, 
vicemistr v SG 2010 a 3x 3. místo získal v SG 2011, DH 2006 a DH 
2011. Z MČR má stříbro z DH 2018. Na mezinárodních závodech 
FIS 11x vyhrál, celkem 32x vystoupil na stupně vítězů. Ve světo-
vém žebříčku byl ve sjezdu nejvýš v r. 2013 na 9. místě, v SG mu 
na část sezóny 2015 patřila 3. příčka.

KLÁRA KŘÍŽOVÁ po loňské, z finančních 
a zdravotních důvodů zrušené sezóně, zrušila i tu letošní. 
Absolvovala ještě mírně okleštěnou přípravu v (pro rychlostní 
disciplíny) limitovaných evropských podmínkách a odletěla 
na SP do Lake Louise. Bohužel při tréninku sjezdu v Nakisce 
měla velmi nepříjemný pád do sítí. „Znemožnil můj start v DH. 
I přes sebezapření jsem se ale rozhodla naskočit alespoň do 
SG, které však moji indispozici jen zhoršilo. Při příletu zpět do 
Evropy jsem se dozvěděla, že další můj velmi důležitý sponzor 
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odstoupil od naší dohody. Doma jsem došla k závěru, že nemám 
dostatek finančních prostředků.“ Poté startovala už pouze na 
lednovém MČR rychlostních disciplín, kde se v SG, oblečená 
v dobovém oblečení z období počátku lyžování v Království 
Českém, rozloučila se sportovní kariérou. „Nebylo to jednoduché 
rozhodnutí, proběhlo i nemálo slz, ale nakonec jsem ráda za 
všechno, jak bylo a co mi lyžování přineslo nebo vzalo. Potkala 
jsem spoustu skvělých lidí, měla možnost cestovat, naučit se 
jazyky. Hlavně jsem ale dělala sport, který miluji a vždycky 
milovat budu.“ Lyžování a sportu zůstává Klára dál věrná. 

Klára Křížová startovala na dvou ZOH (2014, 2010) a nejlépe 
byla 17. v SG, 19. v AC a 21. v DH (vše Soči 2014), 4x se účastnila 
MS (2015, 2013, 2011, 2009) s nejlepším 20. místem v AC 2015, 
24. DH v 2013. Ve Světovém poháru 12x bodovala (6x DH, 5x SG, 
1x AC), nejlépe hned poprvé 20. místem v DH ve Sv. Mořici 2010, 
celkem v SP nasbírala 49 bodů. V Evropské poháru 6x vystoupi-
la na stupně vítězů (2x 2. místo SG, DH, 4x 3. místo SG, 3x DH) 
a v hodnocení disciplíny skončila 4x v TOP10 (6. SG 2016, 6. DH 
2013, 7. DH 2012 a 9. DH 2014). Na MSJ startovala 5x (2009, 
2008, 2007, 2006, 2005) a nejlepšími výsledky jsou 8. a 9. místo 
v SG a DH v Ga-Pa 2009 a 14. v DH Formigal 2008. Je pětinásob-
nou mistryní ČR (3x SG – 2013, 2012, 2008, 2x alpská kombi-
nace – 2013, 2008), mezinárodní mistryní Německa SG 2014, 
2x mezinárodní mistryní Slovenska SG 2013, AC 2012. V rámci 
mezinárodních závodů 21x vyhrála, 15x byla druhá a 15x třetí. Ve 
světovém žebříčku jí po sezóně 2015 patřilo 29. místo v AC, v DH 
byla 43. v r. 2014 a v SG 55. v r. 2016. 

Kláro, DĚKUJEME!!!

REPREZENTAČNÍ VÝBĚR

ZRANĚNÁ PAVLA KLICNAROVÁ
Smůla se letos lepí na paty Pavle Klicnarové. V létě si kompliko-
vaně zlomil kotník její trenér a partner Jan Kvasnička a v prosinci 
při tréninku před SP ve Sv. Mořici si bohužel přivodila frakturu 
holenní kosti Pavla. „Při rozježdění na trénink SG jsem skočila 
do zatáčky a dopadla do komprese. Mám 2 – 3 podélné fraktury 
pod kolenem,“ říkala. Ještě ten den byla ve Sv. Mořici operována, 
ale po operaci se u ní rozvinul compartment syndrom, kterému 
švýcarští lékaři nevěnovali pozornost. Když Švýcaři nereago-
vali na urgence českých lékařů, kteří podezření na syndrom 
vyslovili, nechala se Pavla převézt do FN Brno, kde jí syndrom 
potvrdili a okamžitě operovali. Bohužel jí do té doby už částečně 
znekrotizoval holenní sval zodpovědný za přitažení špičky nohy 
k bérci a lékaři jí museli 50% tohoto svalu odstranit. Zároveň 
compartment syndron způsobil prosáknutí nervu, který bude re-
generovat velmi dlouho. Celkem musela podstoupit pět operací, 

poslední v únoru, kdy jí vyčistili koleno od úlomku kostí, které 
švýcarští lékaři při operaci přehlédli. Jedna operace Pavlu ještě 
zřejmě čeká. „To koleno mi jde do strany, budu ho mít nestabilní, 
protože se měl použít kostní štěp, ale v Mořici to jen sešroubo-
vali a horní kloubní plochu nechali na straně propadlou,“ krčila 
rameny, leč neztrácela optimismus a trpělivost, když přijela v roli 
fanouška na březnové MČR. Moc Pavle držíme palce a přejeme 
co nejrychlejší uzdravení.

OLYMPIONIK ADAM KOTZMANN
Splněný sen v podobě nominace na ZOH prožil Adam Kotz-
mann. „Znamená to pro mě obrovský úspěch, je to vrchol asi 
pro každého sportovce. Vůbec jsem s nominací už nepočítal. 
Udělal jsem si už i plán závodů v Evropě po dobu OH a nakonec, 
na poslední chvíli, to takhle vyšlo. Byl to až šok, když jsem se to 
dozvěděl.“ Na ZOH bohužel vypadl v SL i OSL (viz článek o ZOH), 
ale trénink s nejlepšími na náročných svazích a skvěle připra-
vených pistách mu hodně dal a toho využil v dalších závodech. 
Především na MČR v OSL, kde získal svůj první titul mistra ČR 
v kategorii mužů a druhý skončil ve slalomu. Druhý byl také 
na mistrovství Slovenska v SL, 3. na mistrovství Belgie v OSL. 
Bodově má v OSL vyjetých 24,19 FIS bodů, což je cca 370. místo 
na světě a 5. místo v ČR.

10 REPREZENTACE



ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. 03. 1995
Klub: Dukla Liberec, ICE TEAM.CZ 
Realizační tým: Tomáš Bank (trenér), 
Ondřej Bank (trenér), Petr Kouřil (trenér 
a servisman), Jan Klapáč (osobní trenér 
a mentor), Jakub Marek (fyzioterapeut), 
Pavel Krč, Petr Ondruš (kondiční trenéři), 
Viktor Valta (manažer), Zuzana Ledecká 
(vedoucí týmu)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Don Quiet
Sponzoři: Coca-Cola, Tipsport, Visa, 
GHC Genetics, Adidas, ROBE, Lina, Audi, 
Piz Buin, Sport Invest, Czech Tourism
Disciplíny: DH, SG, AC, GS, SL

JAN HUDEC
Narozen: 19. 08. 1981
Klub: nezařazený člen SLČR
Realizační tým: Marek Schromm (trenér, 
servisman) Daniel Ivan (kondiční trenér)
Vybavení: Rossignol, Lange, Birki, 
Vagus, Level, Dainese, R Jet, Don Quiet
Sponzoři: Blackshire capital, 
pandaHAUS, Olomoucký kraj, Město 
Olomouc, Swix, Hakr, Wobenzym, 
Hotel Palac Bielawa, Nominal, Aplikační 
centrum BALUO Olomouc, Mall.cz, Pure 
North Energy, Lease & go, Kampa Park 
Restaurant
Disciplíny: DH, SG

ONDŘEJ BERNDT
Narozen: 29. 09. 1988
Klub: TJ Bižuterie Jablonec
Realizační tým: Michal Kunst (trenér), 
Jakub Chroustovský (manažer)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, R Jet, Don 
Quiet
Sponzoři: Amer sports, Ski Areál 
Klínovec, Stema construct, SKI Bižu
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH 

KRYŠTOF KRÝZL
Narozen: 12. 10. 1986
Klub: Dukla Liberec, WRA
Realizační tým: Daniel Fahrner 
(trenér), Günther Birgmann (trenér), 
Svatopluk Kovář (servisman), Josef 
Andrle, Petr Klofáč, (kondiční trenéři), 
Jan Špalek (fyzioterapeut), MUDr. Jiří 
Beznoska, MUDr. Marcel Staša, Aleš Krýzl 
(konzultant týmu)
Vybavení: Fischer, Leki, POC, R Jet, Don 
Quiet
Sponzoři: Dukla Liberec, Radka, Natland 
group, Audi, Reebok, Nokian Tyres, DB 
Schenker, Calabrone, Tony Sailer, Mico
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
Narozena: 13. 07. 1989
Klub: Ski Zlín Charvátová, Olymp 
Centrum sportu MV
Realizační tým: Andrej Možina (trenér), 
Primož Skrbinek (servisman), Michal 
Peroutka (fyzioterapeut), Jaroslav Blažek 
(kondiční trenér)
Vybavení: Croc Skis, Marker, Lange, 
Leki, Bollé, R Jet, Don Quiet
Sponzoři: Olymp CS MVČR, SLČR, 
NORTHFINDER, Kovárna VIVA
Disciplíny: DH, SG, AC

KATEŘINA  
PAULÁTHOVÁ
Narozena: 23. 7. 1993
Klub: Ski Club Paulát Havířov, Olymp 
Centrum sportu MV
Realizační tým: Radovan Pauláth 
(trenér), Jan Kempa (kondiční trenér), Jan 
Koukal (manažer), MUDr. Jiří Beznoska
Vybavení: Rossignol, Swix, Shred, 
Hestra, Slytech, Skins, R Jet, Don Quiet
Sponzoři: Olymp CS MVČR, Lípa Resort, 
ren power, Relax Havířov, Město Havířov, 
Moravskoslezský kraj, Bootfitting.cz, B4B, 
Peter Legwood, Sport servis Pauláth
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

MARTINA DUBOVSKÁ
Narozena: 27. 02. 1992
Klub: Ski Klub Špindl, Olymp Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Jano Dubovský 
(trenér), Branislav Bízik (pomocný 
trenér)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Leki, 
POC, R Jet, Don Quiet
Sponzoři: České dráhy, Olymp CS 
MVČR, Liptospol, Insider
Disciplíny: SL, GS

ŽENY:

MUŽI:

PROFILY
A – TÝMU

GABRIELA CAPOVÁ
Narozena: 08. 10. 1993
Klub: Ski team Ostrava, Olymp Centrum sportu MV
Realizační tým: Ing. Ivan Cap (šéf týmu a manažer), Boštjan Božić (trenér), doc. David 
Zahradník, Bc. Dalibor Pudich (kondiční trenéři), Mgr. Lucie Capová (fyzioterapeut), 
MUDr. Radek Hranický
Vybavení: Croc, Marker, Lange, Leki, POC, R Jet, Don Quiet
Sponzoři: Ivan Cap, RIMGO středisko podpory vrcholového sportu, CISO Centrum 
individuálních sportů Ostrava, Olymp CS MVČR, Nanox – wax, Skiareál Kopřivná
Disciplíny: SL, GS

FILIP FOREJTEK
Narozen: 03. 11. 1997
Klub: SA Špindl
Realizační tým: Daniel Gašpar (trenér), 
Ladislav Forejtek (trenér), Libor Pilný 
(manažer)
Vybavení: Atomic, Vagus, Vola, Reusch, 
Swix, R Jet, Mico, Don Quiet
Sponzoři: ViS, Stavební huť Slatiňany
Disciplíny: DH, SG, AC, SL, GS

JAN ZABYSTŘAN
Narozen: 26. 01. 1998
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Filip Marek (trenér 
a servisman), Viktor Valta (manažer)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Energia 
Pura, R Jet, Mico, Don Quiet
Sponzoři: Dukla Liberec, Proffa, Sport 
Invest 
Disciplíny: DH, SG, AC, SL, GS
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ESTER LEDECKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
02.12.2017 Lake Louise CAN WC downhill 7. 8,85
14.03.2018 Åre SWE WC downhill 11. 17,30
01.12.2017 Lake Louise CAN WC downhill 13. 17,62
14.01.2018 Bad Kleinkirchheim AUT WC downhill 17. 46,09
13.01.2018 Bad Kleinkirchheim AUT WC super-G 24. 40,54

JIHOAMERICKÝ POHÁR
06.09.2017 La Parva CHI SAC super-G 1. 16,06
05.09.2017 La Parva CHI SAC downhill 1. 30,43
05.09.2017 La Parva CHI SAC downhill 1. 35,06
02.09.2017 El Colorado CHI SAC giant slalom 2. 17,70
03.09.2017 La Parva CHI SAC slalom 3. 32,41

SEVEROAMERICKÝ POHÁR
21.11.2017 Copper Mountain USA NAC giant slalom 19. 35,70
20.11.2017 Copper Mountain USA NAC giant slalom 25. 27,93

GABRIELA CAPOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
07.01.2018 Kranjska Gora SLO WC slalom 19. 41,32

EVROPSKÝ POHÁR
26.01.2018 Melchssee SUI EC slalom 4. 14,49
16.12.2017 Kronplatz ITA EC paralelní slalom 17. ---
14.01.2018 Zell am See AUT EC slalom 19. 22,35
13.01.2018 Zell am See AUT EC slalom 22. 23,32
27.11.2017 Funäsdalen SWE EC slalom 22. 28,39
25.01.2018 Melchssee SUI EC slalom 23. 27,97

FAR EAST CUP
19.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 2. 7,30
20.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 2. 11,62
18.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 2. 11,63
17.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 3. 14,82

MISTROVSKÉ ZÁVODY
29.03.2018 Vrátna SVK NC slalom 2. 24,11

MARTINA DUBOVSKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
11.11.2017 Levi FIN WC slalom 29.  30,31
03.01.2018 Zagreb CRO WC slalom 26. 32,48

