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Daniel Čuban, masér reprezentace: 
„Myslím, že český tým je skvělá parta!“ 

 
O svém zaměstnání mluví jako o vysněné práci a jeho prakticky 
permanentní úsměv na tváři jako by to chtěl potvrdit. Daniel Čuban 
pracuje jako masér sportovců přes deset let a poslední léta patří 
k běhu na lyžích. „Na Dukle jsem jedenáctý rok, a co se týče 
běžeckého týmu, tak tomu se věnuji zhruba pět let. Dříve jsem 
jezdíval jen na přípravy, ale od mistrovství světa ve Val di Fiemme 
spolupracuji s běžeckým úsekem velmi intenzivně. V Itálii na 
šampionátu jsem ještě nebyl, ale pak jsem začal jezdit všechny velké 
akce včetně olympijských her v Soči,“ vypráví muž, kterého 
v prostoru startu či cíle těžko přehlédnete. A nechybí tam prakticky 
při žádném závodě. 

 
Jak vypadá tvůj den při některém ze závodů SP? 
Po dohodě s trenérem nebo vedením si řekneme časy odjezdů závodníků do areálu a lékařský tým, kam patří při plné 
sestavě doktor, fyzioterapeut a já, je připravený je tam odvézt. Pak si připravíme věci závodníka na start, jako jsou hole, 
batoh s věcmi, které má s sebou a podobně. Závodník odstartuje, my se přemístíme do cíle, dáme mu oblečení, 
odneseme lyže a hole. Potom většinou vezeme závodníka na ubytování a poskytneme mu lékařský servis a regenerační 
procedury. 
 

A začíná vlastně tvoje hlavní práce – masáže. Kdy probíhají a kdo je nejvíc využívá? 
Kdyby byl čas na masáž pro každého, tak by ji využívali všichni. Ale třeba na Tour de Ski jelo šest závodníků, tak se 
střídali po čtyřech v jeden den, protože víc času není. Prostor je před večeří a po večeři, na masáž se chodí vždycky 
večer po závodech.  
 

Na co se při masážích běžců na lyžích zaměřuješ? 
Vzhledem k tomu, že je na každého omezený časový blok zhruba 45 minut, tak celková masáž nepřichází v úvahu a vždy 
se jedná o nejvíc namožené partie – nohy, záda nebo kombinace zad a rukou. Na 45 minut jsme naučení už léta, je 
vyzkoušené, že by to mělo stačit. Někomu to samozřejmě stačit nemusí, proto máme i další pomůcky, třeba 
lymfodrenážní nohavice nebo andulační lehátko. 
 

Můžeš popsat, k čemu a kdy se tyto pomůcky využívají? 
Obě jsou součástí regenerace a má možnost je využít třeba ten, kdo se nedostane na 
masáž. Andulační lehátko je v podstatě lehátko fungující na bázi vibrací, má zhruba 16 
programů, ze kterých si sportovec může vybrat podle náročnosti tréninku, který absolvoval. 
Jsou tam i infračervené zářiče, které nahřívají. V podstatě takový druhý masér (smích). 
Potom využíváme lymfodrenážní nohavice, které vypadají jako velké mohutné tepláky, které 
se nafouknou. Také se tam dají navolit různé programy a v zásadě to odkyseluje nohy, 
laicky řečeno. Nejlépe by to ale popsal lékař… 
Přidává se doktor reprezentace Martin Koldovský: Má to dva hlavní efekty – jednak se tam 
dá nastavit žilní program, který v podstatě vytlačuje krev od plosek nohou vzhůru do žilního 
systému, a druhou funkcí je přístrojová lymfodrenáž. Ta slouží ke zlepšení lymfatického 
oběhu a odtoku z dolních končetin, který je vzhledem ke vzpřímené poloze těla trochu 
problematický. Řekl bych, že je to velmi účinný způsob, jak sportovci pomoct v regeneraci. 
 

