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P o roce jsme opět na konci naši 
závodní sezóny a jako vždy nám 

nezbývá nic víc a nic míň, než se poohléd-
nout zpět, vyhodnotit co se nám všem 
povedlo a co naopak můžeme ve 
prospěch našeho sportu a naší činnosti 
vylepšit. Dostává se Vám do rukou tradiční 
shrnutí sezóny, s kompletním výsledko-
vým servisem, kaleidoskopem fotografií 
a několika rozhovory. Tento ročník pro Vás 
připravily nová šéfredaktorka Anne-Marie 
Müllerová ve spolupráci s manažerkou 
úseku Danutou Štrougalovou.

Život přináší nejen veselé chvíle. 
Vzpomeňme si na naše kolegy, kteří odešli 
do lyžařského nebe. Jaroslav Trhlík, lyžař 
tělem i duší, dlouholetý velmi aktivní 
a obětavý funkcionář. Nečekaně nás také 
opustil Roman Podgrabinský, kamarád, 
kolega, vizionář a lyžařský srdcař, který 
svými nápady předběhl dobu. Na konci 
letošní sezóny jsme se v tichosti rozloučili 
také s panem Vilémem Podešvou, legen-
dou českého lyžování, který se věnoval 
po celý svůj život výchově mladých lyžařů 
v Technice Brno. Velkým přínosem pro nás 
všechny byla Vilémova činnost metodická 
včetně publikační. 

Po dvou letech covidových restrikcí, 
konečně tato sezóna proběhla “nor-
málně”, areály byly v provozu a sněhové 
podmínky po rozpačitém začátku zimy 
byly také nakonec perfektní. Všechny 
naplánované závody od kategorie U10 
až po FIS závody dospělých a juniorů se 
podařilo uspořádat. Výborně dopadly 
díky zkušeným pořadatelům MČR žactva 
i MČR juniorů na Bílé a MČR dospělých ve 
Špindlerově Mlýně. Český pohár zná také 
své vítěze ve všech kategoriích.

Důležitým pilířem naší činnosti je 
metodika. Poděkování patří Jirkovi 
Matějů a Radimovi Jirešovi za uvedení 
nového vzdělávacího konceptu v život. Ve 
spolupráci s nově jmenovanou metodic-
kou komisi sjednotili metodiku, nastavili 
a hlavně uvedli do praxe nový 4 stupňový 
koncept vzdělávání, cílem tohoto kroku 
je zaměření se na správnou lyžařskou 
výchovu nejmladších dětí. Proběhlo, nebo 
probíhá několik kurzů od základní po 

nejvyšší vzdělávací třídy. Jirka Matějů ve 
spolupráci se svým teamem uspořádal 
workshopy se zajímavými tématy, které 
podle ohlasů proběhly skvěle a hlavně 
s velkou účastí. Vzdělávání a osvěta tre-
nérů, odborné i laické veřejnosti, rodičů 
bude i nadále důležitým pilířem činnosti 
rady. Vzdělávání a osvěta nám pomůže ke 
kvalitnější přípravě mladých lyžařů, k lep-
ším výsledkům na mezinárodním poli. 

Dalším z pilířů naši činnosti je výchova 
reprezentantů. Jde o velmi složitý a dlou-
hodobý proces. Ve spolupráci svazových 
trenérů a osobních a klubových trenérů se 
snažíme vytvářet a zkvalitňovat trénin-
kové podmínky. Všichni se učíme více 
spolupracovat, více si naslouchat a hlavně 
více si navzájem pomáhat. Využíváme 
v přípravě také kondiční trenéry, fyziote-
rapeuty, mentální trenéry. Věřím, že nasta-
vená cesta povede k lepším výsledkům, 
nepůjde to však bez osobního nasazení 
každého člena teamu a tréninkové píle 
každého reprezentanta. Neplýtvejme 
energií ve zbytečných “žabomyších vál-
kách”, ale věnujme ji všichni ve prospěch 
tréninku a plánování co možná nejkvalit-
nější přípravy. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
trenérům, rodičům, funkcionářům a pořa-
datelům na všech svazových a klubových 
úrovní za Vaši neocenitelnou většinou 
dobrovolnickou činnost ve prospěch 
rozvoje lyžování, rozvoje našeho oblíbe-
ného sportu. Bez Vás by nešlo pokračovat 
v činnosti našeho svazu, našeho spolku. 
Pracujeme společně na rozvoji závodního 
sjezdového lyžování, ale hlavně pracu-
jeme na výchově našich dětí, mladých 
lyžařů a lyžařek, vedeme je k celoživotní 
lásce k lyžování. Touto neocenitelnou 
prací nás všech mladým předáváme 
tradice, které oni budou jednou po nás 
spravovat.
Přeji Vám všem hezké léto, klidnější dobu 
a závodníkům na všech úrovních dobrou 
letní přípravu.

Skol
Ladislav Forejtek, 
Předseda OSÚ AD
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Sportovní obojživelnice Ester Ledecká má za sebou další výbornou sezónu. Celkem sedm-
krát se v  uplynulém ročníku Světového poháru dostala do TOP10. Nejvíce se jí letos dařilo 
ve sjezdech, ve kterých získala kompletní stupně vítězů. V lednu si v italské Cortině dojela 
pro třetí místo, na konci února ve švýcarské Crans Montaně slavila vítězství a druhé místo. 
V celkovém hodnocení SP obsadila v této disciplíně 3. místo. Blízko lyžařským medailo-
vým pozicím byla i na olympiádě , kde obsadila 5. místo v super-G a 4. místo v kombinaci. 
Z Pekingu si ale odvezla zlato ze snowboardového paralelního obřího slalomu. 

Ester Ledecká
Kompletní bedna ve Světovém poháru, 13 setin od 
olympijské medaile a třetí místo v celkovém pořadí sjezdu 

Rozporuplné emoce ze startu 
sezóny

E ster Ledecká odstartovala sezónu 
obřím slalomem v Söldenu, kde se ale 

neprobojovala mezi třicítku nejlepších. 
V rychlostních disciplínách, které jsou její 
doménou, se poprvé v sezóně představila 
v Lake Louise na začátku prosince. Do 
Kanady se Světový pohár vrátil po dvou 
letech, jelikož v předcházející sezóně se 
zde kvůli covidovým restrikcím nezávodilo. 
Sedmadvacetiletá česká reprezentantka 
obsadila v kanadských sjezdech 12. a 22. 
místo. V super-G skončila těsně za nejlepší 
desítkou na 13. místě. Se svými výsledky 
z kraje sezóny nebyla příliš spokojená. 

„Musíme to s týmem vyřešit, zjistit, co se 
děje. Vypadá to, že budeme muset testovat 
daleko více sjezdových lyží,“ odkazovala po 
závodech v Lake Louise na možný problém 
s rychlostí svého náčiní. 

Suverénní výsledky na 
snowboardu
Zbytek prosince věnovala Ledecká svému 
druhému sportu – snowboardingu. Celkem 
se představila na třech závodech Světo-
vého poháru a dvakrát byla na stupních 
vítězů. V úvodním paralelním obřím slalo-
mu v italské Carezze si dojela pro stříbro, 
v následujícím závodě v Cortině dominova-
la a radovala se z triumfu. 

Stoupající forma před 
olympiádou
Na sjezdové lyže se vrátila v polovině ledna 
v rámci Světového poháru v rakouském Za-
uchensee. 8. místem ve sjezdu a 9. příčkou 
v super-G si poprvé v sezóně zapsala umís-
tění v nejlepší desítce. Svou formu před 
olympijskými hrami postupně stupňovala. 
22. ledna v italské Cortině dojela ve sjezdu 
na bronzové pozici. Se svou jízdou však 
nebyla stoprocentně spokojena. „Zdálo 
se mi, že dělám spoustu chyb. Dole se mi 
ale konečně povedla zajet ta linie, kterou 
jsme s trenéry plánovali, takže mám radost 
a doufám, že oni budou mít taky, alespoň 
z té spodní pasáže,“ hodnotila po závodě. 
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děla,“ hodnotila Ledecká po závodě. Skvěle 
rozjetý závod měla i ve sjezdu. V polovině 
trati ale přišla velká chyba, která Ledeckou 
vyřadila z bojů o cenné kovy. Posledním 
olympijským závodem české reprezen-
tantky byla alpská kombinace. Po sjezdové 
části ji patřilo druhé místo. Slalom, jenž 
Ledecká trénuje jen sporadicky, zvládla i se 
zraněním, které si přivodila před startem 
druhé části závodu. Nakonec obsadila 
„bramborové“ 4. místo. 

Medailové žně v Crans Montaně, 
třetí nejlepší sjezdařkou sezóny
Víkend snů prožila na konci února ve švý-
carské Crans Montaně. V prvním ze dvou 
sjezdů nenašla přemožitelku a radovala se 
z třetího vítězství ve SP v kariéře. Následu-
jící den přidala druhé místo, kdy nestačila 
pouze na Rakušanku Prisku Nufferovou. 

Světový pohár jako tradičně vrcholil 
na jeho finále, které se letos konalo ve 
francouzských střediscích Courchevel 
a Meribel, které budou příští rok hostit 
mistrovství světa. Ester Ledecká se na fi-
nále SP kvalifikovala popáté v kariéře, a to 
jak ve sjezdu, tak v super-G. V posledním 

sjezdu sezóny si připsala umístění v TOP10 
(7. místo), v super-G sezónu završila 
14. pozicí. Sedmým místem ve sjezdu si 
česká závodnice zajistila posun na 3. příč-
ku v celkovém hodnocení disciplíny. „Mám 
obrovskou radost z celé sezóny. Myslím 
si, že to byla zatím nejúspěšnější sezóna. 
Zajela jsem nejvíc krát na bednu, do toho 
jsem vyhrála olympiádu. Tak nějak jsme 
na dobrý cestě a posouváme se směrem 
kupředu. Musím poděkovat všem sponzo-
rům a celému týmu, že odvádí tak skvělou 
práci,“ shrnula. 

3 – třikrát na stupních vítězů 
ve SP

13 – 13 setin ji dělilo od 
bronzu v super-G na 

ZOH v Pekingu

7 – sedmkrát v TOP10 ve 
Světovém poháru

SEZÓNA V ČÍSLECH: 

Ledecká se na stupně vítězů Světového po-
háru probojovala přesně po roce, předtím 
byla naposledy druhá ve sjezdu ve švýcar-
ské Crans Montaně. V Cortině absolvovala 
ještě závod v super-G (8. místo), který pro 
ni byl posledním před vypuknutím olym-
pijských her v Pekingu. 

Olympijské hry: 13 setin 
od bronzu a „brambora“ 
z kombinace
Vrcholem sezóny byla olympiáda, na které 
Ester Ledecká obhajovala zlatou medaili 
ze super-G, kterou v  Pchjongčchangu 
před čtyřmi lety šokovala celý svět. Blízko 
lyžařské medaili byla i v Pekingu. Necelé 
tři dny po obhajobě zlata ve snowboar-
dovém paralelním obřím slalomu stála na 
startu závodu v super-G. Se startovním 
číslem 2 předvedla parádní jízdu, se kterou 
v konečném zúčtování obsadila páté místo, 
jen 13 setin od bronzové medaile. „Za svou 
jízdu jsem ráda. Dobře jsem se bavila, což 
je pro mě zásadní. Akorát jsem podle mě 
uvnitř ještě furt snowboarďačkou, takže na 
tu stopu pohlížím trošku jinak. V některých 
pasážích jsem si to možná zbytečně nadjíž-
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Martina 
Dubovská 

Vstup do sezóny z říše snů: 
Kariérní maximum v Levi

S lalomářka Martina Dubovská zažila 
loni průlomovou sezónu, kdy 

obsadila v celkovém hodnocení disciplíny 
desátou příčku. A dobře vstoupila i do 
ročníku 2021/2022. V jejím prvním závodu 
Světového poháru ve finském Levi obsadila 
13. místo. O den později si 6. místem dojela 
dokonce pro nové životní maximum. O dvě 
příčky tak vylepšila své dosavadní maxi-
mum, kterým bylo 8. místo v Jasné ze 
sezóny 2020/2021. 

V Killingtonu poprvé na 
bodech
Na konci listopadu se ženský slalom 
přesunul do amerického Killingtonu. 
V tomto lyžařském středisku nikdy předtím 
Dubovská nebodovala. Smůlu prolomila až 
v letošní sezóně, kdy si dojela pro celkové 
18. místo. Po zastávce v Killingtonu a před 
závody v Lienzu měly slalomářky ve SP 
téměř měsíční volno. Česká reprezentantka 
ale nezahálela a v Itálii si střihla dva závody 
v rámci Evropského poháru. Ten první ne-
dokončila, ve druhém obsadila 5. příčku. 

Lienz: Poprvé mezi losovanou 
sedmičkou
Podnik v Lienzu byl posledním slalomovým 
závodem žen v kalendářním roce 2021. 
Dubovská se v Rakousku poprvé v kariéře 
ocitla mezi první losovanou sedmičkou, 
navíc její trenér Andrej Prevuzňák měl 
možnost stavět jedno ze závodních kol. 
Česká reprezentantka se nakonec umístila 
na 12. pozici, a připsala si tak druhý nej-
lepší výsledek sezóny. „Bylo super, že jsem 
startovala v první sedmičce. Do druhého 
kola jsem měla velmi dobrou výchozí pozi-
ci, ale nebyla to úplně ideální jízda. Musím 
ještě trochu zapracovat na risku, abych 
mohla být mezi těmi úplně top děvčaty,“ 
hodnotila po závodě. 