EVROPSKÝ POHÁR
26.01.2018 Melchssee SUI EC slalom 8. 18,30
16.12.2017 Kronplatz ITA EC paralelní slalom 17. ---
25.01.2018 Melchssee SUI EC slalom 26. 29,86

FAR EAST CUP
20.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 1. 6,00
19.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 3. 8,39
17.03.2018 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 4. 21,08

AUSTRALSKO-NOVOZÉLANDSKÝ POHÁR
31.08.2017 Coronet Peak NZL ANC slalom 3. 10,99
30.08.2017 Coronet Peak NZL ANC slalom 5. 13,50
29.08.2017 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 11. 40,38
28.08.2017 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 16. 41,15

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
26.01.2018 Lenzerheide SUI WC alpine combined 23. 51,25

EVROPSKÝ POHÁR
09.03.2018 La Molina SPA EC giant slalom 27. 34,98
14.03.2018 Soldeu/El Tarter AND EC super-G 28. 39,80

ONDŘEJ BERNDT
SVĚTOVÝ POHÁR
12.01.2018 Wengen SUI WC alpine combined 30. 40,14

FAR EAST CUP
07.12.2017 Wanlong CHN FEC slalom 1. 13,01
06.12.2017 Wanlong CHN FEC slalom 1. 14,01
08.12.2017 Wanlong CHN FEC giant slalom 20. 36,44

JIHOAMERICKÝ POHÁR
03.09.2017 La Parva CHI SAC slalom 1. 14,82
21.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 8. 33,13
18.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 12. 26,12
19.09.2017 El Colorado CHI SAC super-G 14. 26,48
06.09.2017 La Parva CHI SAC super-G 19. 25,86
05.09.2017 La Parva CHI SAC downhill 20. 34,59
18.09.2017 El Colorado CHI SAC super-G 21. 45,00
02.09.2017 La Parva CHI SAC giant slalom 23. 43,31
21.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 25. 46,29
08.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 26. 46,84

MISTROVSKÉ ZÁVODY
28.03.2018 Vrátna SVK NC giant slalom 1. 17,02

ADAM KOTZMANN
MISTROVSKÉ ZÁVODY
29.03.2018 Vrátna SVK NC slalom 2. 36,44
07.04.2018 Val Thorens (FRA) BEL NC giant slalom 3. 29,22

12 STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY



POŘADÍ WCSL (WORLD CUP START LIST)
ŽENY
 DH SL GS SG AC
Ester Ledecká 24.   21. 
Gabriela Capová  47.   
Martina Dubovská  50.   
Kateřina Pauláthová     38.

MUŽI
 DH SL GS SG AC
Ondřej Berndt     45.

ONDŘEJ SURKOŠ
MISTROVSKÉ ZÁVODY
27.02.2018 Szczyrk POL NC giant slalom 3. 42,46

JAN ZABYSTŘAN
FAR EAST CUP
13.12.2017 Songhua Lake CHN FEC slalom 3. 23,86
14.12.2017 Songhua Lake CHN FEC slalom 3. 25,24
06.12.2017 Wanlong CHN FEC slalom 10. 26,69
16.12.2017 Songhua Lake CHN FEC giant slalom 13. 36,61

JIHOAMERICKÝ POHÁR
21.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 9. 37,62
18.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 15. 27,09
02.09.2017 El Colorado CHI SAC giant slalom 16. 39,25
20.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 17. 38,47
21.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 24. 45,13
19.09.2017 El Colorado CHI SAC super-G 29. 51,39
18.09.2017 El Colorado CHI SAC super-G 30. 57,32

JAN STRAKA
FAR EAST CUP
12.01.2018 High1 Resort KOR FEC super-G 8. 54,37
15.12.2017 Songhua Lake CHN FEC giant slalom 18. 33,22
14.12.2017 Songhua Lake CHN FEC slalom 21. 43,38
15.01.2018 High1 Resort KOR FEC slalom 22. 38,33
16.12.2017 Songhua Lake CHN FEC giant slalom 23. 43,42
12.01.2018 High1 Resort KOR FEC alpine combined 25. 89,12
08.01.2018 High1 Resort KOR FEC giant slalom 25. 38,33

FILIP FOREJTEK
JIHOAMERICKÝ POHÁR
02.09.2017 El Colorado CHI SAC giant slalom 18. 40,36
18.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 26. 50,68
20.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 27. 47,04
19.09.2017 El Colorado CHI SAC super-G 28. 49,41

KRYŠTOF KRÝZL
EVROPSKÝ POHÁR
18.12.2016 Obereggen ITA EC slalom 22. 20,65

SEVEROAMERICKÝ POHÁR
23.08.2017 Thredbo AUS ANC slalom 3. 8,80
01.09.2017 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 3. 9,41
22.08.2017 Thredbo AUS ANC giant slalom 3. 18,55
24.08.2017 Thredbo AUS ANC slalom 5. 14,61
30.08.2017 Coronet Peak NZL ANC slalom 7. 15,78
29.08.2017 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 12. 14,12
ANC 2018 celkově 1. místo     

MISTROVSKÉ ZÁVODY
10.08.2017 Coronet Peak NZL NC slalom 1. 11,92
07.08.2017 Coronet Peak NZL NC giant slalom 3. 17,52

IVA KŘÍŽOVÁ
MISTROVSKÉ ZÁVODY
28.02.2018 Szczyrk POL NC slalom 3. 53,14

TOMÁŠ KLINSKÝ
JIHOAMERICKÝ POHÁR
21.09.2017 El Colorado CHI SAC alpine combined 19. 54,39
20.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 25. 46,33
21.09.2017 El Colorado CHI SAC downhill 29. 51,74

TEREZA KMOCHOVÁ
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
19.11.2017 Loveland USA NAC slalom 17. 43,38
21.11.2017 Copper Mountain USA NAC giant slalom 29. 66,27

MISTROVSKÉ ZÁVODY
28.03.2018 Vrátna SVK NC giant slalom 2. 34,02

13STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY
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N ominace se ale zpočátku nejevila optimisticky. Na základě 
prvních propočtů FIS, na které byl navázán termín uzávěrky 

nominace ČOV, byla alpským lyžařům přiřčena jen čtyři místa. To 
zvedlo vlnu emocí a horkých chvil pro všechny zainteresované, 
protože rázem ne všichni reprezentanti mající body ze Světového 
poháru ve WCSL (World Cup Start List), ve které se prolínají body 
z aktuální a loňské sezóny, měli jistou nominaci. Přitom body ve 
WCSL byly stěžejním nominačním kritériem a nikdo dříve nepochy-
boval, že by měly být více diferencovány. Naštěstí ale po realokaci 
kvót došlo k navýšení o dalších pět míst a do Pchjongčchangu se 
dostali nejen všichni s body ve WCSL, ale i závodníci, kteří v nomina-
ci už nedoufali. 

ZLATO ESTER LEDECKÉ"
Ještě dlouho budeme všichni vzpomínat, jak si Ester Ledecká pod-
manila sportovní svět, když zvítězila v super-G, jak v cíli nevěřícně 
zírala a celý svět s ní. Byly to velké a silné emoce, které nám česká 
reprezentantka svým nečekaným triumfem připravila a za ty, a ne-
jen za ně, díky. Po bronzových medailích Olgy Charvátové ve sjezdu 
v Sarajevu 1984 a Šárky Záhrobské ve slalomu ve Vancouveru 2010 
je to třetí olympijská medaile a historicky první zlatá pro české 
alpské lyžování.

Dlouho před ZOH si tým kolem Ester i vedení ÚAD posteskli, že 
nepůjde časově skloubit závod na snowboardu, kde byla jasnou 
favoritkou, se závodem sjezdu, disciplínou, která jí šla do té doby 
nejlíp. Nakonec ale překvapila v super-G! Obrovský úspěch ale 
rozhodně nelze brát tak, že si odskočila od snowboardu a je z toho 
zlato. Ester se oběma sportům od malička věnuje naplno a poměr 

OLYMPIJSKÉ HRY

Český tým v Koreji reprezentovali čtyři ženy a pět mužů. Doma zůstali zranění 
Kryštof Krýzl, který si přetrhl přední zkřížený vaz dva týdny před ZOH a Pavla 
Klicnarová, která si zlomila nohu už počátkem prosince, ale na základě loňských 
výsledků by na ZOH startovala.

počtu startů během její každé jedné sezóny je jednoznačně ve pro-
spěch alpského lyžování, což mnohé napovídá. Mimo jiné také to, 
že cesta na vrchol trvá na lyžích mnohem déle, než na snowboardu.

Do zlatého závodu vyrazila se startovním číslem 26, když už byly 
největší favoritky v cíli a začaly přijímat gratulace. „Nechápal jsem 
to. Dva dny je Ester v tréninku všechny porážela a holky si začnou 
gratulovat, když někdo takový ještě stojí na startu,“ řekl Ondřej 
Bank. Byla to životní jízda. Sice ne bez zaváhání, ale životní každo-
pádně. V cíli Ester dlouho nemohla uvěřit tomu, co právě dokázala. 
„Myslela jsem si, že je to nějaká chyba, že za chvíli ten čas i pořadí 
změní. Byla jsem na startu zřejmě jediná snowboardistka a holky 
dnes příliš neriskovaly, musely být pod obrovským tlakem a já jsem 
jen zkusila jet svou nejlepší jízdu. V cíli jsme na sebe s mamkou 
koukaly a nechápaly, co se stalo. Ptala jsem se jí, jestli jsem se na 
výsledkovou tabuli dívala správně nebo jestli jsem třeba nevyne-
chala nějakou branku. Myslím, že má rodina byla překvapená stejně 
jako já. Být zlatou medailistkou je něco, co asi nikdo nečekal.“ Ester 
startovala také v obřím slalomu, ve kterém obsadila velmi dobré 
23. místo a už v něm naznačila výbornou formu, když na prvním 
rovinatějším úseku 2. kola zajela nejrychlejší mezičas.

ŽIVOTNÍ 16. MÍSTO ONDŘEJE 
BERNDTA V ALPSKÉ KOMBINACI
Desátým nejlepším časem ve slalomové části se Ondřej Berndt 
vyšvihl z čtyřiatřicátého místa po sjezdu až na konečnou 16. příčku 
alpské kombinace a zaznamenal tak velký úspěch. „Je to super 
pocit, nic jiného to po takovém výsledku ani nemůže být. Už 
s výkonem ve sjezdu jsem byl docela spokojený, kromě prostřední 

Pchjongčchang 2018
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 SJEZD  SLALOM OBŘÍ SLALOM SUPER–G ALPSKÁ KOMBINACE
 (57/39 MUŽŮ/ŽEN NA STARTU)  (108/78)  (110/81)  (62/45)  (65/45)
Ester Ledecká (1995) – – 23. 1. –
Kateřina Pauláthová (1993) 26. – DNF1 33. 17.
Gabriela Capová (1993) – DNF2 29. – –
Martina Dubovská (1992) – 29. DNF1 – –
Ondřej Berndt (1988) – DNF1 DNF1 35. 16.
Filip Forejtek (1997) 38. DNF1 31. 34. DNF2
Jan Zabystřan (1998) 46. DNF1 DNF1 40. DNF2
Jan Hudec (1981) 45. – – DNF –
Adam Kotzmann (1993) – DNF1 DNF1 – –
Týmová soutěž: český tým ve složení Dubovská, Capová, Berndt a Forejtek vypadl v osmifinále s Italy 3:1 a skončil na 9. místě.
Poznámka: v závorce u disciplín počet startujících v mužích/v ženách

PŘEHLED VÝSLEDKŮ Z OH

pasáže. Odstup ale nebyl největší a do slalomu jsem šel s tím, že se 
zkusím posunout co nejvýš. Byl to čistý led a bylo skoro jedno, jestli 
jedu první nebo čtyřiatřicátý. Sice mi připadalo, že to hodně držím, 
ale jak se ukázalo, byl to jen pocit.“ Závod jel s čerstvě zlomeným 
palcem na pravé ruce. „Den před kombinací se mi v tréninku 
slalomu odrazila tyč od ledu a zlomila mi prst. V závodě to ale bylo 
v pohodě, jel jsem s provizorní fixací a nijak mě to nelimitovalo.“ 
V super-G byl Ondřej 35., ve sjezdu nestartoval a obří slalom se 
slalomem nedokončil. „Ty technické disciplíny mě docela štvou, ve 
slalomu mi to letos celkem jde, těch výpadků je škoda.“ V obřím 
slalomu vypadl cca deset bran před cílem a na posledním mezičase 
sahal po třicítce.

Kateřina Pauláthová se Olympiádou protrápila, v alpské kom-
binaci ale skončila 17. Na oblíbený obří slalom jí stihla indispozice 
a v 1. kole vypadla. Na třetím mezičase jí patřilo čtyřiatřicáté místo. 
„Úplně mi odešly nohy. Neměla jsem sílu, nevím co se stalo, od rána 
jakoby mě přejela rolba. Po operaci kolene jsem udělala strašně 
moc proto, abych se na tuto Olympiádu dostala a teď tohle.“ Slalom 
proto vynechala a zkusila nabrat síly na zbytek her. „Stihla jsem se 
dát dohromady na SG, ale letos jsem ho nestihla tolik trénovat, 
takže jízda byla nejistá.“ řekla k 33. místu. Sjezd jela tréninkově kvůli 
AC a dle svých slov je ráda, že přežila. Obsadila 26. místo. V kombi-
naci přišlo 17. místo. „Jsem ráda, že jsem to sjela, byly to nervy už 
ten sjezd. Na slalom jsem zase nechtěla vypadnout, protože by mě 
to asi hodně dlouho štvalo, kdybych protrpěla sjezdy a ve slalomu 
někde vylítla, takže jsem jela s brzdou, abych dojela. 17. místo beru, 
i když vím, že výkon mohl být lepší a že nás dojelo málo. Jenže fakt 
to vůbec nebylo jednoduché.“

Gabriela Capová zajela v obřím slalomu 29. místo, v silnějším 
slalomu ve 2. kole vypadla po špicaru. V 1. kole jí patřilo třiatřicá-
té místo. Na třetím mezičase byla ještě 28., pak ale přišla chyba. 
„Agresivní sníh tady hází dozadu a já se záklonem občas mívám 
problém.“ V obřím slalomu ve 2. kole zajela 27. čas a zdaleka 
nejlepší jízdu z těch, co startovaly za třicítkou nejlepších, posunula 
se díky tomu z 34. na konečné 29. místo. „Mám radost z výsledku 
v TOP30. Pořád jsem ale měla nějaké rezervy, cítím, že ten obřák 
ještě nemám tak vytříbený jako slalom. Mám ale dobrý pocit z toho, 
že jsem do všech závodů dokázala jít naplno.“

Martina Dubovská byla ze svého vystoupení na ZOH zklamaná. 
V obřím slalomu spadla po vnitřní lyži hned na první hraně v 1. kole 
a ve slalomu skončila 29. Po prvním kole jí patřila dvaatřicátá příčka. 
„Takhle jsem si to tedy nepředstavovala. Pokazila jsem všechno, co 
jsem mohla. Ve slalomu jsem 1. kolo asi moc chtěla a nemělo to po-
třebnou lehkost. Druhé už bylo lepší, ale docela dost foukalo, dala 
jsem do toho ale všechno. A že to nevyšlo líp? Je potřeba makat 
dál.“ Pozn. Musíme konstatovat, že ve 2. kole slalomu Martině foukal 
zdaleka nejsilnější vítr, který jsme měli možnost v rámci ženského 
slalomu vidět. V týmové soutěži potom Martina vybojovala jediný 
bod pro český tým, když v osmifinále porazila italskou elitní slalo-

mářku Chiaru Costazzu. ČR v soutěži týmů skončila na 9. místě ve 
složení Dubovská, Capová, Berndt, Forejtek.

