
Hodnocení účasti na zahraničních závodech 2019/20  
Nejvýraznějším výsledkem uplynulé sezóny je určitě vítězství Katrin Kuděláskové na závodech Pokal 

Loka ve Slovinsku, kde úspěch českého týmu zvýraznila ještě třetím místem Barbora Peroutková také 

v obřím slalomu. Po roční pauze se tak opět podařilo získat medailová umístění na jednom 

z nejprestižnějších závodů. 

Celou řadu míst na stupních vítězů se letos podařilo získat v Říčkách (Kučera 1. OS, Halakuc 1. OS, Fíla 

1. SL, Knobloch 2. OS, Kondělková 2. SL, Kovář 2. SL, Drápalová 3. SL, Kovář 3. OS, Müller 3. OS, 

Peroutková 3. OS, Kudělásková 3. OS, Kučera 3. SL), jejichž letošní ročník patřil mezi naše nejúspěšnější. 

Závodů ve Vrátné se náš tým letos nezúčastnil kvůli termínové kolizi se Zimní Olympiádou dětí a 

mládeže.  

Na závodech v italské Folgarii (dříve Topolino) jsme se letos opět zúčastnili s kompletními dvěma 

družstvy (A, B). V paralelním závodě družstev oba naše týmy postoupili do vyřazovací části, kde se 

umístily na 6. a 12. místě. V individuálních závodech naši závodníci získali celkem 7 umístění v první 

patnáctce, nejlépe Peroutková 8. v OS a Halakuc 9. v OS. 

Pokal Loka ve Slovinsku byl, jak zmíněno výše, velmi úspěšný. Kromě pódiových umístění Kuděláskové 

a Peroutkové jsme získali ještě dalších 8 umístění v první patnáctce. 

I letos se náš tým zúčastnil týmového závodu kategorie U16 v Kitzbühelu, kde se jezdí na extrémně 

ledové trati preparované pro závody světového poháru. Náš tým bohužel zaznamenal příliš mnoho 

nedokončených jízd a skončil na 7. místě z osmi zúčastněných. 

Sportovní úrovní (nejtvrdší konkurence) byl i letos jednou z nejlepších akcí závod OPA U16 cup, který 

se jel ve Španělsku a kterého se účastní jen 10 pozvaných států (cca. 50 závodníků na kategorii). 

Zúčastnilo se 6 českých závodníků kategorie U16 (2 chlapci a 4 dívky). Nejlépe 2x 11. místo Peroutkové 

v SG a OS, což jsou velmi solidní výsledky. 

Další obvyklé závody v Abetone a Val d’Isere byly zrušeny z důvodu koronavirové krize. 

Celkově byla na mezinárodním poli letošní zkrácená sezóna pro naše žáky velmi úspěšná. Naši nejlepší 

závodníci dokázali ve většině případů držet krok se světovou špičkou. Faktem zůstává, že naše špička 

je ve srovnání s lyžařsky nejsilnějšími státy podstatně užší a výkonnostní rozdíly mezi našimi závodníky 

větší.  

 


