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Editorial
ÚSPĚŠNÁ ZIMNÍ SEZONA

Jaro přebralo vládu nad zimou, 
a to je pro náš sportovní úsek 
tradičně obdobím hodnocení 
uplynulé sezóny a zároveň 
plánováním sezóny nové.

VV letošním roce se ve Špindler-
ově Mlýně po dlouhých osmi 
letech opět konal Světový pohár 
žen v obřím slalomu a slalomu. 
Tento svátek nás lyžařů mohu s 
ve lkou radostí ohodnotit slovem 
“skvělý”. Výborná organizace, 
dobředobře provedený marketing, 
dokonale připravený kopec, a to 
i přes nepřízeň počasí. Můžeme 
být pyšní na tým organizátorů 
a všech dobrovolníků, kteří 
připravili tuto skvěle divácky 
hodnocenou akci. Nemohu zde 
jmenovatjmenovat všechny, ale jsou tři, 
bez kterých by to takto nedopad-
lo. Za náš úsek to je Danuta 

Štrougalová a Pavel Lipanský. 
Organizační výbor pak skvěle 
řídil Max Gottfried z TMR. 
Doufám, že se SP do Špindlerova 
Mlýna brzy vrátí. Naším plánem 
do budoucna je dostat do Špin-
dlu i závod Evropského poháru 
mužů.

V uplynulé sezoně proběhlo 
několik regionálních pohárků 
našich nejmenších závodníků. 
Je skvělé, že máme velmi 
silnou základnu přípravky 
a předžactva napříč celou re-
publikou. Pojďme jim vytvořit 
skvělskvělé zázemí pro trénink 
a zlepšovat společně jejich 
lyžařské schopnosti. Toto jsou 
naši budoucí reprezentanti, 
závodníci, trenéři, toto je bu-
doucí generace našeho sportu, 
úseku a svazu.

Tradičně silná žákovská kate-

gorie prošla v letošní sezóně 
mnoha změnami. Došlo k 
opětovnému rozdělení kategorií 
a zavedení dovednostního a fit-
ness testu. Všechny tyto změny 
mají jediný cíl - naučit děti lépe 
lyžovat a připravit je lépe do 
juniorských kategorií. Umožnit 
dětem samotným stát se lepšími 
závodníky, lepšími lyžaři. Jsou 
to změny velmi důležité, pro-
jdou bezpochyby mnoha úpra-
vami, včetně změn v metodické 
přípravě nejen závodníků, ale i 
trenérů a rodičů.

Junioři se připravovali pod 
vedením Honzy Fiedlera a Fran-
tiška Andrleho ve spolupráci s 
klubovými či osobními trenéry. 
Všechny naplánované závody 
Českého poháru se díky skvělým 
sněhovým podmínkám usku-
tečnily. Finálním závodem bylo 
Mezinárodní mistrovství České 

republiky ve Špindlu a novinkou 
první ročník paralelního slalomu 
jednotlivců.

Vrcholnou akcí letošní sezony 
dospělých bylo mistrovství 
světa ve švédském Aare.  
Skvělým 15. místem v kombi-
naci na sebe upozornil Jan 
Zabystřan a 19. místem ve 
slalomu zazářila Gabriela 
CapováCapová. Z dalších výsledků, 
které stojí za zmínku, je 
výborná stříbrná medaile v 
super obřím slalomu z univer-
ziády Tomáše Klinského. Ženy 
skutečně zazářily ve Špindler-
ově Mlýně. Gabriela Capová 
před zaplněnou arénou skonči-
la ve slalomu patnáctá, Marti-
na Dubovská také ve slalomu 
vybojovala 23. místem své 
letošní první svěťákové body. 
Velkým úspěchem Gabriely 
Capové je také celkové druhé 

místo v Evropském poháru 
ve slalomu. A nesmíme opom-
enout ani již tradičně skvělé 
výsledky Ester Ledecké, která 
stejně jako v loňském roce 
získala nejvíce svěťákových 
bodů ze všech českých reprez
entantek a reprezentantů, a na 
snowboardu pak navíc vyhrála 
velký i malý křišťálový glóbus.

