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SLOVO 
ÚVODEM

RADA OSÚ AD
Předseda: Aleš Krýzl
Místopředsedové: Petr Houser,  
Jiří Langmaier
Členové: Tomáš Bank, Danuta 
Štrougalová, Tomáš Ouvín, Robert Varga

REVIZNÍ KOMISE OSÚ AD
Předseda: Pavel Holuša
Členové: Stanislav Kmoch, Pavel 
Lipanský, Martin Štěpán, Bohumír Zeman

KOMISE STK-R OSÚ AD
Předseda: Petr Houser

EXPERTNÍ KOMISE
Předseda: Tomáš Bank

MAJETKOVÁ KOMISE
Předseda: Aleš Krýzl

MARKETINGOVÁ KOMISE
Předseda: Tomáš Ouvín

EKONOMICKÁ KOMISE
Předseda: Tomáš Ouvín

METODICKÁ KOMISE
Předseda Radim Jireš

KOMISE MASTERS
Předsedkyně: Iva Kárníková

TRENÉRSKÁ RADA ŽACTVA
Předseda: Jaroslav Bogdálek
Členové: Tomáš Ťavoda, Petr Záhrobský

STRATEGICKÁ KOMISE
Předseda: Martin Matouš

TRENÉRSKÁ RADA JUNIORŮ 
A NOMINAČNÍ KOMISE JUNIORŮ
Předseda: Jan Fiedler
Členové: Tomáš Bank, Tomáš Klinský, 
Lukáš Ohrádka, Tomáš Hvorecký

TRENÉRSKÁ RADA ŽEN A MUŽŮ 
A NOMINAČNÍ KOMISE ŽEN 
A MUŽŮ
Členové: Tomáš Bank, Jano Dubovský, 
Jan Fiedler, Michal Kunst, Daniel Fahrner
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Vážení přátelé!

D ovolte, abych vás pozdravil 
úvodem již třináctého 

Ohlédnutí za uplynulou lyžařskou 
sezónou.

Před i v průběhu letošní sezóny jsme 
se potýkali s řadou vnitřních problémů 
a dílčích neúspěchů, ale také měli 
možnost prožít mnoho příjemných 
okamžiků u mnoha výborných výsled-
ků, pochlubit se několika skvěle uspořá-
danými domácími závody a poprvé 
také jedním závodem uspořádaným 
v zahraničí.

Stále platí, že náš sport v jeho vrcho-
lové formě, o kterou všichni usilujeme, 

je velmi drahý, nebezpečný, mnohdy nespravedlivý, organizačně a logi-
sticky velmi náročný. Konkurence je nesrovnatelně vyšší, než u jakékoli 
jiné lyžařské disciplíny. Svaz lyžařů se stále potýká s velmi nízkou státní 
podporou, nedůstojnou postavení v hierarchii zimních sportů, účasti 
a úspěšnosti na Olympijských hrách. Za tohoto stavu udržet vysokou 
kvalitu bude velmi obtížné.

To se nám může podařit jen s velkým přispěním a nasazením vás 
všech, kteří se na chodu českého alpského lyžování podílíte a jste pro něj 
ochotni velmi mnoho obětovat. 

Dominantou letošní sezóny byly opět úspěchy a skvělá forma 
Šárky Strachové. Páté místo na MS a dvě umístění na stupních vítězů 
ve Světovém poháru a celkově 6. místo ve slalomu SP potvrdilo, že Šárka 
i v této sezóně stvrdila svoji příslušnost k té nejužší světové špičce. Šárky 
rozhodnutí o ukončení kariéry nás po takovéto skvělé sezóně zaskočilo. 
Umění odejít na vrcholu však Šárce vyčítat nemůžeme.

ŠÁRKO, děkujeme ti za vše, čeho jsi za tvojí nevídaně úspěšnou 
a historicky neopakovatelnou karieru pro naší reprezentaci a zvi-
ditelnění českého alpského lyžování dosáhla.

Přejeme ti mnoho úspěchů na nových pozicích, zejména při 
ředitelování kliniky VO2 MAX, a těšíme se na spolupráci v nových 
oblastech. 

MS dospělých i MS juniorů, kromě již zmíněného 5. místa Šárky 
Strachové v SL, skončilo za naším očekáváním a pod možnostmi 
většiny našich reprezentantů. 

Nejlepší výkony podala na MS Ester Ledecká (AC 20., DH 21.). O. Berndt 
překvapil výborným výkonem v PSL vítězstvím nad K. Haugenem (NOR). 
Nejlepší umístění v mužích, Kryštof Krýzl 28. v AC, bylo hluboko za před-
poklady a možnostmi. Dobrý výkon K. Pauláthové v 1. kole GS. Pro ostatní 
mladé závodníky byla účast na MS velmi dobrou zkušeností. Nováček 
v týmu, olympijský medailista Jan Hudec, se zdravotně a materiálově 
hledal.

Nejlepší umístění na MSJ Jan Zabystřan (DH 17.) a Filip Forejtek (GS 
22.). Jan Zabystřan měl úžasné výsledky v trénincích DH a jeho 4. místo 
v DH pro AC byly velkým příslibem, bohužel v SL pro AC udělal obrovskou 
chybu a skončil 33. V závěru MSJ se zranil. 

Příjemným překvapením bylo vítězství našeho týmu v závodě 
NTE na Universiádě ve složení Martina Dubovská, Tereza Kmochová, 
Daniel Paulus a Adam Zika, dvě čtvrtá místa Terezy Kmochové v SG a GS 
na stejné soutěži a 3. místo Nikoly Bubákové na EYOF.

Na rozdíl od MS lze za úspěšné považovat účinkování našich 
závodníků ve Světovém poháru. Bodovalo celkem 7 závodníků, 
z nichž Ondra Berndt a Pavla Klicnarová poprvé v kariéře (oba 
v AC). 

Kromě Šárky Strachové byli v SP nejúspěšnější Kryštof Krýzl se 75 body 
a dílčími 12.(AC), 14.(GS) a 15.(SL) místy, Ester Ledecká s 61 body a dílčími 
13.(DH), 2 x 19.(SG) místy, Martina Dubovská s 25 body a dílčími 18. a 19. 
místy (SL) a Kateřina Pauláthová se 14 body – 20. a 28. místo (AC). 

Za zmínku stojí i velmi dobré výsledky Gabriely Capové v Evrop-
ském poháru a její 56. místo ve světovém žebříčku v SL. 

Vynikající výkonnost prokazovali po celou sezónu junioři Jan Za-
bystřan, ten poznal pocit vyhlášení výsledků na MS dospělých v St. Moritz 
za 6. místo, byť v kvalifikaci SL a nováček v RD A mužů Filip Forejtek, který 
je v žebříčku FIS na 108. místě v DH. Koncem sezóny podaly dobré výkony 
ještě Andrea Arnold, která se výsledky v GS zařadila do RD V ženy a Adam 
Kotzmann, který se po roční pauze vrací do RD V mužů.

Velmi slušnou výkonnostní úroveň prokázali a jsou příslibem do bu-
doucna i junioři Jan Ouvín, Tomáš Klinský, Adam Provazník, Ondřej Surkoš, 
Patrik Benc, Jiří Milata, a Jan Koula.

Na mezinárodních akcích nejlepší žáci slavili 13 cenných kovů a 45 
umístění v TOP 10. I zde se máme na co těšit.

Gratuluji všem, kteří výborných výsledků dosáhli, i těm, kteří přispěli 
k uspořádání těch několika vydařených závodů a přeji hodně elánu těm, 
kterým se nedařilo tak, jak by si představovali. 

Zároveň bych vám i sobě chtěl popřát, abychom naše vnitřní problémy 
řešili v klidu a bez emocí, a abyste jednoho dne dosáhli jako závodníci, 
realizační týmy, organizátoři nebo partneři ve spojení s naším sportem 
úspěchů, které vás uspokojí.

Závěrem ještě jednou děkuji všem mým spolupracovníkům 
členům Rady Úseku, sekretariátu, pléna, odborných komisí a trenérských 
rad, krajských spolků, pořadatelům, technikům, rozhodčím a všem dalším 
funkcionářům, ale také resortním sportovním centrům ASC Dukla, RSC 
Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, sponzorům a partnerům.

SKOL
Aleš Krýzl 

PR manažer ÚAD a reprezentace: 
Eva Kurfürstová
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K dyž začínala závodní sezónu 2016/17 nikdo netušil, zda 
bude či nebude tou poslední, všichni ale doufali, že si tu 

následují olympijskou nenechá ujít a ještě rok tato elitní světová 
slalomářka vydrží. Také všechna umístění sezóny v TOP10, skvělý 
výsledek na mistrovství světa a dvoje stupně vítězů navrch, 
poslední v 11. března ve Squaw Valley, dávaly naději v další 
sezónu. Zvlášť, když její trenér Klaus Mayrhofer říkal, že pokud 
bude jezdit na stupních vítězů, bude mít motivaci pokračovat. 
Šárka se ale rozhodla jinak a paradoxně to byly poslední stupně 
vítězů, které jí utvrdily v rozhodnutí. „Člověk by měl končit, když je 
na vrcholu,“ pronesla, mimo jiné, 28. března a oficiálně ukončila 
bohatou a neskutečně úspěšnou sportovní kariéru.

Pojďme si ale projít sezónu 2016/17. Tu zahájila v polovině 
listopadu ve finském Levi 7. místem. „Sedmé místo sice není úplně 
podle mých představ, ale zase vím, na čem pracovat, co zlepšit 
do příště.“ Přesunula se do USA, kde trénovala v oblíbeném Vailu 
a koncem listopadu závodila v nové destinaci SP, ve vermontském 
Killingtonu, kde obsadila opět 7. místo. „Druhý letošní závod, 
druhé 7. místo. Škoda nepovedeného závěru 1. kola,“ uvedla 
a spěchala na letiště, aby mohla co nejdřív odletět zpět do Evropy. 
Za dva týdny jí čekal slalom v Sestriere. Kromě potřebného 
odpočinku a reaklimatizace ale potřebovala ještě ladit materiál, 
hlavně lyžařské boty. V Sestriere, na jehož svahu o čtrnáct let dříve 
fantasticky debutovala pátým místem v KO slalomu SP, letos po 
bezchybných, lehce pasivnějších jízdách skončila 9. a stále cítila 
rezervy. „Ještě pořád to není ono. Je potřeba se podívat, co musím 
zlepšit a energii směřovat k dalšímu závodu.“ Pro úspěch udělala 
tradičně maximum, ještě dva dny před Štědrým dnem trénovala 
v Semmeringu, kde se jel mezi svátky následující SP. Ten přinesl 
6. místo a spokojenost. „Ve 2. kole jsem udělala pár chyb, ale jinak 
jsem měla dobrý pocit, cítila jsem zásadní posun proti posledním 
závodům v Sestriere. Věřím, že se nakonec v té letošní sezóně na 
diváky z toho pódia podívám.“ Co předeslala, to se stalo hned 
po Novém roce v Zagrebu, kde skončila na 3. místě v závodě 
s ryze česko-slovenskými stupni vítězů v podání Veronika Velez 
Zuzulová, Petra Vlhová, Šárka Strachová. „Velká radost, určitě 
Zagreb bude nedílnou součástí mé kariéry. Potřetí tady na pódiu, 
z dnešního závodu mám velkou radost. Navíc československé 
pódium. Nemyslela jsem dnes vůbec na nic, jenom jsem bojo-
vala, cítila jsem se dobře.“ A trenér Klaus Mayrhofer? „Měli jsme 
letos nové typy bot, během léta je zkoušeli, ale nebyli jsme úplně 

spokojeni. V Levi a v Killingtonu jsme viděli, že to nefunguje, a tak 
jsme se vrátili ke starým. Šárka se pak s nimi potřebovala zase sžít, 
což chvíli trvalo, než v Zagrebu zase jela dobře.“ O pět dní později 
v Mariboru skončila 6. a o další tři dny později ve Flachau desátá. 
„Byla už trochu znavená, jela čtyři závody za deset dní, to je pro ni 
moc,“ konstatoval trenér s ohledem na zdravotní potíže prodělané 
v roce 2012. Následovala do MS více než měsíční pauza vyplněná 
9. místem na City Event ve Stockholmu. „Na přelomu ledna a úno-
ra jsem měla nepříjemnou virózu. Trochu to nabouralo Stockholm, 
kde ta viróza vrcholila.“ Pak strávila týden doma, rozzávodila se 
2. místem v Evropském poháru v Bad Wiessee a přesunula se do 
Livigna k přípravě na MS. Odtud pak rovnou do Sv. Mořice, kde 
zajela výborné 5. místo a od medaile jí dělily jen tři desetiny (viz 
článek k MS na str. 16). Konec sezóny i kariéry patřil americkému 
turné. Ve Squaw Valley Šárka opět dobyla stupně vítězů, když 
zajela 2. místo. „Mám velkou radost. Bylo to náročné už jen tím, že 
bylo 15°C ve stínu. Bojovala jsem, jela agresivně, riskovala. Druhé 
kolo byl opravdu boj, ale věřila jsem.“ Sezónu i kariéru zakončila 
symbolicky v Aspenu, kde v letech 2008 a 2009 dvakrát zvítězila. 
Na vítězné půdě, kde jsou na její počest vysazené dva smrky, si 
při finále SP připsala 8. místo. O deset dní později na TK v Praze 
ohlásila konec kariéry. „Vedl mě silný vnitřní pocit, že tohle je ten 
správný okamžik. Lyžování jsem dávala všechno, poslední roky 
jsem s tím ale čím dál víc bojovala, bylo těžší mít lyžování jako tu 
největší prioritu. Někdy jsem se do toho musela nutit silou vůle 
a to je přesně ten okamžik, kdy je potřeba se rozloučit.“ Přeje-
me Šárce neméně úspěšnou novou etapu života, pevné zdraví 
a DĚKUJEME za fantastickou reprezentaci a výjimečné sportovní 
zážitky.

ŠÁRKA STRACHOVÁ

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ
11.03.17 Squaw Valley USA WC slalom 2.
03.01.17 Zagreb CRO WC slalom 3.
18.02.17 St. Moritz SUI MS slalom 5.
08.01.17 Maribor SLO WC slalom 6.
29.12.16 Semmering AUT WC slalom 6.
27.11.16 Killigton USA WC slalom 7.
12.11.16 Levi  FIN WC slalom 7.
18.03.17 Aspen USA WC slalom 8.
11.12.16 Sestriere ITA WC slalom 9.
31.01.17 Stockholm SWE WC city event  9.
10.01.17 Flachau AUT WC slalom 10.

Závěrečnou sezónu kariéry Šárky Strachové ozdobilo páté místo z MS a dvě 
umístění na stupních vítězů ve Světovém poháru. Celkově skončila v hodnocení 
sezóny slalomu SP šestá.

Poslední 
sezóna
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J iž v žákovských kategoriích dominovala. Zvítězila v závo-
dech Trofeo Topolino, tedy na neoficiálním MS žáků. 

V otevřené kategorii juniorů a dospělých se prosadila velmi 
rychle. Po první sezóně jí ve slalomu patřilo 183. místo na světě, 
po druhé sezóně byla 44. a na začátku třetí sezóny, při debutu ve 
Světovém poháru, už bodovala. Tehdy, 15. prosince 2002, 
zaskočila v KO slalomu v Sestriere všechny soupeřky, když jako 
sedmnáctiletá v 1. kole postoupila z 20. místa a dále ve vyřazova-
cích kolech přešla přes Saru Schleperovou (USA) a Nicole 
Giusovou (ITA) až do devítičlenného finále, ve kterém skončila na 
fantastickém 5. místě. Šárka tímto závodem naskočila ve slalomu 
do TOP 30 a už nikdy z ní nevypadla. V první sezóně SP skončila 
na 19. místě v hodnocení slalomu. O rok později, 28. prosince 
2003, poprvé v kariéře bobovala v obřím slalomu. V roce 2004 
získala dvě bronzové medaile na MSJ v Mariboru (slalom a kombi-
nace) a v roce 2005 se v Bardonecchii stala juniorskou mistryní 
světa ve slalomu.

Důležitým mezníkem, ještě před MSJ 2005, bylo mistrovství 
světa dospělých 2005, kdy v den svých dvacátých narozenin získa-
la první velkou medaili – bronz ve slalomu. Šárka tehdy ještě ne-
patřila k jasným medailovým favoritkám, byla spíš černým koněm 
(v předchozích SP 2x vyhrála 2. kolo) a skutečnost, že dokázala 
vybojovat medaili byla zásadní pro její psychiku na následujících 
vrcholných světových akcích. Další MS v Åre 2007 bylo jejím vů-
bec nejlepším. Už v 1. kole obřího slalomu překvapila 2. místem, 
nakonec skončila 12., v kombinaci sahala rovněž po medaili – byla 
o dvě desetiny 4. a ve slalomu přišel vrchol kariéry – stala se mis-
tryní světa. Platila již za jednou z medailových adeptek, v před-
chozích dvou SP stála poprvé v kariéře na stupních vítězů, na MS 
v Åre ale zažila své první velké vítězství. Vedla už po 1. kole, proká-
zala obrovskou psychickou odolnost a vedení udržela. O další dva 
roky později na MS 2009 ve Val d’Isere přidala stříbrnou medaili 
a zkompletovala tak svou sbírku medailí z MS. Až do letošního MS 
2017 byla jedinou ženou novodobé historie světového alpského 
lyžování (od r. 1947, kdy se MS koná co dva roky), která dokázala 
získat tři medaile na MS ve slalomu v řadě. Letos jí třemi zlatými 

medailemi v řadě dorovnala Mikaela Shiffrinová (USA) a s dvěma 
bronzy a jedním stříbrem Frida Hansdotterová (SWE).

Po MS 2009 se Šárka rozešla se svým otcem a olympijskou 
sezónu 2009/2010 absolvovala bez lyžařského trenéra. Z původní-
ho know-how však ještě dokázala těžit, poprvé v kariéře zvítězila 
v SP (slalom Aspen 2009) a získala bronzovou olympijskou medaili 
na ZOH ve Vancouveru 2010. Po sezóně angažovala trenéra Pavla 
Šťastného. Jeho angažmá nesplnilo očekávání a došlo k poklesu 
výkonnosti. Šárka se přestala věnovat ostatním disciplínám, zůsta-
la pouze u nejsilnějšího slalomu, v němž klesla z TOP5 na 26. mís-
to. Po dvou letech proto spolupráci ukončila a oslovila Rakušana 
Klause Mayrhofera. Na začátku jejich spolupráce, v červnu 2012, 
zkolabovala v důsledku metabolického rozvratu způsobeného 
následně diagnostikovaným nezhoubným nádorem na hypofý-
ze. Šárka byla několik dní v umělém spánku a poté jí byl nádor 
operativně úspěšně odstraněn. Začínala úplně od nuly, udělala 
obrovský kus práce, technicky se stabilizovala a dokázala se vrátit 
do absolutní světové špičky. Už na MS 2013 zajela 8. místo ve 
slalomu se startovním číslem 21. V sezóně 2014/15 vystoupila, 
po téměř pěti letech, opět na stupně vítězů ve Světovém poháru 
a fantasticky vyhrála bronzovou medaili na MS v Beaver Creeku 
2015. Pod vedením Klause Mayrhofera stála na stupních vítězů 
v SP 8x. S MS se letos rozloučila výborným 5. místem.

Šárka, rozená Záhrobská, se během sportovní kariéry vdala. Už 
v sezóně 2006/07 zmiňovala přínos svého - tehdy - kondičního 
trenéra Antonína Stracha, kterého si jaře 2013 vzala.

Je na místě připomenout přínos jejího otce Petra Záhrobského 
st., který ji k lyžování přivedl a dokázal z ní udělat světovou lyžař-
ku a jednu z historicky nejlepších slalomářek světa.