Bavíme se o sportovcích, využívá ale třeba masáží i někdo další z týmu? 
Myslím, že by to uvítali, ale prostor pro ně by byl až po desáté nebo jedenácté hodině 
večer, a to už jde třeba servis spát, aby byl připravený na ráno, protože odjíždí jako první na 
místo závodu připravovat lyže. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jsou pro tebe sportovci jeden jako druhý, nebo má někdo speciální požadavky? 
Pro mě je to vždycky především sval, který musím namasírovat. Na soustředěních, kde je víc prostoru, může mít třeba 
sportovec pocit, že potřebuje namasírovat celé tělo, tak mu vyjdu vstříc a vyčlením mu časový dvojblok pro záda, šíji i 
nohy. Myslím, že každý dostane, co potřebuje, alespoň se o to snažím. 
 
Na závody vozíte také rotoped a kyslíkovou masku. K čemu a kdy se používají? 
Na kole se závodníci vyjíždějí a inhalují kyslík, slouží to k rychlejší regeneraci. Trenažér 
bývá většinou na místě, kde se spí, ale při sprinterském závodě se odveze na místo 
závodu, aby měli sportovci mezi kvalifikací a rozjížďkami možnost se na tom rozjet. Jinak 
ho používají po tréninku nebo závodě na vyjetí, je to regenerační záležitost. 
 
S českou reprezentací v běhu na lyžích jsi objel už dost závodů. Na který 
vzpomínáš nejraději? 
Pěknou akcí pro mě samozřejmě byla olympiáda, z toho jsem byl nadšený. Ale asi 
nejemotivnější zážitek pro mě byl Falun, kde Lukáš Bauer vybojoval stříbro. To jsme 
prožívali úplně všichni… Myslím, že český tým je skvělá parta, ve které nechybí sranda a 
nálada je pozitivní, jak to má být! x 
                 

 

Metodika a trendy běžeckého lyžování 
 

Soupaž – fenomén moderního lyžování 

V minulém newsletteru jsme v této sekci popsali klasickou techniku a metodický 
postup jejího nácviku. Záměrně jsme však vynechali soupažnou techniku, která 
logicky náleží ke klasické technice, ale o které lze v současnosti tvrdit, že je již 
samostatnou kapitolou v běžeckém lyžování. Tento fenomén, který jsme 
v posledních letech sledovali zejména u dálkových běžců, se objevuje i u běžců na 
standardních tratích a je ohromující, jakou rychlostí dokáží závodníci překonávat i 
ty nejnáročnější stoupání a jaké vzdálenosti použitím soupaže zdolají. Lze bez 
nadsázky tvrdit, že kdo nemá dokonale zvládnutou techniku soupaže, kdo není 
správně silově připraven, nemá v současném závodním lyžování šanci. 

 
Bylo by však krátkozraké tvrdit, že tyto změny se objevily až nyní. Vývoj 
technického provedení probíhá přibližně 20 let. Koncem minulého století se 
objevily první technické odlišnosti, které byly nejprve patrné u závodníků ve sprintu 
a následně také u dálkových běžců na lyžích. Uvádělo se, že se jedná o tzv. 
„sprinterskou formu“ soupažného běhu prostého, která se používala při startu, při 
jízdě po rovině, při předbíhání soupeře a v závěrečném spurtu skupiny běžců.  

 
Tyto technické prvky v provedení byly ovlivněny několika důležitými faktory, mezi které můžeme zařadit zejména 
zlepšující se úpravu běžeckých stop, stále se zlepšující technické a technologické vlastnosti lyží a holí a zlepšující se 
vlastnosti běžeckých vosků. Nejvýznamnější vliv na techniku soupaže mělo podle řady odborníků bruslení a také 
zařazení sprinterských disciplín. Ty přinesly změny nejen v tréninku silových schopností a vytrvalosti, ale zejména i v 
technice provedení, ať už jednodobého bruslení („jedna jedna“), nebo právě soupažného běhu prostého.   
 
