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SLOVO 
PŘEDSEDY

RADA OSÚ AD
Předseda: Ladislav Forejtek
Místopředseda: Filip Brýdl
Členové: Stanislav Kmoch,  
Eva Kurfürstová, Martin Štěpán,  
Robert Varga, Karel Vlček

REVIZNÍ KOMISE OSÚ AD
Předseda: Jiří Langmaier
Členové: Viktor Klíma, David Kubeš, 
Pavel Lipanský, Lubomír Trejbal

KOMISE STK-R OSÚ AD
Předseda: Petr Houser

METODICKÁ KOMISE
Předseda: Radim Jireš

KOMISE MLÁDEŽE
Předseda Jaroslav Bogdálek

TRENÉRSKÁ RADA JUNIORŮ
Předseda: Jan Fiedler
Členové: Jan Čermák, Viktor Klíma, 
Lukáš Ohrádka, Petra Zakouřilová

NOMINAČNÍ KOMISE
Předseda: Stanislav Kmoch
Členové: Jan Fiedler, Tomáš Klinský,  
Eva Kurfürstová 

TRENÉRSKÁ RADA ŽEN:
Předseda: Eva Kurfürstová
Členové: Tomáš Bank, Ivan Cap,  
Ján Dubovský, Radovan Pauláth

TRENÉRSKÁ RADA MUŽŮ
Předseda: Tomáš Klinský
Členové: Ladislav Forejtek,  
Miroslav Kolář, Michal Kunst, Filip Marek

KOMISE MASTERS
Členové: Josef Hetmánek,  
Robert Kaděrka, Šimon Mastný,  
Roman Řehoř, Petr Seidl
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V ážení  
přátelé,

dostalo se Vám do ruky 
„Ohlédnutí“ za letošní zimní 
sezónou. V době psaní těchto 
vět je naše doba velmi turbu-
lentní a události, které se staly 
před koronavirovou pandemií 
a vyhlášenou karanténou se 
mohou zdát nepodstatné. 
Nemyslím si to ale, nenechme 
je proto zapadnout a pojďme si 
některé připomenout.

Na začátku naší sezóny v květnu 2019 jsme si zvolili nového 
prezidenta SLČR včetně výkonného výboru. 

Všechny naše týmy zahájily přípravu dle svých tréninkových 
plánů a trénovaly v destinacích jako Francie, Chile, Saas - Fee, 
Kaunertal, či různé haly. 

Sezónu velmi úspěšně odstartovaly ženy. Skvělého výsledku 
hned na prvním SP v Levi dosáhla Martina Dubovská, první 
body brala také Gabriela Capová. Ve Světovém poháru se také 
podařilo bodovat Honzovi Zabystřanovi. Kryštofovi Krýzlovi 
a Ondrovi Berndtovi body těsně unikly.

Nejlepších výsledků v dosavadní kariéře dosáhla Ester 
Ledecká. Hned v prvním závodě v Kanadě zvítězila, několikrát 
brala pódium. Výsledky Ester nejsou náhodné, má nejen skvěle 
fungující tým, ale hlavně obdivuhodné tréninkové nasazení. 
Její přístup k tréninku by měl být vzorem všem našim závodní-
kům.

Náš úsek pracoval s největším rozpočtem v historii a díky 
velmi usilovné práci nového prezidenta a celého výkonného 
výboru se tento rozpočet podařilo v kapitole „Reprezentace 1“ 
pro nadcházející sezónu zdvojnásobit!

Bohužel jsme se letos v téměř celé Evropě potýkali s nedostat-
kem sněhu. Mnoho závodů muselo být přeloženo nebo zrušeno 
a to ve všech našich kategoriích, ale to nejzásadnější přišlo neo-
čekávaně v polovině března. Nařízením vlády kvůli pandemii 
nemoci COVID-19 byly uzavřeny ze dne na den všechny lyžař-
ské areály, vyhlášena karanténa, uzavřeny hranice. Závodní 
sezóna nám skončila o jeden a půl měsíce dříve. 

Rada úseku neustále pracuje na profesionalizaci práce. Na 
základě výběrového řízení pracují na částečný úvazek dva 
metodici. Podařilo se nám rozšířit trenérský tým pro juniorky 
a juniory. 

RDA muži se dohodli na rozšíření svého týmu o další dva 
trenéry – asistenty. Před uzavřením je velmi výhodná dohoda 
o možnosti trénování v Rakousku na Mölltalu pro všechny naše 
týmy a kluby.

Nikdo z nás neočekával, že se něco podobného může někdy 
stát. Věřím, že všechno pomine, tuto krizi společně překonáme 
a vyjdeme z ní silnější a všichni lépe připravení. Bude nás čekat 
mnoho práce. 

Děkuji všem svým spolupracovníkům a všem Vám, našim 
členům, kteří se staráte o děti, o rozvoj našeho krásného sportu. 

Děkuji členům Rady, Danutě a Míše za každodenní práci pro 
úsek. 
Děkuji našim trenérům, členům všech komisí za jejich práci.
Přeji Vám všem pevné zdraví a rychlý návrat do běžného života.

S lyžařským pozdravem
Skol

Ladislav Forejtek

ALPSKÝCH 
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V e finském Levi to byla životní jízda, která přinesla životní 
výsledek. 

Už v 1. kole předvedla fantastický výkon, když s vysokým 
startovním číslem 56 postoupila z 10. místa. Moment, když projela 
cílem prvního kola okomentovala: „Ani jsem na tabuli s časy 
pořádně neviděla a najednou, co?! 10?! Trať byla super, takže se 
dalo jet i zezadu, tohle na ostatních svěťácích moc nebývá.“ Druhé 
kolo zajela opět skvěle, když projela cílem, vedla a mohla začít sla-
vit. Nakonec si ještě o jednu příčku polepšila na 9. místo. „Těším se 
z toho strašně moc a chci se z toho ještě chvíli těšit, protože tohle 
se mi ještě nikdy nepovedlo. A taky kvůli Janovi (pozn. otci a ještě 
nedávno jedinému trenérovi) mám hrozně velkou radost, že i on 
se může těšit… Osobně mě pak hodně těší, jak jsem zvládla druhé 
kolo, byla to pro mě taková malá výzva. Věděla jsem sice, že umím 
jezdit i pod tlakem, ale stejně… Naposledy, když jsem v Levi před 
pár lety bodovala, jsem byla po 1. kole šestnáctá, druhé kolo jsem 
to ale neudržela a klesla na osmadvacáté místo. Takže je super, že 
jsem to tentokrát zvládla jak fyzicky tak psychicky.“ 

V dalších dvou slalomech v Killingtonu a Lienz útočila opět na 
body, ale pokaždé před cílem prvního kola vypadla, poté nevyšel 
Zagreb ani Flachau. V Kranjske Goře to bylo jen pět míst předsta-
vujících čtyři desetiny dělící Martinu od postupu do druhého kola. 
Mimochodem Kranjska Gora konaná 16. února byla posledním 
letošním závodem slalomářek v SP, všechny další (3) byly zrušeny.

Stoprocentní úspěšnost si Martina zapsala v paralelních sou-
těžích, které se letos vyhodnocovaly jako samostatná disciplína 
v SP vůbec poprvé. V kalendáři byly původně vypsány tři paralelní 
závody, nakonec se ale kvůli koronavirové pandemii konaly pouze 
dva a v obou dvou Martina bodovala. V paralelním slalomu ve Sv. 
Mořici obsadila 26. místo. Předtím ale musela postoupit součtem 
časů dvou kvalifikačních jízd, které se na rozdíl od závodů nižší 
kategorie jely paralelně a přímo v závodních tratích. Nasazovalo 
se dle Parallel World Seeding List (PWSL) a lichá čísla jela 1. kvalifi-
kační jízdu v červené trati, sudá v modré, na druhou jízdu se tratě 
vyměnily. V kvalifikaci skončila Martina 22. a v hlavní vyřazovací 
části vypadla se Švédkou Annou Swenn Larssonovou, která 

v závodě skončila nakonec druhá. „Dnes bylo v mých silách Annu 
porazit, ale prohrála jsem si to v první jízdě, když jsem nenačaso-
vala start a o něco dříve vyrazila, jenže jsem akorát vrazila do vrat, 
která mě vrátila zpět a tím jsem ztratila.“ Ve druhé jízdě Martina 
zajela rychlejší čas než její soupeřka.

Druhým paralelním úspěchem byl paralelní obří slalom 
v Sestriere. Jel se v ženách vůbec poprvé a ačkoliv je Martina 
specialistkou na slalom, ukázala, že paralelní formát jí vyhovuje, 
protože se dokázala prosadit do eliminační části také v paralelním 
obřím slalomu. Postoupila z poslední postupové 32. příčky. „První 
kvalifikační jízdu jsem jela ‚OK‘, druhou jsem hned za startem šla 
do záklonu a ztratila. V cíli jsem se pak modlila, aby to vydrželo, 
vyšlo to o setinu a jsem za to vděčná, protože nejednou se mi 
během kariéry stalo, že jsem právě o tu setinu nepostoupila a tak 
bylo super, že tentokrát se štěstí na mě usmálo.“ V první eliminační 
jízdě narazila na fenomenální Mikaelu Shiffrinovou. „Věděli jsme, 
že na ni budu muset jet úplné bomby, abych jí mohla konkurovat. 
To se mi v podstatě dařilo až po chybu, po které jsem ráda, že se 
ani jedné z nás nic nestalo, protože jsem jela přímo do ní a na 
obřačkách se v té rychlosti nedá moc rychle reagovat.“ Ze závodu 
si odvezla cenný svěťákový bod.

V prosinci Martina absolvovala sérii Far East Cupů v Číně, 
kde vyhrála slalom a získanými body se posunula na konečné 
32. místo na světě, což jí zajistilo lepší startovní číslo v SP pro 
následující sezónu. Body si zlepšila také v obřím slalomu. Ve druhé 
polovině sezóny bohužel bojovala s virózami a také se nevyhnula 
antibiotikům. 

Hodnocení Martiny: „Byla to dosud moje nejlepší sezóna. Začala 
skvělým 9. místem v Levi, a že jsem zvládla bodovat v každém 
paralelu, bylo super, jen ty další slalomy, které nevyšly na body 
mě mrzely a také, že jsem v SP nejela žádný obřák. Potom od 
půlky ledna jsem bojovala s nemocemi, takže jsem měla málo 
startů a potom ukončili sezónu bez několika závodů, takže to bylo 
takové divné.“

MARTINA 
DUBOVSKÁ

Pokud se loni Martina Dubovská 
trápila, tak letos si to zcela jistě 
vynahradila už hned prvním závodem 
ve slalomu v Levi, kterým do sezóny 
vtrhla jako uragán 9. místem. 100% 
úspěch zaznamenala v SP letos 
poprvé samostatně hodnoceném 
paralelu, když v obou uskutečněných 
závodech dokázala bodovat.

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 
MARTINY DUBOVSKÉ
23. 11.19 Levi FIN WC slalom  9.
15. 12. 19 St. Moritz SUI WC parallel slalom 25.
28. 01. 20 Sestriere ITA WC parallel giant slalom 32.

Nejlepší sezóna 
kariéry aneb poprvé 
v životě prolomila 
desítku v SP
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N
ejlepší sezóna kariéry, která z odborného hlediska předčila 
i tu olympijskou. Letos, v porovnání s předchozím rokem, 

měli Ester a její tým čítající bratry Tomáše a Ondřeje Bankovi, 
nového servismana Miloše Machytku a fyzioterapeuta Michala 
Lešáka, kvalitní, vnějšími vlivy a médii nenarušovanou přípravu, 
což umožnilo udělat kus práce jak po technické, tak po psychické 
stránce.

Tomáš Bank už před sezónou avizoval, že by to mohla být dobrá 
sezóna a také, že si Ester více věří. Ukázala to hned v prvním 
sjezdu v Lake Louise, kde fantasticky vyhrála. Opět šokovala 
sportovní svět a opět – stejně jako při vítězném SG na ZOH 2018 
– se startovním číslem 26 na hrudi. Druhý den ve druhém sjezdu 
přidala 4. místo (pouhé 0,02s od 3. místa) a z SG vydolovala bod 
za 30. místo. „Je to skvělý pocit vyhrát, jsem nadšená. Jízda není 
nikdy bez chyb, ale v porovnání s tréninkem se nám společně 
s týmem podařilo nějaké chyby vymazat, takže týmu patří velký 
dík. Tento úspěch si zasloužili a já jsem moc pyšná, je to nesku-
tečný pocit a hlavně mám červené číslo lídra, což je úžasné.“ To ji 
nasměrovalo ke změně poměru startů na lyžích a snowboardu ve 
prospěch lyží.

Vinou počasí se sjezdařky dostaly ke slovu opět až v lednu. 
V Zauchensee se konal sjezd a alpská kombinace. V mlhou zkráce-
ném sjezdu Ester zajela 8. místo. Jednalo se o další super výsledek, 
malinko však doplatila na počasí. Kvůli mlze byl závod přerušen 
a po pauze už nebyla viditelnost tak dobrá. Z toho profitovala 
Corinne Suterová, která Ester ‚vysvlékla‘ z červeného čísla. „Trošku 
mě mrzelo, že se nejelo shora, ale jsem ráda, že se vůbec jelo. 
V žádném případě si nechci na viditelnost stěžovat, všechny holky 

to měly stejné, některé horší, tak to prostě bylo,“ konstatovala. 
V AC si vylepšila dosavadní bilanci skvělým 6. místem. Nahrál 
tomu i nový systém, kdy se do 2. kola neotáčí třicítka, nýbrž se 
startuje dle časů dosažených v rychlostním prvním kole, v němž 
Ester zajela 5. čas. „Je to skvělý výsledek a pro mě i částečné pře-
kvapení. Rozhodně jsem nečekala, že mě po SG přeskočí jen jedna 
závodnice, je to pro mě velmi cenné.“

Slabou chvilku si Ester vybrala koncem ledna v Bansku. 
Ve sjezdu nepodala výkon, který letos běžně podávala a skončila 
20. Do SG kvůli zdravotní indispozici vůbec nenastoupila. O týden 
později v Krásné Poljaně rušili vinou počasí jeden trénink sjezdu 
za druhým a nakonec i závod. Závodilo se až v SG, v němž si Ester 
vylepšila kariérní svěťákové SG maximum na 10. místo. „Jsme 
spokojení. Jízda byla dobrá, sice s jednou velkou chybou stojící 
lepší umístění, ale jsem rád, že se podařilo přenést se přes krizové 
období z minulého týdne, kdy Ester nebyla zdravotně fit. Nahrálo 
nám, že se tady zrušily tréninky i závod sjezdu, mohla tak nabrat 
síly zpět,“ sdělil Tomáš Bank.

Garmisch – Partenkirchen přinesl další bedny ve sjezdu. 
„Nebyla to možná perfektní jízda, ale docela dobrá ano. Dělala 
jsem to, co mi kluci poradili a poradili mi dobře,“ řekla k 3. místu 
a Tomáš Bank doplnil: „Jsme spokojení, jízda to byla hodně 
dobrá, jeden oblouk v prudkém dokonce Ester vystřihla takový, 
jaký jsem u ní ještě neviděl. Byla tam trochu pozdě a tímto 
obloukem zachránila závod. Užíváme si to, na bedny se nejezdí 
každý den, je to pro nás výjimečný okamžik.“ Selektivní pod-
mínky střídající nainjektované vyhlazené ledové plotny s měk-
kými částmi a starými dírami spolu s náročnou stavbou trati 

První vítězství v SP ve sjezdu, první stupně vítězů v SP v alpské kombinaci, TOP10 
výsledky ve třech disciplínách, 2. místo v pořadí sjezdu SP, 3. místo v pořadí alp-
ské kombinace SP, 21. místo v pořadí super-G SP, 10. místo v celkovém hodnocení 
Světového poháru alpských lyžařů 2019/2020 s 503 body na kontě a oprávnění 
startovat v jakékoliv disciplíně nejhůř hned za elitní třicítkou. 

Druhá nejrychlejší žena planety aneb 
sezóna, jež předčila všechny dosavadní

ESTER 
LEDECKÁ
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charakterizovaly SG, jež vyneslo Ester 17. místo. „Od poloviny 
dolů byla trať totálně potočená a fakt hodně těžká po všech 
stránkách. Bylo potřeba být všude hodně brzy. Taktika byla 
stejná jako v Krásné Poljaně – zůstat trpělivá, neustřihnout 
oblouk, přitom ale rychle přehazovat a být všude brzy,“ říkal 
Tomáš Bank. Ester měla po závodě jasno: „Bylo to tak trochu 
rodeo. Jsem ráda, že jsem v cíli. Byly to podmínky, které žádným 
tréninkem nedokážete nasimulovat.“

V Crans Montaně se jely dva sjezdy a alpská kombinace a Ester 
měla vzestupnou výkonnost 11-5-3. Už po sjezdech, v nichž 
obsadila 11. a 5. místo řekla: „Škoda, že tady těch závodů nejedu 
víc, jízdu od jízdy se zlepšuji a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se 
jel ještě jeden závod.“ Jel se, ale v AC a Ester v něm opět přepsala 
osobní i českou lyžařskou historii, když byla 3. Napodobila tak 
jednoho ze svých trenérů Ondřeje Banka, který dokázal v AC zajet 
bedny 2x (Beaver Creek 2007 a Kitzbühel 2015). Z dob Česko-
slovenska dobyli kombinační stupně vítězů v SP Bobas Zeman 
a Olga Charvátová. Ester měla z 3. místa radost. „Že jsem zajela ve 
slalomu alpské kombinace 5. čas znamená, že se mi povedl. Jsem 
ráda, že se neustále o kousek zlepšuji, a že držím krok se špičkou. 
To je nejdůležitější.“ Tomáš Bank řekl: „Stupně vítězů jsou skvělé 
a je to pro nás stále vzácný okamžik, který nepřichází každý den. 
Víme, že umí být hodně rychlá v rychlostkách, ale ve slalomu i mě 
trochu překvapila.“ Ester se posunula na 3. místo v hodnocení 
alpské kombinace, a tak už to zůstalo.

Do konce sezóny se odjel už pouze SG v La Thuile, v němž obsa-
dila Ester skvělé 6. místo a opět vylepšila SP maximum v SG. „Dnes 
mi to sedlo. Potvrzuje se, že se na lyžích začínám pěkně rozjíždět 
a z toho mám opravdu velkou radost. Je to další skvělý výsledek.“ 

Ještě větší radost měla z přehoupnutí se přes 500-bodovou hra-
nici na 503 bodů zajišťující start na finále SP ve všech disciplínách 
a číslo nejhůř hned za elitní třicítkou v jakékoliv disciplíně SP. 
„A to sezóna ještě nekončí,“ vyhlížela další závody, kterými chtěla 
hodnotu ještě navýšit, aby měla pro příští sezónu větší bodovou 
rezervu, to už ale koronavirová pandemie nedovolila… La Thuile 
byl posledním podnikem letošní ženské, pro Ester Ledeckou 
veleúspěšné, sezóny.

Druhé místo v pořadí sjezdu a třetí místo v pořadí alpské kom-
binace, stejně tak jako 10. místo v celkovém hodnocení Světového 
poháru jsou úspěchy z říše snů. Gratulujeme!

