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Pavel Benc přeje do nového roku:
„Hlavně hodně sněhu, a ať se sportovcům naplní jejich vysněná přání!“
Závěr roku vždy vybízí ke krátkému ohlédnutí za uplynulým obdobím a přáním směrem
k roku novému. V posledním letošním newsletteru se bilancování ujal předseda Úseku
běžeckých disciplín Pavel Benc, který hned na úvod zmínil aktuální problém, který trápí jak
sportovce, tak organizátory závodů na všech úrovních – katastrofální nedostatek sněhu.
„Doufám, že se přelomem starého a nového roku vše otočí ve prospěch lyžařů a sníh nám
napadne!“ V uplynulém roce ho naopak potěšilo nasazení a nadšení celé řady lidí, kteří
pomáhají běžeckému lyžování v Česku. „Děkuji všem, kteří pracují pro běžecké lyžování, a
to i těm, o kterých se nikdy a nikde nemluví, nejsou vidět, ale vychovávají nám sportovce,
dělají závody, starají se o chod lyžařských oddílů. Děkuji také všem partnerům a
podporovatelům, kteří nám celoročně pomáhají!“
S končícím kalendářním rokem se nabízí možnost ohlédnutí. Jak hodnotíš rok 2015
z pohledu českého běžeckého lyžování?
V roce 2015 došlo k výměně některých tváří na vedoucích postech jak na úseku, tak na postech reprezentačních trenérů.
To vše přineslo určité změny a pevně věřím, že z dlouhodobého hlediska to byla správná a dobrá rozhodnutí. Podařilo se
uspořádat řadu domácích závodů pro děti až po dospělé na velmi dobré úrovni, což je zásluha nadšených a téměř nikdy
nejmenovaných funkcionářů, trenérů, rozhodčích a příznivců běžeckého lyžování, kteří pracují v jednotlivých oddílech nebo
Krajských svazech lyžařů. Za to bych jim touto cestou rád poděkoval. Velmi důležitá byla také náklonnost našich partnerů,
kteří nám zůstali věrní i do nové sezóny. Poděkování patří také Ministerstvu obrany ČR, které prostřednictvím Dukly
Liberec vytváří podmínky zejména pro mužské reprezentanty, a Ministerstvu vnitra, které zaštiťuje naše nejlepší ženy. Jen
je škoda, že obecně má podpora lyžování ze strany státu klesající tendenci…
Na začátku roku proběhla zmiňovaná zásadní změna na Úseku běžeckých disciplín, sportovním ředitelem byl
zvolen Aleš Máslo. Jaké podstatné změny se z tvého pohledu v posledním roce udály?
I touto změnou se Rada úseku snažila změnit některé zaběhnuté a dlouhodobě neměnné rituály na běžeckém úseku. Aleš
představil novou koncepci běžeckého lyžování, která znamenala příchod dalších nových tváří na úsek. Jednou z nich je
Martin Koukal, který mimo jiné dostal dosti tvrdý a ostře sledovaný úkol, a to zefektivnit práci s mládeží, zejména pak
v rámci takzvaných sportovních center mládeže. Nastartovala se také velice efektivní komunikace s lyžařskou veřejností
prostřednictvím našeho newsletteru, máme aktuální a zajímavý Facebook i web, který se na konci roku oblékl do nového a
přehlednějšího kabátu, zprávy o běžeckém lyžování se objevují v médiích. Vylepšila se i naše komunikace směrem
k zastřešující organizaci, kterou je Svaz lyžařů, snažíme se oboustranně vycházet si vstříc v rámci daných pravidel.
Co považuješ za největší plus roku 2015 z pohledu českých výsledků ve světě?
České běžecké lyžování se v roce 2015 ve velké sportovní konkurenci určitě
neztratilo a vrchol sezóny v podobě mistrovství světa ve Falunu byl úspěšný,
korunovaný Lukášovou medailí. K tomu připočtěme skvělé vystoupení Evy
Vrabcové Nývltové, šesté místo Dušana Kožíška a Aleše Razýma v team
sprintu nebo štafetu kluků s benjamínkem Petrem Knopem v sestavě, která
skončila desátá. To všechno jsou výsledky, za které se české běžecké
lyžování nemusí stydět. Za očekáváním naopak zůstalo vystoupení našeho
mládí na juniorském světovém šampionátu, kde jsme očekávali víc. Špatná
nebyla některá dílčí vystoupení našich dorostenců na Evropském
olympijském festivalu mládeže v Innsbrucku. Velké plus nové sezóny je
letošní ambiciózní vstup Petry Novákové do seriálu Světového poháru.
Stejně jako všichni lyžařští fanoušci si přeju, aby Petra nezůstala ve
výborných výsledcích osamocena. Na tomto místě je třeba zmínit nasazení
našeho servisního týmu, který v minimálním počtu stále dokáže držet se
světem krok a patří ve své práci k těm nejlepším.

