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Martin Koldovský, lékař české reprezentace: 
„U běhu na lyžích jsem od roku 1979 a pořád mě to baví!“ 
 
Během letošní Tour de Ski řešil nejzávažnější situaci po dojezdu Petry Novákové 
v 6. etapě, kterou česká reprezentantka dokončila vyčerpaná. „Přišla prakticky 
úplně o sílu a dojela opravdu jen silou vůle. Myslím, že většina jiných závodníků a 
závodnic by v jejím stavu sundala číslo ještě na trati a nechala se do cíle dovézt,“ 
konstatoval Martin Koldovský po jejím dojezdu. Právě on má jako lékař českého 
týmu poslední slovo v případě rozhodnutí o odstoupení závodníka ze zdravotních 
důvodů. Letos ale „úřadoval“ už před startem Tour, když se věnoval zdravotnímu 
stavu Lukáše Bauera. Právě na jeho vyšetření došlo k odhalení zlomeniny žebra, 
která stála (a stále stojí) za problémy nejzkušenějšího českého reprezentanta. 
 
Se závodníky evidentně nejste v kontaktu jen při závodech či soustředěních, 
jste jim k dispozici i mimo reprezentační akce?  
V minulosti měli všichni závodníci jako doktora mě, řešili jsme spolu všechno, i 
mimo závody a tréninky. U některých to je pořád stejné, u jiných mám informace 
z Dukly a podobně. Určitě jsme v úzkém kontaktu, třeba s Lukášem si voláme 
pořád. Tam je to teď samozřejmě složitější. 
 
Zlomené žebro je extrém, co naopak patří mezi nejčastější problémy běžců 
na lyžích?  
V závodním období to jsou problémy s dýchacími cestami, v přípravném období, kdy se hodně trénuje, je to spíš 
pohybový aparát – svaly, šlachy, klouby. Je to i tím, že přípravné období je relativně v teple, problémy přijdou až se 
zimou. Pro mě je hrozně důležité vidět, jak sportovec vypadá zdravý, protože pak dokážu dobře odlišit, když už zdravý 
není. Většina běžců na lyžích má poměrně problematický nosohltan, tam když by se běžný doktor podíval, tak by u všech 
řekl, že jsou nemocní. Já když vidím jejich krk dvacetkrát nebo třicetkrát za zimu, tak už vím, co je normální a co už ne. 
 
Tím se dostáváme k vaší hlavní roli u českého týmu, kterou je hlídání zdravotního stavu závodníků. Jak to v praxi 
probíhá a co dalšího musíte na závodech zastat? 
Dělám to tak, že se snažím reprezentanty preventivně hlídat od doby, kdy přijedou na soustředění nebo Světový pohár. 
Každý den se mi musí ukázat a já si je vyšetřím. Jedná se hlavně o horní cesty dýchací, protože ty jsou v sezoně alfou a 
omegou. Ostatní věci se řeší spíš mimo soustředění a závody. Vzhledem k tomu, že nás v týmu není moc, tak je třeba 
postarat se o závodníky i jinak, servismani kolem nich nemůžou skákat, ti mají na starosti lyže. Takže je přivezeme, 
odvezeme, jdeme s nimi na start a do cíle. 
 

A býváte i na občerstvovačkách, že? 
Občerstvovačky si řídíme. Jsme domluvení se závodníky, kdo, co a kdy bude 
potřebovat. Tím že se teď jezdí krátké okruhy, tak je nás dost, protože 
občerstvovacích zón je málo – obsadí to trenéři a servismani, kteří dostanou 
pokyny, co a komu podat. Když se ale jezdí delší okruhy, tak je i lékařský tým 
na trati, třeba i s náhradními holemi. 

 
Občerstvování úzce souvisí i s výživou. I o tom se se sportovci bavíte? 
Určitě to spolu konzultujeme, protože je třeba to trochu řídit. Závodníci mají 
někdy tendenci to trochu podceňovat nebo naopak přeceňovat. Řekl bych, že 
během posledních let už to máme celkem vychytané a nemáme 
s občerstvením moc problém v tom smyslu, že by někdo měl na dlouhých 
tratích křeče nebo další problémy s tím spojené. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jak dlouho už vlastně u běhu na lyžích působíte? 
Od vojny, kde jsem byl v letech 1979 a 1980. Pak jsem měl asi osmiletou epizodu se skokany na lyžích, ale od roku 1999 
dělám jen běžce na lyžích a pořád mě to baví! Musím říct, že je to zajímavé a jedná se o sport, který je mi blízký, protože 
jsem ho dříve dělal. 
 