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH SP VÝSLEDKŮ 
ESTER LEDECKÉ
06. 12. 19 Lake Louise CAN WC downhill  1.
08. 02. 20 Garmisch GER WC downhill  3.
23. 02. 20 Crans Montana SUI WC alpine combined  3.
07. 12. 19 Lake Louise CAN WC downhill  4.
22. 02. 20 Crans Montana SUI WC downhill  5.
29. 02. 20 La Thuile ITA WC super-G  6.
12. 01. 20 Zauchensee AUT WC alpine combined  6.
11. 01. 29 Zauchensee AUT WC downhill  8.
02. 02. 20 Rosa Khutor RUS WC super-G 10.
21. 02. 20 Crans Montana SUI WC downhill 11.
09. 02. 20 Garmisch GER WC super-G 17.
24. 01. 20 Bansko BUL WC downhill 20.
08. 12. 20 Lake Louise CAN WC duper-G 30.
2019/2020 HODNOCENÍ DH   downhill  2.
2019/2020 HODNOCENÍ AC   alpine combined  3.
2019/2020 CELKOVÉ POŘADÍ SP  overall  10.
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G
abriela Capová letos pokračovala se svým trenérem Boštja-
nem Božićem v úspěšné spolupráci. Do týmu jim přibyl další 

člověk v podobě servismana Stanislava Vozárika ze Slovenska, který 
ještě v roce 2018 připravoval lyže Petře Vlhové. „Boštjan už nebude 
muset trávit do noci čas v lyžárně a zbude mu tak více energie na 
samotný tréninkový proces,“ vysvětloval Ivan Cap.

Přípravu Gábina zahájila již v dubnu v bulharském Bansku, kte-
rou doplnila dalšími dvěma kratšími jarními kempy na Hintertuxu. 
Po letní lyžařské pauze věnované kondičnímu drilu odjela koncem 
července lyžovat do Saas - Fee, kde postupně absolvovala tři sou-
středění. Podzim pak doladila na rakouských ledovcích, převážně 
na Hintertuxu. 

Závodní sezónu zahájila obřím slalomem na tradičním Openin-
gu Světového poháru v Söldenu už 26. října. Do druhého kola se 
startovním číslem 65 sice nepostoupila, ale neodjížděla smutná, 
neboť od poloviny dolů projížděla mezičasy konkurenceschopně. 
„Bohužel jsem v místě rezervního startu nezamáčkla dobře oblouk 
a nechala se docela snést.“ To se projevilo na dalším mezičase, ce-
lou prudkou pasáž i spodní rovinu zajela ale dobře a na posledním 
úseku měla sedmnáctý mezičas. „Určitě jsem dnes předvedla jízdu, 
za kterou se nemusím stydět, hlavně v prudkém, což jsem ráda,“ 
říkala ještě předtím, než zjistila, že úsek zvládla i po časové stránce 
obstojně. „Té chyby byla samozřejmě škoda, ale asi by to ani bez 
ní na 2. kolo nestačilo. Přede mnou startovala Sofia Goggia, která 
byla v tréninku stabilně jedna z nejrychlejších a těsně nepostoupi-
la, možná se trať už prostě zpomalila,“ přemítala Gábina.

První slalom se konal až o měsíc později ve finském Levi. Gábina 
se připravovala na dalekém severu s několikadenním předstihem. 
Napřed trénovala 6 dní v Levi, kde se dostala i na závodní pistu, 
kterou dle pravidel FIS týden před závodem zavřeli. Pak se přesunu-
la na čtyři dny do střediska Suomen a pár dní před závodem se opět 
vrátila do Levi. Zajela 24. místo, což byl její 5. bodovaný výsledek 
v kariéře a v návaznosti na minulou sezónu 3. v řadě. „Bojovala jsem 
a jsem ráda, že jsem do sezóny vstoupila body a potvrdila si, že 

na nejlepší třicítku mám. Po výsledku v 1. kole jsem cílila na první 
dvacítku, ke které jsem časově neměla daleko. To mi sice uteklo, ale 
i tak je 24. místo dobrý začátek. Navíc je to poprvé, co v Levi boduji, 
což je super. Určitě bych si přála bodovat i za týden v Killingtonu.“

A to se stalo. V americkém Killingtonu Gábina ve slalomu zajela 
druhý nejlepší výsledek kariéry – 17. místo. „Z umístění v TOP20 
mám radost, obzvlášť, když mi ledová podložka a postavení bran 
úplně nesedělo. Ani v jednom kole jsem nechytila rytmus a trošku 
jsem s tou tratí bojovala. Mám radost, že i s loňskou sezónou to už 
jsou ve slalomu 4 bodovaná umístění v řade. Budu se snažit v tom 
pokračovat,“ řekla tehdy a měla k tomu ideálně našlápnuto. Ve 
WCSL (systému nasazování do startovního pořadí v SP) figurovala 
na 35. místě a při aktuální absenci některých závodnic před ní, 
ať už vinou zranění či ukončení kariéry, bychom Gábinu příští SL 
viděli startovat v elitní třicítce.

To se ale nestalo. 15. prosince v kvalifikaci paralelního slalomu 
ve Sv. Mořici špatně doskočila a následně si, ve snaze stihnout 
další branku, přetrhla přední zkřížený vaz v pravém koleni. O den 
později následovala operace u prof. Finka. Pro Gábinu to zname-
nalo, že výborně rozjetá sezóna skončila. Po propuštění z nemoc-
nice nastoupila rehabilitaci v Lublani, kde s menšími pauzami 
podstoupila více než dva měsíce tvrdé dřiny k návratu zpět na 
lyže plánovanému na konec srpna.

Po sezóně došlo k prolongaci FIS bodů ve světovém žebříč-
ku, kde jí i s prolongací patří 25. místo ve slalomu a je nadále 
dle FIS bodů první z Češek. V pořadí SP i WCSL je – dílem díky 
17. a 24. místu a dílem díky zkrácené sezóně (odjelo se jen 
6 z 9 slalomů) – na velmi dobrém 35. místě, shodou okolností 
přesně tam, kde byla, když se zranila. Přejeme úspěšný návrat na 
bílé svahy!

Dvě bodovaná umístění ve Světovém poháru v úvodních dvou slalomech sezóny, 
kterými navázala na loňskou veleúspěšnou sezónu překazil přetržený přední 
zkřížený vaz v pravém koleni znamenající konec letošních nadějí.

Slibný rozjezd zastavilo zranění
GABRIELA CAPOVÁ

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 
GABRIELY CAPOVÉ
01. 12. 19 Killington USA WC slalom 17.
23. 11. 19 Levi FIN WC slalom 24.
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Nepříjemný pád na soustředění v Chile, opožděný start sezóny ozdobený 
svět´ákovými body, první tituly mistra ČR v mužích, 28. místo v hodnocení alpské 
kombinace v SP – to je více než dobrá bilance loni věkem ještě juniora Jana 
Zabystřana alias Zabyho.

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 
JANA ZABYSTŘANA
29. 12. 19 Bormio ITA WC alpine combined 19.
01. 03. 20 Hinterstoder AUT WC alpine combined 23.

Na podzim zranění, v zimě nejlepší 
výsledky kariéry ve Světovém poháru

mi to dobře rozjet. Dole mi ale bohužel trošku došly síly. Byl to led, 
hnal jsem od startu co to šlo, ale dole jsem měl sílu už jen na to, 
abych přehazoval lyže ze strany na stranu.“ V náročných pod-
mínkách a dlouhém slalomu se projevilo tréninkové manko, kdy 
Honza několik týdnů nemohl dělat vůbec nic. 

Na Speed Weeku v lednu vybojoval v SG a AC své první tituly 
mistra ČR mezi dospělými a také jediné, které byly letošní sezónu 
v kategorii mužů rozděleny. Na začátku února následovalo turné 
Far East Cupů (FEC) v Jižní Koreji. „Během šesti závodů jsem si 
sjel ve slalomu a obřáku podobné body jako loni.“ Zaby jeden SL 
vyhrál a jedenkrát byl 3., v OSL pak 2x 4. a šestý. 

„Zbytek sezóny jsme plánovali věnovat se SP a EP. Vzhledem 
k pandemii COVID-19 se ale stihla už jen poslední alpská kombi-
nace sezóny v Hinterstoderu, kde se mi povedlo zabodovat a díky 
tomu jsem celkově v této disciplíně skončil na 28. místě, s čímž 
jsem velmi spokojený.“ Honza vybojoval 23. místo a bezprostřed-
ně po závodě prozradil: „ S jízdou v SG jsem byl docela spokojený 
v rámci toho, jak na tom v SG jsem. Ve slalomu jsem naopak ten-
tokrát litoval, že se nejede podle starého systému, kdy se obracela 
třicítka, protože bych do 2. kola šel jako druhý, což by byla při 
podmínkách, které v Hinterstoderu panovaly, obrovská výhoda. 
Trať byla už hodně rozbitá, dosolovali ji i v průběhu závodu, takže 
díry a vyjeté koleje ztvrdly, což bylo dost nepříjemné.“ Zaby jel 
v Hinterstoderu ještě obří slalom, což byl jeho poslední závod 
sezóny. S vysokým číslem 61 zajel solidní 39. čas a od postupu 
do 2. kola ho dělilo sedm desetin. „Myslím, že jsem zajel docela 
slušnou jízdu. Byl to můj vůbec první svěťakový obřák. Dosud 
jsem si myslel, že v obřáku moc šancí nemám, ale ukázalo se, že 
bych se mu měl do budoucna také víc věnovat, že v něm nejsem 
bez šance,“ uzavřel reprezentant, který jako jediný letos dokázal 
z našich mužů bodovat v SP.

S
oustředění v Chile spolu s Ester Ledeckou a Tomášem 
Klinským probíhalo skvěle, a to přesto, že se letos muselo 

kvůli nedostatku sněhu uskutečnit o 500 km jižněji než obvykle, 
ve středisku Nevados de Chillan, s aktivní sopkou za zády. Až na 
poslední dva dny, kdy byl v plánu trénink obřího slalomu, 
trénovali sjezd a super-G. „Předposlední den, poslední jízdu, jsem 
při pádu po vnitřní a ještě otočený zády, protože jsem přitom 
zahákl o obřákovou bránu, která mě roztočila, podmetl trenéra 
Tomáše Klinského. On spadl na hlavu, zatímco já po střetu s ním 
na bok.“ Trenér Klinský byl v bezvědomí, následné CT vyšetření ale 
naštěstí dopadlo dobře. Honza při prvním RTG vypadal také 
dobře, ale následná MRI, provedená už v ČR, se týmovému lékaři 
MUDr. Jiřímu Beznoskovi nelíbila a nechal udělat ještě jedno RTG 
z jiného úhlu, které odhalilo v blízkosti úponu kvadricepsu 
odlomek kyčelní kosti vzdálený 3–4 mm od kosti. „Musel jsem 
proto fungovat několik týdnů o berlích, aby se úlomek přihojil 
a naopak se i s úponem svalu od kosti nevzdálil.“ Původně Zaby 
pomýšlel už na start koncem listopadu v Levi, nakonec se vrátil na 
samotném sklonku roku, zato ve velkém stylu. 

Hned při svém prvním SP zajel v Bormiu skvělé 19. místo v alp-
ské kombinaci, což znamenalo jeho nejlepší výsledek v SP v ka-
riéře. Předvedl výborné super-G a velmi taktický slalom. „Po tom 
zranění to bylo víc, než jsem čekal. Po dvouměsíčním výpadku od 
lyží jsem nevěděl, jak rychle se dostanu zpět do formy a tohle byl 
výsledek, za který jsem strašně moc rád,“ neskrýval spokojenost 
a děkoval také trenérovi Filipu Markovi a byl rovněž rád, že do Bor-
mia přijeli na výpomoc i rodiče, kteří se pro rychlostní část alpské 
kombinace stali poplatnými členy týmu. 

V lednu se Honza věnoval hlavně SP ve slalomu. „Odjel jsem jich 
pět, ale ani v jednom jsem bohužel nezabodoval. Doufám, že jsem 
si odnesl zkušenosti do dalších let.“ Nicméně hned na začátku 
kalendářního roku v Zagrebu měl k bodům velmi blízko. Ještě na 
předposledním mezičase aspiroval na postup, ale chyba několik 
bran pře cílem překazila naději. „Nahoře jsem se cítil dobře, i upro-
střed na rovině, na níž jsem udělal malou chybku, ale podařilo se 

JAN ZABYSTŘAN 
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„A“ TÝM

ONDŘEJ BERNDT ZVÍTĚZIL VE 
SLALOMU FEC, 2X BODOVAL 
V EP, BODY V SP MU TĚSNĚ 
31. MÍSTEM UNIKLY

Z pohledu zisku hodnoty FIS bodů, postavení ve světovém 
žebříčku ve slalomu a také dvou bodovaných umístění ve 

slalomu EP (po dlouhé době byl schopen – mimo Kryštofa Krýzla 
před zraněním – některý z našich mužů bodovat v EP, navíc 
v individuální disciplíně) se jedná o další dobrou sezónu zkuše-
ného Ondřeje Berndta. Body ve Světovém poháru měl také na 
blízku, když mu čtyři setiny chyběly v alpské kombinaci ve 
Wengenu, což byla vzhledem k velké chybě, které se kousek před 
cílem slalomové části dopustil, velká škoda. Musel se tak spokojit 
s nepopulárním 31. místem a proto Ondřej se sezónou úplně 
spokojený nebyl. „Nemůžu ji hodnotit úplně kladně, protože se mi 
nepodařilo získat body v SP, i když nechybělo moc. Myslím, že 
kdyby se podařilo v některém závodě ukázat to, jak jsem měl ve 
slalomu natrénováno, podařilo by se to. I když, jak mohl každý 
vidět, letošní sezóna byla hodně vyrovnaná a sebemenší chybička 
závodníka poslala mimo postupové příčky. Na druhou stranu se 
mi podařilo vyjet dobrých 15,90 (pozn. 6,90 starých) FIS bodů ve 
slalomu, na čemž určitě půjde další sezónu stavět. Dvakrát jsem 
také zabodoval ve slalomu EP (26. a 29. místo Vaujany, FRA), za což 
sice nemůžu být úplně spokojený, ale je to lepší než nic,“ nešetřil 
se Ondřej. My doplňujeme, že své dosud životní FIS body si vyjel 
díky vítězství a 2. místu ve Far East Cupu v Jižní Koreji. Spolu 
s dalšími výsledky (3., 4. a 7. místem) nasbíral 326 slalomových 
FEC bodů a skončil v konečném pořadí SL na výborném 2. místě. 
Vyjeté slalomové FIS body odpovídající starým 6,90 ho řadí na 
57. místo světa. V technických disciplínách mužů se tak naplno 
projevil záměr FIS zvýhodnit novým bodovým systémem 

závodníky bodující v SP před závodníky z kontinentálních pohárů, 
nicméně k tomu bylo zapotřebí příznivých podmínek (ledová 
kompaktní pista), za kterých se postupovalo s odstupem do 
1,5 vteřiny, což těmto závodníkům zajistilo výborné FIS body. Ve 
slalomu žen díky výrazné dominanci dua Shiffrinová – Vlhová tato 
situace nenastala a nejlepší FIS body vyjeté na kontinentálních 
pohárech řadí slalomářky na dvacáté místo na světě.

KRÁTKÁ ASIJSKÁ SEZÓNA 
KRYŠTOFA KRÝZLA 
Kratší než letošní sezóna 
nebyla v podání Kryštofa 
Krýzla ani ta, ve které se před 
dvěma lety na konci ledna 
zranil a nedojezdil ji. Lze říct, 
že Kryštof letos absolvoval 
pouze dvě závodní série. 
Jendu měsíční na začátku 
v období 12. 11.–11. 12. 
a druhou třítýdenní mezi 
6. a 22. únorem. Mezitím 
ho přibrzdil zraněný kotník, 
nicméně ze sezóny dokázal 
vytěžit maximum. „Po těžkém 
zranění pravého kolene před 
ZOH 2018 jsem letos mohl 
absolvovat konečně celou přípravu bez větších omezení. Začal 
jsem trenérsky spolupracovat s Miroslavem Kolářem a změnil 
značku lyží na Atomic, za což jsem velmi rád. Kondiční přípravu 
vedl Daniel Hejret v součinnosti s Františkem Andrlem a před 
začátkem sezóny jsem byl v nejlepší fyzické kondici za celou 
kariéru. Příprava na sněhu byla společně s O. Berndtem a D. 
Paulusem také velmi kvalitní. Co se závodní sezóny týče, ta byla 
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bohužel ovlivněna zraněním kotníku z poloviny prosince při 
tréninku GS před SP v Alta Badii.“ Předtím si ale ještě Kitan zvládl 
vylepšit své bodové hodnoty na FEC v Číně na 19,96 ve slalomu 
a 21,86 v obřím slalomu, které už mu zůstaly a zařadily ho na 74. 
a 78. místo světového žebříčku. V GS se tak už v prosinci pasoval 
do pozice české jedničky, ve slalomu mu patří 3. místo. „Po zranění 
následovala 6-ti týdenní pauza bez lyží vyplněná léčbou. „Poté 
jsem odletěl do Koreje a Japonska na FEC a SP a další FEC, který 
byl již odvolán kvůli koronaviru, zato jsem prožil mírné drama 
se změnou letenek, abych se vůbec dostal zpět domů. Nicméně 
i přes komplikace s kotníkem jsem zajel po dvouměsíční pauze 
velmi kvalitní obří slalom SP v japonské Naebě, kde mi na 39. 
místě scházela necelá půlvteřina k postupu.“ Jednalo se o nej-
kvalitnější mužský výsledek sezóny v technických disciplínách 
a dodejme, že podmínky v tomto závodě nebyly zcela regulérní, 
trať velmi měkla a pro vyšší čísla nebylo v reálných možnostech 
postoupit do 2. kola. „Tento závod mě utvrdil v přesvědčení, že 
pokud budu zdravý a příprava bude probíhat bez vážnějších 
komplikací, bude postup do 2. kola SP pouze otázkou času.“ Kitan 
skončil celkově druhý v celkovém pořadí FEC, v hodnocení sla-
lomu a obřího slalomu obsadil shodně 4. místo, celkem vystoupil 
3x na stupně vítězů. Paradoxně, s výjimkou prvních dvou slalomů 
FIS v listopadu v Diavolezze (SUI), odjel všechny své závody 
výhradně v Asii. „Bohužel jsem nestihl kvůli zranění a předčas-
nému ukončení sezóny závodit v ostatních disciplínách. I přes 
zranění a komplikace ale hodnotím sezónu spíš pozitivně.“

FILIP FOREJTEK V USA ÚSPĚŠNĚ 
STUDUJE I LYŽUJE
Filip studuje na University 
of Colorado pod vedením 
krajánka Richarda Rokose 
už druhým rokem a letošní 
sezónu se mu zde dařilo. 
Zdravotně ji na rozdíl od 
loňské, ve které přišel kvůli 
zranění a operace ruky o MS 
v Åre 2019, přestál bez zdra-
votních potíží a postupně 
se dostal do výborné formy, 
kterou přetavil v životní 
FIS body 25,00 ve slalomu 
a 29,21 v obřím slalomu, což 
odpovídá starým jedenácti 
a čtrnácti bodům. Ve slalomu 
tak poprvé v kariéře pronikl na 121. místo a v OSL na 161. místo 
světového žebříčku. „Letošní sezóna byla v rámci možností dobrá. 
Hlavně druhá půlka, kdy jsem se rozjezdil ve slalomu i obřím 
slalomu a zlepšil si body. Nejvíce si cením 2. místa na NCAA mist-
rovství v OSL. Slalom se bohužel už neodjel, protože se mistrovství 
v průběhu zrušilo kvůli koronaviru. Byli jsme ochuzeni o školské 
i FIS závody, což je škoda, ale zároveň je to pochopitelné a v rámci 
bezpečnosti adekvátní rozhodnutí. Trochu mě mrzí, že jsem letos 
nestihl speed závody, které se měly jet na jaře. Jinak jsem si všeo-
becně sezónu hodně užil a mrzí mě, že skončila. Kvůli koronaviru 
uzavřeli i školu, zbytek semestru se dojede v online režimu.“

