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AKTUALITY

POZVÁNKA

Senátor a předseda Podvýboru pro sport Jozef Regec je bývalý 
československý reprezentant v silniční cyklistice

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SE ROZRŮSTÁ

PŘÍPRAVA NOVÉ KONCEPCE SPORTU

REGIONÁLNÍ KONFERENCE K PODPOŘE SPORTU

V  současné době je ve sportovním 
odvětví otázkou číslo jedna nová 
a  dlouhodobá koncepce financová-
ní sportu. O  stabilitu se snaží pro-
střednictvím svých návrhů i politič-
tí představitelé. Výjimkou není ani 
senátor Jozef Regec, předseda Pod-
výboru pro sport, který má zároveň 
jako bývalý profesionální sporto-
vec k tomuto tématu o to blíž.

Co sportu podle vás nejvíce chybí?
Peníze a dlouhodobá koncepce toho, 
kam se má sport ubírat. A  situaci 
vnímám jako opravdu kritickou. Sice 
je to možná pět minut po dvanácté, 
přesto jsem rád, že se teď sport stává 
velmi důležitým politickým tématem 
a  věřím, že se konečně po několika 
letech podaří sportovnímu prostředí 
v České republice položit nové, velmi 
pevné, základy. 

Jak by měla ideální koncepce finan-
cování sportu vypadat?
Za klíčové považuji, aby sport měl jas-
ně definované financování. K  tomu 
potřebujeme především samostat-
nou rozpočtovou kapitolu a  politic-
kou shodu na tom, kolik peněz bude 
stát investovat do sportu a  kde tyto 
peníze získá. Také je třeba si říct, kam 
by se měl sport v České republice vy-
víjet a na jaké segmenty se zaměříme. 
Pokládáme za důležité se soustředit 
především na to, aby nám daleko více 
sportovaly děti a mládež. K tomu mu-
síme vytvořit příslušené podmínky, ať 
už v oblasti materiálního a  technické-
ho zázemí, tak v oblasti motivace tre-
nérů. Systém financování sportu pak 

musí být vysoce transparentní a  zá-
roveň jednoduchý, aby nedocházelo 
k některým nestandardním postupům. 

Jaký je naopak ten nejhorší scénář? 
S  trochou nadsázky mohu říct, že za-
chování současného stavu. Je velmi 
nedůstojné, že sportovci jsou odkázá-
ni na vůli nebo zlovůli některých po-
litiků, ať už na komunální nebo cent-
rální úrovni, a musí rok co rok chodit 
s  prosíkem doslova škemrat alespoň 
o  nějaké peníze pro svou sportovní 
činnost nebo investice. Panuje chaos, 
který brzdí jakýkoliv rozvoj nebo ale-
spoň obyčejné plánování. 

V minulosti se hodně hovořilo o vy-
tvoření Ministerstva sportu. Uvítal 
byste ho?
Pro mne je klíčové, aby sport měl svoji 
samostatnou rozpočtovou kapitolu, 
která bude mít jasně definované da-
ňové příjmy. Jestli pak bude tento roz-
počet spravovat ministerstvo školství 
právě kvůli těsné vazbě na sportovní 
výchovu, anebo vznikne samostatné 
ministerstvo, je spíše otázkou další 
diskuse a ekonomických analýz. 

Mělo by vlastní ministerstvo pro 
sportovce nějaké zásadní výhody?
Hlavní je, aby cesta mezi státním roz-
počtem, který bude financovat český 
sport, a  konkrétním sportovcem, na 
jehož činnost mají tyto peníze poslou-
žit, byla co nejkratší. Bylo by tragédií, 
kdyby se většina peněz ztratila nebo 
projedla po cestě anebo zabloudila ve 

spletitých chodbách jakéhokoliv stát-
ního úřadu. Pokud další diskuse ukáže, 
že řešením je samostatné ministerstvo, 
nebudu se podpoře této myšlenky 
bránit. Je třeba si uvědomit, že spor-
tu se v České republice věnuje více jak 
dva miliony lidí, jde o celospolečenský 
fenomén, který výrazným způsobem 
může přispět mimo jiné k rozvoji zdra-
vého životního stylu, ale být také eko-
nomickým činitelem. 

Dá se porovnat nynější situace fi-
nancování sportu s  tou, kdy jste 
sám závodil?
Situace je diametrálně odlišná. Nedo-
statek peněz způsobil vážné problémy 
především v  amatérském sportovním 
prostředí a nebýt hrstky nadšených tre-
nérů a  sportovních funkcionářů, mož-
ná by se už dávnou zhroutil celý sys-
tém sportovní průpravy dětí a mládeže. 
Pro sportovce na vrcholové úrovni se 
vždy zatím nějaké peníze našly, ale naší 
snahou je, abychom vytvořili stabilní 
financování aktivit pro celé sportovní 
prostředí, kde velký důraz chceme po-
ložit právě na děti a mládež. 

Myslíte si, že děti sportují dostatečně?
Právě zde vidím jedem z velkých han-
dicapů posledních let. Pokud se nám 
sportování dětí a  mládeže nepodaří 
včas podchytit a  zvrátit tento trend, 
nebudeme mít za chvíli ani žádné 
profesionální sportovce, protože jed-
noduše nebudou mít z  koho vyrůst. 
A  nelze opomenout ani technický 
sport. Fyzická zdatnost a  technické 
dovednosti jsou totiž spojenou nádo-
bou a jedno bez druhého podle mne 
v žádném sportu neexistuje. 