Závěrem děkuji všem trenérům, 
rodičům a dalším nadšencům, 
kteří se věnují našim dětem, 
našemu skvělému sportu.

S lyžařským pozdravem SKOL!

Ladislav Forejtek
Předseda Úseku alpských
disciplín SLČR
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ALPSKÁ TOP
UPLYNULÉ SEZÓNY

ZÁVODNÍ SEZÓNA 2018/2019 JE DEFINITIVNĚ ZA NÁMI. 
POJĎME SI SPOLEČNĚ PŘIPOMENOUT, JAK SE ČESKÝM 
REPREZENTANTŮM V ALPSKÝCH LYŽAŘSKÝCH
DISCIPLÍNÁCH V UPLYNULÉM ROČNÍKU V RÁMCI TĚCH
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH MEZINÁRODNÍCH AKCÍ DAŘILO.

Gabriela Capová na Světovém poháru v Záhřebu

K. Pospíšilová, K. Pauláthová, T. Kmochová, M. Dubovská a G. Capová

Jan Zabystřan na MS v Aare

Za největší objev zimy směle můžeme považovat Gabrielu Capovou. Dříve některými skeptiky pod-
ceňovaná reprezentantka letos ukázala, jak dobrá opravdu je. Sezónu v Evropském poháru vyšperkova-
la celkovým druhým místem ve slalomu, jeden závod vyhrála, jednou skončila druhá a v dalších pěti 
závodech byla v TOP10, z toho dokonce dvakrát v méně oblíbeném obřím slalomu na 9. místě. Celkově 
tak nasbírala přes 400 bodů. Postupně si Gábina upevňuje i pozice ve Světové poháru, v němž letos 
třikrát bodovala. Třešničkou na dortu bylo 15. místo na domácím SP ve Špindlerově Mlýně, kterým 
potěšila nejen sebe, ale i skvělé publikum přímo v dějišti. Na MS sahala rovněž po první patnáctce, ale s 
velkou chybou brala nakonec 21. místo. 

Druhé finále Světového poháru pro Ester Ledeckou ve sjezdu. Mladá žena, která loni na ZOH dokázala 
téměř nemožné, se letos na lyžích musela vypořádat s nadměrným očekáváním veřejnosti. A i když to 
pro ni nebylo vždy jednoduché a nepovedené super-G na mistrovství světa oplakala, byla to opět 
sezóna, během níž se zase o kousek posunula. Devětkrát bodovala v SP, z toho třikrát v TOP15 (8. místo 
ve sjezdu v Cortině d‘Ampezzo, 10. místo ve sjezdu v Lake Louise a nejlepší SG svěťákový výsledek ka-
riéry – 11. místo ve Val Gardeně). V celkovém hodnocení SP skončila na 24. příčce ve sjezdu, 28. místě v 
super-G a v TOP30 ve světovém žebříčku figuruje díky 15. pozici z MS také v alpské kombinaci. 

Patnácté místo z MS v alpské kombinaci má na svém kontě rovněž 
věkem letos naposledy junior Jan Zabystřan. K tomu první svěťák-
ové body kariéry v téže disciplíně za 27. místo v legendárním Wen-
genu. Díky těmto výsledkům i on figuruje v první světové třicítce 
alpské kombinace. A že je v této disciplíně opravdu silný, mohl 
ukázat na svém posledním juniorském šampionátu. Po vydařeném 
kombinačním sjezdu (4. místo) sahal na posledním mezičase sla
lomové části jednoznačně po zlaté medaili, když vedl o tři čtvrtě 
vteřiny, následný pád ale jeho naděje na světový titul zhatil. Vysoký 
talentovaný mladík o sobě dal znovu hlasitě vědět na konci sezóny 
na Far East Cupech v Rusku, kde se mu podařilo jeden slalom vyhrát 
za šest bodů, což mu spolu s předchozím prosincovým vítězstvím ze 
stejné soutěže v Číně zajistilo pozice české slalomové jedničky pro 
nadcházející sezónu a hlavně konkurenceschopné startovní číslo v 
SP.SP.