Filip Forejtek, posilněn 5. místem z MSJ, jezdil nejlépe z našich 
tréninky sjezdu. Zaostával v nich od 2,63 do 2,99 s, což bylo velmi 
slušné. V závodech pak obsadil 38. místo ve sjezdu, 34. v super-G 
a 31. v obřím slalomu. Ve všech těchto disciplínách byl z našich nej-
rychlejší. „Rychlostní disciplíny mě bavily, jízdy jsem si užil. Nebylo 
to úplně bez malých chyb, ale neudělal jsem žádné zásadní. Musím 
ještě zlepšit techniku v obřím slalomu, abych ji pak mohl zužitkovat 
v zatáčkách a technických pasážích super-G a sjezdu. V obřáku jsem 
rád za své nejlepší umístění na ZOH, ale i tam to bylo s chybkami.“ 
Alpskou kombinaci nedokončil.

Jan Zabystřan obsadil čtyřicáté místo v SG a čtyřiapadesáté ve 
sjezdu. Obřák nedokončil v 1. kole, alpskou kombinaci v druhém. 
„Na tratích rychlostních disciplín jsem se cítil dobře, ale z časů jsem 
byl lehce zklamaný, doufal jsem, že to bude o 1-2 vteřiny rychlejší. 
Škoda byla alpské kombinace, ve které byla šance na pěkné umís-
tění.“

Jan Hudec, který se nominoval jako náhradník za zraněného 
Kryštofa Krýzla obsadil na svých posledních hrách v kariéře 45. 
místo ve sjezdu, super-G nedokončil.

Adam Kotzmann obří slalom ani slalom nedokončil už v prvním 
kole. „Sice je škoda, že jsem v obou svých závodech vypadl, ale 
Olympiáda mi hodně dala. Šlo o to, že jsem měl možnost trénovat 
v dobrých podmínkách na tvrdu, na náročných tratích a s těmi 
nejlepšími, od kterých jsem odkoukával co a jak dělají.“ Co si tedy 
z nejlepších vzal? „Hlavně to, že když jsou srovnatelné podmínky, 
tak jsem s nimi schopen jet srovnatelně, takže mi to dodalo sebe-
důvěru. A technicky jsem začal jezdit více po spodní lyži a být více 
vpředu.“
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N ejlepší junioři Forejtek a Zabystřan absolvovali kromě 
juniorského programu už druhým rokem měsíční kemp, 

s týmem podporovaným Tomášem Němcem, zaměřený na 
rychlostní disciplíny v Chile. Letos se k nim připojil také Klinský 
a v rychlostních disciplínách se zlepšil. Forejtek se Zabystřanem se 
nominovali na Olympijské hry do Pchjongčchangu, výborně 
reprezentovali na MSJ, když Forejtek sahal po medaili ve sjezdu 
a Zabystřan byl v TOP15 v super-G a oba se na příští sezónu opět 
dostali do ‚A‘ týmu mužů. Z juniorek jezdila nejlépe Petra Kotrlová. 
Letos vypadla z juniorského týmu, ale pro příští rok je ve slalomu 
jedničkou, když má vyjeto 24,70 FIS bodů. Pozitivní je také 
výkonnost Elese Sommerové (*2001), která je prvním rokem 
juniorka a má 35,75 FIS bodů v SL a 43,35 v OSL. Přechod z žáků 
zvládl dobře také Adam Klíma (48,49 bodů OSL a 52,95 SL), 
progres potvrzuje také druhým rokem junior Ondřej Surkoš 
(*2000) s 39,27 v OSL a 41,14 v SL. Nikola Bubáková, loni 3. na 
EYOF v OSL, si před sezónou už podruhé, v zatím krátké kariéře, 
přetrhla přední zkřížený vaz. Sezónu se rozhodla odjezdit bez něj, 
což přineslo pokles výkonnosti. Po dubnové plastice očekáváme 
její návrat na bílé svahy koncem podzimu. Andreu Arnold žijící 

JUNIOŘI
Juniorská reprezentace ve složení Patrik Benc, Filip Forejtek, Tomáš Klinský, Jan 
Koula, Jiří Milata, Jan Ouvín, Adam Provazník, Ondřej Surkoš, Jan Zabystřan, An-
drea Arnold, Nikola Bubáková, Klára Pospíšilová, Matěj Bláha, Adam Klíma, Lenka 
Koštťálová a Barbora Zíková v rámci letošní přípravy absolvovala společné sou-
středění v květnu na Kaunertalu, v červenci kondiční soustředění v Nymburku, 
v říjnu dívky i chlapci zvláštť na Pitztalu, v listopadu soustředění na technickém 
sněhu v Pfelders a v lednu se před MSJ část týmu sešla ve Špindlerově Mlýně.

v USA stihly potíže se zády a sezónu musela v lednu předčasně 
ukončit. 

MSJ
Vrcholem juniorské sezóny bylo MSJ v Davosu, na které byli 
nominováni Filip Forejtek, Jan Zabystřan, Tomáš Klinský, Jan Straka 
a Patric Benc na všechny disciplíny, Jiří Milata na GS a DH, Jan Ou-
vín na SL, OSL a AC, Elese Sommerová a Petra Kotrlová na SL a OSL. 

Páté místo ve sjezdu znamenalo pro Filipa Forejtka splnění cíle 
této sezóny, když si společně s trenérem Danielem Gašparem 
vytyčili TOP10 na MSJ v jakékoliv disciplíně. Od bronzu ho dělilo 
0,25s, od titulu 0,28s. Jedná se o nejlepší výsledek ve sjezdu na 
MSJ v šestadvacetileté historii samostatné ČR a vyrovnání 5. 
místa Vlastimila Maxy na MSJ před třiceti lety. „Je to super pocit, 
hlavně v tom, že jsem nedostal moc, 5. místo na MSJ je hezké 
umístění, ale ještě lepší je časový odstup. Vyjel jsem si také body 
(pozn. 23,45). Možná trochu škoda, že to nevyšlo na bednu, těch 
prvních šest bylo časově nasekaných a mohl to vyhrát kdokoliv 
z nás. Ale já jsem spokojený,“ říká Filip Forejtek. O další výborný 
výsledek se na MSJ postaral Jan Zabystřan v super-G, když zajel 

VÝSLEDKY
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14. místo. Vyrovnal tak své nejlepší umístění z MSJ v absolutní 
kategorii před dvěma lety v alpské kombinaci ze Soči. „Vzhledem 
k tomu, že super-G není moje nejsilnější disciplína, jsem spokoje-
ný,“ uvedl Honza, jenž bude ještě příští sezónu juniorem a šéftre-
nér juniorů Jan Fiedler doplnil: „Zabyho 14. místo je hodně dobrý 
výsledek a na to, že měl den před tréninkem sjezdu vysokou 
teplotu a závod sjezdu ještě nebyl stoprocentní, je to super. 
Trať stavěl John Kučera, tedy náš krajánek z Kanady, a postavil 
to docela těžce. Výkony ostatních kluků na MSJ (mezi 40. a 56. 
místem) odpovídají našemu postavení v juniorském světovém 
lyžování, popřípadě v EP. Dívky nedokončily ani jeden ze závodů, 
do kterých nastoupily. Kotrlová se rozhodla až na místě vynechat 
OSL a soustředit se jen na SL. V něm ale nepodala výkon, který 
by odpovídal jejím bodům. Bohužel se následující den v tréninku 
zranila a sezóna pro ni skončila. Sommerová se prezentovala 
bojovným výkonem v SL, ale vypadla. Celkově tým fungoval 
perfektně, všichni trenéři výborně spolupracovali.“

JUNIORSKÉ MČR
Letos se uskutečnilo poprvé ve všech pěti disciplínách. Rychlostní 
se konaly v lednu v rámci MČR dospělých ve Špindlerově Mlýně, 
technické tradičně na Bílé v Beskydech, společně s akademickým 
MČR v únoru. Akci technicky zajišťovala Ski Bílá, organizačně VSK 
Mendelu Brno, ve Špindlerově Mlýně ST Sv. Petr. Juniorskými mistry 

ČR absolutních kategorií (U21) se v obřím slalomu stali 
Nikola Bubáková a Jan Koula, ve slalomu Klára Pospíšilová 
a Patrik Benc, ve sjezdu Tomáš Klinský a Iva Křížová, v su-
per-G Tomáš Klinský a Klára Kašparová, v alpské kombinaci 
Filip Forejtek a Petra Kotrlová. V mladších juniorech (U18) 
v obřím slalomu Viktorie Vydrová a Jan Koula, ve slalomu 
Lenka Košťálová a František Přikryl, ve sjezdu Aneta Fleis-
cherová a Jiří Milata, v alpské kombinaci Veronika Vanická 
a František Přikryl, v super-G Veronika Vanická a Jiří Milata.

Předseda Ski Bílá Stanislav Olšák byl s průběhem závodů 
na Bílé spokojen: „Nenastaly žádné výraznější komplikace, 
tratě byly dobře připravené a i ze strany závodníků a trené-
rů převládala spokojenost.“ O rychlostních disciplínách viz 
článek o MČR dospělých.

Spokojenost převládala na Bílé také u trenéra Luká-
še Ohrádky, jehož svěřenci Bubáková a Koula se stali 
juniorskými mistry v obřím slalomu. „Bubu se po zranění 
konečně chytila a už to zase vypadá jako pořádné lyžování. 

A Koulič potvrdil, že jeho výsledky loni z rychlostních disciplín 
nebyly náhodné. Letos se v OSL zlepšil hodně. Navíc 2. kolo na juni-
orském MČR jel v obřáku fakt dobře. A potom, každý titul se počítá, 
takže jsem spokojený velmi.“ Jan Koula doplnil: „Je to moje 1. zlatá 
medaile a je to pro mě super výsledek. Ve 2. kole se mi po dlouhé 
době podařila konečně dobrá jízda, všechno mi sedlo, i stavba trati. 
Po 1. kole jsem nečekal, že by tohle mohlo přijít, tyto ambice jsem 
neměl. Pak přišla velká radost. Jsem určitě spokojený.“

Patrik Benc: „Na Bílé jsem to měl vždycky rád, ale většinou se mi 
povedlo jen jedno kolo, teď obě, tak jsem rád, že jsem v posledním 
roce juniorské kategorie vyhrál titul. Udělal jsem si radost.“ Klára Pospí-
šilová: „První kolo se mi nepovedlo podle představ. Bohužel jsem měla 
vysoké startovní číslo a trať se sypala. Ve 2. kole byla trať lepší, jízda se 
mi povedla a tak jsem ráda za vítězství.“

Juniorští mistři v rychlostních disciplínách Klinský, Kašparová, 
Forejtek a Kotrlová vyhráli ve Špindlerově Mlýně souběžně i tituly 
v kategorii mužů a žen, a tak i radost z juniorských titulů probíha-
la souběžně jako třešnička na dortu. Podobně na tom byla i Iva 
Křížová ve sjezdu, když prožívala radost z ženského stříbra nebo 
Tomáš Klinský s bronzem za sjezd mužů. „Vedle dospělácké medaile 
mě moc těší i juniorský titul,“ řekl v cíli SG Klinský. Euforii prožívala 
do té doby v SG bezbodová Klára Kašparová. „Je to absolutní pecka, 
vůbec jsem s něčím takovým nepočítala,“ smála se. Více o jejich 
pocitech čtěte v článku o mistrovství ČR dospělých.
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ŽÁCI 2018

HAHNENKAMM JUNIOR RACE

P o třech letech žáci ČR opět obdrželi pozvánku na prestižní 
týmový závod Hahnenkamm Junior Race do Kitzbühelu. 

Startovalo 9 družstev složených ze 3 dívek a 3 chlapců U16. Ti 
absolvují jedno kolo OSL a jedno SL, časy každého závodníka se 
sečtou a ze součtových časů 2 nejlepších dívek a 2 nejlepších 
chlapců je stanoven čas družstva rozhodující o pořadí. Tým ČR 
ve složení Barbora Nováková, Alena Labaštová, Linda Trejbalo-
vá, David Kubeš, Adam Linhart a Jakub Šinták obsadil 8. místo. 
„K výrazně lepšímu umístění chyběl dojetý OSL v kategorii 
dívek, kde jsme byli za výpadky penalizováni velkou časovou 
ztrátou. Pochválit je ale potřeba individuální výkony A. Labašto-
vé (2. čas v SL, 6. v OSL) a D. Kubeše (10. čas v OSL),“ říká vedoucí 
výpravy Petr Záhrobský ml. 