Série výpadků ve SP 
a olympijské kariérní 
maximum 
Smolná část sezóny přišla na začátku 
ledna, kdy Dubovská nedokončila nejprve 
slalom v Záhřebu a poté ani ten následující 
v Kranjské Goře. Chuť si spravila v nočním 
slalomu ve Schladmingu, kde se 18. mís-
tem znovu vrátila do TOP20. V únoru byl 
hlavním závodem slalom na olympijských 
hrách. Tam se rodačka z Třince kvalifiko-
vala potřetí v kariéře. V Pekingu obsadila 
13. místo, kterým výrazně vylepšila své 
předchozí olympijské maximum (22. místo 
ve slalomu, Soči 2014). „První kolo nebyla 
vůbec taková ta moje dobrá jízda. V dru-
hém kole jsem chtěla všechno napravit. Až 
na tu chybu v závěru byla ta jízda o hodně 
lepší a aktivnější. 13. místo je pěkné. TOP15 
se vždy počítá,“ uvedla po olympijském 
závodě. 

Zklamání ze závěru sezóny
Dějištěm předposledního závodu slalomá-
řek v rámci Světového poháru bylo švédské 
Aare. I přes žaludeční nevolnost, která Du-
bovskou trápila ve druhém kole, si dojela pro 
15. místo. Svými výsledky se česká slalomář-
ka kvalifikovala na finále SP, kde se předsta-
vila podruhé v kariéře. Sedmnáctým místem 
se sice vešla se do elitní dvacítky, jenže za 
bodovanými pozicemi zaostala. V celkovém 
pořadí disciplíny obsadila 17. příčku.

Obhajoba mistrovského titulu 
ve slalomu
Zklamání z finále SP však vystřídala radost 
poté, co si ve Špindlerově Mlýně dojela pro 
titul mistryně republiky ve slalomu. Druhou 
Gabrielu Capovou porazila o 1,22 sekundy. 
„V prvním kole mě Gabča trošku doháněla, 
tak jsem ve druhém musela ještě trošku 
pohnout. Jsem ráda, že jsem to první místo 
obhájila. Kdyby se mi to takhle dařilo i na 
svěťácích, tak to bude skvělé,“ konstatovala.

6 – šesté místo v Levi 
nejlepším kariérním 

výsledkem

2 – podruhé za sebou 
mistryní České republiky ve 

slalomu

13 –třinácté místo na 
olympiádě v Pekingu, 

olympijské maximum

SEZÓNA V ČÍSLECH: 

Letošní sezóna byla pro 
Dubovskou ve znamení 
překonávání svých nejlep-
ších kariérních umístění. 
Zkraje sezóny si šestým 
místem v Levi vylepšila 
své maximum ve Světo-
vém poháru, poté posu-
nula i hodnotu nejlepšího 
umístění na olympijských 
hrách. V závěru sezóny na 
mistrovství České repub-
liky obhájila svůj loňský 
triumf ve slalomu. 

Nejlepší umístění kariéry ve  
SP a olympijské maximum 
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Kryštof Krýzl

Smolný začátek svěťákové 
sezóny a návrat na stupně 
vítězů v Evropském poháru

K ryštof Krýzl odstartoval sezónu obřím 
slalomem Světového poháru 

v Söldenu, kde se nedostal do druhého 
kola. Smůla se mu lepila na paty i v násle-
dujícím svěťáku ve Val d’Isere. Nedokončil 
jak obří slalom, tak slalom. Dobrou formu 
předváděl Krýzl přezdívaný Kitan na 
prosincových závodech. Na Světovém 
poháru ve Val d’Isere ho od postupu do 
elitní třicítky dělilo pouhých 22 setin. 
Výsledkovou vzpruhu zažil na zastávce 
Evropského poháru v rakouském Glunge-
zeru v polovině prosince. V obřím slalomu 
bral bronzovou pozici a na stupně vítězů 
v EC se dostal po necelých pěti letech. 
Celkově se jednalo o jeho sedmé umístění 
v nejlepší trojce Evropského poháru 
v kariéře. „Sedm beden v Evropském 
poháru, to je docela hezké číslo. Tyto 
bedny ale řadím jako jedny z nejvýš nebo 
podobně vysoko jako vítězství v Levi. Teď 
jsem to už vůbec nečekal, neměl jsem 

pocit, že by mi to až tak šlo. Vlastně do 
toho závodu jsem šel s tím, že budu rád, 
když urvu nějaké body,“ radoval se po 
závodě Krýzl. Hned následující den byl 
velmi blízko dalšímu pódiu, pouhé čtyři 
setiny ho dělily od bronzového stupínku. 
Na začátku ledna se ve Špindlerově Mlýně 
konalo mistrovství České republiky 
v rychlostních disciplínách a pětatřicetiletý 
reprezentant ovládl závod v alpské 
kombinaci.

Čtvrtá olympiáda a nejlepší 
olympijské umístění v obřím 
slalomu
V únoru Krýzl odcestoval do Pekingu na 
své čtvrté olympijské hry, kde se předsta-
vil ve třech disciplínách – obřím slalomu, 
slalomu a týmovém paralelu. Nejvíce se mu 
dařilo v jeho hlavní disciplíně obřím slalo-
mu, který se jel v chumelenici a za obtížné 
viditelnosti. Český závodník si dojel pro 19. 
pozici. „Takhle těžký závod jsem snad nikdy 
neabsolvoval,“ hodnotil.

Vítězný double z mistrovství 
České republiky
Po olympiádě následovaly závody SP ve 
Flachau a Kranjské Goře, ve kterých se 
nedostal do druhého kola, jeden ze dvou 
obřích slalomů v Kranjské Goře přitom 
vůbec nedokončil. Na březnovém mist-
rovství České republiky v technických dis-
ciplínách ve Špindlerově Mlýně ovládl jak 
obří slalom, tak i slalom speciál. Díky třem 
mistrovským triumfům v letošní sezóně má 
Krýzl na kontě už 19 republikových titulů. 

3 – třetí místo v Evropském 
poháru (obří slalom, 

Glungezer)

4 – počtvrté v kariéře na 
olympijských hrách

19 – v letošní sezóně získal 
19. republikový titul 

SEZÓNA V ČÍSLECH: 

Po pěti letech na stupních vítězů v Evropském poháru, 
olympijské maximum v obřáku a mistrem republiky ve 
třech disciplínách
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9 – na olympiádě v Pekingu 
atakoval nejlepší umístění 

kariéry (9. místo z MS 2021)

2 – podruhé v kariéře se 
kvalifikoval na olympijské 

hry

1 – jednou v této sezóně 
bodoval v Evropském 

poháru (26. místem super-G 
v Saalbach-Hinterglemm)

SEZÓNA V ČÍSLECH: 

Jan
Zabystřan

Filip Forejtek

Tomáš 
Klinský

Nešťastné zranění před startem 
nové sezóny

P řed startem sezóny absolvoval Jan 
Zabystřan pečlivou přípravu jak na 

lyžích, tak i mimo ně. V říjnu však přišla 
nepříjemná zpráva. Zabystřan přezdívaný 
Zaby si při pádu na kole nalomil příčný 
výběžek obratle a místo závodění strávil 
téměř měsíc a půl v posteli. „Zádům jsem 
dával úplný pohov. Postupně jsem se do 
toho vracel, získával fyzičku a po dvou 
a půl měsících jsem nedaleko Cortiny zase 
jel na lyžích,“ popisoval.

Olympijské hry: Kariérní 
maximum na dosah, úspěch 
zhatila chyba
Do závodního kolotoče se vrátil v lednu na 
Evropském poháru v italském Tarvisiu. Těs-
ně před odletem do Pekingu zaznamenal 

Č tyřiadvacetiletý Filip Forejtek už 
čtvrtým rokem kombinuje závodní 

lyžování se studiem na University of 
Colorado, proto se soustředí hlavně na 
závody v rámci Severoamerického poháru 
NAC a americké závody FIS. Na konci 
minulého kalendářního roku se měl 
účastnit Zimní světové univerziády 
v Lucernu, proto si na prosinec naplánoval 
zastávku v Evropě. Univerziáda však byla 
zrušena, takže měl Forejtek prostor se 
zaměřit i na Evropský pohár. V obřím 

Z ávodník TJ Sokolu Deštné odstartoval 
sezónu 9. prosince v italské Santa 

Caterině, kde se účastnil závodu Evropské-
ho poháru. Na stejném místě absolvoval 
i závody kategorie FIS. Jeho nejlepším 
umístěním zde bylo 24. místo z kombinace. 
Se Santa Caterinou se rozloučil 38. místem 
v super-G. Jednalo se zároveň o jeho 
poslední závod sezóny, kvůli problémům 
se zády jí musel předčasně ukončit.

první letošní body v EP, kdy si v rakouském 
Saalbachu-Hinterglemmu dojel v super-
-G pro 26. místo. Olympiády se Zabystřan 
účastnil podruhé v kariéře. Na hrách pod 
pěti kruhy se představil celkem v pěti disci-
plínách – super-G, alpské kombinaci, obřím 
slalomu, slalomu a týmovém paralelu. 
Svou olympijskou misi zahájil 25. místem 
v super-G. Největší ambice si dělal v alpské 
kombinaci, ve které chtěl vylepšit kariérní 
maximum , 9. místo z loňského mistrovství 
světa v Cortině. 

Závod měl slušně rozjetý, po sjezdu mu 
patřila devátá pozice, kterou měl šanci 
vylepšit ve slalomové části. V úvodní 
pasáži slalomu ale podklouzl a bylo po 
nadějích. "Jel jsem tak, abych měl medaili, 
protože po sjezdu to bylo rozjeté skvěle. 
Slalom byl postavený mně skoro na míru, 
ale ocitl jsem se během setiny na zemi. Je 
to moje častá chyba. Snažil jsem se prostě 
jet na plný plyn, ale nevyšlo to. Chyba mě 
strašně mrzí, ale už s tím nic neudělám," 
hodnotil zklamaný Zabystřan. Slalom ani 
obří slalom v Pekingu nedokončil, s čes-
kým týmem skončil v paralelním závodě 
na 14. místě. 

Zranění před 
začátkem 
sezóny a smolná 
olympiáda

První body kariéry v Evropském 
poháru

Předčasný konec 
sezóny kvůli 
problémům se 
zády 

Po olympijských hrách se Zabystřan 
představil ještě na Světovém poháru v nor-
ském Kvitfjellu, kde na bodovanou třicítku 
nedosáhl. Sezónu byl nucen kvůli drobným 
zdravotním problémům předčasně ukončit. 

slalomu v rakouském Glungezeru se 
v polovině prosince prosadil na 28. místo, 
a mohl se tak radovat z premiérových bodů 
z Evropského poháru.

V Severoamerickém poháru bylo v sezó-
ně pro českého reprezentanta nejlepším 
výsledkem druhé místo z alpské kombina-
ce ve Whiteface Mountain. Na nejvyšším 
stupínku pro vítěze stál v lednu ve Vail 
Mountain, kde vyhrál obří slalom kategorie 
FIS, a také dvakrát v rámci univerzitních 
závodů v Bridger Bowl Ski area a Park City. 
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Gabriela
Capová

Tereza 
Nová

G abriela Capová se koncem ledna díky 
přerozdělení míst Mezinárodní 

lyžařskou federací (FIS) dočkala své druhé 
olympijské nominace. „Byla to pro mě 
překvapivá a velmi milá zpráva, že jsme 
takhle na poslední chvíli dostali místo, 
které mohu využít. Už jsem tomu ani 
nevěřila a plánovala si program tady 
v Evropě,“ komentovala Capová. V Pekingu 
startovala jen ve své nejsilnější disciplíně, 

V elmi úspěšnou sezónu má za sebou 
Tereza Nová, která v lednu ve 

francouzském Orciéres-Merlette získala 
premiérové body v Evropském poháru za 
20. místo ve sjezdu. „První body z Evropské-
ho poháru jsou hezkou odměnou za tu 
dřinu. Jízda byla povedená, bez velkých 
chyb a zbytečného nadjíždění. Už v před-
chozích Evropských pohárech jsem byla 
blízko bodovaným pozicím, ale ani jednu 
jízdu jsem nedokázala jet bez chyb, což se 

Dvakrát na 
bodech v Evrop-
ském poháru, 
olympiáda na 
poslední chvíli

Premiéra pod pěti 
kruhy, průlomová 
sezóna v Evrop-
ském poháru

tedy ve slalomu. Skončila těsně za nejlepší 
třicítkou na 32. pozici. 

Kromě olympijských her si Capová 
v uplynulé sezóně připsala osm startů v Ev-
ropském poháru, z toho dvakrát byla mezi 
nejlepší patnáctkou. Poprvé koncem února 
v německém Bad Wiessee, kde skončila 
na 15. místě. Na finále Evropského poháru 
v Andoře toto umístění ještě o jednu pozici 
vylepšila. Celkem sedmkrát se v sezóně 
2021/2022 představila také na závodech 
Světového poháru, ani jednou se jí však ne-

zde konečně povedlo,“ hodnotila spokojená 
čtyřiadvacetiletá závodnice. Na body v EC 
dosáhla i během února v italském Sarntal, 
kde se v super-G umístila na 19. pozici.

Díky realokaci olympijských kvót se 
kvalifikovala na svou první olympiádu, 
a splnila si tak velký dětský sen. V Pekingu 
se představila ve třech disciplínách – super-
-G, sjezdu a alpské kombinaci. V super-G 

dojela na 33. místě, ve sjezdu na 28. pozici. 
Nejlepšího výsledku dosáhla v alpské kom-
binaci, ve které se umístila v elitní patnáct-
ce (14. místo).

V závodech FIS byla Nová celkem osm-
krát v TOP10. Na mistrovství České repub-
liky vybojovala stříbrnou medaili v obřím 
slalomu, kdy nestačila pouze na vítězku 
Gabrielu Capovou.

podařilo dostat mezi postupovou třicítku 
do druhého kola. 