Reprezentační stálice Martina Dubovská prožila těžkou sezónu, 
během níž toho mnoho nevycházelo. Rozešla se s trenérem a vrátila 
ke svému otci. I pro ni ale byl závodní ročník nakonec korunován 
23. místem na domácím SP ve Špindlerově Mlýně ve slalomu a 
čtyřmi výsledky v TOP15 v rámci seriálu Evropského poháru.

Po zdravotních potížích se zvládla na letošní sezónu dobře připravit 
Kateřina Pauláthová. Na MS si ale po dlouhých a tvrdých dopadech 
na skocích znovu poranila koleno a musela na operaci s meniskem 
(pooperační rekonvalescence 6 týdnů). Nicméně během sezóny, do 
níž vstupovala ze zadních pozic, se dokázala vrátit ze čtyřiceti bodů 
na patnáct, což ji zajišťuje startovní pozici naší jedničky v SP v obřím 
slalomu. Nejhodnotnějších výsledků dosáhla v Severoamerických 
pohárechpohárech – 3. místo v obřím slalomu, 4. místo v super-G a na MS v 
super-G si díky 24. místu připsala skalp olympijské vítězky.

Tomáš Klinský se na MS prezentoval velmi sympaticky v rychlost-
ních disciplínách. V super-G byl tento posledním rokem ještě junior 
nejrychlejší z celého českého týmu na 39. místě. Formu v této disci-
plíně prodal na Světové zimní univerziádě, kde vybojoval stříbrnou 
medaili. Bodově si tak řekl o členství v mužském áčku pro příští 
sezónu a pozici české jedničky v SG.
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NEKONČÍCÍ OVACE VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
Návrat nejprestižnějšího seriálu po 
osmi letech. Hvězdný souboj 
slovenské komety Petry Vlhové s 
fenomenální Američankou Mikaelou 
Shiffrinovou. Životní výsledek domácí 
Gabriely Capové. Na jedničku 
zvládnutá organizace a devatenáct 
tisíc nadšených diváků. Takový byl tisíc nadšených diváků. Takový byl 
březnový Světový pohár ve 
Špindlerově Mlýně. Pojďme si svátek 
alpského lyžování užít společně ještě 
jednou…  Nejrychlejší ženy slalomu SP ve Špindlu

Do startu závodu zbývají 
takřka dvě hodiny. Hemžení 
ve Špindlerově Mlýně už ale 
jasně předznamenává, že se 
nejedná o obvyklý a poklidný 
předjarní den. Tisícihlavá 
housenka fanoušků oděných 
veskrzveskrze výhradně do červe-
no-modro-bílých barev se 
pomalu, zdánlivě až lenivě 
táhne z centra města směrem 
ke kopci. Nemusí spěchat, ví, že 
do místa dění se dosune včas. 
Naopak si cestu užívá, postupně 
obsazuje veškerá doposud 
volná místa u občerstvovacích 
zařízení. Zastavuje se na pivo, 
horký nápoj, něco k snědku. A 
pak se posilněná zase vydává 
dál. Celým jejím tělem to jen švi-
toří. Natěšením a očekáváním z 
blížícího se klání. Právě tady se 
rodí nezapomenutelná atmos-
féra.

