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Lukáš Sacher, vedoucí realizačního týmu: 
„Test lyží je pro mě nejoblíbenější částí závodního dne.“ 

 
Jako vedoucí realizačního týmu musí zvládnout celou řadu aktivit a přes 
zimu kočuje stejně jako závodníci po jednotlivých štacích Světového 
poháru. Teď ho čeká novinka v podobě Ski Tour Canada. „I pro mě to je 
velká neznámá, na rozdíl třeba od Tour de Ski, která je tradiční akcí s 
dost stálými místy, kde už to člověk zná a ví, za kým zajít a komu 
zavolat,“ říká Lukáš Sacher, který u české reprezentace začínal jako 
servisman a servisu stále v den závodu pomáhá. „To je moje 
nejoblíbenější část dne, po snídani se šéfem stává Honza Pešina a 
jdeme do testů a přípravy lyží.“ Jeho práce ale začíná dlouho před 
samotným závodem a po průjezdu českých reprezentantů cílem zdaleka 
nekončí… 

 
Co všechno musíš jako vedoucí realizačního týmu zařídit, než se vůbec odjede nebo odletí na Světový pohár? 
Každý lyžařský rok pro mě začíná už na jaře schůzováním. Jakmile se odsouhlasí složení reprezentace a plán Světového 
poháru, tak se musí domluvit, jak bude fungovat celý realizační tým, kdo v něm bude a podobně. Finální příprava směrem 
ke svěťáku začíná někdy kolem Dachsteinu, kdy musím reprezentační týmy obléknout do SWIXu a zabezpečit lyžařským 
materiálem. Pak tým odjíždí na sever na první sníh a já mám zhruba tři týdny klid před bouří, než vyrazím za nimi na 
první závody Světového poháru. Před každým podnikem je třeba zabezpečit logistiku, to znamená kam, jak a čím se 
pojede, v kolika lidech a podobně. Komunikace s organizátorem je pro nás hrozně ulehčena online systémem FIS, ale 
samozřejmě platí, že si to člověk krásně naplánuje a pak jedna rýma všechno mění.  
 

Kdy se začalo s přípravami na Ski Tour Canada, která teď vypukne, a čím je specifická? 
Kanadská tour je logisticky náročnější částí seriálu Světového poháru, proto jsme ji řešili hned s plánovaním nové 
sezony. Od začátku byl plán, že do Kanady pojedou ti nejlepší a samozřejmě to komplikovaly různá zranění a 
nemoci, kterých jsme letos posbírali opravdu hodně. Proto se účast na Ski Tour Canada řešila až do posledních chvil 
před deadlinem. Specifické určitě je, že musíme veškerý materiál táhnout letadlem, protože našeho Craftera, kterým 
normálně jezdíme, nám do letadla nechtěli vzít (smích). 
 
Když už je řeč o cestování, jak vlastně během sezony vypadá a čím se jezdí? 
Realizační tým cestuje po drtivé většině závodů Světového poháru v autech. 
Musím říct, že máme štěstí, že mezi naše hlavní partnery patří Volkswagen 
Užitkové vozy, takže máme k dispozici stále nová auta, která jsou prostě super! Za 
zimu najedeme až 40 tisíc kilometrů, to je pak člověk opravdu rád, když ví, že může 
autu věřit a nikde ho nenechá. Poslední roky nám ve Volkswagenu vyšli vstříc a na 
zimu nás vybavují čtyřkolkami, takže jde o ideální stroje. Myslím, že takový největší 
extrém je klasická podzimní cesta Liberec – Kuusamo, což je 2 700 km. To i nám 
dojdou témata na hovor (smích).  
 
Když už je česká výprava na místě, kam míří jako první tvoje kroky? 
Číslo jedna je ubytování. Pak následuje zařízení mazací buňky, a když je vybaleno, 
tak se servis pouští do přípravy lyží do testů. Já většinou jdu ještě vyřídit papíry a 
platby a nejdůležitější je, nezapomenout podat finální přihlášku do závodu. Potom 
následuje porada vedoucích týmů, kde se člověk dozví veškeré informace k závodu 
a organizaci. Většinou po večeři následuje další schůzka s naším týmem, na které 
se domluvíme, jak bude vypadat následující závodní den. Kdo kdy a čím vyrazí, 
koho vezme, jaký je harmonogram testování, rozjíždění, startu a podobně.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zmínil jsi ubytování. Má český reprezentační tým nějaké speciální požadavky?  
Snažím se volit ubytování, které už znám, potom je všechno jednodušší. My víme, co můžeme čekat a i oni znají nás a 
naše potřeby. Takže pak paní na recepci je připravená na to, když přijdu, že chci snídani v 5:30 pro servis a podobné, 
jistě v kuchyni oblíbené, požadavky (úsměv).  
 