Sezónu zakončila titulem mistryně 
České republiky v obřím slalomu, který 
získala podruhé za sebou. „Je to pro mě 
třetí republikový titul v obřím slalomu. 
A ve slalomu nemám zatím žádný. Nějak 
mi to v tom obřáku, i když to není moje 
disciplína, vždycky vyjde,“ smála se Capová. 
Ve slalomu brala stříbrnou medaili, když 
nestačila pouze na suverénní Martinu 
Dubovskou. 
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J ak vzpomínáš na své lyžařské 
začátky? Dělala jsi v mládí třeba 

i jiné sporty?
Odmalička jsem si dělala srandu, že jsem 
takový čistokrevný lyžař. Lyžovala celá moje 
rodina - mamka, táta, ségra i děda. Rodiče 
mě zkoušeli dávat ještě na tenis, ten mě 
v dětství ale vůbec nebavil, furt jsem házela 
raketou (směje se). Na základce jsem dělala 
i atletiku. Já jsem toho sportu měla strašně 
moc. Ale lyžování byla pro mě bylo jasnou 
volbou. Když se na to tak zpětně dívám, tak 
u něj mi přišla asi největší svoboda. Tenis 
mě začal bavit až třeba ve dvaceti. Najed-
nou jsem tomu přišla na chuť. Je to skvělá 
příprava na lyžování, takže jsem ho později 
začala zapojovat do přípravy.

Ve Světovém poháru sis zapsala pre-
miérový start v Söldenu v roce 2010 
jako sedmnáctiletá teenagerka. Jak jsi 
to tehdy vnímala? Byla jsi nervózní ve 
společnosti těch nejlepších světových 
lyžařek?
To už je let, že už si to ani moc nevybavuju 
(směje se). Ale určitě jsem měla respekt. 
Ten jsem mívala v Söldenu vždycky. Kopec 
je tam opravdu těžký, dlouhý a náročný. 
Nepamatuju si úplně pocity. Na závodech 
jsem byla jako střelec, v obřáku jsem jezdila 
vždycky bomby. Nervózní jsem nebývala. 

Ani s postupem věku a častými zraně-
ními nervozita nepřicházela?
Přišel spíše pud sebezáchovy. Když jsem 
začínala jezdit kombinaci a musela se více 
soustředit na rychlostní disciplíny, tak mě 
to strašně bavilo. Ale jakmile to člověk 
nemá natrénované, tak to sebevědomí na 
lyžích tam není. To jsem se spíš bála. I těmi 
zraněními, které jsem měla od 17 let skoro 
každou sezónu, tak převládalo to, že se 
nechci na lyžích zabít. 

Celkem šestkrát v kariéře se ti podařilo 
bodovat ve SP, dvakrát jsi byla v TOP10 
na Evropském poháru, účastnila ses 
dvou olympijských her. Na co jsi ve své 
kariéře nejvíc pyšná?
Nejvíc jsem pyšná na to, že jsem se po 
velkém zranění a operaci křížového vazu 
dokázala za osm měsíců dostat na olym-
piádu v Pchjongčchangu. Bylo to pro mě 
velké zadostiučinění, že se mi to povedlo. 
Jinak si vážím všech výsledků, je pravda, že 
u některých je škoda, že se nedotáhly do 
zdárného konce. 

Máš na mysli nějaký konkrétní příklad?
Zpětně mě nejvíc mrzí obří slalom na mis-
trovství světa v Beaver Creeku v roce 2015. 
Po prvním kole jsem byla se startovním 
číslem z páté desítky 17. Ve druhém kole 
jsem spadla pět bran před cílem, ještě po 
vnitřní lyži. To jsem hodně oplakala. 

Co bys vzkázala sama sobě, jako začína-
jící lyžařce? Udělala bys něco jinak?
Já jsem typ člověka, který ničeho nelituje. 
Spíš bych svému mladšímu já vzkázala, ať si 
dává větší pozor na zdraví. Po druhé operaci 
kolene, mě to teprve cvrnklo do nosu. Řekla 
jsem si: Dělej se sebou něco, co chceš dělat 
za deset let, když už teď nemůžeš sejít 
schody bez bolesti? Dřív jsem často chodila 
přes bolest a se svým zdravím hodně hazar-
dovala. 

Právě zranění tě během kariéry hodně 
trápila. Kvůli problému s kolenem jsi jed-
nu dobu skoro dva roky nezávodila. Jak 
psychicky těžké to pro tebe bylo a čemu 
ses v této závodní pauze věnovala?

Svou bohatou závodní 
kariéru ukončila osmadva-
cetiletá rodačka z Havířova 
na konci března na mis-
trovství České republiky. 
Po prvním kole byla do-
konce ve vedení, druhou 
jízdu se rozhodla pojmout 
ve velkém stylu. Co jí ly-
žování dalo do života a co 
má v plánu dělat po konci 
profesionální kariéry? 

Ničeho nelituju. Svému mladšímu já bych vzkázala, 
ať si dává větší pozor na zdraví

Končící Kateřina 
Pauláthová: 
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Upřímně jsem si myslela, že už nikdy 
nebudu závodit. Prožívala jsem perné 
chvíle. Začala jsem se věnovat svému tělu, 
studovat, našla si novou práci a dělat i jiné 
věci. Změnila jsem své priority, začala se víc 
starat o sebe a o své zdraví. Později se to 
nějak změnilo, já se vrátila k lyžování, zača-
lo mě to znovu bavit. Když jsem nezávodi-
la, tak taťka začal trénovat mladé lyžařky, 
a já jsem po svém návratu na lyže s nimi 
začala občas jezdit. Hrozně mě to bavilo, že 
jim můžu předat nějaké své zkušenosti. 

Jak dlouho jsi o konci kariéry přemýš-
lela?
To rozhodnutí přišlo někdy během 
uplynulé sezóny. Bojovala jsem se ztrátou 
motivace, jsem ten typ člověka, který dělá 
všechno na 100 procent. Sport mě hrozně 
bavil, ale zároveň jsem věděla, že už nechci 
jít přes tu hranici, kdybych se nedej bože 
znovu zranila. Navíc se to potom ani neda-
lo stíhat s ostatními aktivitami, které jsem 
začala dělat. 

Co ti lyžování dalo, a co naopak vzalo? 
Lyžování mi dalo strašně moc. Vzalo mi to 
samozřejmě nějaké ty roky života, ale já ni-
čeho nelituju. Dalo mi to spoustu zkušeností, 
osobitý pohled na svět. Myslím si, že spoustu 
sportovců se mnou bude souhlasit, že když 
jsme zvyklí cestovat sami a jsme třeba dva 
měsíce z domova, takže se naučíme tak 
nějak fungovat, moc věcí nás nerozhodí. Pro-
cestovala jsem celý svět, poznala skvělé lidi. 
Celkově mě to zformovalo do lepší osobnos-
ti, sport mi dal do života hrozně moc. 

Proč sis pro své rozloučení vybrala 
právě mistrovství České republiky ve 
Špindlerově Mlýně?
Ono to ve Špindlu tak nějak všechno za-
čalo. Jako žačka, juniorka jsem tam hodně 
závodila, přes zimu jsme tam i bydleli. 
Jako malá jsem tam trávila spoustu času. 
Chtěla jsem, abych tam měla celou rodinu 
a kamarády. Já se vždycky na MČR hrozně 
těšila, každý rok se tam sjede celá lyžařská 
parta a závodníci, kteří se během roku jen 
tak nesejdou. 

V cíli na tebe čekali s květinami 
a konfetami členové rodiny, parťačky 
z reprezentace, kamarádi. Čekala jsi 
takové překvapení a jak moc emotivní 
to pro tebe bylo?
Čekala jsem, že v cíli bude pár lidí se šam-
páňama. Ale že tam bude tolik lidí a taková 
sranda, to jsem opravdu nečekala. Byla jsem 
extrémně dojatá. Musím poděkovat všem 
lidem, které mám okolo sebe. Furt jsem 
z toho naměkko, jen když o tom mluvím. 

Pro svou poslední jízdu jsi zvolila ky-
tičkované šaty a sklenku šampaňského 
v ruce. Jak jsi přišla na tento nápad 
a měla jsi i jiné varianty?
Terka Kmochová mi přes Instagram poslala 
video holky, která přesně takhle jela v let-
ních šatech se skleničkou sektu. Hned jsem 
si řekla, to je jasný, takhle pojedu. Podle mě 
to bylo mega cool a byla sranda. 

Čemu se plánuješ věnovat po ukonče-
ní kariéry? Před 10 lety jsi v jednom 

rozhovoru řekla, že by sis ráda ote-
vřela svoji vlastní praxi, nebo jezdila 
s nějakým týmem, jako fyziotera-
peutka. Změnily se od té doby tvoje 
plány? 
Úplně se to nezměnilo, ale na studium 
fyzioterapie bohužel nebyl čas. Aktuálně 
studuju sportovního a kondičního spe-
cialistu. Věnuju se kondičnímu tréninku, 
mám stálé klienty, ale věnuju se i mla-
dým lyžařkám. Vedu to hodně směrem 
fyzioterapie a zdravotního cvičení, abych 
lidi naučila cvičit zdravě a neubližovali 
si. Hodně vycházím ze svých kondičních 
tréninků, které jsem dělala kvůli profesio-
nálnímu sportu. 

Počítáš s tím, že se ti po závodním 
lyžování bude stýskat? Po čem nejvíc? 
A po čem naopak vůbec ne?
Bude mi chybět závodní adrenalin, ta 
lehká nervozita před startem a překonává-
ní limitů. To se ale dá zažít i jinak. Nejvíc se 
mi bude ale asi stýskat po obřáku obecně. 
Strašně jsem milovala, když byla krásná 
trať a mohla jsem si ji prosvištět jako 
blázen. A stýskat se mi nebude po ranním 
vstávání a častých zraněních.

Kdo tě na tvé závodní cestě nejvíc 
podporoval? Na koho ses mohla spo-
lehnout?
Určitě na rodinu a přátele, kteří pro mě 
byli obrovskou oporou. Dále mi v průběhu 
mé kariéry velmi pomáhali svaz, OLYMP 
a partneři, bez kterých by to taky nešlo. 
Všem moc děkuju za podporu!

I Ondřej Berndt uzavřel na březnovém mistrovství České 
republiky svou profesionální kariéru. Rozloučil se stří-
brnou medailí ve slalomu. Jak vzpomíná na olympiádu 
v Pchjongčchangu, kde si i se zlomeným palcem dojel 
pro životní výsledek? A koho bude Ondra v následující 
sezóně trénovat? 

Olympiáda pro mě byla splněním 
dětského snu. U lyžování zůstanu

Ondřej Berndt 
po konci kariéry:

V kolotoči vrcholového lyžování jsi 
strávil dlouhých třináct let. Chtěl jsi 

se odmalička stát profesionálním 
sportovcem?
Já jsem tomu vždycky nechával volný průběh. 
Přechod v juniorech byl takový složitější, byla 
tam tehdy velmi silná konkurence v podobě 
Ondry Banka nebo Filipa Trejbala. Pak jsem šel 
ale hodně nahoru, převzal si mě Honza Kvas-
nička a s ním jsme udělali docela velký pro-
gres. Vždycky jsem měl sport rád, byl u mě na 
prvním místě a že jsem se stal profesionálem, 
to z toho všeho tak nějak samo vyplynulo. 
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Jak jsi se k lyžování vlastně dostal, kdo 
tě k němu přivedl?
S lyžováním jsem začal asi v 5 letech a při-
vedl mě k němu můj děda. Byl to hobík 
a lyžařský nadšenec. Nejdřív jsem s ním 
jezdil na chalupy se známými, zimní prázd-
niny jsme trávili v Rokytnici nad Jizerou. 
Začalo mě to bavit natolik, že mě naši dali 
do lyžařského oddílu. V začátcích jsem byl 
v TJ Liaz v Jablonci, později jsem přestoupil 
do TJ Bižuterie, kde jsem byl po celou svou 
kariéru. 

Pamatuješ jsi své úplné závodní začát-
ky?
Pamatuju si jeden ze svých prvních závodů. 
Bylo to tady u nás na Frýdštejně. Byl tam 
takový malý kopeček, kde se cíl nacházel 
mezi jabloněmi. Myslím si, že jsem ten 
závod dokonce vyhrál, tak to mě tehdy 
hodně nakoplo. 

Co bys vzkázal svému mladšímu lyžař-
skému já?
Možná bych mu vzkázal, aby začalo dřív 
tvrdě trénovat. Hlavně v období puberty, 
aby ten sport bralo víc vážně. 

Dvakrát v kariéře jsi bodoval ve Svě-
tovém poháru, v obou případech ve 
švýcarském Wengenu. Proč si myslíš, že 
to bylo právě ve Wengenu? Vyhovovalo 
ti to tam?
Ve Wengenu jsem byl častokrát a musím 
říct, že jsem si to tam oblíbil. Vždycky jsem 
se tam rád vracel. V obou případech jsem 
bodoval v alpské kombinaci, kde ta šance 
byla největší. Navíc jsem patřil spíš ke 
slalomářům než ke sjezdařům, ale dokázal 
jsem ten sjezd vždycky nějak sjet. Asi se mi 
to povedlo právě ve Wengenu, protože tam 
je sjezd vždycky dost těžký. 

Ve své kariéře jsi se kvalifikoval i na 
olympijské hry. V Pchjongčchangu 
2018 tě před startem slalomu potkalo 
zranění, když sis při tréninku slalomu 
do kombinace zlomil palec pravé ruky. 
Ty jsi ale o svou olympijskou premiéru 
nechtěl přijít. Bylo dostat se na olympi-
ádu vždy tvým snem? 
Dostat se na olympiádu pro mě byl splně-
ný dětský sen. Doktoři mi nedoporučovali 
závod jet, já jsem ale byl rozhodný, že to 
odjedu i s tím zlomeným palcem. Dostal 
jsem nějaké prášky na bolest, takže jsem 
ten palec nakonec ani moc necítil. Možná 
mi to zranění i pomohlo, že jsem nemyslel 
tolik na nějaký tlak. 

Ve zmiňované kombinaci jsi nakonec 
zajel parádní 16. místo. Bereš to jako 
největší úspěch kariéry?