SJEZDAŘ TOMÁŠ KLINSKÝ
Nováček v týmu a jediný čistokrevný sjezdař v sezóně spolupra-
coval s bývalým elitním světovým závodníkem Janem Hudcem, 
který mu předával zkušenosti a provázel záludnostmi jednotli-
vých rychlostních sjezdovek, na kterých jsou každým rokem tratě 
vytyčené v podstatě stejně. Rozdíl bývá v množství sněhu a s ním 
spojenými kompresemi a terénními nerovnostmi. Tomáš letos 

v SG patřil k těm, kteří měli 
při zavedení nového pravidla 
FIS o nasazování mužů v SP 
právo startu v SP. Nové 
pravidlo hovoří o nasazování 
na Basic kvótu (základní 
kvótu, na kterou smí každý 
stát nasadit pouze jednoho 
závodníka), jehož podmínkou 
je 150. místo v konkrétní 
disciplíně. Tomáš hodnotí 
sezónu následovně: „Ze 
začátku sezóny jsem byl jen 
velice těsně od bodovaných 
pozic v Evropském poháru 
(Pozn. v kombinačním SG, 
ze něž se neudělují body do EP, obsadil v St. Caterině 34. místo). 
Měl jsem i maličko smůlu na počasí, chtěl jsem startovat ve Val 
Gardeně na SP, bohužel byl ale závod pár čísel přede mnou kvůli 
počasí zrušen. Proto mým nejcennějším umístěním je výsledek ze 
St. Cateriny. Další závody nebyly špatné, ale chybělo vždy malinko 
k super výsledku. Bohužel mi, stejně jako asi všem, zkrácení 
sezóny neprospělo, protože nejlepší výsledky mám většinou na 
jaře. Plánoval jsem odjezd na tři týdny do Kanady, nakonec však 
byly závody den před naším odjezdem zrušeny z důvodu korona-
viru. Věřím, že příští sezóna bude dlouhá, s dostatkem sněhu a bez 
pandemií život ohrožujících virů.“

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ 
S ROZBITOU CHRUPAVKOU 
V KOLENI BEZ JEDINÉHO ZÁVODU
Koleno Kateřinu nepustilo 
k jedinému závodu od 
MS v Åre 2019. Po operaci 
v březnu 2019 byla plná 
optimismu. Radost jí činil 
především fakt, že před 
dvěma roky operovaný 
přední zkřížený vaz vydržel. 
Reprezentační lékař MUDr. 
Jiří Beznoska si však musel 
pohrát vedle menisku také 
s postranním vazem a závěs-
nými vazy čéšky, která byla 
decentrovaná. Především ale 
v patelární chrupavce bylo 
několik defektů, které Kate-
řinu nepustily k zátěži. Zkoušela to během přípravného období 
několikrát, ale po pár jízdách na lyžích se ozvala bolest, která ji 
nepustila dál. Plazmové injekce měly problém vyřešit, ale závodní 
sezóna už dávno běžela, když Kateřina dobírala poslední z nich. 
První pozitivní zpráva přišla začátkem února, když odjela koleno 
otestovat na 4 dny do Livigna. „Musím říct, že jsem sama překva-
pená, jak moc se koleno za posledních pár měsíců zlepšilo. Před 
rokem, když jsem operaci absolvovala, jsem vůbec netušila, co 
mě čeká. Rehabilitace a následný návrat k tréninku a závodění se 
strašně zpomalil a já jsem byla nucena dát koleni opravdu hodně 
času, nicméně si myslím, že jsem udělala dobře. Na posledním 
kempu v Itálii jsem se na lyžích cítila suprově a měla jsem z kolene 
dobrý pocit a radost. Chtěla jsem mu dát trochu odpočinku a zase 
v březnu vyjet, ale bohužel to situace nedovolila a tak si musím 
chvíli počkat a doufat, že nás zanedlouho pustí na trénink do 
zahraničí.“ Znamená to jediné, že Kateřina se nevzdává a chce se 
dostat zpět! Držíme palce!
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REPREZENTAČNÍ VÝBĚR

DANIEL PAULUS 
„V uplynulé sezóně jsem 
prošel jednou z nejlepších 
příprav v kariéře. Podařilo 
se nám v rámci „A“ týmu 
společným úsilím vytvořit 
skvělé tréninkové zázemí 
a vzájemnou rivalitou jsme 
dokázali táhnout za jeden 
provaz k lepšímu výkonu. 
Hned od prvních tréninků 
se mi dařilo posouvat se 
v technice, s čímž přicházely 
rychlé časy a celkově skvělý 
pocit a odhodlání do závodní 
sezóny. Kvalitní přípravu jsem 
však nemohl při závodech 
zúročit, jelikož jsem po jednom z posledních přípravných kempů 
v rámci kondičního tréninku havaroval při tréninku motokrosu. 
Zlomil jsem si 9. hrudní obratel a na zbytek sezóny se vyřadil. Po 
dvou měsících nehybnosti na lůžku jsem začal s rehabilitací a cel-
kovým návratem zpět do formy. Neustálá fyzioterapeutická péče 
a několik hodin cvičení denně mi umožnily po šestnácti týdnech 
od úrazu postavit se znovu na lyže, čímž jsem dostal možnost vyu-
žít zbytek zimy. Na lyžích jsem nakonec strávil více než třicet dní 
volného ježdění a práce na technice. Zranění mi nakonec přineslo 
spoustu pozitivní energie, odhodlání na sobě pracovat a být v co 
nejlepší formě zpět v sezóně 2020/2021.“

„B“ TÝM

SEZÓNA POHLEDEM TEREZY 
NOVÉ
„Letošní sezónu bych hod-
notila docela úspěšně, i když 
je stále na čem pracovat. Ale 
splnila jsem si své cíle – splnit 
kritéria do RDA a startovat 
v SP, takže můžu být spo-
kojená. Začátek sezóny byl 
velice vydařený, podařilo se 
mi na závodech FEC v Číně 
vyjet 31,31 FIS bodů, což je 
můj nejlepší výsledek vůbec. 
Měla jsem možnost poprvé 
startovat ve Světovém 
poháru v Levi ve slalomu 
a v Lienz jak ve slalomu, tak 
v obřím slalomu, což pro mě 
byly cenné zkušenosti, ale zároveň takový ‚střet s realitou‘. 

Zbytek sezóny už byl spíš trápení, pak přišly problémy se zády 
a kvůli pandemii předčasný konec sezóny.“ Tereza se díky obřákovým 
výsledkům z Číny nominovala do „A“ týmu žen pro příští sezónu. 

MEDAILOVÉ ŽNĚ TEREZY 
KMOCHOVÉ
Pokud sportovci považují za vrchol Olympijské hry, sportovci 
s tělesným hendikepem Paralympijské hry bezprostředně 
navazující na OH, tak vězte, že sportovci s poruchou sluchu na 
Paralympiádě chybí a vrcholem je pro ně Deaflympiáda, která se 

rovněž koná pouze jedenkrát 
za čtyři roky. Česká repre-
zentantka Tereza Kmochová 
dokázala opět zářit a ve 
všech disciplínách vybojo-
vat medaili, pozoruhodná 
je její sbírka zlatých medailí 
v obřím slalomu, ve kterém 
zvítězila už potřetí v řadě, 
a to v rozpětí dvanácti a půl 
roku, protože Deaflympi-
áda 2011 byla zrušena. Jak 
hodnotí celou letošní sezónu 
Tereza? „Její vrchol proběhl 
již v prosinci, kdy se v St. 
Caterině konala XIX. Zimní 
Deaflympiáda. Čekala na mě obhajoba 5ti zlatých medailí, ta se 
mi ale nepodařila zcela podle mých představ. Získala jsem jich 
sice 5, ale ‚pouze‘ 1 zlatou (v GS) a zbytek tvoří 4 stříbrné (DH, 
AC, SG, SL). Celou přípravu na ledovcích, i v hale a ve Finsku jsem 
směřovala k Deaflympiádě, protože bylo neobvyklé naladit formu 
na všechny disciplíny už na začátek prosince, kdy se všechno 
teprve rozjíždí. Příprava byla náročná, protože jsem zároveň 
začala pracovat na diplomové práci v laboratoři pro studium 
vzácných nemocí, která je součástí Kliniky dětského a doros-
tového lékařství 1. lékařské fakulty UK. Pokouším se objasnit 
genetické a molekulární příčiny unikátní formy familiární renální 
amyloidózy. Píle v přípravě a dobrá forma se pak projevily i na 
MČR ve Špindlerově Mlýně v lednu, kde jsem získala 2 tituly mis-
tra ČR v SG a AC a 2 tituly akademického mistra ČR, což považuji 
za úspěch. V únoru jsem měla možnost startovat na SP v Kranjske 
Goře. Dostat se do bodované třicítky je ale náročné. Proto jsem 
se zaměřila na sérii EP v Itálii a Slovinsku. Na závěr sezóny jsem 
odletěla do švédského Åre, kde jsem chtěla startovat v paralelu, 
GS a SL, ale bohužel sezóna byla nám všem předčasně ukončena. 
Měla jsem v plánu uspět ještě na březnovém MČR technických 
disciplín a vylepšit si FIS body, poněvadž jsem převážně starto-
vala na závodech vysoké úrovně a FIS body, které bych si před-
stavovala, mi proto chybí. Sezónu ale z pohledu techniky lyžování 
hodnotím pozitivně, jezdila jsem dobře a se stabilní výkonností.“ 

VERONIKA ČAMKOVÁ 
S MINIMEM 
ZÁVODŮ
Do přípravy vstupovala kvůli 
studijním povinnostem a zdra-
votním problémům později 
a hned po první sérii závodů 
udělala přestávku ad jedna 
kvůli viróze, ad dvě studiu. Na 
závodní svahy se vrátila na 
Speed Week, kde získala bronz 
na MČR žen v alpské kombi-
naci. Úspěšně startovala ještě 
na akademickém MČR na Bílé, 
poté ale sezónu ukončila kvůli 
problémům s dříve opero-
vaným kotníkem. „Letošní 
sezónu hodnotím celkem dobře. Na začátku jsme dost marodila 
a tím pádem přišla o dost tréninků. Ale jinak se mi lyžovalo i závo-
dilo dobře. Cíl, který byl co nejvíce medailí z akademického MČR, 
se mi splnil a obhajoba putovního poháru Jana Havla také. Korona 
ukončila sezónu hned poté, co mi lékař zakázal kvůli zhoršujícímu 
se stavu v operovaném kotníku lyžovat a pomalu i chodit.“
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MICHAL STASZOWSKI MUSEL 
DE FACTO VYNECHAT ZÁVODNÍ 
SEZÓNU
Loňskými výsledky se Michal Staszowski poprvé v kariéře probo-
joval na MS a  následně do reprezentačního „B“ týmu mužů pro 
sezónu 2019/2020. Těsně před jeho startem na MS běžel v České 
televizi dokument, jak si ‚kluk z Beskyd‘ vydělává na své lyžování 
stříháním ovcí, což zaujalo nejednoho diváka. Michal ale bohužel 
na loňskou sezónu nemohl letos navázat, neboť ho z ní vyřa-
dilo vleklé svalové zranění v oblasti břicha a pánve. „Příprava na 
sezónu probíhala velmi dobře. Z předchozí sezóny jsme věděli, že 
máme rezervy v nastavení lyžáků, tudíž jsme v přípravě zkoušeli 
různá nastavení. Tento problém jsme vyřešili při tréninku na 
Hintertuxu. Po návratu ze soustředění jsem kondičně trénoval 
(a stříhal ovečky) a bohužel jsem si přivodil svalové zranění, které 
se ozvalo na následujícím soustředění v Norsku. I přes bolest jsem 
trénoval, po návratu jsem podstoupil různá vyšetření, která nic 
neprokázala, proto jsem trénoval dál. Odjel jsem na další soustře-
dění a nadále, i přes bolest, jsem lyžoval. Na tréninku jsem v měk-
kém sněhu upadl a zranění se natolik zhoršilo, že jsem musel 
přestat lyžovat. Ihned jsem se vrátil domů a začal s rehabilitací. 
Jelikož sezóna teprve začínala, chtěl jsem se rychle vrátit a zranění 
bohužel pořádně nedoléčil. Stále se mi vracelo a bohužel s ním 
bojuji do dnešního dne.“

MARTIN 
ŠTĚPÁN 
A JEHO 
SEZÓNA  
V „B“ TÝMU
„Jako člen RDB má člověk jen 
jediný cíl, a to dostat se do 
"Áčka". To se letos ani v nej-
menším nepovedlo, a proto 
letošní sezónu nelze hodnotit 
jinak než negativně. Na 
začátku sezóny bylo zrušeno 
velké množství závodů, což 
mi znemožnilo se rozzávo-
dit a nabrat sebevědomí. 
Podařilo se mi obhájit body 

z loňského roku ve všech disciplínách kromě mého oblíbeného 
slalomu, ve kterém mám největší ambice. Po zimním zkouškovém 
období (studuji VŠ v 5. ročníku) jsem se chtěl soustředit téměř 
výhradně na slalom. Odletěl jsem na FEC do Koreje, kde se mi ale 
nepodařilo ani jeden slalom s vysokým startovním číslem dokon-
čit. Sympatické jízdy jsem předvedl až na začátku března na FIS 
závodech ve Slovinsku, ale hned poté byl celý další program zru-
šen kvůli koronavirové pandemii, tudíž už jsem neměl šanci svoji 
pozici v rámci letošního FIS žebříčku zlepšit,“ byl na sebe hodně 
přísný Martin alias Štepis. Nicméně loňskou zimu snil směrem 
k té letošní o první dospělácké medaili v rámci MČR, a to se mu 
povedlo, protože v alpské kombinaci vybojoval bronz. 

JAN SKOŘEPA VYHRÁL 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 
MAĎARSKA A SPLNIL KRITÉRIA 
DO „ÁČKA“ MUŽŮ
„Na začátku letošní sezóny 
jsem se potýkal s velkou 
bolestí zad. Do prvního 
závodu jsem nastupoval 
pouze s třemi tréninko-
vými dny jak ve slalomu, 
tak v obřím slalomu. Skoro 
jsem myslel, že sezónu budu 
muset předčasně ukončit, 
nebo alespoň přerušit. 
Naštěstí bolest zad náhle 
odešla a mohl jsem opět 
naplno lyžovat, což se proje-
vilo i ve výsledcích. Podařilo 
se mi mnohokrát uspět na 
rakouských FIS závodech, kde 
byla velká konkurence a díky tomu jsem si výrazně zlepšil bodový 
průměr v obřím slalomu a velké bodové zlepšení jsem také zazna-
menal v super-G.“ Bodový průměr 35,26 (21,26 starých) FIS bodů 
znamenal pro Honzu alias Střepa kariérní maximum a posun na 
243. místo světa v OSL, čímž splnil nominační kritéria do mužské 
reprezentace. Dařilo se mu také v SG, když na Speed Weeku získal 
svou vůbec první dospěláckou medaili – stříbro v SG – a zajistil si 
52,24 FIS bodů.
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ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. 3. 1995
Klub: Dukla Liberec, ICE TEAM.CZ 
Realizační tým: Tomáš Bank (trenér), 
Ondřej Bank (trenér), Miloš Machytka 
(servisman), Robert Trenkwalder, Michal 
Lešák (fyzioterapeut), Jan Klapáč (osobní 
trenér a mentor), Petr Ondruš (kondiční 
trenér), Zuzana Ledecká (head coach) 
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Ortema, 
UYN, Yamaha, Don Quiet
Osobní sponzoři: Red Bull, Tipsport, 
Milka, Strabag, Richard Mille, ROBE, Lidl, 
Trere
Partneři: Sport Invest, Toyota (svazový 
partner)
Disciplíny: DH, SG, AC

ONDŘEJ BERNDT
Narozen: 29. 9. 1988
Klub: TJ Bižuterie Jablonec
Realizační tým: Michal Kunst (trenér 
a servisman), Jan Kvasnička (trenér 
techniky), František Andrle (kondiční 
trenér)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Mico, Don 
Quiet, 
Osobní sponzoři: ASC Dukla, Renocar, 
Ski Areál Klínovec, valuty.net, Stema 
construct, Město Jablonec n. N.
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH

KRYŠTOF KRÝZL
Narozen: 12. 10. 1986
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Miroslav Kolář (trenér), 
Daniel Hejret (kondiční trenér), MUDr. Jiří 
Beznoska, MUDr. Marcel Staša (lékaři), 
Jan Špalek, Eva Roupcová, Kateřina 
Michaljaničová (fyzioterapeuti), Aleš 
Krýzl (konzultant)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Mico, Don 
Quiet, 
Osobní sponzoři: Dukla Liberec, 
Radka, Natland Management, Artepgeo, 
Technoma, Tony Sailer, Calobrone, 
Palestra 
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

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

MARTINA DUBOVSKÁ
Narozena: 27. 2. 1992
Klub: Ski Klub Špindl, Olymp Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Andrej Prevuzňak 
(trenér), Jano Dubovský (trenér),
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Leki, 
POC, Mico, Don Quiet
Osobní sponzoři: České dráhy, Olymp 
CS MVČR, Liptospol, Insider
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota 
Disciplíny: SL, PA, GS

ŽENY:

MUŽI:

PROFILY A – TÝMU
GABRIELA CAPOVÁ
Narozena: 8. 10. 1993
Klub: Ski team Ostrava, Olymp Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Ing. Ivan Cap (manažer, 
hlavní sponzor a osobní tenér), Boštjan 
Božić (lyžařský trenér), Stanislav Vozárik 
(servisman a asistent trenéra), Daniel 
Cap (asistent trenéra), Bc. et Mgr. 
Dalibor Pudich (kondiční trenér), Bc. 
Lucie Capová a Bc. Kristýna Zděblová 
(fyzioterapeutky)
Vybavení: Augment, Lange, Leki, POC, 
Mico, Don Quiet
Osobní sponzoři: RIMGO s.r.o., 
Moravskoslezský kraj, Olymp CS MVČR, 
Svaz lyžařů ČR
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, PA

FILIP FOREJTEK
Narozen: 3. 11. 1997
Klub: SA Špindl, University of Colorado
Realizační tým: Richard Rokos, Stefan 
Hughes, Pavel Fišer (trenéři), rodiče 
a Libor Pilný (manažeři)
Vybavení: Atomic, Leki, Swix, POC, Mico, 
Don Quiet
Osobní sponzoři: ViS, Stavební huť 
Slatiňany
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

TOMÁŠ KLINSKÝ
Narozen: 4. 4. 1998
Klub: Sokol Deštné, Victoria VSC MŠMT
Realizační tým: Tomáš Klinský 
(trenér), Jan Hudec (trenér), František 
Andrle (kondiční trenér), Nikola Klinská 
(fyzioterapeut)
Vybavení: Atomic, POC, Leki, Mico, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Victoria VSC MŠMT, 
Bageterie Boulevard, Flying Coffee
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SG, DH, AC, GS, SL

JAN ZABYSTŘAN
Narozen: 26. 1. 1998
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Filip Marek (trenér 
a servisman), Viktor Valta (manažer) 
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Energia 
Pura, Mico, Don Quiet
Osobní sponzoři: ASC Dukla, Proffa, 
SEA Chomutov 
Partneři: Monzas, Strabag, Toyota 
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH

12 REPREZENTACE



DANIEL PAULUS
Narozen: 9. 6. 1994
Klub: LK Radhošť
Realizační tým: Jan Kvasnička (trenér), 
Michal Kunst (servisman a trenér), Jiří 
Foldyna, František Andrle (kondiční 
trenéři), LaSanté (fyzioterapie)
Vybavení: Atomic, POC, Leki, Mico, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Kamil Mrva 
Architects, Autočechák, Spedos, Ptáček 
pozemní stavby, Paulus-nerez, Valens
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: GS, SL, SG, AC

TEREZA NOVÁ
Narozena: 6. 2. 1998
Klub: SC Černý 
Realizační tým: Jan Fiedler (trenér), 
Luboš Bucek (trenér), František Andrle 
(kondiční trenér)
Vybavení: Elan, Lange, Leki, POC, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: CEE Logistics a.s., 
SATUM CZECH s.r.o.
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS

VERONIKA ČAMKOVÁ
Narozena: 27. 2. 1996
Klub: SK Velké Meziříčí
Realizační tým: Luboš Bucek (trenér), 
Jan Fiedler (trenér)
Vybavení: Augment, Uvex, Swix, 
Reusch, O’Style, Skins, Don Quiet
Osobní sponzoři: CONTENT s.r.o., 
HOTEL Pod Zámkem, O’style
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

TEREZA KMOCHOVÁ
Narozena: 26. 9. 1990
Klub: SK TJ Jiskra Harrachov
Realizační tým: Jan Kvasnička (trenér), 
Kateřina Prokšová (trenér), Pavla 
Klicnarová (trenér), Stanislav Kmoch
Vybavení: Kästle, Marker, Lange, Leki, 
POC, Don Quiet
Osobní sponzoři: Level Sport Koncept 
(Poc, Leki, Kästle), Adastra, Toko CZ, SA 
Harrachov,
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS, SG, AC, DH

RDV:

‚B‘ TÝM ŽENY:

‚B‘ TÝM MUŽI:

PROFILY REPREZENTAČNÍHO 
VÝBĚRU A ‚B‘ TÝMU

MARTIN ŠTĚPÁN
Narozen: 4. 12. 1995
Klub: SK Kralupy
Realizační tým: Jan Fiedler (trenér), 
Luboš Bucek (trenér), František Andrle 
(kondiční trenér)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Don Quiet, 
Osobní sponzoři: ASPECT HM, s.r.o., 
Donauchen, s.r.o., Svorto CZ, s.r.o., PBW 
Group, s.r.o., Město Kralupy 
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS

JAN SKOŘEPA
Narozen: 29. 9. 1996
Klub: LK VS Praha
Realizační tým: Vladimír Skořepa 
(trenér)
Vybavení: Dynastar, Lange, Neon, Leki, 
Under Armour, Don Quiet, 
Osobní sponzoři: Renocar, s.r.o., 
Skicentrum Eden, Bretton s.r.o., Level 
Sportconcept r.s.o.
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: GS, SG, SL

MICHAŁ STASZOWSKI
Narozen: 31. 1. 1995
Klub: Ski Mosty
Realizační tým: Sebastian Białobrzycki 
(trenér)
Vybavení: Atomic, Komperell, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Karipel
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
Disciplíny: SL, GS

13REPREZENTACE



‚A‘ TÝM JUNIORKY ‚A‘ TÝM JUNIOŘI

PŘECHÁZEJÍCÍ

PROFILY JUNIORSKÉ 
REPREZENTACE

ADAM KLÍMA 
Narozen: 19. 04. 2001
Klub: SKP Kometa Brno (hostování), ST 
Victoria Brno (mateřský klub)
Realizační tým: Vladimír Kovár (trenér), 
Viktor Klíma (trenér)
Vybavení: Dynastar, Lange, Vola, 
Energiapura, Level, Don Quiet
Sponzoři: Skiareál Kouty, Trtík sport + 
Skiexpert
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

KLÁRA GAŠPARÍKOVÁ 
Narozena: 18. 05. 2001 
Klub: SA Špindl, Olymp Centrum sportu MV
Realizační tým: Jan Čermák (trenér)
Vybavení: Head, Leki, POC, Level, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Olymp Centrum 
sportu MV, gopass.cz, Sportovní 
akademie Špindl
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

ONDŘEJ SURKOŠ 
Narozen: 2. 2. 2000
Klub: SKP Kometa Brno
Realizační tým: Petr Lajkeb (trenér), 
Vladimír Kovár (trenér), Šimon Vojta 
(kondiční trenér)
Vybavení: Fischer, Leki, Uvex, Level, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Aspire sports, 
Solodoor, Waldviertel Sparkasse, 
advokátní kancelář Coufal, Georege & 
partners s.r.o
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

KLÁRA POSPÍŠILOVÁ 
Narozena: 12. 08. 1999
Klub: ČKL Harrachov
Realizační tým: Jan Fiedler, Luboš 
Bucek (trenéři)
Vybavení: Atomic, Leki, Level, Don Quiet
Osobní sponzoři: Farid Comercie
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

ELESE SOMMEROVÁ 
Narozena: 15. 09. 2001
Klub: RT Záhrobský
Realizační tým: Štěpán Sommer 
(trenér), Jan Čermák (trenér)
Vybavení: Fischer, Lange, POC, Leki, 
Level, Don Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

BARBORA NOVÁKOVÁ 
Narozena: 06. 01. 2002
Klub: SA Špindl
Realizační tým: Rasto Aznoh (trenér), 
Miroslav Zelinka (kondiční trenér)
Vybavení: Atomic, Vola, Level, Don 
Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

LINDA TREJBALOVÁ 
Narozena: 26. 11. 2003
Klub: SKJ Ještěd
Realizační tým: Petra Zakouřilová 
(trenér)
Vybavení: Fischer, POC, Leki, Level, Don 
Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

CELINE SOMMEROVÁ 
Narozena: 29. 07. 2003
Klub: RT Záhrobský
Realizační tým: Štěpán Sommer 
(trenér), Jan Čermák (trenér)
Vybavení: Fischer, Lange, POC, Leki, 
Level, Don Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
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JIŘÍ MILATA 
Narozen: 14. 11. 2000
Klub: Ski Bílá
Realizační tým: Ondřej Trčka (trenér), František Andrle (kondiční trenér)
Vybavení: Nordica, Leki, POC, Level, Don Quiet
Osobní sponzoři: Roubenky na stráni, Město Frýdlant nad Ostravicí, Centrum 
individuálních sportů Ostrava (CISO)
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

OSKAR NOVÁK 
Narozen: 2. 7. 2000
Klub: SA Špindl
Realizační tým: Rasto Aznoh (trenér), 
Miroslav Zelinka (kondiční trenér)
Vybavení: Blizzard, Tecnika, Vola, Level, 
Don Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

ŠTĚPÁN KROUPA 
Narozen: 12. 04. 2003
Klub: SK Písek
Realizační tým: Vladimír Kovár (trenér), 
Pavel Kroupa (asistent trenéra), František 
Andrle (kondiční trenér), Tomáš Hvorecký 
(mentální kouč) 
Vybavení: Atomic, Leki, Level, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Witmann Battenfeld, 
město Písek, Jihočeský Kraj
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

ONDŘEJ KALINA
Narozen: 16. 04. 2003
Klub: TJ Bižuterie Jablonec
Realizační tým: trenéři Bižu Jablonec 
Jakub Jiránek a Jiří Fiedler
Vybavení: Kätle, Vola, Level, Don Quiet
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

PŘECHÁZEJÍCÍ

„C“ TÝM JUNIOŘI

BARBORA ZÍKOVÁ
Narozena: 4. 02. 2001
Klub: Sokol Špičák
Realizační tým: Petr Zíka (trenér 
a serviman)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, POC, 
Leki, Level, Don Quiet
Osobní sponzoři: Město Železná Ruda
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

NATÁLIE ZOUHAROVÁ 
Narozena: 4. 11. 2002
Klub: Ski team Zlín
Realizační tým: Eva Kurfürstová (trenér 
lyžařský + kondiční), Daniel Fáber 
(asistent trenéra + fyzioterapeut)
Vybavení: Fischer, Uvex, Leki, Level, Don 
Quiet
Osobní sponzoři: Iskar, Blum, Zulip
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

„C“ TÝM JUNIORKY

DAVID KUBEŠ 
Narozen: 26. 03. 2002
Klub: SA Špindl
Realizační tým: David Kubeš st. (trenér), 
Vladimír Kovár (trenér), František Andrle 
(kondiční trenér)
Vybavení: Rossingnol, POC, Leki, Mico, 
Level, Don Quiet
Osobní sponzoři: Banka CREDITAS a.s., 
Pulsmetry.cz, Volchem,
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota

JAN KOULA
Narozen: 31. 12. 2000
Klub: Lokomotiva Trutnov
Realizační tým: Lukáš Ohrádka (trenér), 
Vladimír Kovár (trenér), Barbora Průdková 
(fyzioterapeutka)
Vybavení: Salomon, POC, Leki, Level, 
Don Quiet
Osobní sponzoři: Autobusová doprava 
Ing. Roman Koula, CASU Invest
Partneři: Strabag, Monzas, Toyota
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ESTER LEDECKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
06.12.2019 Lake Louise CAN WC downhill 1. 0,00
08.02.2020 Garmisch GER WC downhill 3. 10,18
23.02.2020 Crans Montana SUI WC alpine comb. 3. 21,29
07.12.2019 Lake Louise CAN WC downhill 4. 5,12
22.02.2020 Crans Montana SUI WC downhill 5. 5,56
29.02.2020 La Thuile ITA WC super-G 6. 9,13
12.01.2020 Zauchensee AUT WC alpine comb. 6. 33,71
11.01.2020 Zauchensee AUT WC downhill 8. 22,37
02.02.2020 Rosa Khutor RUS WC super-G 10. 17,29
21.02.2020 Crans Montana SUI WC downhill 11. 19,80
09.02.2020 Garmisch GER WC downhill 17. 30,85
24.01.2020 Bansko BUL WC super-G 20. 35,50
08.12.2019 Lake Louise CAN WC super-G 30. 37,78
2019/2020 Pořadí sjezdu    WC 2. 322 b.
2019/2020 Pořadí alpské kombinace  WC 3. 100 b.
2019/2020 CELKOVÉ HODNOCENÍ   WC 10. 503 b.

MARTINA DUBOVSKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
23.11.2019 Levi FIN WC slalom 9. 32,04
15.12.2019 St. Moritz SUI WC paralel slalom 26. ---
19.01.2020 Sestriere ITA WC paralel giant slalom 32. ---

FAR EAST CUP
05.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 1. 18,23
04.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 3. 19,16
06.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 8. 40,02
07.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 11. 39,93

JAN ZABYSTŘAN
SVĚTOVÝ POHÁR
29.12.2019 Bormio ITA WC alpine combined 19. 49,03
01.03.2020 Hinterstoder AUT WC alpine combined 23. 55,21
2019/2020 Pořadí alpské kombinace WC  28. 20 b.

FAR EAST CUP
13.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 1. 15,46
14.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 3. 16,97
12.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 4. 25,25
06.02.2020 Yongpyong KOR FEC giant slalom 4. 29,40
11.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 6. 25,51

MISTROVSKÉ ZÁVODY
23.01.2020 Špindlerův Mlýn (CZE) SVK NC super-G 1. 42,29
24.01.2020 Špindlerův Mlýn (CZE) SVK NC alpine comb. 1. 45,04

GABRIELA CAPOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
30.11.2019 Killington USA WC slalom 17. 33,64
23.11.2019 Levi FIN WC slalom 24. 32,04

STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY
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POŘADÍ WCSL (WORLD CUP START LIST) 
ZAHRNUJE BODY SP 
ŽENY
  Σ DH SL GS PAR SG AC
Ester Ledecká 10. 2.    21.  3.
Martina Dubovská 88.  32.  39. 
Gabriela Capová 101.  35.    

MUŽI
  Σ DH SL GS PAR SG AC
Jan Zabystřan 126.      28.

ONDŘEJ BERNDT
EVROPSKÝ POHÁR
06.01.2020 Vaujany FRA EC slalom 27. 52,60
05.01.2020 Vaujany FRA EC slalom 29. 63,61

FAR EAST CUP
07.02.2020 Yongpyong KOR FEC slalom 1. 15,76
14.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 2. 16,03
13.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 3. 19,92
05.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 4. 19,35
04.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 7. 22,74
06.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 20. 39,64
12.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 25. 44,99
11.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 28. 39,81
2019/2020 Pořadí slalom  FEC 2. 20 b.

ELESE SOMMEROVÁ
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
06.02.2020 Osler Bluff CAN NAC slalom 19. 38,80
07.02.2020 Osler Bluff CAN NAC slalom 21. 36,58
08.02.2020 Osler Bluff CAN NAC paralel slalom 17. ---

FILIP FOREJTEK
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
21.11.2019 Copper Mountain USA NAC slalom 29. 69,79

ZAZIE HUML
AUSTRALSKO-NOVOZÉLANDSKÝ POHÁR
01.09.2019 Coronet Peak NZL ANC slalom 4. 34,18
31.08.2019 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 8. 62,40
30.08.2019 Coronet Peak NZL ANC giant slalom 16. 59,35

SEVEROAMERICKÝ POHÁR
19.11.2019 Copper Mountain USA NAC slalom 11. 45,76
20.11.2019 Copper Mountain USA NAC slalom 16. 50,73
19.12.2019 Nakiska  CAN NAC slalom 19. 46,14
16.12.2019 Nakiska  CAN NAC super-G 20. 86,69
20.12.2019 Nakiska  CAN NAC slalom 26. 44,37

KRYŠTOF KRÝZL
FAR EAST CUP
07.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 3. 21,07
06.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 3. 22,65
12.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 3. 24,92
04.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 4. 19,93
05.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 5. 19,98
11.02.2020 Bears Town KOR FEC giant slalom 5. 24,83
10.12.2019 Taiwoo CHN FEC giant slalom 6. 28,37
13.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 7. 22,62
07.02.2020 Yongpyong KOR FEC slalom 7. 26,57
11.12.2019 Taiwoo CHN FEC giant slalom 7. 30,99
14.02.2020 Bears Town KOR FEC slalom 13. 24,77
2019/2020 Celkové hodnocení  FEC  2. 488 b. JAN SKOŘEPA

MISTROVSKÉ ZÁVODY
13.01.2020 St. Lambrecht (AUT) HUN NC giant slalom 1. 42,96
23.01.2020 Špind. Mlýn (CZE) SVK NC super-G 3. 53,29

ADAM KLÍMA
MISTROVSKÉ ZÁVODY
30.01.2020 Szczawnica  POL NC giant slalom 1. 50,65
24.01.2020 Špind. Mlýn (CZE) SVK NC alpine comb. 2. 57,21

KLÁRA POSPÍŠILOVÁ
MISTROVSKÉ ZÁVODY
23.01.2020 Špindlerův Mlýn (CZE) SVK NC super-G 3. 69,35

DAVID KUBEŠ
YOUTH OLYMPIC WINTER GAMES
10.01.2020 Lausanne SUI YOG super-G 5.  82,00
13.01.2020 Lausanne SUI YOG giant slal. 13. 73,13
11.01.2020 Lausanne SUI YOG alpine comb. 13. 125,12

MISTROVSKÉ ZÁVODY
30.01.2020 Szczawnica POL NC giant slalom 3. 51,71

TEREZA NOVÁ 
FAR EAST CUP
10.12.2019 Taiwoo CHN FEC giant slalom 5. 30,88
06.12.2019 Wanlong CHN FEC giant slalom 6. 31,74
11.12.2019 Taiwoo CHN FEC giant slalom 12. 60,95
05.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 13. 50,43
04.12.2019 Wanlong CHN FEC slalom 13. 54,52

TEREZA KMOCHOVÁ 
DAEFLYMPIÁDA
17.12.2019 St. Caterina ITA DEF giant slalom 1. ---
13.12.2019 St. Caterina ITA DEF downhill 2. ---
14.12.2019 St. Caterina ITA DEF super-G 2. ---
15.12.2019 St. Caterina ITA DEF alpine combined 2. ---
18.12.2019 St. Caterina ITA DEF slalom 2. ---

MISTROVSKÉ ZÁVODY
23.01.2020 Špind. Mlýn (CZE) SVK NC super-G 2. 66,01
24.01.2020 Špind. Mlýn (CZE) SVK NC alpine comb. 3. 121,43

STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY



V českém týmu si vzal pod taktovku chlapce, především ty, 
kteří neměli osobní profesionální trenéry. Absolvovali 

společně přípravu i závodní sezónu. V listopadu rezignoval na 
funkci výkonného šéftrenéra Jan Fiedler, nadále však zůstal 
organizačním šéftrenérem RDJ. Pokračovalo angažmá kondičního 
trenéra Františka Andrleho, o kterého se letos junioři dělili s muži 
a na část akcí přibyl mentální kouč Tomáš Hvorecký. Samozřej-
mostí na všech společných akcích byla fyzioterapeutka. Nedílnou 
součástí týmu nadále zůstávali osobními trenéři. Někteří reprezen-
tanti se připravovali individuálně, ať už z důvodů směřování 
závodníka nebo z důvodů finančních, kdy si členové „C“ týmu 
museli hradit všechny náklady z vlastních zdrojů. Příprava na 
sněhu čítala postupně 8 soustředění: Kaunertal (AUT), Les 2 Alpes 
(FRA), Passo Stelvio (ITA), Wittenburg (GER), Saas - Fee (SUI), Pitztal 
(AUT), Mölltal (AUT) a Pfelders (ITA). 

Dva členové juniorské reprezentace letos splnili nominační kri-
téria do reprezentačního týmu dospělých. E. Sommerová (*2001) 
díky 192. místu (37,47 = starých 23,47 FIS bodů) ve slalomu a D. 
Kubeš (*2002) díky 176. místu (43,62 = starých 29,62 FIS bodů) 
v super-G, jemuž patří mezi mladšími juniory 3. místo ve světo-
vém žebříčku. K tomu na YOG v této disciplíně zajel skvělé 5. místo 
a na MSJ v kategorii U18 byl 2. v SG a 3. ve sjezdu.

V kontinentálních pohárech dokázaly bodovat dvě dívky. 
E. Sommerová v Severoamerickém poháru (NAC) zajela 
19. a 21. místo ve slalomu a 17. místo v paralelním slalomu. Zazie 
Huml (*2001) v Australsko-Novozélandském poháru (ANC) v létě 
vybojovala 4. místo v SL a 8. a 16. místo v OSL. Na NAC v prosinci 
pak 11., 16., 19. a 26. místo v SL a 20. místo v SG. České barvy 

začala hájit tato Američanka s českými kořeny teprve na jaře 2019 
a po sestrách Sommerových je tak už třetí za poslední čtyři roky. 
Jelikož do ČR právě přešla, nebyla svou první sezónu – stejně 
jako kdokoliv před ní – zařazena do reprezentace. Zazii patří 
s 38,54 (starými 24,64) FIS body ve slalomu 208. místo světového 
žebříčku, kterým se přiblížila hranici 200. místa pro vstup do 
reprezentace žen. 

Dalším, jež letos udělal velmi dobrý kus práce byl A. Klíma. Stal 
se mezinárodním mistrem Polska v OSL a vyhrál kvalifikaci na PSL, 
v němž obsadil 4. místo, stejně jako v SL. Ve světovém žebříčku 
se v AC posunul na 165. místo, jen pět míst za limit pro mužskou 
reprezentaci. Hodnotnější ale je, že byl jedním z mála, kdo se 
v novém bodovém systému dokázal zlepšit ve všech disciplínách, 
ve kterých odjel alespoň dva závody. To se povedlo už pouze 
Z. Huml a N. Zouharové. Sezóna očima A. Klímy: „Kdybych měl 
hodnotit sezónu jako celek, tak by mé hodnocení nebylo jiné než 
pozitivní. Cítil jsem výraznou změnu ve svém lyžařském projevu 
a podařilo se mi najít novou cestu k dalšímu posunu. V průběhu 
sezóny jsem začal pociťovat větší potenciál a je mi jen líto, že kvůli 
jejímu brzkému ukončení nebylo možné tento potenciál naplnit.“ 
Prvním rokem v juniorech závodící Š. Kroupa se také neztratil, 
když si vyjel v SL 56,95 (42,95 starých) FIS bodů, což je na první rok 
více než slušné. 

Pět juniorských reprezentantů letos vystoupilo na zahraničních 
závodech v alpských zemích na stupně vítězů. E. Sommerová 
hned 7x ve slalomu: 1. a 2. místo NRJ Val Gardena (ITA), 2. místo 
FIS Adelboden (SUI), 2x 2. místo FIS Flumserberg (SUI) a 3. místo 
FIS Sudelfeld (GER), kde o den dříve skončila 2. na juniorském 

Juniorský tým ve složení Klára Gašparíková, Adam Klíma, Jan Koula, David Kubeš, 
Jiří Milata, Barbora Nováková, Oskar Novák, Klára Pospíšilová, Elese Sommerová, 
Ondřej Surkoš, Barbora Zíková, Natálie Zouharová a přecházející z ročníku 2003 
Ondřej Kalina, Štěpán Kroupa, Linda Trejbalová a Celine Sommerová pokračoval již 
druhou sezónu v započaté koncepci založené více na společné přípravě. Tu organi-
zoval šéftrenér Jan Fiedler. V létě do týmu vstoupil trenér Vladimír Kovár, dříve 
působící jako servisman u Veroniky Velez Zuzulové, později několik let jako trenér 
polské mužské reprezentace.

JUNIOŘI
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závodníků. „Páteční liják nevěstil nic dobrého, ale šedesátihlavé 
skupině pořadatelů se podařilo tratě připravit a udržet po oba 
dva závodní dny,“ řekl za pořadatele předseda OV a Ski Bílá Petr 
Ochmann.

Mistry ČR v absolutní kategorii (U21) se v OSL stali N. Zouharová 
a Jan Ouvín, ve slalomu L. Trejbalová a Jan Rechtenberg. Ze Speed 
Weeku má juniorský titul v SG D. Kubeš v AC A. Klíma a junior-
ský double má K. Pospíšilová, která vyhrála SG i AC. V mladších 
juniorech jsou mistry ČR v obřím slalomu N. Zouharová a Adam 
Kopecký, ve slalomu L. Trejbalová a Adam Linhart. Na Speed 
Weeku vyhráli titul v U18 v SG D. Kubeš a Alena Labaštová, 
v alpské kombinaci Š. Kroupa a N. Zouharová. Nejúspěšnější co 
do počtu a barvy medailí v absolutní kategorii byli K. Pospíšilová 
se 2 zlaty, N. Zouharová, A. Klíma a J. Rechtenberg s 1 zlatem 
a 1 stříbrem a A. Kopecký s 2 bronzy. V U18 byla nejúspěšnější 
N. Zouharová s 2 zlaty, 1 stříbrem a 1 bronzem, dále A. Kopecký 
s 1 zlatem a 2 stříbry a L. Trejbalová s A. Linhartem získali z každé 
barvy po 1 cenném kovu. 

Ve Špindlerově Mlýně K. Pospíšilová k 2 zlatým medailím 
sdělila: „Mám dvě medaile, obě zlaté, takže jsem spokojená. 
V SG jsem udělala jednu malou chybu za Dřevařskou a slalom 
na Stohu byl hodně náročný. Celkově toho bylo za tři dny hodně 
a těším se, až si trochu odpočinu.“ Odpočinku Kláře ale moc 
nebylo dopřáno. Po jediném dni pauzy šla trénovat 3 dny OSL 
a hned odjela na předjezdy sjezdu do Söldenu, kde se zranila. 
A. Klíma: „Po stříbru v SG, kde jsem byl jen pár setin od zlata, 
jsem šel do slalomu AC s velkým nasazením. Jízda nebyla bez 
chyb, ale časově jsem nebyl daleko od Zabyho (pozn. Jan Zabys-
třan), který vyhrál v mužích. Jsem rád, jak pro mě juniorské MČR 
dopadlo, titul je super ocenění, ale jako hlavní úspěch vnímám 
stříbro z mužů.“ 

Mistrovství světa juniorů 5.–14. března 2020 Narvik 
(NOR)
Na MSJ startovalo 6 českých závodníků: E. Sommerová, Z. Huml, 
A. Klíma, J. Koula, D. Kubeš a O. Novák. Nominační kritéria plnili i 
toho času již zranění Ondřej Surkoš, K. Gašparíková a K. Pospíši-
lová. Tým chlapců dorazil do Narviku s několikadenním předsti-
hem a trénoval sjezd a OSL. Dívky startující pouze v technických 
disciplínách přijely o pár dní později a v průběhu rychlostních 
závodů trénovaly SL a OSL. Organizačně bylo MSJ velmi dobře 
připravené, rovněž český tým měl akci velmi dobře zajiště-
nou desetičlenným realizačním týmem čítající vedle trenérů 
a servismanů také mentálního kouče a fyzioterapeutku. MSJ ale 
bohužel bylo kvůli pandemii koronaviru ukončeno ve své polo-
vině. Nestihla se odjet týmová soutěž, OSL chlapců a SL dívek 
i chlapců a vinou teplého počasí, které od začátku MSJ panovalo, 
byla po 1. části zrušena AC chlapců a byly zkráceny tréninky 
i závod sjezdu. AC chlapců se pokusili zachránit změnou pořadí 
disciplín, po odjetí 1. kola (slalomu) ji ale zrušili. To byla škoda 
pro A. Klímu, kterému patřilo po slalomové části vynikající 10. 
místo. Nejlepším výsledkem výpravy tak zůstalo 25. místo J. 
Kouly se slušnou ztrátou 2,63s v selektivním SG. Následovalo 
30. místo A. Klímy a 31. místo D. Kubeše rovněž v SG. Ve sjezdu 
si nejlépe vedl D. Kubeš na 36. místě, v dívkách zaznamenala 
jediný zápis Z. Huml, a to padesáté místo v OSL. D. Kubeš zářil 
v U18, když skončil ve sjezdu na 3. místě a v SG byl druhý. Po 
náhlém ukončení MSJ nastal logistický oříšek dostat tým co 
nejdříve domů. Díky rychlé reakci Danuty Štrougalové závod-
níci už na druhý den seděli v letadle do ČR. Auta s materiálem 
dorazila až za několik dní s tím, že nebylo jasné kudy pojedou, 
jak postupně zavírali hranice jednotlivých států a rušila se lodní 
doprava. Posádky aut musely po návratu rovnou do dvoutý-
denní karantény, závodníci se stihli vrátit včas.

mistrovství Německa. Z. Huml v Aspenu (USA) vyhrála dva slalomy 
a 2x byla druhá v OSL, plus byla 2. v SL na NJR v Cavalese (ITA). 
K. Gašparíkové se dařilo na FIS závodech v Pile (ITA), kde zajela 
2. místo OSL a 2. a 3. místo v SL. O. Surkoš na NJR v Pfelders (ITA) 
obsadil 2x 2. místo v OSL a 2x 2. místo v SL a OSL zajela na CIT v St. 
Caterině (ITA) N. Zouharová.

Bohužel se letos ani juniorskému týmu nevyhnula zranění. 
Jako první se začátkem prosince zranila přecházející z žáků 
C. Sommerová, když si při brždění v cíli v SG v Pile sekla lyži 
a následně přetrhla přední zkřížený vaz v koleni. V té době už 
měla na svém kontě 18 startů s vidinou potenciální nominace 
nominovat na YOG. Začátkem ledna si výborný obřákář O. Surkoš 
utrhl krátkou hlavu dvouhlavého svalu stehenního a sezóna pro 
něj také bohužel skončila. V polovině ledna začala mít zdravotní 
problémy loňská mistryně ČR v OSL žen K. Gašparíková. Diagnóza 
ji bohužel okamžitě vyřadila ze sportovní činnosti. V květnu Klára 
řekla: „Potkalo mě autoimunitní onemocnění a vůbec nevím, jak 
vše bude, ale rozhodně se chci pokusit alespoň o návrat. Tímto 
bych chtěla poděkovat celému Úseku AD za podporu, které se 
mi dostalo.“ Poslední na smutném seznamu byla K. Pospíšilová. 
V Söldenu jela v rámci přípravy na Evropský pohár předjezd 
ve sjezdu. Na skoku jí ruplo v koleni, jízdu však bez problémů 
dokončila a nepřikládala tomu význam. „Když jsem ale jela další 
jízdu, při doskoku se pode mnou koleno úplně zbortilo. Bohužel 
jsem si přetrhla přední zkřížený vaz.“ Z loňského zranění kolene 
se bohužel ne zcela zotavila B. Nováková. Její tým sice tvrdil, že 
je naprosto zdravá, ale až do YOG se na jediném startu neukázala 
a měsíc po YOG také ne. Nakonec v únoru odjela devět závodů 
a následně požádala o status injury. 

VÝZNAMNÉ JUNIORSKÉ AKCE 
CHRONOLOGICKY
10.–15. ledna III. Youth Olympic Games (YOG) 2020 
Lausanne (SUI)
YOG se konají jednou za čtyři roky a jsou výhradní záležitostí 
mladších juniorů. ČR měla kvótu pouze jednoho místa v obou 
kategoriích. Nominováni byli B. Nováková a D. Kubeš, kterému 
se hry povedly na výbornou. Hned v úvodním SG obsadil skvělé 
5. místo a od medaile byl jen 0,25s, od zlaté 0,45s. „Výsledek je to 
super, jízdu hodnotím jako dobrou, ale místy tam byly rezervy 
– mohl jsem jet trochu agresivnější stopou. S tím nejsem 100% 
spokojený, dvojnásob když vím, že jsem mohl zajet na bednu,“ 
shrnul David. Trenér V. Kovár: „Předvedl dobru jízdu a medaile byla 
opravdu blízko. Má hlavu na to, aby velké závody vyhrával. Jeho 
předností je, že se dokáže zakousnout a dokáže velmi dobře zpra-
covávat informace. Proto letos udělal kus práce.“ David přidal ještě 
dvě 13. místa v alpské kombinaci i v obřím slalomu, ve slalomu 
byl 19. B. Nováková před YOG neabsolvovala jediný závod a nikdo 
nevěděl, jak na tom ve skutečnosti je. V SG bohužel po slušném 
horním úseku (6. a 16. mezičas) nezvládla kompresi a opustila 
trať, a to bohužel znamenalo DNF i v AC. V OSL jí patřilo konečné 
18. místo, což bylo jejím jediným zápisem, neboť do slalomu 
nenastoupila. 

Juniorské MČR
Junioři jsou jediní, kterým se letos podařilo rozdat mistrovské 
medaile jak v rychlostních, tak technických disciplínách, jejich 
MČR se zvládla odjet do poloviny února. SG a AC se vyhlašovaly 
v rámci Speed Weeku 22.–24. ledna ve Špindlerově Mlýně, SL 
a OSL se konaly 15.–16. února na Bílé v Beskydech již poněkolikáté 
společně s akademickým MČR. Akci technicky zajišťovala Ski Bílá, 
organizačně VSK Mendelu Brno, ve Špindlerově Mlýně ST Sv. Petr. 

Na Bílé letos po několika sezónách vyšlo na závodní dny počasí. 
Nasolená trať OSL chytla dobře a také SL vydržel nápor mnoha 
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ŽÁCI 2020

Č lenové RVž letos absolvovali společné kondiční soustředění 
v Nymburku, soustředění na ledovci Pitztal a prosincové 

soustředění v rakouském Reiteralmu. Na mezinárodních akcích 
žáci získali v koronavirem zkrácené závodní sezóně 14 cenných 
kovů a 18 TOP10 výsledků. Z významných mezinárodních 
žákovských závodů bylo zrušeno Abetone a Val d’Isere a neodjel 
se ani český šampionát na Klínovci. 

ODM 20.–22. LEDNA 2020 
Po dvou letech se opět konala Zimní olympiáda dětí a mládeže, 
kde tradičně po vzoru klasických Olympijských her jednotlivé 
kraje symbolizovaly jednotlivé státy. ODM 2020 hostil Karlovarský 
kraj a alpské disciplíny se konaly na Klínovci. Na programu byl 
OSL, SL a PSL družstev. V OSL U14 zvítězila K. Kudělásková před 
L. Kondělkovou a S. Vomáčkovou. Prvenství mezi chlapci má 
V. Halakuc před J. Knoblochem a S. Kovářem, v U16 H. Semerá-
ková před Terezou Kreissovou a Hanou Milatovou a M. Müller před 
D. Ryškou a K. Hanzalem. Slalom U14 se stal v dívkách záležitostí 
S. Vomáčkové před K. Kuděláskovou a Magdalenou Mošnovou, 
v chlapcích S. Kováře před Jáchymem Novákem a Patrikem 
Fílou. V U16 zvítězila N. Zemanová, druhá byla J. Kovářová, třetí 
L. Šišková, v chlapcích vyhrál K. Hanzal před D. Ryškou a Luká-
šem Svatošem. V paralelním slalomu družstev vyhráli zástupci 
Jihomoravského kraje ve složení K. Kudělásková, O. Klíma, Tereza 
Mikulíková a S. Kovář, druhé místo obsadili zástupci prvního týmu 
Kraje Praha ve složení B. Peroutková, Martin Folwarczný, P. Fíla 

V žákovském lyžování se už druhou sezónu pracovalo s širším Republikovým 
výběrem žactva (RVž), který letos čítal 26 jmen.

JMÉNO ROČNÍK KLUB

Sára Jedličková ..............................2004 .................. RT Záhrobský
Julie Kestlová .................................2004 .................. SK Kouty
Adéla Kyselová...............................2004 .................. SK Ještěd
Barbora Peroutková  ....................2004 .................. RT Záhrobský
Hana Semeráková ........................2004 .................. Slovan Pec p. Sn.
Karolína Balejová ..........................2005 .................. RT Záhrobský
Julie Hordossy ................................2005 .................. SA Špindl
Jitka Kovářová ................................2005 .................. Slovan Pec p. Sn.
Natálie Smolíková .........................2005 .................. Ski klub Ještěd, z.s.
Nicole Zemanová  ........................2005 .................. SA Špičák
Elena Drápalová ............................2006 .................. Ski Soláň
Leontýna Kondělková .................2006 .................. SK Ještěd
Katrin Kudělásková ......................2006 .................. ST Victoria Brno
Magdaléna Mošnová...................2006 .................. SK Lajdáček
Simona Vomáčková .....................2006 .................. Ski klub Ještěd, z.s.
Oskar Klíma .....................................2004 .................. ST Victoria Brno
Vojtěch Kučera ...............................2004 .................. SA Špindl
Marek Müller ..................................2004 .................. RT Záhrobský
Daniel Ryška ...................................2004 .................. SA Špindl
Patrik Forejtek ................................2005 .................. SA Špindl
Kryštof Hanzal ................................2005 .................. Bižuterie Jablonec
Jakub Hlavoň .................................2005 .................. ST Victoria Brno
Lukáš Svatoš ...................................2005 .................. Spartak Rokytnice
Aldo Tomášek .................................2005 .................. Slovan Pec p. Sn. 
Václav Halakuc ...............................2006 .................. Ski Bílá
Stanislav Kovář ..............................2006 .................. ST Victoria Brno
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a M. Mošnová a třetí místo patřilo zástupcům Moravskoslezského 
kraje ve složení V. Halakuc, Lucie Šenkeříková, T. Kreissová a Ond-
řej Grohmann.

HAHNENKAMM JUNIOR RACE 
Pozvánku na Hahnenkamm Junior Race obdržel náš tým i letos. 
Závodu týmů kategorie U16, který se jede v rámci týdne Světo-
vého poháru mužů v Kitzbühelu se zúčastnilo 8 týmů z 6 zemí, 
závodilo se v týmech složených ze 3 dívek a 3 chlapců. Ti absolvo-
vali jedno kolo OSL a jedno SL, časy každého závodníka se sčítaly 
a ze součtových časů 2 nejlepších dívek a 2 nejlepších chlapců 
byl stanoven čas družstva rozhodující o pořadí. Tým ČR ve složení 
B. Peroutková, M. Müller, H. Semeráková, O. Klíma, S. Jedličková 
a P. Forejtek obsadil 7. místo. O více či méně dobrém konečném 
pořadí v tomto závodě rozhoduje i počet výpadků, kterých bylo 
letos stran našich závodníků relativně hodně. Z 18 jízd našeho 
týmu bylo jen 5 do cíle, zbytek DNF. V tomto směru je potřeba 
vyzdvihnout obě dokončená kola O. Klímy, který zajel také nej-
lepší individuální pořadí, a to 10. čas ve slalomu.

58. ROČNÍK SKIINTERKRITÉRIA 
ŘÍČKY
Úvodem slovo předsedy OSÚ AD Ladislava Forejtka: „Závod 
byl velmi dobře a profesionálně připraven, účast zahraničních 
závodníků byla také velmi vysoká. Pořadatelé jsou velice zkušení 
a i díky tomu mají možnost závodníci nasát atmosféru tak trochu 
podobnou Světovému poháru. V tomto směru byl chtěl například 
vypíchnout skvělý TV streamový přenos a výborné podmínky 
na trati. Tímto bych poděkoval za skvělou organizaci a přeji ještě 
úspěšnější 59. ročník.“ Do poslední chvíle ale nebylo jasné, zda se 
58. ročník uskuteční. „Ještě týden před závody nám chyběl sníh 
v dolní části sjezdovky, ale nakonec pomohly mrazy a sjezdovku 
se podařilo dostříkat na 70cm, k tomu napadlo ještě 15cm přírod-
ního sněhu,“ řekl ředitel závodu Jaroslav Křístek.

Letos bylo na startu rekordních 214 závodníků z 21 zemí, nechy-
běli tradičně Austrálie a Nový Zéland, nováčkem byl Čínský Taipei. 
Česká republika získala dvanáct cenných kovů, z toho tři zlata, tři 
stříbra a šest bronzů, a tak po dvou relativně chudších ročnících 
(7 medailí v r. 2018 a jen 3 v r. 2019) se to letos medailemi v krku 
českých reprezentantů blýskalo mnohem víc. Zlaté medaile získali 
v OSL U16 V. Kučera, který přidal i bronz v SL, ve slalomu U14 
vyhrál P. Fíla a v OSL U14 V. Halakuc. Potěšilo nás, že ‚bedny‘ v této 
kategorii byly ryze české, za Halakucem se umístil J. Knobloch 
a S. Kovář, který získal i stříbro v SL. Další cenné kovy vybojovali: 
stříbro v SL U14 L. Kondělková, bronzové medaile v OSL U16 B. 
Peroutková a M. Müller, v SL U14 E. Drápalová a v OSL U14 K. 
Kudělásková. V TOP10 se umístili: OSL U16 na 4. místě H. Semerá-
ková, 5. J. Kovářová, 6. J. Hordossy a 9. J. Kestlová. Ve SL U16 skon-
čil 4. O. Klíma, v SL U16 byl 7. D. Ryška a 9. V. Kabátníková. V U14 
obsadili 8. místo P. Fíla v SL a K. Kudělásková v OSL, v němž dojela 
Klára Křížová desátá. V pořadí národů závodníci ČR i letos obsadili 
2. místo za Slovenskem, tentokrát to ale bylo pouze o devět bodů. 
Medailistům gratulujeme.

DVA TOP10 VÝSLEDKY NA 
ALPECIMBŘE, BÝVALÉM TROFEO 
TOPOLINO 
Bylo by to 58. Trofeo Topolino, ale závod se už čtvrtým rokem nese 
název Alpecimbra Cup a v rámci mezinárodního klání je to 48. 
ročník neoficiálního MS žáků, které se konalo 29. ledna – 1. února 
2020 ve Folgarii. Z lyžařsky významných zemí letos nechyběl 
vůbec nikdo. O to cennější jsou výsledky našich závodníků, které 
naznačují po třech sezónách blýskání na lepší časy. Nejlepšími 
výsledky bylo 8. místo B. Peroutkové v OSL U16 a 9. místo V. 