Co je potřeba zařídit přímo na místě pro závodníky, aby mohli startovat, a pro servis, aby mohl pracovat? 
Pro sportovce je to jen jeden důležitý papír, tzv. Final Entry. Ten se musí podat nejpozději dvě hodiny před poradou 
vedoucích týmů. Pro servis je zásadní mít dostatek prostoru na práci, vše ostatní je vedlejší. A samozřejmě je nutná také 
dobrá nálada, která se ale v Labuti, jak říkáme našemu Crafteru, vozí stále.  
 

Během závodního dne se také měníš v servismana…  
To je moje nejoblíbenější část dne, po snídani se šéfem stává Honza Pešina a 
jdeme do testů a přípravy lyží. Tím, že jsem začínal u týmu jako servisman, tak 
to pro mě není problém a baví mě to.  

 

Protože jsi přímo na místě, často zajišťuješ i aktuální fotky ze závodů. Fotíš 
rád? 
Jsem takový fotograf amatér… Jak jsem říkal, že mě baví testování, tak tohle je 
trochu opačný případ. Ale vím, že to je důležité – ať už ve vztahu k mediím nebo 
partnerům. Takže se snažím každý podnik Světového poháru zdokumentovat. A 
musím přiznat, že od letošní sezony, co mám zapůjčený super přístroj od 
společnosti Centrum FotoŠkoda, je to výrazně jednodušší a i fotky vypadají 
k světu. 

 

Co je třeba obstarat po skončení závodu? 
Po dojezdu jsem většinou první, kdo se se závodníky potká v cíli, a hned 
vytáčíme PR manažera Dana Pavlise, který tak dostává aktuální informace ze 
závodu, které bezprostředně po jeho skončení dává k dispozici médiím a 

veřejnosti na našem webu a Facebooku. Když je úspěch, tak je to všechno samozřejmě v pohodě, o něco horší to někdy 
je, když se nezadaří. Ale reprezentanti by měli být profesionálové po všech stránkách. 
 

Na závodech jsi v jednom kole, jak nejraději relaxuješ ve dnech volna, třeba když je po sezoně? 
Musím říct, že mám rád lyže všeho druhu, takže jakmile je nějaký čas, beru buď běžky nebo skialpy a jsem zase na 
sněhu. A taky hrozně rád vařím, od přítelkyně jsem k Vánocům dostal kurz u Pohlreicha, tak se těším na šéfa! x 
                 
 

Ski Tour Canada: Poslední podnik Světového poháru se třemi Čechy na startu 
 

Přesun do více než 6 000 kilometrů vzdáleného Montrealu a 
potom ještě dvousetkilometrový přejezd do dějiště prvního 
závodu v Gatineau. Tak vypadala cesta českých běžců na lyžích 
na poslední podnik Světového poháru, kterým je novinka letošní 
sezony s názvem Ski Tour Canada. Ta je obdobou evropské 
Tour de Ski a po jejím skončení budou známé výsledky celého 
ročníku SP. Než se tak ale stane, bude na závodníky čekat ještě 
přelet do více než 3 500 kilometrů vzdáleného Canmore. Na 
náročnou závodní šňůru odcestovali Lukáš Bauer, Martin Jakš a 
Petra Nováková. 
 

Trojici českých reprezentantů čeká v Kanadě 8 etap ve 12 dnech: tři sprinty, dva stíhací závody, skiatlon, klasický závod 
s hromadným startem a individuální bruslařský závod. A počítat musí i s výrazným hodinovým posunem, v Montrealu je o 
šest hodin méně než u nás. „Já jsem to mockrát nezažil, akorát před olympiádou ve Vancouveru, a když se letělo na 
druhou stranu do Sappora na mistrovství světa. V obou případech to ale bylo spojené s delší přípravou na místě, což bylo 
fajn. Uvidíme, co to s námi udělá, říká se, že aklimatizace trvá kolem pěti dnů,“ přemítal před čtvrtečním odletem Martin 
Jakš.  
 