ŠESTÉ A SEDMÉ MÍSTO 
BARBORY NOVÁKOVÉ NA 
ALPECIMBŘE (BÝVALÉM TROFEO 
TOPOLINO)
Bylo by to 56. Trofeo Topolino, ale závod se už druhým rokem 
jmenuje Alpecimbra Cup a v rámci mezinárodního klání je to 
47. ročník neoficiálního MS žáků. Z lyžařsky významných zemí 
letos chyběly jen Rakousko, USA a Kanada. „Oceňujeme úspěchy 
Barbory Novákové v U16, která dojela 6. v SL a 7. v OSL. Zejména 

výsledek v OSL s menší ztrátou 2,68s je velmi cenný,“ konstatu-
je vedoucí výpravy P. Záhrobský. Výbornou jízdu v 1. kole OSL 
předvedl D. Kubeš (U16), kterému patřilo 4. místo, v 2. kole svou 
agresivní jízdu bohužel nedokončil.

OPA CUP A POKAL LOKA 
Tým U16 se letos poprvé zúčastnil OPA Cupu na Malbunu v Lich-
tenštejnsku. Našim se v silné konkurenci nedařilo podle představ, 
když nikdo neskončil v TOP20. „Na startu bylo jen 60/67 závodnic 
a závodníků z lyžařsky silných zemí, konkurence nesmírně tvrdá, 
jediný slabší závodník na startu nebyl. OPA cup byl velkým příno-
sem do budoucna. Doporučuji tyto závody zahrnout do celkové-
ho plánování sezóny,“ podotkl P. Záhrobský. Na Pokal Loka, kde 
bývá konkurence také vysoká, se dařilo českému týmu o poznání 
lépe. Na 43. ročníku v konkurenci závodníků z 35 zemí skončil 
D. Kubeš ve SL U16 těsně pod stupni vítězů na 4. místě a Hana 
Semeráková byla v SL U14 pátá. „Trať v OSL byla vzhledem ke 
kombinaci čerstvého sněhu a vyšším teplotám poměrně náročná, 
na což doplatila hlavně vyšší čísla kategorie U16. V SL se nový 
sníh vyjel a vzniklo ledové koryto, ve kterém Štěpán Kroupa uká-
zal, že se i s číslem z poslední skupiny dá udržet krok s nejlepšími. 
Bohužel svůj výkon v 2. kole nezopakoval a závod nedokončil,“ 
sdělil vedoucí výpravy Viktor Klíma. Výsledkově tak byli nejúspěš-
nější D. Kubeš a H. Semeráková.

Žákovská reprezentace letos absolvovala společné kondiční soustředění v Nym-
burku, soustředění na ledovci Pitztal, předsezónní slalomový kemp na technic-
kém ‚kontejnerovém‘ sněhu na Monínci rozšířený o další výběr závodníků (celkem 
23 závodníků), a prosincové soustředění ve Schladmingu. Partnerem žákovské-
ho lyžování byla již třetí sezónu Česká pošta. Na mezinárodních akcích žáci získali 
11 cenných kovů a 55 TOP10 výsledků. 
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ZIMNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ 
A MLÁDEŽE
VIII. ZODM letos proběhla pod záštitou Pardubického kraje a po-
řádání AD (SL, OSL, VZ) se 29. - 31. ledna v Čeňkovicích zhostil 
KOSÚ alpských disciplín Pardubického kraje. Jednotlivé kraje 
reprezentovali 3 závodníci v kategorii, celkem tedy 42 zástupců 
v každém závodě. Nejúspěšnějším alpským lyžařem na letošní 
ODM se ziskem tří zlatých medailí stal M. Müller. Dvě zlata mají 
L. Trejbalová, D. Kubeš a Barbora Peroutková, zlato a stříbro A. 
Labaštová a L. Šišková, tři stříbra J. Šinták, dvě a jeden bronz O. 
Klíma, dvě stříbra A. Patočková, dva bronzy N. Zouharová a T. Kre-
issová, jedno zlato Š. Kroupa, stříbro Adéla Kestlová, S. Trpišovská, 
Adam Maxa, D. Ryška, bronz Dora Novotná, A. Linhart, Jindřich 
Volek, Matouš Bohoněk, M. Galvas, H. Milatová a Vilém Homola.

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
MČR žáků 2018, kterým vyvrcholil Pohár České pošty, hostily 
14. – 18. března Kouty nad Desnou. Na programu byla kromě SL, 
OSL a SG také alpská kombinace, která se konala jako zpestření 
pro žáky vůbec poprvé. Počasí měnilo charakter ze dne na den, 
přesto se jednalo o vydařené MČR. První den se SL za mírného 
deště salmiakoval (dokonce 2x, poprvé v denním předstihu), dru-
hý den se odjel OSL ve fantastických podmínkách za slunečného 
počasí a na tvrdé pistě, třetí den se RKZ ve VZ konal v proměn-
livých podmínkách, kdy ráno místy hustě pršelo a salmiakovalo 
se a v poledne přišla studená fronta. AC se konala na perfektní 
mrazem a větrem upěchované pistě a závěrečné SG muselo být 
pro silný nárazový vítr, bohužel, zrušeno. „Rád bych všem lidem, 
kteří pomáhali s touto významnou sportovní akcí poděkoval za 
skvěle odvedenou práci v náročných podmínkách. Udělali jsme 
maximum pro to, aby se všechny závody odjely v regulérních 
podmínkách pro všechny startující. Proto byl i změněn časový 
program disciplín a toto nelehké rozhodnutí se později ukázalo 
jako správné. Mistrovství se dle mého názoru povedlo,“ sdělil 
ředitel závodů David Kestl. Nejúspěšnějšími závodníky MČR 2018 
byli B. Peroutková (U14) s 3 medailemi, z toho dvěma zlatými, dva 
tituly si vyjeli D. Kubeš (U16) a B. Nováková (U16), kompletní sbír-
ku kovů vlastní J. Kestlová (U14), zlato a stříbro C. J. Sommerová 
(U16), A. Kopecký (U16) a D. Ryška (U14), tři medaile, z toho dvě 
stříbrné A. Labaštová a dva bronzy Š. Kroupa (1. rokem U16) a M. 
Galvas; a konečně po jedné zlaté medaili mají M. Müller a O. Klí-
ma (oba U14), stříbrné H. Semeráková, O. Kalina, Jan Pollert,  
L. Šisková, Matouš Bohoněk, V. Kučera, bronzové N. Zouharová, S. 
Trpišovská, T. Kreissová, A. Maxa a A. Linhart. 

Medailistům z mezinárodních klání a MČR gratulujeme a roč-
níku 2002 přejeme štěstí, houževnatost a trpělivost při přechodu 
do velkého lyžování.

VÍTĚZSTVÍ ALENY LABAŠTOVÉ 
VE VAL D’ISERE A DRUHÉ 
MÍSTO BARBORY NOVÁKOVÉ 
V ABETONE
A. Labaštová vyhrála na La Scara super-G, které je považováno 
za neoficiální MS žáků v této disciplíně. Výborně ji doplnila na 
4. místě Sofie Trpišovská (+0,94s) a 4. byl také Daniel Ryška v U14 
(+0,65s), když ho od bronzu dělilo jen 0,06s. Šesté místo v U14 
obsadila Tereza Kreissová (+1,31s) a 9. M. Müller (+1,46s). „Vítěz-
ství A. Labaštové je výjimečným výsledkem a velkým úspěchem. 
Velmi dobrou jízdou dokázala využít příležitost dobrých podmí-
nek pro vyšší čísla (62), kdy se trať zrychlila. Pozitivně se projevilo 
i to, že zde startovala už počtvrté a trať absolvovala velmi agre-
sivně a bez respektu. Pět TOP10 umístění pro ČR v SG je úspěch 
v posledních mnoha letech nevídaný,“ byl rád P. Záhrobský. 
V Abetone na Pinocchiu zajela 2. místo v OSL U16 B. Nováková, 
po 1. kole dokonce vedla a potrápila tak suverénku mezinárod-
ních závodů Lotyšku Dzeniferu Germaine. A. Labaštová skončila 
9. V SL U16 si velmi dobře vedla Celine Julia Sommerová, když 
byla 5., po 1. kole třetí, 7. místo obsadila B. Nováková a dvě 8. mís-
ta v U14 (SL i OSL) Adéla Kyselová. Na dubnovém Whistler Cupu 
v Kanadě obsadila Julie Kestlová 6. místo ve slalomu U14.

56. ROČNÍK SKIINTERKRITERIA 
PŘINESL 7 CENNÝCH KOVŮ 
A SKVĚLE USPOŘÁDANÉ 
ZÁVODY
Sedm medailí, z toho 2 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové, to je 
bilance českého týmu v Říčkách. Absolutní vítězství i 1. mís-
to v soutěži družstev letos po mnoha letech získali Slováci. 
Z Čechů vyhráli zlato A. Linhatr (OSL U16) a Š. Kroupa (SL U16), 
stříbrné medaile A. Kyselová (SL U14), Oskar Klíma (SL U14) 
a Anna Patočková (OSL U14), bronzové H. Semeráková (SL U14) 
a M. Müller (OSL U14). Skiinterkriterium bylo tradičně výborně 
zorganizované, dle slov technického delegáta Srečko Jesenšeka 
(SLO) jako malý SP a pochvalná slova přidal také předseda ÚAD 
Aleš Krýzl: „Děkuji pořadatelům za skvěle připravené a uspo-
řádané závody a také za to, že neutuchají v nadšení udržení 
této tradice. Díky za 56. ročník.“ Ředitel závodů Jaroslav Křístek: 
Předsevzetí organizačního výboru byla splněna. Podařilo se 
nám připravit trať tak, že i z posledních startovních čísel se 
závodníci dostali na stupně vítězů, neměli jsme sebemenší 
problém s technikou a v průběhu závodů ani tréninků nedošlo 
k žádnému zranění. To všechno je pro nás pro organizátory 
známka toho, že jsme nic nepodcenili.“ Další TOP10 umístění 
pro ČR získali v U16: L. Trejbalová 4. SL, J. Šinták 4. OSL a 5. SL, 
Š. Kroupa 5. OSL, Tatiana Tobolková 5. OSL, B. 
Nováková 6. OSL, C. J. Sommerová 7. SL a 10. 
OSL, Max Jasanský 7. SL, N. Zouharová 8. SL a 8. 
OSL, Ondřej Kalina 8. SL, A. Labaštová 9. OSL 
a Adam Kopecký 9. SL. V U14: M. Müller 4. SL, A. 
Kyselová a H. Semeráková shodně 5. OSL, Laura 
Šišková 5. SL, Julie Kestlová 6. SL, Jitka Kovářo-
vá 7. SL a 9. OSL, Vojtěch Kučera 7. OSL, Simona 
Tichá 7. OSL, Matyáš Galvas 9. SL. Na Skiinter-
kriterium v Říčkách, navazovalo Interkritérium 
ve Vrátne, kde SL U16 vyhrál D. Kubeš a 0,05s 
ho dělilo od vítězství v OSL, v němž skončil 
3. Další TOP10 místění v U16: N. Zouharová 4. 
OSL a 9. SL, Agata Staszowska 8. SL, v U14: H. 
Semeráková 5. OSL, Mikuláš Sulovský 8. OSL, 
Hana Milatová 9. OSL.
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v alpském lyžování žáků 2017/2018 
POHÁR ČESKÉ POŠTY

S outěžilo se jako obvykle v kategoriích mladšího a staršího 
žactva, chlapci a děvčata. Vyhodnocovaly se již tradičně 

nejlepší žákovské lyžařské oddíly a potřetí Soutěž krajských 
družstev. Vedle SL, OSL, SG a již pevně zakotveného VZ v progra-
mu soutěže se letos na MČR poprvé pro zpestření konala AC 
započítávána do hodnocení soutěže. Pohár České pošty byl i letos 
výběrovou záležitostí. Startovat mohlo padesát nejlepších 
přihlášených, plus dva z pořadatelského oddílu v rámci kvóty 
pořadatele.

Pohár České pošty 2017/18 začal 20. ledna v Rokytnici nad 
Jizerou a své putování, během kterého navštívil Pec pod Sněžkou, 
znovu Rokytnici nad Jizerou, Albrechtice v Jizerských horách, 
Bílou v Beskydech, zakončil 18. března na žákovském MČR v Kou-
tech nad Desnou.

Celkovými vítězi Poháru České pošty se v U16 stali závodníci 
SA Špindl Barbora Nováková (1035 b.) a David Kubeš (1040 b.). 
V kategorii U14 na nejvyšší pohárový stupeň dosáhli zástupci RT 
Záhrobský Barbora Peroutková (837 b.) a Daniel Ryška (1120 b.). 
Vítězům gratulujeme k úspěchu!

Připomeňme si průběh pohárové sezóny.

20.–21. LEDNA SE KONALY 
PRVNÍ ZÁVODY V ROKYTNICI NAD 
JIZEROU
Původně se měl uskutečnit slalom a obří slalom, ale kvůli mlze 
se první den zrušil OSL chlapců a z rozhodnutí Jury a krajánků se 
změnil nedělní program ze slalomu na obří slalom. „Myslím si, že po 
organizační stránce se to povedlo. V sobotu ale nebylo dobré počasí, 
v neděli nám to pak dal Krakonoš za odměnu, byly to skvělé závody 
a i zpětná vazba byla pozitivní,“ sděloval ředitel závodů Jiří Jirman. 
Vedení Poháru České pošty se po dvou OSL dívek ujaly v U14 Anna 
Patočková před Julií Kestlovou a B. Peroutkovou, v U16 po dvou 
vítězstvích Alena Labaštová před Celine Julií Sommerovou s Tatia-
nou Tobolkovou. V chlapcích pořadí kopírovalo výsledky jediného 
závodu: U16: 1. Adam Linhart, 2. Štěpán Kroupa, 3. Adam Kopecký, 
U14: 1. Marek Müller, 2. D. Ryška, 3. Jan Pollert (*2005). 

