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SLOVO 
PŘEDSEDY

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

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

KOMISE STK-R OSÚ AD
Předseda: Petr Houser

METODICKÁ KOMISE
Předseda: Radim Jireš

KOMISE MLÁDEŽE
Předseda Jaroslav Bogdálek

TRENÉRSKÁ RADA JUNIORŮ 
A NOMINAČNÍ KOMISE JUNIORŮ
Předseda: Jan Fiedler
Členové: Tomáš Klinský, Jan Čermák, 
Filip Marek, Tomáš Hvorecký

NOMINAČNÍ KOMISE ŽEN 
A MUŽŮ
Předseda: Stanislav Kmoch
Členové: Eva Kurfürstová, Filip Marek, 
Jan Fiedler

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

TRENÉRSKÁ RADA MUŽŮ:
Předseda: Filip Marek
Členové: Aleš Krýzl, Ladislav Forejtek, 
Michal Kunst

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE OSÚ AD

Sekretariát SLČR a kanceláře

OSÚ AD

Cukrovarnická 483/42

162 00 Praha 6 – Střešovice

Telefon: +420 220 980 618

alpin@czech-ski.com

sekretariatAD@czech-ski.com

Danuta Štrougalová

+420 608 555 088

Michaela Jaroušová

+420 737 222 451

STRUKTURA ÚSEKU

OHLÉDNUTÍ 2018/19 
vydal OSÚ AD SLČR: 
Texty a korekce Eva Kurfürstová, grafika Petr Antoníček, 
Foto: SLČR, Zoom Agence a další

V ážení čtenáři, lyžaři 
a přátelé,

zimní sezóna je definitivně 
u konce. Letošní zima oproti 
sezónám předcházejícím byla 
velmi bohatá na sněhovou nadíl-
ku. Skvělé sněhové a povětrnost-
ní podmínky na konci sezóny 
využili někteří naši závodníci 
v perfektně připravených areá-
lech v Harrachově a na Klínovci 
až do Velikonoc.

Nemohu nezmínit nejúspěš-
nější lyžařskou akci naší novo-

dobé historie, Světový pohár žen ve Špindlerově Mlýně. Divácky 
i organizačně úspěšnou akci podpořily svými výkony a skvělým 
přístupem k divákům dvě současné hvězdy Michaela Shiffrinová 
s Petrou Vlhovou. Skvělého úspěchu na domácí půdě dosáhla naše 
reprezentantka, skvělá lyžařka a stoupající hvězda Gabriela Capo-
vá, která svou jízdou v druhém kole vybojovala 15. místo. Nesku-
tečným způsobem byla po celou dobu povzbuzována elektrizují-
cím davem diváků. Skvěle se také prezentovala Martina Dubovská, 
která svou jízdou se stejně obrovskou podporou diváků vybojovala 
své první letošní SP body. Výsledky obou našich reprezentantek 
byly sladkou tečkou velmi úspěšné akce.

V letošním roce se uskutečnilo ve švédském Åre mistrovství světa 
v alpském lyžování. Skvělého úspěchu dosáhl 15. místem v kom-
binaci Jan Zabystřan, 21. místem ve slalomu se blýskla Gabriela 
Capová, ikona našeho sportu Ester Ledecká vybojovala 15. místo 
v kombinaci a 17. místo ve sjezdu. 

Děkuji všem našim reprezentantům za dosažené výkony a všem 
přeji vynikající přípravu a úspěšnou sezónu nadcházející.

Lepších výsledků budeme dosahovat až odbouráme typicky 
 „českou“ závistivost a nepřejícnost. Motorem úspěchu musí být 
týmová práce a mělo by platit pro všechny heslo „jeden za všechny, 
všichni za jednoho“. Chybí nám větší profesionalita, ctění pravidel 
a dohod. Chybí nám profesionálnější vystupování vůči našim spon-
zorům a partnerům. Toto jsou úkoly pro nás všechny, toto jsou výzvy, 
kterým budeme čelit a na kterých, věřím, budeme společně pracovat 
ku prospěchu jednotlivců a tím i celého týmu. 

Základem našeho úseku, našeho sportu a naší činnosti jsou děti. 
Stejně jako v předcházejících letech proběhlo i v letošní zimě mnoho 
skvělých pohárků, vynikajících závodů napříč naší republikou. 
Žákovská kategorie prošla velkou změnou. Nejenom opětovné rozdě-
lení kategorií na mladší a starší. Významnou změnou bylo zavedení 
hodnocení dovednostních prvků. Jediným důvodem této změny je 
zlepšit techniku a vychovat z našich dětí mnohem lepší lyžaře. Lyža-
ře, kteří nás budou reprezentovat na světových, evropských i uni-
verzitních závodech, lyžaře, kteří ve svém dospělém věku budou své 
dosažené zkušenosti předávat mladším generacím. Byl to rok první, 
ve spolupráci s metodickou komisí a komisí mládeže budeme a hlav-
ně musíme neustále pracovat na vylepšení přípravy našich dětí.

Nedílnou součástí tohoto úkolu je vzdělávací systém. Systém, který 
bude vychovávat ještě lepší trenéry pro předžákovské, žákovské 
i juniorské kategorie. Letos jsme organizovali, bohužel, jenom jeden 
workshop. Z časových a technických důvodů se nepodařilo uspo-
řádat těchto pracovních setkání více. Pro nadcházející sezónu se to 
pokusíme s Vaší spoluprací vylepšit.

Všem našim funkcionářům, trenérům, pořadatelům, dobrovolní-
kům, rodičům a přátelům našeho sportu děkuji za Vaši práci, nasaze-
ní pro rozvoj našeho úseku, našeho sportu.

Děkuji naší Radě za vynikající spolupráci, nasazení a činnost pro 
náš sportovní úsek. 

Děkuji Danutě a Michaele za jejich každodenní pracovní nasazení.
Vám všem přeji hodně zdraví, skvělé léto.

S lyžařským pozdravem
Skol

Ladislav Forejtek

ALPSKÝCH 
DISCIPLÍN
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P řípravu Ester zahájila jarním blokem na ledovci Kaunertal, kde 
zvládla vedle otestování lyží vybrat i nové vhodné lyžáky, který-

mi nahradila prasklé, zlaté olympijské. Do přípravy se poprvé zapojil 
nový fyzioterapeut Michal Lešák, který nahradil Jakuba Marka. 

Znovu se na lyže Ester postavila až v září v Chile. Předtím musela 
kvůli angíny vynechat jedno soustředění v Zermattu. Tři týdny 
v Chile proběhly podle plánu týmu STR a i letos Tomáš Bank přizval 
k tréninku naše nejlepší muže.

Závodní sezónu zahájila v kanadském Lake Louise a také letos 
zde 3x bodovala. První sjezd byla 21. Ve druhém sjezdu se do jízdy 
opřela na hranici možností a vybojovala skvělé 10. místo. V super-
-G brala čtyři body za 27. místo. Už v Lake Louise bylo znát, že tlak 
veřejnosti na olympijskou šampiónku chtě nechtě doléhá, a že chce 
za každou cenu ukázat svou kvalitu a dostát image superhrdinky. 
Dokonce natolik, že před světem spolu s týmem tajili skutečnost, 
že si jen několik dní před Lake Louise na snowboardu zlomila palec 
a musela být v americkém Vailu operována a tím zdravotní anabáze 
naší lyžařky v USA neskončila. Mimochodem, anesteziologem při 
její operaci byl Dr. Shiffrin, otec momentálně nejlepší lyžařky světa. 
Tomáš Bank i Ester se shodli na jednom: „Je na čem pracovat, ale 
na to všechno, co jsme museli před Lake Louise řešit, jsou to dobré 
výsledky.“

Do konce kalendářního roku Ester nastoupila ještě k závodům ve 
Sv. Mořici (29. místo v SG) a ve Val Gardeně, kde zavítal ženský SP 
vůbec poprvé. Jeden z tréninků Ester vyhrála, v závodě pak po jízdě 
s mnoha chybami byla 29. a vydolovala další dva body do poháru. 
V super-G však zajela skvělé 11. místo – nejlepší svěťákový výsledek 
kariéry v této disciplíně. „Mám strašnou radost. Jízdu jsem si hrozně 
moc užila - každou bránu, do cíle jsem přijela úplně šťastná. Bylo mi 
v ten okamžik jedno, kolik mám ztrátu, i když i ta ztráta byla krásná,“ 
radovala se.

A důvod k radosti měla i v Cortině d‘Ampezzo, kde startovala 
v kariéře poprvé a byla to láska na první pohled. Po 17. místě 
z úvodního sjezdu zajela druhý sjezd fantasticky na 8. místě! Opět 
ukázala, že se dokáže ze dne na den na téže trati zlepšit. „Mám 
radost, že se mi to takhle povedlo. Přesto pořád platí, že je co 
dohánět. Ale jsem spokojená a z 8. místa mám fakt strašnou radost, 
protože jsem tady na tom kopci poprvé v kariéře a každý TOP10 
výsledek je fantastický.“ Prodloužený víkend v Cortině uzavřela 
16. místem v super-G.

Jen čtyři dny nato začalo padací období, vůbec první v kariéře Es-
ter. V oblíbeném Ga-Pa spadla v SG, ve sjezdu po velké krizi, kterou 
nakonec ustála, skončila poprvé v sezóně mimo bodované pozice. 
Na Ga-Pa de facto navazovalo MS v Åre, do kterého si nepřivezla 
optimální psychické nastavení. Hned v prvním tréninku sjezdu, den 
před závodem SG, opět spadla. „Vůbec nebyla schopna závodit, 
věděli jsme, že mistrovské SG budeme muset obětovat, aby si Ester 
dokázala, že dokáže dojet do cíle a začala si opět trochu důvěřovat,“ 
říkal Tomáš Bank po 27. místě, které úřadující olympijská šampiónka 
oplakala. Naštěstí se ale rychle oklepala a v AC skončila 15., což jí 
opět rozzářilo úsměv na tváři. Zajistila si tak 16 bodů do WCSL a po-
zici TOP30 pro další sezónu. Ve sjezdu jí patřilo 17. místo. „S jízdou 
jsem spokojená. Byl to takový sjezd – sprint,“ řekla ke zkrácenému 
závodu a dodala: „Rozhodovala každá maličkost. Ale udělala jsem 
všechno tak, jak jsem měla naplánované.“

Do konce sezóny už ji čekalo pouze finále SP ve sjezdu v Andoře, 
na než se kvalifikovala podruhé v řadě. Skončila 18. s malou ztrátou 
1,42s. na vítězku. „Právě s tou ztrátou jsem spokojená, to je super. 
Navíc jsem se oproti oběma tréninkům zlepšila a z toho mám také 
radost. Celkově to hodnotím pozitivně.“

Sezónu zakončila jako 24. žena světa ve sjezdu, 28. žena světa 
v super-G a 29. žena světa v alpské kombinaci. „Každým rokem jsem 
o kousek lepší a výš v listině, každý rok se posouvám. Snažím se 
a dělám, co můžu. Dál budu dělat co mě baví, dál budu kombinovat 
oba sporty.“ Tomáš Bank k sezóně říká: „Z mého pohledu ta loňská 
byla lepší. Nejen proto, že se podařilo vyhrát Olympiádu, ale proto, 
že na co Ester sáhla, to vyšlo. Letos jsme se někdy i trápili a od té 
doby, co spadla v Garmischi, byla na Ester vidět určitá nejistota, 
neriskovala tolik.“

My gratulujeme k další vynikající sezóně!

ESTER 
LEDECKÁ

Specialistka na rychlostní disciplíny i letos úspěšně kombinovala alpské lyžování se 
snowboardingem, a proto zdaleka neabsolvovala celý seriál SP. Dvanáct startů 
proměnila v devět bodování a podruhé v kariéře se nominovala na finále Světového 
poháru. MS jí nevyšlo podle představ. Během sezóny se musela vyrovnávat 
s větším tlakem na svou osobu i s nadměrným očekáváním veřejnosti.

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH SP VÝSLEDKŮ 
ESTER LEDECKÉ
19. 01. 19 Cortina d‘Ampezzo ITA WC downhill  8.
01. 12. 18 Lake Louise CAN WC downhill 10.
19. 12. 18 Val Gardena ITA WC super-G 11.
20. 01. 19 Cortina d’Ampezzo ITA WC super-G 16.
18. 01. 19 Cortina d‘Ampezzo ITA WC downhill 17.
13. 03. 19 Soldeu AND WC downhill 18.
30. 11. 18 Lake Louise CAN WC downhill 21.
02. 12. 18 Lake Louise CAN WC super-G 27.
18. 12. 18 Val Gardena ITA WC downhill 29.
08. 12. 18 St. Moritz SUI WC super-G 29.

Podruhé v řadě i v kariéře 
se nominovala na finále 
Světového poháru ve sjezdu
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S
ezónu zahájila obřím slalomem SP v Söldenu. Nepostoupila, 
ale naznačila, že dokáže být na rovinaté části rychlá, když 

posledním úsekem projela jako desátá nejrychlejší. V prvním 
slalomu SP ve finském Levi zase na vrchní rovině byla druhá. 
„Jednou bych to ráda propojila, aby z toho byly body.“ Ty přišly 
o týden později v americkém Killingtonu. Původně vypadalo, že 
ani nenastoupí, protože ji po sedmadvacetihodinovém přesunu 
z Levi do Killingtonu skolila viróza, ale nakonec z toho bylo 19. 
místo ve slalomu a vyrovnání loňského umístění z Kranjske Gory. 
„Ráno před závodem jsem si říkala, že by to mohlo vyjít, protože 
počasí i podmínky (mžilo a pistu solili) byly podobné jako 
v Kranjske Goře a i profil svahu je podobný. Z bodů mám radost. 
Bude to teď jednodušší pro hlavu, do dalších závodů už nemám co 
ztratit,“ řekla a my doplňujeme, že opět ukázala, jak pozoruhodně 
jezdí roviny. Ve 2. kole první devítivteřinový úsek vyhrála o 0,23s. 

V sezóně bodovala v SP ještě dvakrát. V rozbředlém Mariboru 
pár dní před zahájením MS proklouzla do 2. kola jako nejvyšší 
postupující číslo (43). „Emoce byly velké, protože to bylo o fous 
a nebyla jsem si jistá, že mě někdo zezadu nevytlačí mimo třicítku. 
Druhé kolo jsem jela naplno, chtěla jsem využít jedničku, což se 
myslím povedlo,“ podotkla k 3. času druhého kola a konečnému 
26. místu.

Nejlepšího výsledku kariéry ale dosáhla před domácím pub-
likem ve Špindlerově Mlýně. Její výkon ve slalomu byl parádní. 
Devatenácté místo v 1. kole a ve 2. kole útok, který vynesl sen-
zační 15. místo. „Mám strašnou radost. Pocitově jsem se cítila lépe 
v 1. kole, ve druhém už mi v závěru trochu docházely síly, bylo to 
fakt náročné a navíc v 2. kole nahoře jsem udělala nějakou chybu.“ 
Ta však Gábinu vyburcovala k ještě rychlejší jízdě, následující rovi-
natý úsek byla opět ze všech nejrychlejší. „Byl to krásný zážitek,“ 
zářila zaslouženě v cíli.

O výborný výsledek se prala také na MS, kde nakonec i přes 
chybu skončila ve slalomu na velmi dobrém 21. místě, viz článek 
o MS.

Skvělé bylo Gábino počínání v letošním Evropském poháru. 
Jeden slalom vyhrála (zatím se to povedlo jen 3 ženám v samo-

statné historii ČR. Kromě ní ještě Záhrobské a Kurfürstové), 
v jednom skončila 2. a v dalších 6 závodech v TOP10, z toho 2x 9. 
v obřím slalomu, což je její vylepšené maximum v OSL. K premié-
rové výhře v Obdachu prozradila: „Když jsem po 1. kole vedla, sna-
žila jsem se nastavit, jako by byl trenér na mě za 1. kolo naštvaný 
a jet na úplný risk. Den předtím jsem totiž po 1. kole také vedla, 
ale neustála jsem to a skončila druhá. Z výhry mám fakt velkou 
radost. Hlavně z toho, že jsem to ve 2. kole zvládla. Je to fajn, prv-
ních 6 FIS bodů v kariéře je taky fajn, spíš super,“ smála se. Celkem 
nasbírala 420 bodů v této soutěži (dosavadní české maximum), 
z toho 353 ve slalomu (rovněž české maximum) a jako první česká 
žena v novodobé historii ČR skončila na stupních vítězů v hodno-
cení disciplíny EP. Jeden závod před finále šla dokonce do vedení, 
které ale posledním závodem ztratila. „V 2. kole posledního 
závodu asi sehrála roli psychika, i když za mě jsem do toho šla 
naplno, ale klesla jsem z 5. na 13. místo, a to rozhodlo. Bezpro-
středně po závodě převládalo zklamání. Byl to pocit, jako když se 
dostaneš do finále velkého zápasu v tenise a ten zápas prohraješ. 
Taky se tolik nesměješ. Samozřejmě si toho 2. místa vážím, je to 
skvělý úspěch, jen chvilku trvalo, než se dostavila radost.“ Gábina 
si na příští sezónu vysloužila jmenovitou nominaci od FIS na 
všechny slalomy SP (s výjimkou finále). 

Skvělými výkony a výsledky si zajistila také skvělé FIS body. 
Průměr 6,82 FIS bodů ji řadí momentálně na 20. místo na světě. 
V SP pak bude nasazovaná hned za TOP30, pokud do ní po pár 
závodech neskočí. Letos získala v SP 33 bodů, což je vynikající 
výchozí pozice. Ve WCSL jí patří 35. příčka.

Dle svých slov si klade postupné cíle, které si plní krok za krokem. Letos ale nejen 
že si je plnila, ale přidala k nim i několik nečekaných bonusů, jako 15. místo na domá-
cím SP nebo vítězství v závodě Evropského poháru, či celkové 2. místo v pořadí 
slalomu EP. Gratulace patří jí i jejímu slovinskému trenérovi Boštjanu Božićovi.

Sezóna snů

GABRIELA
CAPOVÁ

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH SP A TOP EP 
VÝSLEDKŮ GABRIELY CAPOVÉ
09. 03. 19 Špindlerův Mlýn CZE WC slalom 15.
25. 11. 18 Killington USA WC slalom 19.
02. 02. 19 Maribor SLO WC slalom 26.
05. 02. 19 Obdach AUT EC slalom 1.
04. 02. 19 Obdach AUT EC slalom 2.
04. 12. 18 Trysil NOR EC slalom 4.
2018/19 EVROPSKÝ POHÁR   slalom 2.
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Z měnila trenéra. Věřila, že jí to dá nový impuls a posune dál 
po mnohaleté spolupráci s otcem Janem. Ten jí také chtěl 

dát více prostoru a částečně se věnovat svým věcem. Angažovali 
trenéra Branislava Bízika, obětavého lyžařského nadšence. 
Spolupráce si ale nesedla. Lidsky? Profesně? To už nyní není 
podstatné. V týmu už na začátku závodní sezóny začalo být 
dusno, které se stupňovalo, k tomu přišly vážné zdravotní neduhy 
otce. Výkonnost Martiny šla dolů, v SP se nebyla schopna se 
startovním číslem hned za třicítkou ani přiblížit postupu mezi 
třicet nejlepších. Bylo patrné, že si nevěří a také technicky 
přestávala být jistá. 

Během ledna se s trenérem definitivně rozešli, začala opět 
trénovat s otcem a postupně nacházet ztracenou rovnováhu. Na 
EP v Melchsee – Frutt ještě v lednu zajela 15. místo, následovalo 
12. místo v Obdachu se čtvrtým a druhým nejrychlejším časem 
druhých kol. 

Mistrovství světa v Åre zastihlo Martinu v nemoci. Zdravá odjela 
ještě týmovou soutěž, ale následně lehla s horečkou a angínou. 
Týmový lékař Jiří Beznoska nasadil antibiotika, která dobrala den 
před oblíbeným slalomem. Zkusila nastoupit a byla za tu možnost 
ráda, ale zvládla pouze jedno kolo, do druhého po konzultaci s lé-
kařem nenastoupila. „Šla jsem rovnou z postele na start. Myslela 
jsem, že mi něco z toho, co mám netrénováno zůstalo, ale síla 
byla pryč už asi v patnácté bráně. Nohy neposlouchaly, byla jsem 
úplně KO.“

K závodění se Martina vrátila začátkem března na Evropském 
poháru v Jasné, kde vybojovala 14. místo a ve 2. kole se opět 
blýskla rychlým - třetím - časem. Výsledek sezóny, kterým se 

zachránila, přišel o pár dní později na domácím SP ve Špindlerově 
Mlýně. Zajela výborné 23. místo a získala vytoužené body do Svě-
tového poháru. „Mám radost, že jsem zase na bodech. 23. místo 
je vzhledem k vývoji letošní sezóny a všemu, co jsem si v ní zažila, 
úplně super,“ radovala se. Do jejího týmu mezitím vstoupil další 
trenér, bývalý závodník a svěřenec Martinina otce Jana, Andrej 
Prevuzňak.