Jak moderní soupaž funguje? 
V současnosti již nemluvíme o „sprinterská formě“ soupaže, ale formě moderní. Ta je typická vysokou frekvencí odpichu 
holemi, vzpřímenějším trupem ve fázi zahájení odpichu a hlavně větším nasazením síly v kratším čase a dřívějším 
ukončením fáze odpichu. Dalším významným prvkem této techniky provedení je extrémní vytažení těla lyžaře dopředu a 
vzhůru (výpon) před vlastním zapíchnutím holí. Menší úhel v lokti při fázi zapíchnutí holí do sněhu a také ve fázi vlastního 
odpichu umožňuje lyžařům udělit hůlce větší silový impuls a následné zrychlení (viz obrázek na další straně). 
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Ukazuje se, že základním klíčem k úspěchu je 
dokonale zvládnuté technické provedení a 
přesné načasování zapojení jednotlivých 
svalových skupin do pohybu. Dokonalé 
provedení soupaže můžete sledovat například u 
norských závodníků (Petter Eliassen nebo 
Martin Johnsrud Sundby). Také použití soupaže 
u žen v čele s Brittou Johansson Norgrenovou 
či Kateřinou Smutnou, které dokáží pomocí 
soupaže zdolat závody typu Marcialonga či La 
Diagonela, ukazuje, že jejich technické 
provedení a silová připravenost jsou na vysoké 
úrovni. 

 
Z řady vědeckých studií, které zkoumaly 
zapojení jednotlivých svalů do pohybu, vyplývá, 

že do soupaže se nejprve zapojují břišní svaly, a to přímý a šikmý bříšní sval, a ohybače trupu jako je přímý sval 
stehenní. Dále efekt přebírají svaly pletence ramenního, jako je široký sval zádový, velký sval oblý a velký sval prsní. 
V poslední fázi se pak zapojují svaly paže a předloktí, trojhlavý pažní a vnitřní ohybač zápěstí. Mimo svaly horních 
končetin se do moderní formy soupažného běhu zapojují také svaly dolních končetin a kyčelního kloubu (přímý stehenní 
sval, velký hýžďový sval, dvojhlavý stehenní a také trojhlavý lýtkový sval a přední sval holenní). 
 
Jak se naučit moderní soupaži? 
V technickém provedení jde o to, abychom u závodníků vytvořili nejprve pohybovou strukturu, která jako prvotní impuls 
pohybu využije gravitaci vlastního těla. V praxi využíváme nejčastěji různé typy přepadů. Tato cvičení provádíme bez lyží 
a jedním z nich je cvičení ve dvojicích, kdy jeden svěřenec provádí zpevněný přepad vpřed do natažených paží druhého 
cvičence. Dalším cvičením, již při jízdě na lyžích, je soupaž, ale se zapojením pouze trupu, přičemž paže zůstávají 
v pokrčení ve stejném úhlu cca 45°. Toto cvičení nejprve provádíme na rovině, později do mírného i strmého stoupání.  
Ze zkušenosti vím, že jej zvládnou i žáčci, kteří nedisponují takovou silovou připraveností jako dospělí, ale využívají právě 
objemově většího a silnější svalstva trupu, o což v tomto cvičení usilujeme.  
 

Pokud nacvičíme využití gravitace, zapojení svalů trupu v první fázi pohybu, můžeme přistoupit k dynamizaci pohybu 
pomocí paží a zapojení svalů dolních končetin. To zajistíme nejprve výponem ve fázi těsně před odpichem a také mírným 
pokrčením v kyčelním a kolenním kloubu ve fázi těsně před ukončením odpichu.  
 
Jak trénovat soupaž? 
Pokud zvládneme pohyb po technické stránce, musíme se také snažit o správný silový rozvoj jednotlivých částí těla.  
Z předchozích řádků vyplývá, že v podstatě je nutné rozvíjet harmonicky sílu všech svalových skupin. To je záležitost 
všeobecného silového rozvoje a z hlediska ročního tréninkového cyklu bychom se měli této síle věnovat v létě a na 
podzim. Nesmíme ale zapomínat, že speciální sílu, kterou soupaž vyžaduje, musíme rozvíjet v určitém poměru už během 
přípravného období. Nejvyšší podíl by pak měl být v předzávodním období a v první části období závodního.  
 

Ze speciálních prostředků volíme ty, které se nejvíce přibližují technickému provedení na lyžích. Nejvhodnější je 
samozřejmě jízda soupaž na kolečkových a běžeckých lyžích. Pokud chceme přípravu zpestřit a využít i další speciální 
prostředky, jsou vhodné různé druhy trenažerů, které imitují práci svalových skupin zapojených do soupažného běhu. 
Použití trenažerů však aplikujte až od starších žáků a zkušenějších lyžařů. U žactva a začátečníků se nebojte použít 
gumové expandery. Jde sice o posilování ve smyslu „staré“ techniky, kdy největší odpor je na konci pohybu, ale u dětí tím 
rozvíjíte všeobecnou sílu a vytváříte stavební kámen té speciální. x 
 
Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
Odborný asistent na Katedře tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dva čeští běžci na lyžích na olympijských hrách mládeže v Lillehammeru – držte jim palce! 
 

Barbora Havlíčková z Fischer Ski klubu Šumava 
Vimperk a Adam Matouš z ČKS Ski Jilemnice budou 
reprezentovat Českou republiku na II. Zimních 
olympijských hrách mládeže v Lillehammeru, která 
startuje už tento pátek. Nominaci na YOG (Youth 
Olympic Games) považují oba za svůj zatím největší 
úspěch v lyžařské kariéře. „Do Lillehammeru se 
opravdu moc těším, Norsko je srdcem běžeckého 
lyžování, takže pro nás lyžaře je to snad ta nejlepší 
možná destinace pro závodění!“ říká 15letá 
Havlíčková. „Účast na YOG pro mě znamená velký 
posun a zúročení mé dosavadní tvrdé práce. Také je 
to nová motivace, na atmosféru v Norsku se těším!“ 
přidává se 17letý Matouš. 
 

Barbora Havlíčková je vůbec nejmladší běžkyní na lyžích ze čtyřicetičlenného pole závodnic a měřit síly bude i s o více 
než dva roky staršími dívkami. „Konkurence bude opravdu veliká, takže bych byla spokojená, kdyby se mi povedlo dostat 
se ve volné pětce do první patnáctky,“ konstatuje před startem prestižní akce. V jejím průběhu zasáhne do čtyř závodů – 
tří individuálních a jednoho týmového. „Nejvíc se těším na volnou pětku a cross-country cross, protože mám opravdu 
ráda volnou techniku a taky dovednostní závody. Samozřejmě se těším i na štafetu. Jsem zvědavá, jak bude probíhat 
společně se skokany a sdruženáři, bude to úplně nová zkušenost a hlavně to bude týmová práce,“ zmiňuje dvě novinky 
v programu, o kterém se více dočtete zde.   
 

Adam Matouš odjíždí do Norska jako čerstvý mistr republiky, když dva tituly vybojoval během posledních závodů před 
olympiádou – v rámci MČR v Oberwiesenthalu, kam byly závody přeloženy z Božího Daru. „Poslední závody byly pro mě 
generálkou na YOG a myslím, že jsem tím potvrdil svoji připravenost na tuto akci,“ říká člen družstva olympijských nadějí 
a sportovec zařazený do Ski Akademie běžeckého lyžování. „Konkrétní výsledek nechci předjímat, ale vím, že jsem 
připravený podat ten nejlepší výkon. Nejvíc si věřím na sprint, ale myslím si i na distanční závod.“ Ten přijde na řadu jako 
poslední z individuálních závodů a pojede se volnou technikou na 10 kilometrů. Klasický sprint je na programu o dva dny 
dříve. 
 
Více se o Adamovi dočtete na našem webu zde, o Báře Havlíčkové zde. 
 
Program běžeckých disciplín na olympijských hrách mládeže v Lillehammeru: 

13. 2.     Cross-Country Cross (volně) 
16. 2.     Sprinty (klasicky) 
18. 2.     5 a 10 km volně 
20. 2.     Nordic Mixed Team (týmová soutěž – 2 běžci, 2 skokani, 1 sdruženář) 

 

                 

 

Mistrovství světa v Rumunsku:  
Vrchol sezony pro juniory a sportovce do 23 let 

 

Na vrcholnou mezinárodní akci dorostenecké kategorie naváže 22. února mistrovství 
světa juniorů a lyžařů do 23 let. I na něm bude mít Česká republika zastoupení a do 
Rasnova by mělo odcestovat hned 15 sportovců, z toho osm juniorů, kteří budou 
bojovat i ve štafetách. Velkými českými nadějemi jsou sourozenci Novákovi, kteří se 
po startu ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě potkají na další prestižní 
akci. Definitivní nominace by měla být potvrzena začátkem příštího týdne. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/olympijske-hry-mladeze-startuji-za-tyden-ucastnit-se-jich-budou-i-dva-bezci-na-lyzich
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/adam-matous-ucast-na-yog-pro-me-znamena-velky-posun-a-zuroceni-tvrde-prace-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/bara-havlickova-nejmladsi-ucastnice-olympijskych-her-mladeze