3.–4. ÚNORA POHÁR ČESKÉ 
POŠTY ZAVÍTAL DO PECE 
POD SNĚŽKOU VE SLALOMU 
A OBŘÍMU SLALOMU, NÁSLEDNĚ 

Pohár České pošty v alpském lyžování žáků – tato tradiční celosezónní soutěž 
žactva – proběhla už potřetí pod hlavičkou titulárního partnera České pošty, hlav-
ního partnera žákovského lyžování v České republice.
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KE DVĚMA SG DO ROKYTNICE 
N. JIZEROU
V Peci pod Sněžkou se v rámci RKZ na pořadatele i závodníky 
po delší době usmálo štěstí s počasím, kdy konečně mrzlo. 
„Myslím si, že závody byly super, krásně azuro, pista ledovatá, 
na slalom velký široký prostor, kde se daly postavit čtyři tratě, 
obří slalom jeli všichni v jedné trati, která se jen stahovala. 
Konečně se jelo na ledě.“ říká ředitelka závodů Blanka Socho-
rová. Nejúspěšnější byli D. Kubeš (U16) a D. Ryška (U14), kteří 
oba dva dny zvítězili. Na 2. místě byli v U16 Šimon Fiala v SL 
a Štěpán Kroupa v OSL, v U14 oba dva dny M. Müller, na třetím 
v U16 Šimon Šnajdr v SL, Jakub Šinták v OSL a v U14 Oskar 
Klíma v SL a Vojtěch Kučera v OSL. Dívky SL U16 vyhrála Natálie 
Zouharová před C. J. Sommerovou a Adélou Kestlovou, U14 
B. Peroutková před Hanou Semerákovou a Simonou Tichou. 
Jména nejlepších dívek v OSL zní A. Labaštová, Sofie Trpišovská 
a N. Zouharová (U16) a A. Patočková, Laura Šišková a H. Seme-
ráková (U14). Pohár ČP vedli Labaštová s Kubešem a Patočková 
s Ryškou. Po dni pauzy se závodníci utkávají opět v Rokytnici, 
tentokrát ve dvou SG. Zde byli v chlapcích U16 nejlepší 1. Ku-
beš, 2. Linhart, 3. Šinták s tím, že druhý závod si pouze vyměnili 
pořadí Linhart s Kubešem. V U14 bylo po oba závody stejné 
obsazení stupňů vítězů: 1. Ryška, 2. Kučera, 3. Müller. V dívkách 
U16 oba SG vyhrála Nováková. První závod před Labaštovou 
a Trejbalovou, druhý před Zouharovou a C. J. Sommerovou. 
V U14 zvítězila první den Patočková před Hanou Milatovou a L. 
Šiškovou, pořadí 2. dne bylo Peroutková, J. Kestlová, Šišková. 
Na vedení Poháru České pošty se nic neměnilo, nadále vedli 
Labaštová, Kubeš, Patočková a Ryška.

DALŠÍ ZASTÁVKOU POHÁRU 
ČP BYLY 16.–18. ÚNORA 
ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH 
HORÁCH 
s programem SL, OS a VZ a i zde se tentokrát závodilo za dobrých 
podmínek. Za pořádající TJ Bižuterii Jablonec průběh prodlou-
ženého víkendu shrnul ředitel závodů Zdeněk Dřevěný: „Bylo to 
dobré, nic nevybočovalo ze standardu, letos nám počasí přálo, 
takže pisty byly také dobré.“ Zatímco si Kubeš, Ryška a Patočková 
upevnili vedení, v dívkách U16 se po třech závodech v Albrechti-
cích udály změny. N. Zouharová šla po 1. místě ve VZ, 2. v SL a 3. 
v OSL do vedení, kde vystřídala A. Labaštovou, před kterou se 
o jeden bod dostala ještě B. Nováková.

BÍLÁ V BESKYDECH 3.–5. 
BŘEZNA HOSTILA VEDLE 
TRADIČNÍHO SLALOMU 
A VYŘAZOVACÍHO ZÁVODU 
POPRVÉ SUPER-G
„Všechny tři dny bylo nádherné počasí, ráno byla sice trochu 
větší zima, ale pista byla super, takže jsme moc práce s úpravou 
tratí neměli. Ze strany pořadatelů nebyly žádné problémy, stejně 
tak ze strany závodníků nebo trenérů také nebyly připomínky. 
Poprvé jsme na Bílé jeli SG, který díky povětrnostním podmínkám 
proběhl hladce a bez problémů. Měl kolem 50 vteřin, přesná 
délka závodní trati byla 1010m. Z hlediska teplot a jejich dopadů 
na tratě to bylo nesrovnatelně lepší než loni, kdy jsme bojovali 
s plus patnácti stupni,“ řekl předseda pořádajícího oddílu Ski Bílá 
Stanislav Olšák. Závody na Bílé se již tradičně konaly také jako 
Memoriál Honzy Seilera, závodníka lyžařského oddílu TJ Vítkovice, 
dnešní Ski Bílá, který v sedmnácti letech při tréninku ve Špindle-
rově Mlýně tragicky zahynul. Vítězem letošního, už 33. ročníku, 
se stal David Kubeš. Ten svými třemi vítězstvími zvýšil náskok 
v soutěži na druhého A. Linharta na 361 bodů, v dívkách U16 se 

třemi vítězstvími posunula do čela B. Nováková, její náskok na N. 
Zouharovou činil 88 bodů. Rovněž D. Ryška navýšil svůj náskok na 
O. Klímu na 338 bodů a A. Patočková před závěrečným MČR vedla 
o 128 bodů nad B. Peroutkovou. Na 3. místo se po Bílé probojova-
la domácí T. Kreissová.

Zatímco v chlapcích se náskoky jevily víc než dostačující, 
v dívkách tedy ještě zdaleka nebylo dobojováno. To slibovalo 
zajímavé souboje na MČR v Koutech, kterým Pohár České pošty 
13. – 18. března vyvrcholil (viz samostatný odstavec v kapitole 
o žákovském lyžování). Jeho výsledky pro Pohár České pošty 
znamenaly, že B. Peroutková (U14) předstihla o 32 bodů A. 
Patočkovou a J. Kestlová se na poslední chvíli dostala zpět na 
3. místo před T. Kreissovou. B. Nováková (U16) formu z druhé 
poloviny sezóny prokázala i v Koutech a upevnila vedení nad 
N. Zouharovou rozdílem 237 bodů. Na třetí místo se v závěru 
sezóny probojovala Celine Julia Sommerová. V chlapcích U16 
vyhrál D. Kubeš o 361 bodů před Š. Kroupou, který proklouzl 
o 6 bodů před A. Linharta. V U14 uhájil bodový náskok 338 
bodů D. Ryška před O. Klímou, třetí skončil M. Müller.

Pohár České pošty během svých třiašedesáti závodů napříč 
všemi věkovými a genderovými kategoriemi zaznamenal 22 
vítězných jmen, 12 jmen na druhém místě a 11 na místě třetím. 
Minimálně jednou letos zvítězili: David Kubeš, Barbora Nováková, 
Daniel Ryška, Barbora Peroutková, Anna Patočková, Alena Labaš-
tová, Oskar Klíma, Natálie Zouharová, Marek Müller, Adam Linhart, 
Tereza Kreissová, Štěpán Kroupa, Celine Julie Sommerová, Julie 
Kestlová, Laura Šišková, Adam Kopecký, Linda Trejbalová, Ondřej 
Kalina, Hana Milatová, Maximilián Viležinský, Jakub Hlavoň, Nicole 
Zemanová, minimálně jednou se na druhém místě umístili: Voj-
těch Kučera, Sofie Trpišovská, Adéla Kyselová, Hana Semeráková, 
Šimon Fiala, Matyáš Galvas, Jan Pollert, Matouš Bohoněk, Jitka 
Kovářová, Tatiana Tobolková, Jan Fiala, František Hrouda a třetí 
místa minimálně jednou obsadili: Jakub Šinták, Adam Maxa, 
Šimom Šnajdr, Adéla Kestlová, Agata Staszowska, Matěj Bank, 
Simona Tichá, Adéla Beránková, Max Jasanský, Kryštof Hanzal 
a Ondřej Pajer.

Závěrem dodejme, že nejlepším pohárovým týmem se stal 
Racing tým Záhrobský (7508 bodů) před SA Špindl (4447 b.) a ST 
Victoria Brno (3460 b.). V Soutěži krajských družstev si nejlépe 
vedli závodníci kraje Praha před krajem Libereckým a Králové-
hradeckým. Gratulujeme a děkujeme za dobrou přípravu našich 
lyžařských nadějí. 

ŽÁCI STARŠÍ (U16)  ŽÁKYNĚ STARŠÍ (U16)
1. KUBEŠ David SA Špindl 1. ZÍKOVÁ Barbora SA Špindl
2. KROUPA Štěpán SK Písek 2. ZOUHAROVÁ Natálie RT Záhrobský
3. LINHART Adam TJ Slavoj Plzeň 3. SOMMEROVÁ Celine J. RT Záhrobský
4. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sněžkou 4. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
5. KALINA Ondřej Bižu Jablonec 5. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd (SKJ)
6. BOHONĚK Matouš SA Špindl 6. TRPIŠOVSKÁ Sofie RT Záhrobský

ŽÁCI MLADŠÍ (U14)  ŽÁKYNĚ MLADŠÍ (U14)
1. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 1. PEROUTKOVÁ Barbora RT Záhrobský
2. KLÍMA Oskar ST Victoria Brno 2. PATOČKOVÁ Anna Spartak Rokytnice
3. MÜLLER Marek RT Záhrobský 3. KESTLOVÁ Julie SK Kouty
4. KUČERA Vojtěch SA Špindl 4. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
5. GALVAS Matyáš ST Victoria Brno 5. ŠIŠKOVÁ Laura RT Záhrobský
6. MAXA Adam SA Špičák 6. KESELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)

POŘADÍ ODDÍLŮ ŽACTVO REPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ  
  KRAJSKÝCH DRUŽSTVEV
1. RT Záhrobský  1. Praha
2. SA Špindl  2. Liberecký kraj 
3. ST Victoria Brno  3. Královéhradecký kraj
4. Ski Bílá  4. Moravskoslezský kraj
5. TJ Spartak Rokytnice  5. Jihomoravský kraj
6. SK Ještěd (SKJ)  6. Olomoucký kraj

POHÁR ČESKÉ POŠTY 2018
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S eriál závodů v alpských disciplínách, Český pohár, má za 
sebou další úspěšný ročník. A to i přesto, že už druhou 

sezónu nemá titulárního partnera. Prémie v celkové hodnotě 
197 000 Kč z rozpočtu vymezil Úsek alpských disciplín SLČR. Díky 
tomu se podařilo zachovat vysokou úroveň a formát soutěže. 
Finanční odměny byly rozděleny mezi tři nejlepší v každé 
kategorii. Ženy a muži 30 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč, juniorky 
a junioři 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč, mladší juniorky a mladší 
junioři 5 000 Kč, 2 500 Kč a 1 000 Kč.

Původně měl ročník 2018 začít už v prosinci v Karlově, ale 
pro nedostatek sněhu byl Karlov 2x odložen, a s ním i původně 
lednové Albrechtice, na březen. ČP tak začal ve Špindlerově Mlýně 
v polovině ledna mistrovstvím ČR v rychlostních disciplínách 
a vyvrcholil ve Špindlerově Mlýně mistrovstvím ČR v technických 
disciplínách, kde byly na slavnostním ceremoniálu 24. března pře-
dány nejlepším jednotlivcům a oddílům tradiční poháry. Letošní 
ročník měl sedm zastávek čítajících sedmnáct závodů pro muže 

Český pohár 2018 vyhráli Tereza Zahálková a Ondřej Berndt. Ondřej obhájil 
prvenství z loňska a vyhrál už potřetí za sebou, celkově počtvrté. Tereza 
Zahálková zvítězila vůbec poprvé. Mezi juniory U21 triumfovali Aneta Vetrová 
a Filip Forejtek, v mladších juniorech U18 Elese Sommerová a Ondřej Surkoš.

ČESKÝ POHÁR 2018

i ženy (osmnáctý se nezapočítával) ve všech pěti disciplínách a do 
bojů zasáhli závodníci z 22 zemí světa. 

Berndtovo vítězství bylo jasné už tři závody před koncem, 
protože v obřím slalomu měl na svém kontě maximální počet 400 
bodů (v OSL se započítávaly body za čtyři nejlepší umístění) a po-
slední tři závody ve Špindlerově Mlýně byly právě v OSL. Druhý 
v ČP skončil Filip Forejtek, třetí Martin Štěpán. 

„Jsem rád, že jsem vítězství v Českém poháru obhájil. Pomohlo 
mi, že odložili Albrechtice, jinak bych asi nevyhrál. Jsou to čtyři 
závody a v původním termínu byl SP Wengen, takže bych měl co 
dělat. V nejlepším případě by to bylo hodně vyrovnané,“ prozra-
dil vítěz. A jak naloží s vítěznou prémií? „Asi pojedu na nějakou 
pěknou dovolenou, až bude mít Terka čas,“ říká na adresu své 
přítelkyně a lyžařky Terezy Nové.

Tereza Zahálková do posledního závodu nevěděla, že zvítězila. 
Zjistila to v podstatě až na slavnostním vyhlášení. Druhá v ženách 
skončila Aneta Vetrová, třetí Iva Křížová. „Když probíhalo vyhláše-

22 VÝSLEDKY



ní, začalo mi docházet, že by to mohlo vyjít nejlíp. A to hlavně pro-
to, že přijel můj táta a ten by asi jen tak nepřijel. Překvapená jsem 
byla hodně. Strašně mě to potěšilo a je to odměna nejen za tuto 
sezónu, ale za všechny. Je to můj největší úspěch. Mám pocit, že 
to hodně lidí vnímá, že to jsou jen posbírané body, že jsem prostě 
ty závody jen objela. Já jsem ale přesvědčena, že bez dostatečně 
kvalitních výsledků a pár povedených závodů bych to nemohla 
vyhrát, takže to bylo určitě zasloužené.“ A kterého výsledku si 
vítězka váží nejvíc? „Třetího místa v obřáku v Albrechticích, (pozn. 
2. v rámci ČP), to jsem si vyjela i nejlepší body.“

Pojďme si průběh ČP připomenout. Prvními závody bylo MČR 
v rychlostních disciplínách ve Špindlerově Mlýně (viz samostatný 
článek). Pořadatelé z ST Sv. Petr tak navázali na loňskou podaře-
nou rychlostní sérii s prvním sjezdem v samostatné existenci ČR. 
Součástí MČR měly být i další DH, SG a AC započítávané jen do 
ČP. Zatímco se sjezdy zvládly odjet oba dva – jak FIS, tak NC, tak 
FIS SG a AC musely být kvůli nepřízni počasí zrušeny. Ve FIS DH 
vítězili Kateřina Pauláthová a Filip Forejtek, který skončil druhý za 
Christopherem Hörlem z Moldávie. Forejtek, Berndt, Milata, Klin-
ský a mnoho dalších si ve sjezdu také letos vyjeli alespoň jedny ze 
dvou nejlepších výsledků v sezóně. Po sérii dvou DH, jednoho SG 
a jedné AC se vedení v ČP ujali Filip Forejtek a Klára Kašparová.