To hlavní ale přichází až ve 
Svatém Petru, kde na obvykle 
volném prostranství vyrostly 
obrovské ocelové konstrukce 
tribun. Po pár dnech prázdnoty 
od jejich postavení už si na 
samotu rozhodně nemůžou 
stěžovatstěžovat. Po celé dva závodní 
dny jsou zaplněny k prasknutí. 
Svůj účel plní dokonale. Společně 
s prostory kolem tratě poskytují 
útočiště téměř 19 tisícům 
nadšených fanoušků. Na svých 
bedrech nesou čistou radost, 
jsojsou svědky výbuchů euforie i 
přátelského hašteření fanoušků 
českých s těmi slovenskými. 
Vzhledem k tomu, kolik se jich 
do Špindlerova Mlýna vydalo 
podpořit svou hvězdu Petru Vl-
hovou, jsou řádně zkropeny také 
pravou slovenskou borovičkou. 
Na oslavu!

Slováci mají k radosti více 
než značné důvody. Vlhová v 
pátečním obřím slalomu poráží 
fenomenální Američanku Mi-
kaelu Shiffrinovou i stříbrnou 
Němku Viktorii Rebensburgov-
ou a takřka v domácím prostředí 
si dojíždí pro triumf. Po sobot-
ním slalomu stojí Vlhová opět 
na stupních vítězů, tentokrát na 
bronzovém stupínku. Vítězství 
si bere zpět Shiffrinová před 
druhou Švýcarkou Wendy Hold-
enerovou. A zkrátka nepřichází 
ani české závodnice. Gabriela 
Capová si patnáctým místem 
vyjíždí své životní svěťákové 
maximum, další body přidává 
třiadvacátá Martina Dubovská. 
Bouřlivé ovace během závodů 
provází také jízdy Kateřiny 
PauláthovéPauláthové, Terezy Kmochové 
a mladičké Kláry Pospíšilové. 
Housenka se pak spokojeně zase 

vydává od kopce dolů do centra 
města a postupně u barů a host-
inců ztrácí jednotlivé své články, 
pro které den ještě rozhodně ne
končí. 

Na podnik nejprestižnějšího 
seriálu alpských lyžařek čekal 
Špindlerův Mlýn dlouho. Po osmi 
letech se dočkal. A z dvoudenní 
akce udělal opravdový sportovní 
svátek. Oslavu lyžování. Čirou 
radost tisíců fanoušků z toho, že 
nana vlastní oči můžou na kopci ve 
Svatém Petru sledovat zápolení o 
triumf ve Světovém poháru. Lad-
nost mezi brankami snoubenou s 
dravou rychlostí těch největších 
hvězd současnosti. Hvězd, 
které za sebou v Krkonoších 
nezanechávají „jen“ dechberoucí 
sportovní výsledky, ale také 
důkaz, že i ten nejúspěšnější 
sportovec může vynikat 

laskavostí a těmi nejryzejšími 
charakterovými vlastnostmi. 
Například podepisování Mikaely 
SchiffrinovSchiffrinové po sobotním závodu 
nebere konce. Celosvětová 
megastar fanoušky zahřívá na 
srdci úsměvem, fotkou či auto-
gramem, organizátory pak hod-
nocením závodů plným chvály. 
Spokojenost v té nejkoncentro
vanější podobě. Pořadatelů, 
fanoušků i samotných závodnic. 
Bouřlivé ovace se mezi štíty 
krkonošských hor budou odrážet 
ještě dlouho. Také proto by 
se další vrcholné akce mohl Špin-
dlerův Mlýn dočkat mnohem 
dříve než za dalších osm let.

Český pohár dospělých letos zavítal do pěti lyžařských středisek. 
Odjelo se 19 závodů, z toho 7 slalomů (dva výsledky se u každého 
závodníka škrtaly), 6 obřích slalomů (dva výsledky se u každého 
závodníka škrtaly), 2 sjezdy, 2, super-G a 2 alpské kombinace. Hned 
na úvod musely být slalomy v prosinci v Karlově pro nedostatek 
sněhu odvolány a přesunuty na únorový termín. Začínalo se proto až 
v lednu v Albrechticích, i když i tam se pořadatelé museli popasovat 
s následky noční vichřice.s následky noční vichřice.

