
Hodnocení OPA Cup 

Termín: 3.-7.2. 2023  

Místo: Berchtesgaden 

Závodníci: David Janda, Filip Fuchs, Pavel Morávek, Eliška Hordossy, Viktorie Dlouhá 

Trenéři: Jan Čermák, Jan Brzezina 

 

Naši účast na OPA Cupu 2023 hodnotím jako velmi přínosnou. Obří slalom a slalom se jely v Jenneru, 

super G potom v Götschenu.  Svah v Jenneru je velmi těžký, hlavně pro obří slalom. Naštěstí počasí, 

až na úvodní slalom, vyšlo výborně a podmínky byly velmi dobré. Vynikajícím bonusem byla možnost 

tréninku super G na závodní sjezdovce. Pořadatel v super G postavil dokonce i velmi bezpečný skok 

(cca 20 metrů), který byl zpestřením závodu a tréninku. 

Závody byly zorganizované místním oddílem ve spolupráci s německým svazem. Organizace byla 

vynikající, pouze lehce pokulhával výsledkový servis a výsledky jsme většinou dostali pouze na papíře, 

nebo fotkou do WhatsApp skupiny.  

Díky tomu, že je OPA Cup na pozvání, není v kalendáři FIS a účastnilo se pouze 10 národů. Přesto si 

dovolím tvrdit, že je to nejkvalitněji obsazený mezinárodní závod U16. Státy jako Rakousko, Francie, 

Německo a Itálie tu mají kvótu 10 závodníků na kategorii, k tomu přijeli 3 nejlepší závodníci z USA 

(měli celostátní kvalifikační závody) a další státy jako my, Španělsko, Slovinsko, Andora jsme také měli 

kvótu 3. 

Bohužel jsme nemohli přijet trénovat pár dní dopředu kvůli předchozímu kvalifikačnímu RKZ, pokud 

by se příště podařilo dříve mít jasno a větší pauzu po předchozím RKZ, trénink v místě by 100% 

pomohl lepším výkonům, hlavně v obřím slalomu a super G. 

Celkem startovalo 47 dívek a 59 chlapců a na rozdíl od ostatních U14 a U16 závodů tu nebylo slabých 

závodníků. 

Naši závodníci bohužel na nejlepší nestačili, ale výkony některých závodníků nebyly špatné. Bohužel 

nám chybí konzistentnost. Výjezd hodnotím velmi pozitivně, protože pokud se chceme posouvat, 

musíme se srovnávat s nejlepšími a lyžovat s nimi. 

Výsledky 

Filip Fuchs – 15. místo Super G, 31. místo GS, 22. místo SL  

Filip je velmi spokojený s výsledkem v super G, se ztrátou 1,6 vteřiny byl velmi těsně za TOP10. 

V ostatních disciplínách pomýšlel určitě výše, ale chyby ve slalomu a bolestivý krk v obřím slalomu ho 

stály lepší výsledky.  

David Janda – 27. místo SG, 25. místo GS, 21. místo SL 

David je velmi dobrý technik, ale bohužel mu nevyšlo druhé kolo ve slalomu (po prvním byl 13.) a 

první v obřím slalomu, tam ve druhém kole ztratil pouze 1.4 vteřiny (a to nebyl v TOP30 po prvním 

kole). V super G ho několik drobných chyb stálo lepší umístění.  

Pavel Morávek – 55. místo SG, 40. místo GS, 26. místo SL 



Pavel jezdí velmi rychle, ale dělá hodně chyb, které ho stojí hodně času. Má problém s přikláněním 

rameny, a poté příliš zatěžuje vnitřní nohu. Dobrý výkon předvedl ve druhém kole slalomu, kdy po 

prvním s vracením se do brány byl skoro poslední a dokázal zajet slušný čas. 

Eliška Hordossy 25. místo SG, 21. místo GS, DNF2 SL 

Eliška zajela velmi dobře první kolo slalomu (9. místo), v druhém kole bohužel ale vypadla. 

V ostatních disciplínách zajela průměrné výsledky, hlavně první kolo obřího slalomu se jí nepovedlo. 

Závod dívek (i chlapců) byl velmi vyrovnaný a její ztráta na nejlepší nebyla špatná. Nutno dodat, že je 

ročník 2008, čili má šanci jet příští rok znovu. 

Viktorie Dlouhá – 36. místo SG, 30. místo GS, DNF1 SL 

Viky vypadla hned v první kole slalomu. V obřím slalomu se těsně nedostala mezi nejlepších 30 po 

prvním kole, což byla škoda. V super G jí jízda nevyšla a měla velkou ztrátu. 

V týmovém hodnocení jsme skončili na 6. místě v obřím slalomu i super G.  

 

 

Jan Čermák  

9.2.2023 

 

  

 

 