Šárka Strachová vyhrála 2 závody SP a v dalších 15 byla na 
stupních vítězů, pokaždé ve slalomu. 85x skončila v TOP10, 110x 
v TOP15 a 167 x bodovala ve Světovém poháru. Celkem v něm 
získala 4679 bodů. Patnáct sezón byla v TOP30, 15x se nomino-
vala na finále SP, 10 let zakončovala sezónu v TOP10. Nejlepším 
obřákovým výsledkem bylo 7. místo na SP v Kranjske Goře 2007, 
vyhrála zde tehdy i ‚Zlatou lisicu‘, což je kombinace SL a OSL 

KARIÉRA Šárky Strachové

O kariéře Šárky Strachové toho bylo řečeno s napsáno již mnoho, přesto je 
na místě ji ještě jednou shrnout a připomenout stěžejní mezníky fenomenální 
slalomářky a nejlepší české alpské lyžařky historie, která ve Světovém poháru 
bodovala patnáct sezón a ani jednou během této doby ve své hlavní disciplíně 
nevypadla ze světové TOP 30. Ačkoliv byl její doménou slalom, bodovala také 
v obřím slalomu, alpské kombinaci a super-G.
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závodů SP v Mariboru, který byl v r. 2007 přesunut do Kranjske 
Gory. V pořadí slalomu SP obsadila 2. místo (2009), 3. místo (2007) 
a 4. místo (2015), v obřím slalomu nejlépe 20. (2007), v alpské 
kombinaci 6. (2007) a 10. (2003), v super-G 29. (2008). V celkovém 
hodnocení SP byla 9. (2007), 12. (2009) a 16. (2008). Zvítězila 
v pěti závodech Evropského poháru (3x SL, 2x OSL) a v dalších 
třech skončila na stupních vítězů. 66x zajela pod 10 FIS bodů, je 
devítinásobnou mistryní ČR (2x SG, 3x OSL, 4x SL), mezinárodní 
mistryní Slovinska (OSL) a Chorvatska (OSL). V anketě Král bílé 
stopy třikrát zvítězila (2008, 2009, 2015).
ŠÁRKO, JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!

OLYMPIJSKÉ HRY
26.02.2010 Vancouver CAN ZOH slalom 3. 5,89
18.02.2010 Vancouver CAN ZOH super combined 7. 18,05
19.02.2014 Soči RUS ZOH super combined 9. 13,77
21.02.2014 Soči RUS ZOH slalom 10. 16,90
22.02.2006 Turín ITA ZOH slalom 13. 16,91
18.02.2006 Turín ITA ZOH combined 19. ---

NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ 
VE SVĚTOVÉM POHÁRU
29.11.2009 Aspen USA WC slalom 1. 0,00
30.11.2008 Aspen USA WC slalom 1. 0,00
11.03.2017 Squaw Valley USA WC slalom 2. 7,45
12.01.2016 Flachau AUT WC slalom 2. 2,09
05.01.2016 St. Caterina ITA WC slalom 2. 6,85
29.12.2014 Kühtai AUT WC slalom 2. 5,57
25.11.2007 Panorama CAN WC slalom 2. 4,15
11.03.2007 Zwiesel GER WC slalom 2. 14,07
07.01.2017 Kranjska Gora SLO WC slalom 2. 3,99
03.01.2017 Zagreb CRO WC slalom 3. 3,06
29.11.2015 Aspen USA WC slalom 3. 20,84
14.03.2015 Åre SWE WC slalom 3. 14,80
22.02.2015 Maribor SLO WC slalom 3. 7,63
13.03.2009 Åre SWE WC slalom 3. 1,26
04.01.2009 Zagreb CRO WC slalom 3. 3,18
14.03.2008 Bormio ITA WC slalom 3. 1,30
04.01.2007 Zagreb CRO WC slalom 3. 1,45

MISTROVSTVÍ SVĚTA
16.02.2007 Åre SWE MS slalom 1. 0,00
14.02.2009 Val d‘Isere FRA MS slalom 2. 4,13
14.02.2015 Beaver Creek USA MS slalom 3. 5,63
11.02.2005 St. Caterina ITA MS slalom 3. 3,72
09.02.2007 Åre SWE MS super combined 4. 8,92
18.02.2017 St. Moritz SUI MS slalom 5. 15,17
04.02.2005 St. Caterina ITA MS combined 5. ---
16.02.2013 Schladming AUT MS slalom 8. 8,51
10.02.2003 St. Caterina ITA MS combined 9. ---
06.02.2009 Val d‘Isere FRA MS super combined 11. 27,08
19.02.2011 Ga-Pa GER MS slalom 12. 17,13
13.02.2007 Åre SWE MS giant slalom 12. 8,98
03.02.2009 Val d‘Isere FRA MS super-G 15. 36,76
12.02.2009 Val d‘Isere FRA MS giant slalom 16. 19,74
07.02.2001 St. Anton AUT MS slalom 21. 73,88
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N
a jaře změnil značku vybavení, přešel k Fischeru, a od 
počátku si novou spolupráci pochvaloval. V srpnu si ale při 

tenisu s reprezentačními kolegy na soustředění v Zermattu 
přivodil tak komplikovaný výron kotníku, že se dva měsíce 
nepostavil na lyže a přišel o zásadní část přípravy, včetně 
soustředění v Chile. Před prvním SP v Söldenu měl jen tři týdny na 
to, aby se na lyžích připravil. Přesto zajel 35. místo s odstupem 
dvou desetin na třicátého. „Kdyby mi to někdo řekl před měsícem, 
nevěřil bych,“ kroutil hlavou a vydal se na stíhací jízdu za chybějí-
cími tréninkovými objemy. O tři týdny později v úvodním slalomu 
v Levi exceloval 15. místem. „Je to bomba, jsem nadšený – já i celý 
můj tým.“ Po 1. kole byl dokonce 12. „Neskutečně jsem v 1. kole 
riskoval a vyšlo to, jelo se mi fantasticky, cítil jsem se skvěle. Druhé 
kolo taky dobrý, dostal jsem od trenérů pochvalu, ale abych řekl 
pravdu, jel jsem s tím, že je potřeba dojet,“ neskrýval radost Kitan.

Tradiční program v USA byl letos pro muže kvůli nedostatku 
sněhu zrušen a přesunut do Val d’Isere. „Nějak se teď hledám,“ 
prohlásil po nedokončeném závodě. V obřím slalomu v Alta Badii 
a ve slalomu v Madonně už zase našel rovnováhu. „Pocitově už 
to bylo mnohem lepší,“ řekl k těsným umístěním za třicítkou (35. 
a 36. místo) a ještě těsnějším odstupům (0,17s od třicítky, 2,28s od 
vítěze).

Po Vánocích bodoval výborným 12. místem v alpské kombinaci 
v St. Caterině. „Spokojenost velká, to je jasný. Super-G bylo hodně 
dobrý, bavilo mě a užil jsem si ho.“ Po čtyřiceti vteřinách super-G 
byl dokonce třináctý nejrychlejší. „Ještě by to ale chtělo nějaké jíz-
dy navíc, Chile trochu chybí. Slalom byl technicky ok. Trochu jsem 
ztratil chybou po startu a chvilku trvalo, než jsem chytil rytmus. 
Ti, kteří chybu neudělají, tu rychlost stále generují a už je člověk 
na takto lehké trati nedožene. 12. místo je ale super.“ 5. ledna ve 
slalomu v Zagrebu postoupl do 2. kola 21. časem, ve 2. kole ale 
za větru a snížené viditelnosti chytil 2x špicara. „Poprvé jsem ještě 
vyšlapal zpět do brány, podruhé mi to ale málem urvalo nohu.“ 
Jak se později ukázalo, koleno si opravdu poranil. Další super vý-
sledek, životní 14. místo v obřím slalomu, zajel o dva dny později 
na těžkém svahu v Adelbodenu. Už 1. kolo jel skvěle, druhé ještě 

lépe. „Jel jsem ještě agresivněji a riskantněji a vyšlo to perfektně,“ 
řekl k 8. nejrychlejšímu času druhého dějství. Následovala frustru-
jící wengenská kombinace, která přinesla další body za 25. místo, 
ale také rozčarování. Po slalomové části byl na 6. místě, ale čerstvý, 
měkký sníh, který začal padat v průběhu 2. kola zhatil naděje na 
TOP10 výsledek. „Zní to asi divně, ale rychleji to prostě nešlo. Bylo 
to až neregulérní, myslím, že nikdo z nás nic podobného nejel.“ 
A štěstí nestálo na jeho straně ani v dalších závodech. V kitzbühel-
ském slalomu byl už potřetí v kariéře 31. a ve Schladmingu chytil 
špicara a zlomil si při něm žebro, když narazil kolenem do hrudní-
ku. V akutní fázi zvládl ještě dva dny lehce potrénovat a úspěšně 
zdolat obří slalom v Ga-Pa, kde bodoval na 24. místě. „Říkal sem si, 
že není něco v pořádku a RTG ukázal, že je to zlomené. Tréninky 
před Ga-Pa jsem absolvoval pod prášky, na závod jsem je ale 
na doporučení vysadil. Na MS to nebude jiné,“ řekl tehdy. A měl 
pravdu, žebro ho limitovalo a zůstal za svými reálnými možnost-
mi (viz článek o MS). O dva týdny později, v posledním SP před 
finále, opět bodoval 25. místem v obřím slalomu v Kranjske Goře. 
„Jsem spokojený. Po tom výbuchu na MS jsem strašně rád, že jsem 
v tom Svěťáku zase do té třicítky nakoukl.“ V hodnocení SP obřího 
slalomu skončil 37. V závěru sezóny už mu chyběla energie na 
získání potřebných FIS bodů. Na FEC v Rusku vyjel 2x deset bodů 
ve slalomu a bodově nejlepší obřák sezóny zajel na MČR (12,42), 
když získal už 16. titul v kariéře a vyrovnal počet titulů legendární-
ho Miloslava Sochora. V létě se, vedle soustředění v Chile, chystá 
na Nový Zéland, kde chce potřebné body získat. Za všeho nejdřív 
ale musel na operaci roztřepeného konce menisku, následku 
lednového špicara ze Zagrebu.

Tři výsledky v TOP15 ve třech různých disciplínách Světového poháru a další tři 
bodované pozice ozdobily sezónu Kryštofa Krýzla, během níž se potýkal v přípravě 
i v závodním období se zraněními.

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ
29.12.16 St. Caterina ITA WC alpine combined 12.
07.01.17 Adelboden SUI WC giant slalom 14.
15.11.16 Levi  FIN WC slalom 15.
29.01.17 Ga-Pa GER WC giant slalom 24.
04.03.17 Kranjska Gora SLO WC giant slalom 25.
13.01.17 Wengen SUI WC alpine combined 25.

Sezóna jako na houpačce s nejlepším obřáko-
vým výsledkem kariéry ve Světovém poháru

KRYŠTOF KRÝZL
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PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ
21.01.17 Ga-Pa GER WC downhill 13.
22.01.17 Ga-Pa GER WC super-G 19.
04.12.16 Lake Louise CAN WC super-G 19.
02.12.16 Lake Louise CAN WC downhill 21.
03.12.16 Lake Louise CAN WC downhill 24.

O d začátku přípravy angažovala trenéra Tomáše Banka 
a lyžování se věnovala o něco víc, než tomu bylo v předchozí 

sezóně. Spolu s týmem podporovaným Tomášem Němcem absolvo-
vala jak rychlostní trénink v Zermattu, tak měsíční rychlostní 
soustředění v Chile. A zakončila ho stylově – osmi výhrami a celko-
vým vítězstvím v Jihoamerickém poháru. Prvenství přidala také 
v hodnocení super-G a alpské kombinace, ve sjezdu skončila druhá.

Sezónu Světového poháru zahájila začátkem prosince v kanad-
ském Lake Louise a byl z toho bodový hattrick za 21. a 24. místo ve 
sjezdech a 19. místo v super-G. „Z Lake Louise odjíždíme spokojení. 
Žádný z těch závodů se zatím neobešel bez chyb, ty ale pramení 
stále ještě z nezkušenosti. Ve sjezdech jí to v jednom z míst nevy-
cházelo, v super-G to ale trefila a byla brutálně rychlá, zajela v tom 
úseku 3. nejrychlejší mezičas,“ řekl Tomáš Bank  a doplnil: „Když 
má Ester šanci, dokáže jí chytit za pačesy, je to vítězný typ, s tím se 
člověk musí narodit. Až získá dostatek zkušeností, bude schopna 
i vyhrát.“

Následující SP ve Val d’Isere kolidoval s SP snowboardistek a tak 
se do seriálu sjezdařek vrátila až v polovině ledna. Mezitím ale stihla 
vyhrát a být 2. v obřích slalomech FIS v Kranjske Goře a obsadit 
2. a 3. místo v alpských kombinacích v Söldenu. V polovině ledna 
zaskočila soupeřky nejrychlejších časem v jediném tréninku sjezdu 
SP v Zauchensee, který se výjimečně konal v ranních hodinách před 
závodem. V závodě zajela slušné 36. místo, paradoxně se ale jednalo 
o jediný závod, ve kterém letos nebodovala. „Méně než umístění 
mimo body mě mrzí, že jsem časově nedokázala vylepšit svoji jízdu 
z tréninku,“ uvedla Ester. Nejlepší tréninkový čas přidal na klidu, ale: 
„Nedalo se z něho tolik usuzovat. Některé holky nejedou naplno 
a hodně testují.“ Navíc do závodu vyměnila lyže. „Ty tréninkové se 
nakonec jevily líp, asi příště povýším do závodu,“ poznamenala.

V dalším SP v Ga-Pa zažila zatím životní víkend, toho času teprve 
rok trvající, svěťákové kariéry. Ve sjezdu excelovala 13. místem 
a v super-G vyrovnala své maximum z prosincového Lake Louise, 

když skončila 19. Vše po akutní střevní chřipce prodělané těsně 
před sjezdem. „Do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli pojedu. Je 
to zvláštní, opravdu bych nečekala, obzvlášť po těch pár těžkých 
dnech, že budu třináctá. Ale rozhodla jsem se, že pojedu a dala do 
toho maximum. Mám z toho velkou radost.“ Spokojený byl i Tomáš 
Bank. „Ester udělala obrovský pokrok v technice a na výsledcích je 
to vidět. Jela fakt dobře.“ V roli supervizora se v Ga-Pa představil 
Ondřej Bank. „Řekl mi spoustu užitečných věcí. Jsem ráda, že tady se 
mnou byl,“ konstatovala Ester. Kvůli časové kolizi se snowboardem 
to byl poslední SP, který v letošní sezóně absolvovala.

V únoru reprezentovala ČR na MS ve Svatém Mořici. „Splnila 
jsem si tím další ze svých snů, startovat jak na sjezdařském tak na 
snowboardovém MS v jedné sezóně.“ MS věnujeme samostatný 
článek. V závěru sezóny, poté co si splnila další sportovní sen v po-
době obhajoby velkého křišťálového glóbu a zisku druhého titulu 
mistryně světa ve snowboardingu, se ještě pokusila vylepšit FIS 
body na lyžích v technických disciplínách, a to se podařilo. Zvítězila 
ve slalomu FIS v St. Antonu (24,88) a v obřím slalomu byla 5. na 
mistrovství Slovinska (19,87). V závěru sezóny Ester získala prestižní 
ocenění – cenu Matteo Baumgartena, kterou mohou získat mladí 
sportovci, kteří dokáží úspěšně skloubit vrcholový sport se studiem 
na vysoké škole. Ester byla vybrána z 24 sportovců ze 17 zemí. „Už 
jen to, že mě FIS vůbec nominovala, je pro mě senzační. V minulosti 
tohle ocenění získávaly samé významné osobnosti a moje vzory, 
takže mám obrovskou radost,“ reagovala. My Ester gratulujeme 
k povedené sezóně a přejeme splnění dalších snů.

Také letos Ester Ledecká bravurně kombinovala alpské lyžování se snowboardin-
gem a těšila nás svými výkony v rychlostních disciplínách Světového poháru. Celkem 
bodovala v pěti závodech a poprvé v kariéře nakoukla do TOP15.

ESTER LEDECKÁ
Zářila ještě víc než loni! 
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P řípravu zahájila na jižní polokouli v Chile a Argentině. „Mohla 
jsem odcestovat díky nabídce závodnice z Panenských 

ostrovů, kterou trénuje slovenský trenér a potřebovala dobrého 
sparing partnera.“ V rámci přípravy vyhrála slalom SAC v Chile. 

Hlavní závodní sezónu zahájila úvodním SP v Söldenu, kde 
nebyla spokojená. „Není se na co vymlouvat, prostě to dnes ne-
vyšlo.“ V Levi, v prvním slalomu, jí po vynikajícím 3. a 9. mezičase 
na posledních 14 bránách 2. kolo těsně uteklo. „Dnes je naštvaná, 
že tam není, ale je to blízko. Nicméně si myslím, že Mati došly síly, 
v noci zvracela,“ konstatoval Jano Dubovský. V Levi pak zůstala 
na trénink a tři závody FIS, které vyhrála s velkou převahou. Na 
SP v Killingtonu a Sestriere body o titěrné setiny nadále unikaly. 
Dostavily se ale mezi svátky v nočním slalomu v Semmeringu. 18. 
místo znamenalo nejlepší výsledek v Martinině kariéře. Základ 
položila v těžkém 1. kole vytyčeném trenérem Šárky Strachové, 
Klausem Mayrhoferem, ve kterém se se startovním číslem 50 pro-
sadila na 19. místo. „Hurá, konečně,“ byla šťastná. „1. kolo jsem jela 
naplno. Už na startu jsem byla správně naštvaná, že tam pořád 
nejsem, tak jsem ráda, že to teď vyšlo. 2. kolo jsem jela taky co to 
dá, ale závěr jsem trochu méně riskovala, už jsem neměla tolik sil. 
Do toho 1. kola jsem dala fakt všechno.“  V nahuštěném svěťáko-
vém programu následujících dní 3. ledna v Zagrebu chytila špica-
ra, 8. ledna v Mariboru těsně nepostoupila a 11. ledna ve Flachau 
vypadla před cílem. „Bude potřeba si zlepšit body, abych měla 
lepší startovní číslo a dalo se lépe útočit,“ prohlásila a odcestovala 
na sérii závodů FEC do Koreje. Bez otce - trenéra, aby ušetřili pro-
středky. Na všechno, včetně přípravy lyží na totálně ledovou pistu, 
byla sama. Nebyla úplně v pohodě, přesto zajela čtyři 2. místa, 
z nichž jedno představovalo 6,89 FIS bodů. Průměr si zlepšila na 
8,93. „Bylo to tam těžké, jestli takový led připraví i příští rok na OH, 

tak to bude zajímavé. Body jsou celkem OK, ale chtělo by to ještě 
zlepšit.“ Po korejské desetidenní štaci se vrátila do ČR a prakticky 
ihned cestovala na Světovou zimní univerziádu do kazašského 
Almaty, kde se podílela na zisku zlata v týmové soutěži (viz str. 
30). Po návratu z Kazachstánu se okamžitě přesunula na MS do 
Sv. Mořice. Tam si vybrala slabou chvilku. V redukovaném počtu 
startujících ze světové špičky skončila mimo třicítku. Po nároč-
ném cestování a dvojím překonávání několika časových pásem 
působila unaveně, navíc se už po několikáté v sezóně dostavila 
střevní viróza. „Jedna velká katastrofa, nejraději bych na toto MS 
zapomněla. Ztratila jsem 5kg váhy, ale je třeba bojovat dál, sezóna 
ještě nekončí. Odpočinu si, potrénuji a zkusím zabodovat v břez-
nu v USA.“ A stalo se. Skvělé 19. místo ze Squaw Valley udělalo 
Martině nejen velkou radost, ale nalilo jí do žil i dostatek energie 
na závěr sezóny a chuť do sezóny další. „Byl to boj v tom teple 
(15°C), hodně se chybovalo, ale bojovala jsem a nevzdala to a bylo 
při mně i štěstí – asi se mi nasčítalo za celou sezónu, kdy jsem toli-
krát byla těsně za třicítkou. Mám radost, svěťakovou sezónu jsem 
zakončila dobře a už teď můžu makat na tu další, těším se na ni.“

O týden později zajela 15. místo na finále Evropského poháru 
v obřím slalomu. Jedná se o její nejlepší umístění v obřím slalomu 
EP v kariéře. Na MČR Martina zvítězila ve slalomu s náskokem 
přes tři vteřiny. V obřím slalomu nestartovala, protože chtěla ještě 
vylepšit slalomové body. Odcestovala do Itálie na závody FIS, kde 
vyhrála za 9,00 FIS bodů, čímž si pomohla a o pár dní později byla 
2. na mezinárodním mistrovství Německa ve slalomu za 8,54 FIS 
bodů. Konečný průměr 7,72 FIS bodů jí zajistí v SP startovní číslo 
do 40, což je pozitivní nejen pro Martinu, ale i pro český slalom, 
jehož by - po odchodu Šárky Strachové - měla být hlavním tahou-
nem.