Věnujete se v současnosti jen běžcům na lyžích? 
Mám v Jilemnici ordinaci, jsem tělovýchovný lékař a internista, mám tam i přidruženou rehabilitaci. Chodí ke mně 
sportovci na funkční vyšetření – spirometrii a ergometrii. Tam mám všechny sportovce, nejvíc se ale věnuju běhu na 
lyžích. x 
                 

 

Ohlédnutí za Tour de Ski 2016 
 
Therese Johaugová byla pošesté v řadě nejrychlejší ženou 
ve stoupání na Alpe Cermis a dosáhla na svůj druhý triumf 
v Tour de Ski. Petter Northug to naopak ani na desátý pokus 
nedokázal a ani letos nezvítězil. Jeho krajan Martin Johnsrud 
Sundby jako první v historii slavil třetí výhru v řadě a další 
rekord si připsal největším náskokem v cíli (3:15.7). O zápis 
v historických tabulkách tak připravil Lukáše Bauera, který 
v roce 2008 zvítězil o 2:47.3. Z české výpravy, která 
v Lenzerheide startovala v šesti, dojel až do cíle náročného 
závodu v Itálii pouze Martin Jakš, který obsadil devatenácté 
místo a spravil si chuť po úvodu sezony, kdy se mu nedařilo 
podle jeho představ. Navíc se v předposlední etapě ve Val di 
Fiemme dokázal po třech letech probojovat do první desítky 
ve Světovém poháru. I taková byla jubilejní 10. Tour de Ski… 
 
Na startu stálo 171 závodníků, 100 mužů a 71 žen. Do 
cíle jich dojela jen zhruba polovina (52 mužů a 43 žen) a 
Petter Northug se stal jediným sportovcem, který dokončil 
všech deset ročníků. Na stupně ale tentokrát nedosáhl, 
skončil na čtvrtém místě. Pro bronz si na Alpe Cermis dojel 
při své premiéře na Tour Sergej Usťugov, stříbrný byl Finn 
Hagen Krogh a na nejvyšší metu opět dosáhl suverén 
Sundby, který třetím vítězstvím na Tour vyrovnal počin Daria 
Cologni. Ten z první desítky vypadl v předposledním závodě, ve kterém se zranil a poslední etapu už neabsolvoval. 
 
Martin Johnsrud Sundby vládl letošní Tour de Ski od druhé etapy až do cíle, i on ale ukázal, že může mít slabší den. 
V páté etapě v Oberstdorfu na 15 km klasicky dojel až na 23. místě s téměř minutovou ztrátou na vítěze, Kazacha 
Poltoranina. Poprvé v sezoně našla v distančním závodě přemožitelku i dosavadní ženská suverénka Therese 
Johaugová, a to dokonce třikrát – dvakrát na bruslařské pětce a jednou na klasické desítce. Ostatně Johaugová byla 
v čele Tour jen jediný den, a to po dojezdu 2. etapy v Lenzerheide. Hned další den si vzala vedení její krajanka 
Östbergová a držela ho až do závěrečného závodu, do kterého startovala s náskokem 39 sekund. Na sjezdovce ale 
ukázala svou sílu Johaugová a v cíli byla o téměř dvě a půl minuty rychleji! 
 
Letošní Tour nabídla i mnohá poprvé. Po 37 umístěních na pódiu se dočkala vítězství ve Světovém poháru Heidi 
Wengová (7. etapa, 10 km klasicky), poprvé se z triumfu radovali i Američanky Jessica Digginsová (6. etapa, 5 km volně) 
a Sophie Caldwellová nebo Emil Iversen (4. etapa, sprint klasicky). V Oberstdorfu pak poprvé v sezoně chyběli 
v mužském distančním závodě Norové na pódiu – na klasické patnáctce si pro první tři místa dojeli Kazach Alexej 
Poltoranin, Švýcar Dario Cologna a Ital Francesco de Fabiani. 
 