 
 
 
 
 



 

 

„Asi to bude znát, ale věřím, že šest hodin zvládnu ještě dobře. Jsem sama zvědavá, jak se s tím vypořádám, ještě jsem 
to nezažila,“ říkala Petra Nováková, která do Kanady odletěla pouhých 14 hodin po příletu z mistrovství světa do 23 let, 
kde vybojovala bronz. „Je to takové nakopnutí, zvýšení sebedůvěry do posledních bojů. Určitě bych chtěla v Kanadě dál 
bodovat a ve sprintech se konečně dostat do rozjížděk, to by mi hodně pomohlo.“ 
 

Pro Lukáše Bauera bude Ski Tour Canada teprve druhým podnikem Světového poháru, 
kterého se v letošní sezoně poznamenané zraněními zúčastní. „Já tam jedu spíš předvést 
jednorázový výsledek, než že bych mohl pomýšlet na nějaké skvělé umístění v celé tour. 
Realita letošní zimy je bohužel zcela odlišná od jakýchkoli plánů, takže jdu do toho s tím, že 
musím být připravený i na boj o trochu jiné umístění, než bych si přál. Ale to dělá závodníka 
závodníkem, že se nevzdává, když to nejde. Můžu jenom překvapit,“ usmíval se před 
odletem nejzkušenější český reprezentant, který přímo v Canmore už závodil – v roce 1997 
tam vybojoval stříbro na juniorském mistrovství světa. „Ten šampionát byl velmi vydařený, 
měli jsme z toho trochu juniorské mistrovství republiky. Závod na 30 km volně sice vyhrál s 
výrazným náskokem Per Elofsson, ale já byl druhý, Martin Koukal třetí a Jirka Magál čtvrtý. 
Takže vzpomínky na Canmore mám strašně hezké!“ 

 
Na západní pobřeží Kanady se tour přesune v druhé části a uskuteční se tam polovina z 
osmi závodů včetně jediného klasického sprintu. „Sprinty asi nebudou mojí doménou, ale 
distance kolem 15 kilometrů by mi mohly sedět. Rád bych jel všechny závody slušně, hlavně 
na bodovaných příčkách. Když se jede kolem 20. místa, tak už je to dobré, rád bych se tomu 
přiblížil,“ říká Martin Jakš. A Lukáš Bauer dodává: „Já vyhlížím klasické závody, v těch bych 
měl být schopný předvést trochu lepší výsledek než v bruslení, ve kterém nejsou mé pocity 
nic moc. Na co se absolutně netěším, to jsou sprinty, které tam jsou bohužel tři. To mi 
samozřejmě sráží možnost bojovat o nějaké super umístění celkově.“ 

 
Petra Nováková se může těšit na skiatlon, ve kterém v letošní sezoně zajela zatím nejlepší umístění v podobě 
prosincového 6. místa v Lillehammeru. Tahle disciplína byla původně v plánu jak na Tour de Ski, tak na mistrovství světa 
do 23 let, v obou případech se ale skiatlon kvůli nepřízni počasí nakonec nejel. „Doufám, že teď už ho tam konečně 
nechají! Myslím, že tam zůstane, protože v Kanadě problém se sněhem nemají. Člověk si teď akorát bude muset zvykat 
na větší zimu, protože v Rumunsku bylo dost velké teplo. Ale o to to bude hezčí, zimní závod!“ 
 
Program Ski Tour Canada: 

1. 3., UT  Sprint volně    Gatineau  
2. 3., ST  13 a 20 km klasicky, hromadný start Montreal  
4. 3., PA  Sprint volně    Quebec   
5. 3., SO  10 a 15 km volně, stíhací závod  Quebec   
8. 3., UT  Sprint klasicky    Canmore  
9. 3., ST  Skiatlon, 2x 7,5 km a 2x 15 km  Canmore  
11. 3., PA 10 a 15 km volně   Canmore  
12. 3., SO 10 a 15 km klasicky, stíhací závod Canmore 
 