Určitě to beru jako největší úspěch 
v mé kariéře. Startovalo dost závodníků 
a konkurence tam byla veliká. Škoda je, že 
jsme se nikdo z českých kluků nedostal po 
sjezdu do elitní třicítky, ale slalomová trať 
byla super ledová a já jsem to z nějakého 
32. místa po sjezdu vytáhl na tu konečnou 
16. příčku.

Kdo ti v průběhu tvé kariéry nejvíce 
pomohl?
Těch lidí je víc, nejde jmenovat jenom 
jednoho. Určitě tam patří trenér Michal 
Kunst, se kterým jsem jezdil nejdelší dobu. 
Honza Fiedler mi hodně pomáhal, jak už 
ohledně financí, tak i trenérsky mě hodně 
posunul a také jeho otec Jirka Fiedler, 
který mě trénoval v žácích. A samozřejmě 
i zmiňovaný Honza Kvasnička. 

Co ti lyžování dalo, a co naopak vzalo?
Dalo mi spoustu věcí. Mohl jsem navštívit 
spoustu hezkých míst, člověk se podíval 
skoro všude po světě. Dalo mi i hodně ka-
marádů. Vzalo mi občas trochu nějakých 
nervů, ale to patří asi ke každému sportu, 
když se moc nedaří.

Jak dlouho jsi nad ukončením kariéry 
uvažoval?
Začal jsem nad tím uvažovat minulý rok. 
Ale pak jsem si řekl, že je ještě olympijská 
sezóna, a tak jsem se pokusil do toho dát 
všechno, abych se na olympiádu znovu 
dostal. Bohužel to nevyšlo. Tak nějak jsem 
si říkal, že už je ten správný čas se věnovat 
něčemu jinému. 

Na rozdíl od Kateřiny Pauláthové, která 
se na mistrovství ČR rovněž loučila, jsi 
svou poslední jízdu pojal zcela v závod-
ním módu. Nepřemýšlel jsi, že bys taky 
zvolil nějakou odlehčenější variantu? 
Určitě jsem neměl v plánu dělat nějakou 
pomalou jízdu nebo show. Jelikož mám do-
cela dobré body ve slalomu, tak jsem chtěl 
klukům udělat ještě nějaký bodový závod. 
Zároveň jsem chtěl zabojovat o mistrovský 
titul, ale v prvním kole jsem udělal dvě velké 
chyby, které mě stály možnost o zlato zabo-
jovat. Ale i za to druhé místo jsem rád. 

Čemu se chceš věnovat po konci karié-
ry? Zůstaneš v lyžařském světě?
U lyžování zůstanu. Budu se teď věnovat tré-
nování, jsem dohodnutý s Terezou Novou, 
že jí budu trénovat.
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Reprezentační 
družstvo C
Jan Koula 

V lednu se stal Jan Koula mistrem 
republiky v super-G. V sezóně se 

zaměřoval hlavně na evropské FIS závody, 
v březnu zažil ve Slovinsku medailovou 
šňůru, když ve třech závodech v super-G byl 
dvakrát stříbrný, jeden ze závodů v Krvaveci 
dokonce vyhrál. Díky dobrým výsledkům 
v uplynulé sezóně si řekl o nominaci do 
reprezentačního družstva A pro následující 
soutěžní ročník. 

Ondřej Surkoš 
V únoru se v Bílé v Beskydech stal univer-
zitním mistrem České republiky v obřím 
slalomu. Na mistrovství České republiky 
dospělých v technických disciplínách nesta-
čil v obřím slalomu jen na Kryštofa Krýzla, 
a získal tak stříbrnou medaili. V uplynulé 
sezóně ovládl v obřím slalomu celkem čtyři 
závody kategorie FIS. 

Jan Skořepa 
Nejlepšího umístění na závodech kate-
gorie FIS dosáhl pětadvacetiletý Skořepa 
v rakouském Reiralmu na začátku prosince 
v obřím slalomu, kde skončil na 4.místě. Na 
čtvrté pozici dojel ve stejné disciplíně i na 
březnovém mistrovství České republiky ve 
Špindlerově Mlýně. 

Staszowski Michal
Staszowski v uplynulé sezóně jezdil hlavně 
závody FIS, jednou startoval i na Evropském 
poháru v německém Berchtesgadenu, kde 
ve slalomu obsadil 35. místo. V 27 letech 
ukončil vítězstvím na akademickém mist-
rovství České republiky závodní kariéru. 

Daniel Paulus
Sedmadvacetiletý reprezentant se kromě 
alpského lyžování věnuje i skicrossu, který 
se rozhodl v uplynulé sezóně upřednost-
ňovat. V sezóně startoval pouze v jednom 

závodě ve sjezdovém lyžování, a to na listo-
padové zastávce Světového poháru v Lechu 
a Zuersu, kde skončil v paralelu na 43. místě. 
Přestože si velmi rychle vyjel potřebné body, 
premiéry v elitním seriálu skicrossařů se 
v uplynulém ročníku nedočkal. V polovině 
března se na podniku Světového poháru 
v rakouském Reiteralmu zranil v tréninku 
a sezona pro něj skončila.

Tereza Kmochová 
Tereza Kmochová odstartovala sezónu na 
lednovém mistrovství České republiky, kde 
vyhrála jak super-G, tak alpskou kombinaci. 
Ve zbytku ročníku se zaměřovala výhradně 
na závody na českém území. Podruhé za 
sebou ovládla Český pohár v kategorii žen.

Klára Gašparíková 
Dvacetiletá Gašparíková se věnovala pře-
vážně závodům kategorie FIS, ve kterých se 
celkem šestkrát dostala mezi nejlepší pětku. 
Jednou byla i na stupínku nejvyšším, a to na 
konci ledna v obřím slalomu ve slovinské 
Soriska Planina.

Zazie Huml 
Česká reprezentantka s americkými kořeny 
byla uplynulou sezónu nucena kvůli zranění 
vynechat. Loni měla Huml zpřetržené vazy 
v koleni, letos v zimě musela podstoupit 
reoperaci.

Marek Müller (r. 1998)
V sezóně se účastnil hlavně FIS závodů, při-
psal si i několik startů v Evropském poháru. 
Nejlepšího umístění dosáhl na EP v ně-
meckém Berchtesgadenu, kde ve slalomu 
skončil těsně za elitní třicítkou na 32. pozici. 
Na konci února nenašel přemožitele v obřím 
slalomu na FIS závodě v italském Bormiu. 
Stal se vicemistrem v obřím slalomu na 
univerzitním mistrovství republiky. Na konci 
března ho ve Špindlerově Mlýně čekala ob-
hajoba loňských mistrovských titulů v obřím 
slalomu a slalomu, ale akce se nemohl kvůli 
nataženým postranním vazům v koleni 
účastnit. Jedná se o drobné zranění, jehož 
regenerace potrvá pár týdnů. 
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Mistrovství České repub-
liky bylo letos jako tradičně 
rozděleno do dvou termínů 
– začátek ledna patřil ve 
Špindlerově Mlýně rychlost-
ním disciplínám (super-G, 
alpská kombinace), na závěr 
sezóny se na stejném místě 
bojovalo i o tituly v disci-
plínách technických (obří 
slalom, slalom). Celkem tři 
mistrovské tituly, v alpské 
kombinaci, obřím slalomu 
a slalomu, získal Kryštof 
Krýzl, který má na svém 
kontě už celkem devatenáct 
republikových triumfů. Dva 
tituly získala Tereza Kmo-
chová, která v lednu vyhrála 
jak super-G, tak alpskou 
kombinaci. Mistrem repub-
liky v super-G je Jan Koula. 
Nejlepší obří slalomářkou 
se stala Gabriela Capová. 
Mistrovský titul z ženského 
slalomu obhájila Martina 
Dubovská. 

Mistrovství České 
republiky 2022
Devatenáctý 
republikový 
titul pro Krýzla, 
Dubovská 
popáté nejlepší 
slalomářkou

SUPER-G: Nepřízeň počasí 
komplikovala závod, mistry 
republiky Kmochová a Koula

V e Špindlerově Mlýně se v termínu 
10.–11. ledna 2022 konalo mistrovství 

České republiky v rychlostních disciplínách. 
V pondělí bylo na programu super-G 
a závodní den to byl velmi dlouhý, protože 
časový program komplikovala mlha. První 
se na závodní trať vydaly ženy. Nejrychlejší 
ze všech startujících byla Tereza Kmochová 
(Ski Klub Harrachov), pro kterou byl 
mistrovský závod vůbec premiérovým 
závodem sezóny. „Hodně mi v závodě 
pomohly mé dlouholeté zkušenosti. V titul 
mistryně ČR jsem ani nedoufala, ale 
ambice byly se umístit na pódiu. Za titul 
jsem moc ráda,“ hodnotila jednatřicetiletá 
závodnice. Pro stříbro si dojela Tereza 
Zahálková (VSK VUT Brno), třetí skončila 
Natálie Zouharová (Ski team Zlín). 

U mužů se po odjetí prvního závodníka 
Kryštofa Krýzla (Dukla Liberec) meteoro-
logické podmínky výrazně změnily. Kvůli 
mlze musel být závod na chvíli přerušen. 
Jury rozhodla o opakovaném startu, Krýzl 
si tak závodní jízdu vyzkoušel hned dva-
krát. Pro titul mistra republiky si dojel Jan 
Koula (Lokomotiva Trutnov). „Jsem rád, do 
závodu jsem šel s tím, že bych titul chtěl. 

Věděl jsem, že na to mám natrénováno, 
a říkal jsem si, že by mě to mohlo nakop-
nout, což se povedlo, takže mám radost,“ 
sdělil Koula své pocity po závodě. Stříbro 
získal Kryštof Krýzl, třetí nejrychlejší byl 
Oskar Novák (SA Špindl). 
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ALPSKÁ KOMBINACE: Zlato 
pro Krýzla, Kmochová získala 
zlatý double
Po zlatu v super-G rozšířila Tereza 
Kmochová svou sbírku mistrovských 
titulů i o ten z alpské kombinace. Stříbro 
získala Natálie Zouharová, která se zároveň 
stala i juniorskou mistryní republiky. 
Stupně vítězek doplnila bronzová Tereza 
Zahálková. Dobrou formu ve Špindlerově 
Mlýně potvrdil i ve druhém závodě Kryštof 
Krýzl, který si dojel v alpské kombinaci 
pro mistrovský titul číslo sedmnáct. Ze 
své premiérové medaile na seniorském 
mistrovství republiky se radoval stříbrný 
Eduard Fiala z Vodních staveb Praha. 
Bronzovou medaili vybojoval Marek Müller 
(r. 2004, M-ALGO team), který se zároveň 
stal vítězem mezi juniory i v kategorii 
mladších juniorů. „Vždy, když se člověk 
dostane na bednu, tak je to skvělé, a když 
je to na mistrovství republiky, tak je to 
radost dvojnásobná. Jsem strašně rád, 
že se mi podařily bedny ve všech třech 
kategoriích,“ radoval se Müller v cíli. 

místo se z 6. pozice po prvním kole vyšvihl 
Adam Kotzmann (Ski Klub Šumperk). „Titul 
mě samozřejmě těší, už je to taky dlouho, 
co jsem vyhrál v obřím slalomu,“ hodnotil 
Krýzl, který si tímto vítězstvím zajistil už 
osmnáctý republikový titul.

Mezi ženami byla po prvním kole ve ve-
dení Kateřina Pauláthová, která už dopředu 
avizovala, že domácí šampionát bude jejím 
posledním závodem v profesionální karié-
ře. Svou jízdu ve druhém kole se rozhodla 
pojmout v originálním stylu, kdy si sjezdov-
ku sjela za ovací diváků v kytičkovaných 
letních šatech se sklenkou šampaňského 
v ruce. Staronovou mistryní republiky se 

stala Gabriela Capová (SKI Team Ostrava). 
„Nějak mi to v tom obřáku, i když to není 
moje disciplína, vždycky vyjde,“ komento-
vala v cíli slalomová specialistka Capová. 
Stříbro získala Tereza Nová (SC Černý), 
bronzová skončila Tereza Kmochová. 

SLALOM: Neporazitelný Krýzl, 
Dubovská popáté v kariéře 
mistryní republiky
O poslední cenné kovy se na mistrovství 
České republiky bojovalo jako tradičně 
ve slalomu. Mezi muži opět domino-
val Kryštof Krýzl, který tak v letošních 
mistrovských závodech získal ve čtyřech 
startech tři zlaté medaile, celkově jich má 
aktuálně devatenáct. Stříbro vybojoval 
především díky fantastické druhé jízdě 
Ondřej Berndt (TJ Bižuterie Jablonec), pro 
kterého to byl zároveň poslední závod 
kariéry. O konci své závodní kariéry hodně 
přemýšlel. „Nakonec jsem usoudil, že už je 
asi ten čas, a myslím si, že to bylo správné 
rozhodnutí,“ hodnotil. Krýzla a Berndta na 
stupních vítězů doplnil Adam Klíma (SKP 
Kometa Brno), který si dojel pro bronzo-
vou medaili.

Mezi ženami podle očekávání vedla po 
prvním kole největší favoritka závodu Mar-
tina Dubovská (Ski Klub Špindl). Pouhých 
18 setin sekundy za ní byla Gabriela Capo-
vá (Ski Team Ostrava). Ve druhém kole zaje-
la Dubovská nejrychlejší jízdu a svou pozici 
nejžhavější kandidátky na republikový titul 
jasně stvrdila. „Myslím si, že to byly super 
závody. Počasí i pisty byly skvělé. V prvním 
kole mě Gabča trošku doháněla, tak jsem 
ve druhém musela ještě trošku pohnout. 
Jsem ráda, že jsem to první místo obháji-
la,“ radovala se sedmnáctá žena v pořadí 
slalomu ve Světovém poháru za uplynulou 
sezónu. Gabriela Capová udržela druhé 
místo, bronzová skončila Linda Trejbalová 
(SKP Kometa Brno).