Je něco, s čím naopak nejsi v uplynulém roce úplně spokojený?
Trochu mě trápí chvílemi možná až nepřátelská atmosféra v našem hnutí. Někteří trenéři a funkcionáři se navzájem
neuznávají a hledají chyby vždy na těch druhých, málokdy zabrousí ke svému já. Je stále dost těch, kteří kritizují, ale jiný
způsob řešení navrhnout neumí. Vím, že kritika je také důležitá, a je důležité ji umět přijmout a ponaučit se z ní. Ale někteří
kritizují naprosto vše a šíří kolem sebe nepřátelskou atmosféru. Chceme-li vrátit lyžování tam, kam patří, musíme začít
každý u sebe, a to třeba i tím, že budeme tvořit kompaktní spolupracující tým, ve kterém si budeme navzájem vážit práce
druhých. Na druhou stranu, a to je zase příjemné, máme také výborné a obětavé trenéry, na kterých se budoucnost
českého běžeckého lyžování dá určitě stavět.
Na Nový rok odstartuje jubilejní 10. ročník Tour de Ski. Jaká
máš přání směrem k prvnímu vrcholu sezony 2015/2016?
Na Tour de Ski se těším. Jen je škoda, že ze zdravotních důvodů
musela bílou stopu opustit Eva a nepojede ani Lukáš, to jsou pro
nás samozřejmě obrovské ztráty. Těším se na vystoupení Petry,
pro kterou byla loňská Tour nešťastná a skončila zraněním. Snad
jí to letos vynahradí! Ve sprintech jsem zvědavý na Karolínu
Grohovou, která na severu ukázala, že dokáže zajet skvělý
výsledek. Martin Jakš se na posledním závodě v Toblachu dostal
na bodované umístění, což je předpoklad zlepšující se výkonnosti
a doufám, že se mu začne ještě více dařit, určitě na to má. Své
ambice by měl na Tour uspokojit také Dušan Kožíšek, kterému se
zatím nepodařilo ve sprintu probojovat mezi postupující, snad to
tam prolomí. Pro 21letého Petra Knopa bude Tour vysoká škola lyžování. Také Sandru Schützovou čeká v tomto etapovém
závodě premiéra a zároveň to bude její první start v letošním Světovém poháru. Věřím, že se ukáže v dobrém světle.
Tour de Ski zahájí rok 2016. Na co se v něm nejvíc těšíš?
Těším se hlavně na závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě, kde se doufám předvedeme našim fanouškům
a partnerům slušnými výsledky. Hned poté následuje mistrovství světa juniorů a do 23 let v Rumunsku, kde očekávám
vzestup výsledků našeho mládí. Pevně věřím, že se něco podaří! A samozřejmě nemohu zapomenout ani na zmiňovanou
Tour de Ski, kterou to všechno začne… Přeji všem, ať máme úspěšný nový rok 2016! x

Šest Čechů míří na Tour de Ski
Osm závodů během deseti dnů, čtyři různé areály ve třech hostitelských zemích. Taková jsou klíčová čísla jubilejního 10.
ročníku Tour de Ski, která bude prvním globálním vrcholem letošní sezony. V sezoně bez mistrovství světa a olympijských
her se zraky všech sportovců i fanoušků běžeckého lyžování upínají právě k tomuto náročnému etapovému závodu, který
odstartuje v pátek 1. ledna sprintem ve švýcarském Lenzerheide. Jaký čeká na závodníky program a kdo naskočí za
českou reprezentaci?
Program Tour de Ski 2016
1. 1.
2. 1.
3. 1.

Lenzerheide, SUI
Lenzerheide, SUI
Lenzerheide, SUI

sprint volně
15 km, 30 km klasicky (hromadný start)
5 km, 10 km volně (stíhací závod)

5. 1.
6. 1.

Oberstdorf, GER
Oberstdorf, GER

sprint klasicky
10 km, 15 km klasicky (hromadný start)

8. 1.
9. 1.
10. 1.

Toblach, ITA
Val di Fiemme, ITA
Val di Fiemme, ITA

5 km, 10 km volně
10 km, 15 km klasicky (hromadný start)
9 km volně (stíhací závod)

Martin Jakš
Je nejzkušenějším z šestice českých reprezentantů na startu. Tour de Ski absolvoval už sedmkrát,
čtyřikrát ji dokončil. Při své premiéře v roce 2008 skončil jedenáctý, pak se třikrát probil do první desítky
– v letech 2011 (8. místo), 2012 (9.) a 2014 (10.). V roce 2011 se po jedné etapě dokonce postavil na
stupně vítězů, když dojel ve stíhacím skiatlonovém závodu v Oberstdorfu třetí.
„Mým cílem je pořád desítka v celkovém pořadí. Možná se to s těmi výsledky, co jsem v minulosti na
Tour měl, zdá snadné, ale moc jednoduchý cíl to není, i s ohledem na mé výsledky v úvodu sezony.
Doufám, že mám teď maličko lepší formu, jsem v naději, že bych mohl zlomit ty výsledky ze začátku
sezony, i když vím, že to bude hodně obtížné.“
Petra Nováková
Výsledky 22leté české reprezentantky z úvodu sezony napovídají, že její ambice na Tour de Ski
mohou mířit vysoko. Etapový závod absolvovala už dvakrát, při své premiéře v roce 2014 byla
nejmladší závodnicí, která Tour dokončila. O rok později dobře odstartovala, byla vedoucí
závodnicí do 23 let, ale v rozjížďkách sprintu přišlo zranění, následovala operace a bylo po
sezoně. V té letošní zatím Petra válí a momentálně jí patří 12. místo v celkovém pořadí
distančních závodů Světového poháru.
„Když jsem se na ten program dívala, tak jsem si říkala, že by mi to mohlo sedět. Dopředu moc
nechci říkat, jaká bych mohla nebo chtěla být. Byla bych ráda, kdybych se dostala do top
patnáctky nebo top desítky, to by bylo super! Ale to záleží na hodně věcech – kdo pojede, kdo
kdy odstoupí, je tam hodně proměnných… Uvidíme, jak se s tím poperu, doufám, že zdárně!“
Dušan Kožíšek
Šestkrát stál na startu Tour de Ski, kterou ale coby sprinter dokončil jen jednou – při své premiéře
v roce 2007, kdy mu patřilo 48. místo. Právě ve sprintech si připsal největší dílčí úspěchy, když se
čtyřikrát probojoval do nejlepší desítky. A vždy to bylo bruslením – 6. místo obsadil v Asiagu v roce
2007, v dalším ročníku skončil osmý v Praze a v našem hlavním městě se mu dařilo i v roce 2010,
kdy mu těsně uniklo pódiové umístění (4. místo). Desátá příčka Dušanovi patřila ve Val Mustair
v roce 2015.
„Na Tour se těším, hlavně na sprint volně. Ale i na to, že si zazávodím také v dalších závodech.
Sprint je ale prioritou, chtěl bych postoupit a pak se pokusit dostat co nejdál.“
Karolína Grohová
Její silnou disciplínou jsou sprinty a hned v tom prvním v letošní sezoně Světového poháru
dokázala bodovat, když v Kuusamu obsadila 24. místo. Ve švýcarském Davosu jí postup do
rozjížděk unikl o pouhých 23 setin sekundy. Teď se do Švýcarska vrátí, aby podruhé v kariéře
okusila atmosféru Tour de Ski. Při své premiéře v ročníku 2014 dokázala právě v Lenzerheide
dosáhnout na body ve sprintu volnou technikou za 28. místo.
„Na Tour de Ski se moc těším, právě závod v Lenzerheide před dvěma lety patří k mým nejlepším
výsledkům. Zatím mám naplánovaný start v prvních třech závodech, ale mým snem je v budoucnu
absolvovat celou Tour s co nejlepšími výkony.“

Petr Knop
Nejmladší z české šestice se na start Tour de Ski postaví ve svých 21 letech poprvé a po účasti na
mistrovství světa ve Falunu ho čeká další náročná zkouška i cenné zkušenosti. V letošní sezoně má za
sebou zatím nejvíc startů ve Světovém poháru, které účastí na Tour ještě rozšíří. Jeho nejlepším
umístěním v individuálním závodě je zatím 50. místo ze skiatlonu v Lillehammeru.
„Na Tour de Ski budu hlavně sbírat zkušenosti do dalších let, ale do každého závodu chci dát maximum
a vyjet nahoru na sjezdovku s nějakým slušným výsledkem. Zatím se na to těším, ale to asi přejde - vím,
že to bude hrozně těžký…“

Sandra Schützová
Stejně jako Petr Knop, i Sandra si odbyde letos na Tour de Ski premiéru. Pro českou
reprezentantku to bude zároveň i první start v letošním ročníku Světového poháru, do
kterého zatím vinou zranění nenaskočila. Před Vánocemi ale absolvovala závody Alpen
Cupu v Hochfilzenu a vedla si dobře – v bruslařském sprintu si připsala 10. místo,
v distančních závodech na 10 km dojela dvanáctá (bruslení) a osmá (klasika).
„Očekávám velmi náročné závody v nejlepší světové konkurenci se skvělou atmosférou.
Mým hlavním cílem je alespoň v jednom ze třech úvodních závodů získat své první body ve
Světovém poháru, nebo se k nim alespoň co nejvíc přiblížit.“ x

Pozvánky na lednové závody
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nedostatku sněhu doporučujeme sledovat aktuální přehled závodů
konaných v ČR na našem webu, případně navštívit webové stránky pořadatelů.
Závody FIS Světového poháru (mimo Tour de Ski):
16. – 17. 1. 2016
23. – 24. 1. 2016

SP Planica: sprint volně + team sprint
SP Nové Město na Moravě: 10 a 15 km volně + štafety

Alpen Cup:
8. – 10. 1. 2016

Planica: sprint volně + závody na 5, 10 a 15 km klasicky + skiatlon

Slavic Cup:
9. – 10. 1. 2016

Štrbské pleso (přemístěno): 5 a 10 km klasicky + 10 a 15 km volně

Ski Tour – leden 2016:
8. – 10. 1. 2016
16. 1. 2016
23. – 24. 1. 2016

ČEZ Jizerská 50
ČEZ Bedřichovský Night Light Maraton (přeložený závod)
Kašperská 30

Stopa pro život – leden 2016:
17. 1. 2016
30. 1. 2016

Prolog, Vysočina Arena (přeložený závod)
Jilemnická 50 ZP MV ČR

V lednu se rozjede Český pohár, ceny pro vítěze jsou nachystány
Sedm závodů započítávaných do nového ročníku Českého poháru v běhu na lyžích mělo
proběhnout během ledna, dva z nich už ale organizátoři museli zrušit kvůli nepřízni počasí.
V Jablonci se 2. a 3. ledna nepojede ani jeden z plánovaných závodů, které měly Český pohár
zahájit. „Vzhledem k nedostatku sněhu a meteorologickému výhledu na další období rozhodlo
vedení Ski klubu Jablonec nad Nisou spolu s STK ÚBD SLČR a organizačním výborem o
zrušení závodů bez náhrady,“ oznámili ve společném prohlášení předsedové klubu a sportovnětechnické komise ještě před Štědrým dnem. Snad se počasí umoudří, sníh bude a Český pohár
se v lednu rozjede!
Další plánované závody, započítávané do Českého poháru, by se měly jet v Novém Městě na Moravě v rámci mistrovství
republiky (16. a 17. ledna) a na konci ledna na Božím Daru (29. – 31. ledna), kde by měl zároveň proběhnout republikový
šampionát dorostu. V únoru absolvují svůj první pohárový závod také starší žáci, kteří by měli startovat na Zadově (6. a 7.
2.) a následně je čeká mistrovství ČR v Novém Městě na Moravě (19. – 21. 2.). Posledním pohárovým podnikem této
věkové kategorie bude březnové finále seriálu s názvem „Hledáme nové talenty“, kterého se zúčastní i mladší žáci.
Dospělí a junioři budou v únoru o body do Českého poháru bojovat v rámci Slavic Cupu v Harrachově (13. a 14. 2.), juniory
a dorostence pak čeká ještě Junior Cup (27. a 28. 2.). V březnu zakončí Český pohár dospělých a juniorů závody
mistrovství republiky (18. – 20. 3.), dorostenci se ještě předtím vydají do stopy v Jeseníkách (12. – 13. 3.).
Na vítěze Českého poháru pro rok 2016 v dospělé kategorii čeká hodnotná cena – kachlová a krbová kamna v hodnotě
přes 30 tisíc korun, která věnuje společnost HAAS+SOHN Rukov. „Naše kamna stejně jako běh na lyžích snoubí tradici s
nejmodernější technologií. Stejně jako v běhu na lyžích se dnes využívají nejnovější poznatky jak v materiálech lyží, oblasti
vosků a přípravě, tak i u výroby tradičních kamen se dnes využívají nejmodernější technologie zpracování i používaných
materiálů. Protože k zimě patří bílá barva, zvolili jsme modely kamen v bílé barvě, navíc oheň a teplo patří tematicky k
zimě. To vše jsou důvody, proč jsme se rozhodli podpořit Český pohár v běhu na lyžích,“ říká Michaela Cintlová, PR
manažerka společnosti, která má k lyžování hodně blízko - v dětství se věnovala závodně sjezdovému lyžování a běh na
lyžích měla jako doplňkovou disciplínu, na kterou nezapomněla a důležité závody i dnes pravidelně sleduje.
Závody započítávané do Českého poháru
16. – 17. 1. 2016
29. – 31. 1. 2016
6. – 7. 2. 2016
13. – 14. 2. 2016
19. – 21. 2. 2016
27. – 28. 2. 2016
5. – 6. 3. 2016
12. – 13. 3. 2016
18. – 20. 3. 2016

Nové Město na M.
Boží Dar
Zadov
Harrachov
Nové Město na M.
Jablonec
Jilemnice
Praděd
Jilemnice

Mistrovství ČR
Český pohár / MČR
Český pohár
Slavic Cup / MČR (sprint)
Mistrovství ČR
Český pohár – Junior Cup
Český pohár / HNT
Český pohár
Mistrovství ČR

dospělí, junioři, dorost
dospělí, junioři / dorost
žáci starší
dospělí, junioři
žáci starší
junioři, dorost
žáci starší / mladší
dorost
dospělí + dorost

Firma HAAS+SOHN Rukov vznikla v roce 1995 spojením bývalé
tradiční rumburské firmy Rukov s rakouskou společností Reischl
GmbH. Je jednou z nejvýznamnějších firem v děčínském okrese a v
současné době zaměstnává zhruba 200 zaměstnanců. V roce 2001
odstartovala výrobu peletových kamen a dnes je firma HAAS+SOHN jedinou, která nabízí kompletní sortiment ve svém
oboru a stala se specialistou na inovativní krbová kamna, zejména na krbová kamna s výměníkem. Nabídka zahrnuje vše
od krbových vložek přes krbová, kachlová a peletová kamna až po krbové stavebnice a sporáky.
Pro vítěze Českého poháru v dospělé kategorii společnost věnuje novinky letošní topné sezony 2015/2016:
kachlová kamna Savona s výměníkem a krbová kamna Olbia easy.