Halakuce v téže disciplíně U14, když ho od medaile dělilo 1,46 
s. Potěšilo nás dalších pět výsledků v TOP15 a skutečnost, že ve 
slalomu český tým v každé kategorii získal jedno takové umístění. 
TOP15 výsledky zajeli: S. Vomáčková 13. místo v SL U14, V. Hala-
kuc 14. místo SL U14, E. Drápalová 14. místo U14 a v U16 se na 
12. místo v SL prosadil M. Müller a na 14. místo v SL B. Perout-
ková, čímž ukázali, že dokáží konkurovat širší světové špičce U16. 
V týmové soutěži Česká republika obsadila 6. místo.

OPA CUP BAQUEIRA BERET (SPA) 
10.–13. ÚNORA 2020
Již potřetí se naši závodníci účastnili výběrového závodu OPA Cup. 
Jedná se o závod kategorie U16, kde startuje jen omezený počtu 
závodníků z evropské špičky, bez výkonnostně slabších zemí. 
Letos bylo na programu SG, OSL a týmová soutěž. V individuálních 
závodech si vedla dobře B. Peroutková, když osadila jak v SG, tak 
v OSL 11. místo. V týmové soutěži český tým ve složení B. Perut-
ková, S. Jedličková, M. Müller a L. Svatoš vypadl ve čtvrtfinále 
s Německem.

45. ROČNÍK POKAL LOKA 
OZDOBILA KATRIN KUDĚLÁSKOVÁ 
VÍTĚZSTVÍM
Obří slalom 45. ročníku Pokal Loka konaný 15.–16. února 2020 
přinesl českým barvám úspěch. Mladší žačka K. Kudělásková 
nenašla přemožitelku a o 0,33s získala zlatou medaili a starší žačka 
B. Peroutková skončila po nejasnostech a opakované jízdě ve 
druhém kole na výborném 3. místě, které jí patřilo už po 1. kole. 
Ve slalomu odsadila nepopulární 4. místo. Další TOP10 výsledky: 
6. místo S. Jedličkové v OSL U16, 6. místo M. Müllera v OSL U16, 
8. místo O. Klímy v SL U16, 8. místo V. Kučery v OSL U16 a 10. místo 
L. Šiškové v SL U16. Den před zahájením hlavního závodního pro-
gramu se konal v centru města exhibiční paralelní slalom, v němž 
O. Klíma zajel 3. místo.

Medailistům z mezinárodních klání gratulujeme a ročníku 2004 
přejeme štěstí, houževnatost i trpělivost při přechodu do velkého 
lyžování.

21VÝSLEDKY



T ato soutěž, jejíž průběh byl limitován specifickými povětr-
nostními podmínkami, byla s velkým přispěním pořadatelů 

vyhodnocena. Bylo vypsáno celkem 5 republikových klasifikač-
ních závodů a do soutěže se měl započítávat i celý program MČR 
žactva. Nakonec se uskutečnily pouze RKZ, neboť MČR muselo být 
zrušeno kvůli zákazu konání všech hromadných akcí vydaného 
vládou ČR vzhledem ke koronavirové pandemii. S takto zkráce-
ným programem byly do hodnocení započítány všechny odjeté 
závody, a to 3 slalomy, 3 obří slalomy, 2 super-G, 2 vyřazovací 
závody a dovednostní test, který byl zařazen do bodování poprvé. 
Vyhodnotily se také nejlepší lyžařské kluby.

 ČP začal změnou jak termínu tak pořadatele RKZ1, kdy se místo 
Klínovce pořadatelství ujal ST Sv. Petr v termínu 16.–17. ledna 
na Stohu, kde se podařilo zajistit dobré tratě. RKZ2 ve dnech 
8.–9. února byl rovněž ve Špindlerově Mlýně na Stohu v doved-
nostním závodě pod patronací OSÚ AD. Seriál pokračoval dle 
termínového kalendáře 21.–23. února v Peci p. Sněžkou. Za 
společného pořadatelství Slovanu Pec a Lokomotivy Trutnov 
byl v rámci RKZ3 na programu slalom, obří slalom a vyřazovací 
závod. Ve čtvrtém dějství se ČP posunul na Moravu, kde v Koutech 
v termínu 28.–29. února proběhly dva závody super-G v jednom 
dni (převzetí jednoho závodu od pořadatele Ski Bílá) a závod ve 
slalomu. V posledním závodě na Bílé se závodilo v obřím slalomu 
a ve vyřazovacím závodě. 

V letošním ročníku ČP bodovalo celkem 63 starších žákyň, 
56 starších žáků, 60 mladších žákyň a 59 mladších žáků. V klasifi-
kaci klubů bylo vyhodnoceno celkem 61 klubů. Bez zajímavostí 
není situace, která mohla nastat při účasti závodníků ST Viktorie 
Brno na dovednostním závodu, jelikož tito se jej nezúčastnili. 
Např. Oskar Klíma by v případě umístění do 7. místa mohl ČP 
vyhrát a takto obsadil 3. místo, rovněž Katrin Kudělásková by 
v případě umístění do 2. místa mohla v ČP zvítězit a takto skončila 
druhá. Pouze Stanislav Kovář dokázal tuto absenci překonat a v ČP 
zvítězil. 

Celkovými vítězi Českého poháru žactva 2020 se v U16 stali 
Vojtěch Kučera z SA Špindl a Barbora Peroutková z RT Záhrobský. 
V kategorii U14 na nejvyšší pohárový stupeň dosáhli Stanislav 
Kovář z ST Victoria Brno a Simona Vomáčková ze Ski klubu Ještěd 
z. s. Vítězům gratulujeme k úspěchu!

Připomeňme si průběh sezóny podrobněji.

16.–17. LEDNA SE KONALY PRVNÍ 
ZÁVODY RKZ VE ŠPINDLEROVĚ 
MLÝNĚ NA STOHU
Na dobře připravených tratích zvítězil první den v OSL U16 O. 
Klíma o 0,24s před V. Kučerou a třetím Markem Müllerem (RT 
Záhrobský). Ve stejné kategorii žákyň zvítězila B. Peroutková před 
Sárou Jedličkovou (RT Záhrobský) a Nicole Zemanovou (SA Špičák). 
V U14 zvítězil Václav Halakuc (Ski Bílá) s výrazným náskokem 1,12s 
před Janem Knoblochem (SA Špindl) a Patrikem Fílou (SA Špindl), 

u žákyň S. Vomáčková o 0,34s před K. Kuděláskovou a Leontýnou 
Kondělkovou (SK Ještěd SKJ). Druhý den ve slalomu zvítězili v U16 
M. Müller před Danielem Ryškou (SA Špindl) a O. Klímou, u žákyň 
opět B. Peroutková před Viktorií Kabátníkovou (Ski klub Ještěd z. s.) 
a Terezou Kreissovou (Ski Bílá). V kategorii U14 zvítězil S. Kovář před 
P. Fílou a V. Halakucem. U žákyň zvítězila Klára Křížová (SA Špindl) 
před Elenou Drápalovou (Ski Soláň) a K. Kuděláskovou. Z výsledků 
vyplývá, že se v úvodních závodech dařilo zejména závodníkům 
RT Záhrobský, SA Špindl a ST Victoria Brno. Po první sérii se do čela 
hodnocení ČP dostali v U14 K. Křížova se 150 body a V. Halakuc se 
160 body, v U16 O. Klíma shodně s M. Müllerem se 160 body a suve-
rénně B. Peroutková s 200 body.

8.–9. ÚNORA POKRAČOVAL 
ČESKÝ POHÁR DOVEDNOSTNÍM 
ZÁVODEM OPĚT VE ŠPINDLEROVĚ 
MLÝNĚ NA STOHU 
Nově byl do hodnocení ČP zařazen dovednostní test, který se 
skládal z hodnocení daných lyžařských prvků. Závod byl rozložen 
do dvou dnů, každý den pro jednu věkovou kategorii. Jednotlivé 
lyžařské dovednosti byly hodnoceny body vždy tříčlennou skupi-
nou hodnotitelů a z takto získaných bodů bylo sestaveno pořadí. 
Závodník s nejvyšším počtem bodů byl hodnocen jako první. 
Přes neúčast některých závodníků zvítězil v kategorii U14 Jáchym 
Černý 98,5 b. (SA Špindl) před Josefem Nakládalem 96,5 b. (Ski 
Bílá) a V. Halakucem 95,5 b. V žákyních zvítězila L. Kondělková 99 b. 
(SK Ještěd z. s.) před Adélou Nejezchlebovou 96,5 b. (SA Špindl) 
a E. Drápalovou 96,0 b. V kategorii U16 zvítězil D. Ryška 108,5 b. 
(SA Špindl), druhý byl Patrik Forejtek 101,0 b. (SA Špindl) a třetí 
pozdější vítěz ČP V. Kučera s 99,0 body. U žákyň byla nejlepší Hana 
Semeráková 107,0 b. (Slovan Pec p/S), druhá S. Jedličková 100,0 b. 
a třetí Laura Šišková 96,5 b. (RT Záhrobský). Z těchto závodníků se 
v konečném pořadí ČP mezi prvních šest nedostal pouze J. Černý 
a naopak z první šestky konečného pořadí ČP se mezi prvními šesti 
v dovednostním testu neumístili Lukáš Svatoš (10. místo, v ČP 5. 
místo), B. Peroutková (7. místo, v ČP 1. místo) a N. Zemanová (8. 
místo, v ČP 3. místo). Dle původního rozhodnutí Rady OSÚ AD byl 
pro tento závod stanoven dvojnásobný počet bodů za umístění než 
v tabulce 6.3 SŘ 19/20. Pozdějším rozhodnutím Rady OSÚ AD se 
ale počet bodů za umístění upravil v souladu se SŘ, dle tabulky 6.3 
SŘ 19/20. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato až po 
RKZ5, došlo ke zkreslování průběžného pořadí ČP.

DALŠÍ ZASTÁVKOU ČESKÉHO 
POHÁRU BYL RKZ3 SE ZÁVODY 
SL, OSL A VZ 21.–23. ÚNORA 
V PECI POD SNĚŽKOU
Tradiční spolupořadatelé Slovan Pec p/Sněžkou a Loko Trutnov 
pod taktovkou Blanky Sochorové připravili dle programu tratě pro 
obří slalom, slalom a vyřazovací závody na Javoru. Nejdříve se odjel 
slalom na trati č. 3, druhý den se závodilo na trati č. 1 a vyřazovací 
závod se jel opět na trati č. 3. Pořadatel pro průběh závodů udělal 
maximum, i když bojoval s nepřízní počasí. V pátek foukal silný vítr, 
jedině v sobotu počasí umožnilo odjet obří slalomy (osm kol) takřka 
na jedné trati, zato v neděli silně pršelo a jenom obětavostí pořada-
telů a odolností závodníků a trenérů se závod dokončil, byť u všech 
kategorií bylo vynecháno 2. kolo. V úvodním slalomu zvítězila v U14 
S. Vomáčková náskokem 0,47s před K. Kuděláskovou a E. Drápalo-
vou. V téže kategorii zvítězil S. Kovář náskokem 1,09s před P. Fílou 
a J. Knoblochem. V U16 zvítězila H. Semeráková těsným náskokem 
0,03s před N. Zemanovou a Annou Patočkovou (Bižu Jablonec). 

Český pohár žáků 2020 se po dlouhé 
době konal bez sponzorského titulu. 
Finanční odměny pak závodníkům 
zajistil OSÚ AD z vlastních zdrojů. 

ČESKÝ POHÁR 
ŽÁKŮ 2020
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U žáků pak O. Klíma s náskokem 0,30s před M. Müllerem a V. Kuče-
rou. Druhý den obří slalom kategorie U14 ovládla K. Kudělásková, 
když vyhrála s velkým náskokem 1,92s před E. Drápalovou a A. 
Nejezchlebovou. V chlapcích zvítězil opět S. Kovář náskokem 0,21s 
před Jáchymem Novákem (TJ Klínovec) a J. Knoblochem. V U16 
zopakovala vítězství ze slalomu H. Semeráková těsným náskokem 
0,15s před B. Peroutkovou a N. Zemanovou. V chlapcích zvítězil 
M. Müller náskokem 0,17s nad V. Kučerou a O. Klímou, kdy si tito 
závodníci vyměnili pořadí ze slalomu. Před startem vyřazovacího 
závodu JURY rozhodla, že se vzhledem k silnému dešti uskuteční 
pouze ve dvou kolech. Start byl mírně odložen. Přesto se závodilo 
a v U14 zvítězila S. Vomáčková, která si připsala v této sérii druhé 
vítězství. Za ní skončila K. Kudělásková, která rovněž získala v této 
sérii skvělá umístění (jedno vítězství a dvě druhá místa) a na třetím 
místě dojela rovněž v této sérii úspěšná A. Nejezchlebová. V žácích 
U14 zvítězil J. Knobloch, kterému se podařilo i v předchozích závo-
dech umístit se na ‚bedně‘. Druhý skončil V. Halakuc, třetí J. Nakládal. 
V U16 zvítězila B. Peroutková, druhá byla vítězka slalomu a obřího 
slalomu H. Semeráková a třetí L. Šišková. Starší žáky pak ovládl 
M. Müller, který měl rovněž tuto sérii úspěšnou, když vyhrál i obří 
slalom a ve slalomu byl druhý, druhý skončil V. Kučera, třetí O. Klíma. 
Tato trojice v Peci p.S. zcela ovládla pořadí na prvních třech místech 
a prokázala tak úžasnou momentální formu. 

KOUTY NAD DESNOU HOSTILY 
RKZ4 VE DNECH 28.–29. ÚNORA
Český pohár žáků pak pokračoval v Koutech nad Desnou. Počasí 
se celkem umoudřilo, ale situace se zkomplikovala tím, že násle-
dující pořadatel Ski Bílá nemohl kvůli nedostatku sněhu uspořádat 
plánovaný závod v super-G. Rozhodlo se tedy, že se pojedou dva 
SG v jednom dni, přičemž druhý závod byl dle rozhodnutí JURY 
uspořádán na zkrácené trati. Po oba dny se podařilo, i přes nepříliš 
ideální počasí, tratě udržet, takže závody mohly proběhnout celkem 
hladce. V prvním SG zvítězili v U14 K. Kudělásková před S. Vomáč-
kovou a L. Kondělkovou a S. Kovář před V. Halakucem a J. Knoblo-
chem. Byl to tedy dvojnásobný triumf ST Victoria Brno. U staršího 
žactva zvítězila B. Peroutková před S. Jedličkovou a domácí Julií 
Kestlovou (SK Kouty), která si tímto připsala jediné ‚bedny‘ sezóny, 
zatímco o rok dříve, kdy byla teprve prvním rokem v U16 na nich 
byla několikrát. V chlapcích U16 vyhrál V. Kučera před D. Ryškou 
a M. Müllerem. Ve druhém SG na zkrácené trati bylo pořadí na 
prvních třech místech v U14 jak u dívek tak u chlapců stejné jako 
v prvním SG. V U16 zvítězila N. Zemanová před vítězkou prvního 
závodu B. Peroutkovou a S. Jedličkovou. U žáků opět zvítězil V. 
Kučera, tentokrát před M. Müllerem a P. Forejtkem. Druhý den se ve 
slalomu prosadili v U14 S. Vomáčková před L. Kondělkovou a K. Kří-
žovou a zejména S. Kovář, vítěz předcházejících dvou závodů v SG, 
který si v SL vybudoval obří náskok 3,68s před V. Halakucem a Hugo 
Žákem (Ski klub Ještěd z. s.). V U16 zvítězila N. Zemanová náskokem 
0,83s před B. Peroutkovou a H. Semerákovou. V chlapcích vyhrál D. 
Ryška o pouhých 0,03s před Matiou Perissinottim (ST Victoria Brno) 
a O. Klímou.

BÍLÁ V BESKYDECH 1.–2. BŘEZNA 
HOSTILA RKZ5
Vzhledem k později vyhlášenému celorepublikovému nouzovému 
stavu se tato série stala poslední, aniž by se následující vývoj dal, 
byť jen, tušit. Tradičnímu pořadateli Ski Bílá přálo výjimečně počasí 
a po oba dny se podařilo tratě technicky zajistit tak, že umožňovaly 
velmi dobrý průběh závodů. Vzhledem k počtu odjetých závodů 
v jednotlivých disciplínách byl do programu zařazen vyřazovací 
závod. První den se však konal obří slalom. Ten v U14 skoro již tra-
dičně vyhrála K. Kudělásková, druhé místo patřilo Lucii Tomšíkové 
(Ski Dolní Benešov), třetí S. Vomáčkové. V žácích zvítězil domácí 
V. Halakuc před S. Kovářem a J. Knoblochem. Kategorii U16 ovládla 

B. Peroutková před H. Semerákovou a L. Šiškovou, u chlapců zvítězil 
V. Kučera před O. Klímou a D. Ryškou. Druhý den JURY rozhodla, 
že se vyřazovací závod kategorie U16 pojede pouze dvoukolově, 
zatímco kategorie U14 pojede na tři kola. Z vítězství se v U14 
radovala S. Vomáčková před L. Kondělkovou a K. Kuděláskovou 
a V. Halakuc, jež měl na domácím svahu 100% úspěšnost. Za ním 
skončili stejně jako předchozí den S. Kovář a J. Knobloch. Ve dvou-
kolové verzi vyřazovacího závodu U16 bylo pořadí dívek U16 stejné 
jako v předchozím OSL. V chlapcích byl první O. Klíma, druhý D. 
Ryška a třetí M. Müller. RKZ5 byl zároveň Memoriálem juniorského 
reprezentanta Honzy Seilera, člena Ski Bílá, který tragicky zahynul 
na lyžích. Čestnou trofej získal O. Klíma.

Sezóna dala vyniknout řadě závodníků, kteří pravidelně obsa-
zovali přední pozice ať už na stupni nejvyšším nebo na ‚bedně‘. 
V U14 to byla S. Vomáčková s 5x 1., 3x 2. a 1x třetím místem, což 
jí vyneslo celkové vítězství v ČP. Další úspěšnou v U14 byla K. 
Kudělásková s 4x 1., 3x 2. a 2x 3. místem (celkové 2. místo). A třetí 
závodnicí byla L. Kondělková s 1x 1., 2x 2. a 3x 3. místem (celkové 
3. místo). Jedinou další, která dokázala alespoň 1x vyhrát, byla K. 
Křížová. V chlapcích U14 suverénně zvítězil S. Kovář s 6x 1. a 2x 2. 
místem. Úspěšný byl i druhý V. Halakuc s 3x 1., 4x 2. a 2x 3. místem. 
Třetí v ČP J. Knobloch byl 1x 1., 1x 2. a 6x 3. Jedenkrát se podařilo 
zvítězit J. Černému, a to v dovednostním testu. V U16 dominovala 
B. Peroutková s 6x 1. a 3x 2. místem. Druhá v hodnocení ČP H. 
Semeráková byla 3x 1., 2x 2. a 1x 3. N. Zemanová dokázala zvítězit 
2x, 1x byla druhá a 2x třetí. Nikoho dalšího už tyto tři závodnice 
na nejvyšší stupeň nepustily. Zajímavý souboj předvedli žáci U16. 
Na 3 vítězství dosáhli V. Kučera, M. Müller a O. Klíma. Kučera k nim 
přidal 3x 2. a 2x 3. místo, Müller 2x 2. a 3x 3. místo a Klíma 1x 2. 
a 4x 3. místo. Dvakrát ještě dokázal zvítězit D. Ryška, který byl také 
3x 2. a 1x 3. Výše jmenovaní výrazně pomohli k předním umístěním 
svých klubů. Zvítězil klub ST Victoria Brno se 13 vítězstvími svých 
závodníků, 2. místo obsadil SA Špindl (8 individuálních vítězství) 
a 3. místo RT Záhrobský (9 individuálních vítězství).