OBŘÍ SLALOM: Triumf pro 
Capovou s Krýzlem. Pauláthová 
se stylově rozloučila s kariérou 
Na konci března (26. a 27. března) se 
mistrovství České republiky do Špindlerova 
Mlýna vrátilo, aby se tradičně v úplném 
závěru sezony soutěžilo také v technických 
disciplínách. Na místě panovalo jarní poča-
sí spojené s vysokými teplotami, kterému 
museli organizátoři závody přizpůsobit. 

Začínalo se v sobotu (26. března) obřím 
slalomem, který odstartoval kvůli obavám 
z měknoucí trati už v 7:15. První se do 
závodu vydali muži. Nejlépe si s úvodním 
kolem poradil Kryštof Krýzl, který vedl 

o pouhých 0.15 s před druhým Ondřejem 
Surkošem (SKP Kometa Brno). Krýzl ve dru-
hém kole sice ve střední pasáži chyboval, 
ale dokázal se vrátit do ideálního rytmu 
a svůj náskok před Surkošem ještě navýšil. 
Surkoš udržel stříbrnou pozici, na třetí 

15REPREZENTACE



Junioři
Juniorky na bodech 
v Evropském poháru

Č eské juniorské reprezentantky se 
v uplynulé sezóně prosazovaly na 

bodované pozice v  seriálu Evropského 
poháru. Hned zkraje sezóny se to dvakrát 
za sebou povedlo Barboře Novákové ve 
švýcarském Zinal. 17. a 27. místem 
v super-G si zajistila na nadcházející sezónu 
místo v reprezentaci dospělých. V právě 
skončené sezóně se na body dostala ještě 
v únoru na EC v italském Sarntal, kde si 
dojela pro 28. místo v super-G. Premiérový 
bod v Evropském poháru získala v únoru 
v Crans Montaně Alena Labaštová, když 
uzavírala pořadí elitní třicítky ve sjezdu. 
Labaštová se podobně jako Nováková 
dostala díky bodování v EC do reprezenta-
ce žen pro příští sezónu. Dvakrát bodovala 
v EC i Elese Sommerová, která se v listopa-
du přesunula do Ameriky, kde jezdila 
závody Severoamerického poháru a díky 
skvělým výsledkům se i ona dostala pro 
příští rok do ženské reprezentace, navíc se 
kvalifikovala na olympijské hry v Pekingu. 
Její mladší sestra Celine si v  sezóně v EC 
odbyla premiéru. 

Velká olympijská premiéra pro 
Novákovou a Sommerovou
Letošní olympijské hry byly i s dvojnásob-
nou českou juniorskou účastí v podobě 
Barbory Novákové (20) a Elese Sommero-
vé (20). Sommerová se účastnila závodů 
v obřím slalomu, slalomu a také týmového 
paralelu. První dva zmiňované závody 
nedokončila, ve své jízdě při týmovém 
paralelu minula bránu a byla diskvalifiko-
vána. Barbora Nováková skončila v super-
-G na 36. pozici, výrazně lépe se jí dařilo 
ve sjezdu, ve kterém se umístila v elitní 
třicítce (29. místo). 

Marek Müller králem Českého 
poháru
Marek Müller (r. 2004) se zaměřoval hlavně 
na závody kategorie FIS, ve kterých se 
pravidelně umisťoval v nejlepší desítce. 
Dařilo se mu i na závodech v rámci České-
ho poháru, který nakonec ovládl ve všech 
třech věkových kategoriích – muži, junioři 
i mladší junioři. Stal se juniorským mistrem 
republiky v alpské kombinaci a v obřím 
slalomu.

Semerákovou připravilo 
o sezónu zranění, nucenou 
pauzu měl i Kubeš
Nepříjemná událost potkala před star-
tem sezóny Hanu Semerákovou, která si 
poranila vazy v koleni a vůbec nezávodila. 
Zranění se nevyhnulo ani Davidovi Kube-
šovi, který si na konci minulého roku natrhl 
vaz v kotníku. Kubeš se ale během sezóny 
do závodního kolotoče vrátil. 
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MISTROVSTVÍ SVĚTA 
JUNIORŮ: Alena Labaštová 
mezi nejlepší pětkou ve sjezdu 
a super-G
Od 1. do 9. března se v kanadské Panoramě 
konala vrcholná juniorská akce sezóny – 
mistrovství světa. Českou republiku zde 
reprezentovala šestice Barbora Nováková, 
Alena Labaštová, Celine Sommerová, Elese 
Sommerová, Vojtěch Kučera a David Kubeš.

Prvním závodem juniorského šampi-
onátu byl sjezd, ve kterém si dvacetiletá 
Alena Labaštová dojela pro skvělé 5. místo. 
„Opravdu jsem nečekala, že bych mohla 
být mezi nejlepšími pěti. Přála jsem si být 
do TOP10, to byl můj cíl. TOP5 je úplně 
neskutečná. Jsem fakt moc ráda,“ hodnotila 
výsledek nadšená Labaštová.

5. března bylo na programu super-G. 
V něm se znovu blýskla Alena Labaštová, 
která si startovním číslem jedna dojela 
stejně jako ve sjezdu pro 5. příčku. „Vůbec 
jsem to nečekala. V super-G bylo mnohem 
více závodnic než ve sjezdu a taky víc hol-
kám superobří slalom jde. Nemyslela jsem, 
že bych to takhle zvládla, navíc když jsem 
nebyla ani v losované patnáctce,“ uvedla 
česká reprezentantka. Mezi českými muži 
se v super-G dařilo Vojtěchovi Kučerovi, 
kwterý v kategorii U18 obsadil bronzovou 
pozici. V dalších závodech se Češi neprosa-
dili do elitní třicítky. 

Mistrovství světa juniorů 
Panorama (1.–9. 3. 2022), 
kompletní výsledky:
Alena Labaštová (sjezd: 5. místo, super-G: 
5. místo, alpská kombinace: DNF, týmový 
závod: 15. místo, obří slalom: DNF)
Barbora Nováková (sjezd: 18. místo, 
super-G: 28. místo, alpská kombinace: DNF, 
týmový závod: 15. místo, obří slalom: DNF)

Celine Sommerová (sjezd: 24. místo, su-
per-G: DNF, alpská kombinace: DNF, slalom: 
DNF, obří slalom: DNF)
Elese Sommerová (super-G: DNF, alpská 
kombinace: DNF, slalom: DNF, obří slalom: 
34. místo)
Vojtěch Kučera (sjezd: 49. místo, super-G: 
43. místo, alpská kombinace: DNS2, týmo-
vý závod: 15. místo, obří slalom: 64. místo)
David Kubeš (sjezd: 39. místo, super-G: 39. 
místo, alpská kombinace: DNS2, týmový 
závod: 15. místo, obří slalom: DNF)

EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ 
FESTIVAL MLÁDEŽE: Celine 
Sommerová TOP10 ve slalomu, 
Klíma a Šišková šestnáctí 
v paralelu 
Evropský olympijský festival mládeže (zkrá-
ceně EYOF) letos hostilo od 19. do 26. břez-
na finské Vuokatti. Českou republiku ve 
Finsku reprezentovali Marek Müller (r. 2004), 
Oskar Klíma, Jiří Anděl, Matyáš Galvas, 
Celine Sommerová, Linda Trejbalová, Laura 
Šišková a Vendula Komárková. Závodilo 
se celkem ve třech disciplínách – slalomu, 
týmovém závodě a paralelním slalomu.

Slalom se z české výpravy nejvíce povedl 
Celine Sommerové, která byla po prvním 
kole na 8. místě. V druhém kole se propadla 
o dvě příčky, i tak z toho bylo umístění 
v nejlepší desítce mezi evropskou mládež-
nickou špičkou.

23. března byla na programu kvalifikace 
paralelního slalomu, ze které do finále po-
stupovalo 32 nejlepších. Bravurně zvládla 
svou kvalifikační jízdu Celine Sommerová, 
která do hlavního závodu postoupila z 5. 
místa. Společně se Sommerovou se do 
postupové dvaatřicítky probojovali i Linda 
Trejbalová, Oskar Klíma, Marek Müller 
a Laura Šišková. Finále se od první fáze jelo 
na dvě kola. Do druhého kola postoupili 
Oskar Klíma, Celine Sommerová a Laura 
Šišková. Do další vyřazovací fáze se ale ani 

jeden z nich nedostal. Celine Sommerová 
tak obsadila 15. příčku, Klíma a Šišková 
skončili shodně na 16. místě.

V týmovém závodě byli českými protiv-
níky v prvním kole Slováci. Slovensko český 
výběr ve složení Celine Sommerová, Oskar 
Klíma, Marek Müller a Linda Trejbalová 
porazil na součet časů. V druhém kole Češi 
nestačili na favorizovanou Itálii a v koneč-
ném pořadí obsadili 5.-9. místo. 

Evropský olympijský festival 
mládeže (19.–26. 3. 2022), 
kompletní výsledky:
Celine Sommerová (slalom: 10. místo, 
paralelní slalom: 15. místo)
Linda Trejbalová (slalom: 25. místo, para-
lelní slalom: 29. místo)
Laura Šišková (slalom: 26. místo, paralelní 
slalom: 16. místo)
Vendula Komárková (slalom: 34. místo, 
paralelní slalom: 43. místo v kvalifikaci)
Marek Müller (slalom: DNF, paralelní 
slalom: 32. místo)
Oskar Klíma (slalom: 35. místo, paralelní 
slalom: 16. místo)
Matyáš Galvas (slalom: 41. místo, paralel-
ní slalom: 47. místo v kvalifikaci)
Jiří Anděl (slalom: paralelní slalom: 38. 
místo v kvalifikaci) 

Juniorské MČR
O juniorské mistrovské tituly v rychlostních 
disciplínách (super-G, alpská kombinace) 
se ve Špindlerově Mlýně bojovalo v rámci 
SPEED WEEKu na začátku ledna. Zlatý 
double získala v kategorii juniorek Natálie 
Zouharová (Ski team Zlín), která ovládla jak 
super-G, tak i alpskou kombinaci. V super-G 
byl nejrychlejším juniorem Vojtěch Kučera 
(SA Špindl). Vítězem alpské kombinace 
v obou juniorských kategoriích se stal 
Marek Müller (r. 2004, M-ALGO Team).

Technická část závodů v rámci mist-
rovství České republiky juniorů se jako 

tradičně konala 
v polovině února 
v Bílé v Beskydech. 
Mistry republiky 
v obřím slalomu se 
stali Linda Trejba-
lová (SKP Kometa 
Brno) a Marek 
Müller. Sedmnác-
tiletý Müller navíc 
ovládl i kategorii 
mladších juniorů. 
Ve slalomu se 
z vítězství radovali 
Celine Sommerová 
(RT Záhrobský) 
a Adam Klíma (SKP 
Kometa Brno). 
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Český pohár

N ejlepší ženou Českého poháru pro 
sezónu 2021/2022 se stala s celkový-

mi 1046 body Tereza Kmochová (r. 1990, TJ 
Jiskra – SK Harrachov), která tak obhájila 
vítězství z minulého ročníku. Na druhém 
místě skončila Aneta Vetrová (r. 1999, SA 
Špindl), bronzová pozice patří Sáře 
Jedličkové (r. 2004, Racing team Záhrob-
ský). Během uplynulého ročníku ČP stanula 
Kmochová dvakrát na stupínku nejvyšším, 
a to konkrétně v alpské kombinaci na 
Speed weeku ve Špindlerově Mlýně, kde se 
v této disciplíně stala mistryní republiky, 
a podruhé na FIS Poháru Jizerských hor, 
kde byla nejrychlejší ve slalomu. Mezi 
nejlepšími třemi skončila celkem pětkrát.

Kategorii juniorek vyhrála Sára Jedlič-
ková, kterou na stupních vítězů doplnily 
druhá Adéla Kestlová (r. 2002, SK Kouty) 
a bronzová Adéla Kyselová (r. 2004, Racing 
team Záhrobský). Mezi mladšími juniorka-
mi kralovala Sára Jedličková. Stříbro získala 
její týmová kolegyně Adéla Kyselová (r. 
2004), bronz náleží Lucii Hlavoňové (r. 
2004) z SKP Komety Brno. 

Český pohár letos odstartoval v lednu Speed weekem a čítal celkem čtrnáct zastávek. 
Z celkového vítězství se mezi ženami radovala Tereza Kmochová (TJ Jiskra – SK Harra-
chov). Kategorii mužů, juniorů i mladších juniorů ovládl Marek Müller (r. 2004, Racing 
Team Záhrobský). Nejúspěšnějším oddílem se stala SKP Kometa Brno.

