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OHLÉDNUTÍ 2014/15 vydal OSÚ AD SLČR a vytvořili: 
Eva Kurfürstová, Antonín Hálek, Petr Antoníček, Danuta Štrougalová, Aleš Krýzl, Miroslav Jarouš. Foto: SLČR, Zoom Agence a další

Vážení přátelé!

D ovolte, abych Vás opět po roce 
pozdravil úvodem dalšího, tentokrát 

již jedenáctého vydání Ohlédnutí za 
uplynulou lyžařskou sezónou našich 
alpských lyžařů. Berte prosím následující 
řádky nejen jako zdroj informací, fotografií 
a vzpomínek na hezké okamžiky, ale 
především jako poděkování Vám všem, 
kteří v českém alpském lyžování působíte 
a věnujete mu nemalou energii a spoustu 
volného času, ať v pozici závodníků, 
trenérů, manažerů, servismanů, fyziotera-
peutů, funkcionářů, organizátorů závodů, či 
rodičů za úsilí, nadšení a zápal pro naši věc, 
a v neposlední řadě sponzorům a partne-

rům. Nejvýznamnějšími vrcholy letošní sezóny byla mistrovství světa dospělých 
v americkém Vail/Beaver Creek, mistrovství světa juniorů v norském Hafjellu, 
EYOF mladších juniorů uspořádaný v Rakousku a Lichtenštejnsku. A samozřejmě 
stabilní každoroční snahou o zlepšení pozic a dosažení co nejlepších výsledků 
byla účast našich nejlepších na světových, evropských a dalších kontinentálních 
pohárech, Univerziádě, FIS závodech, Allianz Českém poháru a mezinárodním 
mistrovství, tentokrát společném, České a Slovenské republiky. U žáků to byly 
závody RKZ a Český pohár Head Cup, mistrovství České republiky a účast na 
mnoha zahraničních závodech, zejména Trofeo Topolino a exhibičním závodu 
v rakouském Kitzbühelu. Musím s radostí konstatovat, že přes velkou finanční 
náročnost letošní sezóny (MS v USA, MSJ v Norsku a mnoho přeletů na závody 
světových pohárů) a řadu nemocí a zranění, naši reprezentanti dosáhli mnoha 
výborných výsledků a v případě Šárky Strachové (bronzová medaile na MS v SL 
a 4. místo v celkovém pořadí Světového poháru ve slalomu) a Ondry Banka (3. 
místo v kombinaci v Kitzbühelu, 7. místo ve sjezdu na MS a dalších 10 bodova-
ných pozic v SP) výsledků přímo neskutečně vynikajících. Nebýt Ondrova 
hrůzostrašného pádu na závěr kombinačního sjezdu na MS, jeho vynikající série 
by pokračovala. Body do World cup start list si připsalo ještě dalších 5 závodníků 
(Klára Křížová DH/AC, Kryštof Krýzl SL, GS, AC, Martina Dubovská SL, Kateřina 
Pauláthová GS a Martin Vráblík AC). V Evropském poháru bodovali ještě Gabriela 
Capová a Filip Trejbal. V současné době máme 11 umístění do 100. místa ve 

světovém žebříčku. Z Univerziády si přivezla Pavla Klicnarová stříbrnou medaili za 
alpskou kombinaci a Adam Zika za univerziádní kombinaci a Tereza Kmochová 
vyhrála všech 5 disciplín na letošní Deaflympiádě. Velkým příslibem do budouc-
nosti jsou naši mladší junioři. Zde chci upozornit především na jména Jan 
Zabystřan (10. místo na EYOF, 3. místo v GS, AC a 5. SG MSJ U18), Jan Straka (2. 
místo SG, 5. GS MSJ U18), Filip Forejtek (4. místo SG MSJ U18), v juniorkách Andrea 
Arnold (4. místo SG a AC MSJ U18). Velkou škodou byla neúčast Ester Ledecké na 
MSJ, byla naším největším želízkem v ohni. Ester se nezúčastnila pro zranění 
a kolizi termínů s SB žádné z vrcholných akcí, na konci sezóny se lyžování úspěšně 
věnovala, ale žádné body SP, EP si nepřipsala. I naši žáci předvedli řadu skvělých 
výkonů a jsem v radostném očekávání jejich budoucích výsledků v juniorské 
kategorii. Jan Ouvín, Nikola Bubáková, Barbora Zíková – to jsou jména těch, kteří 
nás úspěšně reprezentovali na mezinárodní scéně. Ani letos se našim závodníkům 
nevyhnula zranění, která ovlivnila jejich postavení ve světovém žebříčku. Kromě 
Ondry Banka to byli i Martina Dubovská, Jan Skořepa, Zuzana Zemková, Josefína 
Volopichová a závěrem i Kateřina Pauláthová, možná i někteří další. Všem přeji 
včasnou rekonvalescenci a rychlý návrat do formy. Dvě stálice mužského 
reprezentačního týmu, Filip Trejbal a Martin Vráblík, na sklonku letošní sezóny 
ukončili svou velmi úspěšnou závodnickou činnost. Oběma vám děkuji za vše, 
čeho jste v průběhu své kariéry dosáhli a co jste pro ni a lyžování obětovali. Těším 
se na to, že u lyžování zůstanete a své zkušenosti budete předávat dál. Chlapci, 
díky! 

Závěrem sezóny mne velmi potěšily výsledky ankety Král bílé stopy. Vítězství 
Šárky Strachové a třetí místo Ondry Banka svědčí o prestiži našeho sportu u médií 
a odborné veřejnosti. Bohužel tato prestiž a uznání zatím nekorespondují s výší 
statní podpory. Výše uvedená pozitiva u všech kategorií jsou významnější o to, že 
jich dosahujeme ve srovnání s našimi soupeři v amatérských podmínkách, s mno-
hem menšími finančními prostředky. Soutěže a závody proběhly kromě prosince 
v plném rozsahu a až na některé výjimky na solidní organizační a technické úrovni. 
Sezóna byla zahájena špindlerovskou předsilvestrovskou show. Největšími mezi-
národními závody byly Skiinterkritérium Říčky a společné Mezinárodní mistrovství 
České a Slovenské republiky, které se uskutečnilo v Koutech a Špindlerově Mlýně, 
a Světový pohár Masters v Peci pod Sněžkou. Řada akcí byla snímána Českou tele-
vizí, což přispělo ke zvýšení popularity jak závodníků a našeho sportu, tak i našich 
partnerů. Dlouhodobé soutěže, a to Allianz Český pohár, Český pohár Head Cup 
a letošní novinka v žákovské kategorii, Soutěž krajských družstev, proběhly velmi 
důstojně a na slušné společenské úrovni včetně slavnostních vyhlášení. Naším 
hlavním tréninkovým prostorem byl v této sezóně opět Skiareál Špindlerův Mlýn, 
který byl od této sezóny provozovatelem i Skiareálu Stoh. Jemu patří velké podě-
kování za vytvoření tréninkových podmínek, za možnost celodenního trénování 
souběžně na několika tratích a za možnost uspořádání mnoha závodů. Velký dík 
patří všem členům Rady úseku, sekretariátu, pléna, odborných komisí a trenér-
ských rad, krajských spolků, pořadatelům, technikům, rozhodčím, technickým 
delegátům a všem dalším funkcionářům, ale také rezortním sportovním centrům 
ASC Dukla, RSC Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, sponzorům a partnerům.

Aleš Krýzl – předseda  OSÚ AD SLČR

TRENÉRSKÁ RADA ŽEN 
A MUŽŮ A NOMINAČNÍ 
KOMISE ŽEN A MUŽŮ
Členové: Tomáš Bank, Petr Lajkeb, 
Jan Fiedler, Olga Křížová

PR manažer ÚAD: Antonín Hálek
PR manažer reprezentace mužů 
a žen: Eva Kurfürstová
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V ýsledky z říše snů, průnik do světové špičky ve sjezdu 
a v rychlostních disciplínách vůbec, sladké stupně vítězů 

v alpské kombinaci ve slavném Kitzbühelu, skvělé vystoupení 
na mistrovství světa ve sjezdu a nepříjemný pád při útoku na 
světovou medaili v alpské kombinaci, který vystavil našemu 
závodníkovi stop na zbytek sezóny. To byla sezóna Ondřeje 
Banka, závodníka, na něhož může být české lyžování právem 
hrdé. Na sezónu se již tradičně připravoval na jižní polokouli 
v Chile, kde podobně jako minulá léta polykal kilometry ve 
vysokých rychlostech. Jeho tým se však oproti loňsku rozrostl 
o nového člena, a sice slovinského servismana Slava Muleje, 
specialistu na servis lyží pro rychlostní disciplíny. A s dvěma 
servismany v zádech už bylo možné testovat daleko více mate-
riálu, a tak se cesta k úspěchu v letošní sezóně začala pomalu 
rýsovat. 

Hned v prvním závodě sezóny v obřím slalomu v Söldenu 
postoupil do druhého kola, v druhém mu však nešťastně 
vypnulo vázání a závod nedokončil. Poté následovalo ame-
rické turné, odkud si přivezl letošní první svěťákové body 
za dvaadvacáté místo ve sjezdu. Bezprostředně na Ameriku 
navázal předvánoční maraton závodů Světového poháru 
v Evropě. Tomáš Bank tehdy říkal: „Ondra je po Americe ještě 
docela unavený, vedle závodů jsme totiž i dost trénovali, bylo 
potřeba využít ideálních podmínek pro trénink rychlostních 
disciplín.“ Přesto Ondra v předvánočním turné zajel sérii 
perfektních výsledků a bodoval hned ve třech disciplínách. 
Sedmadvacáté místo ze Super-G a devětadvacáté místo ze 
sjezdu ve Val Gardeně doplnil skvělým sedmnáctým mís-
tem v obřím slalomu v oblíbené Alta Badii. „To už je pěkná 
předvánoční nadílka,“ komentoval Ondra. Štědrý den strávil 
společně s rodinou v Itálii, protože se mezi svátky jel sjezd 
v Santa Caterině, z kterého Bany po obrovské chybě vykouzlil 
dvacáté místo. „Je to super, ale jednotlivé části závodů mám 
zatím dost nevyrovnané. Ve Val Gardeně jsem jel vrchní část 
pomalu a dole byl druhý nejrychlejší, tady zase přišla chyba 
a k tomu skvělé mezičasy. Přáli bychom si, aby se všechno 
sešlo a byl z toho super výsledek,“ přál si Ondra na konci roku. 
A super výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. V lednu zajel 
fantasticky Lauberhorn ve Wengenu a připsal si první umístění 
v top 10 v kariéře ve sjezdu, když bral deváté místo s vysokým 
startovním číslem třiačtyřicet. „Pocity jsou skvělé, Wengen je 
legendární, je to prostě super, paráda. Je to přesně ten TOP 
výsledek, o kterém jsme před sezónou mluvili, a pro který jsme 
makali. Kolem sjezdových lyží je opravdu strašně moc práce, 
už jen to tahání mnoha těžkých párů a neustálé testování je 
náročné. Po takovém výsledku, jako je ten dnešní, mají i lidé 
z týmu více energie,“ usmíval se Bany a vzápětí přidal další 
TOP výsledek, osmé místo v alpské kombinaci. To už na dveře 

klepal Kitzbühel, kde Banyho krasojízda pokračovala. V Super-
-G si skvělým dvanáctým místem dojel pro svěťákový životní 
výsledek v této disciplíně. Jelikož se Super-G počítalo také do 
alpské kombinace, měl Bany vynikající výchozí pozici, kterou 
proměnil ve druhé stupně vítězů ve Světovém poháru v karié-
ře. „Jo!“ zakřičel vítězně v cíli. „Je to neskutečné, nemůžu tomu 
uvěřit, konečně se mi to zase povedlo. Je to asi nejkrásnější 
den v mém životě, to třetí místo je pro mě jako vítězství.“ Na 
velké oslavy však nebyl prostor, druhý den startoval Hahnen-
kam, který se nakonec kvůli počasí odjel v historicky nejkratší 
verzi a Ondra si z něj odvezl devatenáctou příčku. 

Skvělé výsledky Ondru pasovaly do role spolufavorita alpské 
kombinace na blížícím se MS v Beaver Creeku a soupeři s ním 
museli počítat i v rychlostních disciplínách. Mistrovské Super-G 
sice po chybě ve spodní části nedokončil, zato ve sjezdu zářil. 
Zajel fantastické sedmé místo, čímž se postaral o historicky 
nejlepší výsledek ve sjezdu na mužské straně. „Paráda. Bylo 
to kousek od medaile, užívám si to. Nádherný závod, mám to 
tady strašně moc rád,“ říkal Bany a už spřádal plány na alpskou 
kombinaci. „Pojedu naplno, na vítězství, a uvidíme, co z toho 
bude. Ono by šlo jet i trochu na jistotu, ale v minulosti se mi 
to už několikrát vymstilo.“ Ondra opět předváděl skvělou jízdu 
s medailovými mezičasy, před posledním skokem se mu ale 
zařízla lyže, která následně vypnula a závěrečný skok již skákal 
o jedné lyži. Po dopadu následoval hrůzný, dech beroucí pád. 
S otřesem mozku, frakturou kotníku a četnými odřeninami byl 
náš závodník transportován do nemocnice. Léčba zraněné-
ho kotníku si vyžádala několik týdnů. Ondra během té doby 
reálně uvažoval o ukončení aktivní sportovní kariéry. „Momen-
tálně nejsem přesvědčen, že jsem ještě další rok ochoten obě-
tovat čas s rodinou a synem a také mentálně dál podstupovat 
to obrovské riziko, které sjezd přináší.“ Nakonec se náš elitní 
reprezentant rozhodl v aktivní sportovní kariéře pokračovat, 
čímž celé lyžařské rodině udělal obrovskou radost.

Devatenáct startů ve Světovém poháru proměnil v jedenáct bodovaných 
umístění ve čtyřech různých disciplínách.

ONDŘEJ 
BANK
SENZAČNÍ SEZÓNA 
S HOŘKOU TEČKOU

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ
Kitzbühel AUT WC Alpine Combined 3.
Beaver Creek USA MS Downhill 7.
Wengen SUI WC Alpine Combined 8.
Wengen SUI WC Downhill 9.
Kitzbühel AUT WC Super-G 12.
Alta Badia ITA WC Giant Slalom 17.
Kitzbühel AUT WC Downhill 19.
Santa Catarina ITA WC Downhill 20.
Beaver Creek USA WC Downhill 22.
Adelboden SUI WC Giant Slalom 27.
Val Gardena ITA WC Super-G 27.
Val Gardena ITA WC Downhill 29.
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S
ezóna ve Světovém poháru začala pro Šárku Strachovou 
náročným obřím slalomem v rakouském Söldenu, jak se ale 

po dvou závodech v obřím slalomu ukázalo, své ambice zúžila 
pouze na slalom. A dobře udělala, ve slalomu totiž prožila sezónu 
snů. Od prvního slalomového závodu v Levi působila na lyžích 
velmi stabilně, agresivně a technicky vytříbeněji než v předchozí 
sezóně. A hned po šestém místě v úvodním slalomu naznačila, že 
letos míří hodně vysoko. „Potvrdila jsem si, že na ty holky vpředu 
mám, že s nimi můžu držet tempo, ne-li je všechny porazit.“ Když 
přidala sedmé a desáté místo v oblíbených destinacích Aspenu 
a Åre, ohlásila, že pro letošek končí s obřím slalomem. „Svou další 
energii a čas budu věnovat pouze slalomu, ve kterém cítím šanci 
na super výsledek v podobě pódiového umístění.“ To přišlo hned 
v následujícím slalomu v Kühtai, který se jel mezi Vánocemi 
a Novým rokem jako náhrada za Semmering a Šárka v něm 
skončila fantasticky druhá. Po pětileté pauze naše závodnice opět 
vystoupila na stupně vítězů ve Světovém poháru. „Být znovu na 
stupních vítězů je ohromné a krásné. Je to pro mě velký den, 
těžko se ty pocity vůbec dají popsat. Ta cesta na stupně vítězů 
byla dlouhá a ta pauza bez nich byla taky hodně dlouhá. Ty 
emoce se teď ve mně perou. Také se nyní ukazuje, že koncentro-
vat se pouze na slalom a ušetřit tak více sil, které můžu věnovat 
kondičnímu tréninku a regeneraci ve prospěch slalomu, bylo 
správné rozhodnutí,“ popisovala Šárka pocity štěstí v Kühtai. 
Tímto závodem naskočila do nasazované elitní světové sedmičky 
a v každém z dalších závodů byla svým soupeřkám tvrdým 
a nebezpečným konkurentem, aspirantem na příčky nejvyšší. 