Doufejme, že nejen tito závodníci budou dále i ve vyšších 
kategoriích pokračovat a navážou na úspěchy dosažené minulou 
i stávající generací a dotáhnou to až ke startům na SP, MS či ZOH. Že 
to jde, ukázala již řada našich závodníků, kteří si v minulosti prošli 
podobnou cestou jako dnešní žáci. K tomu jim přejeme hodně 
zdraví, financí a především vůle. Lyžařským oddílům gratulujeme 
a děkujeme za přípravu našich lyžařských nadějí.

ŽÁCI STARŠÍ (U16)  ŽÁKYNĚ STARŠÍ U16)

1. KUČERA Vojtěch SA Špindl 1. PEROUTKOVÁ Barbora RT Záhrobský
2. MÜLLER Marek RT Záhrobský 2. SEMERÁKOVÁ Hana Slovan Pec p. Sn
3. KLÍMA Oskar ST Victoria Brno 3. ZEMANOVÁ Nicole SA Špičák
4. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 4. JEDLIČKOVÁ Sára RT Záhrobský 
5. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 5. ŠIŠKOVÁ Laura  RT Záhrobský
6. FOREJTEK Patrik SA Špindl 6. KESTLOVÁ Julie  SK Kouty

ŽÁCI MLADŠÍ (U14)  ŽÁKYNĚ MLADŠÍ (U14)

1. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 1. VOMÁČKOVÁ Simona SK Ještěd, z. s.
2. HALAKUC Václav Ski Bílá 2. KUDĚLÁSKOVÁ Katrin ST Victoria Brno
3. KNOBLOCH Jan SA Špindl 3. KONDĚLKOVÁ Leontýna SK Ještěd (SKJ)
4. FÍLA Patrik SA Špindl 4. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
5. NAKLÁDAL Josef Ski Bílá 5. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
6. JANDA David SA Špindl 6. NEJEZCHLEBOVÁ Adéla SA Špindl

POŘADÍ ODDÍLŮ ŽACTVO

1. ST Victoria Brno   
2. SA Špindl    
3. RT Záhrobský    
4. Ski Bílá    
5. Ski klub Ještěd, z. s.   
6. SK Ještěd (SKJ)
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Č eský pohár v sezóně 2019/2020 byl značně zkrácen kvůli 
11. března celorepublikově vyhlášené koronavirové 

karanténě a s ní spojeným zákazem všech sportovních akcí. 
Jelikož se prosincový program z důvodu chybějícího sněhu 
přesunul na druhou polovinu března a únorové obří slalomy 
v Peci pod Sněžkou musely být kvůli nedostatku sněhu zrušeny, 
závodilo se v letošním ročníku ČP pouze v lednu. Jak už ale 
v českém lyžování bývá pravidlem, lednový program byl výživný 
a zvládlo se proto odjet jedenáct závodů: 4 slalomy, 4 obří slalomy 
(jeden výsledek se u každého závodníka v obou disciplínách 
škrtal), 2 super-G a 1 alpská kombinace. Závodilo se v Koutech 
nad Desnou, Albrechticích a na Speed Weeku ve Špindlerově 
Mlýně. Nestihly se dvoje závody v Karlově, druhé Kouty a MČR 
technických disciplín ve Špindlerově Mlýně, a výše uvedená 
(zrušená) Pec pod Sněžkou. Dohromady šest slalomů, čtyři obří 
slalomy a jeden sjezd. Nejúspěšnější závodníci si mezi sebe 
rozdělili 146 000 Kč.

Zřejmě zkrácená podoba soutěže přispěla k velmi těsným 
bodovým rozdílům mezi dvěma nejlepšími jak v ženách tak 
v mužích. Absolutní vítězka Klára Pospíšilová (ČKL Harrachov) 
získala na druhou Natálii Zouharovou (Ski Team Zlín) pouhých 
15 bodů a absolutní vítěz Marek Müller (Sokol Špičák) vyhrál nad 
druhým Adamem Klímou (SKP Kometa Brno) o jeden jediný bod, 
což se v historii ČP stalo vůbec poprvé. 

KOUTY NAD DESNOU HOSTILY  
7.–9. LEDNA PRVNÍ SÉRII
ČP v Koutech začal dvěma obřími slalomy v jeden den, následo-
ván dvěma slalomy, každý v jeden den. Počasí na obří slalom přálo 
a podmínky byly vynikající, jen 4 závodní kola obřího slalomu byla 
pro většinu zúčastněných velmi únavná. Nicméně se pořadatel 
tímto krokem mimoděk vyhnul měkké pistě, která panovala na 
slalomy. První obří slalom suverénně vyhrála druhým rokem juni-
orka N. Zouharová náskokem 2,15s na druhou Češku K. Pospíši-
lovou a vyjela si tak dosud nejlepší body 52,30 (38,30 starých) FIS 
bodů. Třetí místo v rámci ČP patřilo prvním rokem juniorce Lindě 
Trejbalové (SK Ještěd SKJ). Ve druhém OSL byla z Češek opět 
nejrychlejší Zouharová před Trejbalovou, třetí byla Marie Palmová 
(Spartak Rokytnice). V mužích oba obří slalomy vyhrál M. Müller, 
v prvním OSL před – z Čechů druhým – Markem Vašulínem (SKP 
Kometa Brno), na kterého najel 2,84s a třetím (juniorským halo-
vým mistrem ČR 2020 v atletickém sedmiboji) Jonášem Pospí-
šilem (Ski klub Olomouc). Druhý OSL vyhrál Müller před Janem 
Skořepou (LK VS Praha) a A. Klímou. 

V prvním slalomu byla z Češek nejrychlejší Nikola Bubáková 
(Spartak Vrchlabí) před N. Zouharovou a Monikou Zemanovou 
(SKP Kometa Brno). V mužích poprvé vyhrál Eduard Fiala (LO 
VS Praha), pro něhož bylo 54,31 (40,31 starých) FIS bodů do 
té doby vůbec nejlepším výsledkem, druhý byl A. Klíma, třetí 
prvním rokem junior Štěpán Kroupa (SK Písek), který se na ‚bedny‘ 
prosadil s vysokým číslem 39. Na druhý slalom hustě pršelo 
a podložka byla extra měkká, což pohřbilo naděje hned sedmi 
závodnic z první patnáctky. Z Češek nejlépe zajela v závodě pátá 
L. Trejbalová a na pomyslných stupních vítězů ji doplnily Ema 

Dvořáková (Ski Soláň) a Agata Staszowska (Ski Bílá). V mužích 
vyhrál Jan Rechtenberg (Ski Bílá), který se k vítězství propracoval 
rychlým druhým kolem, před E. Fialou a Š. Kroupou, pro něhož 
58,54 (44,54 starých) FIS bodů znamenalo na začátek dospělácké 
kariéry super výsledek. 

Do čela ČP se po první sérii dostali N. Zouharová s 280 body 
a M. Müller s 250 body a náskokem jen dvou bodů na E. Fialu. 

ALBRECHTICE USPOŘÁDALY DVA 
SLALOMY A DVA OBŘÍ SLALOMY 
16.–19. LEDNA
Druhá série se konala v Albrechticích 16.–19. ledna. Pořadatelé 
bojovali s neutěšenou sněhovou situací. Ještě několik dní před 
závody nebylo jisté, zda vůbec bude možné závody udělat, ale 
nakonec se s vypětím sil a přispěním přírody závodilo. Muselo se 
ale vyměnit původní pořadí disciplín – místo obřích slalomů se 
nejdřív konaly slalomy a v získaném čase pořadatelé naváželi sníh 
na spodní část obřákové trati. Za to patří sehranému pořadatel-
skému týmu TJ Bižuterie Jablonec velký dík. A dík patří také domá-
címu závodníkovi Ondřeji Berndtovi, který se na poslední OSL 
vrátil z SP ve Wengenu a svým kolegům pomohl k lepším bodům. 

Oba dva slalomy v Albrechticích ovládla Tereza Kmochová 
(Jiskra Harrachov). První den dokonce o 2,11s před druhou 
Klárou Gašparíkovou (SA Špindl) a o 1,91s před třetí K. Pospíšilo-
vou a druhý den o 0,8s před N. Zouharovou a o1,59s před opět 
třetí K. Pospíšilovou. V mužích byl v rámci ČP v prvním slalomu 
nejrychlejší muž se startovním číslem 25, úspěšný deaflympionik 
Jiří Hartig (Spartak Vrchlabí), před A. Klímou a E. Fialou, druhý 
slalom vyhrál M. Müller, před Markem Dadejíkem (ST Sv. Petr) 
a Janem Borákem (Sk 4ski Ostrava). Zajímavostí bylo, že v prvním 
SL zvítězili medailisté z letošní Deaflympiády, neslyšící sportovci 
Tereza Kmochová (1 zlatá a 4 stříbrné medaile) a Jiří Hartig (bronz 
z obřího slalomu). 

Podmínky v obřím slalomu nebyly ideální. Podložka se první 
závod ženám propadla, nicméně všichni byli rádi, že se vůbec 
závodilo. Zvítězila K. Pospíšilová před L. Trejbalovou a Alenou 
Lukášovou (SK Špindl), v mužích s náskokem 1,98s vyhrál J. 
Skořepa před M. Vašulínem a M. Müllerem. J. Skořepa ve druhém 
obřím slalomu vítězství zopakoval za 35,16 (21,16 starých) FIS 
bodů, což znamenalo jeho kariérní maximum. Druhé místo obsa-
dil M. Müller, třetí A. Klíma. Zlepšení bodů díky Ondřeji Berndtovi 
zaznamenalo více závodníků. Ve druhém OSL žen zvítězila poprvé 
v kariéře v závodě FIS prvním rokem juniorka L. Trejbalová, druhé 
místo obsadila N. Zouharová, třetí byla Viktorie Vydrová (SK Janské 
Lázně). 

Čelo ČP mužů zůstalo po druhé sérii beze změny, nadále vedl 
M. Müller s 475 body, na druhé místo se propracoval M. Vašulín 
s 329 body, třetí příčka patřila E. Fialovi s 328 body. V ženách se 
N. Zouharová s L. Trejbalovou po výpadku N. Zouharové v prvním 
slalomu začaly o vedení přetahovat a z této série vyšla nakonec 
o 5 bodů lépe L. Trejbalová, která se ujala vedení ČP s 445 body, 
druhá N. Zouharová jich na kontě měla 440 a třetí K. Pospíšilová 
300. 

Klára Pospíšilová, Marek Müller, Adam Klíma, Štěpán Kroupa a Natálie Zouharová 
– to jsou vítězové Českého poháru 2020 v kategoriích dospělých, juniorů U21 
a mladších juniorů U18. 
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SPEED WEEK 22.–24. LEDNA 
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
Přímo z Albrechtic se ČP přesunul na Speed Week / MČR v rych-
lostních disciplínách do Špindlerova Mlýna. Závodilo se 22.–24. 
ledna, 21. ledna však Skiareál umožnil před začátkem běžného 
provozu po dobu jedné hodiny volné ježdění po závodní Červené 
sjezdovce ve Svatém Petru. Původně se měl ve Špindlerově Mlýně 
konat vedle SG a AC i sjezd, což se nestalo z důvodů nepříznivých 
sněhových podmínek, které měly negativní vliv na množství 
otevřených sjezdovek v areálu a následné rozhodnutí jeho provo-
zovatele o nemožnosti zavřít Červenou sjezdovku na více než dva 
dny. Závodilo se tedy nakonec ve dvou super-G a jedné alpské 
kombinaci. Denně se však odjely vždy závody dva, s tím, že druhý 
závod nebyl ani součástí ČP ani MČR, ale slovenský závod FIS (SG 
první den) a slovenské mistrovství (SG druhý den a AC třetí den). 

V SG první den zvítězila K. Pospíšilová před T. Kmochovou 
a Terezou Novou (SC Černý). Jelikož N. Zouharová skončila v rámci 
ČP 10., což představuje 26 bodů a L. Trejbalová 15., což předsta-
vuje 16 bodů, tedy o deset bodů míň, znamenalo to, že si mladé 
holky zlatý trikot vedoucí závodnice ČP opět vyměnily a rozdíl 
činil opět jen pět bodů, tentokrát ve prospěch N. Zouharové. 
V mužích se první závod odehrálo setinové drama, z kterého vyšel 
vítězně a s životními body (průměr 43,62 FIS bodů – starých 29,62) 
David Kubeš (SA Špindl). Vyhrál před reprezentanty mužského‚ 
áčka‘ Ondřejem Berndtem (Bižuterie Jablonec) a Janem Zabystřa-
nem (Dukla Liberec) o pouhých 0,02s a o 0,08s. 

Mistrovskému SG a AC věnujeme samostatný článek. Jeho 
výsledky s absolutním pořadím ČP zamíchaly, a protože se jednalo 
o poslední započítávanou sérii, o čemž v té době neměl nikdo ani 
tušení, pořadí po rychlostním MČR zůstalo již konečným. 

Dva mistrovské tituly (SG a AC) posunuly T. Kmochovou na 
konečné 4. místo v kategorii žen s 480 body. Na celkově 3. L. 
Trejbalovou s 487 body ztratila pouhých sedm bodů. L. Trejba-
lová v mistrovském SG skončila jedenáctá, selektivní druhé kolo 
alpské kombinace ale nedokončila. N. Zouharová v mistrovském 
SG obsadila deváté místo a v AC brala čtvrtou příčku. V konečném 
součtu jí patří s 545 body 2. místo. Na 1. místo se díky dvěma stří-
brným pozicím na MČR dostala se ziskem 560 bodů K. Pospíšilová, 
která obhájila vítězství v Českém poháru z loňské sezóny. Mezi 
juniorkami bylo pořadí stejné jako v ženách. 1. Klára Pospíšilová 
(560 b.), 2. Natálie Zouharová (545 b.), 3. Linda Trejbalová (487 b.).

Vítězka žen a juniorek Klára Pospíšilová: „Vítězství v této sezóně 
je pro mě velkým překvapením. Na konci ledna jsem se zranila 
při tréninku a tím pro mě letošní sezóna skončila. Ale vzhledem 
k současné situaci, kdy byly březnové závody zrušeny, mi k vítěz-
ství pomohly vyjeté body zkraje sezóny. I přes tyto komplikace 
jsem vděčná, že jsem vítězství z loňského roku obhájila. Je to pro 
mě zároveň i motivace do další sezóny.“

V mužích dva tituly mistra ČR J. Zabystřana nepřiblížily k nej-
vyšším příčkám pořadí ČP, neboť Speed Week byl jedinou sérií, 
kterou český reprezentant z ČP absolvoval. Ve Špindlerově Mlýně 

byl ale ze všech nejlepší, když vyhrál i všechny tři slovenské 
závody a odvezl si tak ze Speed Weeku 5 ze 6 možných vítězství. 
Stříbrnou medailí v SG a čtvrtým místem v AC se na 3. místo v ČP 
propracoval J. Skořepa s 446 body, který přeskočil před Speed 
Weekem druhého M. Vašulína a E. Fialu odsunul na konečné čtvrté 
místo. A. Klíma se stříbrem v AC a pátým místem v SG dostal na 
rovných 500 bodů a těsné 2. místo rozdílem jediného bodu za 
nakonec vítězného M. Müllera, který vedl Český pohár od prvního 
po poslední závod a získal 501 bodů. V juniorech vyhrál Adam 
Klíma (500 b.) před Eduardem Fialou (411 b.) a Štěpánem Kroupou 
(320 b.).

Vítěz mužů Marek Müller: „Této výhry si velmi cením. Minulý rok 
mi těsně unikla, když jsem pokazil poslední dva závody ve sla-
lomu a o to šťastnější jsem letos. Mrzí mě ale, že sezóna skončila 
tak předčasně, chtěl jsem se ještě s kluky poprat o titul.“

Vítězství v mladších juniorkách obhájila Natálie Zouharová 
(545 b.) před Lindou Trejbalovou (487 b.) a Agatou Staszowskou 
(218 b.). V mladších juniorech vyhrál první rok jezdící Štěpán 
Kroupa (320 b.) před Adamem Kopeckým (219 b.) a Davidem 
Kubešem (150 b.).

MUŽI  ŽENY

1. MÜLLER Marek Sokol Špičák 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 2. ZOUHAROVÁ Natálie Ski team Zlín 
3. SKOŘEPA Jan LK VS Praha 3. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd (SKJ) 
4. FIALA Eduard LO TJ VS Praha 4. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra Harrachov
5. VAŠULÍN Marek SKP Kometa Brno 5. DVOŘÁKOVÁ EMA Ski Soláň
6. KROUPA Štěpán SK Písek 6. KOŘÍSTKOVÁ Eliška  Ski Bílá

JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

1. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. FIALA Eduard LO TJ VS Praha 2. ZOUHAROVÁ Natálie Ski team Zlín
3. KROUPA Štěpán SK Písek 3. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd (SKJ) 
4. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 4. DVOŘÁKOVÁ EMA Ski Soláň
5. BORÁK Jan  SK 4ski Ostrava 5. KOŘÍSTKOVÁ Eliška  Ski Bílá
6. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 6. VANICKÁ Veronika Bižuterie Jablonec

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18)  MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. ZOUHAROVÁ Natálie Ski team Zlín
2. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 2. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd (SKJ)
3. KUBEŠ David  SA Špindl 3. STASZOWSKA Agata Ski Bílá
4. LINHART Adam Slavoj Plzeň 4. KESTLOVÁ Adéla SK Kouty
5. KALINA Ondřej Bižuterie Jablonec 5. HLAVOŇOVÁ Tereza SKP Kometa Brno
6. BANK Matěj  SK Šumperk 6. SVINKOVÁ Sára RT Záhrobský 

ODDÍLY

1. Ski Bílá 
2. SKP Kometa Brno    
3. SK Špindl    
4. SA Špindl    
5. Sokol Špičák
6. TJ Bižuterie Jablonec
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S peed Week pořádaný pod taktovkou ST Sv. Petr musel být 
letos zkrácen o sjezd a trval proto pouze od 22.–24. ledna. 

První den se odjelo SG započítávané pouze do Českého poháru, 
druhý den začalo 1. kolo alpské kombinace – SG, které bylo také 
mistrovským SG a poslední den se jelo na Stohu 2., slalomové, 
kolo alpské kombinace. Za rozhodnutím stály nepříznivé 
sněhové podmínky, které měly negativní vliv na množství 
otevřených sjezdovek v areálu a následné rozhodnutí jeho 
provozovatele o nemožnosti zavřít Červenou sjezdovku na více 
než dva dny. V kontextu březnových událostí, kdy byly všechny 
alpské lyžařské závody na světě s platností od 13. března až do 

konce sezóny zrušeny, byl lednový zrušený sjezd zanedbatelnou 
maličkostí. 

Speed Week se letos nesl v duchu neustále se zlepšujících pod-
mínek a také jako společné mistrovství ČR a Slovenska, když se 
během každého dne odjely dva závody, jeden český a jeden slo-
venský. Rozhodnutí JURY trať SG po celé dva závodní dny výrazně 
nepřestavovat, ale pouze korigovat a pistu nerolbovat, se ukázalo 
jako vynikající, neboť podložka byla s každou jízdou kompakt-
nější a nakonec i s náznaky ledu. Na slalomová kola se pak Stoh 
ukázal v nejlepším možném světle, když pista zamrzla. Závodů se 
účastnili v mužích všichni toho času zdravotně způsobilí repre-

V roce 2020 se rozdělovaly v kategoriích dospělých pouze dvě medailové 
sady, a to za super-G a alpskou kombinaci. Nejenže se letos kvůli neutěšené 
sněhové situaci nepodařilo v lednu uspořádat sjezd, ale především muselo být 
v souladu s nařízením vlády kvůli koronavirové pandemii zrušeno mistrovství 
ČR v technických disciplínách, které se mělo konat 27.–29. března 2020. Tituly 
mistra ČR se tak letos mohou pyšnit pouze dva závodníci – jedna žena a jeden 
muž, nebot´ shodně oba dva získali titul jak v super-G tak v alpské kombinaci – Jan 
Zabystřan a Tereza Kmochová.