Pak už jí čekalo pouze finále EP, kde obsadila 14. místo. Celkem 
bodovala v letošním ročníku slalomu EP 6x, získala 94 bodů do 
hodnocení disciplíny, což jí vyneslo 24. místo a slušnou startovní 
pozici v Evropském poháru pro začátek příští sezóny. 

Místo MČR ještě vyrazila na Far East Cup do Ruska se snahou 
vyjet si - stejně jako loni - FIS body na příští sezónu. První slalom 
nedokončila, ve druhém skončila pátá, dobově to ale nevyšlo. 

Kromě výborných umístění v EP i FEC a 23. místa v SP Martina 
vyhrála dva závody kategorie FIS (SL ve Pfelders za 12,84 FIS bodů 
a OSL ve Škofja Loce za 24,97 FIS bodů) a jednou byla 3. (SL Pfel-
ders za 15,83 FIS bodů). Celkem letos absolvovala 26 závodů.

Ve světovém žebříčku jí s 11,60 FIS body v SL patří 66. místo na 
světě. Pro příští sezónu je českou slalomovou dvojkou a nadále 
bude útočit na body ve Světovém poháru.

Sezóna očima Martiny: „Nejvíc si vážím a těší mě body na 
domácím SP ve Špindlu. Jak už jsem několikrát dříve zmínila, bylo 
to super, jízdy mi vyšly a diváci byli skvělí. Celkově ale pro mě byla 
tato sezóna velmi těžká z vícero důvodů. Lyžování mi nešlo podle 
představ a zdraví také nebylo úplně v pořádku. Byl to také první 
rok, kdy při mně jako hlavní trenér nestál otec, podařilo se to až na 
poslední dva SP v Mariboru a ve Špindlu.“

Martina Dubovská je po letošní sezóně opět o něco zkušenější. Výměna trenéra, 
náročné období po psychické stránce, nemoc na MS. Přesto zvládla nakonec vybojo-
vat osm světákových bodů a čtyři TOP15 výsledky v Evropském poháru.

MARTINA DUBOVSKÁ
Nejnáročnější sezóna kariéry

ť
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S
ezónu zahájil závody Jihoamerického poháru v rámci 
soustředění v Chile. Ve slalomu skončil 2. za Ondřejem 

Berndtem a před Tomášem Klinským, což bylo vůbec poprvé, co 
naši muži obsadili kompletní stupně vítězů v kontinentálním 
poháru.

Hlavní závodní sezónu měl rozdělenou do několika bloků 
a zahájil ji v prosinci sérií Far East Cupů v Číně. Dařilo se mu zde už 
loni, letos se ale zase zlepšil. Jedenkrát vyhrál, třikrát zajel stupně 
vítězů, jednou byl čtvrtý. Z Číny si odvážel dosud nejlepší body 
kariéry. Ve slalomu průměr 11,62 FIS bodů, které v závěru sezóny 
pak ještě vylepšil a v obřím slalomu 17,19 FIS bodů. Obřákové 
body mu už do konce sezóny zůstaly a v porovnání s předchozí 
sezónou znamenají zlepší o deset bodů.

Následovala série dvou Evropských a třech Světových pohárů, 
která vyvrcholila ve Wengenu 27. místem v alpské kombinaci 
a prvními svěťákovými body v kariéře. AC ve Wengenu měla letos 
opět kvůli špatné předpovědi počasí přehozené pořadí disci-
plín. První se jel SL a v něm Zaby zajel parádní 12. čas. „Slalom 
je disciplína, která mi vyhovuje víc než sjezd, ale necítil jsem se 
v něm zase tak dobře, že bych měl být dvanáctý. Bylo to pro mě 
překvapení a super výsledek,“ říkal. Do sjezdu nastupoval jako 
devatenáctý. „Chtěl jsem to uválet tak, abych celkově zajel dobrý 
výsledek. Ten wengenský sjezd je tvrdý a těžký a na dlouhých 
rovinkách tady trochu ztrácím. Ale jsem spokojený. Po slalomu 
jsem si strašně přál, aby mě - když přijedu do cíle sjezdu - předjelo 
co možná nejméně lidí, a abych také nějaké předjel já. A čtyři jsem 
dal, tak jsem rád.“

Na rychlostním MČR získal stříbro v AC a dva bronzy v DH a SG. 
Speed Week ve Špindlu považoval za dobrý trénink před MS, které 
následovalo. V Åre se blýskl 15. místem v alpské kombinaci. Do 
DH části se pustil odvážně. Patřila mu 28. příčka a za nejlepším D. 
Parisem zaostal na zkrácené trati 1,68s. „Jízda se mi celkem líbila 
a i s tou ztrátou jsem celkem spokojený,“ říkal ke sjezdu a bodům 
31,22. Ve slalomu pak zajel 9. nejrychlejší čas, a to se nevyhnul 
dvěma nemalým chybám, které ho stály ještě lepší výsledek. Důvod 
ke spokojenosti ale rozhodně měl – za 15. místo získal 16 bodů do 
WCSL a po sezóně je v TOP30 ve WCSL. „Za to patnácté místo jsem 
strašně moc rád. A je to určitě motivace do dalších závodů,“ pronesl 
s úsměvem na rtech. Z MS přeletěl rovnou na MSJ. V DH byl 20., 
v SG 14. „Sjezd byl takový na rozkoukání po cestě z MS, 14. místo 
v SG už bylo příjemné,“ říká Honzův trenér Filip Marek. V alpské 
kombinaci pak útočil na zlato, ale po posledním mezičase 2. kola, 
na němž měl náskok 0,68s, se mu scvakly lyže k sobě a vypadl. „Byla 
to škoda a taky mu to trochu srazilo sebevědomí,“ podotkl F. Marek. 
Hned po MSJ přeletěl do Ruska na Univerziádu. Vybral si zde svou 
sérii výpadků. V SL, OSL i AC svítilo u jeho jména DNF, dojel pouze 
SG na 13. místě, s týmem obsadili 4. místo v TE.

Po pauze místo na MČR odletěl do Ruska na FEC, aby zkusil 
ještě vylepšit startovní pozice na příští rok. A to se jak v SG, tak 
hlavně v SL povedlo. SG vyhrál za 23,21 FIS bodů a ve slalomu si 
odvezl za 1. místo 6,00 FIS bodů. Bodový průměr 6,95 mu zajistí 
konkurence schopnou startovní pozici za TOP30 v SP na příští rok. 
Kromě toho získal trofej za 1. místo v hodnocení FEC v SG, 2. skon-
čil ve FEC celkově a třetí v SL.

První body v SP v kariéře, 15. místo z MS v alpské kombinaci, celkové 2. místo ve 
Far East Cupu, z toho tři vítězství v individuálních závodech, poprvé v kariéře šes-
tibodový výsledek, pozice české jedničky v mužích v SL, AC a DH, tři juniorské tituly 
mistra ČR.

Výborná sezóna
JAN ZABYSTŘAN
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ním maximem a znamená těsnou pozici české jedničky v OSL (pět 
míst před Zabystřanem, devět před Krýzlem). „Se sezónou nejsem 
úplně spokojený. Něco se povedlo, něco ne. Nepovedlo se zajet 
výsledek ve Svěťáku, na který jsem podle mého letos měl a na MS se 
bohužel taky nedařilo – ať už to byla nemoc nebo ne tak dobrá jízda 
v kombinačním sjezdu. Na druhou stranu se mi podařilo zlepšit FIS 
body jak v SL, tak v OSL. Hlavně v SL mi to nebude dávat zase tak 
špatné startovní číslo na příští rok v EP i v SP. S vyhlídkou na další 
sezónu vím, co je potřeba zlepšit a doufám, že se nějaké výsledky jak 
v EP, tak v SP dostaví.“ 

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
Slibně rozjetá sezóna Kateřiny Pauláthové skončila zraněním kole-
ne. Do sezóny 2018/19 Kateřina nevstupovala z optimálních pozic. 
Předchozí sezónu předčasně ukončila kvůli potížím se zády a ne-

„A“ TÝM

ONDŘEJ BERNDT ZAŽIL DOBROU 
SEZÓNU, I KDYŽ BODY V SP PO 
DVOU LETECH CHYBĚLY

J iž tradičně se zúčastnil rychlostního tréninku v Chile a stejně 
jako loni v Chile absolvoval SAC v technických disciplínách. 

Slalom s přehledem vyhrál za 12,44 FIS bodů, což byly do té doby 
jeho nejlepší body v kariéře, 3. skončil v obřím slalomu. Mimocho-
dem, naši muži ve slalomu SAC v Chile obsadili kompletní stupně 
vítězů ve složení Berndt, Zabystřan, Klinský. K dalšímu výraznému 
zlepšení bodů došlo na FEC v Číně, když Ondra skončil 2x 2. a 1x 3. 
a odvezl si životní bodový průměr 9,20 FIS bodů a cca 60. místo na 
světě. Dostal se na průběžné první místo v ČR (v závěru sezóny byl 
ale předstižen Janem Zabystřanem, 
který si na FEC v Rusku vyjel průměr 
pod sedm bodů) a jako jednička byl 
nasazován do SP v SL i AC po zbytek 
sezóny. Právě v těchto disciplínách 
měl šanci na bodované pozice, ale 
nezadařilo se. Bohužel Ondrovi příliš 
nevyšlo ani MS, na kterém onemoc-
něl. Nicméně skvěle mu vyšel lednový 
Speed Week ve Špindlerově Mlýně, 
během něhož vyhrál všech 6 závodů, 
získal tři tituly mistra ČR (DH, SG, AC). 
Další dva přidal v březnu (SL, OSL) 
a stal se tak prvním, který dokázal 
získat v jednom roce 5 mistrovských 
titulů v kategorii dospělých. Zabodo-
val také v březnu na mistrovství 
Slovenska v Jasné, když v obřím 
slalomu obsadil 2. místo za 11,74 FIS 
bodů (nejlepší výsledek kariéry), 
průměr 15,46 je rovněž jeho dosavad-

DALŠÍ ČLENOVÉ 
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stihla si vyjet FIS body. Proto měla na začátku sezóny v oblíbeném 
obřím slalomu přes čtyřicet FIS bodů. Přípravu na sezónu 2018/19 
ale stihla zahájit jen s cca dvouměsíčním zpožděním a v listopa-
du odletěla spolu s otcem Radovanem do Kanady, kde se k nim 
připojil tým Terezy Kmochové. Tři týdny trénovali v Panoramě 
a následně odjeli sérii devíti Severoamerických pohárů. Po šesti 
týdnech se domů zpoza Atlantiku vracela spokojená se 416 NAC 
body na kontě, které nakonec znamenaly celkové 12. místo 
(6. v SG, 7. v DH, 9. v AC a 15. v OSL). V individuálních závodech 
NAC zaznamenala 4. místo v SG v nejlepší bodové hodnotě 
kariéry 18,91. Na 2. a 3. nejvyšší stupeň se postavila ve sjezdu, 
nejlepšího výsledku ale dosáhla v obřím slalomu. Se startovním 
číslem 37 se prosadila na 6. místo (19,23 FIS bodů) a o den později 
byla 3. za 11,92 FIS bodů. Průměr 15,58 FIS bodů znamenal návrat 
na průběžné 2. místo v ČR. Jak se po sezóně ukázalo, jednalo se 
o body, kterými se dostala na pozici české obřákové jedničky pro 
sezónu 2019/20. V SG se posunula na 2. místo v ČR. V SP startovala 
letos 3x: 2x OSL (Semmering, Kronplatz) a SG v Cortině d’Ampe-
zzo. Bohužel ani jeden závod nedokončila. Před MS ještě starto-
vala na Evropském poháru v Les Diablerets, kde bodovala v AC 
22. místem. Na MS v Åre se jí povedlo SG. Skončila 24. s obstojnou 
ztrátou 2,53s a byla nejlepší Češkou v tomto závodě, když hvězda 
týmu Ester Ledecká odsadila 27. příčku. Tím však úsměvné dny 
skončily. Osudné se jí staly skoky ve sjezdech. „Bohužel, neumím 
je. Leknu se, zpanikařím a narovnám se ve snaze se co nejrychleji 
dostat zpět na zem, jenže přitom jdu dozadu, takže dopadám 
z výšky na paty.“ Koleno už Kateřinu nepustilo po zbytek MS 
k plné zátěži. Následná MRI odhalila prasklý meniskus. „Jsem 
ráda, že před dvěma roky operovaný přední zkřížený vaz vydržel.“ 
Odjela ještě SP ve Špindlerově Mlýně, nechtěla si nechat ujít SP 
před domácím publikem. Závod nedokončila a ihned zamířila na 
operaci k MUDr. Jiřímu Beznoskovi, který musel nejen odebrat 
část menisku, ale pohrát si také s chrupavkami, postranním vazem 
a závěsnými vazy čéšky. Rekonvalescence trvala 8 týdnů.

SEZÓNA NÁVRATU KRYŠTOFA 
KRÝZLA
Kryštof se letos vracel po 
zranění kolene, které si 
způsobil před ZOH 2018. Po 
půlroční vynucené pauze se 
zvládl na sezónu připravit 
a hned v prvním závodě 
vše vypadalo dobře. Na SP 
v Levi ve slalomu s vysokým 
startovním číslem 64 zajel 
31. čas a 2. kolo mu uniklo 
o pouhých 0,06s. Mohl to být 
návrat s velkým ‚N‘, ale nebyl 
a podobnou příležitost už si 
do konce sezóny nevytvořil. 
Na prosincových FEC v Číně 
skončil 2., 4. a 5. za 14,49 
FIS bodů, 18,16 a 19,75. V březnu se na FEC ještě vrátil do Ruska. 
Páté místo v SL znamenalo 19,21 FIS bodů, v OSL zajel 2x 9. místo. 
Celkem bodoval v letošním FEC 9x, získal 340 bodů v soutěži. Na 
mistrovství Belgie skončil 2. v SL za 14,51 FIS bodů, na mistrovství 
Ruska v OSL 3. Na MČR letos získal 3 medaile: stříbrné v SG a DH, 
bronzovou v AC. Letos vyjeté FIS body jsou slušné, a to hlavně 
v kontextu nového systému bodování platného od 1. 7. 2019, ale 
pro Kitana, který byl zvyklý pohybovat se na hranici šesti bodů 
a deset už považoval za nedostačující, je to málo. Naplno se tak 
ukázalo to, co u většiny závodníků, a sice, že první sezóna po pře-
tržených vazech v koleni bývá slabší. Navíc měl Kryštof smůlu na 

MS v Åre, když chytil v tréninku sjezdu špicara a hodně si narazil 
holeň, což ho vyřadilo na další tři týdny. Kitane, vydrž a nepolevuj 
v úsilí, protože hned ta další sezóna bývá většinou nesrovnatelně 
lepší!

FILIP 
FOREJTEK v srpnu 
odcestoval studovat do 
USA na Univerzity of 
Colorado, kde během 
sezóny absolvoval sérii 
univerzitních závodů, několik 
Severoamerických pohárů 
(NAC), v nichž 4x bodoval 
(23. v SG, 25. a 27. v DH 
v Sugarloaf, 27. v OSL v Burke 
Mountain) a také dva Světové 
poháry v prosinci v Beaver 
Creeku. Byl nominován na 
MS, ale nakonec kvůli zranění 
nemohl přiletět. V tréninku 
si zlomil palec na ruce tak nešťastně, že si přetrhl i vazy, musel na 
operaci a následně ruce dopřát klid na zahojení. Jeho nejlepšími 
výsledky jsou 2. a 4. místo v UNI obřích slalomech na Aljašce, kde 
si vyjel 16,05 a 22,58 FIS bodů, což dělá bodový průměr 19,32 FIS 
bodů, díky kterým se nominoval do reprezentačního „A“ týmu 
mužů i na příští sezónu. V USA plánuje Filip zůstat i příští sezónu. 
„Jsem rád, že jsem v USA mohl tento rok být, člověku to obecně 
dost dá, rozšíří si obzory a vyzkouší něco nového. Z hlediska 
sportovního to pro mě byla dost špatná sezóna, nedařilo se mi na 
závodech a v lednu jsem si zlomil ruku, což nějakým způsobem 
ovlivnilo výsledky, ale ani tak se mi moc nedařilo. Důsledek 
přípravy to myslím není, máme tady ve škole skvělé zázemí pro 
sport, dělali jsme hodně kondičku a od října měli i dost kvalitního 
tréninku na sněhu (4x týdně po celou dobu). Líbilo se mi, že 
jsme hodně cestovali do různých středisek a států. Co mě nejvíc 
zklamalo? Že jsem se zranil před MS a přišel o něho.“

„B“ TÝM

PAVLA KLICNAROVÁ v lednu na rychlostním 
MČR oficiálně ukončila sportovní kariéru, formálně, bohužel, 
mnohem dříve. Psal se 4. prosinec 2017, rozježdění před 
tréninkem SG na SP ve Sv. Mořici, skok – komprese – pád – 
komplikovaná zlomenina holenní i lýtkové kosti – operace ve 
Sv. Mořici – podcenění pooperačních komplikací tamními lékaři 
– rozvinutý kompartment syndrom – nekróza holenního svalu 
a holenního nervu - převoz do FN Brno – série operací, během 
níž museli Pavle odstranit 50 % holenního svalu odpovědného 
za přitahování špičky nohy k bérci a během nichž odhalili špatně 
reponovanou frakturu holenní kosti v proximální, tedy kolenní 
části. Následky: ztráta citu v noze, nemožnost přitáhnout špičku 
nohy, nestabilní koleno, ukončená sportovní kariéra.

Pavla Klicnarová startovala na MS v Ga-Pa 2011 a Sv. Mořic 2017 
(nejlépe 28. v AC 2017), 1x na MSJ ve Formigalu (26. místo DH), 3x 
na Světové zimní univerziádě, 31x v závodě EP a 7x v závodě SP. 
Největším úspěchem je 26. místo z SP v alpské kombinaci v Crans 
Montaně 2017, což bylo spolu se stříbrnou medailí v kombinaci ze 
Světové zimní univerziády v Sierra Nevadě 2015 vrcholem Pavliny 
kariéry. V SAC se v Chile a Brazílii umístila 6x v TOP10, nejlépe 6. ve 
sjezdu. Vyhrála mezinárodní mistrovství Slovenska 2014 v OSL za 
17,44 FIS bodů, což bylo i nejlepší bodovou hodnotou její kariéry. 
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Na mezinárodním mistrovství ČR 2013 získala bronzovou medaili 
v SG. 

„Nejlepší vzpomínky mám právě na univerzitní stříbrný závod 
v kombinaci. Ten závod byl specifický, změnily se během dne 
podmínky na, pro mě ne tolik silný, slalom. Povedl se mi ale zajet 
dobře a bylo tam hodně pozitivních emocí. A Ještě více jich bylo 
u svěťákových bodů v Crans Montaně a silné bylo i vítězství na 
mistrovství Slovenska v obřím slalomu. Hodně se mi tam povedlo 
2. kolo a tak to bylo i za kvalitní FIS body, nejlepší v kariéře. Teď je 
ale na prvním místě dát si do kupy nohu, abych byla připravena 
pro další život, který bych chtěla mít alespoň částečně aktivní.“ 
Pavlo alias Pepi, děkujeme za reprezentaci a přejeme hlavně dob-
ré zdraví a hodně pozitivních dní na lyžích v jakékoliv jiné roli.