Vrchol sezóny však přišel na mistrovství světa v americkém Vai-
lu/Beaver Creeku. „Jsou za mnou nejen dobré jízdy, ale i výsledky, 
už jsem několikrát ukázala, že na tu špičku mám a jsem i v nejlepší 
losované skupině. Nikdy jsem nelyžovala a necítila se líp,“ řekla 
Šárka před mistrovstvím světa a svá slova naplnila beze zbytku, 
když ve slalomu vybojovala bronzovou medaili! Základ úspěchu 
položila už v prvním kole, když zajela třetí čas a v druhém kole 
pátou nejrychlejší jízdou medailovou pozici udržela. První vyjá-
dření bronzové medailistky zachytil Český rozhlas Radiožurnál. 
„Je to úžasný pocit, je tomu pořád trochu těžké uvěřit. Když jsem 
projela cílem, tak jsem byla tak strašně šťastná, že svítí ta zelená 
barva, že prostě vedu a ta medaile je jistá. A bylo úplně jedno, 
jestli zůstanu třetí, nebo se třeba ještě o kousek posunu. A to je 

nádherné na sportu, že tyto emoce se nedají popsat, ty si člověk 
musí prostě zažít. Je to pro mě výjimečný den.“ Medaile z letošní-
ho MS je pro Šárku už pátou velkou medailí, tu poslední získala na 
olympijských hrách ve Vancouveru před pěti lety, na mistrovství 
světa před šesti lety. „Každá medaile má svůj příběh a na tuhle 
jsem těžce a tvrdě pracovala nejenom já, ale celý můj tým. Je to 
úžasný pocit.“ 

Týden po mistrovství světa pokračoval Světový pohár dalšími 
slalomy a s nimi i Šárčina fantastická bronzová série. V Mariboru 
a o týden později v jarním Åre se Šárka radovala ze dvou třetích 
míst. „Stupně vítězů pro mě samozřejmostí určitě nejsou, měla 
jsem od nich několik let pauzu, tak si to teď vychutnávám plnými 
doušky.“ Výbornou sezónu zakončila na svém již třináctém finále 
Světového poháru pátým místem a v celkovém hodnocení 
disciplíny jí patří vynikající čtvrté místo. „Jsem spokojená, skončila 
jsem celkově čtvrtá, což je úžasný výsledek. Kdyby mi někdo 
před sezónou řekl, že budu čtyřikrát na stupních vítězů, z toho 
jedenkrát na mistrovství světa, nevěřila bych tomu.“ Sezónu pak 
zhodnotila jediným slovem: „Skvělá.“ 

V letošní sezóně se naše závodnice v rámci přípravy na mist-
rovství světa zúčastnila také jednoho slalomu Evropského poháru 
v Zell am See, kde s přehledem zvítězila a připsala si své už páté 
vítězství v této soutěži v kariéře. Kromě toho vystoupila Šárka na 
stupně vítězů v obřím slalomu Jihoamerického poháru v argentin-
ské Ushuaii, když v září obsadila druhé místo. 

Letošní vydařená sezóna a vynikající výsledky Šárce dodaly tolik 
pozitivní energie, že se rozhodla pokračovat v lyžování na vrcholo-
vé úrovni po následující dvě sezóny, což nás velmi těší.

Jestli se loni Šárka Strachová vrátila do nejužší světové špičky ve slalomu, tak 
letos se vrátila na její absolutní TOP. Po celou sezónu držela hodně vysoko prapor 
českého ženského sjezdového lyžování, když jsme ji od čtvrtého slalomu sezóny ve 
Světovém poháru vídali pravidelně stát na stupních vítězů. Na mistrovství světa 
ve Vailu/Beaver Creeku přišla i vysněná medaile. 

HVĚZDNÁ SEZÓNA 
OZDOBENÁ BRON-
ZOVOU MEDAILÍ 
Z MS VE SLALOMU

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ
14.2.2015 Beaver Creek USA MS slalom 3.
29.12.2014 Kühtai AUT WC slalom 2.
14.3.2015 Åre SWE WC slalom 3.
22.2.2015 Maribor SLO WC slalom 3.
21.3.2015 Meribel FRA WC slalom 5.
30.11.2014 Aspen USA WC slalom 6.
15.11.2014 Levi FIN WC slalom 7.
13.1.2015 Flachau AUT WC slalom 9.
13.12.2014 Åre SWE WC slalom 10.
20.1.2015 Zell am See AUT EC slalom 1.

ŠÁRKA
STRACHOVÁ
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V elkými organizačními změnami prošla před touto sezónou 
Klára Křížová. Změnila tým, s kterým se připravovala. Od 

Italek, s nimiž absolvovala olympijskou sezónu, se vrátila k Fran-
couzkám a změnila také část svého realizačního týmu. Změnila 
kondičního trenéra a rozhodla se fungovat bez osobního trenéra, 
pouze pod taktovkou trenérů francouzského týmu. Ačkoliv to 
nebylo jednoduché období, před zahájením závodní sezóny mohla 
říct, že udělala maximum a že se cítí dobře připravená. A už brzy to 
potvrdila. Hned ve druhém Super-G sezóny ve francouzském Val 
d‘Isère bodovala osmadvacátým místem. „Spokojená s body jsem, 
je to na začátek sezóny uklidňující.“ O měsíc později, těsně před 
mistrovstvím světa, přidala pětadvacátou příčku v oblíbeném 
Svatém Mořici a opět v Super-G. „Jsem ráda, že se v Super-G 
zlepšuji, protože tam je třeba jezdit dobře technicky, ale sjezdy 
jezdím taky dobře, jen je to třeba přenést z tréninků do závodů. 
Jezdit na body je před mistrovstvím světa povzbuzující,“ usmívala 
se Klára. 

Mistrovství světa se však Kláře nepovedlo podle představ. Při re-
dukovaném počtu startujících skončila na náročných a technicky 
vytyčených tratích v Super-G jednatřicátá a ve sjezdu dvaatřicátá, 
což bylo zcela jistě za jejími reálnými možnostmi. Výpadky formy 
k vrcholovému sportu prostě patří a někdy si svou daň vybírají 
v nejméně vhodný okamžik, sjezdové lyžování nevyjímaje. Svou 
situaci Klára nesla velmi statečně. „Je to holt sport, k výhrám patří 
i prohry a já to beru jako lekci, kterou přijímám. Potřebuji udělat 
pár změn, je to pro mě výzva do dalších let,“ nastínila Klára i fakt, 

že by příští sezónu chtěla opět mít osobního trenéra. Závěrem 
svého vystoupení na mistrovství světa zajela v alpské kombinaci 
pěkné dvacáté místo. V cíli řekla, že slalomovou část alpské kom-
binace chtěla za každou cenu dojet, aby tím na dálku podpořila 
zraněného Ondřeje Banka, což bylo velmi sympatické gesto. 

Z méně povedeného MS se naše reprezentantka vzpamatovala 
velmi rychle. Při dalším Světovém poháru v bulharském Bansku 
se předvedla v perfektním světle a v obou dvou závodech bodo-
vala. V Super-G brala osmadvacátou příčku a v alpské kombinaci 
byla čtyřiadvacátá. Tento výsledek ji zařadil mezi třicet nejlepších 
alpských kombinátorek sezóny. Ve světovém žebříčku jí nyní patří 
výtečné devětadvacáté místo s 5,96 FIS body. „S body jsem spokoje-
ná moc,“ hlásila z Banska s úsměvem na tváři Klára. 

Klára Křížová se v závěru sezóny soustředila také na Evropský 
pohár a zaznamenala v něm několik kvalitních výsledků. Vévodí jim 
deváté místo v Super-G ze švýcarského Davosu a dvanácté místo 
ze sjezdu v Andoře. V úplném závěru sezóny pak Klára úspěšně 
závodila na Red Bull Skills v Lenzerheide a na Arctic Man na Aljašce, 
když skončila třetí, respektive druhá. 

Ačkoliv se Kláře nevydařilo MS, tuto sezónu lze v mnoha 
aspektech považovat za její nejlepší. Čtyřikrát bodovala ve Svě-
tovém poháru, což se jí doposud podařilo během jedné sezóny 
maximálně třikrát, získala nejvíce SP bodů v kariéře a poprvé 
také v některé z disciplín nakoukla ve světovém žebříčku do elitní 
třicítky. V příštím roce ji však čeká boj s vyššími startovními čísly, 
protože se jí nepodařilo obhájit hodnoty FIS bodů v rychlostních 
disciplínách. 

Naše jediná čistokrevná specialistka na rychlostní disciplíny letos zaznamenala 
hned čtyři bodovaná umístění ve Světovém poháru. Úspěchy se však přesunuly 
z Klářina nejoblíbenějšího sjezdu především na Super-G. Premiérové body získala 
také v alpské kombinaci a hned ji to vyneslo do světové třicítky v celkovém pořadí 
této disciplíny.

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
PODAŘENÁ SEZÓNA VE SVĚTOVÉM POHÁRU
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K ryštofovi se podařilo ve Světovém poháru třikrát bodovat, 
a to ve třech různých disciplínách, na mistrovství světa zajel 

velmi kvalitní výsledek v obřím slalomu, když skončil 23., a na 
mezinárodním poli vystoupil šestkrát na nejvyšší stupeň vítězů, 
včetně dvou vítězství v obřích slalomech ve Far East Cupu 
v Japonsku. 

V sezóně 2014/2015 začal Kryštof spolupracovat s novým 
trenérem, specialistou na technické disciplíny, Italem Danielem 
Fahrnerem, a spolupráci si velmi pochvaloval. První ovoce při-
nesla hned v prvním slalomu Světového poháru ve finském Levi, 
kde Kryštof s vysokým startovním číslem 59 podal výborný výkon 
a skončil na 25. místě. „Přes léto jsme změnili spoustu věcí, mám 
nový tým, a tak nás všechny potěšilo, že jsem se prosadil hned 
v prvním slalomu sezóny. Za body jsem moc rád.“ Na další body si 
však musel chvíli počkat, protože teplé počasí v centrální Evropě 
lyžařským závodům nepřálo a tratě Světového poháru byly pro 
vyšší startovní čísla prakticky nesjízdné. Znovu se z bodů radoval 
v polovině ledna, když ve wengenské alpské kombinaci obsa-
dil 28. místo, a mnohem lepší to mohlo být v Kitzbühelu. Tam 
v alpské kombinaci mířil do první patnáctky, jenže po mezičase 
ve slalomové části přišel pád. „Mezičasy ukazovaly k 12. místu, 
a to by bylo hodně dobré, ale realita je jiná a ,kdyby‘ se nepočítá,“ 
povzdechl si Kryštof. Třetí body sezóny si připsal za vynikající  
22. místo v posledním obřím slalomu ve slovinské Kranjske Goře. 
„Škoda, že body v obřím slalomu přišly až poslední možný závod, 

ale je super, že se to vůbec povedlo. Pomohlo i to, že pista dnes 
byla dobře vypreparovaná a opravdu tvrdá, byla to ve Světovém 
poháru asi nejlepší pista celé sezóny,“ zhodnotil Kryštof. 

Ve velmi dobré formě se Kryštof představil v obřím slalomu 
na mistrovství světa v americkém Beaver Creeku. 23. místo se 
ztrátou v průměru pod dvě vteřiny na kolo jsou skvělou vizit-
kou našeho reprezentanta. V alpské kombinaci bral 26. místo, 
k němuž se propracoval 15. nejrychlejší jízdou ve slalomu. Do 
Super-G nastoupil se startovním číslem 55 a se ztrátou 3,19 s na 
vítěze skončil na 35. místě, což je velmi kvalitní výsledek vzhle-
dem k tomu, že Super-G vůbec netrénuje. 

Kvalitní výsledky Kryštof předváděl také v kontinentálních 
pohárech. V Evropském poháru v každém dokončeném závodě 
bodoval, nejlépe osmnáctým místem ve finském Levi. V Severo-
americkém poháru zajel na začátku sezóny v nabité konkurenci 
v Copper Mountain skvělé páté a šesté místo ve slalomu a ve Far 
East Cupu v japonské Hakubě a Nozewa Onsen se blýskl třetím 
místem ve slalomu a dvěma vítězstvími v obřím slalomu. Japon-
ské výsledky mají i výborné hodnoty FIS bodů. Obří slalomy 8,49 
a 9,18 FIS bodů, slalom 9,55 FIS bodů. Sezónu Kryštof ozdobil 
také titulem mezinárodního mistra Lichtenštejnska s hodnotou 
8,71 FIS bodů, což mu přinese lepší startovní číslo ve Světovém 
poháru v příští sezóně. Za zmínku stojí také jeho další dva tituly 
mistra České republiky ve slalomu a obřím slalomu, v pořadí už 
jedenáctý a dvanáctý a titul mezinárodního vicemistra Izraele.

Další mimořádně dlouhou a závody nabitou sezónu si naordinoval Kryštof Krýzl. 
Stálice české reprezentace i ve svých osmadvaceti letech zvládá nápor 59 star-
tů za sezónu, což je opravdu vysoký počet. Sezónu zahajoval 26. října Světovým 
pohárem v Söldenu a podle výsledků mu síly vydržely až do posledního závodu se-
zóny 22. dubna.

KRYŠTOF KRÝZL
KVALITNÍ VÝSLEDKY NA NĚKOLIKA 
FRONTÁCH
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Z ačátkem sezóny se Kateřina Pauláthová soustředila přede-
vším na Evropský pohár, v němž hned v prvním obřím 

slalomu v norském Hemsedalu obsadila vynikající osmé místo 
a na druhý den přidala jedenácté. Jedná se o její nejlepší 
umístění v Evropském poháru v kariéře. V následujících čtyřech 
obřích slalomech pak pravidelně bodovala. „Výsledky v Evrop-
ském poháru jsou velkým příslibem. Doufám, že se všechno 
pozitivně sejde a předvede to, co momentálně umí i ve 
Světovém poháru,“ řekl před Světovým pohárem v Kühtai její 
trenér Petr Lajkeb. Jenže vysoké startovní číslo a rozbité tratě 
naši reprezentantku spíš svazovaly, a tak se rozhodla před 
mistrovstvím světa odcestovat na závody Far East Cupu do 
Koreje a pokusit se tam vylepšit FIS body. V Koreji se jí velmi 
dařilo, čtyřikrát vystoupila na stupně vítězů a domů si vezla 
skvělý bodový zisk 6,64 a 9,75 FIS bodů v obřím slalomu. Po 
posledním závodě v Koreji ohlásila radostně: „Mise splněna, 
a teď vzhůru k dalším dobrodružstvím,“ a myslela tím právě 
začínající mistrovství světa. 

Na mistrovství světa v americkém Beaver Creeku Kateřina 
zajela dvaatřicáté místo v Super-G a slalom nedokončila. 
Podobný osud ji čekal i v obřím slalomu, v jehož prvním kole 
ale ukázala svůj potenciál. Se startovním číslem čtyřicet zajela 
výtečný sedmnáctý čas a rázem se ocitla na dosah nejen 
absolutní špičce, ale i životnímu výsledku. V druhém kole však 

bohužel přišla chyba a pád, který všechny naděje na úspěch 
utopil v slzách. „Dokázala jsem si, že na to mám,“ hlesla tehdy 
Kateřina. Už o týden později se však v Mariboru radovala. 
V prvním kole předvedla se startovním číslem jednačtyřicet 
výbornou jízdu a se ztrátou 1,6 s jí patřila 21. příčka. Ve dru-
hém kole si taktickou jízdou bezpečně dojela pro pět světo-
vých bodů za 26. pozici. 

Začátkem března se Kateřina ještě jednou vydala na asijský 
kontinent, tentokrát do Japonska, aby si vylepšila i slalomové 
body. Domů se ale nakonec vracela s druhým nejlepším výsled-
kem sezóny v obřím slalomu (7,12 FIS bodů). Bodový průměr si 
vylepšila na výtečných 6,80 FIS bodů, a to jí zajišťuje dvaačty-
řicáté místo ve světovém žebříčku a velmi slušnou startovní 
pozici v příští sezóně. 