Sezónu plnou cestování a dlouhých přesunů ozdobenou 18. a 19. místem ve Svě-
tovém poháru a životními FIS body 7,72 ve slalomu prožila letos Martina Dubovská. 
K tomu zlato z Univerziády, 11 vítězství v závodech FIS a další čtvery stupně vítě-
zů, jedno vítězství v Jihoamerickém poháru a tři druhá místa v Dálnovýchodním.

MARTINA 
DUBOVSKÁ Životní výsledky 

ve slalomu
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N a sezónu se často připravovala v Les 2 Alpes a fyzičku 
naháněla v Lipa Resortu společně s Terezou Kmochovou pod 

vedením kondičního trenéra Jana Kempy. Cítila se připravená 
a zdravá jako už dlouho ne. V listopadu trénovala v USA, kde 
i zahájila sezónu závody FIS v Copper Mountain, když v obřím 
slalomu skončila třetí. Začátkem prosince ale přišel první z krkolom-
ných pádů – ve 2. kole obřího slalomu Evropského poháru 
v norském Trysilu se jí při výjezdu z oblouku sekla vnitřní lyže a při 
náročné korekci jí to otočilo pravé koleno. „Byla to neskutečná 
pecka na čirý led,“ řekla tehdy. Po pádu ji trápil hlavně již dříve 
zraněný, osteochondrózou zkoušený, kotník. Koleno bolelo také, ale 
nevěnovala mu takovou pozornost. Až o týden později na SP 
v Sestriere ji fyzioterapeutka Šárky Strachové, Vendy Hrubšová, 
upozornila, že má koleno příliš volné. „Nechtěla jsem nic riskovat 
a místo závodění spěchala domů na magnetickou rezonanci. Ta ale 
ukazovala celkem dobré výsledky – koleno bylo chycené, kotník 
taky, ale údajně vše vydrželo.“ Kateřina si dala dvoutýdenní pauzu 
a k závodění se vrátila před Novým rokem na SP v Semmeringu. 
V obřím slalomu za intenzivního sněžení nepostoupila, ale mezi 1. 
a 2. mezičasem zajela 21. nejrychlejší úsek. Po Novém roce se vrhla 
na sjezdy FIS do Tignes. Byla to pro ni premiéra, z Rossignolu 
dostala rychlé lyže po 2. sjezdařce předchozího ročníku SP 
Kanaďance Larise Yurkiw a jako bezbodová si s číslem 52 dojela pro 
5. místo a 35,53 FIS bodů. Ty ji zajistily možnost startovat v SP a také 
tak učinila. Předtím ještě stihla zajet 3. a 4. místo v obřích slalomech 
FIS v Maria Alm. Pak už, pod euforií úspěchu z Tignes, zamířila do 
Garmische na svůj první SP ve sjezdu a teprve druhé závody kariéry 

v této disciplíně. Bohužel hned v prvním tréninku neustála 
kompresi a krutě spadla. Vedle dočasného psychického bloku si 
odnesla naražené holeně, zhmožděný hrudník a hodně bolavé 
koleno. Během tří týdnů se ale zvládla sebrat a na MS předvedla 
dobré jízdy v obřím slalomu (viz článek o MS). To jí dostalo do 
psychické pohody. Hned po MS zvítězila v obřím slalomu FIS 
v Sovignonu za 14,14 FIS bodů a ve Světovém poháru v alpských 
kombinacích v Crans Montaně 2x bodovala. První den byla 28., 
druhý den 20., což je její nejlepší svěťákové umístění kariéry. „20. 
místo je fantastické. Už MS v obřáku mi zvedlo sebevědomí a vrátilo 
jistotu, kterou jsem po pádu ve sjezdu v Ga-Pa ztratila. Zpětně 
vidím, že mě oba ty letošní pády docela zastavily. Teď ještě sjet 
jeden obřákový výsledek a slalom.“ Na finále Evropského poháru 
v Innichenu vyrovnala osobní obřákové maximum v EP, když zajela 
8. místo. Body si zlepšila na MČR ve Špidlu, kde zvítězila v druhém 
nejlepším výsledku sezóny 14,96 FIS bodů a pro příští sezónu si 
vyjela pozici české obřákové jedničky. Slalom už nesjela ani jeden, 
píchání v koleně ji buď vůbec nepustilo na start nebo do cíle. Stihla 
ale ještě vyhrát juniorské mistrovství Slovinska v super-G v kariér-
ním maximu 29,28 FIS bodů a na závodech FIS obsadila dvě 3. místa 
v alpské kombinaci na Krvavci a v obřím slalomu v Kranjske Goře. 

20. dubna podstoupila operaci kolene u reprezentačního lékaře 
MUDr. Jiřího Beznosky v Benešově, který musel provést plastiku 
předního zkříženého vazu. „Když se dala bez vazu odjezdit polovina 
sezóny a zajet 20. místo ve Svěťáku, s novým vazem to půjde určitě 
mnohem líp,“ zůstává optimistická a je rozhodnuta být co nejdříve 
zpět v plné síle. Přejeme úspěšný návrat! 

Obtížnou sezónu má za sebou Kateřina Pauláthová. V prosinci a lednu 
zaznamenala dva těžké pády, které se podepsaly na jejím zdravotním stavu. 
Zvládla se ale nějakým způsobem zmobilizovat a nakonec bodovat 20. a 28. 
místem ve Světovém poháru v alpské kombinaci v Crans Montaně. Po sezóně ji 
ale neminula operace kolene a náročná rehabilitace.

KATEŘINA 
PAULÁTHOVÁ
Slibná sezóna protkaná pády a zraněními 
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V přípravě se zúčastnil rychlostních tréninků v Zermattu 
a měsíčního soustředění v Chile a z těchto deviz čerpal 

v rychlostních disciplínách, potažmo alpské kombinaci celou 
sezónu. V Chile si navíc zlepšil body, výrazně pak v alpské 
kombinaci, ve které v rámci Jihoamerického poháru zajel páté 
místo za výborných 18,66 FIS bodů. Spolu s 6. místem v následu-
jícím FIS závodě mu to vyneslo konečné 43. místo na světě! 
Hlavní závodní sezónu započal úvodním obřím slalomem SP 
v Söldenu, kde nedokončil 1. kolo. Pak se až do poloviny ledna 
věnoval pouze rychlostním disciplínám a alpským kombinacím. 
V prosinci si v závodech FIS výrazně zlepšil body ve sjezdu, když 
bral 20,84 bodů za 8. místo ve Val Gardeně (ITA) a 24,02 bodů za 
3. místo v Hinterstoderu (AUT), kde přidal ještě 2. a 4. místo 
v alpské kombinaci. Na SP koncem prosince v Santa Caterině 
hodně toužil po světových bodech, ale nevešel se do jedné 
z branek už v 1. kole (super-G) odstoupil. V lednu se to ale ve 
wengenské kombinaci povedlo a Ondra poprvé v kariéře, ve 
svých 28 letech, bodoval 23. místem. Pořadatelé kvůli nepřízni-
vému počasí vyměnili program, 1. kolo uspořádali slalom místo 
sjezdu. Ondra byl po slalomové části 27., do sjezdu tedy 
odstartoval jako čtvrtý. „Body jsou super. Vyšlo to trošku se 
štěstím, ale myslím si, že i kdyby nezačalo ostatním sněžit, i tak 
by to na body bylo. Ale na počasí se nikdo neptá, bylo sice 
neregulérní, ale mohlo to být i naopak. Když začali 
jezdit sjezdaři specialisté pomalu, začalo mi být 
jasné, že to ti nejlepší slalomáři startující ve sjezdu 
na konci třicítky budou mít těžší.“ V ten okamžik 
začal v body věřit. „Po Santa Caterině jsem byl 
zklamaný, ve Wengenu jsem do toho šel jednoznač-
ně s tím, že chci body urvat.“ Ondra ocenil také 
wengenskou účast a přispění bývalého úspěšného 
reprezentanta Ondřeje Banka, kterému patří dík. 
„Předal nám své zkušenosti a rady ze sjezdu, poradil 
jakou kde máme jet stopou. Pomohl mi s dolní častí, 
tři roky jsem tam měl nečistý nájezd do poslední 
zatáčky a Ondra mi řekl, jak na to.“ Bodováním v SP 
se Ondřej výrazně přiblížil nominaci na ZOH 2018. 
„Pokud vše klapne, měl bych tam 
být. Znamenalo by to splnění 
jednoho z mých životních cílů.“

Na MS ve Svatém Mořici podal 

výborný výkon v týmové soutěži. Ačkoliv český tým vypadl hned 
ve čtvrtfinále proti Norům, Ondřej jako jediný z týmu svou jízdu 
vyhrál a přinesl týmu čestný bod. Z týmové soutěže odcházel 
s dobrým pocitem z odvedené práce, protože porazil výborného 
Liefa Kristiana Haugena.

K dvaceti bodům ze sjezdu ve Val Gardeně přidal druhý nejlepší 
výsledek sezóny 23,33 FIS bodů na Českém poháru ve Špindlerově 
Mlýně a jeho bodový průměr 22,09 ho řadí mezi 120 nejlepších 
sjezdařů sezóny. Ve Špindlerově Mlýně zajel také nejlepší výsledek 
sezóny v obřím slalomu – na MČR byl druhý s malým odstupem 
na Kryštofa Krýzla a 16,60 FIS bodů jsou jeho druhé nejlepší body 
kariéry v této disciplíně. Celkem letos zvítězil v šesti závodech FIS 
a dalších šesti stál na stupních vítězů. Bez zajímavosti není ani 
jeho světové pořadí v počtu vyhraných mezinárodních závodů 
během celé kariéry. Figuruje v něm na 7. místě s pětasedmdesáti 
vítězstvími.

V dobrém bude na sezónu 2016/17 vzpomínat Ondřej Berndt. Po mnoha letech 
tréninku a závodění se dočkal prvních bodů ve Světovém poháru. V alpské kom-
binaci ve slavném Wengenu skončil 23. V sezóně startoval celkem v šesti Světo-
vých pohárech, na mistrovství světa a vyhrál Český pohár. Výrazně si zlepšil FIS 
body v alpské kombinaci a ve sjezdu.

ONDŘEJ BERNDT
Poprvé v kariéře bodoval ve Světovém poháru
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PAVLA 
KLICNAROVÁ
Splnila si životní sen – bodovala ve 
Světovém poháru v alpské kombinaci

„B yla to asi má vůbec nejlepší sezóna v kariéře. I díky tomu, že 
jsem se dostala na Mistrovství světa ve Sv. Mořici, několikrát 

startovala ve Světovém poháru a Evropském poháru. Třešničkou na 
dortu byly první body za 26. místo ve Světovém poháru v Crans 
Montaně,“ řekla po sezóně. Tu zahájila v prosinci v Norsku a od 
začátku začínalo být patrné, že se udělala posun kupředu. V Evrop-
ském poháru v Kvitfjellu v super-G dojela nedaleko za bodovanými 
pozicemi a v kombinačním super-G byla 25. Bezprostředně nato ve 
dvou super-G FIS v Hemsedalu obsadila 2. a 3. místo a zlepšila si 
body. „Mám z těch výsledků velkou radost. Škoda, že jsem takovou 
jízdu nepředvedla v klasickém SG a nebyly z toho první evropské 
body, ale i tak dobrý.“

V lednu v Evropském poháru v Zauchensee skončila čtyřiačtyřicá-
tá, ale od bodovaného třicátého místa ji dělilo necelých šest desetin 
a za vítězkou zaostala 2,45s. Na konci ledna zvítězila ve dvou super-
-G Českého poháru ve Špindlerově Mlýně. 

MS ve Svatém Mořici jí zastihlo v dobrém rozpoložení, podala 
výkony odpovídající tomu, na co v daný okamžik měla a proto 
odjížděla z MS spokojená (viz článek o MS). Navíc týden zkušeností 
na sjezdařských tratích ve Svatém Mořici byl i vynikajícím tréninkem 
pro závěr sezóny.

Na konci února v alpské kombinaci SP v Crans Montaně zvládla 

extrémně náročné podmínky způsobené nezvykle teplým poča-
sím, které nejedné závodnici v super-G připravily horkou chvilku 
a vydolovala první SP body kariéry. „Byl to sen bodovat ve Světovém 
poháru a 26. místo je fakt nádhera. Já se ráda raduju z maličkostí 
a tak si užívám ty vnitřní pocity, které se uvnitř mě odehrávají. Je 
to krásná odměna pro mě s trenérem za tu všechnu píli, vytrvalost 
a oddanost pro lyžování, která se za těmi roky skrývá. Těší mě straš-
ně moc i radost rodičů, kteří jsou od malička mojí největší podporou 
a umožňují mi dělat to, co mě baví,“ říkala šťastně.

V březnu jí pak excelentně vyšla závodní série ve Slovinsku. 
Předtím ale ještě zajela 12. místo na mistrovství Německa v obřím 
slalomu za 24,16 FIS bodů a den nato 7. místo v obřím slalomu na 
mistrovství Slovinska za 22,99. Následovala dvě třetí místa v rámci 
juniorského a seniorského mistrovství Slovinska ve sjezdu a titul 
mezinárodní mistryně Slovinska v super-G za 26,40 bodů, doplněný 
bronzem na juniorském šampionátu.

Na MČR byla Pavla trochu zklamaná. Ad jedna se zrušilo její letos 
nejsilnější super-G, ad dvě v obřím slalomu, ve kterém mířila po 1. 
kole pro bronz, skončila čtvrtá a tak zůstala bez medaile. Každopád-
ně ale bodový průměr 23,58 v obřím slalom, 27,92 ve super-G a pět 
světových bodů jí zajišťují místo v reprezentačním výběru na příští 
sezónu.

Během sezóny 2016/17 odstartovala do 58 závodů, což je velká porce. Z toho 5x 
startovala ve Světovém poháru, 8x v Evropském a nominovala se na MS do Sv. 
Mořice. Třikrát na mezinárodních závodech zvítězila a v dalších šesti vystoupila 
na stupně vítězů. Stala se mezinárodní mistryní Slovinska v super-G a poprvé 
v životě vyjela body ve Světovém poháru.
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„A“ TÝM

JAN HUDEC

O d sezóny 2016/17 začal Českou republiku reprezentovat 
slavný sjezdař, stříbrný medailista z MS 2007 a bronzový 

z posledních ZOH 2014, Jan Hudec. Po dvou - vinou zranění 
- promaroděných sezónách se nedohodl s Kanadou a šel vstříc své 
rodné vlasti. Česká republika tak po loňském ukončení kariéry 
Ondřeje Banka získala opět elitního sjezdaře. Sezónu ale vůbec 
neměl lehkou. Na začátku přípravy řešil ještě potíže s kolenem 
a musel podstoupit u MUDr. Staši chirurgický zákrok. Na sníh se 
proto poprvé ostavil až na podzim. Navíc na kompletně novém 
materiálu, který ačkoliv na ledovcových snězích fungoval a jezdil 
obstojně rychle, na technickém sněhu už nikoliv. A to ho prováze-
lo spolu s bolavým kolenem po celou sezónu, kterou se na své 
poměry hodně protrápil. V její první polovině jezdil daleko za 
nejlepšími, v druhé polovině, včetně MS, už byl v kontaktu. „Mělo 
to být ale mnohem rychlejší, jsem zklamaný,“ řekl na MS. Kritéria 
do národního týmu na sezónu 2017/18 bez problémů splnil. „V té 
sezóně to bylo ze začátku nebezpečné, materiál mi vyvracel 
kolena z oblouku ven, neměl jsem ten oblouk pod kontrolou. 
Kolena pak pekelně bolela. Dlouho jsme to dolaďovali, udělali 
s materiálem co se dalo, kolena se postupně dala nějakým 
způsobem dohromady, ale lyže nejely dál. Firma přislíbila, že na 
tom zapracujeme a vyvineme rychlou lyži na příštím rok, nevím 
ale, jestli mám na tohle dostatek času a energie. Budu proto 
testovat i jiný materiál. Chci být příští rok rychlý.“

KLÁRA KŘÍŽOVÁ 
zažila smolnou sezónu. Specialistka na rychlostní disciplíny mu-
sela řešit neutěšenou finanční situaci, kvůli které vynechala část 
přípravy a v prosinci nemohla odcestovat na SP do Val d’Isere. 
A řešit musela také stránku zdravotní. Ad jedna měla nepří-
jemný pád v úvodu sezóny na tréninku SP v Lake Louise, když 
daleko skočila a po dopadu neustála kompresi; při pádu skolila 
bránu - narazila si holeně a měla krevní sraženinu v koleni, která 

ji nepustila do závodu. V lednu pak podstoupila operaci nosní 
přepážky a dutin a předčasně ukončila sezónu. Klára má přizna-
ný „status injury“ s prolongovanými body a v příští sezóně jako 
členka „A“ týmu bude ČR opět reprezentovat. 

FILIP FOREJTEK
Tento nováček reprezentačního áčka, věkem ještě junior, se 
ukázal jako velmi obstojný sjezdař. Přípravu i závody objížděl 
s tréninkovým parťákem a kamarádem Ondřejem Berndtem 
a jejich trenérem Michalem Kunstem. A byl členem týmu 
podporovaného Tomášem Němcem. To znamená, že absolvoval 
rychlostní soustředění v Chile. Vylepšil si zde body ve sjezdu 
a alpské kombinaci. Vrchol v rychlostních disciplínách zazname-
nal ale v lednu, když na Českém poháru ve sjezdech ve Špindle-
rově Mlýně zajel senzační průměr 19,89 FIS bodů. To mu zajistilo 
108. místo na světě a reprezentační áčko na příští rok. Úspě-
chem byla také nominace na MS dospělých, kde zajel 39. místo 
v alpské kombinaci, 47. ve sjezdu a v kvalifikaci obřího slalomu 
byl 12. (hlavní závod nedokončil). Na mistrovství světa juniorů 
zajel ve sjezdu 24. místo s velmi slušným odstupem 1,84s a od 
vytoužené desítky ho dělila vteřina. Dobře jel také obří slalom, 
když skončil 22. se solidním časovým odstupem 3,77s. Filip se 
letos bodově zlepšil ve čtyřech disciplínách, v mezinárodních 
závodech FIS 3x zvítězil a v dalších šesti byl na stupních vítězů. 
Stal se vicemistrem Slovenska v obřím slalomu za českým kole-
gou Adamem Kotzmannem, který si tímto životním výsledkem 
(17,66) pomohl k průměru 21,02 a zařazení do reprezentačního 
výběru na příští sezónu.

REPREZENTAČNÍ VÝBĚR

GABRIELA CAPOVÁ
udělala letos pod vedením nového trenéra Boštjana Božiče velký 
pokrok. Zlepšila se nejen ve své nejsilnější disciplíně slalomu, 
když si vyjela ve Far East Cupu 12,12 FIS bodů a dostala se na 
dosud životní 56. místo světového žebříčku, ale enormní posun 
zaznamenala také v obřím slalomu, ve kterém se zlepšila z 56,80 
na 25,66 FIS bodů. Začátek sezóny neměla tak silný, zasahovali 
s trenérem ještě hodně do techniky jízdy, což v závodech přiná-
šelo nejistotu. V tomto období 3x startovala v SP a ani jednou 
nedokončila. Po Novém roce se ale stabilizovala a 4x bodovala 
ve slalomu Evropského poháru. Na MS měla nominaci jen na 
slalom a skončila 33. V závodech FIS byla 12 x na stupních vítězů, 
vyhrála dva České poháry, byla druhá na MČR v obřím slalomu 
a třetí na mistrovství Ruska ve slalomu. Na příští sezónu si vyjela 
nejen reprezentační áčko, ale získala i stabilní startovní místo ve 
slalomu SP. 