Kmochová obhájila titul mezi ženami, 
Müller si zapsal zlatý hattrick

Závody ČP 2021/2022
10.–12. 1. ......... SPEED WEEK (Špindlerův Mlýn), SG, AC, SL
13.–16. 1. ......... FIS Pohár Jizerských hor (Albrechtice v Jizerských horách) 2x GS, 2x SL
18.–19. 1. ......... RKZ 1 (Říčky v Orlických horách) GS, SL
20.– 21. 1. ........ FIS Špindl (Špindlerův Mlýn) 2x GS
22.–23. 1. ......... Cena Pece (Pec pod Sněžkou) 2x GS
5.–6. 2. ............... RKZ 2 (Karolinka) GS, SL
14.–17. 2. ......... Helia Sport Cup 2022 (Kouty nad Desnou) 2x GS, 2x SL
19.–21. 2. ......... RKZ 3 (Pec pod Sněžkou) GS, SL, VZ
26. 2–1. 3. ........ MRČ žactva (Bílá v Beskydech) SG, GS, SL, VZ
4.–6. 3. ............... RKZ 4 (Albrechtice v Jizerských horách) GS, SL, VZ 
10.–11. 3. ......... RKZ 5 (Špindlerův Mlýn) 2x SG
12.–13. 3. ......... Klobouk Cup (Karlov pod Pradědem) 2x SL
21.–24. 3. ......... Koutecký pohár (Kouty nad Desnou) 2x GS, 2x SL
26.–27. 3. ......... MČR/FIS (Špindlerův Mlýn) GS, SL 

 Mužskou kategorii ovládl Marek Müller 
(r. 2004, Racing team Záhrobský), který 
uhájil náskok 48 bodů před druhým 
Matoušem Bohoňkem (r. 2002, SA Špindl). 
Müller byl v uplynulém ročníku ČP cel-
kem sedmkrát na stupních vítězů. Jeho 
nejlepšími výsledky jsou dvě druhá místa 
v obřím slalomu z lednových závodů FIS 

Špindl a Cena Pece. Třetí místo obsadil 
Lukáš Svatoš z TJ Spartaku Rokytnice (r. 
2005). Stejné pořadí platilo i v kategorii 
juniorů. Mladší juniory vyhrál opět Marek 
Müler, který si tak připsal vítězný hattrick. 
Druhé místo bral Lukáš Svatoš, z bronzu 
se radoval Patrik Forejtek (r. 2005, ST Svatý 
Petr-LO).
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Na největším sportovním svátku reprezentovalo Českou republiku celkem osm alp-
ských lyžařů a lyžařek. V den uzavření olympijských nominací 16. ledna byli na české 
soupisce Ester Ledecká, Martina Dubovská, Barbora Nováková, Elese Sommerová, 
Jan Zabystřan a Kryštof Krýzl. Díky realokaci míst Mezinárodní lyžařskou federací FIS 
výpravu postupně rozšířily ještě specialistka na rychlostní disciplíny Tereza Nová a sla-
lomářka Gabriela Capová. Nejzkušenějším členem výpravy alpských lyžařů byl Krýzl, 
jenž se zúčastnil už svých čtvrtých olympijských her. Premiérové starty pod pěti kruhy 
si naopak připsalo trio Sommerová, Nováková a Nová. 

Olympijské hry 
v Pekingu: 
Ledecká 13 setin od medaile, Dubovská dosáhla na 
olympijské maximum 
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OBŘÍ SLALOM ŽEN
Olympijská premiéra Elese 
Sommerové skončila v prvním 
kole

E lese Sommerová v obřím slalomu 
otevřela české působení v alpských 

disciplínách na olympijských hrách. 
Premiérový start pod pěti kruhy dvacetileté 
závodnici však nevyšel podle představ. 
Začátek trati jí sedl, na prvním mezičase 
měla třicátý nejrychlejší čas. Pak ale přišla 
chyba, která ji ze závodu vyřadila. „Byl to 
snad nejrychlejší obřák, co jsem kdy jela,“ 
hodnotila česká reprezentantka s americ-
kými kořeny. Olympijskou šampionkou se 

v obřím slalomu stala Švédka Sara 
Hectorová, vítězka třech obřích slalomů 
aktuálního ročníku Světového poháru. Ze 
stříbra se radovala Italka Frederica 
Brignoneová, pro bronz si dojela Švýcarka 
Lara Gut-Behramiová. 

MUŽSKÉ SUPER-G 
Jan Zabystřan zahájil své 
olympijské působení 25. 
místem
V úterý 8. února bylo na programu mužské 
super-G. Českou republiku na startu 
reprezentoval Jan Zabystřan. Do super-G 
vstupoval se startovním číslem 36, na trati 

předvedl jízdu bez výrazných chyb a v cíli 
mu v konečném pořadí patřilo 25. místo. 
Výrazně tak vylepšil 40. místo z této disci-
plíny z her v Pchjongčchangu. „Jízda byla 
podle mě jedna z těch nejlepších, co bych 
teď aktuálně mohl předvést. Na druhou 
stranu ztráta a umístění není tak dobré, jak 
jsem si představoval,“ řekl Zabystřan. Vítě-
zem se stal Rakušan Matthias Mayer, před 
druhým Američanem Ryanem Cochran-Sie-
glem a bronzovým Norem Aleksandrem 
Aamodtem Kildem. 
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SUPER-G ŽEN
Obhajoba Ledecké nevyšla, na 
bronz ztratila pouhých třináct 
setin
Pouhé tři dny od triumfu v paralelním 
obřím slalomu na snowboardu stála Ester 
Ledecká na startu super-G, ve kterém 
obhajovala zlato z her v Pchjong-čchangu. 
Los startovních čísel jí však nepřál a přiřkl 
jí ne příliš výhodnou dvojku. I bez po-
drobnějších informací z trati zvládla svou 
jízdu v celkově pátém nejrychlejším čase, 
za bronzovou medailí zaostala o pouhých 
třináct setin sekundy. Tereza Nová svou 
olympijskou premiéru skončila na 33. mís-
tě, další debutantka Barbora Nováková na 
36. pozici. Super-G ovládla Švýcarka Lara 
Gut-Behramiová, druhá skončila Rakušanka 
Mirjam Puchnerová, bronzová byla další 
Švýcarka Michelle Gisinová. 
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OBŘÍ SLALOM MUŽŮ
Těžké podmínky na trati 
obřího slalomu mužů. Krýzl si 
dojel pro devatenáctou příčku
13. února, v den závodu v obřím slalo-
mu mužů, zasáhlo středisko Jen-čching 
sněžení, které komplikovalo viditelnost na 
trati. Především první kolo se jelo v husté 
chumelenici, trať lemovaly sněhové závěje. 
Krýzl byl v úvodním kole 26., Zabystřan 
první kolo nedokončil, stejně tak jako dal-

SLALOM ŽEN
Dubovská dosáhla na své 
olympijské maximum, Capová 
těsně za TOP30
Den po mužském super-G se v lyžařském 
areálu Jen-čching představily ve svém 
olympijském závodě slalomářky. Česká vý-
prava se opírala hlavně o Martinu Dubov-
skou. Kromě Dubovské byly na startu i další 
české slalomové specialistky Gabriela 
Capová a Elese Sommerová. Po prvním 
kole figurovala Dubovská na 16. místě, 
Capová se Sommerovou byly těsně za 
elitní třicítkou. Do druhého kola šla česká 
slalomářská jednička Dubovská s tím, že 
chce napravit chyby z předcházejícího 
kola a jet více aktivně. Což také učinila a ve 
výsledkové listině se posunula na konečné 
13. místo. Vylepšila si tak své olympijské 
maximum ve slalomu, kterým do té doby 
bylo 22. místo z Her v Soči 2014. Capová 
se umístila na 32. pozici, Sommerová 
druhé kolo nedokončila. Především díky 
bezchybné a rychlé jízdě v druhém kole 
se olympijskou vítězkou stala slalomová 
fenoménka letošní sezóny, Slovenka Petra 
Vlhová, jež po prvním kole figurovala až 
na osmém místě. Pouhých osm setin za ní 
skončila stříbrná Rakušanka Katharina Li-
ensbergerová, třetí dojela Švýcarka Wendy 
Holdenerová. 

KOMBINACE MUŽŮ
Jan Zabystřan sahal 
po životním výsledku, 
kombinační slalom ale 
nedokončil
V kombinačním závodu chtěl Zabystřan 
atakovat svůj nejlepší výsledek kariéry 
– 9. místo z loňského mistrovství světa 
v Cortině d’Ampezzo. Závod rozjel skvělým 
způsobem, po kombinačním sjezdu byl de-
vátý. V kombinačním slalomu však hned v ú-
vodní pasáži podklouzl a bylo po veškerých 
nadějích. Olympijským vítězem v kombinaci 
se stal Rakušan Johannes Strolz, stříbrný byl 
Nor Aleksander Aamodt Kilde, pro bronz si 
dojel Kanaďan James Crawford. 
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ších 33 závodníků. Začátek druhého kola 
byl kvůli počasí odložen o více než hodinu. 
Krýzl svou jízdu zvládl, a i díky výpadkům 
dalších soupeřů poskočil do elitní dvacítky, 
konkrétně na 19. příčku. Tímto výsledkem 
překonal své nejlepší umístění v obřím sla-
lomu pod pěti kruhy, kterým doposud bylo 
23. místo z olympiády ve Vancouveru 2010. 
Závod vyhrál Švýcar Marco Odermatt, 
před Slovincem Zanem Kranjecem a třetím 
Francouzem Mathieu Faivrem. 
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končila. Před českou „obojživelnici“ se ale 
nakonec přeci jen dostaly tři závodnice. 

Druhá česká závodnice na startu Tereza 
Nová byla po sjezdu na 23. místě. I díky 
výpadkům soupeřek ve slalomu si nakonec 
dojela při své olympijské premiéře v alpské 
kombinaci pro velmi solidní 14. místo. Zla-
to brala staronová olympijská šampionka, 
Švýcarka Michelle Gisinová, stříbrná je její 
krajanka Wendy Holdenerová a bronzová 
Italka Federica Brignoneová. 

TÝMOVÝ PARALELNÍ ZÁVOD
Češi vypadli v osmifinále 
s Francií
Český tým ve složení Tereza Nová, Elese 
Sommerová, Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan 
se v úvodním osmifinálovém kole střetl 
s týmem Francie, který reprezentovali Tessa 
Worleyová, Coralie Frasseová Sombetová, 
Alexis Pinturault a Mathieu Faivre. Češi pro-
hráli 1:3, když jediný bod na české konto 
připsal Jan Zabystřan, který porazil úřadují-
cího mistra světa v obřím slalomu Mathieu 
Faivra. Celkově tak česká reprezentace 
obsadila v tomto závodě 14. příčku. 

SJEZD ŽEN 
Útok Ledecké na medaili 
zhatila chyba
Ledecká se na trať sjezdu vydala se startov-
ním číslem pět a hned od startu se do své 
jízdy vrhla po hlavě. Riskovala a volila velmi 
přímou stopu, díky které byla na prvních 
mezičasech v zelených číslech a svůj 
náskok navyšovala. Ve střední pasáži však 
přišla chyba, která zaváněla nebezpečným 
pádem. Ledecká naštěstí situaci ustála, zá-
vod už ale jen ve volném tempu dokončila. 
Nová závod dokončila na 28. místě, hned 
za ní skončila Nováková. Vítězkou se stala 
Švýcarka Corine Suterová, stříbrná byla Ital-
ka Sofia Goggiaová, bronzová Italka Nadia 
Delagová.

SLALOM MUŽŮ
Zabystřan i Krýzl skončili 
v prvním kole
Poslední ryze mužský závod Her v Pekingu 
– slalom – se uskutečnil ve středu 16. úno-
ra. Na startu byli oba čeští reprezentanti: 
Jan Zabystřan i Kryštof Krýzl. Zabystřan se 
startovním číslem 34 chtěl napravit nezdar 

z kombinace a obřího slalomu, které nedo-
končil. Bohužel i ve slalomu chyboval a vy-
řadil se ze hry. Na podobném místě navíc 
vzápětí zopakoval chybu svého reprezen-
tačního parťáka také Krýzl, a nenavázal tak 
na 19. příčku z obřího slalomu. 

Především díky skvělé jízdě ve druhém 
kole se olympijským vítězem ve slalomu 
stal Francouz Clement Noel, pro stříbro si 
dojel Rakušan Johannes Strolz, bronzový 
skončil Nor Sebastian Foss Solevaag. 

ALPSKÁ KOMBINACE ŽEN
Ledecká těsně za medailemi! 
S olympiádou se rozloučila 
čtvrtým místem
To nejlepší přišlo až v posledním individu-
álním závodě olympiády. Ester Ledecká na 
lyžích znovu útočila na cenný kov. Do kom-
binačního sjezdu vyrazila se startovním 
číslem pět. V první části trati chybovala, 
i přesto se ale dlouho držela na průběž- 
ném prvním místě, nakonec po kombina-
čním sjezdu figurovala na druhém místě. 
Přestože slalom téměř netrénuje, předved-
la v něm kvalitní a odvážnou jízdu. Navíc 
do druhého 
kola nastoupila 
s nespecifikova-
ným zraněním 
v dolní části těla, 
které si přivodila 
při tréninku. 
Dlouho se se 
svým výkonem 
držela na medai-
lových pozicích. 
Nepředskočila 
ji ani zřejmě 
největší favoritka 
kombinace Ame-
ričanka Mikaela 
Shiffrinová, jež 
po chybě znovu 
závod nedo-



Žáci
SKIINTERKRITERIUM: Češi 
ovládli hodnocení národů 
jubilejního 60. ročníku

S Od 21. do 22. ledna 2022 se ve Ski 
centru Říčky v Orlických horách konal 

jubilejní 60. ročník nejstaršího mládežnic-
kého lyžařského závodu na světě Skiinter-
kriterium. Akce se konala po dvou letech, 
loni byl závod kvůli covidu zrušen.

V obřím slalomu dívek do 14 let si z Če-
šek nejlépe vedla Adéla Novakovská, která 
si dojela pro bronz.Mezi chlapci v kategorii 
U14 bylo pódium ryze české. Suverénním 
vítězem se stal Kryštof Rycek, kterého na 
pódiu doplnili druhý Ludvík Vacek a třetí 
Zdeněk Přibyl. V obřím slalomu dívek do 
16 let se z vítězství radovala domácí Katrin 
Kudělásková. Ve stejné věkové kategorii 
získali čeští závodníci stříbro a bronz. Dru-
hý dojel Stanislav Kolář, třetí Filip Fuchs. 

 Ve slalomu dívek do 16 let triumfovala 
Češka Leontýna Kondělková. Závod dívek 
do 14 let přinesl překvapení. Češka Agáta 
Slámková a Slovenka Eva Mária Švidroňová 
měly stejný součet časů, a obě se tak staly 
vítězkami. V závodě chlapců do 14 let se 
z vítězného double radoval Kryštof Rycek. 
Na pódiu ho doplnil jeho krajan stříbrný 
Jan Kolb. Česká výprava byla nejúspěšnější 
v hodnocení národů, druzí byli Poláci, třetí 
Slováci. 