Bohužel ne všechno probíhalo v Japonsku ideálně. Ve slalo-
mu v Schigakogenu měla Kateřina nepříjemný pád, při němž si 
velmi natáhla a lehce natrhla vazy v koleni a kotníku a sezónu 
musela s okamžitou platností ukončit. Rekonvalescence si pů-
vodně měla vyžádat 4-6 týdnů, pozdější vyšetření ale odhalila 
osteochondrózu v kotníku, a tak se období léčebného režimu 
o berlích prodloužilo na více než dvojnásobek. „Doufám, že mi 
neuteče příprava na další sezónu,“ obávala se možných kompli-
kací česká obřáková jednička. Přejeme Kateřině zdárný průběh 
léčení a co nejrychlejší uzdravení. 

Na jaře navázala Kateřina Pauláthová spolupráci s bývalým trenérem Kryštofa 
Krýzla a toho času novým šéftrenérem ženského národního týmu Petrem Lajke-
bem. Nová spolupráce byla pro naši reprezentantku přínosná. Během sezóny se 
zlepšovala, poprvé v kariéře zajela do první desítky v Evropském poháru a těsně 
před mistrovstvím světa odletěla na Far East Cup do Koreje, odkud si přivezla 
vynikající FIS body v obřím slalomu. Zúročila je už ve Světovém poháru v Maribo-
ru, když bodovala 26. místem.

KATEŘINA
PAULÁTHOVÁ
SEZÓNA S ASIJSKÝM NÁDECHEM
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D o doby, než onemocněla, stihla naše třiadvacetiletá 
reprezentantka patnáct závodů. Ve Světovém poháru se 

představila celkem šestkrát, pokaždé ve slalomu. Nejvíce se jí 
dařilo v Aspenu, kde se startovním číslem padesát doslova vlétla 
mezi slalomové branky a agresivními jízdami vybojovala cenné 
dvaadvacáté místo. Jde o její nejlepší výsledek v kariéře. Slušné 
výkony podávala i v následujících Světových pohárech, když vehe-
mentně atakovala finálovou třicítku. V rakouském Kühtai dojela 
těsně za postupovou příčkou dvaatřicátá a v chorvatském 
Zagrebu ji od finále dělila jen čtyři místa. 

V dobrém světle se ukázala také v Severoamerickém po-
háru na začátku prosince. Ve velké konkurenci v každém ze 
tří dokončených závodů bodovala. Ve slalomu byla nejlépe 
čtrnáctá a v obřím slalomu osmnáctá. V závodech kategorie FIS 
v Rakousku a Slovinsku třikrát vystoupila na stupně vítězů, když 
byla dvakrát druhá a v obřím slalomu ve slovinském Cerknu 
dokonce zvítězila. Byl to bohužel poslední závod, který v letošní 

sezóně absolvovala. Na výsledkové listině slalomu z mistrovství 
světa bylo u Martinina jména DNS1 – nenastoupila do prvního 
kola. „Do poslední chvíle jsem doufala, že se to zlomí a já budu 
moct jet, proto mě i na závod slalomu vylosovali.“ Celé mistrov-
ství světa ale Martina proležela v posteli. „Bylo mi opravdu moc 
špatně. Vůbec jsem nevěděla, co se se mnou děje. Měla jsem 
vysoké horečky a tvářilo se to jako angína. Jenže se mi vysypal 
rozsáhlý herpes a ten se rozšířil i do očí. Nejhorší bylo, že mi 
nezabírala antibiotika. Až po návratu domů mi přišli na silnou 
mykoplazmovou infekci a předepsali extra silná antibiotika na 
další čtyři týdny. Jenže ani po nich jsem se stále necítila zdravá, 
a tak jsem podstoupila sérii vyšetření v Praze. Bohužel ale ještě 
několik měsíců po MS jsem měla velmi vysoké markry v krvi 
a nemohla nic dělat. Teprve pak se to začalo pomalu zlepšo-
vat,“ říká Martina. Jménem celé lyžařské rodiny přejeme naší 
reprezentantce pevné zdraví a brzký návrat do formy na bílých 
svazích!

Podobně jako loni se i letos Martina Dubovská hned na začátku sezóny prosadila 
mezi světovou elitou ve slalomu a ve Světovém poháru podruhé v kariéře bo-
dovala. Stalo se tak poslední listopadový den v americkém Aspenu. O dva měsí-
ce později, opět v Americe, tentokrát však na mistrovství světa ve Vailu/Beaver 
Creeku, měla obrovskou smůlu, když ji skolila silná mykoplazmová infekce a slibně 
rozjetá sezóna pro ni předčasně skončila.

MARTINA DUBOVSKÁ
CHLEBA SE LÁMAL VE SPOJENÝCH 
STÁTECH AMERICKÝCH
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MARTIN VRÁBLÍK A FILIP 
TREJBAL SE ROZLOUČILI 
S LYŽAŘSKOU KARIÉROU

P o loňském odchodu Evy Kurfürstové se v českém národním 
týmu loučí další dvě stálice: Martin Vráblík a Filip Trejbal.

Martin letošní sezónu ještě naplno odjezdil a bojoval až do po-
sledních závodů na mistrovství republiky, kde bral stříbro ve slalo-
mu. Podařilo se mu také bodovat v alpské kombinaci ve Světovém 
poháru v Kitzbühelu, kde skončil 24. „Dnes to byl poslední svěťák 
mé kariéry a jsem hrozně rád, že jsem v něm dokázal bodovat 
a že to bylo právě v Kitzbühelu, při takto fantastické atmosféře.“ 
Martin Vráblík nás reprezentoval 3x na olympijských hrách (Torino 
2006 – 12. K, Vancouver 2010 a Soči 2014 – 16. AC) a 7x na MS 
v letech 2003 – 2015 (15. AC Schladming 2013, 17. AC Ga-Pa 
2011). Ve Světovém poháru startoval v 61 závodech a 6x bodoval, 
pokaždé v alpské kombinaci (nejlépe 
3x 23. místo AC), v Evropském poháru 
zaznamenal 83 startů s 5 bodovanými 
umístěními (nejlépe 16. GS Reiteralm 
2008/09). Martin je pětinásobným 
mistrem ČR z let 2005 SL, 2008 GS, SG, 
SC, 2012 SG, mezinárodní mistr Ně-
mecka v GS 2008 a mezinárodní mistr 
Slovenska v GS 2014. Na Světové zimní 
univerziádě v Innsbrucku 2005 zvítězil 
ve slalomu. 

Filip Trejbal závěr sezóny vypustil. 
„Nebyl to původní záměr, ale byl jsem 
v prosinci a lednu opakovaně nemoc-
ný, několikrát bral antibiotika a skoro 
nezávodil. Tím pádem už jsem se ne-
stihl nominovat na MS, bylo to vlastně 
takové logické vyústění situace,“ říká 
Filip, který poslední závod sezóny od-
jel na historických lyžích a v dobovém 
oblečení. Téměř dvoumetrový Trejbič 
s metrákem váhy se soustředil přede-

vším na slalom a v něm sbíral své největší úspěchy. Svůj obrovský 
talent prezentoval již v juniorském věku, když v Bardonnecchii 
2005 vybojoval titul juniorského mistra světa ve slalomu a pora-
zil tehdy nejednu pozdější hvězdu světového slalomu (Hargin, 
Biggmark, Gross...), ČR reprezentoval na třech OH (Torino 2006, 
Vancouver 2010 - 28. AC a Soči 2014) a pěti MS v letech 2005 
– 2013 (nejlépe 16. SL Ga-Pa 2011, 17. SL Åre 2007 a 17. SL Bormio 
2005), po dobu 10 let figuroval ve světovém žebříčku v TOP 100 
ve slalomu (nejlépe 38. SL 2006/07). Ve Světovém poháru má na 
svém kontě 94 startů a 18 bodovaných pozic (15 v SL, 3 v AC). 
Nejlepší výsledky: 2x 14. místo SL, 2x 16. místo SL, 2x 17. místo 
SL, 2x 18. místo SL. V Evropském poháru absolvoval 92 startů, 46x 
bodoval (45x SL, 1x AC), 19x se umístil v TOP 10, 1x na stupních ví-
tězů a v sezóně 2010/11 skončil celkově 4. v SL. Nejlepší výsledky 
v EP: 3. místo SL, 4. místo SL, 5. místo SL, 5x 6. místo SL, 3x 7. místo 
SL, 3x 8. místo SL. Je mistrem ČR ve slalomu z let 2007 a 2008, me-
zinárodním mistrem Německa v SL (2007, 2009) a Slovinska v SL 
(2007, 2009). Ze Zimní světové univerziády 2007 přivezl dvě zlaté 
(SL, AC) a dvě stříbrné (GS, SG) medaile. 

Filipovi i Martinovi gratulujeme k úžasným sportovním karié-
rám a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší země! A těšíme 
se, že své zkušenosti a know-how budou předávat dalším gene-
racím.

ESTER LEDECKÁ

E ster Ledecká, věkem ještě juniorka (ročník 1995), se hlavní 
část sezóny věnovala alpskému snowboardu, v němž patří 

do absolutní světové špičky a letos v paralelním slalomu vybojo-
vala titul mistryně světa. Gratulujeme! Skloubit na vrcholové 
úrovni dva sporty na sněhu nebylo organizačně nikterak jednodu-
ché, zvlášť když byly začátkem zimy nepříznivé sněhové podmín-
ky a Ester v prosinci léčila otřes mozku. Výsledkem bylo, že se 
vzdala nominace na únorové mistrovství světa do amerického 
Vailu. Juniorského mistrovství světa v norskéhm Hafjellu se vzdala 
také, tentokrát z důvodů kolize termínů s finálovou částí světové-

REPREZENTACE A 
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ho poháru ve snowboardu. Je velkou škodou alpského lyžování, 
že je pro Ester až na druhém místě. Naplno se k alpskému lyžování 
vrátila až po ukončení snowboardové sezóny v druhé polovině 
března. Do konce sezóny stihla odjet osmnáct závodů a v napros-
té většině z nich prokázala své nesporné lyžařské kvality. V šesti 
závodech byla na bednách, stala se vicemistryní Belgie ve 
slalomu, šestá skončila při mistrovství Francie v Super-G a vyjela 
skvělé body. S 15,46 FIS body v GS je druhou nejlepší Češkou 
v této disciplíně a 19,47 bodů v SG jí podle FISbodů zajišťuje 
nejlepší pozici v ČR.

ONDŘEJ BERNDT

A llrounder Ondřej Berndt letos absolvoval 57 závodů napříč 
všemi disciplínami. Cenné zkušenosti, které jistě v budouc-

nu zúročí, sbíral nejen při svých dvou startech v Evropském 
poháru, ale také na legendárních Světových pohárech v Kitzbühe-
lu a Wengenu. Mimo to v Santa Caterině prožil svůj debut ve 
Světovém poháru ve sjezdu. Úspěchy Ondra sbíral především 
v mezinárodních závodech FIS, v průběhu sezóny zvítězil v osmi 
závodech a ukořistil tři tituly mezinárodního mistra Polska  
(GS, SG, AC). Ve světovém žebříčku obhájil své pozice z loňska 
a v některých disciplínách je ještě vylepšil. Příští sezónu bude opět 
členem A týmu mužů.

REPREZENTAČNÍ VÝBĚR

GABRIELA CAPOVÁ

Z atím nejlepší sezónu dosavadní kariéry má za sebou Gabriela 
Capová. V úvodních slalomech Evropského poháru v nor-

ském Hemsedalu a švýcarském Zinalu hned třikrát bodovala (20., 
22. a 28.), čímž si v jednadvaceti letech vyjela svou vůbec první 
nominaci na mistrovství světa. Předtím ale ještě poprvé ochutnala 
atmosféru Světového poháru, svou premiéru si odbyla v chorvat-
ském Záhřebu. Nedokončila však první kolo. Na MS v Beaver 
Creeku se představila ve dvou disciplínách. V GS, jež absolvovala 
spíš tréninkově, skončila pětapadesátá a ve slalomu nedokončila 
druhé kolo. „Nominace na MS přišla v rámci Gábininy kariéry dřív, 
než jsme plánovali. Cíle si klademe postupné a i na vrchol se 
chceme prosadit postupnými kroky, ale za MS jsme samozřejmě 
rádi, je to příjemný bonus a velká zkušenost,“ řekl otec a supervizor 
Gábininy kariéry Ivan Cap. Gábina letos zvítězila v osmi slalomech 
FIS a stala se mezinárodní mistryní Slovenska ve slalomu. Body 
v EP si zajistila na příští sezónu místo v reprezentačním áčku.

MICHAELA SMUTNÁ

S edmadvacetiletá slalomová specialistka zahájila sezónu 
Světovým pohárem ve finském Levi. V Evropském poháru 

nastoupila čtyřikrát, nejlépe skončila pětatřicátá ve švýcarském 
Zinal, v ostatních závodech bohužel vypadla. V lednu se ještě 
představila v nočním slalomu ve Flachau, což byl její poslední 
Světový pohár v kariéře. Po uzavření nominace na mistrovství 
světa se po zbytek sezóny věnovala výhradně Allianz Českému 
poháru. Do posledního závodu v něm soupeřila o celkové 
prvenství s Veronikou Čamkovou a nakonec skončila druhá. 
Michaela letos zvítězila v sedmi slalomech FIS, vyhrála akademic-
ké mistrovství ČR a sezónu ozdobila titulem mistryně České 
republiky ve slalomu.

PAVLA KLICNAROVÁ

D o sezóny 2014/15 Pavla vstupovala s možnou nadějí 
startovat na Mistrovství světa ve Vailu. Přizpůsobila tomu 

začátek závodního období tréninkem a závody v Norsku, ale 
kvůli špatným sněhovým podmínkám bylo zrušeno několik 
závodů Evropského poháru v rychlostních disciplínách. Kritéria 

pro MS nesplnila, ale ve stejném termínu měla jistou nominaci 
na Zimní světovou univerziádu v Sierra Nevadě. Pavla odlétala 
do španělské Sierra Nevady s ambicemi na medaili. A povedlo 
se jí zazářit. Získala 2. místo v alpské kombinaci, v superobřím 
slalomu obsadila 13. místo, v obřím slalomu bohužel nedokon-
čila 1. kolo závodu. Pavla sbírala úspěchy v průběhu sezóny 
především v závodech kategorie FIS, kde se v obřím slalomu 
několikrát postavila na stupně vítězů. V superobřím slalomu 
brala parádní druhé a třetí místo na slovinském Krvavci. Na 
národním mistrovství ve Špindlerově Mlýně získala čtvrté místo 
v obřím slalomu a šesté místo ve slalomu v Koutech nad 
Desnou.

ADAM ZIKA

A dam Zika prožil celou sezónu v zámoří, kde studuje a závodí 
na University of Colorado v Boulderu, pod vedením českého 

krajánka Richarda Rokose. Dlouho byl ve hře o nominaci na 
mistrovství světa do Vailu také proto, že žije v jen několik desítek 
kilometrů vzdáleném Boulderu. Nakonec ale v termínu MS 
odcestoval do Evropy na Zimní světovou univerziádu do španěl-
ské Sierra Nevady. V alpské kombinaci zajel osmé místo, ve 
slalomu třinácté. Na univerziádě se vyhlašovala i univerziádní 
kombinace, což je součet disciplín, a v ní náš reprezentant získal 
výtečné druhé místo a Česká republika jeho zásluhou rozšířila 
univerziádní medailovou sbírku.

ANDREA ZEMANOVÁ

P odobně jako Ester Ledecká, i Andrea Zemanová letos 
excelovala v jiném sportu, v jejím případě se jednalo 

o skicross. Při své teprve druhé sezóně už dokázala vystoupit 
na stupně vítězů ve Světovém poháru, když ve švédském Åre 
skončila druhá. Program skicrossu byl letos náročný, a tak se 
Andrea k závodům v alpských disciplínách prakticky nedostala. 
Jela pouze obří slalom na mistrovství ČR, ale zato v něm získala 
stříbrnou medaili. „Plán byl po skončení skicrossové sezóny víc 
závodit v alpských disciplínách, ale onemocněla jsem a potom 
na MČR zrušili Super-G a alpskou kombinaci, takže z toho byl 
nakonec letos jen jeden závod. Ale příští rok to po Novém roce 
vypadá na volnější skicrossový program, a tak by na lyžařské 
závody mělo být víc času. Věřím, že si několik obřáků sjedu, je to 
pro měvynikající trénink,“ říká úspěšná skicrossová reprezentant-
ka. 