MISTRY ČR 2020
mezi dospělými jsou pouze Tereza 
Kmochová a Jan Zabystřan
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zentanti a bodové hodnoty v závodech (společně se slovenskou 
částí se jich odjelo celkem šest) byly opět velmi příznivé (ve třech 
SG od 42,29 do 42,67 a v jednom 44,10, čili starých bodů 28,29 až 
30,10 a v AC 45,04 a 47,47, tedy starých 31,04 a 33,76). V ženách 
tradičně chybělo áčko žen. Kateřina Pauláthová stále nezávodila 
kvůli bolesti kolene a jak se později ukázalo, do sezóny už neza-
sáhla, Gabriela Capová byla zraněná, ale ta se, stejně jako Martina 
Dubovská, věnuje výhradně technickým disciplínám a Ester 
Ledecká závodila na SP v Bansku. 

Pro Jana Zabystřana to byly vůbec první dospělácké tituly 
a k tomu prvnímu v SG řekl: „Od startu až do cíle jsem se cítil fajn 
a jsem hodně rád, že jsem získal svůj první dospělácký titul. Je to 
taky dobrý rozjezd do kombinace. Mám na Ondru Berndta náskok 
nějaké tři desetiny a tak by to mohl být pěkný závod,“ doufal Zaby, 
jenže obhájce všech loňských rychlostních titulů a pětinásobného 
mistra ČR z loňska trápilo koleno, a proto po zisku bronzu z SG do 
slalomové části alpské kombinace nenastoupil. Jan Zabystřan získal 
s převahou i kombinační titul. „Slalom na Stohu byl pěkně připra-
vený, byl delší, než jsem předpokládal, ale jízdy se mi líbily. Pár chyb 
jsem tam měl, ale jsem rád, že to vyšlo a mám titul. Jinak stavba trati 
byla hodně náročná a pokoušela se o to, aby byla jak Světový pohár.“ 

Tereza Kmochová po prvním titulu v SG: „Vyhrála jsem vlastně 
na stará kolena, ale nebylo to jednoduché, protože Klára (pozn. 
Pospíšilová) mě vždy v SG porážela a jsem ráda, že jsem předvedla 
takhle dobrou jízdu. Cítila jsem, že se tohle může stát, že mám na 
to, abych takovýto závod vyhrála, ale věděla jsem také, že tyhle 
věci se nedějí jen tak.“ Po titulu v alpské kombinaci: „Tento titul 
je pro mě významný. Musela jsem se hodně soustředit, protože 
takto těžký slalom jsem na Stohu ještě nikdy nejela. O to větší 
z něj mám radost.“ 

Se stříbrem v SG byl nadmíru spokojen Jan Skořepa: „Vůbec 
jsem to nečekal a hodně si to užívám. Jelo se mi dobře, jsem fakt 
rád.“ S výkonem naopak nebyl spokojený bronzový Ondřej Berndt. 
„S jízdou, jak jsem ji předvedl, vůbec spokojený nejsem. Jelo se mi 
docela dobře nahoře a pak jsem hodně pokazil spodní část pod 
Dřevařskou. Ale každá medaile je dobrá a počítá se.“

Stříbrnou medaili v ženách jak v SG tak v AC získala Klára Pospí-
šilová a k tomu mistrovské tituly v juniorkách. „Loňský titul mezi 
ženami jsem neobhájila, což mě trošku mrzí, ale udělala jsem pár 
chyb v prudší pasáži, a tak jsem i se stříbry spokojená. K tomu to 
pokaždé zlatě cinklo v juniorkách, takže to hodnotím celkově pozi-
tivně. “ Za bronz z SG byla ráda Tereza Nová. „Nahoře se mi jelo dobře 
a stejně jako v předchozích dvou závodech jsem to pokazila pod 
Dřevařskou, kde jsem nechala hodně, takže medaile je určitě dobrá.“

V alpské kombinaci vyhrál vůbec první medaili mezi seni-
ory junior Adam Klíma a měla stříbrnou barvu, k tomu přidal 

titul v juniorech. „Po SG, kdy mi juniorský titul unikl jen o pár 
setin jsem šel do slalomové části s velkým nasazením. A i když 
je juniorský titul super ocenění, hlavním úspěchem vnímám 
stříbro v mužích. Před Speed Weekem jsem to vůbec nečekal.“ 
První vysněné medaile v mužích se dočkal v AC bronzový 
Martin Štěpán. „Jsem spokojen, je to po dlouhé době pozitivní 
zpětná vazba za tu práci a čas, co do toho investuji nejen já, 
ale celý tým. Po 8. místě z SG jsem s bronzem nepočítal a díky 
tomu jsem možná podal uvolněnější výkon. Hodně mi jako sla-
lomáři pomohla velice těžká stavba slalomu.“ To Veronika Čam-
ková rozšířila portfolio svých bronzových medailí. „Vzhledem 
k vynucené zdravotní pauze jsem toho moc nenatrénovala, 
a tak jsem byla ráda, že jsem to dojela a ještě s tak pěkným 
umístěním.“ 

Všem medailistům gratulujeme.

AKADEMICKÉ MČR 2019
Akademické MČR bylo vypsáno v SL, OSL a SG a podruhé v AC 
proběhlo v rámci MČR rychlostních disciplín 22.–24. ledna a pořa-
datelem byl ST Sv. Petr. Technické disciplíny se konaly tradičně 
na Bílé v Beskydech jako UNI FIS EP, společně s juniorským MČR 
15.–16. února, v technické a organizační spolupráci CSA VSK 
Mendelu Brno a Ski Bílá. Ze závodů na Bílé byl vyhodnocován 
také Memoriál Jiřího Havla. Šestý ročník opět ovládla Veronika 
Čamková a v mužích zvítězil Jan Havel, který je pouze jmenovcem 
Jiřího Havla, jehož memoriál vyhrál.

MISTRY ČR 2020

MUŽI  ŽENY

SLALOM   SLALOM
1. BAMBUŠEK Vojtěch VUT Brno 1. ČAMKOVÁ Veronika VUT Brno
2. HAVEL Jan UK Praha  2. CHROUSTOVÁ Šárka MU Brno
3. MAŘAS Jan Univerzita H. Králové 3. VRZALOVÁ Jolana ZČU Plzeň

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. VAŠULÍN Marek MU Brno 1. ZAHÁLKOVÁ TEREZA VFU Brno 
2. OUVÍN Jan ČZU Praha 2. ČAMKOVÁ Veronika VUT Brno
3. HAVEL Jan UK Praha 3. VRZALOVÁ Jolana ZČU Plzeň

SUPER-G   SUPER-G
1. ZABYSTŘAN Jan  VŠFS Praha 1. KMOCHOVÁ TEREZA UK Praha
2. ŠTĚPÁN Martin  UK Praha 2. NOVÁ Tereza Palestra Praha
3. MÜLLER Marek  VŠO Praha 3. ČAMKOVÁ Veronika VUT Brno

ALPSKÁ KOMBINACE   ALPSKÁ KOMBINACE
1. ZABYSTŘAN Jan  VŠFS Praha 1. KMOCHOVÁ TEREZA UK Praha
2. ŠTĚPÁN Martin  UK Praha 2. ČAMKOVÁ Veronika VUT Brno
3. FIALA Eduard  VŠE Praha 3. ZBOŘILOVÁ Nina UK Praha

AKADEMICKÉ MČR 2019
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MUŽI   ŽENY

SUPER-G SUPER-G
1. ZABYSTŘAN Jan  Dukla Liberec 1. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov
2. SKOŘEPA Jan  LK VS Praha 2. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
3. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 3. NOVÁ Tereza SC Černý 
4. KUBEŠ David  SA Špindl 4. ZÍKOVÁ Barbora  Sokol Špičák 
5. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 5. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí
6. NOVÁK Oskar  SA Špindl 6. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec

ALPSKÁ KOMBINACE   ALPSKÁ KOMBINACE
1. ZABYSTŘAN Jan  Dukla Liberec 1. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov 
2. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 2. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
3. ŠTĚPÁN Martin  SK Kralupy 3. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí 
4. SKOŘEPA Jan  LK VS Praha 4. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín 
5. FIALA Eduard  LO TJ VS Praha 5. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
6. KROUPA Štěpán  SK Písek 6. BRILLOVÁ Ema SK Ještěd (SKJ)

MČR dospělých 2020 ve slalomu, obřím slalomu a paralelním slalomu a kompletní MČR 
žactva 2020 bylo v souladu s nařízením vlády kvůli koronaviré pandemii zrušeno.

JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

SLALOM   SLALOM
1. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 1. TREJBALOVÁ Linda  SK Ještěd (SKJ)
2. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 2. KOŘÍSTKOVÁ Eliška  Ski Bílá
3. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sn. 3. VRZALOVÁ Jolana  TJ Jáchymov
4. JASANSKÝ Max  SK Šumperk 4. LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl
5. BAMBUŠEK Vojtěch  Ski Soláň 5. KESTLOVÁ Adéla  SK Kouty
6. BLÁHA Matěj  SK Špindl 6. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. OUVÍN Jan  Bižu Jablonec 1. ZOUHAROVÁ Natálie Ski team Zlín
2. RECHTENBERG Jan  Ski Bílá 2. DVOŘÁKOVÁ Ema  SKI Soláň 
3. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sn. 3. STRAUBOVÁ Caroline  SKI AVIA Praha
4. BLÁHA Matěj  SK Špindl 4. KOŘÍSTKOVÁ Eliška  Ski Bílá
5. KALINA Ondřej  Bižu Jablonec 5. TREJBALOVÁ Linda  SK Ještěd (SKJ)
6. BORÁK Jan  SK 4Ski Ostrava 6. VRZALOVÁ Jolana TJ Jáchymov

SUPER-G SUPER-G
1. KUBEŠ David  SA Špindl 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. KLÍMA Adam  SKP Kometa Brno 2. ZÍKOVÁ Barbora  Sokol Špičák 
3. NOVÁK Oskar  SA Špindl 3. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec 
4. KOULA Jan  TJ Loko Trutnov 4. ZBOŘILOVÁ Nina  SK Špindl
5. KROUPA Štěpán  SK Písek 5. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
6. BANK Matěj  SK Šumperk 6. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín

ALPSKÁ KOMBINACE   ALPSKÁ KOMBINACE
1. KLÍMA Adam  SKP Kometa Brno 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. FIALA Eduard  LO VS Praha 2. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín
3. KROUPA Štěpán  SK Písek 3. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
4. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sn. 4. BRILLOVÁ Ema SK Ještěd (SKJ) 
5. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 5. TOMÁŠKOVÁ Eliška  Bižu Jablonec
6. BANK Matěj  SK Šumperk 6. dokončilo jen pět ---

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18) MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

SLALOM SLALOM 
1. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 1. TREJBALOVÁ Linda  SK Ještěd (SKJ)
2. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sn. 2. KESTLOVÁ Adéla  SK Kouty
3. JASANSKÝ Max  SK Šumperk 3. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín
4. ŠINTÁK Jakub  SA Špindl 4. STASZOWSKA Agata  Ski Mosty
5. MORÁVEK Roman  SK Špindl 5. PULPÁNOVÁ Magdalena Spartak Vrchlabí
6. HLUBOCKÝ Tomáš  LO TJ VS Praha 6. HOVOTNÁ Dora  Ski klub Ještěd, z.s.

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KOPECKÝ Adam  Slovan Pec p. Sn. 1. ZOUHAROVÁ Natálie Ski team Zlín 
2. KALINA Ondřej  Bižu Jablonec 2. TREJBALOVÁ Linda  SK Ještěd (SKJ)
3. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 3. STASZOWSKA Agata  Ski Mosty
4. BANK Matěj  SK Šumperk 4. KESTLOVÁ Adéla  SK Kouty
5. FIALA Jan Ski Bílá 5. KESTLOVÁ Viktorie  SK Kouty 
6. MORÁVEK Roman  SK Špindl 6. BRÝDLOVÁ Sofie  ALPIN SC

SUPER-G  SUPER-G
1. KUBEŠ David  SA Špindl 1. LABAŠTOVÁ Alena  RT Záhrobský
2. KROUPA Štěpán  SK Písek 2. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín
3. BANK Matěj  SK Šumperk 3. TREJBALOVÁ Linda  SK Ještěd (SKJ)
4. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 4. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
5. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 5. BRÝDLOVÁ Sofie  ALPIN SC
6. KALINA Ondřej  Bižu Jablonec 6. NOVOTNÁ Dora Ski klub Ještěd, z.s.

ALPSKÁ KOMBINACE  ALPSKÁ KOMBINACE
1. KROUPA Štěpán SK Písek 1. ZOUHAROVÁ Natálie  Ski team Zlín 
2. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 2. BALABÁNOVÁ Helena Ski Bílá
3. LINHART Adam  Slavoj Plzeň 3. BRILLOVÁ Ema SK Ještěd (SKJ) 
4. BANK Matěj  SK Šumperk 4. TOMÁŠKOVÁ Eliška  Bižu Jablonec 
5. GLATT Jan SK Ústí n. Orlicí 5. dokončily jen čtyři  
6. DOSEDĚL Jan Martin SK Lajdáček 6. 

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR 2020

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH UMÍSTĚNÍ 
Z JUNIORSKÉHO MČR 2020
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Kryštofa Krýzla přibrzdilo prosincové zranění kotníku, mezi kolegy 
se opět ukázal na Speed Weeku, kde jel kombinační slalom v roli 
předjezdce. Na fotce se startérem Milanem Šedivcem.

Lentilky  aneb přebírka nové reprezentační kolekce Don Quiet 
částí juniorského týmu. Zleva: sourozenci Oskar a Barbora Nová-
kovi, David Kubeš, Linda Trejbalová, Adam Klíma, Klára Gašparíko-
vá, Jiří Milata, Klára Pospíšilová a Ondřej Kalina

Far East Cup je skvělou příležitostí pro vyjetí dobrých bodů. 
V Jižní Koreji se dařilo Ondřeji Berndtovi i Janu Zabystřanovi, 
když několikrát obsadili stupně vítězů a Ondřej skončil dokonce 
2. v konečném pořadí slalomu, stejně tak jako na fotce chybějící 
Kryštof Krýzl, kterému patřilo v celkovém hodnocení FEC 2. místo. 
Smůlu měl člen ‚B‘ týmu Martin Štěpán, který ani jeden slalom 
nedojel.

Také holky z ‚A‘ týmu žen si dokážou dát společně do těla. Fotka 
zachytila elitní slalomářky Gabrielu Capovou a Martinu Dubov-
skou s jejich Toyotou po vysokohorské túře.

Specialisty na rychlostní disciplíny Tomáše Klinského a Ester 
Ledeckou spolu s Janem Zabystřanem uvítalo v září na třítýdenní 
rychlostní kemp středisko Nevados de Chillan s aktivní sopkou za 
zády. 

Tyrkysově modré reprezentační oblečení Don Quiet našim holkám 
na SP v Levi perfektně ladilo. K tomu Martina Dubovská vykouzlila 
neskutečné 9. místo, Gabriela Capová byla ještě zdravá a přidala 
body za 24. místo a Tereza Nová zažila premiéru v SP.

KALEIDOSKOP
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Pořadatelský tým Skiinterkriéria se s 58. ročníkem vypořádal na 
výbornou. Závod patří po organizační stránce v mezinárodním 
měřítku k tomu vůbec nejlepšímu a na nejrychlejší závodníky 
čekají mimo jiné nádherné a hodnotné medaile pozlacené 
pravým zlatem a vyrobené z pravého stříbra a bronzu.

Tradiční předsezónní aktiv českých technických delegátů 
a pořadatelských skupin se konal v listopadu na Strahově. 

Foto z porady vedoucích družstev na Mezinárodním mistrovství 
ČR a Slovenska ve Špindlerově Mlýně zachytilo ředitele 
závodu a předsedu ÚAD Ladislava Forejtka, Jitku Machytkovou 
a technického delegáta FIS Martina Kupča.

Vítězi VI. ročníku Memoriálu Jiřího Havla se při akademickém MČR 
na Bílé stali Veronika Čamková a Jan Havel, jehož shoda příjmení 
s panem Jiřím je čistě nahodilá. 

Tereza Kmochová letos vyhrála nejen 4 stříbrné a 1 zlatou medaili 
na světové Deaflympiádě, ale také dva tituly mistra ČR a dva tituly 
akademického mistra ČR. Na fotce slaví se svými rodiči a rodinou 
velitele tratí závodů ve Špindlerově Mlýně Pavla Lipanského, jehož 
vnoučata byla z Tereziných pohárů nadšena. 

Na společném kondičním soustředění mužské a juniorské 
reprezentace se makalo v nové kolekci sportovního oblečení 
Mizuno.

KALEIDOSKOP
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Veřejné losování na českých závodech nebývá zvykem. Na 
Českém poháru v Albrechticích však bylo závodníkům dopřáno, 
stejně jako následující zábava s hudbou.

Putovní pohár vítěze si z 35. ročníku Memoriálu Honzy Seilera, 
závodníka oddílu TJ Vítkovice – dnešní Ski Bílá, odvezl Oskar 
Klíma. Radost měl nejen Oskar, ale i jeho otec a trenér Viktor, jehož 
jméno je na poháru mezi vítězi uvedeno u 12. ročníku v roce 1987.

Jediné závody kategorie CIT se v ČR konají každoročně na 
Mísečkách. Druhý slalom byl letos kvůli nepřízni počasí zrušen, 
první vyhrála Natálie Zouharová před Šárkou Chroustovou 
a Rakušankou Bentzovou, v mužích Jan Skořepa před Britem 
Trebilcockemem a Rakušanem Hofstädterem.

Mezi koly dlouhého závodního dne je potřeba tělu dodat potřeb-
nou energii. Pořadatelé ze Ski Bílá.

Rezortní sportovní centra jsou neodmyslitelnou součásti 
zabezpečení reprezentace. Ať už Olymp, který se velkoryse stará 
o ženy nebo Dukla, kde působí muži a Ester Ledecká či Victoria 
spadající pod MŠMT, jejíž členem je Tomáš Klinský.

Gabriela Capová udělala pro úspěšný návrat maximum. Po plas-
tice předního zkříženého vazu v koleni strávila téměř celou zimu 
intenzivní fyzioterapií a rehabilitací na klinice v Lublani.
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Zástupci ÚAD SLČR, SLA, FIS a organizátorů na závěr úspěšného 
společného mistrovství České republiky a Slovenska 
v rychlostních disciplínách. 

Na dalekém severu ve finském Levi přijeli fandit Ondřeji Berndtovi 
a dalším závodníkům i sobi. 

Takhle to našim holkám slušelo na předsezónní tiskové 
konferenci.

Lyžaři jsou už z podstaty jejich sportu individuality, dokáží však 
tvořit výbornou partu a například ‚Media Day‘ si společně výborně 
užít.

10…5-4-3-2-1-vpřed! Také už vám to chybí? Koronavirus nás 
ochudil o spoustu krásných závodů, ale v příští sezóně budeme 
opět v plné síle zpět!

Když se den před MČR v rychlostních disciplínách nemůžete 
dočkat, až vás poprvé v sezóně pustí na SG lyžích na uzavřenou 
Červenou sjezdovku ve Skiareálu ve Svatém Petru.



ZA JEJICH PODPORU V SEZÓNĚ 2019–2020

DĚKUJE VŠEM 
SVÝM PARTNERŮM

ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

sekretariatad@czech-ski.com
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