                 

 
Mládí vpřed aneb úspěchy českých dorostenců, juniorů a lyžařů do 23 let 

 
Dvě velké únorové mezinárodní akce přinesly českému běžeckému lyžování velké 
úspěchy, povzbuzení a naději do budoucna. Nejdřív se výbornými výsledky na 
olympijských hrách mládeže v Lillehammeru prezentovali Bára Havlíčková a Adam 
Matouš, na mistrovství světa juniorů a sportovců do 23 let pak bronzovou medaili 
vybojovala Petra Nováková, její bratr Michal zaznamenal umístění v první desítce a 
velmi dobře si vedl i Petr Knop nebo Anna Sixtová, kteří skončili do 15. místa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. Zimní olympijské hry, Lillehammer (12. – 21. 2.) 
 

Dva čeští běžci na lyžích startovali na prestižní mládežnické akci pro lyžaře ve věku od 15 do 18 
let a nevedli si vůbec špatně. Hned v úvodním atraktivním závodu s názvem cross-country cross si 
vyzkoušeli své dovednosti v obratnostní soutěži, která se jela stejným systémem jako sprint, tedy 
od kvalifikace po vyřazovací fázi až do finále. Adam Matouš se probojoval na trati se skoky, 
boulemi, slalomem a dalšími překážkami do čtvrtfinále a v celkovém pořadí skončil 21., Bára 
Havlíčková šla ještě dál, jako lucky loser postoupila až do finále a celkově obsadila výborné 8. 
místo (podrobnosti zde). 
 
V klasickém sprintu se více dařilo závodníkovi ČKS SKI Jilemnice, který vybojoval 11. příčku, mladá reprezentantka ze 
Šumavy byla sedmnáctá (podrobnosti zde). A těšila se na volnou pětku, ve které nakonec zaznamenala svůj nejlepší 
výsledek na olympiádě – 7. místo se ztrátou pouhých pěti sekund na medaili (podrobnosti zde). „S výsledky jsem opravdu 
moc spokojená! Vůbec jsem nečekala, že by to mohlo dopadnout takhle dobře. Na pětce chyběl na medaili kousek, ale i 
tak jsem se sedmým místem nadmíru spokojená. I to, že se mi povedlo přiblížit se ke světové špičce v téhle kategorii, i 
když jsem byla úplně nejmladší účastnicí, považuji za úspěch,“ uvedla ke své účasti talentovaná 15letá závodnice. Ani 
Adam Matouš se v posledním individuálním závodě neztratil a obsadil 14. příčku. „Byla to obrovská paráda! Závodit se 
světem je největší zkušenost, kterou v mých letech mohu zažít. Potkat se ve stopě s těmi nejlepšími, to je motivace do 
dalších tréninků a nová chuť se zlepšovat a jít dál,“ hodnotil svou účast na olympiádě.  
 
Oba čeští běžci pak měli startovat ještě v závěrečné týmové soutěži, nemoc Báry Havlíčkové ale bohužel vystavila těmto 
plánům stopku… „Všechno na olympiádě bylo parádní a velkolepé. Byla to obrovská zkušenost, ale ještě větší motivace 
do budoucna. Přála bych každému si to zažít!“ říkala česká reprezentantka už po svém návratu a zotavení. Svými výkony 
v Lillehammeru si navíc řekla o nominaci do ankety Evropského olympijského výboru na cenu Piotra Nurowski pro 
nejlepšího mladého evropského sportovce zimních sportů, kam ji navrhl jako svou zástupkyni Úsek běžeckých disciplín 
SLČR (podrobnosti zde). 
 

 
MS juniorů a lyžařů do 23 let, Rašnov  (22. – 28. 2.) 
 

Na olympijské hry mládeže navázal světový šampionát starších věkových kategorií, 
které bojovali o medaile v Rumunsku. Největšího úspěchu na něm dosáhla Petra 
Nováková, která brala bronzovou medaili v klasickém závodě kategorie do 23 let (více 
zde) a přidala páté místo ve skatu (více zde). „Jsem strašně ráda za medaili, je to pro 
mě úspěch! Samozřejmě jsem pokukovala po zlaté, tři čtvrtiny trati jsem na něj i jela. 
Ale jsem strašně ráda za bronz,“ radovala se 22letá závodnice karlovarského Slovanu 
po zisku cenného kovu, který česká výprava z MS do 23 let přivezla naposledy v roce 
2009 zásluhou Aleše Razýma ve sprintu. I v tom byla Nováková nejlepší Češkou, když 
skončila po čtvrtfinálovém vyřazení na 21. místě (více zde). 
 
Vydařený šampionát do 23 let má za sebou i Petr Knop, který v obou distančních 
závodech skončil těsně za první desítkou na 13. místě (více zde a zde). „Té desítky je 
škoda, o trošku mi to uteklo. Ale s klasikou i skatem jsem spokojený, akorát ze sprintu 
jsem byl trochu rozpačitý. Není to úplně moje disciplína, ale trošku mě mrzela ztráta, 
kterou jsem měl. Naštěstí se to pak vyvrbilo dobře a zajel jsem, co jsem chtěl,“ 
hodnotil svou účast na šampionátu 21letý závodník liberecké Dukly. 
 
Do první třicítky se v kategorii do 23 let vešla ve dvou závodech jeho oddílová 
kolegyně Petra Hynčicová (28. místo ve sprintu, 21. v bruslařském závodě), stejně 
jako Adam Fellner, závodník Fenix Ski teamu Jeseník (25. v klasice, 27. ve skatu) a 
na volné desítce také 26. Andrea Klementová (Fischer Ski klub Šumava Vimperk). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/uspech-na-uvod-olympiady-mladeze-osme-misto-v-podani-barbory-havlickove-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/adam-matous-se-na-oh-mladeze-probil-do-semifinale-sprintu-a-patri-mu-11-misto-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/dalsi-velky-uspech-bary-havlickove-na-oh-mladeze-7-misto-v-zavode-na-5-km-volne-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/aktuality/po-uspesne-olympiade-mladeze-nominoval-ubd-baru-havlickovou-na-cenu-piotra-nurowski
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petra-novakova-bronzova-na-ms-do-23-let-
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petra-novakova-pata-na-ms-do-23-let-petr-knop-obsadil-13-pricku
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/zacalo-ms-junioru-a-lyzaru-do-23-let-z-kvalifikace-sprintu-postoupily-dve-ceske-bezkyne
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/michal-novak-v-elitni-desitce-na-juniorskem-ms-petr-knop-13-v-kategorii-u23
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/petra-novakova-pata-na-ms-do-23-let-petr-knop-obsadil-13-pricku


 

 

Mezi juniory se blýskl umístěním v první desítce Michal Novák, který v klasickém závodě na 10 kilometrů vybojoval 8. 
místo (více zde). „Já jsem spokojený, protože konkurence je opravdu obrovská a být do 10. místa je super! Během 
závodu panovalo hrozné vedro, jeli jsme v krátkých tričkách, jelo se vyloženě na vodě… Poslední dvě kola to bylo 
opravdu dost těžké a síly ubývaly,“ přiznal 19letý závodník karlovarského Slovanu, který zmínil i náročné podmínky, které 
šampionát provázely. Český juniorský reprezentant pak zaznamenal výborný výsledek i ve skatu, když na 15km trati bral 
12. místo (více zde). 
 

Z českých juniorek se na šampionátu nejlépe předvedla Anna Sixtová, když si v posledním individuálním startu dojela 
pro 15. místo na volné desítce, čímž si splnila svůj vytyčený cíl. „Panuje strašně velká spokojenost! První dva starty se mi 
úplně nevyvedly, byla jsem z toho taková zklamaná, ale nakonec jsem si to vylepšila a jsem strašně ráda za to, jak to 
dopadlo!“ těšilo závodnici jabloneckého Ski klubu (více zde).  
 