DANIEL 
PAULUS 
ZMĚNIL 
TRENÉRA 
I LYŽE.
Přešel na lyže Atomic, začal se 
připravovat společně s kluky 
z týmu pod vedením Michala 
Kunsta, absolvoval letní 
přípravu v Chile. Nominoval 
se na MS, kde úspěšně zvládl 
kvalifikaci jak na SL, tak na 
OSL a právě v hlavním závodě 
v obřím slalomu se ukázal ve 
velmi dobrém světle, když za-
jel 32. místo s vysokým star-
tovním číslem 61. Po 1. kole 
byl z českých reprezentantů 
dokonce nejrychlejší, ale ve 
druhém ho o jedno místo 
a celkových šest setin předjel 
Jan Zabystřan. Dan ČR re-
prezentoval také na Světové 
zimní univerziádě, ze které si 
odvezl dvě 7. místa (SL, OSL) 

a 4. místo z týmové soutěže. Ve slalomu si vyjel dosud nejlepší 
body v kariéře (průměr 25,75), v obřím slalomu podle původní-
ho systému obhájil loňské body (23,68), ale v novém bodovém 
systému si svou pozici vylepšil o celých 45 míst, čímž splnil kritéria 
do reprezentačního týmu mužů na příští rok. Jak na sezónu nahlíží 
on sám? „Měl jsem nějaké předsezónní cíle, hlavně co se týká FIS 
bodů, po výkonnostní krizi leden-únor jsem z nich i slevil. Potom 
se mi vydařilo MS, počínaje solidními výkony v tréninku na ledu 
s Italy, konče pro mě příjemným vrcholem – 32. místem v obřím 
slalomu, kde je asi nejcennější výkon v 1. kole. S Univerziádou 
jsem byl taky dost spokojený, i když po SG jsem málem kupoval 
letenku domů, ale technické disciplíny a náročnost kopce to na-
štěstí zachránily. Jestli je na této sezóně něco opravdu pozitivního, 
tak dokončení OSL na MČR, celkově dvakrát vicemistr a bronzová 
placka z paralelu k tomu je paráda.“ A my doplňujeme, že vyjetý 
reprezentační tým mužů je také paráda. 
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TEREZA KMOCHOVÁ OZDOBILA 
PROTRÁPENOU SEZÓNU PRVNÍM 
TITULEM KARIÉRY.
Nejlepší neslyšící lyžařka 
světa letos bojovala seč 
mohla, výsledky ale ne-
přicházely takové, jaké by 
chtěla. Sezónou se zkrátka 
s trenérem Janem Kvasničkou 
a maminkou Katkou Prok-
šovou protrápili. Nejednou 
došlo i na slzy, ale vidět bylo 
i šťastný úsměv. To když 
startovala před domácím 
publikem na SP ve Špindlero-
vě Mlýně, a i když burácející 
davy nemohla slyšet, viděla 
jak ji fandí a vnímala velmi 
pozitivní atmosféru celé akce. 
Štěstí se jí v tváři zračilo také, když se stala poprvé v kariéře, v 28 
letech, mistryní ČR ve slalomu žen. „Strašně moc jsem po tom 
titulu toužila, byl to jeden z mých sportovních cílů a teď ho mám,“ 
říkala. Přípravu Tereza absolvovala napříč ženským, mužským 
i juniorským týmem, podle toho, jak potřebovala. Když na listopad 
Kateřina Pauláthová domluvila trénink v Kanadě, jela také. 6x bo-
dovala v ANC, nejlépe 11. místem ve sjezdu. Celkem nasbírala 103 
bodů do pohárového hodnocení. Startovala také na EP v Jasné, 
vyhrála slalom ČP na Stohu a kromě slalomového titulu získala na 
MČR bronz v AC a v OSL. Dohromady zvládla letos odjet úctyhod-
nou porci 56 závodů. Sezóna očima Terezy: „Jako obvykle – někdy 
se dařilo, někdy ne. Těší mě, že jsem mohla startovat na SP ve 
Špindlu, mistrovský titul ve slalomu a také pár dobrých kol, která 
jsem předvedla. Bohužel nikdy ne dvě během jednoho závodu. 
Bodově to letos úplně nevyšlo. Myslím si, že to bylo proto, že jsem 
se soustředila na malé, ale důležité změny v technice, a abych je 
všechny dala dohromady. Doufám, že se mi to vrátí příští sezónu, 
kdy mě už v prosinci čeká Deaflympiáda.“

SEZÓNA OČIMA MARTINA 
ŠTĚPÁNA
 „Má sezóna začala netradičně 
trochu dříve než v minulých 
letech, a to závody na sou-
středění v Chile. Závody se mi 
úplně nepovedly, ale myslím, 
že jsem z tohoto soustředění 
těžil velkou část sezóny. Hned 
na úvod se mi podařilo obhá-
jit body ve sjezdu a slalomu 
a zlepšit své body v super-G. 
Tudíž jsem do nového roku 
vstupoval s optimizmem. 
Nicméně jsem ve 4. ročníku 
na Právnické fakultě v Praze, 
který má velice náročný zimní 
semestr. Byl jsem kvůli škole nucen dát si 5 týdnů pauzu. Poté už mi 
zbýval jen týden na přípravu na Univerziádu v Krasnojarsku. V rámci 
přípravy jsem sjel úspěšně slalom FIS v rakouském Kirchbergu 
a bral sympatické 2. místo. Na Univerziádě se mi podařilo zajet 
9. místo v AC s nevelikou ztrátou na zlato (pouze vteřina). Slalom, na 
který jsem se soustředil z celé akce nejvíce, se nepovedl. Ani MČR 
na konci sezóny se mi nevydařilo podle představ, a tak na dospělou 
medaili z této akce stále čekám. Tak třeba příští rok!“ My doplňuje-
me, že Martin se letos v výjimkou obřího slalomu ve všech disciplí-

nách zlepšil, v některých mírně (DH a SL), v některých výrazněji (SG 
a AC, a to i když se mu v AC počítá jen jeden výsledek).

JAN SKOŘEPA 
zaznamenal zlepšení jak 
ve slalomu, tak v obřím 
slalomu, v němž se poprvé 
v kariéře dostal pod třicet 
bodů, respektive na 27,50 FIS 
bodů. Ve srovnání s loňským 
rokem měl letos nové 
sparing partnery v kondiční 
přípravě. Celou ji absolvoval 
se sourozenci Novákovými, 
Bárou a Oskarem. „Byla 
to pro mě velká změna, 
protože jsem dosud dělal 
kondiční přípravu vždy 
sám. Natrénovali jsme toho 
opravdu hodně a jsem jim vděčný, že jsem se k nim mohl připojit. 
Moc se mi také líbily reprezentační kempy v Nymburku, které 
probíhaly ve skvělém duchu a odvedla se spousta práce. Byl jsem 
pouze 2x na ledovci, jednou v Saas-Fee a jednou na Pitztalu. 
Převážně to bylo zaviněno nedostatkem sněhu na rakouských 
ledovcích a nedostatkem financí na delší přípravu ve Švýcarsku.“

ADAM KOTZMANN ZKOUŠEL 
NOVÉ LYŽE.
Firma Blossom nabídla Ada-
mu Kotzmannovi spolupráci 
a možnost podílet se na vý-
voji této značky. Adam přijal 
a byl i díky tomu trénovat 
v září v Chile a Argentině. 
Sezóna se ale tolik nevydařila. 
V průběhu zjistil, že na novém 
materiálu není tak rychlý, pro-
to začal hledat náhradní řeše-
ní. Jeho nejlepšími výsledky 
jsou bronz na MČR ve slalomu 
a třetí místo v obřím slalomu 
na mezinárodním mistrovství 
Slovenska.

TOMÁŠ 
KLINSKÝ, člen 
juniorského týmu, který 
se prosadil na příští rok 
do reprezentace mužů. 
Specialista na rychlostní 
disciplíny o sobě dal vědět 
už na MS, kde v SG zajel 
nejlépe z českých mužů na 
39. místě. Zlatý hřeb sezóny 
však přišel na Světové zimní 
univerziádě v Krasnojarsku, 
když vybojoval v SG stříbrnou 
medaili. Kombinační SG 
dokonce vyhrál, nakonec 
v AC bral 4. místo. V super-G si svými výkony vyjel bodový průměr 
23,79 FIS bodů, jímž splňuje kritéria pro nominaci do reprezentace 
mužů pro sezónu 2019/20. Kromě obřího slalomu se zlepšil ve 
všech disciplínách, titěrně ve sjezdu (o 0,01 FIS bodu), nejvýrazněji 
v SG (o 18,72 FIS bodů). 
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ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. 03. 1995
Klub: Dukla Liberec, ICE TEAM.CZ 
Realizační tým: Tomáš Bank (trenér), 
Ondřej Bank (trenér), Petr Kouřil 
(servisman), Jan Klapáč (osobní trenér 
a mentor), Marek Lešák (fyzioterapeut), Petr 
Ondruš (kondiční trenér), Zuzana Ledecká 
(head coach) 
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Don Quiet
Osobní sponzoři: RedBull, Richard 
Mille, Tipsport, Milka, ROBE, Strabag
Partner: Toyota
Disciplíny: DH, SG, AC, GS, SL

ONDŘEJ BERNDT
Narozen: 29. 09. 1988
Klub: TJ Bižuterie Jablonec
Realizační tým: Michal Kunst (trenér), 
Jakub Chroustovský (manažer)
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Mico, Don 
Quiet
Sponzoři: Amer sports, Ski Areál 
Klínovec, Stema construct, valuty.net, SKI 
Bižu, Toyota
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH 

KRYŠTOF KRÝZL
Narozen: 12. 10. 1986
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Dietmar Thöni (trenér), 
Miloš Machytka (servisman), Miroslav 
Kolář (trenér), Daniel Hejret (kondiční 
trenér), Jan Špalek (fyzioterapeut), MUDr. 
Jiří Beznoska, MUDr. Marcel Staša, Aleš 
Krýzl (konzultant týmu)
Vybavení: Fischer, Leki, POC, Mico, 
Don Quiet
Sponzoři: Dukla Liberec, Radka, 
Natland group, Reebok, Nokian Tyres, DB 
Schenker, Calabrone, Tony Sailer, 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
Sponzoři: Olymp CS MVČR, Lípa Resort, ren power, bpd partners, Relax Havířov, Město 
Havířov, Moravskoslezský kraj, Bootfitting.cz, B4B, Peter Legwood, Sport servis Paulát, 
Toyota 
Disciplíny: GS, SG, AC, DH

MARTINA DUBOVSKÁ
Narozena: 27. 02. 1992
Klub: Ski Klub Špindl, Olymp Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Jano Dubovský 
(trenér), Branislav Bízik (trenér), Andrej 
Prevuzňak (trenér)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Leki, 
POC, Mico, Don Quiet
Sponzoři: České dráhy, Olymp CS 
MVČR, Liptospol, Insider, Toyota, EGOE
Disciplíny: SL, GS

ŽENY:

MUŽI:

PROFILY
A – TÝMU

GABRIELA CAPOVÁ
Narozena: 08. 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), Daniel Cap (asistent trenéra), doc. Mgr. David Zahradník Ph.D. 
(koordinátor kondiční přípravy), Bc. Mgr. Dalibor Pudich (kondiční trenér), Maja 
Krpan Božić (osobní trenér pro fitness), Bc. Lucie Capová a Bc. Kristýna Zděblová 
(fyzioterapeutky)
Vybavení: Augment, Lange, Leki, POC, Mico, Don Quiet
Sponzoři: Ivan Cap, RIMGO středisko podpory vrcholového sportu, Moravskoslezský 
kraj, Olymp CS MVČR, Toyota
Disciplíny: SL, GS

FILIP FOREJTEK
Narozen: 03. 11. 1997
Klub: SA Špindl, University of Colorado
Realizační tým: Ladislav Forejtek 
(trenér), Richard Rokos (trenér), Libor Pilný 
(generální manažer)
Vybavení: Atomic, Vagus, Vola, Reusch, 
Swix, Mico, Don Quiet
Sponzoři: ViS, Stavební huť Slatiňany, 
Toyota
Disciplíny: DH, SG, AC, SL, GS

JAN ZABYSTŘAN
Narozen: 26. 01. 1998
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Filip Marek (trenér 
a servisman), Viktor Valta (manažer) 
Vybavení: Atomic, Leki, POC, Energia 
Pura, Mico, Don Quiet
Sponzoři: Dukla Liberec, Proffa, Sport 
Invest, Toyota 
Disciplíny: DH, SG, AC, SL, GS

11REPREZENTACE



ESTER LEDECKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
19.01.2019 Cortina d‘Ampezzo ITA WC downhill 8. 16,37
01.12.2018 Lake Louise CAN WC downhill 10. 16,60
19.12.2018 Val Gardena ITA WC super-G 11. 9,84
20.01.2019 Cortina d’Ampezzo ITA WC super-G 16. 18,18
18.01.2019 Cortina d‘Ampezzo ITA WC downhill 17. 20,21
13.03.2019 Soldeu AND WC downhill 18. 19,10
30.11.2018 Lake Louise CAN WC downhill 21. 27,36
02.12.2018 Lake Louise CAN WC super-G 27. 31,62
18.12.2018 Val Gardena ITA WC downhill 29. 29,28
08.12.2018 St. Moritz SUI WC super-G 29. 44,06

GABRIELA CAPOVÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
09.03.2019 Špindlerův Mlýn CZE WC slalom 15. 28,10
25.11.2018 Killington USA WC slalom 19. 38,18
02.02.2019 Maribor SLO WC slalom 26. 28,39
EVROPSKÝ POHÁR
05.02.2019 Obdach AUT EC slalom 1. 6,00
04.02.2019 Obdach AUT EC slalom 2. 7,64
04.12.2018 Trysil NOR EC slalom 4. 7,65
03.12.2018 Trysil NOR EC slalom 8. 12,84
03.03.2019 Jasná SVK EC slalom 8. 16,74
02.03.2019 Jasná SVK EC giant slalom 9. 15,31
13.12.2018 Andalo ITA EC giant slalom 9. 28,59
24.01.2019 Melchssee SUI EC slalom 10. 9,85
17.03.2019 Folgaria ITA EC slalom 13. 20,03
25.01.2019 Melchssee SUI EC Slalom 18. 25,22
21.01.2019 Zinal SUI EC giant slalom 25. 32,34
22.01.2019 Zinal SUI EC giant slalom 28. 26,44
2018/2019 Pořadí slalomu  EC 2. 353 b.
FAR EAST CUP
25.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 2. 12,31
23.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 8. 32,27
23.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 25. 56,71

ONDŘEJ SURKOŠ
MISTROVSKÉ ZÁVODY
22.01.2019 Szczawnica POL NC giant slalom 2. 34,53

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
EVROPSKÝ POHÁR
22.01.2019 Les Diablerets SUI EC alpine combined 22. 55,64
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
06.12.2018 Lake Louise CAN NAC downhill 2. 64,69
14.12.2018 Panorama CAN NAC giant slalom 3. 11,92
05.12.2018 Lake Louise CAN NAC downhill 3. 67,86
10.12.2018 Panorama CAN NAC super-G 4. 18,91
11.12.2018 Panorama CAN NAC super-G 5. 29,59
11.12.2018 Panorama CAN NAC alpine combined 5. 79,34
12.12.2018 Panorama CAN NAC giant slalom 6. 19,23
07.12.2018 Lake Louise CAN NAC super-G 7. 44,60

JAN ZABYSTŘAN
SVĚTOVÝ POHÁR
18.01.2019 Wengen SUI WC alpine combined 27. 42,03
FAR EAST CUP
25.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 1. 6,00
04.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 1. 7,89
20.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC super-G 1. 23,21
24.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 2. 8,60
05.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 2. 15,34
06.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 2. 16,55
20.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC super-G 2. 37,60
12.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 3. 21,84
07.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 4. 17,83
24.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 5. 18,37
23.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 8. 23,95
2018/2019 Pořadí super-G   FEC  1. 180 b.
2018/2019 Celkové pořadí   FEC  2. 807 b.
2018/2019 Pořadí slalomu   FEC  3. 360 b.
JIHOAMERICKÝ POHÁR
02.09.2018 La Parva CHI SAC slalom 2. 25,28
12.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 9. 29,74
11.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 19. 31,66
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 23. 38,08
05.09.2018 La Parva CHI SAC super-G 28. 57,07
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 29. 49,95

TOMÁŠ KLINSKÝ
JIHOAMERICKÝ POHÁR
02.09.2018 La Parva CHI SAC slalom 3. 43,42
11.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 23. 43,01
05.09.2018 La Parva CHI SAC super-G 27. 55,66
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 28. 49,77
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 30. 41,35
SVĚTOVÁ ZIMNÍ UNIVERZIÁDA
03.03.2019 Krasnojarsk RUS UNI super-G 2. 23,60

TEREZA KMOCHOVÁ
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
06.12.2018 Lake Louise CAN NAC downhill 11. 143,27
05.12.2018 Lake Louise CAN NAC downhill 12. 136,76
11.12.2018 Panorama CAN NAC alpine combined 13. 115,64
07.12.2018 Lake Louise CAN NAC super-G 13. 87,96
11.12.2018 Panorama CAN NAC super-G 20. 68,97
14.12.2018 Panorama CAN NAC giant slalom 25. 39,13

TEREZA NOVÁ 
FAR EAST CUP
10.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom  5. 29,14
13.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 10. 33,43
12.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 11. 35,46
07.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 12. 29,51
06.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 18. 59,45
JIHOAMERICKÝ POHÁR
12.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G  11. 108,79
11.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G  15. 75,89

JIŘÍ MILATA
MISTROVSKÉ ZÁVODY
09.03.2019 Stara Planina SRB NC super-G 3. 78,47
10.03.2019 Stara Planina SRB NC downhill 3. 91,61
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POŘADÍ WCSL (WORLD CUP START LIST) 
ZAHRNUJÍCÍ KROMĚ BODŮ SP I BODY ZA 
UMÍSTĚNÍ DO 15. MÍSTA NA MS
ŽENY
 DH SL GS SG AC
Ester Ledecká 25.   28. 22.
Gabriela Capová  35.   
Martina Dubovská  50.   

MUŽI
 DH SL GS SG AC
Jan Zabystřan     28.