DALŠÍ ČLENOVÉ 
REPREZENTACE
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KRYŠTOF KRÝZL
Narozen: 12. 10. 1986
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Daniel Fahrner (trenér), Martin Fahrner (asistent trenéra), Svatopluk Kovář 
(servisman), Josef Andrle, Petr Klofáč, (kondiční trenéři), Kateřina Michaljaničová (fyzioterapeut), 
Jiří Beznoska, Marcel Staša (lékaři), Petr Vališ (manažer), Aleš Krýzl (vedoucí týmu)
Vybavení: Fischer, Leki, POC, Don Quiet, O’Style
Sponzoři: Radka, Natland group, Reebok
Disciplíny: SL, GS, SG, AC

JAN HUDEC
Narozen: 19. 08. 1981
Klub: S team
Realizační tým: Lionel Finance (trenér), 
Marek Schromm (asistent trenéra), Tom 
Auer (servisman)
Vybavení: Stöckli, Salomon, Dainese, 
Okley, Level, Komperdell, Don Quiet
Sponzoři: Pure Nord Energy, Wobenzym, 
Olomoucký kraj, Město Olomouc
Sponzoři: DH, SG

ONDŘEJ BERNDT
Narozen: 29. 09. 1988
Klub: TJ Bižu Jablonec
Realizační tým: Michal Kunst (trenér)
Vybavení: Atomic, Leki, Vagus, Don 
Quiet, O’Style
Sponzoři: Amer sports, Ski Areál 
Klínovec, Stama construct, SKI Bižu
Disciplíny: SL, GS, SG, DH, AC

FILIP FOREJTEK
Narozen: 03. 11. 1997
Klub: SA Špindl
Realizační tým: Michal Kunst (trenér), 
Ladislav Forejtek (trenér), Libor Pilný 
(manažer)
Vybavení: Stöckli, Head, Reusch, Don 
Quiet, O’Style
Sponzoři: ViS
Disciplíny: DH, SG, AC, SL, GS

ŠÁRKA STRACHOVÁ
Narozena: 11. 5. 1985
Klub: Individuální člen SLČR,  
Centrum sportu MV
Realizační tým: Klaus Mayrhofer 
(trenér), Gerald Stöcker (servisman) 
Vendula Hrubšová (fyzioterapeutka)
Vybavení: Fischer, Scott, Komperdell, 
Don Quiet, Level
Sponzoři: CSMV ČR, Česká sportovní,  
TK Plus, Milka, Audi, Linde, Scott, VO2Max, 
Synlab, MADE
Disciplíny: SL

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
Narozena: 13. 07. 1989
Klub: Ski Zlín Charvátová,  
Centrum sportu MV
Realizační tým: Lionel Finance (trenér), 
Ondřej Trčka (servisman), Fabien 
Peythieu (kondiční trenér), Michal 
Peroutka (fyzioterapeut), MUDr. Zuzana 
Urbánková (lékař), Lucie Grochalová (PR)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Leki, 
Bollé, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: CS MV, SLČR, ROBE, 
NORTHFINDER, Kovárna VIVA, Horská 
nemocnice Krkonoše
Disciplíny: DH, SG, AC

KATEŘINA  
PAULÁTHOVÁ
Narozena: 23. 7. 1993
Klub: Ski Club Pauláth Havířov, Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Radovan Pauláth 
(trenér), Ondřej Trčka (asistent trenéra 
a servisman od ledna 2017) Petr Vališ 
(manažer), Jan Kempa (kondiční trenér)
Vybavení: Rossignol, Swix, Shred, 
Hestra, Slytech, Skins, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: CS MVČR, Lípa Resort, ren 
power, Relax Havířov, Město Havířov, 
Moravskoslezský kraj, Český Skitest, 
Bootfitting.cz, B4B, Bezpečné hory, 
Outdoor development, HTS, Peter 
Legwood, Sport servis Pauláth
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

MARTINA DUBOVSKÁ
Narozena: 27. 02. 1992
Klub: Ski Klub Špindl,  
Centrum sportu MV
Realizační tým: Jano Dubovský (trenér), 
Tomáš Hvorecký (asistent trenéra 
v přípravném období)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Leki, 
POC, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: České dráhy, CS MV ČR, 
Liptospol, Insider
Disciplíny: SL, GS

ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. 03. 1995
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Tomáš 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, O’Style
Sponzoři: Coca-Cola, Adidas, GHC 
Genetics, Audi, Piz Buin, Sport Invest, 
Czech Tourism
Disciplíny: DH, SG, AC, GS, SL

MUŽI:

ŽENY:

PROFILY A – TÝMU
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ŠÁRKA STRACHOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
11.03.2017 Squaw Valley USA WC slalom 2. 7,45
03.01.2017 Zagreb CRO WC slalom 3. 3,06
08.01.2017 Maribor SLO WC slalom 6. 9,69
29.12.2016 Semmering AUT WC slalom 6. 14,82
27.11.2016 Killington USA WC slalom 7. 12,28
12.11.2016 Levi FIN WC slalom 7. 12,84
18.03.2017 Aspen USA WC slalom 8. 15,42
11.12.2016 Sestriere ITA WC slalom 9. 17,37
31.01.2017 Stockholm SWE WC city event 9. ---
10.01.2017 Flachau AUT WC slalom 10. 17,90
WC 2017 celkově 6. místo slalom

EVROPSKÝ POHÁR
09.02.2017 Bad Wiessee GER EC slalom 2. 12,11

KRYŠTOF KRÝZL
SVĚTOVÝ POHÁR
29.12.2016 St. Caterina ITA WC alpine combined 12. 27,33
07.01.2017 Adelboden SUI WC giant slalom 14. 22,87
15.11.2016 Levi FIN WC slalom 15. 14,51
29.01.2017 Ga - Pa GER WC giant slalom 24. 25,92
04.03.2017 Kranjska Gora SLO WC giant slalom 25. 17,86
13.01.2017 Wengen SUI WC alpine combined 25. 26,60

EVROPSKÝ POHÁR
14.12.2016 Obereggen ITA EC slalom 11. 19,65

FAR EAST CUP
18.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC super-G 2. 19,57
17.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC super-G 2. 26,76
19.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 6. 16,21
22.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 7. 21,07
20.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 8. 14,40
21.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 10. 19,88

MISTROVSKÉ ZÁVODY
24.03.2017 Jižní Sachalin RUS NC slalom 2. 10,23

ESTER LEDECKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
21.01.2017 Ga - Pa GER WC downhill  13. 20,55
22.01.2017 Ga - Pa GER WC super-G 19. 35,62
04.12.2016 Lake Louise CAN WC super-G 19. 25,33
02.12.2016 Lake Louise CAN WC downhill 21. 25,60
03.12.2016 Lake Louise CAN WC downhill 24. 31,78

JIHOAMERICKÝ POHÁR
07.09.2016 La Parva CHI SAC downhill 1. 47,08
08.09.2016 La Parva CHI SAC super-G 1. 43,16
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 1. 35,28
12.09.2016 El Colorado CHI SAC alpine combined 1. 64,01
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 1. 37,95
12.09.2016 El Colorado CHI SAC alpine combined 1. 67,79
13.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 1. 37,85
13.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 1. 39,40
SAC 2017 celkově 1. místo     
SAC 2017 celkově 1. místo SG    
SAC 2017 celkově 1. místo AC    
SAC 2017 celkově 2. místo DH

MARTINA DUBOVSKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
29.12.2016 Semmering AUT WC slalom 18.  29,50
11.03.2017 Squaw Valley USA WC slalom 19. 39,88

EVROPSKÝ POHÁR
17.03.2017 Innichen ITA EC giant slalom 15. 31,29

FAR EAST CUP
23.01.2017 Alpensia KOR FEC slalom 2. 6,89
19.01.2017 Yongpyong KOR FEC slalom 2. 13,15
22.01.2017 Alpensia KOR FEC slalom 2. 17,80
16.01.2017 Yongpyong KOR FEC slalom 4. 22,52

JIHOAMERICKÝ POHÁR
13.08.2016 Antillanca CHI SAC slalom  1. 17,62
09.08.2016 Cerro Catedral ARG SAC giant slalom 5. 31,29
SAC 2017 celkově 4. místo slalom

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
25.02.2017 Crans Montana SUI WC alpine combined 20. 41,69
24.02.2017 Crans Montana SUI WC alpine combined 28. 67,46

EVROPSKÝ POHÁR
17.03.2017 Innichen ITA EC giant slalom 8. 24,52

MISTROVSKÉ ZÁVODY
29.03.2017 Krvavec SLO NJC super-G 1. 29,28

VERONIKA ČAMKOVÁ
MISTROVSKÉ ZÁVODY
25.03.2017 Štrbské Pleso SVK NC slalom  3. 44,32
26.03.2017 Štrbské Pleso SVK NC giant slalom 3. 53,88
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POŘADÍ WCSL (WORLD CUP START LIST)
ŽENY
 DH SL GS SG AC
Šárka Strachová  6.   
Ester Ledecká 34.   38. 
Martina Dubovská  39.   
Kateřina Pauláthová     38.
Pavla Klicnarová     50.

MUŽI
 DH SL GS SG AC
Kryštof Krýzl  45. 37.  19.
Ondřej Berndt     36.

JAN STRAKA
FAR EAST CUP
21.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 21. 53,33

GABRIELA CAPOVÁ
EVROPSKÝ POHÁR
13.02.2017 Hochkar AUT EC slalom 24. 34,50
19.01.2017 Melchssee SUI EC slalom 25. 41,01
20.01.2017 Melchssee SUI EC slalom 28. 42,99
10.02.2017 Bad Wiessee GER EC slalom 29. 55,54

FAR EAST CUP
22.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 5. 11,90
21.03.2017 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 5. 13,61
20.03.2017 Jižní Sachalin    RUS         FEC giant slalom    9. 36,57
19.03.2017 Jižní Sachalin    RUS         FEC giant slalom  16. 51,90

MISTROVSKÉ ZÁVODY
25.03.2017 Jižní Sachalin RUS NC slalom 3. 18,01

JAN ZABYSTŘAN
JIHOAMERICKÝ POHÁR
14.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 21. 49,63
12.09.2016 El Colorado CHI SAC alpine combined 24. 52,23
13.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 29. 71,09
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 30. 61,24

FILIP FOREJTEK
JIHOAMERICKÝ POHÁR
12.09.2016 El Colorado CHI SAC alpine combined 18. 39,47
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 24. 55,55
14.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 25. 51,33
08.09.2016 La Parva CHI SAC super-G 26. 53,56
06.09.2016 La Parva CHI SAC downhill 26. 67,84
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 28. 53,97
07.09.2016 La Parva CHI SAC downhill 28. 58,01

MISTROVSKÉ ZÁVODY
26.03.2017 Štrbské Pleso SVK NC giant slalom 2. 25,40

ONDŘEJ BERNDT
SVĚTOVÝ POHÁR
13.01.2017 Wengen SUI WC alpine combined 23. 24,79

JIHOAMERICKÝ POHÁR
12.09.2016 El Colorado CHI SAC alpine combined 5. 18,66
13.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 12. 30,46
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 16. 37,05
12.09.2016 El Colorado CHI SAC super-G 17. 30,14
14.09.2016 El Colorado CHI SAC downhill 17. 35,59
06.09.2016 La Parva CHI SAC downhill 17. 41,12
07.09.2016 La Parva CHI SAC downhill 19. 41,18
08.09.2016 La Parva CHI SAC super-G 24. 44,38

PAVLA KLICNAROVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
25.02.2017 Crans Montana SUI WC alpine combined 26. 74,16

MISTROVSKÉ ZÁVODY
29.03.2017 Krvavec SLO NC super-G 1. 26,40
29.03.2017 Krvavec SLO NJC super-G 3. 33,46
27.03.2017 Krvavec SLO NJC downhill 3. 47,71
28.03.2017 Krvavec SLO NC downhill 3. 49,24

TOMÁŠ KLINSKÝ
AUSTRALSKO-NOVOZÉLANDSKÝ POHÁR
31.08.2016 Coronet Peak NZL ANC slalom 25. 68,53
01.09.2016 Coronet Peak NZL ANC slalom 27. 73,52

ADAM KOTZMANN
MISTROVSKÉ ZÁVODY
26.03.2017 Štrbské Pleso SVK NC giant slalom 1. 17,66

JAN SKOŘEPA
MISTROVSKÉ ZÁVODY
01.02.2017 St.Lambrecht (AUT) HUN NC giant slalom 1. 33,97
01.02.2017 St.Lambrecht (AUT) HUN NJC giant slalom 1. 33,83
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Š arka Strachová byla jediná z české výpravy, která ve Sv. 
Mořici startovala už na MS 2003. Tehdy jako osmnáctiletá 

dojela 9. v kombinaci, ve slalomu nedokončila 2. kolo. Od té doby 
z následujících 6 MS přivezla 4x medaili. Naposledy bronz z Beaver 
Creeku 2015. A i letos ukázala, že je to žena velkých soutěží. 
K medaili ve slalomu jí scházely jen tři desetiny. Po 1. kole byla 9., 
ve 2. kole ze sebe vydala všechno a 2. nejrychlejší jízdou se 
posunula na konečnou 5. příčku. „Medaile zůstala někde mezi 30. 
a 40. vteřinou v 1. kole.“ Jeho autorem byl její trenér Klaus 
Mayrhofer. Ten ho možná vytyčil příliš jednoduše pro vyznavačku 
extrémně náročných slalomů. „Přesto 5. místo je hrozně fajn a já 
jsem vlastně na sebe hrozně pyšná, že jsem to takhle zvládla. 
Myslím si, že se loučím s MS opravdu se ctí. Jsem ráda, že jsem po 
2. kole vedla, že jsem si užila ještě vedoucí pozici.“ O skutečnosti, 
že se jedná o její poslední MS v kariéře měla jasno, o konci kariéry 
ještě úplně ne, to definitivní rozhodnutí přišlo a pár týdnů později. 
Leccos už ale naznačila: „Cítím, že mé tělo už je hodně opotřebo-
vané. Čím dál tím hůř se nám starším daří držet krok s mladými. 
Pro ně je lyžování život, stejně tak tomu bylo u mě v jejich věku. 
Neříkám, že pro mě už není důležité, ale priority se naklánějí na 
jinou stranu.“

Ester Ledecká startovala na MS alpských lyžařů poprvé a budila 
zájem soupeřek i novinářů. „Kromě našich médií mě odchytilo 
vždy dalších 4 - 5 zahraničních štábů a vždy se divili jak je možné, 
že dokážu takto jezdit na lyžích, když jsem mistryně světa na 
snowboardu.“ Ester si MS každopádně užila. „Vytyčila jsem si cíle 

MISTROVSTVÍ SVĚTA

Vrcholem letošní sezóny v alpském lyžování bylo mistrovství světa ve švýcar-
ském Svatém Mořici. Páté místo Šárky Strachové, pouze tři desetiny od bron-
zové medaile, bylo skvělou tečkou za vrcholnými světovými akcemi této famózní 
slalomářky.

do 30. místa a to jsem splnila.“ Přesto bylo znát, že má potenciál na 
víc a se sjezdovkou zpočátku MS trochu bojuje. „Chvilku mi trvalo, 
než jsem se se sjezdovkou skamarádila. Sjezd se mi líbil, povedl se 
mi nejvíc. Dostala jsem pochvalu i od trenérů, mám radost,“ uved-
la k 21. místu. O příčku lépe zajela alpskou kombinaci, v super-G 
byla 29., v obřím slalomu 37., když do hlavního závodu postoupila 
z 8. místa v kvalifikaci. V týmové soutěži jen o tři setiny podlehla 
Norce Lysdahlové.

Pavla Klicnarová na MS naplnila svou aspirační úroveň. „Bylo pro 
mě velkou ctí závodit s nejlepšími na světě v rychlostních disciplí-
nách. S výkony jsem spokojená. Trochu mě mrzí znatelná chyba 
v kombinačním sjezdu, stála mě několik sekund, ale na druhou 
stranu zvedla některé diváky z gauče.“ A největší zážitek? „Atmo-
sféra, která se vinula z cíle až na start kombinačního slalomu byla 
opravdu dechberoucí, budu ráda vzpomínat.“ 28. místo v alpské 
kombinaci je Pavliným nejlepším výsledkem na velké akci. 

Kateřina Pauláthová přijela na MS s dva týdny naraženými 
holeněmi z pádu ve sjezdu v Ga-Pa. Do rychlostních disciplín šla 
s psychickým blokem, který postupně odbourávala. „Beru to, jak 
to je,“ řekla. V pravý čas se ale probrala a ukázala, že jí tamní svahy 
vyhovují. V obřím slalomu předvedla dobrou jízdu a proklouzla 
už v 1. kole mezi 30 nejlepších a z 28. místa v podstatě otevírala 
startovní pořadí 2. kola. Nakonec byla 29. „2. kolo jsem chtěla více 
pustit, ale podržela jsem to. Potřebovala jsem už konečně sjet. 
Kdyby se mi zase něco přihodilo, už bych to asi nerozdýchala. 
TOP30 se vždy počítá,“ dodala spokojeně.

Hodně zklamaná byla Martina Dubovská. „Prostě jedna velká 
katastrofa, hlavně slalom,“ řekla k 32. místu. „Po tom velkém cesto-
vání se to asi dalo čekat. (lednové FEC v Koreji, následná Univer-
ziáda v Kazachstánu a navazující MS.) Nechci se vymlouvat, ale 
byla jsem dost unavená a přidaly se žaludeční potíže, kvůli kterým 
jsem přišla o pět kilo váhy.“ Nejlepším počinem Dubovské tak byl 
výkon v týmové soutěži, kde těsně (0,08 s) zaostala za Skjoeldovou 
(NOR). 

Gabriela Capová startovala pouze ve slalomu a s výkonem byla 
částečně spokojená. „Některé úseky se mi povedly, jiné bohužel ne 
a měla jsem pak problém dostat se zpátky do rytmu. S 33. místem 
jsem docela spokojená, do té třicítky se ale určitě dostat dalo.“

V obřím slalomu se představila také neslyšící lyžařka Tereza 
Kmochová. O start v hlavní soutěži se poprala v kvalifikaci. „Byl 
to pro mě jeden z nejhorších závodů v životě. Hrozně jsem před 
startem znervózněla, protože jsem si uvědomila, že musím dojet 
mezi 25, abych se vůbec dostala do závodu. To mě hodně svázalo.“ 
V závodě pak bojovala s bolestí. „Den před hlavním závodem jsem 
nešťastně spadla a natáhla si holenní sval. Před závodem jsme to 
s MUDr. Beznoskou řešili kryo sprejem a prášky proti bolesti. V cíli 
jsem si pak říkala: ‚Být 43. na světě není zas tak zlé, nejlepší mezi 
neslyšícími - mohlo to být lepší, ale i horší.‘ Trochu mi to ale ote-
vřelo oči, viděla jsem, že světová špička je úplně jinde, že na sobě 
musím ještě víc makat.“

Svatý Mořic 2017



 SJEZD  SUPER-G ALPSKÁ KOMBINACE OBŘÍ SLALOM SLALOM
 (56/38 MUŽŮ/ŽEN NA STARTU)  (72/46) KOMBINACE  (59/43)  (174/123)  (179/123)
Šárka STRACHOVÁ (1985) - - - - 5.
Ester LEDECKÁ (1995) 21. 29. 20. 37. -
Martina DUBOVSKÁ (1992) - - - DNF1 32.
Kateřina PAULÁTHOVÁ (1993) 35. 36. DNF2 29. DNF1
Gabriela CAPOVÁ (1993) - - - - 33.
Pavla KLICNAROVÁ (1988) 34. 34. 28. - -
Tereza KMOCHOVÁ (1990) - - - 43. (q22.) -
Kryštof KRÝZL (1986) - DNF 29. 32. DSQ1
Jan HUDEC (1981) 39. 32. - - -
Ondřej BERNDT (1988) 43. 39. 32. DNF1 qDNF2
Jan ZABYSTŘAN (1998) 44. 40. 38. - DNF1(q6.)
Filip FOREJTEK (1997) 47. - 39. DNF1(q12.) -
Daniel PAULUS (1994) - - - DNF1(q15.) qDNF1
Týmová soutěž: český tým ve složení Dubovská, Ledecká, Krýzl a Berndt vypadl v osmifinále s Nory 3:1 a skončil na 9. místě.
Poznámka: v závorce u disciplín počet startujících v mužích/v ženách, q = kvalifikace

PŘEHLED VÝSLEDKŮ Z MS
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Na MS chyběla Klára Křížová, které sezónu předčasně ukončila 
ze zdravotních i finančních důvodů. 