TÝM B

ADAM KOTZMANN

P adesát devět, to je počet závodů, které v letošním roce 
Adam Kotzmann absolvoval. Postupně se zlepšoval, až se 

propracoval ke stabilní výkonnosti a sjel FIS body, kterými si 
zajistil na příští sezónu místo v A týmu mužů. Na Evropském 
poháru v Jasné na Slovensku dokonce sahal po premiérových 
bodech, když skončil dvaatřicátý. S přehledem a obrovským 
náskokem zvítězil v Českém poháru a v šesti závodech stál na 
stupních vítězů. Na MČR bral stříbro v obřím slalomu a bronz 
ve slalomu. Jeho výsledky jsou příslibem do následující sezóny, 
která může být pro Adama zlomová. Nejenže poprvé pronikl do 
A týmu mužů, ale rýsuje se také zajímavá spolupráce s Kryšto-
fem Krýzlem a Ondřejem Berndtem. Měli by vytvořit společně 
fungující tréninkovou skupinu pod taktovkou Krýzlova osobního 
trenéra, Itala Daniela Fahrnera. Neměli by chybět ani osobní 
trenéři Adama Kotzmanna a Ondry Berndta. K podobnému 
kroku se schyluje i v ženské části reprezentace. Šárka Strachová 
totiž naznačila otevření prostoru pro možné společné tréninky 
ženského národního týmu.
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PROFILY A – TÝMU

ONDŘEJ BANK
Narozen: 27. 10. 1980
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Tomáš Bank (trenér), 
Josef Anderle (kondiční trenér), Robin 
Kasper (servisman), Slavo Mulej 
(servisman), Jan Pernica, Silvia Šúrová, 
Tereza Graciasová (fyzioterapeuti)
Vybavení: Nordica, Vagus, Leki, Don 
Quiet, O´Style
Sponzoři: Hervis, Audi, Engine, Rivera, 
LeasePlan
Disciplíny: DH, SG, AC, GS, SL

KRYŠTOF KRÝZL
Narozen: 12. 10. 1986
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Daniel Fahrner (trenér), 
Martin Fahrner (asistent trenéra), Matyáš 
Mleziva (servisman), Petr Klofáč, Josef 
Anderle (kondiční trenéři), Jiří Beznoska, 
Marcel Staša (lékaři), Aleš Krýzl (manažer)
Vybavení: Blizzard, Tecnica, Marker, 
Leki, Shred, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: Sportsjob APMC, Radka
Disciplíny: SL, GS, AC, SG

MARTIN VRÁBLÍK
Narozen: 4. 7. 1982
Klub: Ski klub Šumperk
Realizační tým: Miroslav Jokeš (trenér), 
Josef Anderle (kondiční trenér), Jan 
Pernica (fyzioterapeut)
Vybavení: Völkl, Marker, Dalbello, Shred, 
Leki, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: Insta, Tratec, Ski klub 
Šumperk, Hsport
Disciplíny: SL, GS, AC

FILIP TREJBAL
Narozen: 5. 1. 1985
Klub: Dukla Liberec
Realizační tým: Daniel Fahrner (trenér), 
Martin Fahrner (asistent trenéra)
Vybavení: Dynastar, Lange, Shred, Level, 
Don Quiet, O´Style
Sponzoři: BEKO, O´Style
Disciplíny: SL

ONDŘEJ BERNDT
Narozen: 29. 9. 1988
Klub: TJ Bižuterie Jablonec
Realizační tým: Jan Fiedler, Michal 
Kunst (trenéři), Martin Píša (kondiční 
trenér)
Vybavení: Atomic, Birki, Shred, Slytech, 
Don Quiet, O´Style
Sponzoři: Amersports, ASYX s.r.o., SKI 
Bižu
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH

ŠÁRKA STRACHOVÁ
Narozena: 11. 5. 1985
Klub: Individuální člen SLČR, Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Klaus Mayrhofer 
(trenér), Eva Felbermayr 
(fyzioterapeutka), Gerald Stöcker 
(servisman)
Vybavení: Fischer, Scott, Komperdell, 
Don Quiet, Level
Sponzoři: CSMV ČR, Česká sportovní, TK 
Plus, Milka, Linde, Scott, VO2Max
Disciplíny: SL, GS

ESTER LEDECKÁ
Narozena: 23. 3. 1995
Klub: Dukla Liberec / Steamboat Springs 
Winter Sports Club
Realizační tým: JUDr. Zuzana Ledecká 
(vedoucí týmu), Svatopluk Kovář 
(servisman, trenér), Mgr. Jan Klapáč 
(osobní trenér, mentor), Pavel Trč 
(kondiční trenér), Mgr. Oldřich Chramosta 
(fyzioterapeut, kondiční trenér), Petr 
Červenka (fyzioterapeut), JUDr. Jan 
Ledecký (investor, osobní asistent), 
MUDr. Vítězslav Hradil (lékař), Viktor Valta 
(manažer)
Vybavení: Atomic, Shred, Slytech, Birki, 
Ostyle, Don Quiet
Sponzoři: Wüstenrot, Kia, Nike, Geosan 
Group, McDonald‘s Olympic Hopefuls, 
Piz Buin, Sport Invest 
Disciplíny: SL, GS, AC, SG, DH

KATEŘINA  
PAULÁTHOVÁ
Narozena: 23. 7. 1993
Klub: Ski Club Pauláth Havířov, Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Radovan Pauláth ve 
spolupráci s Petrem Lajkebem (trenéři), Petr 
Vališ (manažer), Kryštof Kuba (fyzioterapeut)
Vybavení: Rossignol, Swix, Shred, Hestra, 
Slytech, Skins, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: CS MVČR, Lípa Resort, ren power, 
Relax Havířov, Český Skitest, VZP, Město 
Havířov, Bootfitting.cz, B4B, Bezpečné hory, 
Outdoor development, HTS, Peter Legwood, 
Sport servis Pauláth
Disciplíny: SL, GS, SG

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
Narozena: 13. 7. 1989
Klub: Ski Zlín Charvátová, Centrum 
sportu MV
Realizační tým: Francouzská 
reprezentace (trenér), Milan Kupka 
(kondiční trenér), Michal Peroutka 
(fyzioterapeut), Ondřej Trčka (servisman), 
MUDr. Zuzana Urbánková (lékař), Pavel 
Zelenka (manažer), Lucie Grohalová (PR)
Vybavení: Völkl, Marker, Lange, Leki, 
Bollé, Don Quiet, O´Style
Sponzoři: CS MV, SLČR, ROBE, 
NORTHFINDER, RIS – MOST, s.r.o., Zlínský 
kraj, Město Zlín, Horská nemocnice 
Krkonoše, pravniautomat, Francouzská 
restaurace ART NOUVEAU v Praze
Disciplíny: DH, SG, AC

MARTINA DUBOVSKÁ
Narozena: 27. 2. 1992
Klub: Ski Klub Špindl, Centrum sportu MV
Realizační tým: Jano Dubovský (trenér), 
Tomáš Hvorecký (asistent trenéra)
Vybavení: Völkl, Lange, Leki, POC, Don 
Quiet, O´Style
Sponzoři: CSMV ČR, Liptospol, Insider, 
Meteo.sk, b.i.r.o., CSMV ČR
Disciplíny: SL, GS

MUŽI:

ŽENY:
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KRYŠTOF KRÝZL
22.2.2015 Jaun SUI Slalom 30. 26.30
17.12.2014 Obereggen ITA Slalom 26. 34.27
23.11.2014 Levi FIN Slalom 24. 24.90
21.11.2014 Levi FIN Giant Slalom 24. 16.62
20.11.2014 Levi FIN Giant Slalom 18. 21.68

FILIP TREJBAL
3.1.2015 Chamonix FRA Slalom 29. 38.88

MARTIN VRÁBLÍK
3.3.2015 Jasná SVK Giant Slalom 37. 37.19

ADAM KOTZMANN
3.3.2015 Jasná SVK Giant Slalom 32. 33.11

EVROPSKÝ POHÁR

SEVEROAMERICKÝ POHÁR

KRYŠTOF KRÝZL
4.12.2014 Copper Mountain USA Slalom 6. 19.59
3.12.2014 Copper Mountain USA Slalom 5. 11.12
1.12.2014 Aspen  USA Giant Slalom15. 20.90

FAR EAST CUP

KRYŠTOF KRÝZL
9.3.2015 Shigakogen JPN Slalom 9. 20.33
6.3.2015 Nozewa Onsen JPN Giant Slalom 1. 9.48
5.3.2015 Nozewa Onsen JPN Giant Slalom 1. 9.18
3.3.2015 Hakuba JPN Slalom 3. 9.55
2.3.2015 Hakuba JPN Slalom 8. 15.28

MISTROVSKÉ ZÁVODY

KRYŠTOF KRÝZL
4.4.2015 Malbun LIE Slalom 1. 8.71
2.4.2015 Špindlerův Mlýn CZE Giant Slalom 1. 12.18
31.3.2015 Kouty (CZE) SVK Slalom 1. 10.13

MARTIN VRÁBLÍK
28.2.2015 Szczyrk POL Slalom 2. 24.39
27.2.2015 Szczyrk POL Alpine Combined 2. 37.54
27.2.2015 Szczyrk POL Super-G 3. 38.45

ONDŘEJ BERNDT
27.2.2015 Szczyrk POL Super-G 1. 28.91
27.2.2015 Szczyrk POL Giant Slalom 1. 28.55
27.2.2015 Szczyrk POL Alpine Combined 1. 31.37

ADAM KOTZMANN
3.4.2015 Špindlerův Mlýn SVK Giant Slalom 2. 20.64
2.4.2015 Špindlerův Mlýn CZE Giant Slalom 2. 24.71

ŠÁRKA STRACHOVÁ
20.1.2015 Zell am See AUT Slalom 1. 6.00

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
7.1.2015 Zinal SUI Giant Slalom 26. 23.76
6.1.2015 Zinal SUI Giant Slalom 29. 31.60
19.12.2014 Valtournenche ITA Giant Slalom 26. 22.96
18.12.2014 Valtournenche ITA Giant Slalom 17. 33.99
2.12.2014 Hemsedal NOR Giant Slalom 11. 22.86
1.12.2014 Hemsedal NOR Giant Slalom 8. 19.00

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
22.3.2015 Soldeu AND Super-G 29. 43.22
21.3.2015 Soldeu AND Downhill 17. 47.90
19.3.2015 Soldeu AND Downhill 12. 29.60
19.3.2015 Soldeu AND Alpine Combined 23. 38.53
16.2.2015 Davos SUI Super-G 9. 27.03

GABRIELA CAPOVÁ
16.12.2014 Zinal SUI Slalom 28. 46.25
4.12.2014 Hemsedal NOR Slalom 22. 39.94
3.12.2014 Hemsedal NOR Slalom 20. 24.07

MICHAELA SMUTNÁ
16.12.2014 Zinal SUI Slalom 35. 52.22

EVROPSKÝ POHÁR

JIHOAMERICKÝ POHÁR

ŠÁRKA STRACHOVÁ
10.9.2014 Ushuaia ARG Giant Slalom 2. 17.53

FAR EAST CUP

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
5.3.2015 Nozewa Onsen JPN Giant Slalom 2. 7.12
3.3.2015 Hakuba JPN Slalom 3. 24.48
28.1.2015 Yongpyong KOR Giant Slalom 2. 6.64
27.1.2015 Yongpyong KOR Giant Slalom 3. 10.18
27.1.2015 Yongpyong KOR Giant Slalom 2. 9.75
23.1.2015 Yongpyong KOR Slalom 4. 18.32
21.1.2015 Yongpyong KOR Super-G 1. 47.52

MISTROVSKÉ ZÁVODY

GABRIELA CAPOVÁ
31.1.2015 Kouty (CZE) SVK Slalom 1. 18.24
30.1.2015 Kouty CZE Slalom 3. 27.27

MICHAELA SMUTNÁ
30.3.2015 Kouty CZE Slalom 1. 25.67

KONTINENTÁLNÍ POHÁRY 
A MISTROVSKÉ ZÁVODY – ŽENY

KONTINENTÁLNÍ POHÁRY 
A MISTROVSKÉ ZÁVODY – MUŽI
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ŠÁRKA STRACHOVÁ
21.3.2015 Meribel FRA Slalom 5.  7.12
14.3.2015 Åre SWE Slalom 3. 14.80
22.2.2015 Maribor SLO Slalom 3. 7.63
13.1.2015 Flachau AUT Slalom 9. 11.63
4.1.2015 Zagreb CRO Slalom DNF2 
29.12.2014 Kühtai AUT Slalom 2. 5.57
13.12.2014 Åre SWE Slalom 10. 7.50
30.11.2014 Aspen USA Slalom 6. 8.03
29.11.2014 Aspen USA Giant Slalom DNQ1 
15.11.2014 Levi FIN Slalom 7. 9.70
25.10.2014 Sölden AUT Giant Slalom DNQ1 

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
2.3.2015 Bansko BUL Super-G 28. 47.93
1.3.2015 Bansko BUL Alpine Combined 24. 69.43
25.1.2014 St. Moritz SUI Super-G 25. 42.66
24.1.2015 St. Moritz SUI Downhill 41. 43.46
19.1.2015 Cortina  ITA Super-G 34. 54.85
18.1.2015 Cortina  ITA Downhill 35. 41.91
16.1.2015 Cortina  ITA Downhill 41. 42.72
21.12.2014 Val d´Isere FRA Super-G 28. 38.82
20.12.2014 Val d´Isere FRA Downhill 44. 47.74
7.12.2014 Lake Louise CAN Super-G 38. 39.92
6.12.2014 Lake Louise CAN Downhill 36. 39.60
5.12.2014 Lake Louise CAN Downhill 39. 30.07

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
22.2.2015 Maribor SLO Slalom DNQ1 
21.2.2015 Maribor SLO Giant Slalom 26. 27.63
29.12.2014 Kühtai AUT Slalom DNQ1 
28.12.2014 Kühtai AUT Giant Slalom DNF1 
13.12.2014 Åre SWE Slalom DNF1 
12.12.2014 Åre SWE Giant Slalom DNF1 

MARTINA DUBOVSKÁ
13.1.2015 Flachau AUT Slalom DNQ1 
4.1.2015 Zagreb CRO Slalom DNQ1 
29.12.2014 Kühtai AUT Slalom DNQ1 
13.12.2014 Åre SWE Slalom DNF1 
30.11.2014 Aspen USA Slalom 22. 26.97
15.11.2014 Levi FIN Slalom DNQ1 

MICHAELA SMUTNÁ
13.1.2015 Flachau AUT Slalom DNQ1
15.11.2014 Levi FIN Slalom DNQ1

GABRIELA CAPOVÁ
4.1.2015 Zagreb CRO Slalom  DNF1

ONDŘEJ BANK
24.1.2015 Kitzbühel AUT Downhill 19. 18.27
23.1.2015 Kitzbühel AUT Alpine Combaned 3. 8.91
23.1.2015 Kitzbühel AUT Super-G 12. 16.67
18.1.2015 Wengen SUI Downhill 9. 13.21
16.1.2015 Wengen SUI Alpine Combined 8. 16.02
11.1.2015 Adelboden SUI Slalom DNF1 
10.1.2015 Adelboden SUI Giant Slalom 27. 19.22
28.12.2014 St. Caterina ITA Downhill 20. 21.23
21.12.2014 Alta Badia ITA Giant Slalom 17. 26.30
20.12.2014 Val Gardena ITA Super-G 27. 19.90
19.12.2014 Val Gardena ITA Downhill 29. 35.59
14.12.2014 Åre SWE Slalom DNF1 
12.12.2014 Åre SWE Giant Slalom DNQ1 
7.12.2014 Beaver Creek USA Giant Slalom DNQ1 
6.12.2014 Beaver Creek USA Super-G 31. 34.43
5.12.2015 Beaver Creek USA Downhill 22. 19.97
30.11.2014 Lake Louise CAN Super-G 35. 24.76
29.11.2014 Lake Louise CAN Downhill 32. 20.98
26.10.2014 Sölden AUT Giant Slalom DNF2 

KRYŠTOF KRÝZL
15.3.2015 Kranjska Gora SLO Giant Slalom 22. 27.34
14.3.2015 Kranjska Gora SLO Slalom DNQ1
27.1.2015 Schladming AUT Slalom DNF1 
25.1.2015 Kitzbühel AUT Slalom DNQ1 
23.1.2015 Kitzbühel AUT Alpine Combined 27. 135.22
23.1.2015 Kitzbühel AUT Super-G 50.  56.15
17.1.2015 Wengen SUI Slalom DNQ1 
16.1.2015 Wengen SUI Alpine Combined 28. 46.75
11.1.2015 Adelboden SUI Slalom DFN1 
10.1.2015 Adelboden SUI Giant Slalom DNQ1 
6.1.2015 Zagreb CRO Slalom DNF1 
22.12.2014 Madonna d.C. ITA Slalom DNQ1 
21.12.2014 Alta Badia ITA Giant Slalom DNQ1 
14.12.2014 Åre SWE Slalom DNF1 
12.12.2014 Åre SWE Giant Slalom DNG1 
7.12.2014 Beaver Creek USA Giant Slalom DNF1 
16.11.2014 Levi FIN Slalom 25. 27.72
26.10.2014 Sölden AUT Giant Slalom DNQ1 

MARTIN VRÁBLÍK
23.1.2015 Kitzbühel AUT Alpine Combined 24. 45.67
23.1.2015 Kitzbühel AUT Super-G 51. 82.09
16.1.2015 Wengen SUI Alpine Combined 31. 57.61
26.10.2014 Sölden AUT Giant Slalom DNF1
 
ONDŘEJ BERNDT
23.1.2015 Kitzbühel AUT Alpine Combined DNF1
23.1.2015 Kitzbühel AUT Super-G DNF1
17.1.2015 Wengen SUI Slalom DNQ1
16.1.2015 Wengen SUI Alpine Combined DNF2
28.12.2014 St. Caterina ITA Downhill DNF1

ADAM KOTZMANN
10.1.2015 Adelboden SUI Giant Slalom DNQ1
21.12.2014 Alta Badia ITA Giant Slalom DNQ1

ADAM ZIKA
7.12.2014 Beaver Creek USA Giant Slalom DNQ1

SVĚTOVÝ POHÁR – ŽENYSVĚTOVÝ POHÁR – MUŽIKONTINENTÁLNÍ POHÁRY 
A MISTROVSKÉ ZÁVODY – ŽENY

WORLD CUP START LIST (WCSL)

MUŽI
 DH SL GS SG AC
Ondřej Bank 31.   35. 38. 5.
Kryštof Krýzl  53. 45.  40.
Vráblík Martin     34.
ŽENY
Šárka Strachová  4.   
Klára Křížová    43. 24.
Martina Dubovská  46.   
Kateřina Pauláthová   48.
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M S v zámoří představovalo výrazně vyšší finanční zátěž, 
a proto podmínky pro nominaci byly tvrdší než v minulých 

letech. Sítem nominace prošlo šest sjezdařek a tři sjezdaři. Šárka 
Strachová, Klára Křížová, Martina Dubovská, Kateřina Pauláthová, 
Gabriela Capová, Ondřej Bank, Kryštof Krýzl a Martin Vráblík. 
Nominaci si vyjela také Ester Ledecká, ale vzdala se jí. „Moc si 
nominace na MS v alpském lyžování vážím, ale nechci plýtvat 
financemi Svazu lyžařů ČR, pokud nejsem na závody perfektně 
připravená,“ vysvětlila Ester.

Světový šampionát přinesl českým fanouškům obrovskou 
radost v podání Šárky Strachové. Po čtyřech letech vybojovala 
další, už pátou medalii z vrcholné světové soutěže ve slalomu. 
Svou kompletní sbírku medailí z MS 2005, 2007 a 2009 a z olym-
pijských her 2010 (bronz) rozšířila o další bronz. „Zní to jako 
sen. A jsem ráda, že je to skutečnost. Věděla jsem, že můžu být 
rychlá, v tréninku jsem jezdila výborně a v posledních Světových 
pohárech jsem ukazovala, že na to mám. Ale je těžké dát všechno 
ve správný moment dohromady, spousta faktorů hraje svou roli 
a jsem ráda, že jsem to dokázala. Jsem šťastná.“ Za zmínku určitě 
stojí, že Šárka je se svými 4 medailemi z MS ve slalomu nejúspěš-
nější ženou novodobé světové historie v této disciplíně. Za ní 
jsou se třemi medailemi královna 70. let 20. století Marielle Goit-
schelová (FRA), hvězda 80. let 20. století Hanni Wenzelová (LIE) 
a nejúspěšnější žena historie co do počtu vítězství ve slalomech 
Světového poháru Marlies Schildová (AUT).

Fantastický šampionát prožíval až do osudného okamžiku 
Ondřej Bank. V úvodním Super-G sice po chybě ve spodní 
části vypadl, ale ve sjezdu zajel famózní 7. místo. Je to nejlepší 
výsledek ve sjezdu mužů v historii českého sjezdového lyžování. 
„Paráda. Bylo to kousek od medaile a já jsem trošku doufal, že 
když se všechno povede tip ťop, mohla by ta placka být, ale to je 
lyžování a sedmička je nádherná, užívám si to. Byl to nádherný 
závod, úplně úžasná trať, já to tady mám strašně moc rád.“ Na 
druhý den se jela alpská kombinace a v ní šel Ondra opět naproti 
životnímu úspěchu. Podle mezičasů jel druhý nejrychlejší čas, 
před nájezdem na poslední skok ale zaváhal, pravá lyže mu vybo-
čila lehce doprava, v tom okamžiku mu vypnulo vázání a Redtail 
jump skákal o jedné lyži. Po dopadu následoval krkolomný pád, 
při kterém se všem hrůzou tajil dech. Ondra se v bezvědomí 
zastavil až těsně za cílem. Chvíle hrůzy trvaly dlouho, ale nakonec 
vše celkem dobře dopadlo. Ondrova zranění nebyla vážná, se 
silným otřesem mozku a pochroumaným kotníkem (později se 
prokázala fraktura) byl transportován do nemocnice, odkud ho 
už na druhý den propustili. Šampionát i celá sezóna tímto pro 
Ondru skončily.

Kryštof Krýzl i Martin Vráblík sledovali Ondrův pád v televizi 
umístěné na startu a hodně to na ně dolehlo. „Bylo obtížné sebrat 
odvahu, zkoncentrovat se a jít do toho naplno, když vidíte, co 
se stalo kamarádovi a týmovému kolegovi, a nevíte, co s ním je,“ 
řekl Martin Vráblík. Naši muži se však s tímto úkolem popasovali 

MISTROVSTVÍ SVĚTA
VAIL/BEAVER CREEK 2015

Vrcholem letošní sezóny v alpském lyžování bylo mistrovství světa v americkém 
Vailu/Beaver Creeku. Pro český tým se neslo ve znamení fantastické bronzové 
medaile Šárky Strachové a hororového pádu Ondřeje Banka ve sjezdové části 
alpské kombinace.

dobře a alpskou kombinaci dokončili na 26. (Kryštof ) a 30. místě 
(Martin). Kryštofu Krýzlovi se na MS velmi vydařil obří slalom. 
Zajel 23. místo a za vítězným Ligetym zaostal o 3,85 s, což je 
velmi kvalitní časová ztráta. Tento závod lze v případě Kryštofa 
považovat za určitý restart v této disciplíně, protože od té doby 
se mu až do konce sezóny v obřím slalomu dařilo. V Super-G 
skončil v Beaver Creeku pětatřicátý. 

Martin Vráblík měl na letošním mistrovství světa velmi náročný 
program, když musel absolvovat kvalifikace na slalom i obří sla-
lom. Ve své podstatě to znamenalo, že v druhé polovině šampio-
nátu závodil ve fyzicky náročných podmínkách každý den. V obou 
kvalifikacích si vedl velmi dobře, obsadil v nich shodně třetí místo 
a bez problémů postoupil do mistrovských závodů. Ve slalomu 
pak nedokončil první kolo, v obřím slalomu druhé. V prvním kole 
figuroval na slušné šestatřicáté příčce. V úvodním Super-G obsadil 
dvaačtyřicáté místo a v již zmiňované alpské kombinaci byl třicátý.

Obrovskou radost a zklamání v jeden den prožila Kateřina 
Pauláthová. Do prvního kola obřího slalomu se pustila s vervou 
a trať jí seděla. Bylo vidět, že jí vše vychází, a po skvělém výkonu 
obsadila parádní sedmnáctou pozici. Stejně tak druhé kolo jela 
jako o život a podle mezičasů by z toho bylo umístění kolem 20. 
místa, jenže na Redtail jumpu se lehce postavila na vnitřní lyži, 
přerotovala hrudník a než se naděla, bylo po nadějích. „Jelo se mi 
výborně, ale letělo to už tak, že jsem ani nevěděla, co se vlastně 
stalo, a najednou jsem se válela na zemi,“ smutnila Kateřina. 
Přesto lze její vystoupení v obřím slalomu na MS hodnotit velmi 
pozitivně, sledovat její obřákové jízdy bylo příjemným zážitkem 
a jsou jistě příslibem do budoucna. Ve slalomu Kateřina nedo-
končila první kolo a v Super-G obsadila dvaatřicátou příčku, těsně 
za českou rychlostní jedničkou Klárou Křížovou.

Klára Křížová zažila svůj vůbec nejméně podařený šampionát 
v kariéře. Ačkoliv ještě týden před MS bodovala ve Světovém 
poháru ve Svatém Mořici, v Beaver Creeku se jí při redukova-
ném počtu závodnic nepodařilo podat své standardní výkony 
a jednatřicáté místo v Super-G a dvaatřicáté místo ve sjezdu byly 
za očekáváním. „Snažila jsem se do toho dát vše a nevyšlo to. 
Beru to jako lekci. Aby člověk vyhrával, musí umět jezdit na všem, 
a já věřím, že se to naučím,“ vzkázala odhodlaně. Chuť si trochu 
spravila 20. místem v alpské kombinaci.

Slalomářka Gabriela Capová se při své premiéře na mistrovství 
světa představila v technických disciplínách, na něž se speciali-
zuje. Přednost však dává jednoznačně slalomu. Bohužel v něm 
ale nedokončila druhé kolo, a tak se musela spokojit s pětapade-
sátým místem v obřím slalomu. Ten na MS absolvovala spíš tré-
ninkově a hlavně za účelem získat co nejvíce zkušeností a nasát 
atmosféru vrcholné světové soutěže.

Martina Dubovská byla smolařkou na ženské straně našeho 
týmu. V průběhu MS onemocněla a nepostavila se proto na start 
jediného závodu, přičemž ve slalomu mohla při své dosavadní 
formě reálně pomýšlet na umístění kolem dvacátého místa.
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Český tým se představil také v týmové soutěži. Jedná se 
o velmi specifickou záležitost, kde se jinak individuální spor-
tovci semknou a bojují za společnou věc a stát se může cokoliv. 
Vzpomeňme na vítězství týmu ČR při finále SP 2010. V letošní 
týmové soutěži jsme obsadili deváté místo. Absencemi Ondry 
Banka a Martiny Dubovské jsme byli pochopitelně oslabeni, 
ale i tak naši bojovali ze všech sil. Vypadli jsme v osmifinále se 
Švédy, pozdějšími bronzovými medailisty. Jediný bod získala 
Šárka Strachová, když zajela shodný čas s Marií Pietilä Holmne-
rovou, Martin Vráblík prohrál o 58 setin s Matthiasem Harginem, 
Kateřina Pauláthová podlehla těsným rozdílem 16 setin Anně 
Svenn-Larssonové a Kryštof Krýzl, ačkoliv začal proti Andremu 
Myhrerovi dobře a útočil, těsně před cílem po chybě neprojel 
branku a byl diskvalifikován.

Hlavním mediálním partnerem české účasti na MS byl Český 
rozhlas, který vyslal do USA svého redaktora Jana Kalibu a ten 
každodenně přinášel reportáže z dění. Televizní přenosy z MS 
byly vysílány Českou televizí na stanici ČT Sport a kompletní zá-
vodní program včetně tréninků sjezdu pokrýval i Eurosport, a tak 
českému fanouškovi nic neuniklo.

DB Schenker, hlavní logistický partner sjezdového lyžová-
ní, do zámoří s předstihem odvezl téměř 2 tuny potřebného 
materiálu a po mistrovství světa zase bezpečně a včas přepravil 
potřebné zpět do Evropy. Děkujeme DB Schenkeru za perfektní 
spolupráci a bezpečný transport lyží a materiálu na/z MS.

ŠÁRKA STRACHOVÁ
14.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom 3. 5.63

ONDŘEJ BANK
8.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Alpine Combined DSQ1 
7.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Downhill 7. 6.78
5.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Super-G DNF1 

KLÁRA KŘÍŽOVÁ
9.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Alpine Combined 20. 61.19
6.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Downhill 32. 57.84
3.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Super-G 31. 77.90

KRYŠTOF KRÝZL
15.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom DNF1 
13.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Giant Slalom 23. 24.47
8.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Alpine Combined 26. 26.96
5.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Super-G 35. 45.52

KATEŘINA PAULÁTHOVÁ
14.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom DNF1 
12.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Giant Slalom DNF2 
3.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Super-G 32. 80.82

MARTIN VRÁBLÍK
15.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom DNF1 
13.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Giant Slalom DNF2 
8.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Alpine Combined 30. 43.76
5.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Super-G 42. 67.21

GABRIELA CAPOVÁ
14.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom DNF2 
12.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Giant slalom 55. 114.01

MARTINA DUBOVSKÁ
14.2.2015 Beaver Creek USA Ski World Championships Slalom DNS1

PŘEHLED VÝSLEDKŮ Z MS
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Č lenové juniorských reprezentačních týmů ve složení Adam 
Červinka, Filip Forejtek, Jan Kučera, Jan Skořepa, Jan Straka, 

Patrik Benc, Petr Král, Daniel Paulus a Tomáš Klinský společně 
absolvovali sedm přípravných soustředění na ledovcích, stejně 
tak jako juniorky Veronika Čamková, Zuzana Zemková, Bára 
Straková a Josefina Volopichová. Výjimkou byla Bára Straková, 
která absolvovala všechna soustředění s kluky. Individuálně se 
připravovali nejlepší juniorka Ester Ledecká a Jan Zabystřan. Do 
přípravy se nemohl zapojit Lukáš Václavík, který se zotavoval 
ze zranění kolene z předchozí sezóny. Na konci přípravy se při 
autonehodě cestou na ledovec zranily Zuzana Zemková a Josefí-
na Volopichová, a přišly tím o celou závodní sezónu. Zuzana 
bojovala s frakturou obratle a Josefína s dvojitou otevřenou 
zlomeninou ruky. Pro nemoc sezóna předčasně skončila pro Jana 
Skořepu, jenž odjel pouze jediný závod. Všem třem výše jmeno-
vaným byl přidělen „status injury“ a do přípravy na sezónu 
2015/2016 by měli nastoupit v plné síle.

Zcela jiná situace byla u další juniorské reprezentantky Kateřiny 
Kotrlové. Po vleklých zdravotních problémech se štítnou žlázou, 
které vygradovaly operačním zákrokem už v roce 2012, se přidaly 
komplikace se zády a Kateřina se nebyla schopna vrátit k plnému 
sportovnímu zatížení. Před sezónou 2014/15 tato nadějná lyžařka 
svou sportovní kariéru ve věku necelých dvaceti let ukončila. 
Kateřina figurovala ve světovém žebříčku nejlépe na 144. místě 

JUNIOŘI
Na jaře 2014 byla předložena a následně schválena koncepce juniorského týmu 
na následující olympijský cyklus. Zahrnuje společnou přípravu juniorských repre-
zentantů na sezónu na ledovcích. Koordinačně tým vede šéftrenér Jan Fiedler, 
trenéry na straně juniorů jsou Miroslav Kolář a Tomáš Kučera, na straně junio-
rek Jaroslav Rakušan a Jan Němec. 

s 19,33 FIS body v roce 2012, čímž se nominovala do reprezen-
tačního výběru žen ČR. Během své kariéry startovala na MSJ 2012 
v Roccarasu (DNF), v NAC ve Vailu brala body za 17. místo v SL 
a na mistrovství ČR dospělých vybojovala dvě bronzové medai-
le ve slalomu 2011 a 2012, z juniorských mistrovství republiky 
má sedm medailí, z toho titul za AC 2011 a tituly v mladších 
juniorech v AC a SG 2011. Přejeme Katce pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v dalším životě!