Po dni volna Český pohár pokračoval dvěma obřími slalomy 
v Peci pod Sněžkou. „Náročné závody, protože ve čtvrtek napadlo 
40 čísel sněhu. Ale jinak v rámci možností to špatný nebylo. Poda-

řilo se to vytáhnout do šířky, nikdo si nestěžoval,“ uvedla ředitelka 
závodů Blanka Sochorová, která nakonec sérií třech závodních 
víkendů v Peci po sobě (ÚKZ, FIS a RKZ) odnesla zápalem plic. 
Pořadatelé z TJ Slovan Pec pod Sněžkou a TJ Lokomotiva Trutnov 
dotují závody štědrou prémií pro vítěze v mužích i ženách. „Jel 
jsem tady i kvůli tomu, že dávají dobré prémie za 1. místo. Za 
závod 3 000 Kč, za celkové vítězství 10 000 Kč, a to je lákavé,“ říká 
Ondřej Berndt, který v obou závodech zvítězil, stejně tak v součtu 
obou dnů. V ženách vyhrála první závod Viktorie Vydrová a bylo to 
pro ni první vítězství v závodě FIS v kariéře. Druhý závod opa-
novala Tereza Nová, letos už podruhé (poprvé v SL ve Vipitenu) 
a vyhrála také prémii za součet obou dní. Do vedení ČP se po Peci 
dostal Berndt, v ženách dál vedla Kašparová.

Po týdenní pauze se závodníci přesunuli do Karlova ke dvěma 
slalomům. „Jako organizátoři jsme udělali všechno proto, aby 
závody klaply a pista byla dobrá. Můžeme být spokojeni, že si 
muži vylepšili body. Trošku škoda, že nedorazily bodově lepší hol-
ky,“ sdělil ředitel organizačního výboru z TC Praděd Petr Houser. 
Oba slalomy měly stejné vítěze Moniku Zemanovou a Michala 
Staszowskeho. „První den jsem dělal nějaké chyby, byl jsem 
trochu pod tlakem, ale lyže jsem nechával jet, byl jsem spokojený. 
V neděli 1. kolo dobré, ale ve 2. jsem tu jízdu moc pod kontro-
lou neměl. Ale podařilo se,“ uvedl Staszowski. Zemanová dříve 
v Karlově nejezdila podle svých představ, ale po dvou vítězstvích 
se usmívala: „Teď už budu mít Karlov ráda.“ Vedoucí pozice v ČP 
udrželi Berndt s Kašparovou, ačkoliv v Karlově nestartovali.

Po měsíční pauze se ČP 3. – 4. března opět vrátil do Karlova 
k dalším dvěma slalomům. Počasí bylo tentokrát mrazivé, teploty 
padaly až k mínus dvaceti stupňům. Odměnou za mráz byla vyni-
kající pista. „U kluků to byl dobrý závod, účast holek byla, podobě 
jako na předchozích závodech, horší. Jakoby se holky z FIS závodů 
u nás někam vytratily,“ krčil rameny Petr Houser. Oba slalomy měly 
i tentokrát stejné vítěze: Daniel Paulus, který si pomohl i bodo-
vě a Šárka Chroustová, která i přes vyšší přirážku zaznamenala 
jednoznačně dva nejlepší výsledky kariéry. Do vedení se vyhoupla 
Aneta Vetrová a nadále v něm zůstal Berndt, který ani tentokrát 
v Karlově nestartoval.

V Albrechticích se v polovině března uskutečnily dva slalomy 
a dva obří slalomy. V mužích v obou OSL zvítězil domácí Ondřej 
Berndt, ve SL Martin Štěpán, který dokázal využít optimální kon-
stelace a vyjet si 24 FIS bodů a Filip Forejtek. V ženách vyhrály OSL 
Monika Zemanová a Tereza Nová, v SL Klára Pospíšilová a Elese 
Sommerová. „Obřáky jsem jel hlavně proto, že jsem chtěl získat 
potřebné body do ČP a to se povedlo, teď už můžu být v klidu. Ve 
slalomu jsem zase chtěl bodově trochu pomoci klukům, a to se 
taky povedlo,“ hodnotil Berndt s tím, že poslední závod si to ale 
s Filipem Forejtkem rozdali na krev a Filip o jednu setinu vyhrál 
za 20,40 FIS bodů. K tomu Filip řekl: „Jsem spokojený, 2. kolo 
bylo postavené těžce a jsem rád, že jsem dokázal jet s Ondrou 
vyrovnaně.“ Ve vedení zůstala Vetrová a Berndt, ten už nemohl být 
ohrožen.

Těsně před MČR se jely dva obří slalomy na Stohu. Zvítězili 
v nich Filip Forejtek a Ondřej Berndt v nejlepších bodech sezóny 
15,58 (Berndt), 17,44 a 21,29 (Forejtek). V ženách zvítězila prvním 
rokem juniorka Elese Sommerová v rovněž nejlepších bodech se-
zóny 40,19 a Nikola Bubáková. V rámci FIS závodů oba dny vyhrála 
Rakušanka Alisa Floriantschitzová. V hodnocení ČP se na Stohu 
Zahálková s Vetrovou dostaly na rozdíl pouhých sedmi bodů. 
V reálu to ale znamenalo, že by v závěrečném obřím slalomu na 
MČR musela Vetrová skončit nejhůř čtvrtá, aby se jí vyměnil čtvrtý 
výsledek (40 bodů za 47, respektive 50) a Zahálková by nesměla 
bodovat. To už se nestalo, závěrečný obří slalom ČP (MČR, které-
mu věnujeme samostatný článek) už na vítězství Ondřeje Berndta 
a Terezy Zahálkové nic nezměnil.

MUŽI  JUNIOŘI (U21)

1. BERNDT Ondřej Bižuterie Jablonec 1. FOREJTEK Filip SA Špindl
3. FOREJTEK Filip SA Špindl 2. BENC Patrik Spartak Rokytnice
3. ŠTĚPÁN Martin Ski klub Kralupy 3. KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné
4. SKOŘEPA Jan LK VS Praha 4. ŠEVELA Petr   SKM Val. Meziříčí
5. BENC Patrik Spartak Rokytnice 5. MÜLLER Marek  Sokol Špičák
6. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 6. FIALA Eduard  LO TJ VS Praha

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18)

1. SURKOŠ Ondřej  SKP Kometa Brno
2. MILATA Jiří Ski Bílá
3. KLÍMA Adam ST Vistoria Brno
4. KOULA Jan TJ Loko Trutnov
5. NOVÁK Oskar  SA Špindl
6. Přikryl František nezařazený člen

ŽENY  JUNIORKY (U21)

1. ZAHÁLKOVÁ Tereza ST JUNIOR Brno 1. VETROVÁ Aneta SA Špindl
2. VETROVÁ Aneta  SA Špindl 2. KŘÍŽOVÁ Iva  Ski Zlín Charvátová
3. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová 3. ZEMANOVÁ Monika SKP Kometa Brno
4. ZEMANOVÁ Monika SKP Kometa Brno 4. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
5. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský 5. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
6. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov 6. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno

MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

1. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
2. VYDROVÁ Viktorie SK Janské Lázně
3. VANICKÁ Veronika Bižuterie Jablonec
4. FLEISCHEROVÁ Aneta SK Janské Lázně
5. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižuterie Jablonec
6. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň

DRUŽSTVA

1. TJ Bižuterie Jablonec
2. SA Špindl
3. Ski Bílá
4. SKP Kometa Brno
5. SA Špindl
6. VSK VUT Brno

ČESKÝ POHÁR 2018 
TABULKA POŘADÍ
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M ČR se letos konalo na dvě etapy, obě proběhly ve Skiareálu 
Špindlerův Mlýn, který uzavřel pro MČR sjezdovku. První 

bylo MČR rychlostních disciplín v polovině ledna, kde se poprvé 
v historii samostatné ČR konal sjezd, následovala SG a alpská 
kombinace. Pořadatelem byl ST Sv. Petr. Koncem března se konalo 
MČR v technických disciplínách, jež pořádal Ski klub Špindl 
Produkce.

Zatímco MČR ve slalomu a obřím slalomu vyšlo počasím i pod-
mínkami fantasticky a bylo nejpodařenější za několik posledních 
let, pořadatelé rychlostních disciplín v lednu měli 
plné ruce práce. Před závody sněžilo a i během 
nich trať zapadávala čerstvým sněhem. „Celkově 
to bylo na hranici, ale nakonec se to podařilo 
odjet i díky skvělé spolupráci se závodníky a tre-
néry, kteří společnými silami upravovali trať a to 
hlavně ráno, ale i během závodů. Kdyby se do 
toho nezapojili, nebylo by z toho nic,“ poděkoval 
za pořadatele Ladislav Forejtek.

SJEZD
První tituly ve sjezdu získali Kateřina Paulátho-
vá a Ondřej Berndt. Stříbro vybojovali Iva Kří-
žová a Jan Hudec, bronz Helena Schrommová 
a Tomáš Klinský. „Těší mě to, na to jaké počasí 
bylo, jsem ráda, že jsem v cíli zdravá. A taky 
bylo fajn, že jsem se po dlouhé době svezla na 
dlouhých lyžích,“ řekla Kateřina Pauláthová. 
Stříbrná Iva Křížová byla také nadšena, že po 
roce jela sjezd, ale také ze skutečnosti „Že jsem 

se v závodě poprvé potkala se svojí sestrou Klárou.“ Ta se však 
ve Špindlu loučila se sportovní kariérou. Bronz vybojovala po 
670 dnech závodní absence a 4 operacích nesrůstající tříštivé 
zlomeniny bérce Helena Schrommová. „Je to pro mě neskuteč-
ný dárek, jsem opravdu moc ráda,“ vyznala se v cíli.

Ondřej Berndt byl rád: „Za každý titul jsem spokojený a ve 
sjezdu to bylo poprvé, i když pro mě má každý titul stejnou 
váhu.“ Jan Hudec po potížích se zády vybojoval stříbro. „Někte-
ré medaile mají cenu zlata. Když si vezmu, kde jsem byl před 

Poprvé v historii ČR se mezi ženy a muže rozdělilo deset titulů mistrů ČR. Mis-
try ČR 2018 jsou ve sjezdu Berndt a Pauláthová, v super-G Klinský a Kašparová, 
v alpské kombinaci Forejtek a P. Kotrlová, v obřím slalomu Kotzmann a Capová, ve 
slalomu Berndt a Dubovská.
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pár dny, když jsem se se zády nemohl ani pohnout, tak z faktu, 
že se teď můžu hýbat a ještě k tomu závodit na medaili jsem 
šťastný. A závod to byl krásný.“ Spokojený byl i bronzový Tomáš 
Klinský. „Obě kola jsem jel na maximum a trefil dobře obě dvě 
jízdy. Moc mě těší první dospělácká medaile v životě.“

SUPER-G
Pokud počasí na sjezd bylo složité, tak na super-G na samotné 
hranici, pro některé už za ní. Do závodu nenastoupilo hned 
deset žen včetně medailistek ze sjezdu Pauláthové a Schrom-
mové a do závodu sice nastoupil, ale část trati vypustil Berndt. 
„Nechtěla jsem v olympijské sezóně riskovat zranění,“ vysvětlila 
Pauláthová.

Závod se stal nečekaně kořistí bezbodové Kláry Kašparové. 
„Je to absolutní pecka, vůbec jsem s něčím takovým nepočíta-
la, jsem šťastná.“ Podobné reakce reakce měly všechny závodni-
ce na stupních vítězů. „Jsem strašně ráda, je to super,“ zářila 
v cíli teprve prvním rokem juniorka (*2001) Veronika Vanická 
a bronzová Aneta Vetrová říkala: „Jsem nadšená, vůbec jsem to 
nečekala.“ 

V mužích se radoval Tomáš Klinský. „Na prohlídce trati jsem 
si ještě byl nejistý, jestli se to vůbec dá jet, ale po stahova-
ní už jsem nepochyboval a závod jel naplno. Zlato je velká 
radost.“ Filip Forejtek se na 2. místě usmíval, ale věděl, že závod 
v jednom místě pokazil. „Snad si to vynahradím v kombinaci,“ 
pokrčil rameny. V bronz dlouho nevěřil Marek Dadejík. „Nevě-
řím, že mě ještě někdo nezajede, ty podmínky jsou dnes fakt 
síla.“ Když už bylo jasné, že mu bronz nikdo nevezme, zaťal pěst 
ve vítězné gesto a zakřičel „Yes!“ a už se jen smál.

ALPSKÁ KOMBINACE
SG se započítávalo i do AC, která vyvrcholila závěrečný den sla-

lomovým kolem na Stohu. Mistry ČR v AC se stali Petra Kotrlová 
a Filip Forejtek. 

„Jsem hrozně spokojená, je to můj 1. titul v dospělých a hla-
vě, v těch podmínkách to nebylo jednoduché. Těší mě, že jsem 
předvedla svoji jízdu jako v tréninku. Šla jsem do toho s tím, že 
chci vyhrát, že v momentální formě jsem schopna tu vteřinu 
a půl z SG stáhnout. Dnes je to opravdu dobře vybojované,“ 
říkala Petra Kotrlová. Stříbrná Klára Kašparová byla na sebe 
v cíli docela naštvaná. „Pěkně jsem to v 2. kole pokazila, nejela 
jsem, co jsem chtěla.“ Naopak spokojená mohla být Iva Křížová, 
které SG tolik nevyšel, zato se 2. časem v SL prodrala na stupně 
vítězů.