 
 
 
  



 

 
 
Šest českých reprezentantů, tři muži a tři ženy, se představilo ve čtyřech etapách. Po posledním sprintu v letošním 
ročníku Tour de Ski odstoupil Dušan Kožíšek a po skončení programu v Oberstdorfu ho následovaly Sandra Schützová 
a Karolína Grohová, se kterými se počítá hned do dalšího podniku SP ve Slovinsku. Pět závodů zvládl při své premiéře 
také nejmladší člen výpravy, 21letý Petr Knop. A do závěrečné části Tour tak pokračovali jen dva nejlepší Češi – Martin 
Jakš a Petra Nováková. Té však ani letos zdravotní stav nedovolil závod dokončit, i když loni bylo podstatně hůř. 
Zatímco ve Val Mustair si v lednu 2015 utrhla rameno a sezona pro ni skončila, tentokrát následky nejsou tak zlé, i když 
do cíle 6. etapy doběhla vyčerpaná a na trati prakticky přišla o veškerou sílu. Výsledkem byla velká ztráta a odstoupení.  
 

A tak ve startovním poli zůstal poslední mohykán – Martin Jakš, který zazářil v předposlední etapě, když ve Val di 
Fiemme finišoval v závodě na 15 km klasicky na 9. místě. Tour dokončil o den později na 19. příčce.  
 

„Řekl bych, že po začátku sezony je celkové umístění dobré. Kdyby mi někdo před startem řekl, že budu ve dvacítce, tak 
bych byl spokojený. Na druhou stranu cítím i lehčí zklamání, protože po Lenzerheide se dalo jet o patnáctku a nebylo 
daleko na 12. místo. Takže škoda té klasiky v Oberstdorfu.“ 
                 
 

Tour de Ski očima Martina Jakše 
 

1. etapa: sprint volně, Lenzerheide 
63. místo, celkově 63. (+1:10.6) 
„Sprint na úvod byl docela zklamáním, mohl bych jet trošku líp.“ 
Více o 1. etapě zde. 

 
2. etapa: 30 km klasicky, Lenzerheide 
18. místo, celkově 19. (+3:44.2) 
„Sice jsem chtěl bojovat o 12. místo, což by byl super výsledek, ale myslím, že 
pro Tour je důležité hlavně to, že jsem zůstal ve skupině, ve které jsem jel. 
S výsledkem jsem spokojený, kdyby mi to někdo nabídl před závodem, tak to 
vezmu všema deseti! Já z té etapy měl docela strach, protože to byla třicítka 
hned druhý den, a kdyby se to vyloženě pokazilo, tak by celá Tour byla taková 
zabitá.“  
Více o 2. etapě, ve které zajela 15. místo Petra Nováková - zde a zde. 

 

3. etapa – 10 km volně, Lenzerheide 
15. místo, celkově 15. (+3:47.0) 
„Myslím, že startovní pozice byla ideální, protože tam byla skupina, ve které byli výborní závodníci, kteří skate jezdí 
skvěle. Věděl jsem, že pokud se mi podaří s nimi udržet, tak to bude super. První kopec v zaváděcím kole jsem těžce 
kousal, visel jsem tam zuby, nehty, pak se to trošku zlepšilo. Potom přišel závěrečný kopec a finiš, kde se to natáhlo a 
roztrhlo na dvě menší skupiny, ale ztráta nebyla zase tak veliká. S výsledkem jsem spokojený!“  
Více o 3. etapě, ve které zajela 17. místo Petra Nováková -  zde a zde. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/uvodni-zavod-tour-de-ski-ovladli-sprintersti-lidri-sp-cesi-v-rozjizdkach-chybeli
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/nejlepsi-vysledek-sezony-pro-martina-jakse-ve-2-etape-tour-de-ski-dojel-18-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petra-novakova-na-15-miste-ve-druhe-etape-tour-de-ski-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/martin-jaks-vylepsil-sve-letosni-maximum-na-tour-de-ski-uz-je-patnacty
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petru-novakovou-nastvalo-ukopnuti-hole-v-cilove-rovince-presto-finisovala-na-17-miste


 

4. etapa – sprint klasicky, Oberstdorf 
44. místo, celkově 18. (+4:40.4) 
„Nebylo to úplně ono, chtěl bych sprinty jezdit o něco lépe.“ 
Více o 4. etapě, ve které postoupila do rozjížděk Kája Grohová zde. 
 

5. etapa – 15 km klasicky, Oberstdorf 
35. místo, celkově 23. (+5:24.7) 
„Hodně těžký závod. Snažil jsem se uviset hlavní balík, ale už 
v druhém kole jsem věděl, že to asi nedám. Ve třetím kole jsem 
doufal, že bych se mohl po prémii rozjet, chviličku to vypadalo, že by 
to šlo. Ale pak se možná trochu zvýšilo tempo… Nebylo to úplně 
ono. Uvidíme, jak to spočítají, kde budu a o co půjde jet, ale obávám 
se, že v Itálii to bude spíš boj o dojetí Tour než boj o tak dobrý 
výsledek, který bych si přál.“ 
Více o 5. etapě, ve které Petru Novákovou potkal druhý pád - zde. 
 

6. etapa – 10 km volně, Toblach 
21. místo, celkově 22. (+6:18.2) 
„Jsem rád, že to bylo lepší než v Německu. Před závodem jsem si 
dával za cíl dojet Baumanna, který byl v celkovém pořadí asi 20 sekund přede mnou, a to se mi povedlo. Tahle trať není 
úplně těžká v tom smyslu, že by na ní byly nějaké velké kopce, ale pořád se to musí živit. Takže jsem se snažil 
rozvrhnout tempo tak, abych to vydržel. Ale stejně jsem v jednom stoupání ve druhém kole cítil, že už to není úplně ono a 
dalo by se jet lépe. Nicméně v rámci možností a oproti ostatním to šlo.“ 
Více o 6. etapě, po které odstoupila Petra Nováková – zde a zde. 
 

7. etapa – 15 km klasicky, Val di Fiemme 
9. místo, celkově 19. (+7:33.6) 
„Je to super, jsem spokojený! Před startem jsem přitom moc nevěděl, co od toho očekávat po stejném závodu v 
Oberstdorfu, který se mi moc nevydařil. Strach se mě držel i během prvního kola, nejdřív to vypadalo, že to nebude nic 
moc. Ale pak jsem viděl, že je šance dostat se zpátky do balíku. Nakonec si myslím, že to bylo dobře rozvržené tempo, 
spousta lidí z toho odpadávala a já se naopak posouval dopředu, což mi dodávalo závodní sebevědomí. Když jsem v 
závěru viděl, že je šance být do desítky, tak jsem tam nechal všechno!“  
Více o 7. etapě zde. 
 

8. etapa – 9 km volně, Val di Fiemme 
19. místo, celkově 19. (+9:36.6) 
„Super závod jsem zajel včera, dneska to byl asi takový průměr. Mým cílem bylo, posunout se na dva Němce přede 
mnou, ale to by bylo za předpokladu mého super výkonu. Nakonec se to nepodařilo a ve sjezdovce mě předjel Fin 
Heikkinen, který jel skvěle.“ 
Více o 8. etapě a hodnocení Tour de Ski 2016 zde. 
 

„Teď bych si rád odpočinul a pak přijde na řadu Světový pohár v Novém Městě (23. a 24. 1.), na který bych se chtěl 
pořádně připravit. Myslím, že dva závody na Tour byly hodně dobré, tak snad si z toho vezmu to pozitivní a přehoupne se 
to do dobrého výsledku v druhé polovině sezony!“                 
 

 
Konečné výsledky 10. ročníku Tour de Ski: 

 
1. Therese Johaugová   NOR  2:40:34.8 
2. Ingvild Flugstad Østbergová  NOR  +2:20.9 
3. Heidi Wengová   NOR  +3:13.9 

 
1. Martin Johnsrud Sundby  NOR  3:47:18.2 
2. Finn Hågen Krogh   NOR  +3:15.7 
3. Sergej Usťugov   RUS  +3:43.8 

 
  