EYOF 
Junioři měli v letošní sezóně dva vrcholy. Prvním byl Evropský fes-
tival mládeže (EYOF), jehož lyžařské disciplíny se uskutečnily v lich-
tenštejnském středisku Malbun. A hned na první vrcholné akci se 
český tým prezentoval velmi kvalitními výkony. O nejlepší výsledky 
české sjezdařské výpravy se postaral mladý, teprve prvním rokem 
junior, Jan Zabystřan (ročník 1998). V obřím slalomu s vysokým 
startovním číslem 73 zajel dvacátý čas prvního kola a pátým časem 
v druhém kole se posunul na vynikající 10. místo. Další vynikající vý-
kon podal Jan Straka, jenž figuroval po prvním kole obřího slalomu 
na 12. místě, ale těsně před cílem si při těsném nájezdu do jedné 
z branek zlomil palec na ruce, což ho v druhém dějství značně limi-
tovalo a klesl na konečnou 17. příčku. Ještě ten večer ho v Rakousku 
úspěšně operoval MUDr. Schenk, do dalších bojů už ale bohužel 
nemohl zasáhnout. První desítku atakoval také Filip Forejtek, ale po 



PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ NA MSJ KATEGORIE U18
 DH  SL GS SG AC
Jan Zabystřan (1998) 6. 7. 3. 5. 3.
Jan Straka (1997)   6. 2. 4.
Filip Forejtek (1997) 7.   4. 
Andrea Arnold (1998)    4. 4.
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Juniorské mistrovství České republiky se letos konalo v termínu 
21.–22. února na Bílé v Beskydech. Medailisty uvádíme v přehledu 
mistrů ČR na straně 21. 

chybě před cílem druhého kola spadl na 22. místo. „Máme radost, 
že nám v obřím slalomu hned tři kluci skončili v první třicítce, tako-
vou vizitkou se nemohl pochlubit žádný jiný tým.“

MSJ
Největším vrcholem juniorské sezóny bylo juniorské mistrovství 
světa v norském Hafjellu. Česká výprava přicestovala do dějiš-
tě MSJ s několikadenním předstihem a absolvovala společné 
přípravné soustředění. Naši zemi reprezentovali Jan Straka, Jan 

Zabystřan, Filip Forejtek, Daniel Paulus, Tomáš Kučera a Martin 
Štěpán, z dívek Veronika Čamková a Andrea Arnold. Zvlášť dívčí 
část výpravy byla chudší o dlouhodobě zraněné Zuzanu Zemko-
vou a Josefínu Volopichovou. Škoda také byla, že účast na MSJ 
odmítla ze zdravotních důvodů Bára Straková, a odmítla ji také vů-
bec nejlepší česká juniorka a největší želízko v ohni Ester Ledecká. 
Přesto se zásluhou vynikajících výkonů na straně mladších juniorů 
naše výprava neztratila. Ve věkové kategorii U18 bylo až nápadně 
často při slavnostním ceremoniálu slyšet „Czech Republic“. O stup-
ně vítězů v kategorii U18 se postarali Jan Zabystřan – 3. místo GS, 
3. AC, 5. SG, 6. DH (v absolutním pořadí 38. v GS se startovním 
číslem 102), Jan Straka – 2. SG, 4. AC, 6. GS a Filip Forejtek – 4. SG. 
Z dívek se velmi slušně prezentovala Andrea Arnold (ročník 1998), 
která zatím žije a trénuje v USA, když v kategorii U18 zajela shod-
ně čtvrtá místa v Super-G a alpské kombinaci. V týmové soutěži 
měl český tým hned na úvod těžkého soupeře v podobě domá-
cích Norů. „Ačkoliv jsme nebyli favorité, Nory jsme pěkně potrápili. 
Jejich vítězství vůbec nebylo jasné, postoupili nad námi až na 
součet časů,“ říká šéf výpravy a juniorský šéftrenér Jan Fiedler.

Jsme rádi, že v České republice roste nová lyžařská generace, 
a věříme, že letošní výsledky Jana Zabystřana, Jana Straky a Filipa 
Forejtka, ale také Andrey Arnold jsou dobrými přísliby pro bu-
doucnost českého sjezdového lyžování.



NA MEZINÁRODNÍM POLI
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TROFEO TOPOLINO  
– NEOFICIÁLNÍ MS ŽÁKŮ

L etošního 54. ročníku legendárního Trofea Topolina, slavného 
žákovského závodu, který neuniká drobnohledu výrobců 

lyží a jejich vyhledavačů lyžařských talentů, se zúčastnilo 297 
závodníků ze 42 zemí světa. Česká republika o sobě dala v této 
nabité konkurenci vědět, když mladší žačka Barbora Zíková získala 
stříbrnou medaili v obřím slalomu. Od zlata ji dělily pouze tři 
desetiny a na třetí v pořadí už měla více než vteřinový náskok. 
Dalšího skvělého umístění dosáhla starší žačka Nikola Bubáková, 
které sedla trať obřího slalomu a zajela výborné 6. místo. Její 
tréninková parťačka Iva Křížová na stejné trati dojela šestnáctá 
a ve slalomu se jednou z nejlepších jízd druhého kola vyhoupla 
na 11. příčku. Mezi chlapci podal velmi solidní slalomový výkon 
mladší žák Martin Pokorný na 15. místě. Jan Ouvín, náš nejsilnější 
starší žák, po prvním kole slalomu figuroval na slibné 8. pozici, ale 
chyby v druhém kole ho odsunuly na konečné osmnácté místo. 
„V poháru národů se naši svěřenci zařadili na velmi pěkné 10. 
místo ze 42 výprav, což je při našich četných výpadcích cenné 
umístění. Nechali jsme za sebou takové výpravy, jako Švédsko, 
Německo nebo Kanadu,“ pochválil naše závodníky šéf výpravy 
Lukáš Ohrádka.

WHISTLER, ABETONE, VAL 
d´ISÉRE, ŠKOFJA LOKA, ZÁHŘEB 
A VRÁTNA
Na Whistler Cupu v Kanadě zářila Nikola Bubáková, když si po oba 
dva dny podmanila celé startovní pole a zvítězila jak ve slalomu, 
tak v obřím slalomu v kategorii U16. Dalších TOP10 umístění 
dosáhli 5. David Kubeš ve slalomu (U14) a 9. Eliška Kořístková 
v obřím slalomu (U14). 

La Scara ve Val d´Isère se stala kořistí Barbory Zíkové, když 
suverénně vyhrála Super-G (U14). Pro vítězství si dojela také ve 
slalomu, ale ve druhém kole před cílem vypadla. Výborně se pre-
zentoval Jan Ouvín (U16), v SG bral stříbrnou medaili a ve slalomu 
skončil čtvrtý. Iva Křížová se vešla do desítky ve slalomu (U16), 
Adam Klíma (U14) obsadil 12. místo v SL a Alena Labaštová (U14) 
14. místo v SG.

Silná konkurence se letos sešla na Pokal Loka ve Škofja Loce 
a naši v ní obstáli velmi dobře. Jan Ouvín a Barbora Zíková vytvo-
řili dvojici pro týmovou soutěž a v konkurenci 36 týmů obsadili 
skvělou 4. příčku. V individuálních závodech získala Zíková (U14) 
stříbro v GS, Nikola Bubáková (U16) zajela dvě 6. místa v SL a GS, 
Jan Ouvín (U16) byl 7. v GS a Martin Pokorný (U14) skončil 12. v SL.

Na Zagreb Trophy se prosadila Nikola Bubáková (U16), když ve 
slalomu i obřím slalomu vybojovala stříbrné medaile. Po prvním 
kole slalomu byla na 3. místě Iva Křížová (U16), ve druhém kole se 
však nevyhnula chybám a klesla na stále výbornou 5. pozici. Další 
TOP10 výsledky zajeli Václav Hádek (U14) 4. SL, 6. GS, Vojtěch Sla-
víček (U16) 5. GS, Klára Pospíšilová (U16) 5. SL, Caroline Štraubová 
(U14) 5. GS, 6. SL a Jan Mařas (U16) 6. SL, 10. GS.

V Abetone na 33. ročníku Pinocchio Sugli Sci byl Jan Ouvín 
(U16) 4. v SL a 5. v GS, když po prvním kole GS figuroval dokonce 
na bronzové pozici. Tereza Součková (U14) obsadila 6. místo v SL, 

ŽÁCI
Naši žákovští reprezentanti se letos zúčastnili několika mezinárodních akcí a roz-
hodně se neztratili. Z mezinárodních akcí přivezli sedmnáct cenných kovů a dalších 
sedmadvacet umístění v první desítce.

Samuel Nosek (U14) 12. v GS a Barbora Nováková při své zahranič-
ní mezinárodní premiéře (U14) 14. místo v GS. 

34. ročník Interkritéria ve slovenské Vrátne ovládla Tereza 
Součková (U14), když ve slalomu i obřím slalomu vybojovala zlaté 
medaile. Do desítky se umístili Alena Lukášová (U16) 4. SL, Martin 
Pokorný (U14) 4. GS, Jiří Milata (U16) 8. GS, Vojtěch Bambušek 
(U16) 8. SL, Michaela Mikesková (U14) 8. GS a Jan Mařas (U16) 
10. GS.

53. ROČNÍK SKIINTERKRITÉRA 
ŘÍČKY
Letošní závody navázaly na dlouhou tradici a bylo vidět, že orga-
nizátoři po roční odmlce způsobené nedostatkem sněhu nic ze 
svých dovedností nezapomněli. „Letos to bylo celkem vydařené, 
sice páteční slalom ovlivnilo hodně počasí, ale taková je prostě 
zima. V sobotu se to naopak vyvedlo nad míru nádherně, a všichni 
tak museli být spokojení,“ zhodnotil závody Jaroslav Křístek, 
sportovní ředitel závodů. Pro českou výpravu bylo letošní „Skíčko“ 
mimořádně úspěšné. Dokázala totiž vybojovat sedm medailí 
z osmi kategorií. Pět jich bylo z kovu nejcennějšího, zbývající dvě 
za třetí místa. Celkově se tak s náskokem 25 bodů stalo Česko 
nejlepší zemí v hodnocení národů. Druhé skončilo Slovensko a na 
třetím místě Slovinsko. Absolutními vítězi tohoto ročníku se stali 
Slovenka Tereza Jančová za první místo ve slalomu a druhé v ob-
řím slalomu a Jan Ouvín, který mezi žáky obhájil vítězství z roku 
2013. Splnilo se mu tak přání – vyhrát obě dvě disciplíny. Honza 
nenašel přemožitele ani v jednom ze čtyř kol svých závodů. Ve 
slalomu zvítězil dokonce s náskokem 2,18 s. Dalšími českými vítězi 
byli Nikola Bubáková v obřím slalomu starších žaček, v mladším 
žactvu ve slalomu zvítězili v chlapcích Jonáš Pospíšil a v dívkách 
Tereza Součková. Bronzové medaile získaly v obřím slalomu ve 
starších žačkách Iva Křížová a v mladších žačkách Barbora Zíková.

HAHNENKAM RENNEN
V rámci SP v Kitzbühelu se konal už po třinácté pouze pro pozva-
né týmy žákovský týmový závod kategorie staršího žactva (U16). 
Letos byli poprvé pozvaní také Češi a na této akci spojené se slav-
ným závodem nás reprezentovali Jan Ouvín, Eduard Fiala, Martin 
Ťavoda, Nikola Bubáková, Iva Křížová a Anna Volková. Závodilo se 
na stejném svahu, kde se jede slavný Hahnenkam, a tak se v podá-
ní našich závodníků jednalo především o první kontakt s vyprepa-
rovanou pistou pro Světový pohár a sbírání cenných zkušeností. 
Oproti závodním pistám, na kterých se závodí v Českém Head 
Cup poháru, to byl obrovský rozdíl po všech stránkách. Český 
tým bohužel hned na úvod zaznamenal dva výpadky na straně 
děvčat, a tak jsme inkasovali vysokou penalizaci, čímž jsme ztratili 
šanci na jakékoliv přední umístění. Nakonec jsme si z Kitzbühelu 
odváželi 9. místo. Jediný Jan Ouvín byl na vypreparovaném ledě 
schopen držet krok s absolutní špičkou, když zajel ze všech zúčas-
těných 5. nejrychlejší čas ve slalomu a 10. v obřím slalomu. „Byla 
to pro všechny velká zkušenost, seznámení se s tvrdou realitou 
a podnět pro zamyšlení ohledně přípravy především starších žáků. 
Pokud chceme uspět ve světové konkurenci, musí naši nejlepší 
trénink realizovat v podmínkách, které nás na těchto závodech 

VÝSLEDKY



MISTROVSTVÍ
SLALOM

STARŠÍ ŽÁCI 2015
1. OUVÍN Jan Spartak Rokytnice
2. FIALA Eduard LO TJ VS Praha
3. ŤAVODA Martin Ski Bílá
4. MAŘAS Jan SK Špindl z.s.
5. SLAVÍČEK Vojtěch Ski klub Ústí n/O
6. SURKOŠ Ondřej ST Victoria Brno

MLADŠÍ ŽÁCI 2015
1. ČECH Petr LO TJ Motor Č. Budějovice
2. NOSEK Samuel Spartak Rokytnice
3. POKORNÝ Martin Ski Soláň
4. ZÁHORSKÝ Lukáš ST Victoria Brno
5. VRABEC Ondřej ST Šp. Mlýn
6. ADÁMEK Antonín Ski Bílá

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl z.s.
2. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
3. ŠORMOVÁ Daniela SC Černý
4. BLÁHOVÁ Anna SK Špindl z.s.
5. ZBOŘILOVÁ Nina Spartak Rokytnice
6. PULPÁNOVÁ Markéta Sp. Vrchlabí

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. ZIKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
3. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
4. STRAUBOVÁ Caroline SK T
5. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
6. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl

OBŘÍ SLALOM

STARŠÍ ŽÁCI 2015
1. FIALA Eduard LO TJ VS Praha
2. OUVÍN Jan Spartak Rokytnice
3. MAŘAS Jan SK Špindl z.s.
4. SURKOŠ Ondřej ST Victoria Brno
5. ŤAVODA Martin Ski Bílá
6. VLČEK Lukáš LO Hrachovec

MLADŠÍ ŽÁCI 2015
1. NOSEK Samuel Spartak Rokytnice
2. POSPÍŠIL Jonáš SK Loko Olomouc
3. KUBEŠ David SA Špindl
4. POKORNÝ Martin Ski Soláň
5. KLÍMA Adam ST Victoria Brno
6. JANÍČEK Marek Ski Bílá

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. KŘÍŽOVÁ Iva Alpin SC
2. KOŘISTKOVÁ Eliška Ski Bílá
3. DUBNOVÁ Nicola Spartak Rokytnice
4. VETROVÁ Aneta SA Špindl
5. LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl z.s.
6. ZBOŘILOVÁ Nina Spartak Rokytnice

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. ZIKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
3. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
4. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
5. FALTUSOVÁ Adéla Ski klub Ústí n/O
6. ROUBALOVÁ Bára SK T

ČR 2015
SUPEROBŘÍ SLALOM

STARŠÍ ŽÁCI 2015
1. OUVÍN Jan Spartak Rokytnice
2. BOKŮVKA Jan Ski Bílá
3. NOVÁK Oskar SA Špindl
4. FIALA Eduard LO TJ VS Praha
5. ČERNÝ Matěj SK Ještěd
6. ŤAVODA Martin Ski Bílá

MLADŠÍ ŽÁCI 2015
1. ADÁMEK Antonín Ski Bílá
2. KUBEŠ David SA Špindl
3. KLÍMA Adam ST Victoria Brno
4. ČECH Petr LO TJ Motor Č. Budějovice
5. POSPÍŠIL Jonáš SK Loko Olomouc
6. ŠINTÁK Jakub ST Svatý Petr-LO

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. BUBÁKOVÁ Nikola SA Špindl
2. ZBOŘILOVÁ Nina Spartak Rokytnice
3. KŘÍŽOVÁ Iva Alpin SC
4. NOVÁKOVÁ Barbora Ski Soláň
5. DUBNOVÁ Nicola Spartak Rokytnice
6. VETROVÁ Aneta SA Špindl

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 2015
1. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
2. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
3. LABAŠTOVÁ Alena RT Záhrobský
4. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
5. ROUBALOVÁ Bára SK T
6. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec
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čekají a které budou velmi podobné těm, které panovaly tady 
v Kitzbühelu,“ zamýšlí se nad přípravou našich nadějí šéf výpravy 
v Kitzbühelu Tomáš Ouvín.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
ŽÁKŮ 