 

 

Komu se v poslední dekádě dařilo na mistrovství světa juniorů a do 23 let, tomu patří i další velké úspěchy v seniorské 
kategorii. Alespoň pro české reprezentanty s individuálními medailemi z tohoto šampionátu to platí bez výjimky. Zatím 
poslední cenný kov přivezl v roce 2009 Aleš Razým, který se stal mistrem světa do 23 let ve sprintu, o rok dříve titul 
vybojoval v distančním závodě Martin Jakš. Ten dokázal na mistrovství světa uspět i v juniorské kategorii, když si v roce 
2006 dojel pro stříbrnou a dvě bronzové medaile. Druhé a třetí místo ze stejného šampionátu má na kontě i tehdy 
juniorská reprezentantka Eva Nývltová a Martina Jakše v bronzové štafetě doplňovali Razým, Krška a Horyna.  
 
Program MSJ a U23, Rasnov, 22. – 28. 2. 2016: 

22. 2. Sprinty  volně  junioři, U23 
23. 2. 10 a 15 km klasicky  U23 
24. 2. 5 a 10 km klasicky  junioři 
25. 2. Skiatlon volně/klasicky U23 
26. 2. Skiatlon volně/klasicky junioři 
28. 2. Štafety  volně/klasicky junioři  
                 

 

Pozvánky na únorové závody 
 

Z důvodu proměnlivých klimatických podmínek doporučujeme sledovat aktuální přehled závodů konaných v ČR na 
našem webu, případně navštívit webové stránky pořadatelů.  
  

12. - 13. 2. 2016  Red Bull Horská smyčka – Abertamy   ZRUŠENO 

13. 2. 2016  Chodská 30      propozice a přihlášky na našem webu 

13. 2. 2016  Štafety dvojic – Vimperk    propozice na našem webu 

13. 2. 2016  Veřejný závod a krajský pohár – žáci; Vrchlabí propozice a přihlášky na našem webu 

13. 2. 2016  Mistrovství Královéhradeckého kraje - Machov propozice a přihlášky na našem webu 

13. – 14. 2. 2016  FIS ČP/MČR Harrachov – Slavic Cup   ZRUŠENO 

13. – 14. 2. 2016  Klasifikační závod a VŠ liga – Jablonec  propozice na našem webu 

14. 2. 2016  Jarní běh – Českorakouský pohár – Zadov  ZRUŠENO 

14. 2. 2016  Výhledská 15 - Capartice    propozice a přihlášky na našem webu 

14. 2. 2016  Krajský přebor – Vysoké nad Jizerou   ZRUŠENO 

14. 2. 2016  Krajský pohár – Police nad Metují   propozice na našem webu 

17. 2. 2016  Večerní závod – Těškov, Chodovar Ski Tour  přihlášky na našem webu 

19. – 21. 2. 2016  MČR žactva – Nové Město na Moravě   přihlášky a propozice na našem webu 

20. 2. 2016  Kvildský pašerák – Kvilda    propozice na našem webu 

20. 2. 2016  Memoriál Wolfganga Samesche – Lučany  přihlášky a propozice na našem webu 

20. 2. 2016  Šrubařův memoriál – Pustevny   přihlášky a propozice na našem webu 

24. 2. 2016  Memoriál Jirky Bartoše – Jablonec nad Nisou  propozice na našem webu 

27. 2. 2016  Ašské okruhy - Aš     přihlášky a propozice na našem webu 

27. – 28. 2. 2016 ČP  Junior Cup – junioři, Jablonec nad Nisou  přihlášky a propozice na našem webu 

27. – 28. 2. 2016 ČP Junior Cup – dorost, Jablonec nad Nisou  přihlášky a propozice na našem webu 

 

Závody FIS Světového poháru: 

11. 2. 2016  SP Stockholm: sprint klasicky (bez účasti české reprezentace) 

13. – 14. 2. 2016  SP Falun: 5 a 10 km klasicky + 10 a 15 km volně 

20. – 21. 2. 2016  SP Lahti: sprint volně + skiatlon 

 
 

 

 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/list?filter.departmentid=3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6341?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6237?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6778?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6830?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6329?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6342?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6557?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3FFilter.DepartmentId%3D3%26Filter.DateFrom%3D26.1.2016%26Sorting.ColumnName%3DDateFromString%26Sorting.Direction%3DAsc%26PagingInfo.Page%3D2
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6350?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6378?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6238?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6777?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6709?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6735?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6538?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6383?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6384?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3


 

 

Slavic Cup: 

13. – 14. 2. 2016 Harrachov, CZE: sprint volně + 10 a 15 km klasicky - Pro nepříznivé klimatické podmínky zrušeno!!! 

27. – 28. 2. 2016 Kremnica - Skalka, SVK: sprint volně + 10 a 15 km klasicky 

 

Stopa pro život – únor 2016: 

20. 2. 2016  Karlův běh České spořitelny – Boží Dar; podrobnosti zde 

27. 2. 2016  ČT Šumavský skimaraton – Kvilda; podrobnosti zde 

 

Ski Tour – únor 2016: 

12. 2. 2016  Mini Karlovská; propozice na našem webu 

13. 2. 2016  Karlovská 50 – Velké Karlovice; podrobnosti zde 
 

20. – 21. 2. 2016  JeLyMan – Velké Vrbno; podrobnosti zde 

20. 2. 2016  Mini JeLyMan; propozice na našem webu 
                 

 

JeLyMan letos hlásí nové trasy 

 
Seriál SkiTour láká 20. a 21. února do Velkého Vrbna, kde se 
na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého 
Jeseníku uskuteční 25. ročník závodu v běhu na lyžích s 
názvem JeLyMan. Na lyžaře čekají nové trasy i nové zázemí! 
 
Tamní podmínky jsou ideální jak pro zkušené sportovce 
vyhledávající větší vzdálenosti a převýšení, tak i začátečníky 
či méně zdatné běžkaře. Na trati jsou prudká i táhlá stoupání, 
která se dají krásně vyklouzat, stejně tak jako dlouhé rovinky 
na soupaž nebo technické sjezdy. V malebném okolí Paprsku 
na pomezí Jeseníků, Rychlebských hor a Králického Sněžníku 
na vás čekají závody na 40 km, 25 km a 10 km klasicky a pro 
ty, co mají rádi volný styl, je připravena trasa na 20 km. 
 
Oproti loňskému ročníku čeká závodníky několik změn, a to jak na tratích, tak i v zázemí závodu. Sobotní trať pro 
bruslení zavede závodníky z centra závodu až na hranici s Polskem. Nedělní trať na klasiku bude mírně prodloužena, 
takže závěrečný sjezd do cíle nebude tak prudký. Úplnou novinkou, stejně jako na ostatních závodech SkiTour, je nedělní 
desetikilometrová trať. Do závodu se mohou zapojit i děti v rámci Mini JeLyMana, který startuje v sobotu od 10 hodin. 
 
Pro účastníky je po závodě připraveno občerstvení. Na místě bude k dispozici i takzvaná Volkswagen Crafter šatna, kde 
se můžete v suchu a v teple převléknout a uschovat si zde věci po dobu konání závodu. S lyžemi si hlavu také nelamte a 
nechte si je zdarma namazat v mazacím centru SWIX, kde se o ně postarají profesionálové. Těšit se můžete i na pamětní 
skleněnou medaili v cíli. A nudit se nebudou ani návštěvníci. V ČEZ Fun zóně vám sympatické hostesky kromě teplého 
čaje nabídnou i malé občerstvení a také spoustu dárečků za účast v soutěžích. Na své si přijdou i ti nejmenší. Mistr světa 
a bývalý reprezentant Martin Koukal pro děti připraví plno zábavy s lyžemi v HERVIS Nordic Fun Parku, který se koná 
pod záštitou Svazu lyžařů ČR. Chybět nebudou skoky, slalomy a nejrůznější prolézačky. 
 
Nezapomeňte se do závodu zaregistrovat za zvýhodněné on-line startovné na www.ski-tour.cz x 
                 

 

 

http://www.stopaprozivot.cz/
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http://www.ski-tour.cz/cs/registrace