Po závodech Albrechticích se průběžného vedení ujal Marek Müller 
s plným počtem 300 bodů po třech výhrách a po celý průběh Českého 
poháru pak sváděl dramatický souboj s Ondřejem Berndtem. Ten 
musel rozhodnout až úplně poslední slalom sezony ve Špindlerově 
Mlýně. Do něj šel z prvního místa Müller, hned v prvním kole ale 
upadl, a uvolnil tak cestu na trůn Berndtovi, který nakonec vyhrál 
jak mistrovský titul, tak Český pohár 2019.

„Jako„Jako každoročně je to docela fajn, protože ta prémie za vítězství se 
hodí,“ sděluje Ondřej Berndt a vrací se k vývoji soutěže. „Letos jsem 
díky rychlostkám, které se mi v lednu podařily, měl šanci ještě na 
konci sezóny zabojovat o vítězství. Ale jelikož jsem vypadl ve sla-
lomu na Stohu, říkal jsem si, že už je to asi ztracené. Ale pak díky 

výpadku Marka Müllera na MČR mi to tak trochu spadlo do klína. 
Prémii z části použiji jako vždy na nějakou dovolenou.“

Pospíšilová se dostala do čela díky povedenému Speed Weeku ve 
Špindlerově Mlýně, kde ovládla celkem čtyři závody, připsala si tři 
mistrovské tituly a posunula se na první místo. Průběžné vedení si 
pak na dalších podnicích ještě upevnila a dokráčela ke svému 
premiérovému triumfu v celkovém hodnocení Českého poháru. 

  „Český pohár jsem vyhrála poprvé a užívám si to. Nejela jsem moc 
točivých disciplín a náskok jsem měla hlavně díky Speed Weeku v 
lednu. Na konci března už jsem závodila jen v ČR a náskok potvrdi-
la,“ říká vždy pohodově naladěná vítězka mezi ženami i juniorkami 
Klára Pospíšilová.

Slavnostní předávání Českých pohárů proběhlo večer po závodě sla-
lomu na hotelu Barbora, poté se závodníci a trenéři pobavili při živé 
hudbě kapely BANDOR!, která je složená se závodníků a trenérů SK 
Špindl.

O detailním průběhu celého ročníku si můžete přečíst zde.

Kompletní konečné pořadí ČP naleznete zde.

MISTROVSTVÍM ČR VE 
ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ NA 

KONCI BŘEZNA 
VYVRCHOLIL TAKÉ 

LETOŠNÍ ČESKÝ POHÁR. 
ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ A 
ZAJÍMAVOU FINANČNÍ 
PRÉMII ZÍSKALI KLÁRA PRÉMII ZÍSKALI KLÁRA 
POSPÍŠILOVÁ, KTERÁ 
OVLÁDLA I KATEGORII 

JUNIOREK, A NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI 

ONDŘEJ BERNDT. MEZI 
JUNIORY ZVÍTĚZIL DO 
POSLEDNÍHO DNE POSLEDNÍHO DNE 

VEDOUCÍ MEZI MUŽI 
MAREK MÜLLER. 

KATEGORIE MLADŠÍCH 
JUNIORŮ SE STALA 

ZÁLEŽITOSTÍ NATÁLIE 
ZOUHAROVÉ A ADAMA 
KLÍMY. Z LYŽAŘSKÝCH KLÍMY. Z LYŽAŘSKÝCH 
ODDÍLŮ SI NEJLÉPE 
VEDLA SKI BÍLÁ.

ABSOLUTNÍMI VÍTĚZI ČESKÉHO POHÁRU 
JSOU KLÁRA POSPÍŠILOVÁ A ONDŘEJ BERNDT

https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/aktuality/klara-pospisilova-a-ondrej-berndt-se-stali-absolutnimi-vitezi-ceskeho-poharu-v-alpskych-disciplinach-2019
http://vysledky.czech-ski.cz/alpske-discipliny/pohary/jednotlivci$81:SE:M.html
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ŽÁKOVSKÝ ČESKÝ POHÁR NOKIAN TYRES

Nominace juniorů na vrchol 
sezony čítala pět dívek a sedm 
chlapců. Italská Val di Fassa je v 
dojezdové vzdálenosti, proto 
bylo možné nominovat tým v 
relativně širokém složení a 
umožnit tak nadějným mladším 
juniorůmjuniorům sbírat cenné 
zkušenosti. 

Největší naděje vkládal český 
tým do Jana Zabystřana, který 
přicestoval přímo ze senior-
ského šampionátu v Aare, kde se 
prezentoval skvělým 15. místem 
v kombinaci. Chlapci začínali 
program rychlostními disciplí-
nami. „V nich z našich jezdil ne-
jlépe právě Honza Zabystřan, 
který dojel ve sjezdu na 
dvacátém místě a Super-G na 
čtrnácté pozici. Dobrými 
jízdami se prezentoval Adam 
Klíma, který v samostatně vy
hlašované kategorii mladších 
juniorů, zajel ve sjezdu čtvrté 
místo, pouhých 16 setin za 
zlatým Kanaďanem Lessardem. 

V super-G si Adam už medaili un-
iknout nenechal a se ztrátou pou-
hých šest setin sekundy si dojel 
pro krásné druhé místo a 
stříbrnou medaili,“ popisoval šéf 
výpravy Jan Fiedler.

Dívky začaly program tech-
nickými disciplínami na velmi 
náročné sjezdovce v Pozza di 
Fassa. Bohužel hned v úvodním 
obřím slalomu se zranila prvním 
rokem juniorka Barbora Novák-
ová. Obří slalom nakonec nedoje

la žádná z českých reprezent-
antek. Slalom, do kterého nas-
toupily jen dvě naše zástupkyně, 
dokončila Klára Pospíšilová na 
35. místě. Nejlepšího ženského 
výsledku se tak podařilo dosáh-
nout opět Kláře v alpské kombi

naci, kde dojela dvacátá. Hned 
za ní skončila po velkých chy-
bách ve slalomové části Tereza 
Nová.

Alpská kombinace je tradičně 
silnou českou disciplínou a Zaby-
střan patřil k největším fa-
voritům závodu. „V kombi-
načním slalomu jel Honza skvěle 
a na mezičasu za polovinou trati 
vedl o 0,68 sekundy, pak ale 
přišla drobná chybka v nájezdu 
do dvojbranky, pád po vnitřní 
lyži a z nadějně rozjetého 
závodu, kde Honza sahal po me-
daili a velmi pravděpodobně po 
té nejcennější, nakonec nebylo 
nic,“ litoval Fiedler.

V technických disciplínách se 
českým závodníkům příliš 
nedařilo. Obří slalom dokončil 
Marek Müller na padesátém 
místě a Ondřej Surkoš o tři 
příčky za ním. Slalom pak ne-
dokončil nikdo z našich zástup-
ců. Do týmové soutěže nastoupi-
lo v úvodním kole české družst-
vo ve složení Nová, Müller, Po-
spíšilová, Zabystřan proti velmi 
silnému výběru USA. Naši závod-
níci předvedli velmi dobré a 
konkurenceschopné jízdy, kde 
rozhodovaly jen setinky, ale na 
později druhé Američany to bo-
hužel nestačilo.

Žákovský Český poháru Nokian Tyres

Žákovský Český poháru Nokian Tyres vyvrcholil v polovině března 
v rámci žákovského mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně. 
Celkovými vítězi se po napínavém a těsném boji v kategorii starších 
žáků stali Štěpán Kroupa (SK Písek) a Linda Trejbalová (SK Ještěd). 
Kategorii mladších žáků ovládli Lukáš Svatoš (TJ Spartak Rokytnice) 
a Karolína Balejová (Racing Team Záhrobský). Nejlepším oddílem 
byl Racing Team Záhrobský.

PrvníPrvní tři nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích dostali kvalitní 
pneumatiky NOKIAN podle vlastního výběru. Dále pro prvních šest 
nejlepších žáků byly připraveny prize money v celkové dotaci 49 
000,- Kč. První získal 5 000,- Kč, druhý 3 000,- Kč, třetí 2 000,- Kč, 
čtvrtý 1 000,- Kč, pátý 750,- Kč a šestý 500,- Kč.

PohárovéPohárové závody probíhaly celou sezonu na RKZ závodech. Na žáky 
čekalo celkem 13 závodů (52 závodů, když počítáme všechny kate-
gorie dohromady) ve třech disciplínách a na čtyřech místech v 
České republice.

Juniorský šampionát v druhé 
polovině února hostila italská 
Val di Fassa a zúčastnilo se ho 
dohromady dvanáct českých 
závodníků. Nejvíce se dařilo 
Janu Zabystřanovi a Adamu 
Klímovi, který vybojoval v 
kategoriikategorii mladších juniorů 
stříbro v super-G.

Z MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ ČEŠTÍ
ALPŠTÍ LYŽAŘI PŘIVEZLI JEDEN CENNÝ KOV
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TOMÁŠ KLINSKÝ 
VYBOJOVAL NA 

UNIVERZIÁDĚ STŘÍBRO

V PRVNÍ POLOVINĚ BŘEZNA SE KONALA 29. ZIMNÍ UNIVERZIÁDA V 

RUSKÉM KRASNOYARSKU. VELKÝ ÚSPĚCH SI NA PŘEDNÍ 

MEZINÁRODNÍ AKCI PŘIPSAL TOMÁŠ KLINSKÝ, JENŽ V SUPEROBŘÍM 

SLALOMU VYBOJOVAL STŘÍBRO. A MEZI SVĚTOVOU KONKURENCÍ SE 

ROZHODNĚ NEZTRATILI ANI DALŠÍ ČEŠTÍ ALPŠTÍ LYŽAŘI.

Výprava alpských lyžařů se v první polovině února zúčastnila 
Evropského olympijského festivalu mládeže v bosenském Sarajevu.
Dle nominačních kvót byli nominováni čtyři dívky a čtyři chlapci, které 
doprovázel čtyřčlenný tým trenérů.

MLADÉ NADĚJE NA EYOF 2019

Výprava alspkých lyžařů na EYOF 2019

Sympatickým úvodním výkonem 
hned v prvním dnu bylo dělené 
čtvrté místo Veroniky Čamkové 
a Terezy Nové v závodu super-
obřího slalomu. Krátce po nich 
startovali ve stejné trati muži, 
kde pro naše barvy vybojoval 
stříbrnostříbrnou medaili Tomáš Klin-
ský. Nestačil pouze na Švýcara 

Lucase Zipperta, za kterým zaos-
tal o 20 setin sekundy. Tímto 
výsledkem si zajistil i dosavadní 
minimum FIS bodů, a to 23,60 
bodů

Sjezdařskou formu potvrdil 
Tomáš Klinský, když opanoval 
kombinační super-g. Svou 

pozici ale neudržel a po slalomu 
skončil na celkovém šestém 
místě. Martin Štěpán skončil na 
devátém místě, Jan Skořepa ob-
sadisadil čtrnáctou příčku. Veronika 
Čamková nastoupila do kombi-
načního slalomu po super g jako 
průběžně třetí nejlepší, celkově 
skončila šestá. Tereza Nová 

dojela na jedenáctém místě.