Letošní žákovské MČR se konalo na přelomu února a března ve 
Špindlerově Mlýně. Pořadatelé ze Ski Teamu Svatý Petr měli letos 
spoustu práce, když museli každý den stěhovat celé sportovní 
zázemí včetně sítí na jinou sjezdovku. Pracovali tak na svazích až 
do tmy. První den se jel slalom na Stohu, druhý den obří slalom na 
Hromovce a třetí den bylo v plánu Super-G ve Skiareálu na Červe-
né sjezdovce, jenže pro intenzivní déšť a nebezpečné podmínky 
na trati byl závod zrušen a přesunut o jeden den, kdy už úspěšně 
proběhl. Slalomy na Stohu se konaly za kvalitních podmínek 
a slunečného počasí. Pro tituly žákovských mistrů ČR si dojeli ve 
starších žácích Jan Ouvín a Alena Lukášová a v mladších žácích 
Petr Čech a Barbora Zíková. Druhý den na Hromovce panovaly 
zpočátku dobré podmínky, ale později se oteplilo a trať v dol-
ní části, zejména v úzkém cílovém prostoru, rozbředla natolik, 
že se musela neustále upravovat. Závody se proto protáhly do 
pozdních odpoledních hodin, kdy se dostavil také déšť. Vítězi se 
stali ve starších žácích Eduard Fiala a Iva Křížová, která obhájila 
loňský titul, a v mladších žácích Samuel Nosek a Barbora Zíková. 
V Super-G se tituly mohou pochlubit ve starších žácích Jan Ouvín 
a Nikola Bubáková, v mladších žácích Antonín Adámek a Barbora 
Zíková, která získala na letošním MČR tripl a stala se tak nejúspěš-
nější závodnicí letošního žákovského MČR. Po vítězství ve slalomu, 
kde druhou v cíli porazila rozdílem pěti a půl vteřiny, nám Barbora 
Zíková prozradila: „V ČR je to letos teprve můj třetí závod, většinu 

tréninků a závodů absolvuji v Německu. Ostatní tréninky mám 
s Honzou Fiedlerem na Špičáku. Prosadit se v Německu ani tady 
není lehké, ale v Německu mám dobré tréninkové podmínky 
a větší konkurenční prostředí. Závodnice jsou tam časově víc 
našlapané k sobě.“ Ke svému jednoznačnému vítězství řekla: „Od 
začátku jsem se dobře cítila, takže se mi jelo fakt dobře.“ 

Medailistům z mezinárodních soutěží a mistrům republiky gra-
tulujeme a těšíme na přechod další mladé generace do kategorie 
juniorů a dospělých.

VÝSLEDKY
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DOBYLI VE SLALOMU KRÝZL A SMUTNÁ,  
V OBŘÍM SLALOMU KRÝZL A KLOUČKOVÁ

U spořádat společné mistrovství ČR a Slovenska bylo přiroze-
ným vyústěním spolupráce trvající od roku 2005, kdy na 

Světových pohárech pořádaných u nás působí zkušení technici ze 
Slovenska. Před dvěma lety jsme společně se SLA předložili FIS 
společný projekt na organizaci Světových pohárů se snahou 
o zakotvení a pravidelné střídání SP v našich zemích. Projekt získal 
podporu FIS, v Jasné se pojede SP v březnu 2016, ve Špindlu 2017, 
nejpozději 2018. Krokem, který FIS ubezpečil, že je to se spolupra-
cí myšleno vážně, byla spolupráce při MSJ 2014 v Jasné. V pořada-
telském týmu fungovali naši zástupci, jedna ze dvou technických 
čet byla česká a paralelní slalom se uskutečnil na našem českém 
startovacím zařízení, jednom z mála na světě,“ vysvětluje šéf 
Úseku AD Aleš Krýzl.

Mistrovství se původně měla konat postupně v Jasné (2x DH, 
2x SG, 2x AC), následovat měl přesun do Koutů (2x SL) a pak na 
obří slalomy do Špindlerova Mlýna. Nakonec se vzhledem k akut-
ním potížím SLA program v Jasné zrušil a SG s AC byly přesunuty 
do Špindlu. Ve Špindlu však v době mistrovství napadlo tolik 
sněhu, že závody v SG a AC byly definitivně zrušeny.

KOUTY
Ze sjezdovky v Koutech, zkoušené všemi druhy počasí od slunce, 
přes vichřici, sněhovou bouři s blesky až po intenzivní déšť a silný 
vítr, si mezinárodní titul mistra ČR odvezl Slovinec Miha Kürner 
před Italem Robertem Nanim a Lotyšem Kristapsem Zvejnieksem. 
Krýzl v nabité konkurenci skončil pátý a získal národní titul, už 
jedenáctý v kariéře. Stříbrnou medaili v posledním mistrovském 
slalomu kariéry vybojoval Martin Vráblík a bronz Adam Kotzmann. 
„Mistrovský titul je dobrý a jsem za něj rád, ale v 2. kole jsem měl 
více riskovat. Jak tam už byla korýtka, házelo mě to na paty a jít do 
risku bylo hodně těžké. Jinak to bylo vůbec nejkvalitněji obsazené 
české mistrovství v dějinách naší země. Společný projekt Čechů 
a Slováků – uspořádat jeden den české mistrovství a druhý den 
slovenské na jednom místě – přilákal nejednoho super slalomá-
ře. Hodně lidí totiž ještě hledá možnosti, jak si na závěr sezóny 
vylepšit FIS body, a dva závody po sobě s osmibodovou dotací 
jsou skvělou příležitostí,“ řekl Kryštof v cíli. Martin Vráblík byl v cíli 
svého posledního mistrovského slalomu uvolněný. „Lyžování si 
teď opravdu užívám, úplně každý den na závodech si vychutná-
vám.“ Závodu se nezúčastnil Filip Trejbal.

V ženách na startu chyběly všechny členky „A“ týmu. Šárka 
Strachová již ukončila veleúspěšnou sezónu, Martina Dubovská 
s Kateřinou Pauláthovou byly ve stavu nemocných a zraněných, 
Klára Křížová jezdí pouze rychlostní disciplíny a Ester Ledecká 
sháněla FIS body ve Francii. O titul se tak popraly členky repre-
zentačního výběru. V prvním kole na jednoduše vytyčené trati 
všechny překvapila Karolína Kloučková, která měla nejrychlejší 
čas z Češek. Rychlejší byla pouze Slovenka Kantorová. Druhé kolo 
bylo stavbou opakem kola prvního a nejrychlejší jízdou si pro 

MISTROVSKÉ TITULY

Český šampionát se letos konal na dvou místech a poprvé od rozdělení Českoslo-
venska v roce 1993 jako společné mistrovství České a Slovenské republiky. Sla-
lomy byly 30. – 31. března v Koutech nad Desnou a obří slalomy 2. – 3. dubna ve 
Špindlerově Mlýně. Super-G a alpská kombinace byly pro nepřízeň počasí zrušeny. 

titul i vítězství dojela Michaela Smutná. Propracovala se k němu 
z místa šestého. „Z titulu mám radost, je to můj teprve druhý titul. 
Druhé kolo se mi jelo lépe. Stavěl ho můj trenér a táta a zná mě 
dobře. Ale abych pravdu řekla, nečekala jsem, že to bude stačit 
na vítězství,“ prozradila spokojená vítězka, jež porazila Kantoro-
vou v součtu o osm setin. Gábina Capová skončila v závodě třetí 
a získala české stříbro. „Po bronzu z obřáku před dvěma lety je to 
má druhá medaile a jsem za ni ráda. Ale v druhém kole se to dalo 
víc pustit, vidina medaile mě trochu svazovala.“ Bronz brala čtvrtá 
v cíli Veronika Čamková. „Je to úspěch, protože jsem v létě čtyři 
měsíce nelyžovala kvůli zraněnému menisku.“

ŠPINDLERŮV MLÝN
V den mistrovského obřího slalomu se zima přihlásila ještě o slo-
vo. Brzy ráno začalo vydatně sněžit a nepřestávalo, sníh přibýval 
přímo před očima. Nejprve se dle plánovaného programu odjelo 
první kolo mužů, pak se do 11.30 technická četa za pomoci pří-
tomných trenérů snažila sníh z trati odklidit, ale byl to nekončící 
souboj. Nakonec bylo zřejmé, že se nepodaří připravit všechna 
další kola závodu. A tak jury rozhodla, že závod žen zruší a muži 
odjedou druhé kolo. 

Zlato a vítězství v závodě získal Kryštof Krýzl, stříbro Adam Kotz-
mann a bronz Ondřej Berndt. „Byly to totálně náročné a netypické 
podmínky, ale umím se s nimi vypořádat, myslím, že v tom jsem 
silný. Chce to jet s citem, každou chvíli nevíš, co ti to s nohou udě-
lá, je to boj,“ popisoval Kryštof Krýzl. „Potvrdil jsem svoji aktuální 
formu. Jsem rád, že jsem uspěl a vyhrál,“ dodal se spokojeným 
výrazem ve tváři. „Byl to těžký závod, v měkké trati bylo potřeba 
hlídat si pozici a nebláznit, jet lehce, s citem a opatrně,“ připojil 
své postřehy Adam Kotzmann. 

Zrušený závod žen se odjel na druhý den v rámci slovenského 
mistrovství a z titulu se tentokrát radovala Karolína Kloučková. 
„Fakt mě to potěšilo. A jsem ráda, že jsem vedení z prvního kola 
unesla psychicky. Z vítězství a druhého titulu v kariéře jsem 
nadšená. Letošní titul stavím v mé kariéře úplně nejvýš.“ Stříbrnou 
medaili získaly ve shodném čase Veronika Čamková s Andreou 
Zemanovou. Je to Veroničina první stříbrná medaile z MČR 
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SLALOM

MUŽI

1. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec

2. VRÁBLÍK Martin SK Šumperk

3. KOTZMANN Adam SK Šumperk

4. BERNDT Ondřej Bižu Jablonec

5. ČERMÁK Jan Spartak Vrchlabí

6. KUČERA Jan Spartak Rokytnice

ŽENY

1. SMUTNÁ Michaela Slovan Pec

2. CAPOVÁ Gabriela Ski Bílá

3. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí

4. KLOUČKOVÁ Karolína SK Ústí n/O

5. RUDOLFOVÁ Veronika ST Svatý Petr

6. KLICNAROVÁ Pavla Bižu Jablonec

JUNIOŘI

1. KUČERAJan Spartak Rokytnice

2. ZABYSTŘAN Jan LK Chomutov

3. VÁCLAVÍK Lukáš Spartak Vrchlabí

4. BENC Patrik Spartak Rokytnice

5. DADEJÍK Marek ST Svatý Petr-LO

6. HAVEL Jan SK Bublava

JUNIORKY

1. STRAKOVÁ Bára LK Chomutov

2. KOTRLOVÁ Petra ST Vsetín

3. NOVAKOVSKÁ Ivana Loko Teplice

4. KOLOVRATNÍKOVÁ Diana Ski Bílá

5. BERKOVCOVÁ Adéla Sokol Deštné

6. RYDLOVÁ Lucie Sokol Deštné

MLADŠÍ JUNIOŘI

1. ZABYSTŘAN Jan Jan LK Chomutov

2. BENC Patrik Spartak Rokytnice

3. DADEJÍK Marek ST Svatý Petr-LO

4. BOLČEK Martin LK Radhošť

5. DIAKOV Jakub ST Victoria Brno

6. HARTIG Jiří Spartak Vrchlabí

MLADŠÍ JUNIORKY

1. KOTRLOVÁ Petra ST Vsetín

2. KOLOVRATNÍKOVÁ Diana Ski Bílá

3. BERKOVCOVÁ Adéla Sokol Deštné

4. RYDLOVÁ Lucie Sokol Deštné

5. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov

6. PILNÁ Karolína ST Svatý Petr-LO

OBŘÍ SLALOM

MUŽI

1. KRÝZL Kryštof Dukla Liberec

2. KOTZMANN Adam Ski Šumperk

3. BERNDT Ondřej Bižu Jablonec

4. BENC Patrik Spartak Rokytnice

5. FOREJTEK Filip ST Sv.Petr 

6. STRAKA Jan LK Chomutov

ŽENY

1. KLOUČKOVÁ Karolína SK Ústí n/O

2. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí

2. ZEMANOVÁ Andrea SK Špindl

4. KLICNAROVÁ Pavla Bižu Jablonec

5. RUDOLFOVÁ Veronika ST Svatý Petr

6. SMUTNÁ Michaela Slovan Pec

JUNIOŘI

1. STRAKA Jan LK Chomutov

2. Zabystřan Jan LK Chomutov

3. FOREJTEK Filip ST Svatý Petr-LO

4. PAULUS Daniel LK Radhošť

5. KUČERA Jan Spartak Rokytnice

6. KRÁL Petr Bižu Jablonec

JUNIORKY

1. STRAKOVÁ Bára LK Chomutov

2. ČAMKOVÁ Veronika SK Vel.Meziříčí

3. KOTRLOVÁ Petra ST Vsetín

4. BERKOVCOVÁ Adéla Sokol Deštné

5. NOVÁ Tereza SC Černý

6. REČKOVÁ Veronika Bižu Jablonec

MLADŠÍ JUNIOŘI

1. STRAKA Jan LK Chomutov

2. ZABYSTŘAN Jan LK Chomutov

3. FOREJTEK Filip ST Svatý Petr -LO

4. BENC Patrik Spartak Rokytnice

5. KEJHAR Petr Ski Soláň

6. ŠEVELA Petr  SKM Val.Meziříčí

MLADŠÍ JUNIORKY

1. KOTRLOVÁ Petra ST Vsetín

2. BERKOVCOVÁ Adéla Sokol Deštné

3. NOVÁ Teraza SC Černý

4. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov

5. PILNÁ Karolína ST Svatý Petr-LO

6. RYDLOVÁ Lucie Sokol Deštné
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dospělých, ostatní tři jsou bronzové. „Se stříbrnou medailí jsem 
spokojená nad míru. Loni jsem byla třetí, letos jsem druhá, bylo 
by fajn, kdyby vzestupná tendence příští rok pokračovala,“ říkala, 
a s úsměvem na tváři, Veronika. Andrea si pro medaili odskočila 
od skicrossu. „Třináct setin od vítězství je málo, ale spokojená být 
musím. Když vezmu v potaz, kolik mám letos natrénováno a že je 
to můj první závod sezóny, jsem spokojená nad míru.“

STYLOVÁ LOUČENÍ FILIPA 
TREJBALA A MARTINA VRÁBLÍKA
V obřím slalomu ve Špindlu se stylově se svými kariérami rozloučili 
matadoři Martin Vráblík a Filip Trejbal. Zatímco Filip svou posled-
ní jízdu jel na historických lyžích a v dobovém oblečení, Martin 

v závodě vystřihl parádní salto vpřed. Svědci z trati hovořili o prvku 
vskutku stylovém: „Jo, viděl jsem to, bylo to úžasné představení,“ 
podává svědectví Jonáš Krýzl, jeden z techniků. „Zajel vnější lyží 
do měkkého sněhu, to mu tu lyži chytlo. Následkem toho skočil 
krásný salto dopředu - front flip - a skončil na zadku. Lyže mu vylítly 
do vzduchu, pak spadly, všechno spršelo na zem, tam sedí Vráblas, 
směje se a mává. Určitě měl radost, že není rozlámaný. ´Dobrýýý!!!´-
volal na nás a my na něj, smáli jsme se.“ Filip Trejbal: „Zažil jsem 
s lyžováním spoustu hezkých věcí, bylo to náročné, ale krásné. 
Kdybych mohl znovu, tak bych neměnil,“ řekl po stylovém dojezdu 
v cílovém prostoru. „Děkuju mnoha a mnoha lidem - rodičům, mým 
blízkým, trenérům, technikům, sponzorům, z Dukly, ze Svazu a dal-
ším, kteří mě v mé sportovní kariéře provázeli,“ dodal.
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ALLIANZ ČESKÝ POHÁR
Veronika Čamková a Adam Kotzmann se stali celkovými vítězi v ALLIANZ Českého 
poháru 2014 – 2015 v alpských disciplínách. 