V mužích zůstalo nejlepším výsledkem 29. místo Kryštofa Krýzla 
v alpské kombinaci. Na MS startoval se zlomeným žebrem a ačko-
liv si nestěžoval, výkonnost to ovlivňovalo. V úvodním v super-G 
po velmi slušné jízdě minul předposlední branku, ve sjezdové 
části alpské kombinace málem dvakrát spadl a neměl tak dobrou 
výchozí pozici pro slalomovou část, v týmové soutěži měl problém 
přes bolest odstartovat a pak se nevešel do čtvrté brány před 
cílem, obřák se mu nepovedl a po výborné jízdě ve slalomu vzal 
čtyři brány před cílem branku mezi nohy. Mrzely ho všechny kiksy, 
těžko říct, který nejvíc. Po kombinaci: „Mrzí mě to hodně, protože 
startovat z kraje 2. kola znamenalo téměř jistotu super výsledku, 
z 38. místa se na rozbité trati moc útočit nedalo.“ Po obřím slalo-
mu: „Všechno bylo dnes špatně a nejvíc ze všeho já. Samozřejmě 
mě to mrzí, v obřáku se letos cítím dobře.“ Po závěrečném slalo-
mu, ve kterém si vše mohl vynahradit, když jeho mezičasy mířily 
vysoko: „Riskoval jsem úplně maximálně, co to šlo. Je to škoda, asi 
bych neměl špatnou pozici do 2. kola, mrzí mě to, tu formu jsem 
měl a neprodal ji. Alespoň s tou jízdou můžu být spokojený.“

Jan Hudec startoval na MS za ČR poprvé a ani on nebyl spoko-
jen. Po 32. místu v super-G: „Spokojen nejsem, myslel jsem si, že 
jsem blíž, i když jsem chyboval a ztratil rychlost i čas.“ Po sjezdu 

byl dokonce i zklamaný. „Neříkám, že jsem měl být na bedně, ale 
mělo to být o 1, možná 1,5s lepší. Jsem zoufalý i z lyží, které tolik 
nejedou. Každopádně se budu snažit s tím něco udělat, chtěl bych 
pokračovat až do OH v příštím roce.“

Ondřej Berndt startoval ve všech disciplínách a jeho nejlepším 
výsledkem bylo 32. místo v alpské kombinaci. V kvalifikaci na 
slalom nedokončil 2. kolo, po 1. kole byl na 3. místě. Cenný je bod, 
který pro český tým získal v týmové soutěži a získal cenný skalp 
Nora Alexandra Aamodta Kildeho. Porazil ho o 0,34 s. „Určitě mě 
to těší, že jsem ho porazil, povedl se mi start, měl jsem ho celou 
dobu za sebou, což bylo dobrý, že jsem ho nemusel sledovat a jel 
jsem prostě co to dá.“ 

Premiéru na MS zažili věkem ještě junioři Filip Forejtek a Jan 
Zabystřan. Filip Forejtek: „Bylo to mé první MS a je to cenná zku-
šenost. S výkony spokojen nejsem, ty měly být lepší,“ poznamenal 
k 39. místu v alpské kombinaci a 47. ve sjezdu. V obřím slalomu 
nedokončil 1. kolo, prošel ale z 12. místa kvalifikací. „Celkově tam 
byla super atmosféra, hodně diváků, pisty byly po celou dobu 
perfektně připravené.“

Jan Zabystřan: „Zažil jsem na MS úžasnou zkušenost a úžasnou 
atmosféru, nesrovnatelnou s ničím, co jsem dosud prožil ať už 
na MSJ nebo YOG. Nejvíce jsem spokojený s kvalifikací slalomu 
a docela se mi povedlo i SG.“ 6. místo ve slalomové kvalifikaci mu 

vyneslo nejlepší body sezóny 
22,40 FIS bodů, v super-G 
skončil 39.

Další nováček na MS Dan 
Paulus pospal MS takto: „Bylo 
skvělé! Kvalifikace byla super 
zkušeností  a zároveň jedním 
z nejhorších závodu pro 
psychiku, co jsem zažil. Byl 
jsem hodně svázaný. Pocit, že 
musím dojet do cíle a neudě-
lat chybu, jinak nejedu hlavní 
závod, byl strašný. Druhý 
den jsem byl na hlavní závod 
natěšený, jízda se mi dařila, 
mezičasy šly někde k 40. mís-
tu, bohužel jsem si ale přilehl 
na poslední hraně a do další 
brány se nevlezl. Kvalifikace 
na slalom mi nevyšla, v půlce 
trati jsem chytil špicara, byl 
jsem zklamaný.“
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N ejlepší junioři Forejtek a Zabystřan absolvovali kromě 
juniorského programu měsíční kemp, s týmem podporova-

ným Tomášem Němcem, zaměřený na rychlostní disciplíny 
v Chile. Oba se zlepšili (Forejtek 19,69 FIS bodů v DH, Zabystřan ve 
všech disciplínách), nominovali se na MS dospělých, obstojně 
reprezentovali na MSJ a oba se na příští sezónu prosadili do ‚A‘ 
týmu mužů. Z juniorek největšího úspěchu dosáhla Nikola 
Bubáková, když na EYOF získala bronz v obřím slalomu. Koncem 
sezóny o sobě dala hlasitě vědět 1. a 2. místem v OSL FIS v USA 
Andrea Arnold. Průměrem 22,20 FIS bodů (4. místo v ČR mezi 
ženami) splnila kritéria do reprezentačního výběru žen. Přípravu 
na sezónu musela kvůli osteochondrózy v kotníku, která si 
vyžádala operační zákrok, vynechat loňská jednička Veronika 
Čamková. V listopadu začala znovu lyžovat, v únoru závodit. 

MSJ
Vrcholem juniorské sezóny bylo juniorské mistrovství světa 
v Åre, na kterém ČR reprezentovali Filip Forejtek, Jan Zabystřan, 
Jan Skořepa, Patric Benc, Tomáš Klinský a Nikola Bubáková. Šéf 
výpravy Tomáš Bank: „Fungování týmu a spolupráce trenérů na 
MSJ fungovala dobře a profesionálně. Pozitivních výsledků jsme 
dosáhli v rychlostních disciplínách, především ve sjezdu a kombi-
načním super-G v podání Zabystřana a Forejtka. Je vidět, že letní 

JUNIOŘI
Juniorská reprezentace ve složení Adam Červinka, Filip Forejtek, Tomáš Klinský, 
Marek Müller, Jan Ouvín, Jan Straka, Jan Zabystřan, Andrea Arnold, Veronika 
Čamková, Patrik Benc, Nikola Bubáková, Petra Kotrlová, Aneta Vetrová, Oskar 
Novák, Ondřej Surkoš, Aneta Fleischerová, Anna Volková, Viktorie Vydrová v rám-
ci letošní přípravy absolvovala společné kondiční soustředění v Nymburce, junioři 
soustředění na sněhu v Zermattu a na Pitztalu, juniorky na Kaunertalu a jedno 
společné soustředění na sněhu ve Pfelders.

soustředění v Chile přineslo ovoce. V obřáku zajel slušně Forejtek, 
škoda že si Zaby ‚rozstřelil’ v tréninku obřáku záda. Rezervy máme 
ve slalomu, na něm je potřeba, i vzhledem k ambicím v kombi-
naci, zapracovat.“ J. Zabystřan skončil ve sjezdu na 17. místě, na 
vítěze ztratil 1,43s a v kombinačním super-G byl dokonce 5. za 
životních 18,90 FIS bodů. Ve 2. kole (SL) ale 3x hrubě chyboval 
a propadl se na 33. místo. V tréninku OSL spadl na záda, původní 
diagnóza - fraktura dvou obratlů - se naštěstí nepotvrdila. F. Forej-
tek byl ve sjezdu 24. se ztrátou 1,86s. Dvanácté místo mu patřilo 
po kombinačním SG, 2. kolo (SL) ale nedojel a tak se mu body za 
SG nezapočítávaly. V OSL skončil na velmi slušném 22. místě, když 
na vítězného Švýcara Meillarda ztratil 3,77s. J. Skořepa startoval 
na MSJ podruhé. Poprvé se představil v Jasné 2014. Sezónu 2015 
vynechal kvůli mononukleóze, 2016 se vracel a letos absolvoval 
první sezónu zdravotně v pořádku. Na MSJ odjel všechno kromě 
slalomu, který nedokončil ani jeden z Čechů a ve všech disciplí-
nách se umístil od 49. do 52. místa. Ztráty měl nejlepší v rych-
lostních disciplínách od 2,99s v kombinačním SG, přes 3,1s v SG, 
po 3,45s ve sjezdu. Patric Benc ze svahů v Åre vytěžil 46. místo 
v OSL se startovním číslem 96 (závod dokončilo 76 závodníků) 
a 49. místo ve sjezdu se ztrátou 3,31s. MSJ vůbec nevyšlo Tomáši 
Klinskému, nedokončil ani jeden ze závodů, v OSL si dokonce 
zlomil ruku a do závěrečného SL proto už nenastoupil. Nejmladší 
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z týmu Nikola Bubáková (*1999) 
startovala v technických disci-
plínách a při své premiéře na 
MSJ skončila 51. v absolutním 
pořadí v OSL a v U18 byla 15. 
Slalom nedokončila.

EYOF
Na Evropském olympijském 
festivalu mládeže v tureckém 
Erzurumu se osmičlenný tým, ve 
složení Nikola Bubáková, Klára 
Pospíšilová, Iva Křížová, Alena 
Lukášová, Ondřej Surkoš, Adam 
Provazník, Oskar Novák a Eduard 
Fiala, neztratil. Skvělou formu 
měla Nikola Bubáková, když 
vybojovala bronzovou medaili 
a životních 28,01 FIS bodů v ob-
řím slalomu. Obří slalom na EYOF 
byl vůbec povedenou českou 
disciplínou. V chlapcích zajeli O. Surkoš a O. Novák výborné 7. a 10. 
místo, v dívkách byla 12. K. Pospíšilová a 15. I. Křížová. U všech 
se jednalo o výsledky v životních bodových hodnotách. I. Křížo-
vá přidala ještě 14. místo ve slalomu, rovněž ve výrazně nejlepší 
bodové hodnotě kariéry, K. Pospíšilová byla 15. ve třetím výsledku 
sezóny. V chlapcích byl A. Provazník rovněž 15. Po závodě medailist-
ka Bubáková řekla: „Díky napreparované pistě jsem i se startovním 
číslem 17 měla výborné podmínky. Při pohledu na konkurenci jsem 
ale měla skromné cíle a rozhodně jsem takový úspěch nečekala. 
Je to doposud největší úspěch v mojí lyžařské kariéře a moc si ho 

JUNIOŘI  JUNIORKY

SLALOM   SLALOM
1. KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné 1. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí
2. BENC Patrik Spartak Rokytnice 2. NOVÁ Tereza SC Černý
3. MÜLLER Marek Sokol Špičák 3. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
4. KRÁL Petr Bižu Jablonec 4. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
5. DADEJÍK Marek ST Sv. Petr 5. CHROUSTOVÁ Šárka VSK VUT Brno
6. STRAKA Jan  Ski team Straka 6. KAŠPAROVÁ Klára  SKP Kometa Brno

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 1. ČAMKOVÁ Veronika  SK Vel.Meziříčí
2. STRAKA Jan  Ski team Straka 2. ZEMKOVÁ Zuzana Ski Bílá 
3. OUVÍN Jan Bižu Jablonec 3. NOVÁ Tereza SC Černý
4. BENC Patrik Spartak Rokytnice 4. ZAHÁLKOVÁ Tereza SK Junior Brno 
5. ŠEVELA Petr SKM Val.Meziříčí 5. BERKOVCOVÁ Adéla Sokol Deštné
6. MÜLLER Marek Sokol Špičák 6. PILNÁ Karolína  ST Sv. Petr

JUNIOŘI MLADŠÍ (U18)  JUNIORKY MLADŠÍ (U18)

SLALOM   SLALOM
1. SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2. PŘIKRYL František nezařazený člen 2. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
3. FIALA Eduard  LO TJ VS Praha 3. LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl
4. RECHTENBERG Jan Ski Bílá 4. FLEISCHEROVÁ Aneta SK Janská Lázně
5. SLAVÍČEK Vojtěch Ski klub Ústí n.O. 5. VOLKOVÁ Anna SK Ještěd
6. MAŘAS Jan SK Špindl 6. KOTABOVÁ Sára  Ski Bílá

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. OUVÍN Jan Bižu Jablonec 1. NOVÁKOVÁ Barbora Ski Soláň
2. PŘIKRYL František nezařazený člen 2. VRZALOVÁ Jolana TJ Jáchymov
3. KOULA Jan Bižu Jablonec 3. KOTABOVÁ Sára  Ski Bílá
4. RECHTENBERG JanSki Bílá 4. VYDROVÁ Viktorie SK Janské Lázně
5. BAMBUŠEK Vojtěch Ski Soláň 5. VOLKOVÁ Anna SK Ještěd
6. MAŘAS Jan SK Špindl 6. FLEISCHEROVÁ Aneta  SK Janská Lázně

PŘEHLED MEDAILISTŮ 
Z JUNIORSKÉHO MČR 2017

vážím.“ Trenér Lukáš Ohrádka doplnil: „I my trenéři jsme při pohledu 
na startovní listinu měli skromnější cíle. Tři holky pod dvacet bodů 
a pravidelně bodující v EP, nasazená patnáctka končila třiceti body, 
takže opravdu silná konkurence. O to příjemněji jsme pak byli 
překvapení. Za mě všichni naši jeli výborně a Bubu předvedla velmi 
dravé, ale koncentrované a bezchybné jízdy.“ Doplňme ostatní 
výsledky českého týmu: Surkoš 16. SL, Fiala 25. OSL, Lukášová 29. 
v OSL v druhých bodech sezóny. V OSL Provazník DNF1, v SL Novák, 
Fiala a Lukášová DNF1, Bubáková DNF2, po 1. kole byla na výbor-
ném 2. místě.

JUNIORSKÉ MČR
Vrchol domácí juniorské sezóny v technických disciplínách se 
odehrál na Bílé v Beskydech v rámci společného šampionátu 
s akademiky. Akci zajišťovala po technické stránce Ski Bílá, po or-
ganizační VSK Mendelu Brno. Super-G a alpská kombinace měly 
být vyhlášeny z mezinárodního MČR dospělých ve Špindlerově 
Mlýně, závod byl ale kvůli enormně teplému počasí zrušen. „Zá-
vody se povedly, i když od pátku se oteplilo a sníh změkl, trochu 
i zapršelo. Je to škoda, protože celá letošní zima je chladná. Ko-
lem tratí proto bylo více práce, ale vše se zvládlo dobře, jeli jsme 
vždy na čas a nebylo žádné zranění, což je důležité. Stran trenérů 
byly letošní ohlasy také pozitivní,“ shrnul předseda organizační-
ho výboru Mgr. Jakub Havel, PhD. 

Dvojnásobnými juniorskými mistry ČR se stali Tomáš Klinský 
a Veronika Čamková, v U18 v OSL Jan Ouvín a Barbora Nováková, 
v SL Ondřej Surkoš a Klára Pospíšilová. 

Tomáš Klinský: „Jsem spokojený. Dosud jsme se hodně věno-
vali rychlostním disciplínám a v obřáku jsem se ještě nedávno 
v závodech nechytal. Teď už se mi jelo dobře. Na Bílé to bylo 
vůbec poprvé, co jsem po 1. kole vedl ve FIS závodě a byla to pro 
mě nová zkušenost, hodně náročná na psychiku. Nakonec mě 
druhým kolem předjel Rakušan Florian Pflug. Znám ho z trénin-
ků a závodů z Nového Zélandu a vím, že jezdí opravdu dobře. Do 
slalomu v neděli už jsem pak nastupoval s čistou hlavou, o to se 
mi jelo lépe.“ 

Veronika Čamková: „Jsem nadmíru spokojená, začala jsem po 
loňské operaci kotníku závodit až teď. Byla jsem i docela nervóz-
ní, jaké to pro mě na prvních českých závodech bude a dopadlo 
to dobře. Celkově se na lyžích cítím dobře, ale v brankách jsem 
z toho na dlouho vypadla a ztratila jsem jistotu, zvlášť když je 
rozbitá trať nebo postavená atypická kombinace branek. Trénink 
od tréninku se to ale zlepšuje a doufám, že bude i dál.“
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ČTVRTÉ MÍSTO ŠTĚPÁNA KROUPY 
NA ALPECIMBRA CUPU NEBOLI 
BÝVALÉM TROFEO TOPOLINO

J ednalo by se o 55. Trofeo Topolino, ale závod se letos 
přejmenoval na Alpecimbra Cup a je z něho 46. ročník. 

Kvalitou, místem konání a rozsahem z posledních let však zůstal 
nezměněn, jednalo se opět o neoficiální MS žáků, z lyžařsky 
významných zemí chyběli pouze Rakušané a Noři. K letošním 
závodům a výsledkům českého týmu se vyjádřil šéf české 
výpravy Per Záhrobský ml.: „Tratě, na kterých se každý rok tyto 
závody jezdí, jsou poměrně náročné a byly dobře připravené. 
Pokud jde o počasí, tak se závodilo za ideálních podmínek. 
Český tým sice letos nedosáhl na žádnou medaili, ale i tak jsme 
dosáhli několika velmi cenných výsledků. Vyzdvihl bych 
zejména 4. místo Štěpána Kroupy (U14) ve slalomu a 8. místo 
Adama Klímy (U16) v obřím slalomu. I další umístění v první 
patnáctce (Tatiana Tobolková 11. OSL U14, Štěpán Kroupa 11. 
OSL U14 a Jan Borák 13. SL U16) lze jednoznačně hodnotit jako 
úspěchy a potvrzení toho, že v těchto věkových kategoriích 
jsme v kontaktu se světovou špičkou. Bohužel řada závodníků 
svoje jízdy nedokončila, což nás v některých případech velmi 
mrzelo (pozn. Sommerová SL, Zíková OSL), protože měli ambice 
na přední umístění.“ 

TŘETÍ MÍSTO BARBORY 
PEROUTKOVÉ NA ZAGREB 
TROPHY A KVALITNÍ UMÍSTĚNÍ 
NA POKAL LOKA
Letošní, už 42., ročník Pokal Loka se konal vedle sjezdovky pro 
SP v Kranjske Goře, na svahu se spoustou změn sklonu, těžkou 
kompresí a pro obří slalom technicky velmi náročnou levotočivou 
zatáčkou. Konkurence již tradičně představovala to nejlepší, co ev-
ropské žákovské lyžování nabízí. O to víc nás těší skutečnost, že se 
hned několik českých lyžařů prosadilo na přední umístění. V OSL 
plnohodnotně konkurovali těm nejlepším Adam Klíma (U16) a Jiří 
Anděl (U14), když oba dva skončili na výborném 4. místě. Klíma na 
sebe upozornil hlavně 1. kolem, kde zaostal jen 0,2s za rakous-
kým reprezentantem. Bohužel chyba ve 2. kole neumožnila lepší 
umístění. Mezi dobré výsledky určitě patří i 15. místo Matěje Bláhy 
(U16) a 14. místo Magdaleny Pulpánové (U14) v obřím slalomu. 
Ve slalomu českou výpravu zachraňovala Elese Sommerová 
(U16) kvalitním 5. místem. Barbora Zíková ani Alena Labaštová 
(obě U16) nedokončily ani jeden závod. Zagreb Trophy se jela ze 
sníženého startu sjezdovky SP na Sljeme. Bronz ve slalomu U14 
vybojovala Barbora Peroutková, když za vítězkou zaostala o 3,68s. 
Do desítky nejlepších se probojoval ještě Marek Müller v U14. 
Skončil 10. se ztrátou 2,46s, 11. byl v U14 Daniel Ryška (+2,62 s). 

VAL D’ISÉRE, ABETONE
Konkurence ve Val d’Isere byla i letos velmi kvalitní, nechyběli 
závodníci ze žádné silné alpské země. Ve výborném světle se 
ukázali starší žáci. V super-G zajel Matěj Bláha skvělé 5. místo a od 
stupňů vítězů ho dělilo jen devět setin, od vítězství 0,44s. Po vel-
ké chybě před cílem skončil na výborném 10. místě David Kubeš 
a tři setiny za ním byl 11. Adam Klíma s půlvteřinovým odstupem 
na stupně vítězů. Klíma zajel výborně i slalom, byl 9., Jan Borák 
11. a Martin Pokorný 16. „Starší chlapci ukázali, že jsou schopni 
v této kategorii držet krok se světovou špičkou,“ zhodnotil Petr 
Záhrobský. Velmi slušné 14. místo v SG se ztrátou 1,57s zajela 
v U16 Alena Labaštová a na 13. místě se ve slalomu U14 umístila 
Tereza Kreissová. V Abetone se nejvíce dařilo Tatianě Tobolkové, 
když v OSL mladších žaček skončila desátá. 