ALPECIMBRA FIS CHILDREN 
CUP 2022: Nejlepší český 
výsledek zapsal Kryštof Rycek
Od 26. do 29. ledna 2022 se čeští lyža-
ři v žákovských kategoriích zúčastnili 
Alpecimbra FIS Children Cupu, který je 
považován za neoficiální mistrovství světa 
žáků. Jako tradičně se závodilo v disciplí-
nách slalom, obří slalom a týmový paralelní 
závod. Nejlepšího výsledku dosáhl Kryštof 
Rycek, který si dojel ve slalomu kategorie 
U14 pro 7. místo. V pořadí národů Česká 
republika obsadila 9. příčku.

Celou akci otevřel ve středu 26. ledna 
týmový paralelní závod, ve kterém Česko 
reprezentovala dvě družstva. Součástí 
„A“ týmu byli Katrin Kudělásková, Simona 
Lachmanová, Stanislav Kovář a Václav Hala-
kuc. „Béčko“ tvořili Elen Drápalová, Simona 
Vomáčková, Filip Fuchs a David Janda. 
Lepším byl v konečném zúčtování „B“ tým, 
který obsadil 10. místo. Dvě pozice za ním, 
tedy na 12. místě, skončili členové „Áčka.“

Ve slalomu byl v kategorii U14 nejlepším 
Čechem Kryštof Rycek, který si dojel pro 
7. příčku. Těsně za TOP10 se umístil na 
11. místě Oliver Kasing. Mezi nejlepších 
deset závodnic se v kategorii do 14 let 
dostala Agáta Slámková, která se umístila 
osmá. Pro solidní 12. místo si dojela Eliška 
Hordossy. Natali Anna Machytková obsa-
dila 16. pozici a elitní dvacítku uzavřela 
Adéla Novakovská. V kategorii do 16 let byl 
nejlepším Čechem David Janda, který dojel 
na 27. místě. Mezi dívkami si skvěle vedla 
Leontýna Kondělková, která jen těsně 
skončila za elitní desítkou na jedenácté 
příčce. V obřím slalomu potvrdil skvělou 

formu Ludvík Vacek potvrdil skvělou formu, 
a připsal si další výsledek v TOP10. V obřím 
slalomu U14 skončil na 10. místě. Mezi 
chlapci do 16 let se do TOP20 probojoval 
Stanislav Kovář, který dokončil na 19. místě. 
Nejlepší českou dívkou do 16 let byla 18. 
Leontýna Kondělková. 

MČR ŽACTVA: Kondělková 
čtyřnásobnou mistryní 
republiky
Od 26. února do 1. března 2022 ve Ski areá-
lu Bílá v Beskydech bojovali žáci o mistrov-
ské tituly v disciplínách obří slalom, slalom, 
superobří slalom a vyřazovacím závodě. 

V kategorii mladších žákyň si na své 
konto připsala dva mistrovské tituly Agáta 
Slámková, která ovládla slalom a superobří 
slalom. Mistryní republiky v obřím slalomu 
se ve stejné věkové kategorii stala Adéla 
Novakovská, druhá skončila Eliška Hor-
dossy. Ta později zvítězila ve vyřazovacím 
závodě. Mezi žáky do 14 let bylo závodní 
pole mnohem více vyrovnané, mistry 
republiky se stali čtyři různí závodníci. 
Obří slalom ovládl Ondřej Thér, ve slalomu 
zvítězil Matyáš Gross, mistrem republiky 
v obřím slalomu je Kryštof Rycek a vítězem 
vyřazovacího závodu se stal Zdeněk Přibyl. 

V kategorii starších žákyň ovládla 
všechny dívčí závody Leontýna Konděl-
ková, a stala se tak čtyřnásobnou mistryní 
republiky. Mezi staršími žáky dosáhl na 
dva triumfy Stanislav Kovář (obří slalom 
a vyřazovací závod). Mistrovský titul ze 
slalomu patří Davidovi Jandovi, nejrychlej-
ším starším žákem v superobřím slalomu 
byl Filip Fuchs. 
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Ester Ledecká
SVĚTOVÝ POHÁR
23.10.2021 Soelden obří slalom DNQ
3.12.2021 Lake Louise sjezd  12.
4.12.2021 Lake Louise sjezd  22.
5.12.2021 Lake Louise super-G 13.
15.1.2022 Zauchensee sjezd  8.
16.1.2022 Zauchensee super-G 9.
22.1.2022 Cortina d'Ampezzo sjezd  3.
23.1.2022 Cortina d'Ampezzo super-G 8.
26.2.2022 Crans Montana sjezd  1.
27.2.2022 Crans Montana sjezd  2.
5.3.2022 Lenzerheide super-G 26.
16.3.2022 Courchevel/Meribel sjezd  7.
17.3.2022 Courchevel/Meribel super-G 14.

OLYMPIJSKÉ HRY
11.2.2022 Peking super-G 5.
15.2.2022 Peking sjezd 27.
17.2.2022 Peking alpská kombinace 4.

Jan Zabystřan
EVROPSKÝ POHÁR
27.1.2022 Saalbach-Hinterglemm super-G 26.

OLYMPIJSKÉ HRY
8.2.2022 Peking super-G 25.
20.2.2022 Peking týmový paralelní závod 14.

Gabriela Capová 
EVROPSKÝ POHÁR
24.2.2022 Bad Wiessee slalom 15.
20.3.2022 Soldeu slalom 14.

OLYMPIJSKÉ HRY
9.2.2022 Peking slalom 32.

Tereza Nová
EVROPSKÝ POHÁR
13.1.2022 Orcieres-Merlette 1850 sjezd 20.
4.2.2022 Sarntal super-G  19.

OLYMPIJSKÉ HRY
11.2.2022 Peking super-G 33.
15.2.2022 Peking sjezd 28.
17.2.2022 Peking alpská kombinace 14.
20.2.2022 Peking týmový paralelní závod 14.

Ondřej Berndt
EVROPSKÝ POHÁR
8.1.2022 Berchtesgaden slalom  23.

Filip Forejtek
EVROPSKÝ POHÁR
20.12.2022 Glungezer obří slalom  28.

Alena Labaštová
EVROPSKÝ POHÁR
20.2.2022 Crans Montana sjezd 30.

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ
3.3.2022 Panorama sjezd 5.
5.3.2022 Panorama super-G 5.

Barbora Nováková
EVROPSKÝ POHÁR
9.12.2022 Zinal super-G 27.
9.12.2022 Zinal super-G 17.
4.2.2022 Sarntal super-G 28.

OLYMPIJSKÉ HRY
11.2.2022 Peking super-G 36.
15.2.2022 Peking sjezd 29.

Elese Sommerová
EVROPSKÝ POHÁR
19.1.2022 Meiringen-Hasliberg slalom 30.
20.3.2022 Soldeu slalom 26.

OLYMPIJSKÉ HRY
20.2.2022 Peking týmový paralelní závod 14.

Linda Trejbalová
MISTROVSKÉ ZÁVODY
6.4.2022 Štrbské Pleso (SVK) obří slalom  3.

Martina Dubovská
SVĚTOVÝ POHÁR
20.11.2021 Levi slalom 13.
21.11.2021 Levi slalom  6.
28.11.2021 Killington slalom 18.
29.12.2021 Lienz slalom 12.
4.1.2022 Záhřeb slalom DNF1
9.1.2022 Kranjská Gora slalom DNF1
11.1.2022 Schladming slalom 18.
12.3.2022 Aare slalom 15.
19.3.2022 Courchevel/Meribel slalom 17.

OLYMPIJSKÉ HRY
9.2.2022 Peking slalom 13.

EVROPSKÝ POHÁR
16.12.2021 Valle Aurina/Ahrntal slalom  5.

Kryštof Krýzl
EVROPSKÝ POHÁR
19.12.2021 Glungezer obří slalom 3.
20.12.2021 Glungezer obří slalom 4.

OLYMPIJSKÉ HRY
13.2.2022 Peking obří slalom  19.
20.2.2022 Peking týmový paralelní závod 14.

STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY
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MČR DOSPĚLÍ 2022

MUŽI SLALOM ŽENY

1. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 1. DUBOVSKÁ Martina Ski klub Špindl
2. BERNDT Onřej Bižu Jablonec 2. CAPOVÁ Gabriela SKI team Ostrava
3. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 3. TREJBALOVÁ Linda SKP Kometa Brno
4. KLÍMA Oskar SKP Kometa Brno 4. NOVÁ Tereza ŚC Černý
5. KOTZMANN Adam SK Šumperk 5. KMOCHOVÁ Tereza ´TJ Jiskra-SK Harrachov
6. KOULA Jan Loko Trutnov 6. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno

MUŽI SUPEROBŘÍ SLALOM ŽENY

1. KOULA Jan TJ Loko Trutnov 1. KMOCHOVÁ Tereza TJ Jiskra-SK Harrachov
2. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 2. ZAHÁLKOVÁ Tereza VSK VUT Brno
3. NOVÁK Oskar SA Špindl 3. ZOUHAROVÁ Natálie SKI TEAM Zlín
4. KUČERA Vojtěch SA Špindl 4. VETROVÁ Aneta SA Špindl
5. MULLER Marek Racing team Záhrobský 5. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
6. LINHART Adam TJ Slavoj Plzeň 6. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel. Meziříčí

MUŽI OBŘÍ SLALOM ŽENY

1. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 1. CAPOVÁ Gabriela SKI team Ostrava
2. SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 2. NOVÁ Tereza SC Černý
3. KOTZMANN Adam SK Šumperk 3. KMOCHOVÁ Tereza TJ Jiskra-SK Harrachov
4. SKOŘEPA Jan LK VS Praha 4. PEROUTKOVÁ Barbora Racing team Záhrobský
5. KOULA Jan Loko Trutnov 5. ŠPAČKOVÁ Nela SKP Kometa Brno
6. BERNDT Onřej Bižu Jablonec 6. VETROVÁ Aneta ŚA Špindl

MUŽI ALPSKÁ KOMBINACE ŽENY

1. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec 1. KMOCHOVÁ Tereza TJ Jiskra-SK Harrachov
2. FIALA Eduard LO TJ VS Praha 2. ZOUHAROVÁ Natálie SKI TEAM Zlín
3. MULLER Marek Racing team Záhrobský 3. ZAHÁLKOVÁ Tereza VSK VUT Brno
4. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p/S 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
5. NOVÁK Oskar SA Špindl 5. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel.Meziříčí
6. HARTIG Jiří LO Spartak Vrchlabí 6. VETROVÁ Aneta SA Špindl

MUŽI  ŽENY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. KMOCHOVÁ Tereza TJ Jiskra SK Harrachov
2. BOHONĚK Matouš SA Špindl 2. VETROVÁ Aneta SA Špindl
3. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 3. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobsk
4. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 4. KESTLOVÁ Adéla SK Kouty
5. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 5. KYSELOVÁ Adéla Racing team Záhrobsk
6. KOTZMANN Adam SK Šumperk 6. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno

JUNIOŘI  JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobsk
2. BOHONĚK Matouš SA Špindl 2. KESTLOVÁ Adéla SK Kouty
3. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 3. KYSELOVÁ Adéla Racing team Záhrobsk
4. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 4. HLAVOŇOVÁ Lucie ASKP Kometa Brno
5. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 5. TREJBALOVÁ Linda SKP Kometa Brno
6. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 6. BALEJOVÁ Karolína Racing team Záhrobsk

MLADŠÍ JUNIOŘI  MLADŠÍ JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobsk
2. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 2. KYSELOVÁ Adéla Racing team Záhrobsk
3. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 3. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno
4. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 4. BALEJOVÁ Karolína Racing team Záhrobsk
5. KLÍMA Oskar SKP Kometa Brno 5. ŠIŠKOVÁ Laura Racing team Záhrobsk
6. HLAVOŇ Jakub SKP Kometa Brno 6. KOVÁŘOVÁ Jitka Slovan Pec p/S

DRUŽSTVA

1. SKP Kometa Brno  4.153 b.
2. Racing team Záhrobský 3.469 b.
3. Sportovní Akademie Špindl 3.103 b.
4. SK Kouty 1.436 b.
5. Ski Bílá 1.141 b.
6. Slovan Pec p/S 1.058 b.

ČESKÝ POHÁR 2022

STARŠÍ ŽÁCI  STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. JANDA David SA Špičák 1. KONDĚLKOVÁ Leontýna SA Špindl
2. FUCHS Filip Ski Bílá 2. VOMÁČKOVÁ Simona SK klub Ještěd (SKJ)
3. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 3. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
4. HALAKUC Václav Ski Bílá 4. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
5. FÍLA Patrik SA Špindl 5.  LUKÁŠKOVÁ Viktorie Nela SK klub Ještěd (SKJ)
6. KNOBLOCH Jan SA Špindl 6. KUDĚLÁSKOVÁ Katrin ST Victoria Brno

MLADŠÍ ŽÁCI  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. RYCEK Kryštof Ski Bílá 1. HORDOSSY Eliška SA Špindl
2. PŘIBYL Zdeněk Ski Bílá 2. MACHYTKOVÁ Natali Anna SA Špindl
3. KONRT Kryštof Ski team Harranti Harrachov 3. NOVAKOVSKÁ Adéla SA Špindl
4. VACEK Ludvík VSK VUT Brno 4. SLÁMKOVÁ Agáta SA Špindl
5. KOLB Jan SK Jánské Lázně 5. KRÁLOVÁ Hedvika SKI RACE ODRY
6. KAŠING Oliver Ski Bílá 6. POLÁČKOVÁ Kateřina Ski Bílá

DRUŽSTVA

1. Sportovní Akademie Špindl 10.293 b.
2. Ski Bílá  6.144 b.
3. Ski team Harranti Harrachov  2.521 b.
4. ST Victoria Brno  2.199 b.
5. Ski klub Ještěd (SKJ)  2.187 b.
6. SK Lajdáček  1.883 b.