MARTINA DUBOVSKÁ
SVĚTOVÝ POHÁR
09.03.2019 Špindlerův Mlýn CZE WC slalom 23. 36,88
EVROPSKÝ POHÁR
05.02.2019 Obdach AUT EC slalom 12. 22,98
17.03.2019 Folgaria ITA EC slalom 14. 20,89
24.01.2019 Melchssee SUI EC slalom 15. 12,12
03.03.2019 Jasná SVK EC Slalom 15. 17,92
04.02.2019 Obdach AUT EC slalom 20. 19,13
25.01.2019 Melchssee SUI EC slalom 22. 28,00
FAR EAST CUP
25.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 5. 18,33

ONDŘEJ BERNDT
FAR EAST CUP
04.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 2. 8,02
10.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom 2. 10,37
11.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom 3. 13,30
05.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 6. 18,06
07.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 6. 19,17
12.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 7. 26,98
06.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 12. 25,08
JIHOAMERICKÝ POHÁR
02.09.2018 La Parva CHI SAC slalom 1. 12,44
01.09.2018 El Colorado CHI SAC giant slalom 3. 22,97
11.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 17. 30,04
12.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 19. 38,27
05.09.2018 La Parva CHI SAC super-G 22. 48,56
19.09.2018 Cerro Castor ARG SAC giant slalom 23. 37,17
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 26. 39,90
04.09.2018 La Parva CHI SAC downhill 26. 48,88
MISTROVSKÉ ZÁVODY
04.03.2019 Jasná SVK NC giant slalom 2. 11,74

DANIEL PAULUS
JIHOAMERICKÝ POHÁR
01.09.2018 El Colorado CHI SAC giant slalom 12. 37,94
11.09.2018 El Colorado CHI SAC super-G 27. 47,52
05.09.2018 La Parva CHI SAC super-G 28. 91,24

FILIP FOREJTEK
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
21.03.2019 Sugerloaf USA NAC super-G 23. 49,72
19.03.2019 Sugerloaf USA NAC downhill 25. 57,27
19.03.2019 Sugerloaf USA NAC downhill 27. 50,04
12.03.2019 Burke Mountain USA NAC giant slalom 27. 32,55

KRYŠTOF KRÝZL
FAR EAST CUP
12.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 2. 14,49
11.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom 4. 19,75
04.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 5. 18,16
25.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC slalom 5. 19,21
06.12.2018 Wanlong CHN FEC giant slalom 7. 21,10
24.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 9. 22,37
23.03.2019 Jižní Sachalin RUS FEC giant slalom 9. 26,00
10.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom 10. 29,04
MISTROVSKÉ ZÁVODY
16.04.2019 Val d’Isere (FRA) BEL NC slalom 2. 14,51
02.04.2019 Elizovo RUS NC giant slalom 3. 22,00

ADAM KOTZMANN
JIHOAMERICKÝ POHÁR
19.09.2018 Cerro Castor ARG SAC giant slalom 30. 50,11
MISTROVSKÉ ZÁVODY
05.03.2019 Jasná SVK NC giant slalom 3. 36,35

ANDREA ARNOLD
SEVEROAMERICKÝ POHÁR
14.03.2019 Spruce Peake USA NAC slalom 19. 43,95
14.03.2019 Spruce Peake USA NAC slalom 27. 63,60

ELESE SOMMEROVÁ
FAR EAST CUP
11.12.2018 Taiwoo CHN FEC slalom 7. 36,25
12.12.2018 Taiwoo CHN FEC giant slalom 10. 35,04
04.12.2018 Wanlong CHN FEC slalom 12. 51,13

MARTIN ŠTĚPÁN
JIHOAMERICKÝ POHÁR
05.09.2018 La Parva CHI SAC super-G 30. 97,93

FRANTIŠEK PŘIKRYL
MISTROVSKÉ ZÁVODY
28.07.2018 Tiffindell RSA NC slalom 1. 61,81

13STATISTICKÝ PŘEHLED SEZÓNY
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N a MS jsme odjížděli jako tým s odpovídajícím realizačním 
zázemím zajišťujícím potřebný servis všem závodníkům. Na 

místě byli kromě lyžařských trenérů i lékař Jiří Beznoska, fyziotera-
peutka Nikola Klinská, úsekový kondiční trenér František Andrle, 
ale také mentor na rychlostní disciplíny Jan Hudec, který na MS 
v Åre 2007 získal pro Kanadu stříbro ve sjezdu a našim reprezen-
tantům předával cenná moudra právě v rychlostních disciplínách. 
K dispozici byl rotoped přivezený z ČR a další pomůcky, především 
pak rozcvičovací expandery. Logisticky náročnou akci jsme 
zajišťovali našimi Toyotami. Realizační týmy cestovaly na sever 
s veškerým materiálem Toyotami, zatímco závodníci letěli. Začátek 
MS byl logistickým oříškem, neboť extrémní počasí ve Skandinávii 
způsobilo zrušení naprosté většiny letů ze Stockholmu na sever 
a naši reprezentanti zůstali viset na letišti. Kateřina Pauláthová 
přitom měla na druhý den jet první DH trénink a vypadalo, že jej 
nestihne. Nakonec zázračným způsobem vyjednala, že se výprava 
dostala do jediného letadla, které ten den vzlétlo a ve tři ráno 
jsme je konečně mohli Toyotami vyzvednout. Kateřina však po 
dvou hodinách spánku musela na svah,“ líčil předseda OSÚ AD 
a šéf české výpravy Ladislav Forejtek. 

Patnáctá místa Ester Ledecké a Jana Zabystřana v alpské kombinaci, útok 
Gabriely Capové na slalomovou patnáctku, ale také spousta viróz a teplotní 
výkyvy až o 35 °C v rozmezí od -30 °C na začátku MS až po 7°C na technické 
disciplíny v závěru. Takový byl světový šampionát v místě, kde před dvanácti lety 
(2007) Šárka Strachová vyhrála legendární titul mistryně světa ve slalomu.

Nejlepší výsledky dosáhli členové českého týmu v alpské 
kombinaci. V mužích i ženách vybojovali shodně 15. místo Ester 
Ledecká a Jan Zabystřan. Ester přidala 17. místo ve sjezdu, velmi 
kladně lze hodnotit 24. místo Kateřiny Pauláthové v super-G 
a vynikající byl útok Gabriely Capové ve slalomu na TOP15, který 
však kvůli velké chybě nevyšel a bylo z toho stále hodně kvalitní 
21. místo. V dobrém světle se představil Daniel Paulus v obřím 
slalomu, když s číslem 61 zajel 32. místo, jen 0,06s za Zabystřa-
nem a v 1. kole byl dokonce nejrychlejší z Čechů. Solidní výkon 
s obstojným časovým odstupem předvedl v SG mužů Tomáš 
Klinský, když jako nejlepší z našeho týmu zajel 39. místo. Smolaři 
týmu byli Kryštof Krýzl, kterého špicar v tréninku sjezdu de facto 
zdravotně vyřadil z celého šampionátu a Martina Dubovská. Ta 
po týmové soutěži onemocněla angínou. V neposlední řadě měl 
smůlu i Ondřej Berndt, jemuž se viróza rovněž nevyhnula a hlavně 
Kateřina Pauláthová. Po dlouhých skocích a následných opakují-
cích se tvrdých dopadech na paty si poranila koleno a ještě před 
koncem sezóny musela podstoupit operaci. Křest ohněm zažil 
nováček týmu Michal Staszowski. Nová úloha – zvládnout dobře 
rozjetou kvalifikaci a postoupit do hlavního závodu ve slalomu 

MS ARE 2019

„
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 SJEZD  SUPER-G  ALPSKÁ KOMBINACE  OBŘÍ SLALOM SLALOM
 (61/37 MUŽŮ/ŽEN NA STARTU) (70/45)  (56/35)  (170/98)  (171/97)
Ester Ledecká (1995) 17. 27. 15. – –
Gabriela Capová (1993) – – – 37. 21.
Kateřina Pauláthová (1993) – 24. 24. DNF1 –
Martina Dubovská (1992) – – – – DNS2
Jan Zabystřan (1998) 47. DNF 15. 31. –
Kryštof Krýzl (1986) – 41. – – DNF1
Ondřej Berndt (1988) 50. DNF 36. – DNF1
Daniel Paulus (1994) – – – 32. DNF2/q19.
Tomáš Klinský (1998) 48. 39. DNF1 – –
Michal Staszowski (1995) – – – – 49./q26.
Týmová soutěž: český tým ve složení Capová, Dubovská, Berndt, Zabystřan vypadl v osmifinále s Nory 4:0 a skončil na 9. místě.
Poznámky: v závorce u disciplín počet startujících v mužích/v ženách, q = kvalifikace, DNF/DNF1/DNF2 = nedokončil závod, nedokončil 1./2. kolo

VÝSLEDKY ČESKÝCH REPREZENTANTŮ

– ho dostala pod tlak, respektive svázala, že byl nakonec prvním 
nepostupujícím na 26. místě a chyběly mu jen 4 setiny.

Ester Ledecká startovala na MS alpských lyžařů podruhé 
a jako olympijská vítězka byla vystavena obrovskému očekávání 
veřejnosti a velkému tlaku médií. V tréninku na sjezd bohužel 
spadla, už potřetí během posledních dvou týdnů, a to na pohodě 
a optimálním rozpoložení nepřidalo. „Bohužel jsme museli 
obětovat ambice v super-G. Byl to první závod po pádu a bylo 
jasné, že Ester není nastavená bojovně,“ řekl Tomáš Bank. Ester 
se tak musela vnitřně poprat sama se sebou a přenést se přes 
nepovedenou jízdu a 27. místo v super-G, ve kterém si z českého 
dua vedla lépe 24. Kateřina Pauláthová. Mnohem spokojenější 
byla s alpskou kombinací, v níž si solidním slalomovým výkonem 
řekla o 15. místo. Ve sjezdu pak přidala 17. příčku. „S 15. a 17. mís-
tem odjíždím spokojená. Dala jsem si za cíl, abych to měla tak, 
jak na svém druhém MS na snowboardu (16. a 17. místo), a to se 
povedlo.“

Jan Zabystřan i jeho trenér Filip Marek byli z 15. místa nadšení. 
„Za to 15. místo jsem strašně rád. A je to zase určitě motivace do 
dalších závodů,“ říkal skromně, přitom při životním umístění mezi 
dospělou elitou zářil štěstím. Základ položil už na zkrácené trati 

sjezdu. „Jízda se mi celkem líbila a i s tou ztrátou jsem celkem spo-
kojený,“ říkal po sjezdové části. Devátou nejrychlejší slalomovou 
jízdou se prodral z osmadvacáté příčky na konečnou patnáctou. 
„Zaby zajel neskutečné 15. místo zejména výbornou jízdou ve 
sjezdu a svůj den potvrdil slalomem. Super výkon, velká gratu-
lace,“ měl radost Ladislav Forejtek.

Gabriela Capová útočila na – do té doby – životní výsledek. 
Po vítězství v Evropském poháru přijela na MS ve vynikajícím 
rozpoložení a výtečné slalomové formě. Po prvním kole s číslem 
36 zajela 22. čas a v 2. kole to vzala pěkně od podlahy. Na konci 
první rovinky ale udělala velkou chybu, a i když hodně ztratila, 
dokázala se znovu rozjet a podle dosaženým mezičasů opět 
zrychlovat. „Mám z toho trochu smíšené pocity,“ říkala k výkonu 
a konečnému 21. místu. „Jsem spokojená s tím, jak jsem se do 
obou jízd pustila, ale mrzí mě ta chyba. Chvíli pak trvalo než 
jsem zase nabrala rychlost, navíc jsem měla problém dostat se 
zpátky do rytmu. Přesto jsem bojovala a věřila, že to nemusí být 
úplně špatný čas,“ uvedla Gabriela Capová. Na kdyby se nehraje, 
ale nebýt této chyby, mohla seriózně pomýšlet na TOP15, což 
ostatně v následujícím domácím SP ve Špindlerově Mlýně 
ukázala.
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D ůvod k radosti měli naši sousedé už v pátek velký. Petra 
Vlhová dokázala v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně 

porazit svou největší rivalku Mikaelu Shiffrinovou a před téměř 
domácím publikem zvítězit. Na euforii, která vypukla v cílovém 
prostoru, když Petra protnula cílovou čáru druhého kola, budeme 
ještě dlouho vzpomínat. Výjimečnou atmosféru a férové fandění 
však připravili fanoušci všem závodnicím i druhý den ve slalomu. 
To si vzala vítězství zpět Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová opět 
vystoupila na stupeň vítězů, tentokráte bronzový. I přes náročné 
počasí, kdy padal hustý mokrý sníh, který přešel v snad ještě 
hustější déšť, byla divácká kulisa fantastická. Druhá místa si ze 
Špindlerova Mlýna odvezly v OSL Viktorie Rebensburgová (GER)
a v SL Wendy Holdenerová (SUI).

Česká radost na sebe nenechala ve slalomu čekat. A to hned 
dvojnásobná. Gabriela Capová všechny potěšila životním 15. mís-
tem a Martina Dubovská vykouzlila 23. místo a první body - jinak 
ne příliš šťastné – sezóny. Nic lepšího si český fanoušek ani organi-
zátoři SP na domácí půdě nemohli přát!

Gábina se na trať obou kol pustila s dravostí letos sobě vlastní, 
připomínající parní lokomotivu, která šlape, jak má a nabírá čím 

Celých osm let jsme čekali, než se Světový pohár žen do Špindlerova Mlýna vrá-
tí. Trvalo to dlouho, ale lépe načasováno už to být nemohlo. Slovenská star Petra 
Vlhová přijížděla do Špindlerova Mlýna coby čerstvá mistryně světa v obřím slalo-
mu a slibovala boj o každou setinu s fenomenální Mikaelou Shiffrinovou. Z českých 
reprezentantek Gabriela Capová zažívající životní sezónu přijela jako vedoucí závod-
nice slalomu Evropského poháru. Kostky byly vrženy skvěle a přilákaly do Špindle-
rova Mlýna devatenáct tisíc fanoušků z České republiky a především ze Slovenska.

dál tím větší tempo. Po 1. kole byla se startovním číslem 34 deva-
tenáctá. Do 2. kola opět od startu šlapala. Na konci velkého hangu 
trochu chybovala, ale to ji parodoxně vyburcovalo k ještě rychlejší 
jízdě. Rovinu projela nejrychleji z celé elity, na malém hangu však 
malinko polevila. Když projela cílem, svítila u jejího jména trojka, 
což by znamenalo, že skončí jedenadvacátá. Další soupeřky ale 
byly pomalejší a česká reprezentantka začala stoupat výsledko-
vou listinou, což jí kouzlilo čím dál tím spokojenější úsměv na 
tváři. „Mám strašnou radost. Pocitově jsem se cítila lépe v prvním 
kole, ve druhém už mi v závěru trochu docházely síly, bylo to fakt 
náročné,“ zářila v cíli. „Atmosféra byla super, diváci byli slyšet po 
celé trati. A musím říct, že povzbuzování jsem slyšela až nahoře ve 
startovní budce a byl to krásný zážitek. Divákům za to moc děkuji.“

Úžasnou atmosféru vstřebávala plnými doušky Martina Du-
bovská. Po prvním kole byla 24., ve druhém svou pozici vylepšila 
na 23. příčku. Body získala v posledním možném závodě letošní 
sezóny. „Mám radost, že jsem zase na bodech. Mám za sebou 
těžkou sezónu ve všech směrech a tohle je odměna. Atmosféra 
byla perfektní, úplně úžasná, po celé trati jsem slyšela burácet 
dav, prostě TOP!.“

VÝSLEDKY
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Fanoušci fandili z plných plic i dalším našim reprezentantkám. 
Juniorská reprezentantka Klára Pospíšilová svou premiéru ve Světo-
vém poháru završila špicarem čtyři branky před cílem prvního kola. 
„Napřed jsem z toho byla hodně smutná, pak jsem si řekla, že je to 
lepší takto, než vypadnout třeba hned ve čtvrté bráně. Na začátku 
malého hangu jsem udělala chybu a po ní pak už byla v každé 
brance pozdě. Vezlo se to se mnou, až jsem chytila špicara,“ popi-
sovala. Na druhou stranu Klára při své premiéře bojovala statečně. 
Všechny před ní startují závodnice měly mnohem lepší vstupní FIS 
body, přitom ještě na posledním mezičase čtyři z nich porážela.

Kateřina Pauláthová odložila operaci kolene, aby ještě jednou 
zažila velký závod před domácím publikem. Do obřího slalomu 
se pustila s vervou, ale při nájezdu na velký hang musela od-

lehčovat zraněnou nohu a vyjela z trati. „Dalo by se říct, že můj 
start ve Špindlu byl výhra touhy nad rozumem. Vím, že tohle už 
znova nezažiju,“ říkala. Pak, jak jsem již uváděli, vedla její cesta na 
operační sál. 

Tereza Kmochová byla rovněž nadšená z domácího SP. „Byl to 
jeden z mých cílů, který se mi splnil. Před třinácti lety se tady jel 
první Světový pohár a už tehdy jsem si říkala že bych tady jednou 
Svěťák chtěla jet.“ 

Závěrem patří obrovský dík pořadatelskému týmu za skvělý 
Svěťák, jeho přípravu a speciálně za přípravu a preparaci tratí, pro-
tože i ta se podílela na úspěchu celé akce a především našich žen. 
V neposlední řadě patří dík také dobrovolníkům z řad bývalých 
i současných závodníků a také všem nadšencům.

VÝSLEDKY



Č lenové juniorské reprezentace ve složení Andrea Arnold, 
Klára Gašparíková, Tomáš Klinský, Adam Klíma, Petra 

Kotrlová, Jan Koula, Klára Pospíšilová, Adam Provazník, Elese 
Sommerová, Ondřej Surkoš, Jan Zabystřan, Oskar Novák, Jan 
Rechtenberg, František Přikryl, Nikola Bubáková, David Kubeš, 
Alena Labaštová, Adam Linhart a Barbora Nováková tak měli 
možnost absolvovat celý tréninkový program pod organizací Jana 
Fiedlera a s kondičním trenérem Františkem Andrlem, za přítom-
nosti fyzioterapeutky. Nedílnou součástí nadále zůstávají osobní 
trenéři odpovědní za výkonnost svých svěřenců.

Program se skládal z přípravy na sněhu i z kondičních soustře-
dění. Kaunertal, Saas-Fee, Pitztal, Mölltal, Solda nebo Pfelders 
byla místa, kde se členové RDJ připravovali, kondičně tradičně 
Nymburk. 

Ladislav Forejtek ještě objasňuje: „Když si závodník platí kondič-
ního trenéra sám a jen trochu peníze pochybí, je kondiční trenér 
první, na kom šetří. Proto jsme se rozhodli vzít kondičního trenéra 
pod Úsek. Finance na tyto dva lidi jsme zajistili vnitřními úsporami 
a pomocí sponzorských peněz.“

Nejlepší junior J. Zabystřan jakožto člen „A“ týmu mužů 
absolvoval rychlostní kemp v Chile a program mužského „A“ 
týmu, který se v některých fázích přípravy prolínal s juniorským. 
Rovněž specialista na rychlostní disciplíny T. Klinský už podruhé 
absolvoval s týmem podporovaným Tomášem Němcem měsíční 
kemp v Chile. I letos to Klinskému velmi pomohlo a zlepšil se. 
Zabystřan s Klinským se nominovali na MS do Åre, kde Zabystřan 
zajel životní 15. místo v AC, nejlepší z českého týmu byl i v OSL 
na 31. místě. Klinský zajel při své premiéře na MS mezi dospělými 
povedené SG na 39. místě a i on byl nejlepším z českých závod-
níků v tomto závodě. Výborně se Zabystřan s Klinským prezen-

tovali i na dalších akcích. Zabystřan na MSJ v Pozza di Fassa, kde 
obsadil 14. příčku v SG a v AC sahal po zlatu, ale vypadl. Klinský na 
Světové zimní univerziádě v Krasnojarsku, kde vybojoval stříbrnou 
medaili v SG a kombinační SG vyhrál v kvalitních bodech, kterými 
se dostal na 1. místo v ČR mezi muži a zajistil si místo v repre-
zentačním týmu na příští sezónu. To má samozřejmě zajištěno 
i Jan Zabystřan, letos nejúspěšnější český muž. Jako jediný získal 
body do SP za 27. místo v AC ve Wengenu, vyhrál několik FEC a je 
českou mužskou jedničkou jak v SL, tak v AC a DH. Z juniorek si 
nejlépe vedla posledním rokem juniorka Tereza Nová, která sice 
nebyla v juniorském týmu, ale vyjela si nejlepší body jak v SL 
32,37 FIS bodů, tak v OSL 31,47 FIS bodů. Na Univerziádě skončila 
4. v SG, na MSJ 21. v AC, ve FEC 5x bodovala, poprvé startovala 
v EP. K. Pospíšilová je nejlepší ve sjezdu a má slušné body 33,35 
ve slalomu, vyhrála ČP v ženách a stala se čtyřnásobnou mistryní 
ČR mezi ženami, nominovala se v SL na domácí SP ve Špindlerově 
Mlýně a poprvé startovala také v EP. Na MSJ obsadila 20. místo 
v AC. V SG byla nejlepší K. Gašparíková (*2001), která na konci 
sezóny jezdila výborně obří slalomy, když zvítězila na MČR žen 
a vyjela si 31,60 FIS bodů. P. Kotrlová, která byla loni nejlepší, do 
letošní sezóny kvůli přetrženým vazům v koleni vůbec nena-
stoupila a ukončila kariéru. E. Sommerová (*2001), do které byly 
vkládány naděje, si v říjnu otlačila holeně a rozvinul se jí zánět 
okostice, kterému bohužel nedopřála předepsaný čas nutný ke 
zhojení. S chronickým zánětem se potýkala celou sezónu. Přechod 
z žáků zvládli velmi dobře D. Kubeš (OSL 40,58 FIS bodů, SG 52,06 
FIS bodů) a B. Nováková (OSL 39,75 FIS bodů, SG 57,69 FIS bodů). 
Nováková si ale na MSJ přetrhla přední zkřížený vaz v koleni 
a utrhla oba dva menisky, což si vyžádalo rekonvalescenci půl 
roku a absenci na sněhu do září. Před sezónu se zranil A. Provaz-

Juniorský tým měl letos novou koncepci a Úsekem AD placené trenérské zajiš-
tění v podobě šéftrenéra Jana Fiedlera a kondičního trenéra Františka Andrleho, 
který asistoval i na svahu a k dispozici byl nejen juniorům, ale i zájemcům ze seni-
orských „A“ a „B“ týmů. „Podchytili jsme tým juniorů a zavedli jsme více týmovou 
přípravu. Snahou je, aby si spolu zvykli trénovat, podle mě je to v našich podmín-
kách nejefektivnější způsob. Je to samozřejmě otázka peněz, ale chceme, aby byla 
příprava finančně zajištěná po celý rok a postupně k tomu směřovat i u dalších 
týmů,“ říká nový předseda ÚAD Ladislav Forejtek.

JUNIOŘI
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JUNIORSKÉ MČR
Rychlostní disciplíny se konaly v lednu v rámci MČR dospělých 
ve Špindlerově Mlýně, technické tradičně na Bílé v Beskydech, 
společně s akademickým MČR v únoru. Akci technicky zajišťovala 
Ski Bílá, organizačně VSK Mendelu Brno, ve Špindlerově Mlýně ST 
Sv. Petr. 

Pořadatelé ze Ski Bílá měli letos plné ruce práce. „Přišla teplá 
fronta a ve slalomu vypadávaly tyče ve velkém stylu. Skoro po 
každém závodníkovi jsme museli opravovat trať,“ říkal ředitel tratí 
Jaroslav Vrzgula. Závodníci se pak museli potýkat s extrémně 
náročnými podmínkami, ve slalomu s obrovskými koryty.

Juniorskými mistry ČR v absolutních kategoriích (U21) se 
v obřím slalomu stali Tereza Nová a Fabian Gola. Gola dokázal 
využít domácího prostředí a přidal další titul ve slalomu, v juni-
orkách ho získala Barbora Nováková st. (*1998). Trojnásobnými 
juniorskými mistry ČR v rychlostních disciplínách se stali Jan 
Zabystřan a Klára Pospíšilová. V mladších juniorech (U18) v OSL 
Klára Gašparíková a David Kubeš, v SL Sofie Trpišovská a Martin 
Pokorný, v rychlostních disciplínách má všechny tři tituly U18 
Barbora Nováková (*2002), mezi chlapci v SG David Kubeš a v AC 
a DH Adam Klíma.

Spokojenost převládala na Bílé u Fabiana Goly. „Oba tituly 
mistry ČR, k tomu oba dva na domácím kopci na Bílé, to je prostě 
super,“ říkal, když mu pověsili na krk dvě zlaté medaile. Také 
vítězka slalomu Barbora Nováková (*1998) zářila. Druhé kolo 
slalomu bylo totiž doslova sítem startovního pole, ale Barbora se 
s ním zvládla popasovat tak dobře, že vybojovala poprvé v kariéře 
titul. „Je to velké překvapení i pro mě, nečekala jsem to a mám 
hodně velkou radost,“ uvedla. Tereza Nová rozhodla o obřákovém 
titulu až v 2. kole, které i na pohled jela ze všech nejlépe. První 
kolo, jela také dobře, ale trať už s její patnáctkou nebyla tak rychlá 
jako u jedničky, kterou měla Gašparíková, která po 1. kole vedla. 
Gašparíková nakonec osmou jízdou druhého kola klesla na stříbr-
nou pozici, v mladších juniorech ale vyhrála. Juniorská mistryně 
v rychlostních disciplínách Pospíšilová vyhrála ve Špindlerově 
Mlýně souběžně i tituly v kategorii žen a tak i radost z juniorských 
titulů probíhala jako součást těch seniorských. Podobně to bylo 
i u Jana Zabystřana, který má ze seniorského MČR stříbro v AC 
a dva bronzy v DH a SG a bonusem k tomu tři juniorské tituly.

ník (fraktura lopatky). V progresu pokračoval třetím rokem junior 
O. Surkoš (*2000) s 34,26 FIS body v OSL a ziskem první dospě-
lácké medaile z MČR (3. v OSL). 

MSJ
Vrcholem juniorské sezóny bylo MSJ v Pozza di Fassa, na které byli 
nominováni na všechny disciplíny J. Zabystřan, J. Koula, A. Klíma, 
na rychlostní disciplíny T. Klinský a D. Kubeš, na technické O. 
Surkoš a Marek Müller. K. Pospíšilová a K. Gašparíková na všechny 
disciplíny, T. Nová na všechny kromě DH a B. Nováková na všechny 
kromě SL. Nominovaná na SL byla také E. Sommerová, ta však na 
poslední chvíli kvůli zánětu okostice v holeních nepřicestovala. 
Realizační tým se skládal z osobních trenérů nominovaných repre-
zentantů, vedoucího akce J. Fiedlera, fyzioterapeutky Barbory 
Hegmonové a kondičního trenéra F. Andrleho, který přicestoval 
přímo ze seniorského MS v Åre.

Největší naděje vkládal český tým do J. Zabystřana, který také 
přicestoval přímo z MS. Chlapci začínali rychlostními disciplínami, 
v nichž dosáhli nejlepších výsledků. „Nejlépe jezdil právě J. Zaby-
střan, když dojel v SG na 14. místě a v DH na 20. pozici. Dobrými 
jízdami se prezentoval A. Klíma. V samostatně vyhlašované kate-
gorii U18 zajel 4. místo v DH, pouze 0,16s za zprvním Kanaďanem 
Lessardem. V SG si Adam už bedny uniknout nenechal a se ztrátou 
pouhých 0,06s si dojel pro krásné 2. místo,“ popisoval šéf výpravy 
Fiedler. AC je tradičně silnou českou disciplínou a Zabystřan patřil 
k favoritům. „Po skvěle zajetém SG na 4. místě ztrácel jen 0,62s. 
V SL části jel také skvěle, když na mezičase za polovinou trati vedl 
o 0,68s, pak ale přišla drobná chybka v nájezdu do dvojbranky, 
pád a z téměř jisté medaile, pravděpodobně té nejcennější, 
nebylo nic,“ litoval Fiedler. Dívky začaly program technickými 
disciplínami. Bohužel hned v úvodním OSL se zranila mladá B. 
Nováková. Přetržený přední zkřížený vaz a menisky jí neprodleně 
operoval prof. Fink na klinice v Hochrum, akci zorganizovala 
šéftrenérka žen Eva Kurfürstová. OSL nakonec nedojela žádná 
z českých reprezentantek. Nejlepšího dívčího výsledku na MSJ 
dosáhla K. Pospíšilová v AC, kde dojela 20. Hned za ní 21. skončila 
po velkých chybách ve SL části T. Nová. Do týmové soutěže 
nastoupilo v úvodním kole kvarteto Nová, Müller, Pospíšilová, 
Zabystřan proti USA. „Naši závodníci předvedli konkurence-
schopné jízdy, rozhodovaly jen setinky, 
ale na později 2. Američany to bohužel 
nestačilo,“ řekl Fiedler a doplnil: „Pokud se 
chceme vyrovnat silným zemím, musíme 
ještě přidat ve všech složkách přípravy 
a hlavně k tréninku více vyhledávat těžké 
a preparované pisty, jako byly například 
v dějišti MSJ.“ 

EYOF 2019
Evropský olympijský festival mládeže je 
záležitostí ml. juniorů. Do Sarajeva byli 
nominováni E. Sommerová, K. Gašparí-
ková, B. Nováková, Natálie Zouharová, 
A. Klíma, D. Kubeš, A. Linhart a Martin 
Pokorný. Původně byl v nominaci Matěj 
Bláha, ale týden před akcí se zranil a místo 
něj byl nasazen M. Pokorný. Nejlepším 
výsledkem české výpravy bylo 16. místo 
D. Kubeše v OSL (po 1. kole byl dokonce 
7.) s odstupem 1,29s a nejlepšími body 
sezóny 37,73. V dívkách bylo nejlepším 
výsledkem 22. místo B. Novákové v OSL. 
SL nikdo z naší výpravy nedokončil. 
V týmové soutěži Češi obsadili 5. místo.
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ŽÁCI 2019

R Vž letos absolvoval společné kondiční soustředění v Nym-
burku, soustředění na ledovci Pitztal a prosincové soustře-

dění v italské Soldě. České žákovské lyžování dostalo nového 
titulárního partnera Nokian Tyres. Na mezinárodních akcích žáci 
získali čtyři cenné kovy a 26 TOP10 výsledků. 

HAHNENKAMM JUNIOR RACE 
Naši žáci letos opět obdrželi pozvánku na prestižní týmový závod 
kat. U16 Hahnenkamm Junior Race, který se jede v rámci týdne 
Světového poháru mužů v Kitzbühelu. Závodu se zúčastnilo 
9 týmů ze 7 zemí, závodilo se v týmech složených ze 3 dívek 
a 3 chlapců. Ti absolvovali jedno kolo OSL a jedno SL, časy každého 
závodníka se sčítají a ze součtových časů 2 nejlepších dívek a 2 nej-
lepších chlapců je stanoven čas družstva rozhodující o pořadí. Tým 
ČR ve složení Linda Trejbalová, Celine Sommerová, Barbora Perout-
ková, Marek Müller, Jiří Anděl a Štěpán Kroupa obsadil výborné 
4. místo. „Dobré umístění jsme získali především díky minimál-
nímu počtu výpadků našich závodníků. Z individuálních výkonů 
je potřeba zmínit Štěpána Kroupu, který zajel 3. nejrychlejší čas 
ve slalomu a Lindu Trejbalovou, která dojela na 8. místě v obřím 
slalomu,“ uvedl vedoucí výpravy Petr Záhrobský ml. 

DEVÁTÉ MÍSTO MARKA MÜLLERA 
NA ALPECIMBŘE, BÝVALÉM 
TROFEO TOPOLINO
Bylo by to 57. Trofeo Topolino, ale závod už třetím rokem nese 
název Alpecimbra Cup a v rámci mezinárodního klání je to 47. 
ročník neoficiálního MS žáků. Z lyžařsky významných zemí letos 
po dlouhé době nechybělo Rakousko, nepřijeli pouze zástupci 
USA a Kanady. Nejlépe z našich závodníků zajel M. Müller, který 
pronikl do TOP10 (v SL 9. místo) a z mladšího ročníku 2004 byl nej-
lepší. L. Trejbalová v U16 byla 15. v OSL. V U14 se dařilo Leontýně 
Kondělkové, když získala 13. místo v SL, Kryštof Hanzal byl 16. 
v OSL. Přijatelné ztráty za nejlepšími dosáhli také 20. v OSL U16 
B. Peroutková, 18. v SL U14 Karolína Balejová, 22. Lukáš Svatoš 
a 23. Aldo Tomášek (oba v OSL U14).

OPA CUP 
Již podruhé se naši závodníci kategorie U16 účastnili OPA Cupu, 
po loňském Malbunu se letos závod konal na Haslibergu ve Švý-
carsku. Závodu se účastní absolutní evropská špička U16 v omeze-
ném počtu závodníků, bez výkonnostně slabších zemí. V šesti-
členné nominaci M. Müller, Ondřej Kalina, Vojtěch Kučera, J. Anděl, 

Žákovské lyžování doznalo se změnou vedení ÚAD řadu změn. Reprezentační 
tým byl transformován na Republikový výběr žactva (RVž) a rozšířen na celkový 
počet 27. Rozšířena byla také trenérská rada žáků ze tří na 6 trenérů, z nichž 
ten hlavní je také šéftrenérem juniorů a došlo k opětovnému rozdělení závodů 
a závodních tratí U14 a U16. V neposlední řadě byl žákům zařazen dovednostní 
test na lyžích a zohledňuje se také motorická výkonnost. 
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C. Sommerová, B. Peroutková musel být dva před odjezdem 
vyměněn zraněný V. Kučera za Matěje Banka. V týmové soutěži 
český tým ve složení C. Sommerová, B. Peroutková, O. Kalina, J. 
Anděl postoupil do čtvrtfinále nad německým „B“ týmem. V něm 
nás vyřadili pozdější vítězové Francouzi. Jediná, která dokázala 
proti Francouzům získat bod, byla C. Sommerová. V individuálních 
závodech zajela C. Sommerová 18. místo v SL, B. Peroutková byla 
v SL 23., M. Müller 27. a 27. pozici obsadil v OSL O. Kalina. 

POKAL LOKA
44. ročník Pokal Loka ve Slovinsku byl obsazen standardně vyso-
kou konkurencí. Z českých závodníků si nejlépe vedl L. Svatoš, 
když v SL U14 sahal po stupních vítězů a skončil 4., v OSL mu 
patřilo 10. místo. Z dalších dobrých výsledků lze zmínit 11. místo 
Oskara Klímy v OSL U16 a 12. místo Jakuba Hlavoně ve SL U14. 
V týmové soutěži ČR obsadila 14. místo z 27 zemí.

ABETONE
Na Pinocchiu český tým zaznamenal 6 umístění 
v TOP15, z toho 3 v TOP10. V U16 o sobě dala 
v SL vědět 5. místem C. Sommerová, 9. místo 
jak v SL tak v OSL zajela L. Trejbalová, v OSL 
zaostala pouze 1,18s za vítězkou. V OSL U14 
byla Nicole Zemanová 11. a Stanislav Kovář 
15. V. Kučera v OSL U16 skončil 14.

VAL D’ISERE
La Scara je považována za neoficiální MS žáků 
v super-G a letos se jí zúčastnili závodníci z 35 
zemí. V kategorii U14 bylo SG kvůli nepříz-
nivému počasí zrušeno. „Všechna umístění 
v TOP20 lze považovat za úspěchy, zejména 
pro závodníky U16 mladšího ročníku 2004, 
který zůstane ještě další rok v žácích,“ říká šéf 
výpravy P. Záhrobský ml. Hana Semeráková 
(*2004) obsadila 13. místo v SL U16 a 20. místo 
v SG U16, B. Peroutková (*2004) byla v SG 
16. (obě dívky měly v SG velmi malou ztrátu 
1,20s, respektive 1,31s) a O. Kalina (*2003) zajel 
13. místo v SG se ztrátu 1,19 s. „Výsledky našich 
závodníků v SG naznačují, že v této disciplíně 
jdeme postupně nahoru. V SL bylo opět hodně 
výpadků,“ uzavřel P. Záhrobský ml.

57. ROČNÍK SKIINTERKRITERIA 
PŘINESL 3 CENNÉ KOVY
Tři medaile, z toho 1 zlatá a 2 stříbrné, to je bilance českého týmu 
v Říčkách. Absolutní vítězství v kategorii dívek i 1. místo v sou-
těži družstev letos s velkým náskokem opět získali Slováci, Česká 
republika se umístila na 2. místě. Z Čechů vyhrál zlatou medaili O. 
Kalina (OSL U16) a stříbrné medaile C. Sommerová (SL U16) s B. 
Peroutkovou (OSL U16). Stupně vítězů těsně unikly M. Müllerovi ve 
slalomu U16. Po 1. kole byl 2., ale nakonec klesl na konečnou nepo-
pulární 4. pozici, nicméně Müllera čeká ještě jedna sezóna v žactvu, 
během které bude jistě jedním z favoritů. Skiinterkriterium mělo 
již tradičně výbornou organizaci. Ředitel závodů Jaroslav Křístek: 
„Předsevzetí organizačního výboru byla splněna. Podařilo se nám 
připravit trať tak, že i z posledních startovních čísel se závodníci 
dostali na stupně vítězů, neměli jsme sebemenší problém s techni-
kou a v průběhu závodů ani tréninků nedošlo k žádnému zranění. 
To všechno je pro nás pro organizátory známka toho, že jsme nic 
nepodcenili.“ Další TOP10 umístění pro ČR získali v U16: C. Somme-
rová 5. OSL, Ema Brillová 6. OSL, Adéla Kyselová 6. SL, B. Peroutková 
7. SL, H. Semeráková 8. OSL, Barbora Vodrážková 2x 9. v SL a v OSL.

INTERKRITÉRIUM VRÁTNA
Ve Vrátne se letos podařilo prosadit start A-D týmu, tedy 33 českých 
závodníků. Akce přinesla stupně vítězů pro českou výpravu, když 
stříbro vybojoval v SL U14 J. Hlavoň. TOP10 výsledky zajeli v U16 
Lucie Hlavoňová 5. v SL, Helena Balabánová 6. v SL, Julie Kestlová 6. 
v OSL a B. Vodrážková 10. v OSL. V kategorii U14 se v OSL v TOP10 
umístily 5. Nela Špačková a 6. Kristýna Balejová. Ze závodníků star-
tujících na Trofeo Borrufa v Andoře zajela 6. místo v SL U16 Hana 
Milatová.

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ
MČR žáků 2019 se letos konalo na dvě samostatné části. První část 
SG a VZ se uskutečnila 16. – 18. ledna ve Sv. Petru ve Špindlerově 
Mlýně a druhou část v technických disciplínách, kterou vyvrcholil 
Nokian Tyres Český pohár žáků, hostil Stoh ve Špindlerově Mlýně 
v termínu 10. – 11. března.

V technických disciplínách si snad již tradičně s mistrovstvím 
pohrálo počasí, když se střídal déšť, husté mokré sněžení, vítr 
a místy vysvitlo i slunce. Příprava tratí nebyla jednoduchá, nic-
méně vše se zvládlo odjet a nikdo se závodníků nebyl zraněn.

Nejúspěšnějšími závodníky MČR 2019 byli Š. Kroupa (U16) se 
3 zlatými a 1 stříbrnou medailí, L. Trejbalová (U16) a C. Somme-
rová (U16) získaly rovněž 4 medaile a rozdělily si je mezi sebe 
po dvou zlatých a dvou stříbrných. Sbírku všech 3 cenných kovů 
vlastní M. Müller (U16). Dvě zlata vybojovali L. Svatoš (U14) 
a K. Hanzal (U14), dvě stříbra O. Kalina (U16) a Jitka Kovářová 
(U14), stříbro a bronz Jan Pollert (U14), A. Tomášek (U14) a Julie 
Hordossy (U14), dva bronzy pak J. Kestlová (U16) a Patrik Forejtek 
(U14). Jednu zlatou medaili získali N. Zemanová (U14), Natálie 
Smolíková (U14), Simona Šenkeříková (U14). Jednu stříbrnou 
medaili L. Kondělková (U14), J. Hlavoň (U14) a Mattia Perissinotto 
a konečně jednu bronzovou H. Semeráková (U16), J. Anděl (U16), 
Daniel Ryška (U16), M. Bank (U16), Sára Jedličková (U16), Simona 
Vomáčková (U14), K. Balejová (U14) a Žofie Hradilová (U14).

Medailistům z mezinárodních klání a MČR gratulujeme a roč-
níku 2003 přejeme štěstí, houževnatost i trpělivost při přechodu 
do velkého lyžování.
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T radiční celosezónní soutěž našich mladých nadějí letos 
začala 16.–18. ledna mistrovstvím ČR ve Špindlerově Mlýně, 

kde se konaly SG a VZ, pokračovala 1.–3. února v Albrechticích 
v Jizerských horách, kde byl na programu OSL, SL a VZ. Ve třetím 
dějství v Koutech nad Desnou se 16.–18. února bojovalo v SG, OSL 
a SL, na Bílé v Beskydech 2.–4. března v SL a OSL a sezónu Nokian 
Tyres ČP žáků uzavřelo opět mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně, 
a to SL a OSL 10.–11. března.

Princip hodnocení ČP, respektive seškrtávání bodů, je dle sou-
těžního řádu následující: Pokud se v soutěži odjedou v disciplíně 
2 závody, započítávají se oba dva, pokud se odjedou 3 závody, 
započítávají se dva a pokud se odjedou 4 závody, započítávají se 
tři. V letošním ročníku se tedy škrtal jeden výsledek v SG, jeden 
v SL a jeden v OSL. Vždy ten nejhorší. 

Celkovými vítězi Poháru Nokian Tyres se v U16 stali závod-
níci Linda Trejbalová z SK Ještěd SJK (900 b.) a Štěpán Kroupa 
z SK Písek (780 b.). V kategorii U14 na nejvyšší pohárový stupeň 
vystoupili Karolína Balejová z RT Záhrobský (680 b) a Lukáš Svatoš 
z TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou (837 b.). Vítězům gratulujeme 
k úspěchu!

Připomeňme si průběh pohá-
rové sezóny.

Jelikož pořadatelé měli povin-
nost podle bodu 11 Pověřova-
cího dopisu zaslat do 24 hodin 
po uskutečnění závodu tiskovou 
zprávu a ani jeden tak neučinil, 
budeme psát pouze o sportov-
ním vývoji soutěže.

