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AKTUALITY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Kateřina Valachová, ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ KONFERENCE 2016

PROBLEMATIKA DOPINGU 2016

POČET DĚTÍ A MLÁDEŽE V RÁMCI SDRUŽENÍ 
SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČR VZROSTL

Kateřina Valachová je ve funkci mi-
nistryně školství, mládeže a tělový-
chovy teprve devět měsíců, ale za 
tu dobu už stihla rozčeřit vody spor-
tovního prostředí. Do svého úřadu 
nastupovala s  jasnými vizemi, jak 
sportu v  České republice pomoci. 
Oproti mnoha svým předchůdcům 
se neohání jen planými sliby, ale za 
její prací jsou již vidět výsledky.

S  jakými ambicemi a  cíli v  oblasti 
sportu jste do funkce nastupovala?
Chtěla jsem, aby sport byl dostupný 
všem, především dětem a  mládeži 
v  celé České republice. Aby se pod-
pořily pohybové aktivity na školách 
a aby se systémově zlepšil tok fi nanč-
ních prostředků sportovním klubům 
a  tělovýchovným jednotám. Proto je 
mou snahou posílit rozpočet MŠMT 
v  oblasti sportu a  s  tím zajistit trans-
parentní pohyb těchto peněz. A vzhle-
dem k  naší domluvě s  panem premi-
érem Sobotkou a  ministrem fi nancí 
Babišem se nyní zdá, že se navýšení 
prostředků pro sport už brzy podaří.

Co se vám v oblasti sportu doposud 
podařilo úspěšně zrealizovat?
Podařilo se mi pro sport zajistit navý-
šení fi nančních prostředků na 4,3 mld. 
pro rok 2016, pro rok 2017 by navýšení 
rozpočtu mělo být ještě vyšší, konkrét-
ně 6 mld., k čemuž se veřejně vyslovil 
i  ministr fi nancí. Finanční prostředky 
do sportu by měly i nadále růst a ide-
álně nejpozději v  roce 2025 bychom 
se výší státní podpory sportu měli do-
stat na průměr EU, který činí asi 13 mld. 
korun. Dalším pozitivem byla nová 
struktura dotačních programů MŠMT 
v  oblasti neinvestičních prostředků, 

které obsahují nově např. program 
na podporu sportování veřejnosti či 
organizace školního sportu. Na zlep-
šování a  především zjednodušování 
dotačních programů chceme dále 
intenzivně pracovat. Nejzásadnější 
novinkou je zcela nový Program VIII 
pro organizaci sportu ve sportovních 
klubech a tělovýchovných jednotách. 

V čem přesně Program VIII spočívá?
Poprvé v  historii putují fi nanční pro-
středky od MŠMT přímo sportovním klu-
bům a tělovýchovným jednotám, které 
o  dotaci samy žádají. Tyto prostředky 
jsou pak určeny přímo sportující mláde-
ži a dětem. Celkem jsme na Program VIII 
vyčlenili 362 mil. korun a další prostředky 
budeme účelově vázat na podporu čin-
nosti sportujících dětí a mládeže v rám-
ci programu na podporu sportovních 
svazů. Dosud MŠMT obdrželo 3 254 pí-
semných žádostí a v prvním kole už bylo 
vyhověno 2 042  klubům a  jednotám, 
kterým jsme přidělili 213 600 400 korun. 
Nyní probíhá administrace druhé části 
žádostí, které obsahovaly drobné chy-
by. V  některých případech budeme ješ-
tě vyzývat žadatele k doplnění. V rámci 
tohoto kola rozdělování tak podpoříme 
dalších 1 149 žádostí s celkovou dotací 
93 mil. korun. Druhou šanci budou mít 
také ti, kteří si nestihli v  prvním kole 
požádat. Začínáme chystat podmínky 
druhého kola výzvy s  celkovou alokací 
asi 50 mil. korun. Dle pozitivních ohlasů 
celého sportovního prostředí je vidět, 
že se jedná o  krok správným směrem. 
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, 
které doposud fi nanční prostředky pro-

střednictvím svých svazů nedostaly, mo-
hou nyní bez problémů na státní peníze 
dosáhnout. 

Ruku v  ruce s  rozdělováním peněz 
jde i transparentnost jejich toku…
Ano, to je pravda. I  z  toho důvodu je 
mojí snahou, aby veškeré prostřed-
ky do sportu přerozdělovalo pouze 
MŠMT a  nedocházelo tak k  roztříště-
nosti, která panuje nyní. Také odvody 
z loterií by měla dle mého názoru roz-
dělovat pouze jediná instituce, došlo 
by tak ke sjednocení podmínek a  kri-
térií pro přerozdělování fi nancí. Sport 
tímto krokem rozhodně o žádné pení-
ze nepřijde, naopak se postarám o to, 
aby byly spravedlivě rozděleny všech-
ny prostředky tam, kam mají.

Hodláte v  podpoře sportovního 
prostředí pokračovat i v budoucnu?
Určitě ano! Moje dosavadní kroky roz-
hodně nejsou jednorázovou akcí. Když 
vidím, jak mne lidé nejen ze sportovní-
ho prostředí v mých krocích podporují, 
motivuje mě to do další práce a určitě 
nemíním usnout na vavřínech. Neu-
stále sleduji situaci ve sportovním pro-
středí, i  proto jsem sestavila Národní 
radu pro sport, abych se v  důležitých 
otázkách mohla obrátit na skutečné 
odborníky. Zavedla jsem také pravidel-
ná setkávání se zástupci nejvýznam-
nějších sportovních svazů, osobně 
se účastním mnoha sportovních akcí, 
především těch pro děti a mládež. Neu-
stále hledám nové podněty ke zlepšení 
a témata, kterým je potřeba se věnovat. 
Na konec dubna připravuje minister-
stvo Národní sportovní konferenci na 
téma podpory a  vzdělávání mládeže, 
fi nancování a  legislativy sportu v  ČR. 
Rozhodně chci pořádat podobné kon-
ference pravidelně a  dlouhodobě se 
tak věnovat aktuálním tématům.

V  poslední době celým spor-
tovním světem hýbe otázka 
dopingu a  užívání podpůr-
ných látek. A to i díky vrcho-
lovým sportovcům z  mainst-
reamových sportů, jako jsou 
tenis či atletika. Aktuality 
a  důležité informace Anti-
dopingového výboru nejen 
pro sportovce  můžete sle-

dovat na www.antidoping.cz, 
kde je každý měsíc zveřejňo-
ván i  informační Bulletin An-
tidopingového výboru.

V  pondělí 25. dubna 2016 
pořádá ministryně školství, 
mládeže a  tělovýchovy Ka-
teřina Valachová 1.  ročník 
Národní sportovní konfe-
rence. Ta je určena zástup-
cům sportovních or ga nizací 
u  nás a  je důkazem zvýše-
ného zájmu ministryně 
o problematiku sportu v ČR. 
Nad názorovým fórem, jež se 
uskuteční v budově Poslanec-
ké sněmovny ve Sněmovní 
ulici v  Praze, převzali záštitu 
předseda Vlády ČR Bohuslav 
Sobotka a  předseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
ČR Pavel Hamáček. Program 
konference je rozdělen do 
tří tematických bloků, kte-
rými jsou Sportování dětí 
a  mládeže v  ČR, Financová-
ní sportu v ČR a třetím téma-
tem je Legislativa v  oblasti 

sportu. Na konci každého 
bloku bude vyhrazen pro-
stor pro diskusi. V  průběhu 
konference vystoupí se svými 
příspěvky zástupci sportov-
ních organizací, včetně před-
sedy Sdružení Zdeňka Ertla, 
předsedy ČUS Miroslava Jan-
sty či předsedy ČOV Jiřího 
Kejvala, a  chybět nebudou 
ani zástupci krajů a obcí. Vy-
stoupí zde také olympijský 
vítěz z  LOH 2008 v  Pekingu 
ve střelbě David Kostelecký. 
Kdo nebude na konferenci 
osobně přítomen, může vše 
v přímém přenosu sledovat 
na kanále YouTube. Zahájení 
konference, kterého se ujme 
sama ministryně školství, mlá-
deže a  tělovýchovy Kateřina 
Valachová, je naplánováno 
na 9 hodin, přepokládaný 
konec je přibližně v 17:30 ho-
din. Účast na konferenci je 
zdarma, v případě zájmu sta-
čí jen vyplnit přihláškový for-
mulář, který je k  dispozici na 
stránkách Ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy 
(www.msmt.cz) včetně pro-
gramu konference.

Sdružení sportovních sva-
zů České republiky, z.s., 
druhá největší zastřešující 
sportovní organizace v  Čes-
ké republice, se může po-
chlubit nárůstem počtu 
svých členů v kategorii dětí 
a  mládeže do 18 let. Zatím-
co v  roce 2014 činil počet 
dětí a  mládeže věnujících se 
technickým sportům, které 
zajišťuje 17 členských svazů 
Sdružení, 62  003, k  1. lednu 
2016 evidujeme 66 465 dětí 
a  mládeže do 18 let. Což je 
téměř 7% nárůst oproti loň-

skému roku. Celkový po-
čet členů je v  současnosti 
621  203. V  rámci členských 
svazů Sdružení evidujeme 
10 110 sportovních klubů.

„Mojí snahou je, aby veškeré 
prostředky do sportu přerozdělovalo 
pouze MŠMT a nedocházelo tak 
k roztříštěnosti, která panuje nyní.“

PTÁME SE

Moje dosavadní kroky ve sportu 
rozhodně nejsou jednorázovou akcí
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ZAJÍMAVOSTI

ODSTARTOVAL ČESKÝ POHÁR MLADÝCH HASIČŮ

DO SERIÁLU MS SUPERSPORTŮ VSTOUPIL 
ONDŘEJ JEŽEK ÚSPĚŠNĚ

Motocyklový jezdec Ondřej 
Ježek, člen ÚAMK, vstoupil 
v  roce 2016 do seriálu mist-
rovství světa Supersportů. 
Za tým Go Eleven na moto-
cyklu Kawasaki absolvoval 
první dva závody sezóny 
a  v  obou se mu podařilo 
bodovat. V  Austrálii obsadil 
8. místo, v  Thajsku mu po 
skvělé stíhací jízdě v  cíli pat-
řila 10. pozice. V  aktuálním 
celkovém pořadí patří čes-
kému závodníkovi 9. příčka, 

kterou se pokusí vylepšit již 
na začátku dubna ve Španěl-
sku. V  loňském roce bojoval 
Jakub Ježek ve Světovém 
poháru Superstock 1000, ve 
kterém obsadil 5. místo v ko-
nečném pořadí seriálu. Za 
to ho čtenáři serveru BikeRa-
cing.cz zvolili již podruhé za 
sebou motocyklistou roku! 
Ondřej Ježek získal 1 018 hla-
sů a o téměř 500 hlasů porazil 
druhého Jakuba Kornfeila 
a třetího Michala Práška.

Finále Světového poháru 
v Paraski hostily Krkonoše

Potápěči nezahálí, Jakub Jarolím 
už stačil překonat světový rekord 

Od pátku do neděle 4. – 6. března 
2016 se ve Vrchlabí v  Krkonoších 
konal fi nálový podnik Světového 
poháru v  Paraski 2016 a  čeští zá-
vodníci zde svedli i boj o titul mistra 
České republiky pro rok 2016. Poča-
sí se na začátku března umoudřilo 
natolik, že závody mohly v  daném 
termínu a  za krásného počasí pro-
běhnout neuvěřitelně hladce. 

Disciplína Paraski, provozovaná v rám-
ci Aeroklubu České republiky, v sobě 
(ostatně jak už její název napovídá) 
kombinuje dva na první pohled neslu-
čitelné sporty. Jsou jimi alpské lyžo-
vání (konkrétně obří slalom) a  soutěž 
v přistání na přesnost s padákem.

Do českých nejvyšších hor se kromě 
předních českých závodníků sjela 
v  rámci konání fi nálového kola Světo-
vého poháru celá světová špička této 
disciplíny. Diváci tak při závodech 
mohli fandit nejen Čechům, ale pod-
pořit mohli i  reprezentanty z Rakous-
ka, Slovinska, Nizozemska, Němec-
ka, Itálie či Švýcarska.

Jako první čekal na závodníky obří 
slalom, který se za slunečného počasí 
uskutečnil v pátek na černé sjezdovce 
v  Herlíkovicích. Závodníci absolvovali 
hned dvě měřená kola. Odpoledne 
pak byla bez velkého otálení zahájena 
druhá část soutěže, tedy seskoky 

s padákem. Doskočiště bylo připrave-
no na úpatí Kněžického vrchu a  díky 
počasí a  povětrnostním podmínkám 
se ještě v  pátek podařilo odskákat 
tři soutěžní kola ze šesti povinných. 
Zbylá tři kola byla na programu v so-
botu dopoledne, a  tak kolem 13. ho-
diny mohli pořadatelé závod ukon-
čit a přejít k vyhlášení výsledků.

Mistrem ČR v  kombinaci družstev se 
stal A  tým ČR a  v  kombinaci jednot-
livců se z výhry a mistrovského titulu 
radoval Jakub Rataj. V  závodu Svě-
tového poháru ovládl kombinaci 
družstev tým Slovinka, A tým ČR byl 
na krásném třetím místě. Kombinaci 
mužů vyhrál Slovinec Matej Bečan, 
mezi juniory kraloval Rakušan Sebas-
tian Graser a ženskou kategorii ovlád-
la Magdalena Schwertl.

Celkovými vítězi Světového pohá-
ru pak byli ve Vrchlabí vyhlášeni Se-
bastian Graser mezi muži a  zároveň 
i  juniory, mezi ženami soutěž ovládla 
Magdalena Schwertl a kategorii druž-
stev ovládl tým z Rakouska. Češi v této 
disciplíně obsadili celkově třetí příčku.

Zatímco sezóna Paraski se již pomalu 
nachýlila ke konci, jiné závody na členy 
Aeroklubu teprve čekají. V Abu Dhabi 
se rozběhl seriál závodů Red Bull Air 
Race 2016, v jehož startovní listině ani 
letos nechybí Martin Šonka a nově se 
do závodů zapojil i  druhý český pilot 
Petr Kopfstein, v Praze byl například 
zahájen seriál ETL Indoor. V plné síle 
se pak závodní sezóna členům Aero-
klubu rozběhne v  dubnu. Termíno-
vý kalendář je k  dispozici na webu 
www.aecr.cz nebo na www.sporty-cz.cz.

Od začátku letošního roku se naplno 
rozběhla nová sezona potápěčům. 
Už v polovině ledna odstartoval se-
riál celoročních závodů Moravsko-
slezské a České ligy mládeže. Mladí 
potápěči už ale stačili svou formu 
porovnat i se zahraniční konkurencí.

Prvním závodem letošní sezony bylo 
v  sobotu 16. ledna první kolo seriálu 

Moravskoslezské ligy mládeže v pla-
vání s  ploutvemi a  rychlostním pla-
vání, které se uskutečnilo ve Zlíně. Ve 
stejném termínu v  Mostě pro změnu 
proběhlo úvodní kolo České ligy mlá-
deže. Závody, kde poměřují síly po-
tápěči ve věku do 15 let, se uskuteční 
postupně v  průběhu celého letošního 
roku. Druhé kolo na Moravě proběhlo 
12. března ve Žďáru nad Sázavou, kde 
se závodů zúčastnilo celkem 364 plav-
ců ze šesti moravských klubů. O týden 
později se podruhé představili i plavci 
z  Čech. V  krytém bazénu v Táboře na-
stoupilo do závodu 110 plavců z deseti 
českých klubů. 

Tři kola už má za sebou Světový pohár 
CMAS v plavání s ploutvemi, kde rov-
něž nemohli chybět čeští reprezentan-
ti. Úvodní závody v  polské Poznani 
23. až 24. ledna byly pro českou vý-
pravu velmi úspěšné. Zlatou medaili na 
trati 100 metrů RP získala Barbora Ba-
yerová z KPM Pulec Praha, na druhém 
místě skončila Kristýna Cimrtová z KP 
Česká Lípa. Hned dvě stříbrné medaile 
si z Polska přivezl Jakub Jarolím z La-
guny Nový Jičín, který uspěl v závodě 
na 100 metrů BF i 200 metrů BF. Nouze 
nebyla ani o  bronzové kovy. Na trati 

400 metrů RP ho vybojovala Dominika 
Benešová (Aqua Klub Liberec), v závo-
dě 50 metrů PP si pro něj doplaval Mi-
roslav Menc (Aqua Klub Liberec) nebo 
David Musil z Čochtanklubu Žďár nad 
Sázavou v závodě na 400 metrů RP. Dru-
hý kov získala opět Barbora Bayerová, 
tentokrát na trati 50 metrů PP. Rovnou 
tři bronzy si dokázala vyplavat Zuzana 
Svozilová z KSP Olomouc, která se na 
stupně vítězů dostala v  závodech na 
200 metrů PP, 400 metrů PP a 800 met-
rů PP. Jakub Jarolím i Zuzana Svozilo-
vá díky svým výkonům zároveň získali 
důležité nominační limity A  na mis-
trovství světa. V  pořadí druhé kolo 
závodů Světového poháru CMAS se 
o víkendu 26. až 28. února uskutečni-
lo v  maďarském městě Eger. Zde se 
v mnohem větší konkurenci medailově 
prosadil jen bronzový Jiří Vyskočil 
z  KSP Olomouc v  závodě 200 metrů 
BF. V  italském Lignanu však v  třetí 
části seriálu ve dnech 19. – 20. března 
zazářil Jakub Jarolím z  KVS Laguna 
Nový Jičín, když překonal seniorský 
světový rekord v disciplíně 100 metrů 
BF časem 0:42,31 s. K tomu ještě přidal 
zlato ze závodu na 50 metrů BF a 4x50 
metrů BF včetně stříbra ve štafetě na 
4x100 metrů. 

ÚSPĚCHY

STALO SE

PSÍ HRDINOVÉ OPĚT VYRÁŽEJÍ DO AKCE

V  sobotu 19. a  v  neděli 
20. března 2016 byl ve spor-
tovní atletické hale Střelnice 
zahájen další ročník České-
ho poháru v  běhu na 60 m 
s  překážkami mladých hasi-
čů. Závod Jablonecké šede-
sátkování pro mladé hasiče 
doplnil závod Jablonecké 
stovkování, ve kterém se na 
stometrové trati s překážkami 
představili dorostenci a  do-
rostenky. Do Jablonce se na 
závody, které slavnostně za-
hájili hejtman Libereckého 

kraje Martin Půta a primátor 
Liberce Tibor Batthány, sjelo 
celkem 966 mladých hasičů 
a  dorostenců. V  rámci letoš-
ního ročníku Českého poháru 
mohou závodníci v  kategori-
ích starších chlapců a  děvčat 
používat DIN i  ROTT spojky, 
díky čemuž byly letošní časy 
o půl vteřiny lepší, než časy 
závodníků loni. Kompletní 
výsledkový servis z  jablo-
neckých závodů nalezne-
te na www.dh.cz nebo na 
www.sporty-cz.cz.

S  blížícím se jarem pomalu 
startuje i  sezona kynologům. 
Prvním ostrým závodem 
psích hrdinů byl VI. ročník 
zimního závodu s  příhod-
ným názvem „O  zmrzlou 
vranu“. Ten se uskutečnil 
v  sobotu 27. února v  areálu 
Kynologického klubu Brno-

-Rybníček v  Brně-Komárově. 

Závodu se zúčastnila bezmá-
la čtyřicítka kynologů, kteří 
soutěžili ve čtyřech katego-
riích – ZZO, ZZO 1, ZVV1/
IPO 1 a  IPO 3. V  kategorii 
poslušnosti (ZZO) nastoupilo 
jedenáct psů se svým pánem, 
stejně jako v  kategorii ZZO 
1. Psi v  těchto kategoriích 
absolvovali cvičení na aport, 
přivolání a  los. Do kategorie 
ZVV1, kde se hodnotila obra-
na, poslušnost a  los, se zapo-
jilo pět soutěžících, v části IPO 
1 nastoupilo devět účastníků, 
trojici soutěžících pak měla 
kategorie IPO 3. Napilno měli 
psi i  19. března, kdy se ko-
naly hned dvě zajímavé akce. 
V Hněvošicích proběhl 4. roč-
ník Hněvošického poháru, 
v  Miroslavi se pro změnu ko-
nal Závod o Miroslavský po-
hár, a to již podesáté.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Tolik medailí získalo jedenáct svazů 
spadajících pod Sdružení sportovních 
svazů ČR v roce 2015. Členové jednotlivých 
reprezentací vybojovali 93 zlatých, 
58 stříbrných a 60 bronzových cenných 
kovů z mezinárodních soutěží.
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... Gabriela Soukalová získala i další cenné trofeje? Kromě 
prvenství v celém seriálu závodů získala ještě tři malé glóby 
za vítězství v dílčích disciplínách, a to ve sprintu, stíhacím 
závodu a závodu s hromadným startem.

... v celkovém pořadí Světového poháru v sezoně 2015/2016 
bodovali i další Češi? V ženském žebříčku se kromě vítězky 
Gabriely Soukalové (1 074 bodů) v Top Ten umístila i Vero-
nika Vítková na 8. místě (703 b.), Eva Puskarčíková fi guruje 
na 28. místě (292 b.), Lucie Charvátová obsadila 31. příčku 
(224 b.), Jitka Landová je na 77. místě (22 b.) a Jessica Jis-
lová na 92. místě (7 b.). Mezi muži se nejlépe dařilo Michalu 
Šlesingrovi na 18. místě (424  b.), na 23. místo se vyšplhal 
Michal Krčmář (384 b.), 25. je Ondřej Moravec (373 b.), na 
53. místě je Jaroslav Soukup (98 b.) a 77. příčka patří Tomá-
ši Krupčíkovi (22 b.).

.... šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář se stal Trenérem roku 
2015? V  prestižní anketě Unie profesionálních trenérů 
Českého olympijského výboru triumfoval Rybář podruhé 
za sebou. O jeho výhře v anketě rozhodovaly hlasy 108 čle-
nů trenérské unie z 35 sportovních svazů. 

... se biatlonisté neztratili ani na mistrovství Evropy, které 
se konalo od 24. do 28. března v ruské Ťumeni? Do bojů 
o  medaile zasáhlo osm Čechů, kteří se dokázali probojo-
vat i  do elitní desítky, jako například Barbora Tomešová 
(8. místo ve sprintu) nebo Jessica Jislová (6. místo v závodu 
s hromadným startem). O největší radost se však postaral Ja-
roslav Soukup, který vybojoval stříbrnou medaili ve stí-
hacím závodu. Tři medaile vybojovali Češi i na MS dorostu 
a juniorů v Rumunsku.

... se fanoušci dočkali svých oblíbenců v  Jablonci nad Ni-
sou? V areálu v Břízkách se ve středu 23. března konaly tra-
diční exhibiční závody, které jsou zároveň mistrovstvím 
České republiky. Tisíce diváků se bavily při hodinové auto-
gramiádě Gabriely Soukalové, ale i při sportovních výkonech 
reprezentantů. Tituly mistrů ČR vybojovali Veronika Vítko-
vá a Michal Krčmář.

... v termínu od 16. do 18. prosince 2016 uskuteční závody 
Světového poháru opět v  Novém Městě na Moravě? Or-
ganizátoři již postavili zásobník sněhu za 27 milionů korun, 
který pojme 60 kubíků technického sněhu. Vstupenky jsou 
v předprodejích již nyní. 

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete 
na www.sporty-cz.cz. 

VÍTE, ŽE...Biatlonový svět skloňuje jediné 
jméno. Královny Gabriely Soukalové

Na začátku biatlonové sezony 
o  tom všichni snili. Aby český zá-
vodník opět vyhrál celkové pořadí 
Světového poháru. A sen se stal sku-
tečností po dlouhých 26 letech. Ga-
briela Soukalová na trati i  střelnici 
od začátku dominovala a po zásluze 
usedla na biatlonový trůn. Audien-
ce u královny Gabriely začíná...

Sezona 2015/2016 odstartovala na 
konci listopadu ve švédském Öster-
sundu a Češi do ní vlétli ve velkém sty-
lu. Hned v prvním závodě smíšených 
štafet si ve složení Veronika Vítková, 
Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr 
a  Ondřej Moravec dojeli pro bronz. 
Poté se však ženský a mužský tým oci-
tl ve zcela jiném rozpoložení. Zatímco 
ženy se pravidelně umisťovaly mezi 
nejlepšími závodnicemi, muži se trá-
pili. Suverénní start předváděla zejmé-
na Gabriela Soukalová, která se hned 
usadila v  čele průběžného celkového 
pořadí Světového poháru. Tehdy ještě 
netušila ani ona sama, že trůn jí bude 
patřit i po konci celé sezony.

OD TRÁPENÍ K NEJVYŠŠÍM PŘÍČKÁM
Svůj prostor si však ve startovním poli 
postupně proráželi i  další biatlonisté, 
kteří do té doby stáli veskrze v  pozadí. 
V rakouském Hochfi lzenu ve sprintu na 
7,5 km překvapila Lucie Charvátová 
skvělým pátým místem. Jen o týden dří-

ve jí přitom ve sprintu patřila až 67. příč-
ka. Ve slovinské Pokljuce, nejoblíbenější 
destinaci českých biatlonistů, se těsně 
pod stupně vítězů ve sprintu prodrala 
i  díky čisté střelbě Veronika Vítková. 
Do hromadného závodu určeného pro 
30 nejlepších závodnic se poprvé v his-
torii podívaly hned čtyři Češky, a to díky 
skvělému výsledku ve stíhačce.

S  přelomem roku se vrátila forma 
i  do mužské části reprezentace. 
Skutečné zmrtvýchvstání proběhlo 
v  německém Ruhpoldingu. Silným 
impulzem pro Ondřeje Moravce 
bylo narození dcery Rozárky, které 
věnoval skvělé druhé místo v  závodě 
s  hromadným startem. K  tomu přidal 
ještě osmé místo ve stíhacím závodu 
a  třinácté ve sprintu. Do popředí se 
začal drát i  Michal Šlesingr, který ve 
stíhačce vybojoval bronz nebo Michal 
Krčmář, který zazářil v dalším závodu 
s hromadným startem, kdy si dojel pro 
životní páté místo. 

NEVYZPYTATELNÉ ŠTAFETY
Nervy drásající chvíle si pro fanouš-
ky připravila ženská štafeta. V  Ru-
hpoldingu kvarteto ve složení Eva 
Puskarčíková, Jitka Landová, Lucie 
Charvátová a  Veronika Vítková bo-
jovalo často se střelbou, Charvátová 
se nevyhnula ani trestným kolům. 
Z třináctého místa ji na šesté dokázala 

vytáhnout až fi nišmanka Vítková. Ješ-
tě bláznivější štafetu předvedly ženy 
v italské Anterselvě. Puskarčíková tra-
dičně závod skvěle rozjela, Charvátová 
na druhém úseku jela dokonce první. 
Obávaná stojka ji však opět poslala 
na dvě trestná kola a česká štafeta se 
rázem propadla na 12. místo. Soukalo-
vá však v tu chvíli rozjela neuvěřitelný 
stíhací závod, kdy předjížděla jednu 
závodnici za druhou a  předávala do-
konce na čtvrtém místě. Veronika Vít-
ková pak navázala v podobném duchu 
a dojela druhá! Vskutku bizarní zážitek 
zažila štafeta i v americkém středisku 
Presque Isle, kam si pro zlato dojela 
dokonce za tmy. 

KŘIŠŤÁLOVÁ TŘEŠÍNKA NA DORTU
Na vrcholu sezony, při březnovém mis-
trovství světa v Norsku si však forma 
biatlonistů vybrala svou daň. Přestože 
se Češi několikrát podívali do elitní de-
sítky, z  šampionátu se vrátili bez je-
diné medaile. Naopak smolných čtvr-
tých míst bylo hned několik. I  přesto 
Gabriela Soukalová uhájila své vedení 
Světového poháru před Francouzskou 
Marií Dorinovou-Habertovou, která na-
opak na mistrovství světa dominovala. 
Do konce sezony zbývaly poslední tři 
závody v  ruském Chanty-Mansijsku, 
Sibiř však zafungovala na Gabrielu 
Soukalovou jako živá voda. Ve sprintu 
nejprve dojela druhá a když ve stíhačce 
skončila čtvrtá, bylo jasné, že o vedení 
Světového poháru už nepřijde. Byly 
to ty nejsladší „brambory“. 

Díky fantasticky vyrovnané formě, kdy 
během 25 závodů stála 11x na stup-
ních vítězů, čtyři závody vyhrála 
a  pouze jednou neskončila v  elitní 
desítce (nejhůře skončila jedenáctá) 
mohla Gabriela Soukalová v rudých ša-
tech od Beaty Rajské vyzdvihnout nad 
hlavu velký křišťálový glóbus pro 
nejlepší ženu sezony 2015/2016. To 
se naposledy podařilo před dlouhými 
26 lety Jiřině Adamičkové-Pelcové.

BYLI JSME PŘI TOM Gabriela Soukalová: „Jsem z toho 
pořád docela nejistá. Nevím, jak se 
s triumfem popasovat. Ježíšmarjá, 
já vyhrála svěťák. Jen o tom mluvím 
a je mi z toho úplně horko.“

Michal Krčmář: „Podal jsem své 
absolutní dosavadní maximum. 
Užívám si to a vezu se na vlně, která 
mě furt drží.“

Michal Šlesingr: „Když jsem trošku 
nabroušenej, většinou je to pak pro 
mě na střelnici dobré.“ 

Veronika Vítková: „Já se při štafetě 
v Presque Isle tak hrozně bála, 
nebylo nic vidět. Bylo to vlastně 
i vtipné. Ve sjezdu stáli organizátoři 
s roztaženýma rukama a označovali 
tak kraj tratě.“
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