55. ROČNÍK SKIINTERKRITÉRIA 
SKONČIL ÚSPĚCHEM ČESKÝCH 
ŽÁKŮ A POŘADATELSKÉHO TÝMU
Dvanáct medailí, z toho 5 zlatých, absolutní vítězství Barbory 
Zíkové a Adama Klímy a prvenství v Poháru národů s velkým 
náskokem před Slováky a Švédy si odvezla česká reprezentace 
z Říček. „Při konkurenci, která se tady sešla, jsme měli jasný 
cíl – zvítězit ve všem, co se dá. A to se v podstatě povedlo. Cíl 
byl tedy splněn,“ konstatoval za TR žáků Petr Záhrobský ml. 55. 
ročník se povedl nejen závodníkům, ale i pořadatelům ze Ski 
klubu Ústí nad Orlicí. „Závody byly tradičně perfektně zorga-
nizované, tratě připravené a vše probíhalo na velmi vysoké 
úrovni. Tímto bych chtěl celému pořadatelskému týmu ze Ski 
klubu Ústí nad Orlicí poděkovat za obětavou práci a přínos 
českému lyžování,“ pochválil předseda ÚAD Aleš Krýzl. Ředitel 
závodů Jaroslav Křístek letošní ročník shrnul následovně: 
„Přálo nám první den počasí, druhý den se ukázala zima jak 
má být. Ani v jednom ze závodů nebyl podán žádný protest 
a nikdo se nezranil, což je pro nás pořadatele důležité, protože 
je to znamení, že se nám podařilo tratě zajistit a závody zorga-
nizovat dobře. Trochu nás mrzí, že letos byla nižší zahraniční 
účast, celkově soutěžilo jen jedenáct států. Na poslední chvíli 
se omluvili Slovinci. Doufejme, že příští rok bude účast opět 
hojnější.“ Cenné kovy a TOP10 výsledky letos získali: A. Klíma 
U16 (1. OSL, 2. SL), Barbora Zíková U16 (1. OSL, 2. SL), Ště-
pán Kroupa U14 (1. SL, 4. OSL), Jan Borák U16 (1. SL, 5. OSL), 
Elese Sommerová U16, (1. SL, 9. OSL), Matěj Bláha U16 (2. SL), 
Ondřej Kalina U14 (2. SL), Lenka Košťálová U16 (3. OSL, 6. SL), 
David Kubeš - U16 (3. OSL, 6. SL), Matěj Bank U14 (3. OSL), 
Tereza Balabánová U16 (4. OSL), Marek Müller U14 (5. OSL, 6. 
SL), Tatiana Tobolková U14 (5. OSL, 7. SL), Martin Pokorný U16 
(5. SL), Linda Trejbalová U14 (6. SL, 7. OSL), Agata Staszowska 

Na mezinárodních akcích nejlepší žáci získali
13 cenných kovů a 45 TOP10 výsledků.
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Žákovská reprezentace letos absolvovala společné kondiční soustředění v Nym-
burku, soustředění na ledovci Pitztal a předsezónní slalomový kemp na sněhu na 
Monínci, který díky novému systému zasněžování otevíral v předstihu a nabídl tré-
ninkové prostory českým žákům už v listopadu. Partnerem žákovského lyžování 
byla již druhou sezónu Česká pošta.



U16 (6. OSL), Vít Kejhar U14 (6. OSL), Barbora Nováková U16 (7. 
OSL), Tereza Kreissová U14 (8. OSL, 9. SL), Alena Labaštová U16 
(9. SL), Barbora Peroutková U14 (9. OSL), Caroline Srtaubová 
U16 (10. OSL), David Špaček U14 (10. SL), Jonáš Pospíšil U16 
(10. OSL).

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
MČR žáků 2017 hostil 14. – 18. března Klínovec. Na technickém 
zajištění se nejvýznamnější měrou podíleli členové TJ Klínovec 
a LK Chomutov, pořadatelem byl KOSÚ AD Ústeckého kraje. 
Na Klínovci se vystřídaly snad všechny druhy počasí. Po mlha-
vém super-G, slunném obřím slalomu a napůl slunném, napůl 
zataženém slalomu, jehož druhá kola se musela salmiakovat, až 
po hutnou patnácticentimetrovou sněhovou nadílku a následný 
vytrvalý déšť ve vyřazovacím závodě poslední den. „Z mého po-
hledu to bylo povedené mistrovství. Byla i vysoká účast závodní-
ků 190 z 200 možných, stavitelé tratí se vyznamenali, závodníkům 
se líbil i umělý skok v super-G, který jsme pro úspěch na loňském 
finále Poháru České pošty letos zařadili znovu a důležitým 
faktorem při hodnocení letošního MČR je také skutečnost, že 
všechny závody proběhly bez vážného zranění. Velký dík patří Ski 
areálu Klínovec, který závodní tratě nejen poskytl, ale měl také 
nadstandardní přístup k akci. A poděkování patří i organizátorům 
za snahu startovat brzy ráno, kdy byly tratě ještě tvrdé. Denně 
se kvůli toho scházeli v 5.30 na kopci. V neposlední řadě bych 
chtěl také poděkovat sponzorům a partnerům akce, bez kterých 
by se vysoká pořadatelská úroveň jen těžko zajišťovala,“ shrnul 
předseda organizačního výboru Rostislav Souček. Nejúspěšnější-
mi závodníky MČR 2017 byli Štěpán Kroupa (U14) se třemi tituly, 
dva tituly si vyjeli Kubeš (U16) a Zíková (U16), která je doplnila 
ještě bronzem; Matěj Bláha (U16) má medaili ze všech 4 disciplín; 
kompletní sbírku všech kovů vlastní Kreissová (U14), Sommerová 
(U16) a Klíma (U16), jeden titul a dva bronzy H. Balabánová (U14), 
dvě medaile včetně titulu získali Bank (U14) a Tobolková (U14), 
dva cenné kovy Ryška (U14) a Hlubocký (U14); a konečně po jed-
né zlaté medaili mají Pospíšil (U16), T. Balabánová (U16), Trejbalo-
vá (U14) a Straubová (U16), stříbrné J. Kestlová (U14), Fiala (U14), 
Vanická (U16), Peroutková (U14), Pokorný (U16), Košťálová (U16), 
Müller a bronz Labaštová (U16), Kalina (U14), Šinták (U16), Nová-
ková (U16) a Vodrážková (U14). MČR se započítávalo do Poháru 
České pošty, která byla také titulárním partnerem mistrovství ČR 
žáků 2017.

Medailistům z mezinárodních klání a MČR gratulujeme a pře-
cházejícímu ročníku 2001 přejeme štěstí a vysokou odolnost při 
přechodu do velkého lyžování.
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STARŠÍ ŽÁCI  STARŠÍ ŽAČKY

SLALOM  SLALOM
1. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 1. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
2. POKORNÝ Martin Ski Soláň 2. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
3. BLÁHA Matěj SK Špindl 3. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
4. BORÁK JAN SK 4ski Ostrava 4. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
5. KUBEŠ David SK Špindl 5. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
6. ČECH Petr Motor Č.Budějovice 6. BALABÁNOVÁ Tereza Ski Bílá

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KUBEŠ David SK Špindl 1. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. BLÁHA Matěj SK Špindl 2. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
3. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 3. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
4. BORÁK JAN SK 4ski Ostrava 4. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
5. ŠINTÁK Jakub ST Sv. Petr Brno 5. BALABÁNOVÁ Tereza Ski Bílá
6. ŠNAJDR Šimon SK Špindl 6. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec

SUPEROBŘÍ SLALOM  SUPEROBŘÍ SLALOM
1. KUBEŠ David SK Špind 1. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. BLÁHA Matěj SK Špindl 2. VANICKÁ Veronika  Bižu Jablonec
3. ŠINTÁK Jakub ST Sv. Petr 3. LABAŠTOVÁ Alena ST Záhrobský
4. LINHART Adam TJ Slavoj Plzeň 4. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
5. ADÁMEK Antonín Ski Bílá 5. STRAUBOVÁ Caroline Ski Avia Praha
6. ZÁHORSKÝ Lukáš ST Victoria Brno 6. SOUČKOVÁ Tereza TJ Mezihoří

VYŘAZOVACÍ ZÁVOD  VYŘAZOVACÍ ZÁVOD
1. POSPÍŠIL Jonáš Ski klub Olomouc 1. BALABÁNOVÁ Tereza Ski Bílá
2. BLÁHA Matěj SK Špindl 1. STRAUBOVÁ Caroline Ski Avia Praha
2. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 3. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
4. ŠNAJDR Šimon  SK Špindl 4. STASZOWSKA Agata Ski Mosty
5. BORÁK JAN SK 4ski Ostrava 5. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
6. POKORNÝ Martin Ski Soláň 6. POLEDNOVÁ Barbora ST Harranti Harrachov

MLADŠÍ ŽÁCI  MLADŠÍ ŽAČKY

SLALOM  SLALOM
1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
2. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 2. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
3. HLUBOCKÝ Tomáš LO TJ VS Praha 3. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
4. BANK Matěj SK Šumperk 4. PEROUTKOVÁ Barbora RT Záhrobský
5. KEJHAR Vít Ski Soláň 5. BRILLOVÁ Ema SK Ještěd
6. ŠEC Jorik RT Záhrobský 6. TOBOLKOVÁ Tatiana RT Záhrobský

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. TOBOLKOVÁ Tatiana RT Záhrobský
2. BANK Matěj SK Šumperk 2. PEROUTKOVÁ Barbora RT Záhrobský
3. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 3. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
4. ANDĚL Jiří SK MEZ Vsetín 4. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
5. KALINA Ondřej Bižu Jablonec 5. NECHUTNÁ Karolína Bižu Jablonec
6. FIALA Jan Ski Bílá 6. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá

SUPEROBŘÍ SLALOM  SUPEROBŘÍ SLALOM
1. BANK Matěj SK Šumperk 1. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
2. FIALA Jan Ski Bílá 2. KESTLOVÁ Julie SK Kouty
3. KALINA Ondřej Bižu Jablonec 3. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
4. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 4. TOBOLKOVÁ Tatiana RT Záhrobský
5. KROUPA Štěpán SK Písek 5. SVĚTLÍKOVÁ Lucie Nordica Ski Zlín
6. MÜLLER Marek RT Záhrobský 6. ZÍKOVÁ Eliška Sokol Špičák

VYŘAZOVACÍ ZÁVOD  VYŘAZOVACÍ ZÁVOD
1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
2. MÜLLER Marek RT Záhrobský 2. TOBOLKOVÁ Tatiana RT Záhrobský
3. HLUBOCKÝ Tomáš LO TJ VS Praha 3. VODRÁŽKOVÁ Barbora LO TJ VS Praha
4. MALÝ Martin Tatran Železná Ruda 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd
5. ANDĚL Jiří SK MEZ Vsetín 5. JOANNIDU Niki Ski Bílá
6. KEJHAR Vít Ski Soláň 6. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR ŽÁKŮ 
2017
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v alpském lyžování žáků 2016/2017 
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 podruhé Soutěž krajských 
družstev. Formát vyřazovacího závodu pevně zakořenil v progra-
mu soutěže a i letos bylo konečné pořadí Poháru České pošty 
kritériem pro nominaci do žákovské reprezentace. 

„Pohár České pošty byl v letošním roce určen zprvu pro 50, 
později, vzhledem k menší účasti na prvních závodech, pro 55 
nejlepších závodníků v každé kategorii. Byl tedy výběrovou záleži-
tostí pro ty nejlepší. Zda a v jakém rozsahu bude tento systém za-
chován do budoucna bude předmětem posezónních diskuzí. Jisté 
ale je, že nás tato vrcholná žákovská soutěž přesvědčila o tom, že 
se nám rodí řada talentů. Pokud ve své přípravě nepoleví a trenéři 
a rodiče je budou dále v jejich snaze podporovat, budoucnost 
českého alpského lyžování může být velmi nadějná,“ řekl na konto 
Poháru České pošty předseda Úseku alpských disciplín Aleš Krýzl.

Pohár České pošty 2016/17 začal v polovině ledna v Říčkách 
v Orlických horách a své putování, během kterého navštívil Pec 
pod Sněžkou, Albrechtice v Jizerských horách, Bílou v Beskydech, 
a jesenické Kouty nad Desnou, zakončil v polovině března žákov-
ským MČR na krušnohorském Klínovci.

Celkovými vítězi Poháru České pošty se v U16 stali Matěj Bláha 
(960 b.) z lyžařského klubu SK Špindl a Barbora Zíková (880 b.) ze 
Sokolu Špičák. V kategorii U14 pak na nejvyšší pohárový stupínek 
vystoupili Štěpán Kroupa (911 b.) z SK Písek a Tatiana Tobolková 
(850 b.) z RT Záhrobský. Vítěze chválíme a gratulujeme jim k pěk-
nému úspěchu!

Připomeňme si průběh pohárové sezóny.

22.–26. LEDNA SE KONALY 
PRVNÍ ZÁVODY V ŘÍČKÁCH 
V ORLICKÝCH HORÁCH
Středisko rozšířilo Červenou sjezdovku a mohlo proto poprvé vedle 
technických disciplín uspořádat i super-G, dokonce dva, čehož se 
pořadatelé zhostili výtečně, stejně jako navazujícího Skiinterkrité-
ria. „Ideální sněhové podmínky, dostatek sněhu, přimrzlá trať. Ani 
v jednom ze čtyřech závodů nebyl podán žádný protest a nikdo se 
nezranil, což je pro nás jako pro pořadatele důležité, protože je to 
znamení, že se nám podařilo tratě zajistit a závody zorganizovat 
dobře,“ hodnotil ředitel závodů Jaroslav Křístek. 

Vedení Poháru České pošty se po čtyřech závodech v jednotlivých 
kategoriích ujali Barbora Peroutková (U14), Veronika Vanická (U16), 
Matěj Bank (U14) a Matěj Bláha (U16).

4.–5. ÚNORA POHÁR ČESKÉ 
POŠTY ZAVÍTAL DO PECE POD 
SNĚŽKOU K VYŘAZOVACÍMU 
ZÁVODU A OBŘÍMU SLALOMU
V jinak výborné zimě pořadatele potrápila teplá fronta a deštivé 
počasí, závodníky pak rozbité tratě vyřazovacího závodu a pouze 
jednokolový obří slalom. Podmínky zkrátka víc nedovolily. „Na tu 

bídu, která tady byla, to zaplať pánbů dopadlo dobře, všichni jsou 
zdraví. Udržet tratě ve slušném stavu nebylo jednoduché. I proto 
Jury rozhodla o konání pouze jednokolového obřího slalomu. Trať 
by průjezd všech závodníků a závodnic v jednom kole nevydržela 
a sjezdovka není tak široká, abychom na ni mohli odjet čtyři tratě. 
Jelo by se přes koryta a to by v těchto podmínkách bylo nebez-
pečné,“ uvedla ředitelka závodů Blanka Sochorová. Nový systém 
spojení kategorií pro výpočty bodů ukázal své slabé místo. První 
jely mladší žačky, po nich (vzhledem ke spojeným kategoriím pro 
výpočet bodů) v téže trati starší žačky. Prvních šest mladších žaček 
nebyla schopna v měkké trati překonat jediná starší žačka, což vý-
razně zamíchalo body v sezóně. V chlapcích byl scénář podobný, 
Adam Klíma (U16) ale zvládl zvítězit a mladší žáci (U14) obsadili 
místa hned za ním. Ve vedení Poháru ČP zůstaly po závodech 
v Peci Peroutková (U14) s Vanickou (U16), v chlapcích U14 se ujal 
do vedení Ondřej Kalina a v U16 Bláhu bodově vyrovnal Klíma, 
který šel do vedení díky vyššímu počtu prvních míst.

TŘETÍ ZASTÁVKOU POHÁRU 
ČP BYLY 17.–19. ÚNORA 
ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH 
HORÁCH 
Za pořádající TJ Bižuterii průběh prodlouženého víkendu shrnul 
ředitel závodů Zdeněk Dřevěný: „Proběhlo to celkově v klidu. 
Podmínky byly lepší než v Peci, ale ideální nebyly. Na obří slalom 
to bylo ještě v pořádku, na vyřazovací závod to bylo měkčí a na 
slalom už zase dobré. Za celé tři dny jsme neměli žádné zranění 
a to je důležité. Vypadá to, že všichni byli spokojení.“ Vedení soutě-
že po třetí sérii udržela Vanická (U16) a dál vedl Kalina (U14), oba 
mimochodem závodníci pořádající TJ Bižuterie Jablonec. V chlap-
cích U16 Bláha z bodově děleného prvního místa vystrnadil Klímu 
a v dívkách U14 Tatiana Tobolková vystřídala v čele oddílovou 
kolegyni Peroutkovou.

BÍLÁ V BESKYDECH 4.–5. BŘEZNA 
PŘEKVAPILA NEZVYKLE TEPLÝM 
POČASÍM
Ředitel závodů Martin Vrzgula za pořadatele ze Ski Bílá prohlásil: 
„Podmínky byly těžké, v sobotu ve vyřazovacím závodě extrémně, 
v neděli na slalom trochu lepší. Bylo abnormální teplo, trať se muse-
la preparovat. Závody to byly ale celkově dobré, i za těch podmínek. 
Jen nám vadí slabá účast závodníků. Pro někoho je nový systém 
možná dobrý, ale ne pro pořadatele. Závodníci pohybující se kolem 
padesátky už nečekají jestli se na RKZ dostanou nebo ne a rovnou 
nezávodí. A jinými je doplnit nesmíme. Na startu tak bylo místo 
povolených 200 jen 160 závodníků, což je v průměru o deset méně 
na každou kategorii.“ Závody na Bílé se konaly také jako 32. ročník 
Memoriálu Honzy Seilera, závodníka lyžařské oddílu TJ Vítkovice, 
dnešní Ski Bílá, který v sedmnácti letech 6. prosince 1973 při trénin-
ku na Červené sjezdovce ve Špindlerově Mlýně tragicky zahynul. 
Memoriál letos vyhrál Martin Pokorný (Ski Soláň). 

VÝSLEDKY

Pohár České pošty v alpském lyžování žáků – tato tradiční celosezónní, letos ještě 
prestižnější soutěž, mladých českých závodníků – proběhla už podruhé pod hla-
vičkou titulárního partnera České pošty, hlavního partnera žákovského lyžování 
v České republice.
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Z BESKYDSKÉ BÍLÉ ROVNOU 
DO JESENICKÝCH KOUTŮ NAD 
DESNOU K SUPER-G
Počasí v Koutech bylo výrazně více zimní než na Bílé a tak bez 
problémů pořadatelé ze Ski klubu Kouty 7. března super-G, 
včetně dvouhodinového volného ježdění po závodní pistě den 
předem, uspořádali. „Měli jsme štěstí na počasí z hlediska toho, 
jaké bylo o víkendu na Bílé. Ve finále závody i trénink z hlediska 
pisty dopadly dobře. Myslím si, že se to celé odehrálo v duchu 
fair play a závodníci museli na náročném kopci předvést nejen 
rychlost a cit pro skluz, ale i dobrou techniku, pokud chtěli 
dosáhnout dobrého výsledku,“ řekl za pořadatelský tým Michal 
Kestl. Vedení v Poháru ČP se poprvé ujala americká Češka Elese 
Sommerová (U16), pro kterou byla letošní sezóna v ČR vůbec 
první. Dosud závodila pouze v USA, odkud si přivezla vynikající 
techniku, zvlášť ve slalomu. V U14 si už téměř stobodový náskok 
vtvořila Tobolková. V žácích U16 pokračovala přetahovaná 
o body mezi Bláhou a Klímou – tentokrát se do vedení dostal 
o pouhých šest bodů Klíma a v kategorii U14 se podobný boj 
začal odehrávat mezi dosud vedoucím Kalinou a Kroupou, který 
ho předběhl o dva body.