16.–18. LEDNA 
SE KONALY 
PRVNÍ ZÁVODY 
RKZ A MČR 
V SG A VZ VE 
ŠPINDLEROVĚ 
MLÝNĚ
V prvním RKZ SG zvítězili v U16 
Š. Kroupa před Janem Fialou 
(Ski Bílá) a Danielem Ryškou (RT 
Záhrobský), v dívkách Celine 
Sommerová (RT Záhrobský) 
o sedm setin před Julií Kestlovou 
(SK Kouty) a Barborou Peroutkovu 
(RT Záhrobský). V U14 K. Balejová 

před Jitkou Kovářovou (Slovan Pec pod Sněžkou) a Leontýnou 
Kondělkovou (SA Špindl), v chlapcích Kryštof Hanzal (Bižuterie 
Jablonec), před L. Svatošem a Aldo Tomáškem (Slovan Pec pod 
Sněžkou). V super-G v rámci MČR na druhý den mistrovské tituly 
a cenné kovy vybojovali v U16 dívek zlatá C. Sommerová, stříbrná 
L. Trejbalová a bronzová J. Kestlová, v U16 chlapců se mistrem stal 
Š. Kroupa před Ondřejem Kalinou (Bižu Jablonec) a Matějem Ban-
kem (SK Šumperk). U14 vyhrála Natálie Smolíková (Ski klub Ještěd, 
z.s.), 2. byla J. Kovářová, 3. Julie Hordossy (SA Špindl). V chlapcích 
U14 zvítězil K. Hanzal před Jakubem Hlavoněm (ST Victoria Brno) 
a A. Tomáškem. Vyřazovací závod poslední den ovládli a medaile 
získali v U16 zlato L. Trejbalová, stříbro C. Sommerová a bronz 
Sára Jedličková (RT Záhrobský), hoši U16: 1. Š. Kroupa, 2. O. Kalina, 
3. Marek Müller (RT Záhrobský). V U14 dívek se mistryní ČR stala 
K. Balejová, vicemistryní J. Hordossy a 3. byla Žofie Hradilová (TJ 
Lokomotiva Trutnov). V chlapcích U14 druhé zlato vyhrál K. Hanzal, 
stříbro Mattia Perissinotto (ST Victoria Brno), bronz Patrik Forejtek 
(SA Špindl). Po třech závodech se do čela Nokian Tyres ČP dostali 
v U16 Š. Kroupa s plným počtem 300 bodů a C. Sommerová s 280 
body, v U14 K. Hanzal s 300 body a K. Balejová s 245 body.

Nového titulárního partnera od sezóny 2019 získali pro svůj ČP žáci. Je jím 
Nokian Tyres, přední výrobce pneumatik. Celkem Pohár Nokian Tyres čítal třináct 
závodů v pěti blocích, ve čtyřech destinacích. Závodilo se jako obvykle v kategori-
ích mladšího a staršího žactva, chlapci a děvčata, letos opětovně po dvou letech 
každá věková kategorie ve vlastní trati, s vlastními body za výkon. Vyhodnocovaly 
se již tradičně nejlepší žákovské lyžařské oddíly. Nokian Tyres ČP byl i letos výbě-
rovou záležitostí pro padesát nejlepších přihlášených, plus dva z pořadatelského 
oddílu v rámci kvóty pořadatele.

NOKIAN TYRES
Český pohár žáků 2019
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1.–3. ÚNORA POHÁR NOKIAN 
TYRES ZAVÍTAL DO ALBRECHTIC 
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Na programu byl OSL, VZ a SL. Do seriálu vlétla třemi vítězstvími 
a náskoky 1,78 v OSL a 3,24 v SL mladší žačka Nicole Zemanová, 
která ve Šp. Mlýně nestartovala. K. Balejová skončila 2. v OSL 
a 3. ve VZ, 2. místo ve VZ patřilo N. Smolíkové, v SL Viktorii Kabát-
níkové. 3. místo v OSL jen 0,03s za druhou obsadila J. Kovářová 
a v SL Simona Vomáčková. Stupně vítězů v chlapcích U14 si mezi 
sebe – s výjimkou 3. místa P. Forejtka v OSL – rozdělili K. Hanzal 
1.,1.,2., Stanislav Kovář 1., 2., 3. a Lukáš Svatoš 2.,3. U16 dívek 
2x triumfovala L. Trejbalová (OSL, SL), ve VZ byla 2. Ten vyhrála 
B. Peroutková, která byla 2. i v OSL a na druhý stupínek se v SL 
postavila Hana Semeráková, 3. místa obsadily J. Kestlová v OSL, 
C. Sommerová ve VZ a Helena Balabánová v SL. V chlapcích 2x 
zvítězil M. Müller (SL, VZ) a OSL vyhrál Š. Kroupa, 2. byl M. Bank, 
3. Vojtěch Kučera, 2. ve VZ i SL byl O. Kalina, 3. ve VZ Oskar Klíma, 
v SL Jiří Anděl. Série v Albrechticích znamenala změnu v prů-
běžném vedení soutěže v U16, kde C. Sommerovou vystřídala 
s náskokem 120 bodů L. Trejbalová (510 b.) a Š. Kroupa byl po 
dvou výpadcích předstižen o 15 bodů domácím závodníkem 
O. Kalinou (415 b). V U14 ke změně v čele nedošlo, dále vedli K. 
Hanzal (580 b.) a K. Balejová (435b.). Do dalšího pořadí promlu-
vila třemi výhrami N. Zemanová, která se dostala na 2. místo 
(300 b.)

DALŠÍ ZASTÁVKOU POHÁRU 
NOKIAN TYRES SE ZÁVODY SG, 
SL A OSL BYLY 16.–18. ÚNORA 
KOUTY NAD DESNOU 
Tři výhry v U16 si připsal Š. Kroupa, slalomovou dokonce s násko-
kem 2,66s, druhá místa obsadili M. Müller (SL), Daniel Ryška (OSL) 
a M. Bank (SG), třetí v OSL a SG byl O. Kalina a v SL J. Anděl. SG 
U16 na domácím kopci vyhrála J. Kestlová před vítězkou OSL 
a druhou v SL L. Trejbalovou a B. Peroutkovou, která skončila 
v Koutech ve všech třech disciplínách třetí. C. Sommerová vyhrála 
slalom a v setinovém OSL (podobně jako v Albrechticích se 
i v Koutech vešly tři nejrychlejší závodnice do několika setin) byla 
druhá. V U14 ovládli SL S. Kovář, OSL L. Svatoš a SG Aldo Tomášek. 
Poprvé na bedny v RKZ vystoupili v SL 2. Jakub Krapa a 3. Patrik 

Fíla. Druhý v OSL byl K. Hanzal, 3. S. Kovář a v SG obsadil L. Svatoš 
2. místo a J. Hlavoň byl třetí. Vůbec první RKZ vyhrála v U14 Nela 
Špačková v OSL před J. Hordossy, která byla 3. i v SG a Leontýnou 
Kondělkovou. K. Balejová vyhrála SG a 2. byla v SL, J. Kovářová byla 
nejrychlejší v SL a 2. v SG. K. Kepáková skončila v SL na 3. místě. 
Do vedení se opět vrátil Š. Kroupa (700 b.), L. Trejbalová dál vedla 
(770 b.), stejně tak K. Balejová (615 b.) a K. Hanzal (710 b.).

BÍLÁ V BESKYDECH 2.–4. BŘEZNA 
HOSTILA ČTVRTÝ DÍL POHÁRU 
NOKIAN TYRES
V plánu bylo odjet kromě technických disciplín i SG, ale počasí 
to nedovolilo. Přišla velmi teplá fronta, odměk a SG muselo 
být z bezpečnostních důvodů zrušeno. Oba uskutečněné 
závody ovládla v U14 N. Zemanová a v OSL si opět vytvořila 
velký náskok 2,28s. Druhá v OSL byla N. Špačková, 3. N. Smolí-
ková, v SL 2. J. Kovářová, 3. V. Kabátníková. V chlapcích vyhrál 
OSL L. Svatoš před Markem Horákem a Václavem Halakucem, 
SL J. Hlavoň před K. Hanzalem a L. Svatošem. SL U16 ovládl 
náskokem 3,15s M. Müller, který byl také 3. v OSL, 2. místo zajel 
J. Anděl, 3. byl O. Klíma. OSL byl záležitostí Š. Kroupy, 2. skon-
čil V. Kučera. V dívkách bylo pořadí na stupních vítězů v OSL 
B. Peroutková, C. Sommerová, a H. Balabánová, v SL C. Somme-
rová, A. Kyselová a H. Semeráková. Vítězem 34. ročníku Memori-
álu Honzy Seilera se stal Marek Müller.

Před závěrečným MČR v SL a OSL, o kterém čtěte v samostat-
ném článku o žácích, nebylo o vítězích ČP v U16 dívek a U14 
chlapců jasno a 100% jistotu neměla při pravidle seškrtávání 
bodů ani K. Balejová, protože druhé N. Zemanové se z MČR 
započítávaly oba výsledky, zatímco Balejové jen obřákový. 
Nakonec v U14 zvítězila K. Balejová (RT Záhrobský) o třicet bodů 
před N. Zemanovou (SA Špičák) a J. Kovářovou s 545 body (TJ 
Slovan Pec pod Sněžkou). V chlapcích U14 se ale pořadí změnilo. 
Na MČR 2x vypadl K. Hanzal (TJ Bižuterie Jablonec) a musel se 
s vítězstvím v ČP rozloučit a spokojit se s 2. místem. Dvěma tituly 
mistra ČR se L. Svatoš (TJ Spartak Rokytnice) dostal z druhého na 
1. místo a Pohár Nokian Tyres celkovým ziskem 810 bodů vyhrál 
o 70 bodů, 3. místo obsadil S. Kovář (ST Victoria Brno) s 618 body. 
Bojovalo se i dívkách U16. Tituly a 2. místa si mezi sebe rozdělily 
C. Sommerová (1. SL, 2. OSL) a L. Trejbalová (1. OSL, 2. SL) a po 
seškrtávání bodů se rozdílem 20 bodů stala vítězkou L. Trejbalová 
s 900 body (SK Ještěd, SKJ), C. Sommerová (RT Záhrobský) i přes 
celkově vyšší počet bodů byla po seškrtání (stejně jako její sestra 
Elese před dvěma lety) druhá s 880 body a 3. místo patřilo B. 
Peroutkové (RT Záhrobský) s 550 body. V chlapcích U16 Š. Kroupa 
(SK Písek) vyhrál se 780 body, 2. M. Müller (RT Záhrobský) získal 
722 bodů a 3. O. Kalina (TJ Bižuterie Jablonec) 570 bodů. 

Pohár Nokian Tyres během svých dvaapadesáti závodů napříč 
oběma věkovými a genderovými kategoriemi zaznamenal 
17 vítězných jmen, 15 jmen na druhém místě a 9 na místě třetím. 
Minimálně jednou letos zvítězili: Š. Kroupa, N. Zemanová, C. 
Sommerová, L. Trejbalová, K. Hanzal, M. Müller, L. Svatoš, K. Bale-
jová, B. Peroutková, S. Kovář, J. Kestlová, J. Kovářová, J. Hlavoň, 
N. Špačková, A. Tomášek, N. Smolíková a S. Šenkeříková. Mini-
málně jednou se na druhém místě umístili: O. Kalina, J. Hordossy, 
M. Bank, A. Kyselová, J. Anděl, H. Semeráková, J. Fiala, L. Konděl-
ková, D. Ryška, V. Kučera, V. Kabátníková, J. Pollert, M. Perissino-
tto, J. Krapa a M. Horák a třetí místa minimálně jednou obsadili: 
P. Forejtek, H. Balabánová, O. Klíma, K. Kepáková, S. Vomáčková, 
V. Halakuc, S. Jedličková, P. Fíla a Ž. Hradilová.

V soutěži lyžařských oddílů zvítězil RT Záhrobský s 4729 body, 
druhé místo získali závodníci ST Victoria Brno s 4 552 body a třetí 
místo SA Špindl s 3156 body. Gratulujeme a děkujeme za přípravu 
našich lyžařských nadějí.

ŽÁCI STARŠÍ (U16)  ŽÁKYNĚ STARŠÍ U16)

1. KROUPA Štěpán  SK Písek 1. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd (SKJ)
2. MÜLLER Marek RT Záhrobský 2. SOMMEROVÁ Celine J. RT Záhrobský
3. KALINA Ondřej Bižu Jablonec 3. PEROUTKOVÁ Barbora  RT Záhrobský 
4. ANDĚL Jiří SK MEZ Vsetín 4. SEMERÁKOVÁ Hana Slovan Pec p. Sn. 
5. BANK Matěj SK Šumperk 5. KESTLOVÁ Julie  SK Kouty
6. KUČERA Vojtěch SA Špindl 6. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd (SKJ)

ŽÁCI MLADŠÍ (U14)  ŽÁKYNĚ MLADŠÍ (U14)

1. SVATOŠ Lukáš Spartak Rokytnice 1. BALEJOVÁ Karolína RT Záhrobský
2. HANZAL Kryštof Bižu Jablonec 2. ZEMANOVÁ Nicole SA Špičák
3. KOVÁŘ Stanislav ST Victoria Brno 3. KOVÁŘOVÁ Jitka  Slovan Pec p. Sn.
4. TOMÁŠEK Aldo Slovan Pec p. Sn. 4. SMOLÍKOVÁ Natálie SK Ještěd, z.s.
5. HLAVOŇ Jakub ST Victoria Brno 5. HORDOSSY Julie SA Špindl
6. POLLERT Jan SK Lajdáček 6. KONDĚLKOVÁ Leontýna  SA Špindl

POŘADÍ ODDÍLŮ ŽACTVO

1. RT Záhrobský   
2. ST Victoria Brno    
3. SA Špindl   
4. Ski Bílá    
5. TJ Bižu Jablonec   
6. TJ Slovan Pec pod Sněžkou

POHÁR NOKIAN TYRES 2019
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N ejúspěšnější závodníci Českého poháru si mezi sebe letos 
rozdělili 146 000 Kč. Celosezónní soutěž dospělých, juniorů 

a mladších juniorů zavítala do pěti lyžařských středisek. Odjelo se 
19 závodů, z toho 7 slalomů (dva výsledky se u každého závod-
níka škrtaly), 6 obřích slalomů (dva výsledky se u každého 
závodníka škrtaly), 2 sjezdy, 2 super-G a 2 alpské kombinace. 

Hned na úvod musely být slalomy v prosinci v Karlově pro 
nedostatek sněhu odvolány a přesunuty na únorový termín. Začí-
nalo se proto až v lednu v Albrechticích. I tam se však musel první 
OSL zrušit, protože noční vichřicí polámané stromy spadly na 
dráty vysokého napětí a vyřadily v oblasti na celý den elektřinu. 
Místo dvou obřích slalomů se odjel pouze jeden, a i když elektřina 
při posledním slalomu opět vypadávala, zvládly se odjet slalomy 
oba dva.

Po závodech v Albrechticích se vedení v ČP ujali Marek Müller 
po třech výhrách s plným počtem 300 bodů a Nikola Bubáková 
s 205 body. V ženách si v rámci ČP vedle Nikoly Bubákové připsaly 
po jedné výhře Viktorie Vydrová v obřím slalomu a Klára Pospíši-
lová, která vyhrála jeden slalom.

V Peci pod Sněžkou se na pořadí mužů nic neměnilo, ačkoliv 
Jan Koula vyhrál oba dva závody, Marek Müller, který Pec vyne-

chal, nadále s 300 body vedl. Naopak v ženách šla do vedení po 
dvou výhrách prvním rokem juniorka Natálie Zouharová s 300 
body. Navíc si Koula a Zouharová odvezli, kromě dvou třítisíco-
vých prémií za první místa, také celkovou Velkou cenu Pece pod 
Sněžkou v hodnotě 10 000 Kč.

Speed Week ve Špindlerově Mlýně měl na programu hned šest 
závodů, které přilákaly i reprezentanty z mužského áčka, navíc se 
zde jelo o mistrovské tituly. Pořadí se po Speed Weeku v mužích 
i ženách měnilo. Ondřej Berndt a Klára Pospíšilová jezdili skvěle, 
Ondra vyhrál všech šest závodů a Klára čtyři, k tomu oba získali po 
třech seniorských titulech mistra ČR (Klára i tři juniorské) a šli s 620 
body (Pospíšilová) a 600 body (Berndt) do čela ČP. Další indivi-
duální výhry si připsala v jednom sjezdu prvním rokem juniorka 
Barbora Nováková a v jednom super-G Tereza Nová. 

V polovině února se po dvou slalomech v Karlově s pořadím 
mužů ani žen nic neudálo, nadále vedli Ondřej Berndt a Klára 
Pospíšilová s nezměněnými bodovými hodnotami, neboť ani 
jeden v Karlově nebyl. V ženách vyhrály Monika Zemanová 
a loňská vítězka celého ČP Tereza Zahálková, která se později na 
Světové zimní univerziádě zranila a sezónu nedojezdila, v mužích 
zvítězili Petr Ševela a v rámci ČP Fabian Gola.

Absolutními vítězi Českého poháru 2019 se stali Klára Pospíšilová a Ondřej 
Berndt. Klára Pospíšilová vyhrála také kategorii juniorek, mezi juniory zvítězil do 
posledního dne mezi muži vedoucí Marek Müller a kategorie mladších juniorů se 
stala záležitostí Natálie Zouharové a Adama Klímy. Mezi oddíly po čtyřech letech 
opět zvítězila Ski Bílá.

ČESKÝ POHÁR 2019
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V březnu v Koutech si po dvou výhrách vzal vedení zpět Marek 
Müller součtem 745 bodů. V ženách upevnila vedoucí pozici Klára 
Pospíšilová, když vyhrála slalom a v obřím slalomu byla v rámci ČP 
druhá, sto bodů do ČP v obřím slalomu získala Viktorie Vydrová. 

Na ČP na Stoh těsně před MČR dorazil i Ondřej Berndt a svedl 
boj s Markem Müllerem. Slalom ani jeden z nich nedokončil, 
vyhrál Vojta Pršala. V obřím slalomu Berndt zvítězil, ale Müller byl 

druhý, takže dál vedl. V ženách vyhrála slalom Tereza Kmochová, 
obří slalom Klára Gašparíková v nejlepší bodové hodnotě kariéry 
29,37 FIS bodů, seriál dál neohroženě vedla Klára Pospíšilová.

Na vítězství Kláry Pospíšilové už nic nezměnily ani výhry Kláry 
Gašparíkové (OSL) a Terezy Kmochové (SL) v posledním dějství ČP 
na MČR. V mužích sto bodů do ČP v obřím slalomu a titul mistra 
ČR získal Ondřej Berndt a bylo jasné, že pokud vyhraje i slalom 
nebo bude druhý, ale Marek Müller za ním, vyhraje i Český pohár. 
V opačném případě si trofej vítěze odveze Marek Müller, který 
stále ještě vedl. Vše se mělo rozhodnout poslední den ve slalomu. 
S napětím jsme se těšili na souboj, jenže Marek Müller v závěreč-
ném slalomu sezóny spadl a hned v prvním kole tak uvolnil cestu 
na trůn Ondřeji Berndtovi, který nakonec vyhrál jak mistrovský 
titul, tak Český pohár 2019.

„Jako každoročně je to docela fajn, protože ta prémie za vítěz-
ství se hodí,“ sděluje Ondřej Berndt a vrací se k vývoji soutěže. 
„Letos jsem díky rychlostkám, které se mi v lednu podařily, měl 
šanci ještě na konci sezóny zabojovat o vítězství. Ale jelikož jsem 
vypadl ve slalomu na Stohu, říkal jsem si, že už je to asi ztracené. 
Ale pak díky výpadku Marka Müllera na MČR mi to tak trochu 
spadlo do klína. Prémii zčásti použiju, jako vždy, na nějakou 
dovolenou.“

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

V juniorkách bylo pořadí na prvních třech místech stejné jako 
v ženách, v juniorech zvítězil Müller (866 b.), druhý byl Gola (650 
b.) a třetí Adam Klíma (564 b.). 

V mladších juniorkách Natálie Zouharová (488 b.) zvítězila před 
Klárou Gašparíkovou (430 b.) a Barborou Novákovou (390 b.), 
v mladších juniorech Klíma (564 b.) před Davidem Kubešem 
(265 b.) a Martinem Pokorným (226 b.).

Slavnostní předávání Českých pohárů proběhlo večer po 
závodě slalomu na MČR v hotelu Barbora, poté se závodníci a tre-
néři pobavili při živé hudbě kapely „Labská sobě“, která je složená 
se závodníků a trenérů SK Špindl.

ČESKÝ POHÁR 2019
MUŽI  ŽENY

1. BERNDT Ondřej TJ Bižu Jablonec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. MÜLLER Marek Sokol Špičák 2. NOVÁ Tereza  SC Černý
3. GOLA Fabian Ski Bílá 3. VYDROVÁ Vikrotie SK Janské Lázně 
4. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 4. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra Harrachov
5. KOULA Jan TJ Loko Trutnov 5. ZOUHAROVÁ Natálie Ski Zlín
6. ZABYSTŘAN Jan Dukla Liberec 6. ZEMANOVÁ Monika  SKP Kometa Brno

JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

1. MÜLLER Marek Sokol Špičák 1. POSPÍŠILOVÁ Klára  ČKL Harrachov
2. GOLA Fabian Ski Bílá 2. NOVÁ Tereza  SC Černý
3. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 3. VYDROVÁ Vikrotie SK Janské Lázně 
4. KOULA Jan TJ Loko Trutnov 4. ZOUHAROVÁ Natálie Ski Zlín 
5. ZABYSTŘAN Jan Dukla Liberec 5. ZEMANOVÁ Monika  SKP Kometa Brno
6. SURKOŠ Ondřej SKP Kometa Brno 6. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18)  MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

1. KLÍMA Adam SKP Kometa Brno 1. ZOUHAROVÁ Natálie Ski Zlín
2. KUBEŠ David  SK Špindl 2. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
3. POKORNÝ Martin Ski Soláň 3. NOVÁKOVÁ Barbora  SA Špindl
4. LINHART Adam Slavoj Plzeň 4. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
5. KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 5. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
6. BORÁK Jan  SK 4ski Ostrava 6. TRPIŠOVSKÁ Sofie 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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M ČR se stejně jako loni konalo ve Špindlerově Mlýně na dvě 
etapy. Nejprve 21.–25. ledna Speed Week, jehož pořadate-

lem byl ST Sv. Petr a v březnu pak technické disciplíny včetně PSL, 
které pořádal Ski klub Špindl Produkce s tím, že PSL spadal pod ST 
Sv. Petr. Historicky první paralelní slalom byl okořeněn velmi 
zajímavou finanční dotací 100 000 Kč.

Speed Week se ve Špindlerově Mlýně konal již potřetí, z toho 
podruhé byl DH vyhlašován jako MČR. Na programu byly dva 
dvoukolové DH, dva SG (vše na Červené sjezdovce ve Sv. Petru) 
a dvě AC, jimiž Speed Week vyvrcholil na Stohu. Pro muže to byl 
opět velmi zajímavý týden, během něhož se jak dobře rozjezdili 
na blížící se vrcholy sezóny, tak si vyjeli velmi dobré FIS body. 
Od té doby, co před dvěma roky položili na stůl své body Jan 
Hudec s kanadským kolegou Jeffrey Frischem, naši kluci drží 
tradici a body si na sobě nadále úspěšně vyjíždějí. Letošní bodové 
přirážky byly opět štědré: 27,86 a 27,92 v DH, 26,73 a 23,25 v SG 
a 29,61 a 34,85 v AC. Všechny si odvezl Ondřej Berndt a jsou 
to jeho nejlepší body sezóny v těchto disciplínách. Pomohli si 
ale i další závodníci: J. Zabystřan druhým výsledkem v DH, K. 
Krýzl nejlepšími body kariéry v DH, J. Koula, J. Milata a M. Müller 
nejlepšími body v SG a další. V ženách se letos nezúčastnila ani 
jedna členka „A“ týmu, neboť se v té době Ledecká a Pauláthová 
pohybovaly po SP v rychlostních disciplínách a Capová s Dubov-
skou byly na EP v technických disciplínách, navíc se rychlostním 
disciplínám nevěnují. Jedinou závodící reprezentantkou tak byla 
členka „B“ týmu Tereza Kmochová a Pavla Klicnarová se zde loučila 
se sportovní kariérou. Nicméně bodové přirážky žen na Speed 
Weeku začínají být rok od roku zajímavějšími.

SJEZD, SUPER-G I ALPSKÁ 
KOMBINACE PRO ONDŘEJE 
BERNDTA A KLÁRU POSPÍŠILOVOU
Všechny tři rychlostní tituly získal jeden muž a jedna žena. Když 
připočteme juniorské, o které se na Speed Weeku rovněž závodilo, 
má jich Klára Pospíšilová rovnou šest. Dvě stříbra (DH, SG) a jeden 
bronz (AC) má Kryštof Krýzl a zbylé medaile, stříbro z AC a dva 
bronzy z DH a SG, má Jan Zabystřan. Přítomní muži z „A“ týmu si 
tedy mezi sebe rozdělili všechny medaile, chyběl pouze Filip Forej-
tek, který studuje v USA. V ženách vybojovala dvě stříbra (SG, AC) 
a jeden bronz (DH) Tereza Nová a jedno stříbro v DH a bronz v SG 
prvním rokem juniorka Barbora Nováková, která k nim přidala tři 
tituly v U18. Bronz v AC získala Tereza Kmochová.

Mistr ČR O. Berndt: „Spokojenost, jasně že jsem rád. Každý mis-
trovský titul je dobrý. Ve sjezdu jsem byl po 1. kole druhý, udělal 
jsem trochu chybu před Katinem - odjela mi lyže. Druhá jízda se 
mi povedla, Fíďa (pozn. Jan Fiedler) mi dal report z Katinu a vyšlo 
to. Určitě to byl dobrý trénink před MS, dobře jsme si zajezdili na 
dlouhých lyžích.“ K. Krýzl jel DH ve Špindlu poprvé. „Docela mě 
překvapilo, jak to bylo rychlé. Myslel jsem, že to bude brnkačka, 
přitom v určitých částech to mělo opravdu sjezdové parametry 
se vším všudy. Takto rychle jsem tady nikdy nejel a to tu jezdím 
celý život. Jsem rád, že sjezdy byly dvoukolové, měli jsme díky 
tomu více jízd, hodně to pomohlo a beru to i jako trénink na MS. 
J. Zabystřan: „Jsem spokojený, protože když jsem tady byl napo-
sledy na rychlostkách před dvěma roky, moc mi to nejelo, takže 
jsem za medaile rád. Ale v SG a AC jsem si přál medaili s větším 
leskem.“ 

Portfolio mistrovských disciplín se letos opět o jednu rozrostlo. Ke slalomu, 
obřímu slalomu, super-G, alpské kombinaci a loni poprvé zařazenému sjezdu letos 
přibyl paralelní slalom. V kategorii dospělých se tedy rozdělovalo poprvé v historii 
12 mistrovských titulů a ty si mezi sebe rozdělilo jen pět jmen. Ondřej Berndt 
jich získal rovnou 5: za slalom, obří slalom, super-G, sjezd a alpskou kombinaci 
a Klára Pospíšilová čtyři za paralelní slalom, super-G, sjezd a alpskou kombinaci. 
Po jednom mají Adam Zika v paralelním slalomu, Tereza Kmochová ve slalomu 
a Klára Gašparíková v obřím slalomu.
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Mistryně ČR v ženách i juniorkách K. Pospíšilová: „Líbilo se mi to. 
S vítězstvím v DH jsem získala první titul v životě i první dospě-
láckou medaili, k tomu pak další v SG a AC. Je to moc fajn. I když 
v těch mrazech to bylo náročné.“ B. Nováková byla bez obav: 
„Dobré bylo, že sjezdovku ve Špindlu dobře znám, často tady 
trénuji. Byl to můj první DH závod v životě a na Katinu to hodně 
a daleko skákalo, ale nervy jsem neměla.“ T. Nová: „Jsem spoko-
jená a ráda, že se mi to povedlo. Jsou to mé první dospělácké 
medaile. Ještě víc by mě potěšilo, kdyby byla nějaká z obřáku, 
protože rychlostním disciplínám se, na rozdíl od technických, 
nevěnuji.“ 

TECHNICKÉ DISCIPLÍNY 
Černá sjezdovka hostila technické disciplíny na MČR v březnu. 
Závody v OSL a SL se konaly za slunečného počasí, bylo ale 
hodně teplo, trať se musela ve druhých kolech preparovat. Na 
paralelní slalom se zatáhlo, zvýšila vlhkost a preparovalo se hned 
od kvalifikace. Technickou delegátkou byla žena velkého jména 
– dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa v SG a DH 
a vítězka SP Michaela Dofrmeisterová (AUT), která ve Špindlerově 
Mlýně startovala v OSL na SP 2005 a skončila tehdy sedmá. „Být 
technickou delegátkou je způsob, jak dál zůstávat u lyžování 
a zkušenosti, které jsem jako závodník získala, předávat pořadate-
lům. Závody tady jsou dobré, organizátoři odvedli v tomto teplém 
počasí dobrou práci,“ pochválila pořadatelský tým. I na této části 
MČR chyběly ženy „A“ týmu. E. Ledecká bojovala o velký křišťálový 
glóbus na snowboardu, K. Pauláthová měla po operaci kolena a G. 
Capová s M. Dubovskou se omluvily a odjely do Ruska na FEC. 
Stejně tak K. Krýzl a J. Zabystřan.

OBŘÍ SLALOM
Své vůbec první tituly v OSL mezi dospělými získali zkušený 
Ondřej Berndt a mladičká Klára Gašparíková. Stříbrná medaile 
putuje rovněž mladé Barboře Zíkové (obě *2001) a Danielu 
Paulusovi, bronzová Tereze Kmochové a mladému Ondřeji 
Surkošovi.

Juniorská reprezentantka K. Gašparíková ukázala, jak se 
v druhé polovině sezóny v OSL zlepšila. Tři dny před MČR vyhrála 
ČP na Stohu, poprvé v životě zajela pod třicet bodů a na MČR 
to potvrdila. Vedla po 1. kole a v rozbředlejším druhém doká-
zala vedení čtvrtou nejrychlejší jízdou udržet. „Jsem strašně 
moc šťastná, vůbec nechápu, že jsem to v těchto podmínkách 
vůbec vybojovala, nečekala jsem to a je to super. Je to určitě 
můj dosud největší úspěch,“ vyprávěla. Stříbrná B. Zíková musela 
sezónu v prosinci přerušit kvůli zánětu ledvin, ale dokázala se 
vrátit. „Super. Nečekala jsem to, protože je to MČR žen, takže 
mám obrovskou radost. V poslední době se mi daří jezdit druhá 
kola více naplno než první,“ řekla k nejlepšímu času v druhém 
dějství. Velmi zklamaná byla z 3. místa T. Kmochová: „Na mistrov-
ský titul už čekám tolik let a dnes byla taková šance a nedoká-
zala jsem ji využít.“ 

Mistr ČR O. Berndt: „Paráda. Letos čtvrtý titul, co víc si přát. 
Po prvním kole na mě měl Dandy docela malou ztrátu (0,23s) 
a na startu jsem dostal informaci, že když dojel 2. kolo, vedl, tak 
jsem musel jet naplno.“ Stříbrný D. Paulus: „První kolo vypadalo 
nadějně i na boj o titul, ale ve druhém jsem udělal v rozhodu-
jících místech pár chyb a měl i namále. Ale 2. místo se počítá 
a já posledních sedm obřáků na MČR nedokončil, takže jsem za 
placku rád.“ Věkem ještě dva roky junior O. Surkoš získal první 
dospěláckou medaili v kariéře. „Obrovská radost. Během sezóny 
jsem se trápil, ale dnes to vyšlo, je to euforie. Myslím, že se mi 
povedla obě dvě kola.“ Obhájce loňského titulu A. Kotzmann 
skončil o 0,11s čtvrtý. Smířeně pokrčil rameny a sportovně 
pogratuloval vítězům.

SLALOM
Vůbec první titul v kariéře mezi ženami získala v 28 letech Tereza 
Kmochová a pátý titul v rámci MČR 2019 vyhrál Ondřej Berndt. 
Stříbrné medaile putovaly na krk Kláře Pospíšilové a již podruhé 
Danielu Paulusovi, bronz slavili Veronika Čamková a v obřím 
slalomu 'bramborový' Adam Kotzmann.

Nejlepší neslyšící lyžařce světa T. Kmochové se konečně 
rozehrál naplno její milý úsměv. „Strašně moc jsem si ten titul 
přála, byla to jedna z mých met a konečně se mi to splnilo. 
Dosud pro mě byla na MČR buď hodně silná konkurence nebo 
jsem to nějak pokazila sama. A i po obřáku, kde jsem byla hodně 
zklamaná, jsem strašně ráda, že to v SL vyšlo,“ říkala šťastně 
v cíli. Stříbro vnímala K. Pospíšilová pozitivně přesto, že doufala 
ve výhru: „1. kolo bylo trochu opatrnější, protože v posledním 
závodě jsem vypadla, takže jsem chtěla dojet a jela na jistotu 
a neriskovala. Druhé kolo už jsem jela tak, jak jsem chtěla, ale 
bohužel to nevydalo. Terce to přeji, ale trošku jsem přemýšlela 
nad tím, že bych chtěla vyhrát.“ Bronzová V. Čamková: „Jsem 
ráda, že si mi podařilo prolomit šňůru 4. míst z Univerziády 
i z OSL tady a je z toho tentokrát bronz. Strašně moc jsem to 
zlato přála Terce, protože jsem viděla, jak moc byla zklamaná 
z bronzu v obřáku, a i když jsem věděla, že když Terka dojede 
a vyhraje, že mě posune o místo níž, bylo mi to v ten okamžik 
jedno, radovala jsem se prostě s ní.“ 

Další titul z letošního MČR pro O. Berndta. „Co říct? Další titul 
v kapse, už pátý, vítězství, prostě spokojenost. Bylo už docela 
těžké se namotivovat, ale vyšlo to. Kdyby mi někdo před sezó-
nou říkal, že budu mít 5 titulů, tak bych mu řekl, že by to bylo 
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MUŽI  ŽENY

SLALOM   SLALOM
1. VAŠULÍN Marek MU Brno 1. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava
2. MÜLLER Marek  VŠO Praha 2. ZAHÁLKOVÁ Tereza VFU Brno
3. ŠEVELA Petr UP Olomouc 3. KMOCHOVÁ Tereza UK Praha

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. PAULUS Daniel  VŠB Ostrava 1. NOVÁ TEREZA VŠTVS Palestra 
2. MÜLLER Marek  VŠO Praha 2. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava
3. VAŠULÍN Marek MU Brno 3. ZEMANOVÁ Monika MU Brno

SUPER-G   SUPER-G
1. ZABYSTŘAN Jan  VŠFS Praha 1. NOVÁ TEREZA VŠTVS Palestra
2. SKOŘEPA Jan  VŠTVS Palestra 2. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava
3. KLINSKÝ Tomáš  ČVUT Praha 3. KMOCHOVÁ Tereza UK Praha 

ALPSKÁ KOMBINACE   ALPSKÁ KOMBINACE
1. ZABYSTŘAN Jan  VŠFS Praha 1. NOVÁ TEREZA VŠTVS Palestra
2. PAULUS Daniel  VŠB Ostrava 2. KMOCHOVÁ Tereza UK Praha
3. SKOŘEPA Jan  VŠTVS Palestra 3. ČAMKOVÁ Veronika VČP Jihlava

AKADEMICKÉ MČR 2019

hezké, ale moc bych mu nevěřil.“ Stříbrný D. Paulus zajel výtečné 
1. kolo a na Berndta ztrácel jen 0,14s. „Ve 2. kole jsem udělal pár 
chybiček, ale celková ztráta do půl vteřiny je pro mě takovým 
malým ale hezkým překvapením, věnuji se hlavně obřáku. 
Byl to slušný výkon a hlavně nejlepší SL body sezóny i kariéry 
24,18.“ Bronzový A. Kotzmann měl po 4. místě v OSL z bronzové 
medaile radost. „Slalom se mi povedl víc než obřák a jsem rád, že 
v mojí slabší disciplíně jsem to dal na 3. místo.“

PARALELNÍ SLALOM 
PSL se jel na MČR alpských disciplín vůbec poprvé a premiéra byla 
obohacena prémií 100 000 Kč. Závodníci na 9.–16. místě obdrželi 
500 Kč, na 5.–8. místě 1 000 Kč, čtvrtý 3 000 Kč, třetí 6 000 Kč, 
druhý 10 000 Kč a vítěz 21 000 Kč. Novinka přichází v pravou 
chvíli, už na příštím MS (Cortina 2021) se v PSL jednotlivců bude 
bojovat o medaile. I z těchto důvodů Úsek AD kupuje homologo-
vanou sadu startovacích zařízení. 

Formát letošního závodu: Kvalifikační jízda v kratším klasickém 
slalomu, do kterého byli závodníci nasazeni dle slalomových FIS 
bodů. Postup šestnáctky nejrychlejších do pavouka PSL (terčový 
SL) dle časů dosažených v kvalifikaci. V osmifinále a čtvrtfinále 
závodníci proti sobě jeli jen jednu jízdu s tím, že lépe nasazený si 
vybíral trať a od semifinále jeli každý v každé trati a postupovalo 
se na rozdíly. 

Ze čtvrtého titulu v sezóně se radovala K. Pospíšilová a všechny 
favority titulem překvapil už v podstatě nezávodící Adam Zika. 
Stříbro v podání Elišky Kořístkové bylo dalším překvapením, 
v mužích se s ním musel spokojit O. Berndt a bronzové medaile 
potěšily Moniku Zemanovou a D. Pauluse. „Vítězství v paralelu 
mě těší, mám z něj radost zvlášť proto, že mi to normálně v této 
disciplíně tolik nejde. Do finále mi pomohlo i štěstí a pak to cinklo 
i s chybou v druhé jízdě,“ usmívala se K. Pospíšilová. Euforie byla 
na místě u E. Kořístkové, do šestnáctky postupujících proklouzla 
taktak a nikdo od ní medaili nečekal, ani ona sama. „Jsem hrozně 
nadšená a vůbec jsem to nečekala. Když se mi podařilo vyřadit 
největší favoritky, říkala jsem si, že do toho musím jít naplno 

a ono to vyšlo.“ M. Zemanová vybojovala také svou první velkou 
medaili. „Super to je. Byl to můj první paralel v životě a dopadl nad 
očekávání.“

Nad očekávání soupeřů si vedl Adam Zika. Poprvé v životě 
vyhrál seniorský titul mistra ČR a to v době, kdy už se lyžováním 
pouze baví, pracuje ve firmě, netrénuje a letos si odskočil pouze 
na dva starty – jeden FIS OSL v Peci p. Sněžkou a právě PSL na 
MČR. Byl nadšený, až mu docházela slova: „Ani nevím, co na to říct, 

ono se asi ani nic říct nedá… Prostě mám 
radost a je to nečekané. Několikrát opero-
vané koleno mě na závody moc nepustí, 
takže jsem tu formu asi vyležel,“ usmíval se. 
Stříbrný O. Berndt: „Jsem spokojený s celým 
MČR. Dnes jsem si to ve finále pokazil sám, 
udělal jsem v první jízdě chybu, čímž mě 
Adam předjel a pak už jsem to v rozbitější 
modré trati nedohnal.“ D. Paulus byl s bron-
zem spokojený: „Jsem rád. Včera po SL 
jsem zvracel, měl jsem asi úpal, takže jsem 
dnes nebyl úplně ve své kůži a medaile je 
příjemný bonus.“

Všem medailistům gratulujeme.