Z ačátkem letošní zimy, kdy vůbec nepadal sníh a bylo celkově 
teplo, se muselo několik závodů Allianz Českého poháru 

přesunout nebo zrušit. Závodit se začalo až v polovině ledna 
a potřebný počet závodů se do konce sezóny stihl bez problémů 
odjet. V nejednom případě díky obrovskému úsilí pořadatelských 
týmů, jež často bojovali s nepřízní počasí. Závěrečná série Allianz 
Českého poháru se konala v rámci Mezinárodního mistrovství 
České a Slovenské republiky v Koutech a ve Špindlerově Mlýně. 

Veronika Čamková ze Ski klubu Velké Meziříčí letošnímu ročníku 
dominovala nejen celkově, ale také v kategorii juniorek. „Vítězství 
v Českém poháru má pro mě vysokou hodnotu, řadím ho výš než 
medaile z letošního MČR, protože k výhře v ČP jsem musela po 
celou sezónu prokazovat stabilní dobrou výkonnost a konkurence 
v soutěži byla obdobná jako na letošním MČR. A i když jsem po 
celou sezónu vedoucí zlatý trikot nikomu ‚nepůjčila‘, místy to bylo 
hodně napínavé. Hlavně po slalomech mě vždycky Míša Smutná 
dotahovala, ale já jsem jí v obřácích zase odskočila. Nakonec 
ten rozdíl byl 35 bodů v můj prospěch, takže to pro mě dobře 
dopadlo.“

Jak už Veronika naznačila, na druhém místě skončila Michaela 
Smutná. „Určitě jsem to chtěla celkově vyhrát, ale obřák není mou 
silnou disciplínou, navíc jsem v jednom slalomu vypadla a v jed-
nom byla druhá. Ambice byly a čím víc se vítězství blížilo, tím víc 
jsem ho chtěla, ale Verča má lepší obřák a ve slalomu je taky silná,“ 
říká Michaela.

Na třetím místě skončila loňská celková vítězka Gabriela Capová 
a z umístění měla radost. „Letos jsme se na Český pohár nesou-
středili, takže třetí místo je pro nás dobrý bonus.“

Mužský vítěz Adam Kotzmann nad svými konkurenty zvítě-
zil s absolutní převahou 410 bodů, připsal si sedm vítězství a s 
výjimkou jediného závodu byl ve všech ostatních vždy mezi třemi 
nejlepšími. „Vyhrát Allianz Český pohár znamená jezdit po celou 
sezónu vyrovnaně a dobře. Člověk nesmí moc vypadávat a neu-
stále dojíždět vpředu, nejlépe vyhrávat. Toho vítězství si vážím,“ 
prozradil Adam, jenž se v této sezóně zlepšil natolik, že se poprvé 
v kariéře nominoval do mužského reprezentačního áčka. 

Druhý v pořadí Ondra Berndt se o druhé místo do posledního 
závodu přetahoval s Filipem Forejtkem. Nakonec rozhodlo pou-
hých deset bodů. „Začátkem sezóny jsem si říkal, že letos ČP jezdit 
nebudu, když jsem se ale nedostal na mistrovství světa, začal jsem 
se Českému poháru věnovat. S druhým místem jsem spokojený, 
Adam měl letos podařenou sezónu, takže výš asi dosáhnout 
nešlo,“ shrnul Ondra.

Filip Forejtek se vedle třetího místa v kategorii dospělých mohl 
radovat z vítězství jak v juniorech, tak v mladších juniorech. „S 
českými výsledky jsem letos spokojen, na rozdíl od těch zahra-
ničních, kde jsem často kazil,“ konstatuje čtvrtý z letošního MSJ 
v SG v kategorii U18. „Třetí místo mezi dospělými jsem nečekal, 
ze začátku sezóny jsem ani nevěděl, kdo všechno bude ČP letos 
jezdit a sám jsem se o něho začal zajímat až v druhé polovině 
sezóny. Do poslední chvíle jsem myslel, že mě předjede ještě Mar-
tin Vráblík, ale měl jsem trochu štěstí, že na MČR zrušili alpskou 
kombinaci, protože tu bych kvůli natrženým vazům v ruce nejel.“ 
A vítězství v obou juniorských kategoriích? „To je úspěch, i když ne 
můj hlavní cíl, ale jsem spokojený,“ uzavírá Filip.

Český pohár v kategorii lyžařských oddílů již poněkolikáté 
obhájili závodníci ze Ski Bílá. 

Pojďme si nyní připomenout průběh sezóny Českého poháru. 
Hned v úvodních závodech v Peci pod Sněžkou si první vítězství 
připsal Adam Kotzmann, když byl po oba dva dny v obou obřích 
slalomech nejrychlejší. „V nedělním prvním kole jsem jel vcelku 
dobře, ale dole na rovině jsem chyboval a ztratil jsem čas.“ Do 
druhého kola tak nastupoval z druhého místa: „Podařilo se mi 
předvést perfektní jízdu, i když podmínky byly náročné,“ připo-
menul velkou mlhu, která po většinu neděle ztěžovala úlohu 
závodníkům. Mezi ženami první den dominovala Pavla Klicnarová 
a druhý den se o vítězství podělily Slovenka Jana Gantnerová 
s Veronikou Čamkovou. 

Na přelomu ledna a února se ČP přesunul do Karlova pod 
Pradědem, na svah Kazmarka, kde se uskutečnily dva slalomy. 
Obě vítězství si připsala Michaela Smutná, v sobotu mezi muži 
vyhrál Ondřej Berndt a v neděli Adam Kotzmann. Zvláště sobotní 
vítězství Smutné bylo rozdílem tři a půl vteřiny velmi výrazné: 
„Ani jsem neměla pocit, že bych jela o tolik líp než ostatní holky, 
ale asi mi to sedlo. Sama jsem byla hodně překvapená, že mám 
takový náskok. Na neděli jsem vyměnila lyže, měla jsem startovní 
číslo 14, a i když se pořadatelé snažili, tak trať už se někde rozbila. 
Nedělní druhé kolo stavěl Fin, postavil to těžší než předchozí slalo-
my, a to mi sedlo, už na prohlídce jsem si říkala, že bych mohla 
jet líp - a povedlo se. Jela jsem do Karlova hlavně kvůli bodům 
do hodnocení ALLIANZ Českého poháru a FIS body, které jsem si 
sjela, byly milým překvapením,“ shrnula Michaela.

Další ČP se odehrál v Rokytnici nad Jizerou. V obou dvou obřích 
slalomech si suverénní vítězství s náskokem dvě vteřiny připsal 
Adam Kotzmann. V ženách double získala Veronika Čamková. 
O měsíc později se ČP vrátil do Karlova, tentokrát do Skiareálu 
Klobouk a ani v jednom ze slalomů nenalezli Gabriela Capová 
a Adam Kotzmanni přemožitele. Na stupně vítězů je v rámci 
ČP doprovodili v sobotu Daniel Paulus (2.), Lukáš Václavík (3.), 
Michaela Smutná (2.) a Veronika Čamková (3.). V neděli pak uspěli 
Jan Němec (2.) a Daniel Paulus (3.), Tereza Kmochová (2.) a opět 
Veronika Čamková (3.). O výsledcích v posledním podniku ČP, me-
zinárodního mistrovství ČR, informujeme v samostatném článku 
k MČR.

Český pohár se jako dlouhodobý seriál závodů v alpských disci-
plínách koná mnoho let a má tradici. Nejlepší čeští závodníci měří 
po celou sezónu své síly ve všech disciplínách, od slalomu přes 
obří slalom po super – G a na něho navazující alpskou kombinaci. 
Letos bohužel musel být kvůli sněhovým podmínkám a rozma-
rům počasí program závodů pozměněn a v některých případech 
omezen. ALLIANZ Český pohár drží svou vysokou úroveň a formát 
zejména díky titulárnímu partnerovi Allianz, ať už jde o vlastní 
lyžařskou část, úpravy kolem tratí, cílového a diváckého prostoru, 
vyhlášení výsledků a doprovodný program. Atraktivní položku pro 
závodníky tvoří vypsané prémie seriálu. Nejlepší tři závodníci mezi 
dospělými v mužích a ženách získají 30.000 korun za první místo 
v seriálu, nejlepší junioři 15.000 korun a mladší junioři 5.000 ko-
run. Celkově se jedná o 180.000 korun rozdělených mezi nejlepší 
závodníky v kategoriích. A významnou část ze série závodů natáčí 
a přenáší Česká televize na svém sportovním kanálu ČT Sport.
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ŽÁCI ST.
1. OUVÍN Jan Spartak Rokytnice
2. FIALA Eduard LO TJ VS Praha
3. ŤAVODA Martin Ski Bílá
4. MAŘAS Jan SK Špindl z.s.
5. SLAVÍČEK Vojtěch Ski klub Ústí n/O
6. SURKOŠ Ondřej ST Victoria Brno

ŽÁCI ML.
1. KLÍMA Adam ST Victoria Brno
2. FOREJTEK Tomáš SA Špindl
3. ČECH Petr LO Motor Čes.Budějovice
4. POSPÍŠIL Jonáš SK Lok.Olomouc
5. HÁDEK Václav  Bižu Jablonec
6. NOSEK Samuel Spartak Rokytnice

ŽÁKYNĚ ST.
1. BUBÁKOVÁ Nikola Spartak Vrchlabí
2. KŘÍŽOVÁ Iva Alpin SC
3. LUKÁŠOVÁ Alena SK Špindl z.s.
4. ZBOŘILOVÁ Nina Spartak Rokytnice
5. POSPÍŠILOVÁ Klára ČKL Harrachov
6. VETROVÁ Aneta SA Špindl

ŽÁKYNĚ ML.
1. VANICKÁ Veronika Bižu Jablonec
2. ZÍKOVÁ Barbora Sokol Špičák
3. SOUČKOVÁ Tereza TJ Mezihoří
4. GAŠPARÍKOVÁ Klára SA Špindl
5. NOVÁKOVÁ Barbora SA Špindl
6. KOŠŤÁLOVÁ Lenka Bižu Jablonec

ČESKÝ POHÁR 
HEAD CUP 2015

DOSPĚLÍ
1. SKI BÍLÁ
2. SK ŠUMPERK
3. BIŽU JABLONEC
4. ST SVATÝ PETR-LO
5. SPARTAK VRCHLABÍ
6. SOKOL DEŠTNÉ

JUNIOŘI
1. ST SVATÝ Petr-LO
2. SOKOL DEŠTNÉ
3. SKI KLUB VELKÉ MEZIŘÍČÍ
4. ST VICTORIA BRNO
5. LK CHOMUTOV
6. SPARTAK ROKYTNICE

ŽACTVO  
KRAJSKÁ DRUŽSTVA, I.ROČNÍK
1. Liberecký
2. Královéhradecký
3. Moravskoslezský
4. Praha
5. Jihomoravský
6. Zlínský

DRUŽSTVA

JUNIORKY ML.
1. BERKOVCOVÁ Adéla So Deštné
2. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov 
3. CHROUSTOVÁ Šárka ST Victoria
4. RYDLOVÁ Lucie Sokol Deštné
5. KAŠPAROVÁ Klára ST Victoria Brno
6. TURPIŠOVÁ Lucie Blizzard Vsetín

MUŽI
1. KOTZMANN Adam SK Šumperk
2. BERNDT Ondřej Bižu Jablonec
3. FOREJTEK Filip ST Svatý Petr-LO
4. PAULUS Daniel LK Radhošť
5. VÁCLAVÍK Lukáš Sp.SK Vrchlabí
6. VRÁBLÍK Martin SK Šumperk

ŽENY
1. ČAMKOVÁ Veronika SK V.Meziříčí
2. SMUTNÁ Michaela Slovan Pec
3. CAPOVÁ Gabriela Ski Bílá
4. KLOUČKOVÁ Karoliína SK Ústí n/O
5. KMOCHOVÁ Tereza Jiskra Harrachov
6. BERKOVCOVÁ Adéla So Deštné

JUNIOŘI ST.
1. FOREJTEK Filip ST Svatý Petr-LO
2. PAULUS Daniel LK Radhošť
3. VÁCLAVÍK Lukáš Sp.SK Vrchlabí
4. STRAKA Jan LK Chomutov
5. KRÁL Petr Bižu Jablonec
6. KUČERA Jan Spartak Rokytnice

JUNIOŘI ML.
1. FOREJTEK Filip ST Svatý Petr-LO
2. STRAKA Jan LK Chomutov
3. BENC Patrik Spartak Rokytnice
4. KLINSKÝ Tomáš Sokol Deštné
5. ČERVINKA Adam ST Svatý Petr
6. ZABYSTŘAN Jan LK Chomutov

JUNIORKY ST.
1. ČAMKOVÁ Veronika SK V.Meziříčí
2. BERKOVCOVÁ Adéla So Deštné
3. ŠULCOVÁ Martina ČKL Harrachov
4. CHROUSTOVÁ Šárka ST Victoria
5. ZAHÁLKOVÁ Tereza SK Junior Brno
6. RYDLOVÁ Lucie Sokol Deštné

ALLIANZ 
ČESKÝ POHÁR
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Ondřej Bank a Šárka Strachová jsou součástí AUDI teamu a byly 
jim přiděleny Audiny
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Barbora Zíková (U14) patří k nejlepším mladším žačkám na světě. 
Kromě vítězství ve Val d´Isere a stříbra ve Škofja Loce vybojovala 
stříbrnou medaili na neoficiálním MS žáků Trofeo Topolino v ob-
řím slalomu.

Letos končil v žákovské kategorii silný ročník 1999 zastoupený 
jmény jako například Jan Ouvín, Eda Fiala, Nikola Bubáková nebo 
Iva Křížová a dalšími. Přejeme Vám úspěšný start do juniorů a věří-
me, že se české lyžování má do budoucna na co těšit.

Členka reprezentačního výběru Pavla Klicnarová si splnila sen, 
když získala na Zimní světové univerziádě medaili. Stříbro v alpské 
kombinaci jí moc sluší.

Memoriál Jarka Drápely vyhlašovaný pro nejlepšího juniora a ju-
niorku mistrovství ČR. 15. ročník vyhráli Veronika Čamková a Jan 
Kučera. 

Sjezdaři kralují českému lyžování: Šárka Strachová zvítězila 
v prestižní anketě Král bílé stopy 2015 a Ondřej Bank obsadil třetí 
místo. Svědčí to nejen o skvělé výkonnosti našich závodníků, ale 
také o popularitě našeho sportu.

Pět zlatých medailí na Světové zimní Deaflympiádě vybojovala ne-
slyšící lyžařkaTereza Kmochová a na Králi bíle stopy za to obdržela 
speciální cenu. Gratulujeme!
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Ondřej Bank startuje do letošního Lauberhornu. Pro české sjez-
dové lyžování je to velký den, protože je to v jeho historii poprvé, 
co český sjezdař dosáhl na první desítku ve sjezdu Světového 
poháru.

Kateřina Pauláthová měla na MS 2015 velmi povedené první kolo 
obřího slalomu, zajela v něm perfektní sedmnáctý čas.

Kryštof Krýzl bodoval v letošním svěťáku ve třech disciplínách. 
Formu prokázal na úvod sezóny ve slalomu, v jejím průběhu v alp-
ské kombinaci a na konci v obřím slalomu. 

Šárka Strachová si jede pro bronz na mistrovství světa. Svou 
sbírku cenných kovů rozšířila na pět a jen těžko budete na světě 
hledat slalomářku s podobnou sbírkou. 

Klára Křížová v jednom ze sjezdů Světového poháru ve Val d´Isere.

Náš sekretariát
Manažerka Danuta Štrougalová je srdcem i duší celého naše-
ho úseku. Za pomoci nováčka sekretariátu Terezy Burdové řeší 
rozsáhlou vysilující agendu, požadavky závodníků, pořadatelů, 
vedení svazu, partnerů a dodavatelů. Prostě všechno. Dámy vydrž-
te, moc děkujeme!
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ZA JEJICH PODPORU V SEZÓNĚ 2014–2015

DĚKUJE VŠEM 
SVÝM PARTNERŮM

ODBORNÝ SPORTOVNÍ ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

PARTNEŘI

HLAVNÍ LOGISTICKÝ PARTNER SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ

MEDIALNÍ PARTNEŘI

PANTONE 382 C CMYK 34/0/85/01

PANTONE BL ACK C CMYK 0/0/0/100

PARTNEŘI ALLIANZ ČESKÉHO POHÁRU DOSPĚLÝCH A JUNIORŮ 

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO POHÁRU ŽÁKŮ

SPORT  EQUIPMENT

PARTNEŘI CZECH SKI ALPINE POOL 

TITULÁRNÍ PARTNER 

PARTNERSKÁ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA