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/karolina-grohova-bodovala-v-klasickem-sprintu-na-tour-de-ski
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/pata-etapa-tour-de-ski-potrapila-sundbyho-jaks-a-novakova-ve-treti-desitce-celkoveho-poradi
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/martin-jaks-21-v-seste-etape-tour-de-ski
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petra-novakova-opousti-tour-de-ski-duvodem-jsou-zdravotni-problemy
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/martin-jaks-v-prvni-desitce-predposledni-etapy-tour-de-ski-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/martin-jaks-na-sjezdovce-udrzel-prvni-dvacitku-v-celkovem-poradi-tour-de-ski-


 

 

Vyhlašujeme anketu o nejlepšího běžce a běžkyni na lyžích! 
 

Pro letošní rok jsme pro fanoušky běžeckého lyžování i samotné sportovce připravili 
novinku – vyhlašování nejlepšího běžce a běžkyně na lyžích. Smyslem ankety je 
ocenění nejlepších sportovců v uplynulé sezoně, motivace mladých závodníků, 
zvyšování povědomí o úspěších a osobnostech českého běžeckého lyžování, a 
v neposlední řadě také nominace za úsek běžeckých disciplín do hlasování o Krále bílé 
stopy. K historicky prvnímu vyhlašování dojde v dubnu 2016. 

 
Vyhlašovat se bude v osmi kategoriích: nejlepší muž a žena, junior a juniorka, dorostenec a dorostenka, trenér a klub. 
Osobnosti běžeckého lyžování pak budou uvedeny do síně slávy. O nejlepším klubu rozhodnou výsledky v Českém 
poháru, v dalších kategoriích budou o pořadí hlasovat členové Rady a Trenérské rady ÚBD, zástupci Aliance 
profesionálních trenérů mládeže a novináři se specializací na běžecké lyžování. Hlasovat se začne po skončení závodů 
plánovaných v rámci termínové listiny pro sezonu 2015/2016. 
 
Věříme, že se vám bude tato novinka líbit a že se nám podaří odstartovat tradici, která bude k běžeckému lyžování 
v budoucnu neodmyslitelně patřit! x 

                 
 

Mistrovství ČR a nominace na SP. Víkend v Novém Městě bude stát za to! 
 
V Novém Městě na Moravě se nadcházející víkend (16. a 17. 1.) bude bojovat o 
mistrovské tituly i účast ve Světovém poháru. Mistrovství republiky je totiž zároveň 
nominačním závodem pro podnik SP, který se ve Vysočina Aréně uskuteční hned 
následující víkend (23. a 24. 1.). Protože se pojede v Česku, do závodů bude moct 
zasáhnout až 20 Čechů v rámci tzv. národní skupiny – 10 mužů a 10 žen.  
 

Na dospělé a juniory čeká v Novém Městě nejdřív distanční závod klasickou 
technikou na 5 a 10 km, v neděli pak bruslařská desítka a patnáctka. Tedy stejný 
závod, který se pojede i o týden později v rámci Světového poháru. Mistrovství 
republiky mají ve stejný termín jako senioři a junioři také dorostenci.I ti budou na 
Vysočině závodit klasickou i volnou technikou, a to na distancích podle své věkové 
kategorie (viz níže). 
 

Program FIS MČR (dospělí + junioři) 

15. 1. 2016 od 9:30  trénink na závodních tratích 
16. 1. 2016 9:30   juniorky a ženy – 5 km klasicky, individuální start 

10:00   junioři a muži – 10 km klasicky, individuální start 
17. 1. 2016  9:30   juniorky a ženy – 10 km volně, individuální start 

10:00   junioři a muži – 15 km volně, individuální start  Kompletní propozice zde. 
 
Program MČR dorostu 

15. 1. 2016  od 9:30  trénink na závodních tratích 
16. 1. 2016 11:00   dorostenky mladší – 4 km klasicky, individuální start 

11:20   dorostenky starší – 5 km klasicky, individuální start 
11:45   dorostenci mladší – 5 km klasicky, individuální start 
12:15   dorostenci starší – 7 km klasicky, individuální start 

17. 1. 2016  11:00   dorostenky mladší – 5 km volně, hromadný start 
11:20   dorostenky starší – 7 km volně, hromadný start 
11:45   dorostenci mladší – 7 km volně, hromadný start 
12:15   dorostenci starší – 10 km volně, hromadný start Kompletní propozice zde. 

                 
 

  

http://zavody.czech-ski.com/event/details/6377?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6376?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3


 

Pozvánky na lednové závody 
 

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

16. 1. 2016  Okolo Mariánsko láz. pramenů; Chodovar Ski Tour propozice a přihlášky na našem webu 

16. 1. 2016  Memoriál Radky Máchové - Cínovec   propozice a přihlášky na našem webu 

16. 1. 2016  Krajský pohár – Vrchlabí    propozice na našem webu 

16. 1. 2016  Krajský závod v běhu na lyžích – Veřovice  propozice a přihlášky na našem webu 

16. 1. 2016  2. pohárový závod KSL LK – Jablonec n/N.  propozice a přihlášky na našem webu 

16. – 17. 1. 2016  MČR dorostu – Nové Město na Moravě  propozice a přihlášky na našem webu 

16. – 17. 1. 2016  MČR dospělých a juniorů - Nové Město na M.  propozice a přihlášky na našem webu 

16. – 17. 1. 2016  Přebor Prahy a VŠ liga – Jilemnice / Benecko  propozice na našem webu 

20. 1. 2016  Večerní závod Těškov; Chodovar Ski Tour  propozice a přihlášky na našem webu 

23. 1. 2016  Zlatá lyže Šumavy 2016 – Železná Ruda  propozice a přihlášky na našem webu 

23. 1. 2016  Přebor KHK - "Špindlerovská Buď Fitka"  propozice na našem webu 

23. - 24. 1. 2016  Mezinárodní Krušnohorská třicítka   propozice na našem webu 

24. 1. 2016  Krajský přebor LK - Harrachov   propozice a přihlášky na našem webu 

24. 1. 2016  Hutnická vločka – Břidličná    propozice a přihlášky na našem webu 

24. 1. 2016  Krajský přebor 2 - Vimperk    propozice na našem webu 

28. 1. 2016  Večerní závod - Chodovar Ski Tour   propozice a přihlášky na našem webu 

29. - 31. 1. 2016  ČP dospělých - Boží Dar      propozice a přihlášky na našem webu 

29. – 31. 1. 2016  MČR dorostu - Boží Dar    propozice a přihlášky na našem webu 

30. 1. 2016  3. pohárový závod žactva KSL LK  – Josefův Důl  propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Pražský pohár a veřejný závod – Vysoké n/J.  propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Velká cena Plzně – Hojsova Stráž   propozice a přihlášky na našem webu 

30. – 31. 1. 2016  Přebor KSL JMK a veřejný závod – Nové Město propozice na našem webu 

  
  
Závody FIS Světového poháru: 

16. – 17. 1. 2016  SP Planica: sprint volně + team sprint 
23. – 24. 1. 2016  SP Nové Město na Moravě: 10 a 15 km volně + štafety 

 
 
Ski Tour – leden 2016: 

16. 1. 2016  ČEZ Bedřichovský Night Light Maraton (přeložený závod) 

16. 1. 2016  Mini Night Light Marathon; propozice na našem webu 
 

23. – 24. 1. 2016  Kašperská 30 

23. 1. 2016  Mini Kašperská; propozice na našem webu 

 
 

Stopa pro život – leden 2016: 

17. 1. 2016  Prolog, Vysočina Arena (přeložený závod) 
30. 1. 2016  Jilemnická 50 ZP MV ČR 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/list?filter.departmentid=3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6346?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6245?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6398?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6431?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6534?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6376?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6377?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6325?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6347?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6461?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6487?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6282?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6546?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6288?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6236?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6348?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6379?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6380?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6545?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3FFilter.DepartmentId%3D3%26Filter.DateFrom%3D12.1.2016%26Sorting.ColumnName%3DDateFromString%26Sorting.Direction%3DAsc%26PagingInfo.Page%3D2
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6327?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6339?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6536?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6434?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6435?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3