Tu bohužel následně ve štafetách potkal pád, který znamenal ztrátu českého kvarteta ve složení Janatová, Sixtová, 
Staňková a Lubinová na nejlepší desítku a nakonec z toho bylo 12. místo. Smůlu si na závěr juniorského šampionátu 
vybrala i čtveřice českých juniorů, když hned na prvním úseku přišlápli a zlomili Ondřeji Dudkovi hůl. „Tím se dostal úplně 
na konec a výměna nás zbrzdila, takže na předávku přijel se ztrátou. Michal Novák pak jel úplně úžasně, ten to hodně 
sjel, a další dva kluci – Petr Pilz a Karel Macháč – předvedli výborný profesorský výkon. Myslím, že konečné osmé místo 
je super! Škoda jen té zlámané hůlky v úvodu,“ hodnotil výsledek juniorů Petr Michl (podrobnosti ze závodů štafet zde). x 
                 

 

Volkswagen Užitkové vozy: Spolehlivý partner českého běžeckého lyžování 
 

Jen servisní tým české reprezentace najede za sezonu kolem 40 tisíc kilometrů po Evropě 
a mnohdy se musí vypořádat s náročnými podmínkami panujícími v lyžařských 
střediscích. Čeští běžci na lyžích mají ale spolehlivého spojence – vozy Volkswagen 
Transporter a Crafter od dlouholetého hlavního partnera Úseku běžeckých disciplín 
SLČR, kterým je Volkswagen Užitkové vozy. „Běžecké lyžování je jedním z 
nejatraktivnějších zimních sportů v České republice a nám je blízké, protože vyžaduje 
vytrvalost a dlouhodobé úsilí. Dalším spojením mezi tímto krásným sportem a naší 
značkou je schopnost pohybu za zhoršených podmínek, v nichž naše vozy s pohonem 
všech kol 4Motion excelují,“ říká ke spolupráci s českým běžeckým lyžováním Pavel 
Demartini, marketingový manažer značky Volkswagen Užitkové vozy. 
 

Jaká auta má český tým k dispozici? 
Jedná se o tři vozy Transporter 4Motion a jeden vůz Crafter. Ani do těžkých provozních podmínek, které panují například 
při soustředění v Norsku nebo na ledovcích, není zapotřebí žádných speciálních úprav, jde o běžné sériové vozy. 
Transportery jsou v provedení Kombi s dlouhým rozvorem pro přepravu týmu a jejich osobního vybavení, zatímco 
skříňový Crafter slouží k převozu lyží, a má tedy speciální vestavbu s policemi. Z výbavy na přání jsou partnerské vozy 
vybaveny výkonnější klimatizací a topením s druhým výparníkem v prostoru pro cestující. Tím je zajištěno dobré klima i 
na dlouhých cestách v plném obsazení. To jsou všechno prvky, které jsou dostupné pro všechny naše zákazníky.  
 

Jaké jsou přednosti aut Volkswagen 
Užitkové vozy? 
Kromě nejvyšší úrovně užitných vlastností 
ve spojení s příkladnou robustností a 
spolehlivostí vynikají naše vozy nevídanou 
kombinací bezpečnosti a komfortu, která 
snese srovnání s nejlepšími osobními vozy. 
Pro modely značky Volkswagen Užitkové 
vozy je charakteristická také mimořádná 
hospodárnost a vynikající jízdní vlastnosti. A 
u verzí s pohonem všech kol 4Motion i 
schopnost jízdy ve velmi náročných 

provozních podmínkách po zpevněných i nezpevněných cestách. Zimní podmínky je tak nezaskočí a jsou pro takový 
provoz jako stvořené. 
 
 
 
 
 
 

http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/michal-novak-v-elitni-desitce-na-juniorskem-ms-petr-knop-13-v-kategorii-u23
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/michal-novak-12-na-ms-junioru-anna-sixtova-si-splnila-cil-15-mistem
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/michal-novak-12-na-ms-junioru-anna-sixtova-si-splnila-cil-15-mistem
http://www.czech-ski.com/beh-na-lyzich/zpravy-reprezentace/juniorsti-bezci-vybojovali-na-ms-8-misto-ve-stafetach-juniorky-byly-12-oba-tymy-ale-mely-v-zavode-smulu


 

 

Předpokládám, že sníh a hory nejsou jedinou překážkou, kterou Volkswagen zvládne. V jakých hraničních 
situacích či těžkých terénech se například užitkové vozy Volkswagen pohybují? 
Aktuálním příkladem je účast sériového vozu Volkswagen Transporter 4Motion na legendární Rallye Dakar. Vůz jel jako 
doprovodné vozidlo pardubického týmu Barth Racing a musel si poradit s drsným prostředím Jižní Ameriky od suchých 
pouští, přes prudké lijáky, až po jízdu ve velmi vysokých nadmořských výškách. 
 