Dobrou jízdu bez chyb vyhrál svůj první titul mistra ČR 
mezi muži Filip Forejtek. „Jsem rád. Titul, k tomu ještě první, 
se vždycky počítá,“ usmíval se. Stíhací jízdou a nejrychlejším 
kolem se ve slalomu z 16. místa (otáčela se patnáctka) až ke 
stříbru prosadil Ondřej Benrdt. „Po vývoji situace v SG 2. místo 
beru, je parádní.“ Aby ale Ondra mohl takto dobře s vyšším 
číslem jet, musel zorganizovat ostatní kluky a trať vyházet lopa-
tou. „Udělali jsme s kluky dost práce a měli jsme alespoň dobré 
rozehřátí,“ smál se. Toho dokázal využít Marek Müller, když se 3. 
časem posunul z 21. místa po SG na svou první velkou - bron-
zovou medaili. „Je to pro mě velký úspěch, jsem za to neskuteč-
ně rád. Obrovsky mě to překvapilo, po SG jsem tohle opravdu 
nečekal.“

OBŘÍ SLALOM
V březnu na Černé sjezdovce panovaly vynikající podmínky 
a Koztmann s Capovou zvítězili naprosto přesvědčivě a získali 
tak první tituly mezi dospělými.

V obřím slalomu zajel obě kola nejrychleji Adam Kotzmann 
a radoval se ze svého premiérového titulu. „Konečně mi to 
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MUŽI  ŽENY

SLALOM   SLALOM
1. STASZOWSKI Michal VŠB Ostrava 1. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava
2. PAULUS Daniel OU Ostrava 2. KAŠPAROVÁ Klára VUT Brno
3. ŠTĚPÁN MARTIN UK Praha 3. ZAHÁLKOVÁ Tereza VFU Brno

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. PAULUS Daniel OU Ostrava 1. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava
2. ŠTĚPÁN Martin  UK Praha 2. KAŠPAROVÁ Klára VUT Brno
3. STASZOWSKI Michal VŠB Ostrava 3. ZAHÁLKOVÁ Tereza VFU Brno

SUPER-G   SUPER-G
1. KLINSKÝ Tomáš ČVUT Praha 1. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno
2. FOREJTEK Filip ZČU Plzeň 2. ZAHÁLKOVÁ Tereza VFU Brno
3. DADEJÍK Marek VŠO Praha 3.– 

AKADEMICKÉ MČR 2018

vyšlo. Jsem hodně rád, že jsem to dneska dokázal, dotáhl do 
konce a ještě o vteřinu náskok, je to super.“ Úplně spokojený 
nebyl na 2. místě Ondřej Berndt. „V každém kole jsem udělal 
chybu, druhé bylo trošku lepší, ale stejně mi moc nevyšlo, tak 
nevím jak to hodnotit. Každý závod se nemůže povést. Určitě 
jsem chtěl titul, ale zase svět se nezboří, že není. Šel jsem do 
toho už s takovým uvolněním, že mám všechno sjeté a prostě 
se to nepovedlo, tak to někdy je.“ Bronzový Jan Skořepa: „Spo-
kojený jsem hlavně s 2. kolem a hodně mě mrzí první, kdy jsem 
udělal chybu, že jsem si ráno dal kafe a nejsem na to zvyklý. 
Když jsem přijel po 1. kole do cíle, hrozně se mi motala hlava 
a brnělo mi celé tělo. Byl jsem vyřízený a rozhodoval se, zda do 
2. kola vůbec nastoupím. Ale udělalo se mi trošku líp, tak jsem 
to zkusil a nakonec se to vyplatilo.“ 

Gabriela Capová v obou kolech předvedla jednoznačně 
nejrychlejší jízdy a náskokem 2,15s zaslouženě vyhrála. „Mám 
radost, že se mi to povedlo, chtěla jsem tenhle obřákový titul. 
Jsem spokojená, povedlo se mi vyhrát s nějakým náskokem, 
jela jsem obě jízdy naplno, byly tam nějaká rezervičky, v obou 
kolech jsem udělat pár chybiček, ale nebyly to žádné velké 
chyby, že bych hodně ztratila.“ Martina Dubovská nebyla příliš 
šťastná: „Nemám k tomu co říct. Jsem zklamaná. No nic, musím 
na tom zapracovat, aby to bylo lepší. Tento rok je ten obřák 
špatný,“ smutnila. Z třetího místa se radovala juniorka Nikola 
Bubáková, která součtem časů o 0,14s předstihla po 1. kole třetí 
Terezu Kmochovou a odsunula ji na nepopulární bramborovou 
příčku. Celou sezónu Nikola jezdila s ortézou na levém koleni 
kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu. „Jsem určitě 
spokojená, myslím si, že to je můj nejlepší výsledek letos. Po 
tom všem je 3. místo určité zadostiučinění.“ Nikolu čekala 13. 
dubna operace u MUDr. Freie ve Vojenské nemocnici a půl roku 
vynucená pauza.

SLALOM
Obrovským náskokem 3,83s zvítězil ve slalomu Ondřej Berndt 
a potvrdil tak výbornou slalomovou formu této sezóny. Stříbro 
má Adam Kotzmann, bronz Patrik Benc, pro kterého je to první 
dospělácká medaile. V ženách vybojovala svůj čtvrtý titul mis-
tryně ČR, třetí ve slalomu, Martina Dubovská. Gabriela Capová 
na 2. místě za ní zaostala o třiašedesát setin, Tereza Kmochová 
o dvě vteřiny a šestatřicet setin.

Mistr ČR Ondřej Berndt: „Náskok je docela velký, ale je to 
dané taky tím, že tady není Kryštof (Krýz) a Filip (Forejtek) vy-
padl v 1. kole a myslím si, že by mě určitě potrápil docela dost, 
protože má skvělou slalomovou formu. Dnes jsem spokojený. 
Uvidíme, možná by z toho dnes mohly být i nějaké dobré body, 
nechám se překvapit.“ Ondra nakonec vyjel 2. výsledek sezóny 
13,76 FIS bodů a průměr zlepšil o dvanáct setin na 13,39 FIS 

bodů. Stříbrný Adam Kotzmann: „První kolo jsem udělal dvě 
velké chyby a druhé kolo mi nevyšel nájezd do roviny a na 
malém hangu jsem si ještě trochu přilehl. I tak je to 2. místo, 
tak jsem spokojený, druhá placka se vždycky počítá.“ K první 
seniorské medaili bronzový Patrik Benc říká: „No je to skvělý. Už 
jsem jednou byl setinu za třetím, teď to tam padlo jednou. Táta 
bude mít radost, to je důležité, protože byl na mě naštvaný za 
posledních pět dní, kdy jsem dvakrát vypadl a v obřáku to tady 
nebylo úplně ono.“ 

Mistryně ČR ve slalomu Martina Dubovská: „Za titul jsem 
určitě ráda, ale budu mít co dělat po sezóně, abych všechno 
zlepšila, protože to moje lyžování vůbec není podle mých 
představ. Titul je super, ale s jízdami vůbec spokojená nejsem, 
nějak se v poslední době s technikou a se vším trápím, tak 
snad to budu lepší příští rok.“ Vicemistryně Gabriela Capová: 
„Mám radost ze stříbra, určitě ano. S jízdami to nebylo úplně 
ono, nemohla jsem se do toho dostat, v 1. kole dvě chybičky 
dole, ve 2. mi tam nevyšla vlásenka, hodilo mě to tam do mého 
‚oblíbeného‘ záklonu, takže nejsem s jízdami spokojená. S mis-
trovství celkově ale jo. Chtěla jsem bojovat o tituly, to se stalo, 
v nejhorším případě mít to stříbro. Takže jsem ráda, že se mi to 
povedlo.“ Bronz patří nejlepší neslyšící sportovkyni světa Tereze 
Kmochové. „Za bronzovou medaili jsem ráda, sezóna byla letos 
taková utrápená, moc mi to nešlo, nedokázala jsem prolomit 
žádný závod v dobrý výsledek a já jsem prostě jenom chtěla jet 
dobře, abych mohla být spokojená s jízdou, takže ta medaile je 
pro mě takovým potěšením.“

Všem medailistům gratulujeme.

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR
Akademické MČR se vypisuje v super-G, slalomu a obřím slalo-
mu. Super-G 2018 proběhlo v rámci MČR rychlostních disciplín 
18. ledna a pořadatelem byl Ski Team Svatý Petr. Technické 
disciplíny se konaly tradičně na Bílé v Beskydech jako UNI 
FIS EP, společně s juniorským MČR 16. - 17. února v technické 
a organizační spolupráci CSA VSK Mendelu Brno a Ski Bílá. „Su-
per spolupráce probíhala jak se Ski Bílá, tak se Svazem. Velmi 
tradiční a v duchu zaběhnutých kolejí z minulých let. SG byl 
poznamenán nepřízní počasí, kdy zejména v kategorii žen řada 
trenérů odvolala své závodnice ze závodu. Na Bílé vyšlo počastí 
i závody. Atmosféra byla velmi přátelská až rodinná. Přítomni 
byli také zástupci univerzitního sportu. Záštitu nad závody pře-
vzala nová paní rektorka Prof. Danuše Nerudová, která delego-
vala prorektora doc. Martina Klimánka, ten předával ceny,“ řekl 
předseda organizačního výboru akademiků z CSA VSK Men-
delu Brno Jakub Havel. Ze závodů na Bílé byl vyhodnocován 
také Memoriál Jiřího Havla. Čtvrtý ročník vyhrál Daniel Paulus 
a předchozí vítězství obhájila Veronika Čamková. 
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MUŽI   ŽENY

SLALOM   SLALOM
1. BERNDT Ondřej Bižu Jablonec 1. DUBOVSKÁ Martina SK Špindl
2. KOTZMANN Adam  SK Šumperk 2. CAPOVÁ Gabriela  Ski team Ostrava
3. BENC Patrik  Spartak Rokytnice 3. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov
4. PRŠALA Vojtěch  Spartak Vrchlabí 4. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
5. VÁCLAVÍK Lukáš  Spartak Vrchlabí 5. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí
6. KEJVAL Martin  Slovan Pec p. Sněžkou 6. ZEMANOVÁ Monika SKP Kometa Brno

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. KOTZMANN Adam  SK Šumperk 1. CAPOVÁ Gabriela Ski team Ostrava
2. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 2. DUBOVSKÁ Martina SK Špindl
3. SKOŘEPA Jan  LK VS Praha 3. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
4. KOULA Jan Lokomotiva Trutnov 4. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra SK Harrachov
5. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 5. NOVÁ Tereza SC Černý
6. STRAKA Jan Ski team Straka 6. ČAMKOVÁ Veronika  SK Vel. Meziříčí

SUPEROBŘÍ SLALOM  SUPEROBŘÍ SLALOM
1. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 1. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno
2. FOREJTEK Filip  SA Špindl 2. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec
3. DADEJÍK Marek  ST Sv. Petr 3. VETROVÁ Aneta SA Špindl
4. ŠEVELA Petr  SKM Val. Meziříčí 4. NOVÁKOVÁ Barbora Ski Soláň 
5. MILATA Jiří Ski Bílá 5. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň
6. BENC Patrik  Spartak Rokytnice 6. KOŘÍSTKOVÁ Eliška Ski Bílá

ALPSKÁ KOMBINACE ALPSKÁ KOMBINACE
1. FOREJTEK Filip  SA Špindl 1. KOTRLOVÁ Petra SA Špindl
2. BERNDT Ondřej  TJ Bižu Jablonec 2. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno 
3. MÜLLER Marek  Sokol Špičák 3. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
4. VAŠULÍN Marek  VSK VUT Brno 4. KOŘÍSTKOVÁ Eliška Ski Bílá
5. SKOŘEPA Jan  LK VS Praha 5. VETROVÁ Aneta SA Špindl
6. ŠTĚPÁN Martin  Ski klub Kralupy 6. ZAHÁLKOVÁ Tereza SK JUNIOR Brno

SJEZD   SJEZD
1. BERNDT Ondřej  TJ Bižu Jablonec 1. PAULÁTHOVÁ Kateřina Ski Paulát
2. HUDEC Jan nezařazený člen 2. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová 
3. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 3. SCHROMMOVÁ Helena SK Šumperk
4. MILATA Jiří Ski Bílá 4. KŘÍŽOVÁ Klára Ski Zlín Charvátová 
5. DADEJÍK Marek  ST Sv. Petr 5. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov
6. ŠTĚPÁN Martin  Ski klub Kralupy 6. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno

STARŠÍ ŽÁCI (U16)   STARŠÍ ŽAČKY (U16)

SLALOM   SLALOM
1. KUBEŠ David  SK Špindl 1. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
2. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sněžkou 2. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
3. KROUPA Štěpán SK Písek 3. ZOUHAROVÁ Natálie  RT Záhrobský
4. VOLEK Jindřich  SK Ještěd (SKJ) 4. KESTLOVÁ Adéla  SK Kouty 
5. SADÍLEK Adam  Spartak Rokytnice 5. PALMOVÁ Marie  Spartak Rokytnice
6. ZÍTKA Jakub SK JUNIOR Brno 6. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KUBEŠ David  SK Špindl 1. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
2. KALINA Ondřej Bižuterie Jablonec 2. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
3. KROUPA Štěpán SK Písek 3. TRPIŠOVSKÁ Sofie RT Záhrobský
4. BOHONĚK Matouš  SA Špindl 4. ZOUHAROVÁ Natálie  RT Záhrobský
5. BANK Matěj  SK Šumperk 5. PALMOVÁ Marie Spartak Rokytnice
6. LINHART Adam  TJ Slavoj Plzeň 6. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd

ALPSKÁ KOMBINACE ALPSKÁ KOMBINACE
1. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sněžkou 1. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
2. BOHONĚK Matouš  SA Špindl 2. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
3. LINHART Adam  TJ Slavoj Plzeň 3. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
4. ŠNAJDR Šimon SC Mělník 4. NOVOTNÁ Dora Ski klub Ještěd, z. s. 
5. JASANSKÝ Max  SK Šumperk 5. KESTLOVÁ Adéla SK Kouty
6. ANDĚL Jiří SK MEZ Vsetín 6. ZOUHAROVÁ Natálie  RT Záhrobský

MLADŠÍ ŽÁCI (U14)  MLADŠÍ ŽAČKY (U14)

SLALOM SLALOM 
1. MÜLLER Marek  RT Záhrobský 1. PEROUTKOVÁ Barbora  RT Záhrobský
2. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 2. SEMERÁKOVÁ Hana Ski klub Ještěd, z. s. 
3. GALVAS Matyáš ST Victoria Brno 3. KESTLOVÁ Julie  SK Kouty 
4. VILEŽINSKÝ Max.  Ski Mosty 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
5. KLÍMA Oskar  ST Victoria Brno 5. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
6. HLAVOŇ Jakub  ST Victoria Brno 6. JOANNIDU Niki Ski Bílá