To slibovalo zajímavé souboje na MČR na Klínovci, kterým 
Pohár České pošty  13. – 18. března vyvrcholil (viz samostatný 
odstavec v kapitole o žákovském lyžování). Jeho výsledky pro 
Pohár České pošty znamenaly, že Tobolková (U14) uhájila svůj 
téměř stobodový náskok před Lindou Trejbalovou, Barbora Zíko-
vá (U16) díky nastavenému systému škrtání nejhoršího závodu 
v každé disciplíně předskočila Sommerovou a zvítězila, Kroupa 
(U14) navýšil své vedení na 129 bodů před Kalinou a Bláha (U16) 
zvítězil o 24 bodů před Klímou.

Pohár České pošty během svých čtyřiašedesáti závodů napříč 
všemi věkovými i genderovými kategoriemi zaznamenal 24 
vítězných jmen, 12 jmen na druhém místě a 7 na místě třetím. 
Minimálně jednou letos zvítězili: Barbora Zíková, Elese Somme-
rová, Veronika Vanická, Matěj Bláha, Adam Klíma, Jan Borák, 
Tatiana Tobolková, Linda Trejbalová, Tereza Kreissová, Štěpán 
Kroupa, Ondřej Kalina, Marek Müller, Julie Kestlová, Matěj Bank, 

Barbora Nováková, David Kubeš, Karolína Nechutná, Daniel 
Ryška, Tereza Balabánová, Jonáš Pospíšil, Helena Balabánová, 
Martin Pokorný, Alena Labaštová, Caroline Straubová, minimál-
ně jednou se na druhém místě umístili: Barbora Peroutková, Jan 
Fiala, Lenka Košťálová, Jakub Šinták, Hana Semeráková , Lukáš 
Kestl, Karolína Thérová , Petr Čech, Natálie Peterková, Vít Kejhar, 
Anna Patočková, Adam Linhart a třetí místa minimálně jednou 
obsadili Ema Brillová, Jiří Anděl, Agata Staszowska, Šimon Šnaj-
dr, David Špaček, Barbora Vodrážková a Tomáš Hlubocký. 

Závěrem dodejme, že nejlepším pohárovým týmem se stal 
Racing tým Záhrobský (6257 bodů) před Ski Bílá (3997 b.) a TJ 
Bižuterie Jablonec (3818 b.). V Soutěži krajských družstev si 
nejlépe vedli závodníci kraje Praha před krajem Libereckým 
a Královéhradeckým. Chválíme zde samozřejmě i tyto úspěšné 
týmy a děkujeme za dobrou přípravu našich lyžařských nadějí.

ŽÁCI STARŠÍ (U16)  ŽÁKYNĚ STARŠÍ (U16)
1. BLÁHA Matěj SK Špindl 1. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 2. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
3. BORÁK Jan SK 4ski Ostrava 3. VANICKÁ Veronika Bižu Jabonec
4. POSPÍŠIL Jonáš Ski klub Olomouc 4. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
5. POKORNÝ Martin Ski Soláň 5. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
6. ŠINTÁK Jakub ST Svatý Petr 6. BALABÁNOVÁ Tereza Ski Bílá

ŽÁCI MLADŠÍ (U14)  ŽÁKYNĚ MLADŠÍ (U14)
1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. TOBOLKOVÁ Tatiana RT Záhrobský
2. KALINA Ondřej Bižu Jablonec 2. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
3. MÜLLER Marek RT Záhrobský 3. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
4. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 4. PEROUTKOVÁ Barbora RT Záhrobský
5. BANK Matěj SK Šumperk 5. BALABÁNOVÁ Helana Ski Bílá
6. KEJHAR Vít Ski Soláň 6. KESTLOVÁ Julie SK Kouty

  SOUTĚŽ KRAJSKÝCH  
POŘADÍ ODDÍLŮ  DRUŽSTEV
1. RT Záhrobský  1. Praha
2. Ski Bílá  2. Liberecký kraj 
3. Bižu Jabonec  3. Královéhradecký kraj
4. ST Victoria Brno  4. Moravskoslezský kraj
5. SK Špindl  5. Olomoucký kryj
6. SA Špindl  6. Zlínský kraj

POHÁR ČESKÉ POŠTY 2017



S eriál závodů v alpských disciplínách, Český pohár, má za 
sebou další úspěšný ročník. A to navzdory skutečnosti, že 

letos neměl titulárního partnera. Prémie vítězům v celkové 
hodnotě 197.000,- Kč ze svého 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.

Ročník 2017 vyvrcholil mistrovstvím České republiky ve Špin-
dlerově Mlýně a nejlepším jednotlivcům byly předány tradiční 
poháry na slavnostním vyhlášení 2. dubna přímo ve Špindlerově 
Mlýně. Poháry za Republikovou soutěž krajských družstev a nej-
lepším lyžařským oddílům byly předány na Valné hromadě OSÚ 
AD SLČR 13. května. Letošní ročník měl sedm zastávek čítajících 
dvacet závodů pro muže i ženy a zasáhli do něho závodníci z 25(!) 
zemí světa. Poprvé se podařilo uspořádat také sjezd.

Český pohár 2017 vyhráli Kateřina Kotrlová a Ondřej Berndt. Ondřej obhájil 
prvenství z loňska a Kateřina vítězstvím oslavila návrat a závodní svahy po tříleté 
pauze. Mezi juniorkami U21 i U18 dominovala Klára Pospíšilová, v juniorech U21 
triumfoval Jan Skořepa a U18 ovládl Jan Ouvín.

ČESKÝ POHÁR 2017

Vítězka Kateřina Kotrlová se do posledního závodu přetahovala 
o prvenství s Klárou Pospíšilovou. „Lepší konec sezóny jsem si přát 
nemohla. Jsem šťastná. Kdyby mi někdo řekl na začátku sezóny, 
po tříleté pauze, že vyhraju Český pohár, nejspíš bych se začala 
smát, že si ze mě dělá srandu. A ono to tak je. Ještě moc nechápu. 
Byla to skvělá sezóna, motivující na sezónu další. Velké díky patří 
moji skvělé rodině a týmu a lidem okolo mě,“ sdílela vítěznou 
radost na svém FB profilu.

V mužích vítězství z loňského ročníku obhájil Ondřej Berndt, 
Český pohár vyhrál už potřetí v kariéře. „Nebyla to určitě moje 
priorita této sezóny, ale říkal jsem si, že když už se mi podařilo 
vyhrát tři závody doma v Albrechticích a v jednom být druhý a na 
ně pak navázat sjezdy ve Špindlu, že je to najednou dobře rozjeté. 
Do Koutů jsem pak už jel vyloženě pro zisk bodů do ČP, s cílem ho 
vyhrát. Jsem rád, že jsem trofej obhájil a ty peníze se samozřejmě 
budou hodit.“

Pojďme si průběh ČP připomenout. Na úvod se závodilo dva-
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krát v Karlově pod Pradědem, pokaždé ve slalomech. 
Poprvé v prosinci, podruhé v lednu. Z prvních klání si 
plný počet bodů odvezla Gabriela Capová a v mužích 
sto bodů získal vedle Dana Pauluse nestárnoucí Ludvík 
Vacek (*1976). Karlov byl pro Capovou dobrou vzpru-
hou po ne úplně vydařené Skandinávii, kde se podle 
svých slov prala se slalomovou technikou. Zvítězila 
s obrovskými náskoky a ujala se vedení, v mužích vedl 
Paulus.

Lednovým Karlovem do seriálu naskočila Kateřina 
Kotrlová, která oba dva slalomy vyhrála. V mužích si 
premiérové vítězství připsal Michal Staszowski a druhý 
den se radoval podruhé v sezóně Dan Paulus, který 
zůstal ve vedení soutěže právě před Staszowskim. V že-
nách šla do vedení Tereza Zahálková před K. Kotrlovou 
a Capovou, která už dál v ČP – s výjimkou MČR – nestar-
tovala. Zpestřením ČP v Karlově byl start mexického 
a lichtenštejnského prince Hubertuse von Hohenlohe.

A program se začínal zahušťovat. Tři dny po Karlově 
se ČP přestěhoval do Albrechtic (2x SL, 2x GS), na které 
bezprostředně navázala rychlostní série ve Špindlerově 
Mlýně (2x DH, 2x SG, 2x AC) a na ni zase dva obří slalo-
my v Peci pod Sněžkou.

V Albrechticích zaznamenali nezvykle vysokou 
účast zahraničních závodníků. Vedle Čechů a tradič-
ních slovenských a polských sousedů se na startu 
objevilo dalších deset národností. Nejexotičtější byl 
Taiwan, nejvzdálenější Austrálie, nechyběli ale ani 
Turci, Britové, Belgičané, Rusové, Bělorusové, Lotyši či 
Rakušané a Italové. Tři vítězství si odnesl domácí Ondřej Berndt, 
jedno slalomové nadějný junior Jan Zabystřan, ženské slalomy 
ovládly sestry Kotrlovy – Kateřina a mladší Petra, oba obří slalomy 
Karolína Kloučková. Do těsného vedení vyhoupl Staszowski před 

Berndtem a v ženách se ho ujala po šesti umístěních na stupních 
vítězů Klára Pospíšilová.

Ve Šindlerově Mlýně se podařilo Ski teamu Sv. Petr navázat na 
mnohaletou tradici ukončenou rokem 1992 v pořádání závodů 
v královské disciplíně sjezd. Svou účastí závody ozdobili sjezdař-
ské hvězdy Jan Hudec a Kanaďan Jeffrey Frisch. Přivezli na start 
skvělé body a nadějní mladí sjezdaři dostali příležitost vyjet si 
dobré FIS body. Fantasticky toho využil Filip Forejtek, který v rám-
ci ČP oba sjezdy vyhrál a získal Ø19,69 FIS bodů, ale body si vyjeli 
i Berndt (druhý výsledek sezóny 23,33), Tomáš Klinský (Ø43,28), 
Jan Skořepa (Ø54,32), Martin Richter (Ø54,55), Martin Stěpán 
(Ø55,34), Jan Waligora (Ø55,84), Patrik Benc (Ø56,14) Adam Čer-
vinka (Ø57,66), Marek Dadejík (Ø59,62) a další. Nejlepší výsledek 
sezóny si nakonec vyjel i Jan Hudec (25,18). Ženské sjezdy ČP 
ovládla Iva Křížová, oba super-G Pavla Klicnarová, mužské Forejtek 
a Berndt, stejně tak alpské kombinace. Ty v ženách vyhrála K. Ko-
trlová. Náročnou lednovou sérii zakončily dva obří slalomy v Peci. 
Vítězně z obou závodů vyšel Jan Skořepa, v ženách Klára Pospíši-
lová a Nikola Bubáková. V pořadí ČP se do čela dostala rozdílem 
čtyř bodů opět K. Kotrlová, v mužích Berndt.

Po dvouměsíční pauze se ČP opět rozjel v Koutech. Dva slalomy 
se uskutečnily za teplého počasí a na prosolené pistě. Potěšující 
bylo, že si v i těchto podmínkách někteří závodníci vyjeli body. 
Nadějný Ondřej Surkoš (*2000) nejlepší body sezóny, další nadějný 
junior Jan Ouvín (*1999) druhý výsledek sezóny, taktéž juniorky P. 
Kotrlová a Klára Kašparová. Vedení v ČP si dvěma vítězstvími pojistil 
Berndt, v ženách si první místa v ČP rozdělily sestry Kotrlovy. Starší 
Kateřina se ale kvůli systému seškrtávání výsledků od Pospíšilové 
neodpoutala, rozdíl mezi nimi se naopak ztenčil na pouhé tři body.

Závěrečné závody ČP (MČR, kterému věnujeme samostatný 
článek) už na vítězství Ondřeje Berndta nic nezměnily. V ženách to 
ale bylo napínavé až do konce. Po výpadku K. Kotrlové ve slalomu 
se do čela opět o čtyři body vyhoupla Pospíšilová. Rozhodl závě-
rečný obří slalom, v němž Kateřina Kotrlová vybojovala bronzovou 
medaili a Český pohár tak pro sebe rozhodla.
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MUŽI  ŽENY

1. BERNDT Ondřej Bižuterie Jablonec 1. KOTRLOVÁ Kateřina ST Vsetín
2. SKOŘEPA Jan LK VS Praha 2. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
3. FOREJTEK Filip SA Špindl 3. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
4. KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné 4. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
5. STASZOWSKI Michal Ski Mosty 5. ZEMKOVÁ Zuzana Ski Bílá
6. PAULUS Daniel LK Radhošť 6. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov

JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

1 .SKOŘEPA Jan LK VS Praha 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2 .FOREJTEK Filip SA Špindl 2. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
3 .KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné 3. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
4 .BENC Patrik Spartak Rokytnice 4. ZEMKOVÁ Zuzana Ski Bílá
5 .OUVÍN Jan Bižuterie Jablonec 5. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov
6 .SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 6. ZAHÁLKOVÁ Tereza SK Janské Lázně

JUNIOŘI (U18)  JUNIORKY (U18)

1. OUVÍN Jan Bižuterie Jablonec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2. SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 2. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
3. FIALA Eduard LO TJ VS Praha 3. KŘÍŽOVÁ Iva Ski Zlín Charvátová
4. NOVÁK Oskar SA Špindl 4. VETROVÁ Aneta SA Špindl
5. PROVAZNÍK Adam nezařazený člen 5. LUKÁŠOVÁ Alen SK Špindl
6. RECHTENBERG Jan Ski Bílá 6. FLEISCHEROVÁ Aneta SK Janské Lázně

DRUŽSTVA

1. SA ŠPINDL
2. Ski Bílá
3. Spartak Vrchlabí
4. Bižuterie Jablonec
5. ČKL Harrachov
6. ST Vsetín

ČESKÝ POHÁR 2017



Š ibeniční termín na konci sezóny opět pohřbil naděje na 
konání plánovaného super-G a alpské kombinace. Pokud 

před dvěma lety SG a AC zastavily přívaly hutného sněhu a loni 
promrzlá a nebezpečná vrchní krusta, tak letos to byly nezvykle 
vysoké teploty cca 15°C a totálně měkká podložka, které byla už 
na obří slalom téměř za hranicí. „Práce na svahu bylo mimořádně 
hodně, intenzivně se solilo, starty závodů se posouvaly, aby 
salmiak stihl chytit, bylo složité bojovat s přírodou. Vody bylo ve 
sněhu tolik, že sůl nezůstávala kde měla, odplavala dolů,“ řekl 
velitel mistrovských tratí Pavel Lipanský.

ZVÍTĚZILI FAVORITÉ
Slalom na Stohu odstartovali 1. dubna první muži a vítězství 
Kryštofa Krýzla se nerodilo jednoduše. V 1. kole ho pozlobili 
nejrychlejší Ondřej Berndt a Matej Falát (SVK). Druhé kolo ale 
Krýzl vyhrál a celkově zvítězil o 0,02s před Falátem a o 0,81s 
před Berndtem, který získal české stříbro, český bronz putoval 
k Adamu Zikovi.

Mezinárodní mistrovství České republiky 2017 se letos konalo za nádherného, 
slunného, ale mimořádně teplého počasí 1. – 2. dubna ve Špindlerově Mlýně a i le-
tos bylo zároveň i mistrovstvím Polska. „Polákům se opět nepodařilo uskutečnit 
vlastní závody, a tak nás i letos požádali o spolupráci, na kterou jsme po loňských 
dobrých zkušenostech rádi přistoupili,“ vysvětlil Aleš Krýzl, předseda Úseku alp-
ských disciplín SLČR.

MISTŘI ČR 2017
jsou ve slalomu Dubovská, v obřím slalomu 
Pauláthová. Krýzl má opět double a celkem 
už 16 titulů

Kryštof Krýzl: „Měl jsem namále, 
musel jsem se docela kousnout 
ve 2. kole. Jsem rád, že jsem za-
bojoval. Bylo to vydřené vítězství, 
kluci mě prohnali,“ usmíval se 
lehce zmoženě. „Motivace i síla na 
konci sezóny už chybí, k tomu se 
přidaly problémy s kolenem, čeká 
mě MR. Samozřejmě, že z titulu 
mám radost. Doma závodím 
strašně rád, ale v této fázi to dě-
lám spíš pro lidi co mi fandí, než 
pro sebe.“

Ondřej Berndt: „Medaile je 
vždycky dobrá, ve 2. kole jsem to 
nechal před nájezdem do rovinky, 
ale i tak dobrý. Jsem rád, že jsem 
alespoň trošku potrápil Kitana, 
musel jet 2. kolo naplno. Se stříb-
rem jsem spokojený, ale mohlo to 
být lepší.“

Adam Zika si pro medaili 
odskočil z práce, pracuje na plný 
úvazek ve finanční firmě, rovněž 
vášnivého lyžaře, Jakuba Burdy. 
„Jsem strašně nadšený, vůbec 

jsem to nečekal. Když jsem odcházel z práce, říkal jsem jim, ať mi 
drží palce a oni na to ‚tak teda vyhraj‘. A je z toho bedna a to je 
moc velká radost!“

Ženský slalom se stal jednoznačnou záležitostí Martiny 
Dubovské už v 1. kole, když na soupeřky najela 1,59s. Ve 2. kole 
se na rozbité trati nevyvarovala chyb a nakonec zvítězila nad 
Běloruskou Marií Shkanovou o 0,49s. České stříbro patří neslyšící 
mistryni světa Tereze Kmochové, bronz celou přípravu zraněné 
Veronice Čamkové. Závod už v 1. kole nedokončila Gabriela 
Capová a ve 2. kole trať opustila ze stříbrné pozice Kateřina 
Pauláthová.

Martina Dubovská: „Snažila jsem jet naplno, 1. kolo mi vyšlo, 
ve 2. kole jsem se hned od startu moc nechytla, a když jsem 
viděla v cíli náskok 0,49s, byla jsem ráda, že jsem první. Z titulu 
mám samozřejmě radost. Na závod jsem se dnes strašně těšila, 
týden jsem nelyžovala a hrozně mě to nabudilo. To je to, co mi 
chybí v SP, když je nahuštěný program.“

Tereza Kmochová: „Snažila jsem se podat dobrý výkon, ale už 
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dva týdny bojuji s formou, která mi po MS neslyšících klesla,“ 
okomentovala třívteřinový odstup. „Je vidět, že Maťa je na jiné 
úrovni, je to výborná závodnice. Nakonec mě stříbrná medaile 
mile překvapila, je to vzpruha. Velké díky patří organizátorům, 
kteří připravili skvělý a férový závod v těžkých podmínkách.“

Veronika Čamková: „Já jsem spokojená. Čekala jsem, že ten čas 
bude horší. Potěšilo mě, že dokážu držet tempo s těmi nejlepší-
mi, i když jsem celou přípravu na sezónu stála.“

Obří slalom na Černé sjezdovce ve Sv. Petru provázely náročné 
podmínky na hraně únosnosti. Nejlepší ale nakonec zvítězili 
a důležité je, že se závody, i přes zásahy Horské služby a jedné 
asistence vrtulníku, obešly po důkladném vyšetření bez zranění. 
Do bojů už nezasáhla Martina Dubovská, přesouvala se k dalším 
slalomům v Itálii.

Kryštof Krýzl i Kateřina Pauláthová položili základ k vítězství 
už v 1. kole a v kole druhém ho  nejrychlejšími časy stvrdili. 
Stříbrná medaile putovala v mužích opět na krk Ondřeje Berndta 
a v ženách ke Gabriele Capové, která už není pouze slalomář-
kou. V obřáku zvládla udělat za poslední rok obrovský pokrok 
po technické stránce. Bronz vybojovala Kateřina Kotrlová, dříve 
velmi nadějná závodnice, která před třemi lety ze zdravotních 
důvodů ukončila sportovní kariéru a letos se vrátila. V mužích 
má po dvou letech medaili opět Adam Kotzmann.

MUŽI  ŽENY

SLALOM   SLALOM
1.KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 1.DUBOVSKÁ Martina SK Špindl
2.BERNDT Ondře Bižu Jablonec 2.KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov
3.ZIKA Adam University of Colorado 3.ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí
4.PAULUS Dan LK Radhošť 4.KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno
5.STRAKA Jan Ski team Straka 5.POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
6.OUVÍN Jan Bižu Jablonec 6.BUBÁKOVÁ Nikola TJ Spartak Vrchlabí

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1.KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 1.PAULÁTHOVÁ Kateřina Ski Pauláth
2.BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 2.CAPOVÁ Gabriela Ski team Ostrava
3.KOTZMANN Adam SK Šumperk 3.KOTRLOVÁ Kateřina ST Vsetín
4.FOREJTEK Filip  SA Špindl 4.KLICNAROVÁ Pavla  Bižu Jablonec
5.ZIKA Adam University of Colorado 5.ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí
6.BENC Patrik  Spartak Rokytnice 6.KAŠPAROVÁ Klára SKP Kometa Brno

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR 2017

„Šestnáctý titul? To je strašné číslo, už jsem starý,“ láteřil na 
oko Kryštof Krýzl. „Ale vážně. Jsem spokojený. Ondra musel 2. 
kolo jet hodně dobře,“ vysekl pochvalu stříbrnému Berndtovi, 
který v součtu kol zaostal o 0,45s, v druhém jen o 0,17s. „S 2. 
místem jsem spokojený. Je to moje nejlepší mistrovství i nejlepší 
sezóna,“ konstatoval Ondřej Berndt. Za bronz byl rád Adam Ko-
tzmann: „S medailí jsem spokojený, 2. kolo mi sice tolik nesedlo, 
dostal jsem v něm víc, než jsem chtěl. Plán byl být do vteřiny 
za vítězem. Na mistrovství Slovenska (pozn. vyhrál za 17,66 FIS 
bodů) se mi jelo líp, ale každá medaile se počítá.“

Kateřina Pauláthová: „Mít titul je super. Jsem šťastná, že jsem 
takhle zabojovala a donutila se překonat všechny své limity na 
takto rozbité trati. Připadala jsem si jako na tankodromu a taky, 
že neumím lyžovat. Byl to dlouhý, teplý a náročný den v těžkých 
podmínkách.“ Gabriela Capová: „Jsem ráda, že už nejsem závislá 
jen na jedné disciplíně. V 1. kole to nebyly úplně mé podmínky, 
protože to bylo postavené do rychla. Druhé kolo taky ne, proto-
že to bylo rozbité, ale jsem ráda, že jsem překonala sama sebe 
a svůj strach a posunula to dál.“ Kateřina Kotrlová: „Lepší konec 
sezóny jsem si přát nemohla. Jsem šťastná. Kdyby mi někdo řekl 
na začátku sezóny, po tříleté pauze, že budu 3. na MČR, dokonce 
v obřáku, nejspíš bych se začala smát, že si ze mě dělá srandu.“

Medailistům gratulujeme!
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MUŽI

SLALOM
1. Lukáš Václavík VŠ AŠ Ml. Boleslav
2. Michal Staszowski VŠB Ostrava
3. Marek Vašulín MU Brno

OBŘÍ SLALOM
1. Adam Zika University of Colorado
2. Václav Vrzgula VŠB Ostrava
3. Lukáš Vrzgula  VUT Brno

MEDAILISTÉ AKADEMICKÉHO MČR

SVĚTOVÁ ZIMNÍ 
UNIVERZIÁDA

AKADEMICKÉ MČR
Akademické MČR se konalo 18. - 19. února v rámci společného 
UNI EP a juniorského MČR na Bílé v Beskydech. Pořadatelem byl 
VSK Mendelu Brno po stránce organizační a Ski Bílá po stránce 
technické. Dvojnásobná juniorská mistryně ČR Veronika Čam-
ková se rovněž stala akademickou mistryní ČR v obřím slalomu, 
když reprezentovala VŠ polytechnickou Jihlava. Slalom vyhrála 
Kateřina Kotrlová, která studuje VŠB Ostrava. V mužích se z aka-
demického titulu v obřím slalomu těšil Adam Zika (University of 
Colorado) a ve slalomu Lukáš Václavík (VŠ AŠ Ml. Boleslav). Z vý-
sledků akademického MČR vzešli také vítězové třetího ročníku 
Memoriálu Jiřího Havla, jsou jimi Veronika Čamková a Adam Zika.

V e finále český tým porazil Rakušany 3:1 a Daniel Paulus nastínil 
své pocity: „Do závodu jsem nešel s velkým očekáváním, 

ostatní země měly nasazeny opravdu silné týmy. Věděl jsem, že mám 
docela dobrý start, ale těžko říct, jak se můžu poprat s tratí. První heat 
ukázal, že celý náš tým je v paralelu jako ryba ve vodě 
a po vyřazení Kanady ve 2. kole nám bylo všem jasné, 
že je obrovská šance urvat medaili. Trenéři odvedli 
super práci, dokázali nám udělat skvělý servis, ale 
hlavně pořádně nahecovat.“

Velké emoce prožívala neslyšící lyžařka Tereza 
Kmochová. „Byla jsem dost nervózní, protože to byl 
můj první týmový závod vůbec a jeli jsme za všechny, 
nechtěla jsem to nějak pokazit a zhatit šanci ostatním. 
Myslím, že jsme to měli všichni podobně. Největší 
nervy jsem měla na startu, protože jsem neslyšela 
to pípání kvůli hučení nafukovače startovní arény, 
ale naštěstí tam byla světa, tak jsem se orientovala 
podle nich. Přes všechny soupeře jsme prošli relativ-
ně v pohodě, Libanon byl pohoda, ale pak už šlo do 
tuhého přes Kanadu, Rusko a Rakousko. Věděli jsme, 
že na to máme, že je můžeme všechny porazit, tak 
jsme se navzájem hecovali! Finále bylo docela drama, 
rozhodovala až poslední jízda. Já s Maťou jsme těsně 
vyhrály a Dandy těsně prohrál, všechno tedy záleželo na Adošovi Zi-
kovi. Pokud by to bylo 2:2, tak bychom byli druzí o osm setin. Když jel 
Adoš, tak jsme mu hrozně moc fandili z cíle, a viděli jsme, že předjíždí 
Rakušana a dojel první. Tak jsme všichni vybuchli radostí a začali se 
v cíli objímat. To bylo asi nejhezčí, ta několikanásobná radost celého 
týmu! Jsem moc ráda, že jsem se na tom mohla podílet, a že ostatní 
mi vlastně i pomohli k tomu zlatu!“

V individuálních závodech kromě dvou čtvrtých míst Kmochové 
byla Dubovská 6. v OSL, v SL odstoupila v 2. kole z 2. místa, Kmo-
chová 9. v SL a 13. v AC, Paulus 10. v SG, 10. v AC, 20. v OSL a 24. 
v SL, Zika 11. v AC, Karolína Kloučková 16. v SG, k dalším závodům 
ze zdravotních důvodů nenastoupila a musela předčasně ukončit 

ŽENY

SLALOM
1. Kateřina Kotrlová VŠB Ostrava
2. Veronika Čamková VŠ polytechnická Jihlava
3. Veronika Rudolfová UK Praha

OBŘÍ SLALOM
1. Veronika Čamková VŠ polytechnická Jihlava
2. Kateřina Kotrlová VŠB Ostrava
3. Tereza Zahálková VFU Brno

Kazašské Almaty letos přivítalo 28. Světovou zimní univerziádu a čeští alpští  ly-
žaři na ni zaznamenali velký úspěch, když družstvo ve složení Martina Dubovská, 
Tereza Kmochová, Daniel Paulus a Adam Zika vybojovalo zlatou medaili v týmové 
soutěži. Nejúspěšnější členkou výpravy byla Tereza Kmochová, která ke zlatu při-
dala dvě čtvrtá místa v super-G a v obřím slalomu.

sezónu. Veronika Čamková při svých prvních stratech sezóny skončila 
17. v SL, 18. v AC, 19. v OSL a 21. v SG, Veronika Rudolfová, která po 
sezóně ukončila závodní kariéru, 19. v AC a 22. v SG, Adam Kotzmann 
20. v SG, Andrea Arnold 22. v OSL a 29. v SL, Martin Štěpán 33. v SL.
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PARTNEŘI ÚSEKU

PARNEŘI

SPORT  EQUIPMENT

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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Tereza Kmochová mezi neslyšícími opět excelovala. Stala se 
trojnásobnou mistryní světa (SL, OSL, AC) a dvojnásobnou vice-
mistryní světa (DH, SG) neslyšících. Kromě toho byla v listopadu 
v Londýně vyhlášena Neslyšící osobností světa. K titulu nejlepší 
neslyšící sportovec Evropy a nejlepší neslyšící sportovec světa za 
rok 2015 jí přibylo další významné ocenění.

Reprezentační soustředění juniorů v italském Pfelders 
předcházelo historicky prvním českým mezinárodním závodům 
v Alpách. Ideou bylo uspořádat obří slalomy už začátkem 
prosince, aby měli závodníci přecházejícího ročníku, kteří se v této 
fázi sezóny nejsou schopni dostat kvůli plným kvótám na závody 
do zahraničí, mohli v OSL závodit a vyjet si body dříve, než to 
umožní podmínky v ČR. Dík za myšlenku a zorganizování patří 
Tomáši Ouvínovi, Vratislavu Čamkovi a Ski klubu Velké Meziříčí.

Juniorská reprezentantka Nikola Bubáková na bronzovém 
stupínku v obřím slalomu na Evropském olympijském festivalu 
mládeže v Turecku.

Bývalý úspěšný reprezentant Ondřej Bank ukázal, že je nejen 
skvělým lyžařem, ale dokázal si získat i sympatie publika 
v populární taneční soutěži Star Dance 2016.

Vítězi Memoriálu Jarky Drápely, nadějného lyžaře, které v juni-
orském věku prohrál boj s těžkou nemocí, se letos stali Veronika 
Čamková a Filip Forejtek.

Každoročně se pod záštitou Úseku alpských disciplín SLČR školí 
budoucí trenéři a doškolují ti současní. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Foto z dubna z Pradědu ze školení trenérů III. třídy. Paralelně 
probíhalo školení ve Špindlerově Mlýně.
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Organizátoři ze Ski klubu Kouty po nasalmiakování trati na 
Českém poháru v Koutech. Pomáhal jim šéftrenér juniorů Jan 
Fiedler.

Žákovské MČR na Klínovci: Předseda organizačního výboru 
Rostislav Souček, ředitel závodů a velitel tratí Jan Novák s Janem 
Zabystřanem ve společnosti Miroslava Jarouše.

Prezident a předseda na MČR ve Špindlerově Mlýně: Lukáš 
Sobotka za SLČR a Aleš Krýzl za ÚAD.

Na Monínci mají nový systém zasněžování chrlící sníh i ve výrazně 
vyšších plusových teplotách. Díky tomu zde letos mohl žákovský 
tým trénovat už od poloviny listopadu.

Na závodech Českého poháru v Karlově letos startoval mexický 
a lichtenštejnský princ Hubertus von Hohenlohe. Na snímku 
s technickým delegátem Michalem Šoltýsem (SVK).

Juniorští mistři ČR v kategoriích U21 a U18.
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Výprava na MSJ 2016 do švédského Åre čítala 5 chlapců a jednu 
dívku. Na snímku T. Klinský, P. Benc, F. Forejtek, J. Skořepa a N. 
Bubáková. Chybí Jan Zabystřan, který po nepříjemném pádu 
odcestoval o den dříve.

Tradiční Předsilvestrovská Show – závod, ve kterém se vítězové 
veřejné části závodu utkají s reprezentanty a dalšími závodníky.

Měřící skupina z Rožnova v plném nasazení na Bílé.

Šárka Strachová se svým týmem na soustředění v hale v Litvě. Míša Jaroušová se letos vrátila po mateřské pauze a s Danutou 
Štrougalovou se staraly o chod Úseku a naše závodníky po 
technické a organizační stránce. Holky, děkujeme a přejeme 
hodně sil a pevné nervy do další sezóny!

Když naši reprezentanti mohou, rádi situaci odlehčí. Takto „trápil“ 
Kryštof Krýzl svou už 16. zlatou medailí z MČR kolegyni a rovněž 
mistryni ČR Kateřinu Pauláthovou. Po sezóně se pak oba sešli na 
stejném operačním sále – MUDr. Jiří Beznoska oběma úspěšně 
odoperoval pochroumané koleno. 



disciplín Svazu lyžařů České republiky 
Úseku alpských
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R eprezentace Svazu lyžařů ČR tvoří více než polovinu 
celé české výpravy na zimních OH. V současné době 

sdružuje Svaz lyžařů ČR více než 16.000 aktivních členů, z čehož 
více než 6.000 jsou členové Úseku alpských disciplín. Počet lyžující 
veřejnosti v ČR přesahuje 2.000.000 osob. 

Úsek alpských disciplín zajišťuje reprezentaci v ka-
tegorii dospělých, juniorů a žáků, jejich přípravu 
a účast na mezinárodních i tuzemských závodech. 
Svaz lyžařů zastupuje Českou republiku ve vrcholné 
mezinárodní organizaci lyžařů FIS, pod kterou jsou 
organizovány mezinárodní závody FIS a mistrovství 
světa.

Každoročně pořádá Úsek alpských disciplín Svazu 
lyžařů ČR na území České republiky více než 10 me-
zinárodních závodů FIS, dvě propagační akce – ly-
žařské show, 6 republikových závodů žáků, dále pak 
řadu dalších žákovských a předžákovských závodů 
a závodů FIS Masters.

V letech 2005, 2008 a 2011 se úsek Alpských disci-
plín Svazu lyžařů podílel na uspořádání Světového 
poháru FIS ve slalomech a obřích slalomech žen. 
Další Světový pohár v České republice je zařazen 
v kalendáři FIS na březen 2019.

Svaz lyžařů ČR, kterého je Úsek alpských disciplín nosným základem, je nejstarším 
národním lyžařským svazem na světě. Byl založen v roce 1903. Je vrcholnou 
organizací lyžařského sportu v České republice, je členem Mezinárodní lyžařské 
federace FIS a členem Českého olympijského výboru.

NABÍDKA REKLAMNÍHO 
PARTNERSTVÍ

Vážení přátelé
Nabízíme vám spolupráci v celém průřezu naší činnosti, a to 
zejména v následujících oblastech:

 Partnerství naší veškeré činnosti
 Partnerství reprezentačních družstev
  Partnerství při pořádání závodů seriálu Českého poháru 
(mezinárodní závody FIS, Mezinárodní mistrovství ČR)
  Využití reprezentačních členů týmů k vašim reklamním 
a propagačním aktivitám
  Osobní účast vašich zástupců na soustředěních a závodech našich 
reprezentantů
  Osobní účast vašich zástupců při společenských akcích – 
ukončení sezóny, vyhlašování výsledků dlouhodobých soutěží, 
ankety Král bílé stopy apod.
  Pořádání akcí pro vaše zaměstnance či partnery za účasti našich 
reprezentantů

Partnerství úseku alpských disciplín – veškeré tipy 
partnerství – představují

  Logo na veškerých elektronických a tiskových materiálech 
(hlavičkové papíry, e-mailová komunikace, tiskové zprávy)
  Logo partnera na tiskových i elektronických dokumentech 
(pravidla, soutěžní řády, kalendáře, propozice)
  Prezentace vaší společnosti s vaší účastí na tiskových 
konferencích a společenských akcích
  Možnosti využití vaší prezentace na sociálních sítích Svazu lyžařů 
a členů reprezentačních týmů
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Partnerství reprezentačního družstva dospělých, juniorů 
a žáků 
Reprezentační družstvo: Kryštof Krýzl, Jan Hudec, Ondřej Berndt, 
Filip Forejtek, Jan Zabystřan a  Adam Kotzman, Ester Ledecká, 
Martina Dubovská, Kateřina Pauláthová, Gabriela Capová, Klára 
Křížová a Pavla Klicnarová. S realizačními týmy se jedná o celkem 
o cca 30 osob. 
Reprezentační družstvo juniorů: cca 16 závodníků 
Reprezentační družstvo žáků: cca 12 závodníků

Forma prezentace partnera:
  Logo partnera na oblečení závodníků, trenérů, členů servisu, 
fyzioterapeutů a dalších členů týmu

  Profily závodníků na internetu a v tisku s logem a reklamou 
partnera

  Informace o závodech, pravidlech s logem partnera 
  Sociální sítě: stránky závodníků, akcí, závodů s logem a reklamou 
partnera

  Fotografie a videa závodníků a týmů s logem a reklamou 
partnera

  Využití komunikačních sítí pro potřeby partnera
  Účast zástupců partnera nebo jeho klientů na vybraných akcích 
s týmem

  V případě vysílání TV přenosů zahraničních závodů Českou 
televizí, zajištění sponzorských vzkazů, případně injektáží 
s logem partnera

Partnerství tuzemských závodů 
Při mezinárodních závodech FIS a mezinárodním mistrovství 
České Republiky – dlouhodobá soutěž Český pohár - nabízíme 
následující možnosti prezentace:

  Tiskové materiály – pozvánky, propozice, programy, plakáty, 
startovní a výsledkové listiny, tiskové zprávy
  Prezentace při TK 
  Bannerová reklama na trati – start, trať, cílový prostor, prostor 
vyhlášení výsledků

  Prezentace log či reklamních spotů na obří obrazovce (ve 
střediscích, kde je obrazovka k dispozici nebo se dá zajistit)

  Reklama na startovních číslech závodníků
  Věnování a předávání cen 
  Prezentace partnera v rámci akce na sociálních sítích
  Hromadný e-mailing s logem partnera
  U akcí se zajištěným TV záznamem nebo TV přenosem umístění 
loga partnera ve sponzorských vzkazech a injektážích s logem 
partnera, případná individuální reklama.

Partnerství Světového poháru žen, březen 2019, Špindlerův 
Mlýn

  Možnosti prezentace totožné jako u partnerství tuzemských 
závodů, avšak s mnohonásobně vyšším mediálním, 
propagačním a reklamním dopadem
  TV přenos Světového poháru FIS ze Špindlerova Mlýna sledovalo 
ve světové TV síti v roce 2011 více než 103 milionů diváků. Na 
české televizi sledovalo tento závod 170 tisíc diváků.
  VIP účast na akci – VIP tribuna, pohoštění, ubytování, lyžování, 
servis

Počet členů, počet e-mailových adres, sledovanost 
  Je registrováno 19 217 členů Svazu lyžařů ČR. 
  Počet oslovovaných e-mailových adres 25 000
  Sledovanost na www.czech-ski.com – sezóna (prosinec – 
březen) 325 994 se líbí, denní průměr 3 582 se líbí
  Sledovanost www.czech-ski.com/alpskédisciplíny - sezóna 
(prosinec – březen) 134 448 se líbí, denní průměr 1 447 se líbí
  Sledovanost www.facebook.com/pg/czechskiassociation 6 428 
se líbí, Alpské lyžování 2 099 se líbí
  Sledovanost reprezentantů 
Ester Ledecká  
www.facebook.com/esterledecka 54 160 se líbí 
Šárka Strachová  
www.facebook.com/sarkastrachova 52 288 se líbí 
Kryštof Krýzl  
www.facebook.com/krystof.kryzl 11 105 se líbí 
Jan Hudec  
www.facebook.com/pandaHAUSofROCK/ 8 445 se líbí

Možnosti partnerství:
  Generální partner je pouze jeden, ve všech uvedeních 
při aktivitách Alpských disciplín Svazu lyžařů je na 
nejvýznamnějším místě s nejdůraznějším zvýrazněním. Částka, 
kterou GP přispívá Alpským disciplínám Svazu lyžařů, je ze 
všech partnerů nejvyšší.
  Hlavní partneři jsou maximálně tři a jsou uvedeni hned za 
generálním partnerem, se zvýhodněním před partnerem. Hlavní 
partneři přispívají částkami, které jsou na 2., 3. a 4. místě.
  Partnerů je neomezené množství. 

Samozřejmě je možné naši činnost podpořit také formou 
darů. Ty mohou být směřovány na podporu týmů, akcí 
i jednotlivých závodníků.
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ZA JEJICH PODPORU V SEZÓNĚ 2016–2017

DĚKUJE VŠEM 
SVÝM PARTNERŮM

ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

GENERÁLNÍ PARTNER ŽÁKOVSKÉ REPREZENTACE A ČESKÉHO POHÁRU ŽÁKŮ 

PARTNEŘI

MEDIALNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI ČESKÉHO POHÁRU DOSPĚLÝCH A JUNIORŮ 
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PARTNEŘI CZECH SKI ALPINE POOL 

SPORT  EQUIPMENT

PARTNERSKÁ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA


