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Předsezonní tisková konference OSÚ alpských disciplín SLČR 
 
Stojíme na prahu další velmi důležité předolympijské sezóny, s mistrovstvím světa 
dospělých ve Svatém Mořici, juniorů v Aare a tradičně nabitým programem Světových a 
Evropských pohárů a mnoha závody FIS. Všechny tyto akce budou velmi důležité pro 
nominaci a následně pro startovní pořadí na ZOH 2018. 
    
Úspěšná loňská sezóna 
Šárka Strachová i přes zranění na konci sezóny přesvědčila, že patří do nejužší světové špičky, 
čtyřikrát stála na stupních vítězů ve Světovém poháru a v hodnocení slalomářek obsadila 
celkově čtvrté místo. Kryštof Krýzl bodoval v devíti závodech Světového poháru a kolosálně 
vstoupila do prestižního seriálu Ester Ledecká, z prvních šesti účastí si pro body dojela 
čtyřikrát. Bodovat v SP dokázaly také Martina Dubovská, Klára Křížová a Kateřina Pauláthová. 
Gabriela Capová se probojovala do nejlepší stovky ve světovém žebříčku ve slalomu.  
Účast v RD A si výbornými výkony koncem sezóny zajistil Ondra Berndt a překvapivě také 
ještě junior Filip Forejtek.  
 
Mezi juniory pokračoval ve skvělých výkonech Jan Zabystřan a dařilo se i Janu Ouvínovi, který 
do juniorské kategorie vstoupil jako nováček. V této kategorii máme mnoho dalších 
nadějných závodníku. Mezi děvčaty stojí za zmínku výkony Veroniky Čamkové na MSJ. 
Smutným okamžikem loňské sezóny bylo ukončení závodnické kariéry Ondry Banka.  
 
Financování  
Svaz lyžařů ČR sdružuje šest olympijských úseků a dva neolympijské. V podstatě se jedná o 
osm sdružených svazů. Na zimních olympijských hrách se z celkem 102 sad medailí 50 
rozděluje v disciplínách FIS, kolem poloviny české výpravy tvoří lyžaři a snowboardisté. „Svaz 
je velmi úspěšný. Máme však velké obavy, že úspěšnost nebudeme schopni díky nedostatku 
financí udržet,“ řekl na tiskové konferenci úseku alpských lyžařů jeho předseda Aleš Krýzl.  
 
Rozpočet OSÚ AD oproti letům 2003 až 2005, kdy byl cca 15 mil. Kč, se v posledních letech 
pohybuje kolem 11 mil. Kč. Cca 2 mil. Kč úsek do letošní sezóny pokrýval z marketingu. 
„Vzhledem k tomu, že se nám v současné době nedaří zajistit společného partnera pro 
reprezentační tým (potřebná částka od jednoho partnera minimálně 1,5 mil. Kč), uvolňujeme 
většinu reklamních ploch závodníkům. Některým se daří si partnery zajistit, většina 
reprezentantů však v tomto okamžiku sezónu kompletně pokrytou nemá. Z finančních 
důvodů se nemohou účastnit SP v USA a Kanadě, i když účast mají vyjetou,“ řekl Krýzl. 
  
„Jsme rádi, že stát zvyšuje podporu sportu, peníze ale míří hlavně na mladé sportovce. Pro ty 
jsme schopní zajistit výborné podmínky, jakmile ale přejdou do seniorské kategorie, je 
finanční propad dramatický. Stát na své reprezentanty zapomínat nesmí, vždyť velké 
procento pozitivních zpráv o České republice v zahraničních médiích pramení ze sportu,“ 
popsal současný stav Krýzl.  
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Náklady alpským lyžařům nepokryjí ani prize money. „Pokud chce sjezdař myslet na nejvyšší 
příčky ve Světovém poháru, potřebuje zhruba 4-5 milionů Kč, Šárka Strachová si vloni na 
odměnách vydělala zhruba 2,3 mil. Kč,“ vysvětlil předseda úseku.  
  
K zajištění činnosti reprezentantů pomáhají svazu resortní centra a to Dukla a Centrum 
sportu MV ČR. „Patří jim za to velké poděkování. I jejich prostředky jsou však omezeny, 
pokrývají opět cca 15 až 25% z rozpočtu závodníků a ne všichni členové reprezentace jsou 
v těchto centrech zařazeni. Řešení tohoto problému vidíme ve zvýšení státní podpory 
reprezentace pro Svaz lyžařů ČR,“ navrhl Krýzl. 
 
Sezóna 2016/2017 
Příprava všech závodnic a závodníků finišuje. Všichni ji do dnešního dne absolvovali bez 
zdravotních problémů kromě Kryštofa Krýzla (kotník) a juniorky Veroniky Čamkové (pata). 
S drobnými problémy s kolenem se potýká i Jan Hudec. „Honza by měl být velkou posilou 
týmu, v úžasné pohodě je Šárka Strachová, a proto u ní věřím v další super sezónu,“ naznačil 
Krýzl, kdo by měl být tahounem týmu.  
 
Výborné výsledky v úvodu sezóny zajely i další reprezentanti. Martina Dubovská zvítězila ve 
třech slalomech v Jižní Americe a to 2 x FIS (ARG) a 1 x SAC (CHI). Velké poděkování patří 
Tomášovi Němcovi, díky němuž se podařilo uskutečnit skvělé týdenní soustředění v Zermatu 
a třínedělní soustředění v Chile pro tým pod vedením Tomáše Banka ve složení Filip Forejtek, 
Kryštof Krýzl (pro zranění chyběl v Chile), Ester Ledecká, Jan Zabystřan, navíc za účasti 
Ondřeje Berndta.  
 
Tato významná podpora přinesla výborné výsledky v průběhu posledního chilského týdne.  
Ester Ledecká proměnila ve vítězství osm z devíti startů v Jihoamerickém poháru a stala se 
jeho celkovou vítězkou. Ondřej Berndt poskočil ve FIS listině díky výsledkům v alpské 
kombinaci Jihoamerického poháru (5. a 6. místo při konkurenci srovnatelné se SP) na 46. 
místo (nejlepší životní umístění a výborný základ pro SP) a zlepšil FIS body ve sjezdu i Super 
G. Filip Forejtek se posunul v kombinaci z 350. na 126. místo, také on zaznamenal zlepšení i 
ve sjezdu. A velmi nadějný a nejmladší člen výpravy Jan Zabystřan se posunul v alpské 
kombinaci z 388. na 158. místo, ve sjezdu z 741. na 381. místo. Všichni zúčastnění muži si tak 
vytvořili výborný bodový základ pro start do další sezóny. 
  
Trenérské zajištění, realizační týmy 
Všichni reprezentanti jsou trenérsky i servisně personálně zajištěni. „Jsem velmi rád, že nám 
Tomáš Bank po odchodu Ondry zůstal doma. Funguje nadále jako šéftrenér reprezentačního 
týmu dospělých a zároveň nově jako osobní trenér Ester Ledecká. Její střídání disciplín (SB, 
AD) mu dává časový prostor se věnovat i mužům a juniorům,“ řekl Aleš Krýzl.  
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Světový pohár 2019 
Do České republiky se v roce 2019 po osmi letech vrátí podnik Světového poháru slalomářek. 
Pořádání Světového poháru žen ve slalomu a obřím slalomu (s největší pravděpodobností 
formát PGS, tedy paralelní obří slalom) bylo ČR přiděleno na 8. a 9. 3. 2019.  
 
 
Nominace na nejbližší závody SP 

- Soelden, GS 
o M. Dubovská 
o K. Krýzl, O. Berndt 

- Levi, SL 
o Š. Strachová, M. Dubovská, K. Pauláthová 
o K. Krýzl 

- Lake Louise, muži DH, SG 
o DH J. Hudec 
o SG J. Hudec + ??? 

- Killington, ženy SL, GS  
o GS M. Dubovská 
o SL Š. Strachová, M. Dubovská, K. Pauláthová 

- Beaver Creek, muži 
o DH J. Hudec 
o SG J. Hudec, K. Krýzl 
o GS K. Krýzl + ??? 

- Lake Louise, ženy DH, SG 
o K. Křížová, E. Ledecká + ???? 

 
Tuzemské akce 
Mezinárodní závody FIS  

- Poprvé v historii začínáme mezinárodním závodem FIS v zahraničí a to ve Pfelders 
(ITA) v prosinci – díky Ski klubu Velké Meziříčí a partnerovi akce O Style (Tomáš 
Ouvín), podpora pro přecházející do juniorů a juniory, získání dalších míst na 
závodech v ITA a GER  pro mladé 

- Akce Monínec - pro žáky a partnery 20. - 23. 11. 2016 
- Tradiční Předsilvestrovská Ski Show, 30. 12. Špindlerův Mlýn 
- Český pohár, MMČR a MČR juniorů 
- Skiinterkritérium Říčky – žáci 
- Tréninková centra – dobrá spolupráce s Melidou a.s., Mega plus s.r.o 

 
  
        Aleš Krýzl             Danuta Štrougalová 
    
předseda OSÚ AD SLČR          manažer OSÚ AD SLČR 
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Partner tiskové konference 

 
 

Partneři OSU AD 2016/17 

 

 

 
Generální partner žákovské reprezentace v alpských disciplínách 
 
 
 
Mediální partneři OSU AD 2016/17 
 
 
 
 
Partneři Czech Ski alpine pool 2016/17 
 
 
 

Partnerská lyžařská střediska: 

 

 