Do týmové soutěže nastoupili 
Čamková, Nová, Paulus a Zaby-
střan jako osmí nejlepší. Hladce 
prošli přes Slovinsko a Japon-
sko do semifinále. V souboji 
s Ruskem českému výběru chy-
běly dvě setiny sekundy k postu

pu do finále. V malém finále na-
konec česká čtveřice podlehla 
Švédsku 1:3, a brala tak čtvrté 
místo. V točivých disciplínách si 
nejlépe vedl Daniel Paulus, jenž 
v obřím slalomu obsadil šestou 
příčku a ve slalomu skončil 
sedmý. 

Celý program alpských disciplín 
poznamenalo nepříznivé počasí. 
Organizátoři hned na úvod 
museli kvůli předpokládanému 
silnému větru a sněžení přehodit 
pořadí disciplín a začínalo se 
tak slalomem. „Jinak silná česká 
disciplíndisciplína se našim závodníkům 
vůbec nepovedla a nikdo z dívek 
ani chlapců závod nedokončil,“ 
uvedl šéftrenér juniorů Jan Fie-
dler.

Dalším závodem v pořadí byl 
obří slalom dívek, kde si Bára 
Nováková dojela pro solidní 

22. místo a Natálie Zouharová 
skončila 38. Nejlepšího indi-
viduálního výsledku dosáhl 
prvním rokem junior David 
KubešKubeš, jenž byl po prvním kole 
sedmý a celkově obsadil 16. 
místo s minimálním odstupem 
1,29 sekundy, a vyjel si tak 
nejlepší body kariéry 37,73. 
Druhým Čechem v cíli byl Adam 
Linhart, který dojel dvaatřicátý 
ss také velmi pěkným bodovým 
ziskem 59,02 FIS bodů.

Závěrečnou disciplínou byla 
týmová soutěž družstev, kde 

naše družstvo ve složení Bára 
Nováková, Klára Gašparíková, 
David Kubeš a Adam Klíma 
obsadilo pěkné 5.-8. místo. „V 
prvním kole se podařilo vyřadit 
VelkouVelkou Británii a ve čtvrtfinále 
naši lyžaři bohužel nestačili na 
favorizované Rakušany. Všichni 
výše jmenovaní členové paralel 
týmu se ze Sarajeva přesunuli 
rovnou do italské Pozza di Fassa, 
kde v těchto dnech bojují na mis-
trovství světa juniorů,“ uvedl 
Fiedler.

Týmové foto z 29. Zimní UniverziádyStříbrný Tomáš Klinský

RETRO KOUTEK
Víte, že…

O HISTORICKY PRVNÍ OLYMPIJSKOU MEDAILI PRO ČESKÉ A TEHDY JEŠTĚ ČESKOSLOVENSKÉ SJEZDOVÉ O HISTORICKY PRVNÍ OLYMPIJSKOU MEDAILI PRO ČESKÉ A TEHDY JEŠTĚ ČESKOSLOVENSKÉ SJEZDOVÉ 
LYŽOVÁNÍ SE POSTARALA OLGA CHARVÁTOVÁ KŘÍŽOVÁ? RODAČKA ZE ZLÍNA V ROCE 1984 ŠOKOVALA CELÝ 
SVĚT BRONZEM VE SJEZDU NA ZOH V SARAJEVU. VÝRAZNOU STOPU ZANECHALA TAKÉ V SERIÁLU SVĚTOVÉHO 

POHÁRU. CELKEM ČTRNÁCTKRÁT V NĚM VYSTOUPALA NA STUPNĚ VÍTĚZŮ, Z TOHO DVAKRÁT VYHRÁLA – 
KOMBINACI V MÉGEVE 1983 A SLALOM V PIANCAVALLU V ROCE 1986. TO I MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ JÍ 

NATRVALO PASUJE DO POZICE NEJLEPŠÍ ČESKÉ SJEZDAŘKY MINULÉHO STOLETÍ.