Od nového roku se může česká reprezentace spoléhat na nový 
Transporter, který byl k vidění i během Světového poháru v Novém 
Městě na Moravě. Jaké jsou jeho výhody oproti předchozím řadám? 
Jednou z oblastí, v nichž přinesla generační obměna veliký pokrok, je 
bezpečnost, kterou zvyšuje velký počet inovativních bezpečnostních asistentů. 
Velký důraz jsme během vývoje kladli rovněž na komfort a hospodárnost. A v 
neposlední řadě naši zákazníci oceňují prodlouženou záruku na 4 roky nebo 
do ujetí 200 000 km. 
 
Jaké je postavení značky na trhu užitkových vozů? Ať už v České 
republice, Evropě či ve světě?  
V Česku jsme dlouhodobě na prvním místě v segmentu trhu, který zahrnuje užitkové vozy do 3,5 tuny včetně jejich 
osobních verzí, jako je například Caravelle či Multivan. Značka Volkswagen Užitkové vozy je úspěšná i celosvětově a 
v posledních letech dosahuje nejlepších prodejů ve své historii. Modely Caddy a řada T6 jsou lídry ve svých segmentech. 
                 

 

Pozvánky na březnové závody 

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

4. – 5. 3. 2016  Šumavská 30 – Nová Pec     ZRUŠENO 

5. – 6. 3. 2016  Telnická 15 – Adolfov v Kruš. Horách; přeložený závod propozice na našem webu 

5. – 6. 3. 2016  Český pohár st. žactva – Jilemnice   propozice a přihlášky na našem webu 

5. – 6. 3. 2016  Hledáme nové talenty – finále; Jilemnice   propozice a přihlášky na našem webu 

6. 3. 2016   Krňoulův memoriál – Capartice     propozice a přihlášky na našem webu 

12. – 13. 3. 2016  Klasifikační závod a VŠ liga – Jilemnice/Benecko  propozice na našem webu 

12. – 13. 3. 2016  Český pohár dorostu – Praděd     propozice a přihlášky na našem webu 

18. – 19. 3. 2016  MČR dorostu – Horní Mísečky    propozice a přihlášky na našem webu 

19. – 20. 3. 2016  MČR dospělých – Hančův memoriál; Horní Mísečky propozice a přihlášky na našem webu 

20. 3. 2016  MČR veteránů – Horní Mísečky    propozice a přihlášky na našem webu 

 
Alpen Cup: 
 

5. – 6. 3. 2016  Arber, GER: 5 / 7,5 / 10 / 15 km klasicky; 15 / 20 / 30 km volně; smíšená štafeta   

11. – 13. 3. 2016  Toblach/Dobbiaco, ITA: 2,5 / 3,3 km volně; 5 / 10 / 15 km klasicky; 10 / 15 km volně, stíhačka 
 

Ski Tour – únor 2016:  
 

5. – 6. 3. 2016  Orlický maraton – Deštné v Orlických horách; přeložený závod, podrobnosti zde 

5. – 6. 3. 2016  Mini Orlický maraton; přeložený závod, propozice na našem webu 
 

25. – 26. 3. 2016  JeLyMan – Velké Vrbno; přeložený závod, podrobnosti zde 

25. – 26. 3. 2016  Mini JeLyMan; přeložený závod, podrobnosti zde 
 

Stopa pro život – únor 2016:  
 

5. 3. 2016   Krkonošská 70 LAWI – Špindlerův Mlýn; podrobnosti zde 

12. – 13. 3. 2016  Karlův běh České spořitelny – Boží Dar; přeložený závod, podrobnosti zde 

 

 

http://zavody.czech-ski.com/event/list?filter.departmentid=3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6788?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6359?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6359?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6343?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6330?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6382?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6357?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6356?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6358?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://www.ski-tour.cz/
http://zavody.czech-ski.com/event/details/6436?returnUrl=%2Fevent%2Flist%3Ffilter.departmentid%3D3
http://www.ski-tour.cz/
http://www.ski-tour.cz/
http://www.stopaprozivot.cz/
http://www.stopaprozivot.cz/