ČESKÝ POHÁR ŽACTVO 2022
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MČR JUNIOŘI 2022

JUNIOŘI SLALOM JUNIORKY

1. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 1. SOMMEROVÁ Celine Racing team Záhrobský
2. BOHONĚK Matouš SA Špindl 2. HUML Zoe nezařazená
3. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 3. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
4. ANDĚL Jiří Ski klub MEZ Vsetín 4. ŠIŠKOVÁ Laura Racing team Záhrobský
5. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 5. TREJBALOVÁ Linda SKP Kometa Brno
6. HLAVOŃ Jakub SKP Kometa Brno 6. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno

JUNIOŘI OBŘÍ SLALOM JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. TREJBALOVÁ Linda SKP Kometa Brno
2. KUČERA Vojtěch SA Špindl 2. LABAŠTOVÁ Alena Racing team Záhrobský
3. BOHONĚK Matouš SA Špindl 3. PEROUTKOVÁ Barbora Racing team Záhrobský
4. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 4. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
5. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 5. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno
6. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 6. KESTLOVÁ Viktorie SK Koiuty

JUNIOŘI SUPEROBŘÍ SLALOM JUNIORKY

1. KUČERA Vojtěch SA Špindl 1. ZOUHAROVÁ Natálie SKI TEAM ZLÍN
2. MULLER Marek Racing team Záhrobský 2. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
3. LINHART Adam TJ Slavoj Plzeň 3. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel.Meziříčí
4. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p/S 4. JEDLIČKOVá Sára Racing team Záhrobský
5. BOHONĚK Matouš SA Špindl 5. KYSELOVÁ Adéla Racing team Záhrobský
6. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 6. SVINKOVÁ Sára Racing team Záhrobský

JUNIOŘI ALPSKÁ KOMBINACE JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. ZOUHAROVÁ Natálie SKI TEAM ZLÍN
2. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p/S 2. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
3. LINHART Adam TJ Slavoj Plzeň 3. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel.Meziříčí
4. BOHONĚK Matouš SA Špindl 4. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
5. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 5. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
6. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 6. HRADILOVÁ Žofie TJ Loko Trutnov

MLADŠÍ JUNIOŘI SLALOM MLADŠÍ JUNIORKY

1. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 1. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
2. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 2. ŠIŠKOVÁ Laura Racing team Záhrobský
3. HLAVOŃ Jakub SKP Kometa Brno 3. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno
4. MULLER Marek Racing team Záhrobský 4. KOVÁŘOVÁ Jitka Slovan Pec p/S
5. HANZAL Kryštof Bižu Jablonec 5. BALEJOVÁ Karolina Racing team Záhrobský
6. VOVES Jan Racing team Záhrobský 6. BALŠINKOVÁ Elena SKI RACE ODRY 

MLADŠÍ JUNIOŘI OBŘÍ SLALOM MLADŠÍ JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. PEROUTKOVÁ Barbora Racing team Záhrobský
2. KUČERA Vojtěch SA Špindl 2. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
3. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 3. HLAVOŇOVÁ Lucie SKP Kometa Brno
4. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 4. KYSELOVÁ Adéla Racing team Záhrobský
5. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 5. MILATOVÁ Hana Ski Bílá
6. KUČERA Štěpán SA Špindl 6. BALEJOVÁ Karolina Racing team Záhrobský

MLADŠÍ JUNIOŘI SUPEROBŘÍ SLALOM MLADŠÍ JUNIORKY

1. KUČERA Vojtěch SA Špindl 1. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
2. MULLER Marek Racing team Záhrobský 2. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel.Meziříčí
3. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 3. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
4. PERISSINOTTO Mattia SKP Kometa Brno 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
5. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 5. NOVÁČKOVÁ Karolína TJ Slavoj Plzeň
6. KLÍMA Oskar SKP Kometa Brno 6. GLAISTER Mia Maria SA Špindl

MLADŠÍ JUNIOŘI ALPSKÁ KOMBINACE MLADŠÍ JUNIORKY

1. MULLER Marek Racing team Záhrobský 1. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)
2. FOREJTEK Patrik ST Svatý Petr-LO 2. BALEJOVÁ Karolína Ski klub Vel.Meziříčí
3. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 3. JEDLIČKOVÁ Sára Racing team Záhrobský
4. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p/S 4. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá
5. HLAVOŃ Jakub SKP Kometa Brno 5. HRADILOVÁ Žofie TJ Loko Trutnov
6. SULOVSKÝ Mikuláš Bižu Jablonec 6. TRACHTOVÁ Valentýna  SK Lajdáček
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MČR ŽACTVO 2022

STARŠÍ ŽÁCI SLALOM STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. JANDA David SA Špičák 1. KONDĚLKOVÁ Lerontýna SA Špindl
2. FUCHS Filip Ski Bílá 2. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
3. KNOBLOCH jan SA Špindl 3. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd (SKJ)
4. KOKEŠ Dan Ski Bílá 4. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
5. ŽÁK Hugo Ski klub Ještěd (SKJ) 5. KUDĚLÁSKOVÁ Katrin ST Victoria Brno
6. BŘÍZA Josef Ski klub Ústí n/O 6. EISMANOVÁ Tereza TJ Slavoj Plzeˇbn

STARŠÍ ŽÁCI OBŘÍ SLALOM STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 1. KONDĚLKOVÁ Leontýna SA Špindl
2. FUCHS Filip Ski Bílá 2. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd (SKJ)
3. JANDA David SA Špičák 3. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
4. Fíla Patrik SA Špindl 4. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
5. KNOBLOCH jan SA Špindl 5. KOČÍ Laura SA Špindl
6. ZVĚDĚLÍK Vojtěch SK Vrbno 6. LACHMANNOVÁ Simona Ski team Harranti Harr

STARŠÍ ŽÁCI SUPEROBŘÍ SLALOM STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. FUCHS Filip Ski Bílá 1. KONDĚLKOVÁ Leontýna SA Špindl
2. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 2. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
3. HALAKUC Václav Ski Bílá 3. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
4. JANDA David SA Špičák 4. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd (SKJ)
5. ŽÁK Hugo Ski klub Ještěd (SKJ) 5. HOBZOVÁ Emma Nordika Ski Zlín
6. KNOBLOCH jan SA Špindl 6. TOMŠÍKOVÁ Lucie SA Špindl

STARŠÍ ŽÁCI VYŘAZOVACÍ ZÁVOD STARŠÍ ŽÁKYNĚ

1. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 1. KONDĚLKOVÁ Leontýna SA Špindl
2. FUCHS Filip Ski Bílá 2. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd (SKJ)
3. HALAKUC Václav Ski Bílá 3. KŘÍŽOVÁ Klára SA Špindl
4. FÍLA Patrik SA Špindl 4. DRÁPALOVÁ Elena Ski Soláň
5. JANDA David SA Špičák 5. TOMŠÍKOVÁ Lucie SA Špindl
6. BEDNAŘÍK Jan SK Jánské Lázně 6. DLOUHÁ Viktorie SK Jánské Lázně

MLADŠÍ ŽÁCI SLALOM MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. GROSS Matyáš ST Victoria Brno 1. SLÁMKOVÁ Agáta SA Špindl
2. VACEK Ludvík VSK VUT Brno 2. HORDOSSY Eliška SA Špindl
3. KAŠING Oliver Ski Bílá 3. MACHYTKOVÁ Natali Anna SA Špindl
4. KUČERA Adam SA Špindl 4. ŇOVAKOVSKÁ Adéla SA Špindl
5. PŘIBYL Zdeněk Ski Bílá 5. POLÁČKOVÁ Kateřina Ski Bílá
6. KUNRT Kryštof Ski team Harranti Harra 6. KRÁLOVÁ Hedvika SKIU RACE ODRY 

MLADŠÍ ŽÁCI OBŘÍ SLALOM MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. THÉR Ondřej TJ Slavoj Teplice n/M 1. NOVAKOVSKÁ Adéla  SA Špindl
2. VACEK Ludvík VSK VUT Brno 2. HORDOSSY Eliška SA Špindl
3. RYCEK Kryštof Ski Bílá 3. MACHYTKOVÁ Natali Anna SA Špindl
4. KUČERA Adam SA Špindl 4. SLÁMKOVÁ Agáta SA Špindl
5. BALEJ Marek Ski klu Vel.Meziříčí 5. POLÁČKOVÁ Kateřina Ski Bílá
6. CHROUSTOVSKÝ Da HB Ski team 6. BANKOVÁ Ema SK Šumperk

MLADŠÍ ŽÁCI SUPEROBŘÍ SLALOM MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. RYCEK Kryštof Ski Bílá 1. SLÁMKOVÁ Agáta SA Špindl
2. PŘIBYL Zdeněk Ski Bílá 2. MACHYTKOVÁ Natali Anna SA Špindl
3. KUČERA Adam SA Špindl 3. KRÁLOVÁ Hedvika SKI RACE ODRY
4. KOLB Jan SK Jánské Lázně 4. FOLWARCZNA Sára Ski Mosty
5. THÉR Ondřej TJ Slavoj Teplice n/M 5. LUCÁKOVÁ Laura Racing team Záhrobský
6. CHROUSTOVSKÝ Da HB Ski team 6. BANKOVÁ Ema SK Šumperk

MLADŠÍ ŽÁCI VYŘAZOVACÍ ZÁVOD MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

1. PŘIBYL Zdeněk Ski Bílá 1. HORDOSSY Eliška SA Špindl
2. RYCEK Kryštof Ski Bílá 2. MACHYTKOVÁ Natali Anna SA Špindl
3. KAŠING Oliver Ski Bílá 3. SLÁMKOVÁ Agáta SA Špindl
4. BALEJ Marek Ski klub Vel.Meziříčí 4. POLÁČKOVÁ Kateřina Ski Bílá
5. KUNRT Adam Ski team Harranti Har 5. NOVAKOVSKÁ Adéla SA Špindl
6. GROSS Matyáš ST Victoria Brno 6. KRÁLOVÁ Hedvika SKI RACE Odry
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SEZNAM REPREZENTAČNÍCH 
DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2021–2022
Reprezentační družstvo A 

ŽENY

Jméno Ročník narození Klub

Gabriela Capová 1993 Ski Team Ostrava
Martina Dubovská  1992 Ski klub Špindl
Ester Ledecká  1995 Dukla Liberec
Tereza Nová 1998 SC Černý
Kateřina Pauláthová  1993 Ski klub Pauláth

MUŽI

Jméno Ročník narození Klub

Ondřej Berndt  1988 TJ Bižuterie Jablonec
Filip Forejtek  1997  SK Úlice
Tomáš Klinský 1998  Sokol Deštné
Kryštof Krýzl  1986 Dukla Liberec
Jan Zabystřan  1998 Dukla Liberec

JUNIORKY

Jméno Ročník narození Klub

Alena Labaštová  2002 RT Záhrobský
Barbora Nováková 2002 SA Špindl
Hana Semeráková  2004 Slovan Pec pod Sněžkou
Elese Sommerová  2001 RT Záhrobský
Barbora Zíková  2001 Sokol Špičák

JUNIOŘI

Jméno Ročník narození Klub

Adam Klíma  2001 SKP Kometa Brno
Štěpán Kroupa  2003  SK Písek
David Kubeš  2002 Tesla Pardubice
Vojtěch Kučera  2004 SA Špindl
Marek Müller  2004  M-ALGO team

Reprezentační družstvo B

JUNIORKY

Jméno Ročník narození Klub

Barbora Peroutková  2004 RT Záhrobský
Celine Sommerová  2003 RT Záhrobský
Linda Trejbalová  2003 SKJ Ještěd

Reprezentační družstvo C

ŽENY

Jméno Ročník narození Klub

Klára Gašparíková 2001 SA Špindl
Zazie Huml  2001  -
Tereza Kmochová  1990 Jiskra Harrachov

MUŽI

Jméno Ročník narození Klub

Jan Koula  2000 Lokomotiva Trutnov
Marek Müller 1998 Sokol Špičák
Daniel Paulus  1994 SA Přerov
Jan Skořepa  1996 LK VS Praha
Michal Staszowski  1995 Ski Mosty
Ondřej Surkoš  2000 SKP Kometa Brno

JUNIOŘI 

Jméno Ročník narození Klub

Oskar Klíma 2004 SKP Kometa Brno
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Tereza Kmochová vítězka české poháru s rodiči 
a Láďou Forejtkem

Lukáš Svatoš Sp.Rokytnice, vedl v ČP nakonec 
skončil na 3.místě

Reprezentant ČR družstva C Michal Staszowski 
ukončil kariéru stylově

Přehled všech mistrů republiky k 30. výročí

Ladislav Forejtek-předseda a ředitel závodů Martin 
Vrzgula předávají medaile na MČR J
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Pugét růží udělal manažerce OSÚ AD SLČR Danutě 
Štrougalové a asistentce úseku Michaele Jaroušové 
velkou radost

Na závodech v Koutech, měří slovenská skupina 
z rolby

Vyhlašování výsledků v Albrechticích fandili i děti 
TJ Bižu Jablonec

Matouš Bohoněk SA Špindl vedl v ČP nakonec se 
umístil na 2.místě

Živěla ,,bojs´´ Na závodech v Albrechticích moderuje televizní 
hlasatelka Marcela Augustová
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Vyhlášení družstev ČP žactva ve Špindlu

Les tyčí v Peci Při paralelních závodech bylo ve Špindlu použito 
nové startovací zařízení

Brifink techniků v Koutech Juniorští mistři republiky na Bílé
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Otec a syn Krýzlovi Kateřina Pauláthová po své poslední jízdě v kariéře 
slaví s nejbližšími 

Vítězka obřího slalomu na MČR Gabriela Capová při 
rozhovorech 

Usměvavý Ondřej Berndt po své poslední jízdě 
v závodní kariéře

Reprezentační večeře s vzácnou návštěvou 
z OLYMPu  
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ZA JEJICH PODPORU V SEZÓNĚ 2021–2022

DĚKUJE VŠEM 
SVÝM PARTNERŮM

sekretariatad@czech-ski.com

MEDIALNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

SPORT  EQUIPMENT

ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER