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KLÍMA Oskar  ST Victoria Brno 1. PEROUTKOVÁ Barbora  RT Záhrobský
2. POLLERT Jan  SK Lajdáček 2. KESTLOVÁ Julie SK Kouty 
3. MAXA Adam SA Špičák 3. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
4. KUČERA Vojtěch  SA Špindl 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
5. GALVAS Matyáš ST Victoria Brno 5. JOANNIDU Niki Ski Bílá 6. SULOVSKÝ 
Mikuláš  Ski klub Ještěd, z. s.  6. TICHÁ Simona LO TJ VS Praha

ALPSKÁ KOMBINACE  ALPSKÁ KOMBINACE
1. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 1. KESTLOVÁ Julie SK Kouty
2. KUČERA Vojtěch  SA Špindl 2. ŠIŠKOVÁ Laura RT Záhrobský
3. GALVAS Matyáš ST Victoria Brno 3. PEROUTKOVÁ Barbora  RT Záhrobský
4. KLÍMA Oskar ST Victoria Brno 4. PATOČKOVÁ Anna Spartak Rokytnice
5. HRUBÝ Filip Slovan Pec p. Sněžkou 5. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
6. VILEŽINSKÝ Max.  Ski Mosty 6. JEDLIČKOVÁ Sára RT Záhrobský

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR 2018

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR ŽÁKŮ 2018

VÝSLEDKY
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JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

SLALOM   SLALOM
1. BENC Patrik Spartak Rokytnice 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. PŘIKRYL František  nezařazený člen 2. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak SK Vrchlabí
3. DADEJÍK Marek  ST Sv. Petr 3. KAŠPAROVÁ Klára  SKP Kometa Brno
4. SURKOŠ Ondřej  SKP Kometa Brno 4. KOŠŤÁLOVÁ Lenka SK Janské Lázně 
5. ŠEVELA Petr  SKM Val. Meziříčí 5. VRZALOVÁ Jolana TJ Jáchymov
6. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 6. ZBOŘILOVÁ Nina SK Špindl

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KOULA Jan Bižu Jablonec 1. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak SK Vrchlabí
2. STRAKA Jan  Ski team Straka 2. VYDROVÁ Viktorie  SK Janské Lázně 
3. GOLA Fabian  Ski Bílá 3. ZEMANOVÁ Monika  SKP Kmeta Brno
4. BENC Patrik  Spartak Rokytnice 4. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno
5. SURKOŠ Ondřej  SKP Kometa Brno  5. VRZALOVÁ Jolana TJ Jáchymov
6. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 6. ZBOŘILOVÁ Nina SK Špindl

SUPER-G SUPER-G
1. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 1. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno
2. FOREJTEK Filip  SA Špindl 2. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec
3. DADEJÍK Marek  ST Sv. Petr 3. VETROVÁ Aneta  SA Špindl
4. ŠEVELA Petr  SKM Val. Meziříčí 4. NOVÁKOVÁ Barbora Ski Soláň 
5. MILATA Jiří Ski Bílá 5. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň
6. BENC Patrik  Spartak Rokytnice 6. KOŘÍSTKOVÁ Eliška Ski Bílá

ALPSKÁ KOMBINACE  ALPSKÁ KOMBINACE
1. FOREJTEK Filip  SA Špindl 1. KOTRLOVÁ Petra SA Špindl
2. MÜLLER Marek  Sokol Špičák 2. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno 3. 
PŘIKRYL František  nezařazený člen 3. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
4. ŠEVELA Petr  SKM Val. Meziříčí 4. KOŘÍSTKOVÁ Eliška Ski Bílá
5. FIALA Eduard  LO TJ VS Praha 5. VETROVÁ Aneta  SA Špindl
6. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 6. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec

SJEZD SJEZD
1. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 1. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
2. MILATA Jiří Ski Bílá 2. KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno 
3. DADEJÍK Marek  ST Sv. Petr 3. FLEISCHEROVÁ Aneta  SK Janské Lázně
4. FOREJTEK Filip  SA Špindl 4. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec
5. BENC Patrik  Spartak Rokytnice  5. GAŠPARÍKOVÁ Klára  SA Špindl
6. PROVAZNÍK Adam  Lokomotiva Teplice 6. KOTKOVÁ Eliška Ski kl. Ústí n. Orlicí

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18) MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

SLALOM SLALOM
1. PŘIKRYL František  nezařazený člen 1. KOŠŤÁLOVÁ Lenka SK Janské Lázně
2. SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 2. ZBOŘILOVÁ Nina SK Špindl
3. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 3. SVATOŠOVÁ Barbora  SK Ještěd (SKJ)
4. KOULA Jan Bižu Jablonec 4. KOTABOVÁ Sára Ski Bílá
5. POSPÍŠIL Jonáš Ski klub Olomouc 5. GILAROVÁ Radka Ski Akademie Brno
6. BLÁHA Matěj  SK Špindl 6. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KOULA Jan Bižu Jablonec 1. VYDROVÁ Viktorie SK Janské Lázně
2. SURKOŠ Ondřej  SKP Kometa Brno 2. ZBOŘILOVÁ Nina SK Špindl
3. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 3. KOTABOVÁ Sára Ski Bílá
4. PŘIKRYL František  nezařazený člen 4. FLEISCHEROVÁ Aneta  SK Janské Lázně
5. MILATA Jiří Ski Bílá 5. GILAROVÁ Radka Ski Akademie Brno
6. BLÁHA Matěj  SK Špindl 6. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec

SUPER-G SUPER-G
1. MILATA Jiří Ski Bílá 1. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec 2. 
NOVÁK Oskar  SA Špindl 2. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň
3. PŘIKRYL František  nezařazený člen 3. STRAUBOVÁ Caroline Ski AVIA Praha
4. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 4. FLEISCHEROVÁ Aneta  SK Janské Lázně
5. ŘIVNÁČ Vojtěch  Ski AVIA Praha 5. MIŠKOVSKÁ Adéla SK Janské Lázně
6. KOULA Jan Bižu Jablonec 6. FUKOVÁ Miroslava SK Špindl

ALPSKÁ KOMBINACE ALPSKÁ KOMBINACE
1. PŘIKRYL František nezařazený člen 1. VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec 2. 
KLÍMA Adam ST Victoria Brno 2. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň
3. MILATA Jiří Ski Bílá 3. STRAUBOVÁ Caroline Ski AVIA Praha
4. ZÁHORSKÝ Lukáš  ST Victoria Brno 4. MIŠKOVSKÁ Adéla SK Janské Lázně
5. MALKUS David Ski Soláň 5. FUKOVÁ Miroslava  SK Špindl
6. dokončilo jen pět --- 6. LUKÁŠOVÁ Hana SK Špindl

SJEZD  SJEZD
1. MILATA Jiří Ski Bílá 1. FLEISCHEROVÁ Aneta  SK Janská Lázně 
2. PROVAZNÍK Adam  Lokomotiva Teplice  2. VRZALOVÁ Jolana TJ Jáchymov
3. PŘIKRYL František  nezařazený člen 3. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
4. KOULA Jan Bižu Jablonec 4. DVOŘÁKOVÁ Ema Ski Soláň
5. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 5. KOTABOVÁ Sára Ski Bílá
6. ZÁHORSKÝ Lukáš  ST Victoria Brno 6. VYDROVÁ Viktorie SK Janské Lázně

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH UMÍSTĚNÍ Z JUNIORSKÉHO MČR 2018
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PARTNEŘI CZECH SKI ALPINE POOL 

PARTNEŘI
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PARTNEŘI ÚSEKU

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER ŽÁKOVSKÉ REPREZENTACE A ČESKÉHO POHÁRU ŽÁKŮ 

PARTNERSKÁ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
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České závody kategorie FIS v obří slalomu v italském Pfelders 
pořádané počátkem prosince mají za sebou úspěšný 2. ročník. 
Závody pořádá V. Čamek s T. Ouvínen především pro přechodový 
ročník z žáků, jimž slouží primárně k získání prvních bodů v OSL, 
jelikož kvóty do zahraničí jsou omezené a v domácích střediscích 
ještě není dostatek sněhu k uspořádání obřích slalomů. Letos však 
možnost závodit využily ženy za svěťákového týmu Kanady v čele 
s Erin Mielzynski a Laurence St-Germain, které obsadily nejvyšší 
stupně vítězů před italskou reprezentantkou Michele Azzolou.

Český národní tým letos kompletně oblékala česká firma Don 
Quiet. Jejich služeb a především rychlých kombinéz budou naši 
reprezentanti nadále využívat i v příštím olympijském cyklu.

Na Memoriálu Jarka Drápely, nadějného lyžaře, který v juniorském 
věku prohrál boj se zákeřnou nemocí, letos zvítězili Aneta 
Fleischerová a Patrik Benc.

Kryštof Krýzl byl v sezóně 2017/18 členem Audi týmu a úsekové 
Audi používala také Martina Dubovská.

Jako každý rok také letos probíhala pod záštitou Úseku alpských 
disciplín školení a workshopy budoucích trenéru a doškolení těch 
současných. Špindlerův Mlýn hostil školení trenérů II. třídy, jehož 
součástí byl i workshop se známým mentálním a sportovním 
koučem Marianem Jelínkem. Na podzimním workshopu zase 
přednášela Šárka Stachová. Reprezentantům áčka zase pomohla, 
když jim darovala vouchery na fyzioterapii a funkční trénink do 
svého VO2MAX.

Martina Dubovská vyhrála paralelní slalom na prestižních Audi 
Winter Games na Novém Zélandu. 
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Startér MČR, Světového poháru ve Špindlu i jiných důležitých 
akcí Milan Šedivec s Milanem Švitorkou. Údajně si je někteří lidé 
pletou, ale jedno je jisté – ani jednoho z nich nikdy nikdo neviděl 
v čepici!

Takto se česká reprezentantka Klára Křížová v lednu loučila se 
sportovní kariérou. Ve společnosti maminky a naší první olympij-
ské medailisty Olgy a sestry Ivy. A takto se v březnu loučil Jan Hudec.

Mládí vpřed! Předjezdci na MČR rychlostních disciplín 2018, vpra-
vo toho času budoucí mistr ČR v obřím slalomu mladších žáků 
Oskar Klíma.

Tradiční Předsilvestrovská show je závod formátu Alpine Rock 
Fest, ve kterém se vítězové veřejné části (letos na Audi Race 
Tracku) utkají s českými reprezentanty. Letos vyhráli Tereza 
Kmochová a Filip Forejtek.

Pořadatelský tým měl na MČR rychlostních disciplín plné ruce prá-
ce s přívaly sněhu, přesto večer zůstal prostor na trochu zábavy. 
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Výběr dospěláckého a juniorského týmu na tradičním kondičním 
soustředění v Nymburku.

Zimní olympiádu dětí a mládeže letos hostil Pardubický kraj 
a alpské disciplíny se konaly v Čeňkovicích.

… Když se závody měří z vymrazené rolby. Své o tom ví Tomáš 
Peslar z měřící skupiny DanuTiming.

Pořadatelská skupina MČR v technických disciplínách 2018 alias 
jádro budoucího týmu na březnový Světový pohár žen 2019.

Pomoci před odletem na ZOH přišli i předseda ÚAD Aleš Krýzl 
a manažer ÚAD Danuta Štrougalová. V pozadí Tomáš Bank.

Starší žačka Alena Labaštová vyhrála super-G ve Val d’Isere, které 
je považováno za neoficiální MS žáků v této disciplíně.
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Na mistrovství Slovenska v obřím slalomu ve Vrátne se naši 
závodníci neztratili. Zvítězil O. Berndt před Danielem Paulusem, 
který zajel životních devatenáct FIS bodů, Tereza Kmochová 
skončila druhá. Ve slalomu je pak doplnili stříbrní Gabriela Capová 
a Adam Kotzmann.

Ani na 56. ročníku Skiinterkritéria v Říčkách nemohl chybět 
tradiční maskot závodů Krteček. Při slavnostním vyhlášení vítězů 
s moderátorkou – bývalou reprezentantkou – Evou Kurfürstovou. 

Když se vám z nenadání zhroutí sen a místo na Olympiádu 
spěcháte na operaci kolene. Své o tom ví i Kryštof Krýzl, když 
zakusil hořkost vážného zranění v nejméně vhodnou dobu – dva 
týdny před ZOH v Pchjongčchangu. 

Na závodech je potřeba vše prodiskutovat. Zleva trenéři Jarda 
Rakušan, Tomáš Bank a Luďa Strejček.

Krále bíle stopy i letos vyhrála olympijská vítězka Ester Ledecká. Čtvrtý ročník Memoriálu Jiřího Havla na Bílé opanovali Veronika 
Čamková a Michal Staszowski.
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C hcete vidět svátek alpského lyžování z bezprostřední 
blízkosti a zažít svěťákovou atmosféru? Zapojte se přímo do 

dění na závodním svahu! Úsek alpských disciplín SLČR hledá 
dobrovolníky z řad trenérů a aktivních přátel závodního alpského 
lyžování. 

PRACOVNÍ SKUPINY:
  Rozhodčí specialisté
  Trenéři s vlastním vybavení (vrtačka, klíč) na pomoc stavby tratí 
  Technická četa

SPECIFIKA: 
  Práce na 3–4 dny, celodenní
  Nástup individuálně dle domluvy a potřeby ve středu 6. března 
nebo ve čtvrtek 7. března.

POSKYTUJEME
  Pro přespolní skupiny ubytování
  Pro všechny celodenní stravu
  Organizovaná týmová práce

BONUSY:
  Adrenalin
  Zážitek
  Možnost vidět nejlepší z nejlepších zblízka v akci

V nadcházející sezóně se po osmi letech vrací vrcholný světový podnik a alpském 
lyžování do České republiky. V termínu 8.–9. března (pátek, sobota) se ve Špindlerově 
Mlýně koná Světový pohár ve  slalomu a obřím slalomu žen v alpském lyžování. 

SVĚTOVÝ POHÁR ŽEN 
se v sezóně 2018/2019 
vrací do Špindlerova Mlýna

REPREZENTACE
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