AKADEMICKÉ MČR 
2019
Akademické MČR bylo vypsáno v SL, OSL 
a SG a letos poprvé i v AC. SG a AC pro-
běhlo v rámci MČR rychlostních disciplín 
24.–25. ledna a pořadatelem byl ST Sv. Petr. 
Technické disciplíny se konaly tradičně na 
Bílé v Beskydech jako UNI FIS EP, společně 
s juniorským MČR 2.–3. února, v technické 
a organizační spolupráci CSA VSK Mendelu 
Brno a Ski Bílá. „Super spolupráce probíhala 
jak se Ski Bílá, tak se Svazem. Velmi tradiční 
a v duchu zaběhnutých kolejí z minulých 
let. Výsledky slalomu na Bílé byly silně 

poznamenány náhlou změnou počasí – prudký déšť a propad 
sněhové podložky,“ řekl předseda organizačního výboru akade-
miků z CSA VSK Mendelu Brno Mgr. Jakub Havel, Ph.D. Ze závodů 
na Bílé byl vyhodnocován také Memoriál Jiřího Havla. Pátý ročník 
vyhrál Marek Vašulín a předchozí vítězství opět obhájila Veronika 
Čamková.
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MUŽI   ŽENY

SLALOM   SLALOM
1. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 1. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra SK Harrachov
2. PAULUS Daniel  LK Radhošť 2. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
3. KOTZMANN Adam  SK Šumperk 3. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí
4. GOLA Fabian  Ski Bílá 4. BUBÁKOVÁ Nikola  Spartak Vrchlabí
5. PRŠALA Vojtěch  Spartak Vrchlabí 5. SOMMEROVÁ Elese RT Záhrobský
6. ŠTĚPÁN Martin  SK Kralupy 6. ZEMANOVÁ Monika SKP Kometa Brno

OBŘÍ SLALOM   OBŘÍ SLALOM
1. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 1. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
2. PAULUS Daniel  LK Radhošť 2. ZÍKOVÁ Barbora  Sokol Špičák
3. SURKOŠ Ondřej  SKP Kometa Brno 3. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra SK Harrachov
4. KOTZMANN Adam  SK Šumperk 4. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí
5. MÜLLER Marek Sokol Špičák 5. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
6. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 6. VYDROVÁ Viktorie  SK Janské Lázně

PARALELNÍ SLALOM  PARALELNÍ SLALOM
1. ZIKA Adam SK Studenec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov 
2. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 2. KOŘÍSTKOVÁ Eliška Ski Bílá
3. PAULUS Daniel  LK Radhošť 3. ZEMANOVÁ Monika SKP Kometa Brno
4. KOTZMANN Adam  SK Šumperk 4. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra SK Harrachov
5. ŠTĚPÁN Martin  SK Kralupy 5. NOVÁ Tereza SC Černý
6. GOLA Fabian  Ski Bílá 6. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí

SUPER-G SUPER-G
1. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2. KRÝZL Kryštof  Dukla Liberec 2. NOVÁ Tereza SC Černý
3. ZABYSTŘAN Jan  Dukla Liberec 3. NOVÁKOVÁ Barbora ml.  SA Špindl
4. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 4. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
5. KUBEŠ David  SK Špindl 5. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra SK Harrachov
6. KOULA Jan  TJ Loko Trutnov 6. ZBOŘILOVÁ NINA SK Špindl

ALPSKÁ KOMBINACE   ALPSKÁ KOMBINACE
1. BERNDT Ondřej  Bižu Jablonec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2. ZABYSTŘAN Jan  Dukla Liberec 2. NOVÁ Tereza SC Černý
3. KRÝZL Kryštof  Dukla Liberec 3. KMOCHOVÁ Tereza  Jiskra SK Harrachov
4. PAULUS Daniel  LK Radhošť 4. NOVÁKOVÁ Barbora ml.  SA Špindl
5. SKOŘEPA Jan  LK VS Praha 5. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
6. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 6. ZBOŘILOVÁ NINA SK Špindl

SJEZD   SJEZD
1. BERNDT Ondřej  TJ Bižu Jablonec 1. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov 
2. KRÝZL Kryštof  Dukla Liberec 2. NOVÁKOVÁ Barbora ml.  SA Špindl
3. ZABYSTŘAN Jan  Dukla Liberec 3. NOVÁ Tereza SC Černý
4. KLINSKÝ Tomáš  Sokol Deštné 4. ZBOŘILOVÁ NINA SK Špindl
5. KLÍMA Adam ST Victoria Brno 5. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel. Meziříčí 
6. KOULA Jan  TJ Loko Trutnov 6. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský

STARŠÍ ŽÁCI (U16)   STARŠÍ ŽAČKY (U16)

SLALOM   SLALOM
1. MÜLLER Marek RT Záhrobský 1. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
2. KROUPA ŠTĚPÁN  SK Písek 2. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
3. ANDĚL Jiří  SK MEZ Vsetín 3. SEMERÁKOVÁ Hana  Slovan Pec p. Sn. 
4. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 4. KYSELOVÁ Adéla SK Ještěd
5. VILEŽINSKÝ Max.  Ski Mosty 5. HLAVOŇOVÁ Lucie ST Victoria Brno
6. DOSEDĚL Jan Martin SK Lajdáček 6. VODRÁŽKOVÁ Barbora LO TJ VS Praha

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. KROUPA ŠTĚPÁN  SK Písek 1. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
2. MÜLLER Marek RT Záhrobský 2. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
3. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 3. KESTLOVÁ Julie  SK Kouty
4. ANDĚL Jiří  SK MEZ Vsetín 4. JOANNIDU Niki Ski Bílá
5. KUČERA Vojtěch  SA Špindl 5. TICHÁ Simona LO TJ VS Praha
6. KALINA Ondřej TJ Bižu Jablonec 6. KREISSOVÁ Tereza Ski Bílá

SUPER-G SUPER-G
1. KROUPA ŠTĚPÁN  SK Písek 1. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
2. KALINA Ondřej TJ Bižu Jablonec 2. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
3. BANK Matěj SK Šumperk 3. KESTLOVÁ Julie  SK Kouty
4. FIALA Jan Ski Bílá 4. SEMERÁKOVÁ Hana  Slovan Pec p. Sn. 
5. RYŠKA Daniel RT Záhrobský 5. PEROUTKOVÁ Barbora  RT Záhrobský
6. ANDĚL Jiří SK MEZ Vsetín 6. MILATOVÁ Hana  Ski Bílá

VYŘAZOVACÍ ZÁVOD VYŘAZOVACÍ ZÁVOD
1. KROUPA ŠTĚPÁN  SK Písek 1. TREJBALOVÁ Linda SK Ještěd
2. KALINA Ondřej TJ Bižu Jablonec 2. SOMMEROVÁ Celine Julia RT Záhrobský
3. MÜLLER Marek RT Záhrobský 3. JEDLIČKOVÁ Sára  RT Záhrobský
4. BANK Matěj SK Šumperk 4. SEMERÁKOVÁ Hana  Slovan Pec p. Sn. 
5. KUČERA Vojtěch  SA Špindl 5. BRILLOVÁ Emma SK Ještěd
6. KLÍMA Oskar ST Victoria Brno 6. PATOČKOVÁ Anna  Spartak Rokytnice

MLADŠÍ ŽÁCI (U14)  MLADŠÍ ŽAČKY (U14)

SLALOM SLALOM 
1. SVATOŠ Lukáš  Spartak Rokytnice 1. ŠENKEŘÍKOVÁ Simona SK Valašsko
2. TOMÁŠEK Aldo  Slovan Pec p. Sn.  2. KONDĚLKOVÁ Leontýna  SA Špindl
3. POLLERT Jan  SK Lajdáček 3. BALEJOVÁ Karolína  RT Záhrobský
4. ČERMÁK Robin  ST Victoria Brno 4. HORDOSSY Julie SA Špindl
5. VLČEK Jan  Baník Ostrava 5. SMOLÍKOVÁ Natálie SK Ještěd, z. s. 
6. SOBOTKA Tomáš  ST Victoria Brno 6. MOŠNOVÁ Magdalena SK Lajdáček

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1. SVATOŠ Lukáš  Spartak Rokytnice 1. ZEMANOVÁ Nicole  SA Špičák
2. POLLERT Jan  SK Lajdáček 2. KOVÁŘOVÁ Jitka  Slovan Pec p. Sn. 
3. FOREJTEK PATRIK SA Špindl 3. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd, z. s. 
4. TOMÁŠEK Aldo  Slovan Pec p. Sn.  4. HORDOSSY Julie SA Špindl
5. HLAVOŇ Jakub  ST Victoria Brno 5. KUDĚLÁSKOVÁ Katrin ST Victoria Brno
6. SOBOTKA Tomáš  ST Victoria Brno 6. BONIATTI Natálie Ski Bílá

SUPER-G  SUPER-G
1. HANZAL Kryštof Bižu Jablonec 1. SMOLÍKOVÁ Natálie SK Ještěd, z. s. 
2. HLAVOŇ Jakub  ST Victoria Brno 2. KOVÁŘOVÁ Jitka  Slovan Pec p. Sn. 
3. TOMÁŠEK Aldo  Slovan Pec p. Sn.  3. HORDOSSY Julie SA Špindl
4. SVATOŠ Lukáš  Spartak Rokytnice 4. KEPÁKOVÁ Kristýna RT Záhrobský
5. FOREJTEK Patrik SA Špindl 5. BALEJOVÁ Karolína  RT Záhrobský
6. GLATT Matouš  Ski klub Ústí n. O.  6. KONDĚLKOVÁ Leontýna  SA Špindl

VYŘAZOVACÍ ZÁVOD  VYŘAZOVACÍ ZÁVOD
1. HANZAL Kryštof Bižu Jablonec 1. BALEJOVÁ Karolína RT Záhrobský
2. PERISSINOTTO Mattia ST Victoria Brno 2. HORDOSSY Julie SA Špindl
3. FOREJTEK Patrik SA Špindl 3. HRADILOVÁ Žofie TJ Loko Trutnov
4. SVATOŠ Lukáš  Spartak Rokytnice 4. KEPÁKOVÁ Kristýna RT Záhrobský
5. KNOBLOCH Jan SA Špindl 5. LAMOŠOVÁ Karolína Ski klub Ústí n. O. 
6. GLATT Matouš  Ski klub Ústí n. O.  6. VOMÁČKOVÁ Simona Ski klub Ještěd, z. s. 

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR 2019

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH 
UMÍSTĚNÍ NA MČR ŽÁKŮ 2019

29VÝSLEDKY



JUNIOŘI (U21)  JUNIORKY (U21)

SLALOM   SLALOM
1.GOLA Fabian    Ski Bílá 1.NOVÁKOVÁ Barbora st.    Ski Soláň
2.MÜLLER Marek     Sokol Špičák 2.LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl
3.RECHTENBERG Jan    Ski Bílá 3.TRPIŠOVSKÁ Sofie RT Záhrobský
4.ŠEVELA Petr      SKM Val. Meziříčí 4.FLEISCHEROVÁ Aneta SK Janské Lázně 
5.POKORNÝ Martin      Ski Soláň 5.ZOUHAROVÁ Natálie    Ski Team Zlín
6.MILATA Jiří     Ski Bílá 6.VRZALOVÁ Jolana    TJ Jáchymov

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1.GOLA Fabian    Ski Bílá 1.NOVÁ Tereza  SC Černý
2.SURKOŠ Ondřej          SKP Kometa Brno 2.GAŠPARÍKOVÁ Klára  SA Špindl 
3.KUBEŠ David  SK Špindl 3.VYDROVÁ Viktorie  SK Janské Lázně
4.KOULA Jan               TJ Loko Trutnov 4.NOVÁKOVÁ Barbora ml.       SA Špindl
5.MÜLLER Marek     Sokol Špičák 5.ZOUHAROVÁ Natálie    Ski Team Zlín
6.RECHTENBERG Jan    Ski Bílá 6.ZEMANOVÁ Monika           SKP Kmeta Brno

SUPER-G SUPER-G
1.ZABYSTŘAN Jan   Dukla Liberec 1.POSPÍŠILOVÁ Klára           ČKL Harrachov
2.KLINSKÝ Tomáš   Sokol Deštné 2.NOVÁ Tereza     SC Černý 
3.KUBEŠ David               SK Špindl 3.NOVÁKOVÁ Barbora ml. SA Špindl 
4.KOULA Jan         TJ Loko Trutnov 4.GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
5.KLÍMA Adam         ST Victoria Brno 5.ZBOŘILOVÁ Nina     SK Špindl
6.MILATA Jiří     Ski Bílá 6.ZÍKOVÁ Barbora   Sokol Špičák

ALPSKÁ KOMBINACE  ALPSKÁ KOMBINACE
1.ZABYSTŘAN Jan   Dukla Liberec 1.POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2.KLINSKÝ Tomáš   Sokol Deštné 2.NOVÁ Tereza     SC Černý
3.MÜLLER Marek     Sokol Špičák 3.NOVÁKOVÁ Barbora ml. SA Špindl
4.KOULA Jan         TJ Loko Trutnov 4.GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl 
5.GOLA Fabian    Ski Bílá 5.ZBOŘILOVÁ Nina     SK Špindl
6.KUBEŠ David               SK Špindl 6.FLEISCHEROVÁ Aneta SK Janské Lázně

SJEZD SJEZD
1.ZABYSTŘAN Jan   Dukla Liberec 1.POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
2.KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné 2.NOVÁKOVÁ Barbora ml. SA Špindl 
3.KLÍMA Adam         ST Victoria Brno 3.NOVÁ Tereza     SC Černý
4.KOULA Jan         TJ Loko Trutnov 4.ZBOŘILOVÁ Nina     SK Špindl
5.KUBEŠ David               SK Špindl 5.LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
6.MILATA Jiří     Ski Bílá 6.ZÍKOVÁ Barbora   Sokol Špičák

MLADŠÍ JUNIOŘI (U18) MLADŠÍ JUNIORKY (U18)

SLALOM SLALOM
1.POKORNÝ Martin      Ski Soláň 1.TRPIŠOVSKÁ Sofie RT Záhrobský
2.ŘIVNÁČ Vojtěch SKI Avia Praha 2.ZOUHAROVÁ Natálie   Ski Team Zlín
3.BORÁK Jan    SK 4ski Ostrava 3.FUKOVÁ Miroslava      SK Ještěd (SKJ)
4.MORÁVEK Roman     SK Špindl 4.STASZOWSKA Agata  Ski Mosty
5.SADÍLEK Adam Spartak Rokytnice 5.DVOŘÁKOVÁ Ema  Ski Soláň
6.LÍZLER Michal      SK Ještěd (SKJ) 6.HLAVOŇOVÁ Tereza     SKP Kometa Brno

OBŘÍ SLALOM  OBŘÍ SLALOM
1.KUBEŠ David  SK Špindl 1.GAŠPARÍKOVÁ Klára  SA Špindl
2.POKORNÝ Martin      Ski Soláň 2.NOVÁKOVÁ Barbora ml. SA Špindl
3.BORÁK Jan    SK 4ski Ostrava 3.ZOUHAROVÁ Natálie   Ski Team Zlín
4.LINHART Adam     Slavoj Plzeň 4.KESTLOVÁ Viktorie     SK Kouty
5.ŘIVNÁČ Vojtěch SKI Avia Praha 5.PALMOVÁ Marie  Spartak Rokytnice
6.POSPÍŠIL Jonáš      SK Olomouc 6.KESTLOVÁ Adéla     SK Kouty

SUPER-G SUPER-G
1.KUBEŠ David  SK Špindl 1.NOVÁKOVÁ Barbora ml.     SA Špindl
2.KLÍMA Adam ST Victoria Brno 2.GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
3.BLÁHA Matěj     SK Špindl 3.ZÍKOVÁ Barbora   Sokol Špičák
4.LINHART Adam Slavoj Plzeň 4.STRAUBOVÁ Caroline Ski AVIA Praha
5.KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 5.LABAŠTOVÁ Alena    RT Záhrobský
6.MORÁVEK Roman     SK Špindl 6.VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec

ALPSKÁ KOMBINACE ALPSKÁ KOMBINACE
1.KUBEŠ David  SK Špindl 1.NOVÁKOVÁ Barbora ml.     SA Špindl 
2.KLÍMA Adam ST Victoria Brno 2.GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
3.BOHONĚK Matouš  SA Špindl 3.ZÍKOVÁ Barbora   Sokol Špičák
4. dokončili jen tři ---  4.STRAUBOVÁ Caroline Ski AVIA Praha
5. --- --- 5.LABAŠTOVÁ Alena    RT Záhrobský
6. --- --- 6.TRPIŠOVSKÁ Sofie   RT Záhrobský

SJEZD  SJEZD
1.KLÍMA Adam ST Victoria Brno 1.NOVÁKOVÁ Barbora ml.    SA Špindl
2.KUBEŠ David               SK Špindl 2.LABAŠTOVÁ Alena    RT Záhrobský
3.BLÁHA Matěj     SK Špindl 3.ZÍKOVÁ Barbora   Sokol Špičák
4.KOPECKÝ Adam Slovan Pec p. Sn. 4.TRPIŠOVSKÁ Sofie   RT Záhrobský
5.LINHART Adam Slavoj Plzeň 5.VANICKÁ Veronika TJ Bižu Jablonec
6.SAMOHEL Richard    Spartak Rokytnice 6.LUKÁŠOVÁ Hana     SK Špindl

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH UMÍSTĚNÍ Z JUNIORSKÉHO MČR 2019
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Tři předsedové Úseku alpských disciplín: bývalí Miroslav Jarouš 
s Alešem Krýzlem a současný Ladislav Forejtek s generální 
manažerkou OSÚ AD Danutou Štrougalovou. 

Na MČR technických disciplín dospělých se tentokrát pod 
svahem proháněli bodově nejúspěšnější závodníci O. Berndt a T. 
Kmochová na paddleboardech.

Vítězi letošního ročníku Memoriálu Jarka Drápely se stali Fabian 
Gola a Klára Pospíšilová. Na fotce s Jaroslavem Drápelou otcem.

Předsilvestrovská Show je již tradičním podnikem, jímž se naši 
lyžaři loučí s kalendářním rokem. Ročník 2018 vyhráli Barbora 
Nováková ml. a Jan Skořepa.

Neslyšící lyžařka Tereza Kmochová, jakožto osobnost českého 
sportu, zasadila svůj strom v Botanické zahradě v Praze.

Kompletní stupně vítězů na Jihoamerickém poháru ve slalomu 
v Chile pro naše muže. Pořadí 1. O. Berndt, 2. J. Zabystřan, 
3. T. Klinský 
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Bývalí úspěšní reprezentanti Ondřej Bank a Lucie Hrstková 
Pešánová na SP ve Špindlerově Mlýně. 

Gabriela Capová s trofejí za druhé místo v pořadí slalomu Evrop-
ského poháru 2019.

Vítězi V. ročníku Memoriálu Jiřího Havla se při akademickém MČR 
na Bílé stali Marek Vašulín a Veronika Čamková.

Našim ženám to na SP ve Špindlerově Mlýně slušelo. Na selfie se 
v cílovém prostoru fotí Tereza Kmochová, Kateřina Pauláthová 
a Martina Dubovská.

Technický delegát na FIS ČP v Karlově byl Michal Šoltýs. Na 
fotce s bývalou úspěšnou reprezentantkou Petrou Zakouřilovou 
a ředitelkou závodů Alenou Danihelkovou.

Když závodníci komentují sami a baví se tím. Na březnovém ČP 
na Stohu závod pořádali v podstatě trenéři a závodníci sami sobě. 
V akci s mikrofonem Eda Fiala.
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V zasněžených Říčkách na 57. ročníku Skiinterkritéria ředitel 
závodů Jaroslav Křístek s Petrem Záhrobským a Ladislavem 
Forejtkem.

Tomáš Bank v rozhovoru s Patrikem Langem, synem zakladatele 
a duchovního otce Světového poháru alpských lyžařů Sergeho 
Langa.

Pro Kláru Pospíšilovou byl start na domácím SP vůbec prvním 
kontaktem se světovou špičkou v kariéře.

O senzaci se na historicky 1. MČR v paralelním slalomu postaral 
svým vítězstvím a titulem mistra ČR Adam Zika. Podobný kousek 
se v ženách druhým místem povedl Elišce Kořístkové.

Ženy MČR 2019 v alpské kombinaci a malá ochutnávka ženské 
barvy oblečení pro reprezentační tým 2020. Tyrkysově modrá, 
kterou má stříbrná Tereza Nová na oteplovačkách, se bude 
v dívčím reprezentačním modelu Don Quiet 2020 opakovat hned 
na několika kusech oblečení. 

Organizační výbor MČR dospělých (Ladislav Forejtek, Tomáš 
a Pavel Lipanští a Aleš Krýzl) s technickou delegátkou MČR 
– dvojnásobnou olympijskou vítězkou v SG a DH, mistryní 
světa a SH a DH a celkovou vítězkou SP 2006 Michaelou 
Dorfmeisterovou z Rakouska.



ZA JEJICH PODPORU V SEZÓNĚ 2018–2019

DĚKUJE VŠEM 
SVÝM PARTNERŮM

ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

PARTNERSKÁ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

MEDIALNÍ PARTNEŘI

sekretariatad@czech-ski.com

PARTNEŘI

PARTNEŘI CZECH SKI ALPINE POOL 

SPORT  EQUIPMENT

GENERÁLNÍ PARTNER ŽÁKOVSKÉ REPREZENTACE A ČESKÉHO POHÁRU ŽÁKŮ 