Pokračování na str. 2

Ve dnech 27. – 28. června 
2015 se na letišti v  Roudnici 
nad Labem uskuteční již 13. 
ročník tradiční letecko-spo-

lečenské akce Memorial Air 
Show, která bude věnována 
zejména oslavám 70. výro-
čí konce druhé světové války. 
Záštitu nad akcí převzal mimo 
jiné i prezident ČR Miloš Ze-
man. Kromě letecké show se 
můžete těšit na autogrami-
ádu hostů, bohatý kulturní 
program nebo na ukázku his-
torické i  současné pozemní 
techniky Armády ČR.

Sdružení sportovních sva-
zů ČR je se svými více jak 600 
000 členy druhou největší 
zastřešující sportovní or-
ganizací v  České republice, 
sdružující sedmnáct člen-
ských svazů s působností po 

celé zemi. V  letošním roce 
se Sdružení může pochlu-
bit nárůstem počtu členů 
v členské základně. K 1. led-
nu 2015 bylo ve svazech 
evidováno celkem 623 102 
členů. Nezanedbatelný je 
v celkovém počtu počet dětí 
a mládeže do 18 let, kteří se 
věnují technickým sportům. 
Těch svazy v  současnosti 
evidují 62 003, což je téměř 
10  % všech členů. Oproti 
loňskému roku je i  zde patr-
ný nárůst. Naopak o  21 se 
snížil počet sportovních 
klubů, kterých je nyní regis-
trováno 10 216.

Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy v čele s mini-
strem Marcelem Chládkem 
připravuje novou koncepci 
sportu v  České republice. 
Ministr vyzval Český olym-
pijský výbor a  zastřešující 
sportovní organizace – Čes-
kou unii sportu, Českou obec 
sokolskou a  také Sdružení 
sportovních svazů ČR – aby 
se na finalizaci koncepce 
podílely a  do konce března 

2015 zaslaly ministerstvu své 
návrhy a připomínky. Nová 
koncepce sportu poté bude 
předložena k  připomínkám 
Národní radě pro sport 
a  také podvýborům Posla-
necké sněmovny a  Senátu, 
jejichž členové se do pří pra-
vy koncepce sami zapojili. 
Cílem těchto snah by měl  
být přehlednější, adresnější  
a  především transparent-
nější systém sportu u nás.

V  rámci spolupráce Sdružení 
sportovních svazů ČR a  Čes-
ké unie sportu, jež vychází 
z  memoranda o  vzájemné 
spolupráci a  součinnosti 
těchto dvou organizací, od-
startovala v  letošním roce 
v  jednotlivých krajích České 
republiky série regionálních 
konferencí zaměřených na 
rozvoj a  financování spor-
tu. Úvodního lednového se-
tkání se zástupci samospráv 
měst a  obcí, které se konalo 
v Mikulově v Jihomoravském 
kraji, se kromě předsedy ČUS 
Miroslava Jansty a  jihomo-
ravského hejtmana Michala 

Haška zúčastnil i  předseda 
Sdružení sportovních svazů 
ČR Zdeněk Ertl. Ten si ne-
nechal ujít ani následnou 
konferenci, která se v březnu 
přesunula do Českých Budě-
jovic. Tématem konferencí 
je financování sportu na re-
gionální i  celostátní úrovni 
i  novela zákona o  podpoře 
sportu.

„Je nedůstojné, že sportovci musí 
rok co rok chodit s prosíkem 
škemrat alespoň o nějaké peníze.“

PTÁME SE

Sport nutně potřebuje stabilní 
a transparentní financování
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ZAJÍMAVOSTI

POTÁPĚČI OCEŇOVALI REPREZENTANTY

ONDŘEJ JEŽEK NEJLEPŠÍM MOTOCYKLISTOU 

Český motocyklový závodník 
a člen Ústředního Automoto-
klubu Ondřej Ježek vyhrál 
anketu o  nejlepšího moto-
cyklového jezdce ČR za rok 
2014. Počtem získaných hla-
sů v anketě serveru BikeRa-
cing.cz přitom jednoznačně 
dominoval. S  rekordním po-
čtem 1 462 hlasů, které Ond-
řej Ježek získal od fanoušků 
a  čtenářů tohoto serveru, až 
daleko za sebou nechal dru-
hého Karla Haniku s  856 
body. Třetí místo v  anketě 

náleží Jakubu Kornfeilovi, 
do první trojice se přitom ne-
vešla ani motocyklová ikona 
Karel Abraham. Ježek, kte-
rý byl loni v anketě druhý, je 
jezdcem týmu TripleM by 
Barni Racing Ducati a  v  le-
tošním roce bude bojovat ve 
Světovém poháru třídy Su-
perstock 1000. Právě v něm 
loni zvítězil v  italské Imole 
a  až do konce sezóny také 
bojoval o  celkové třetí mís-
to v  konečném hodnocení. 
„Je moc příjemné vědět, že 
mám v  Česku tolik přízniv-
ců. Doufám, že letos budu 
zajíždět kvalitní výsledky, že 
budu bojovat o  titul a  tahle 
fanouškovská základna se 
ještě rozroste,“ přeje si Ond-
řej Ježek, jehož závodní se-
zona odstartuje 12. dubna ve 
španělském Aragonu.

Dokončení ze str. 1

Česká politická scéna má ve svých 
řadách několik bývalých sportovců. 
S  jakou vizí jste do politiky vstupo-
val vy?
Do politiky jsem pochopitelně vstu-
poval s více tématy, ale je pravda, že 
sport je mojí srdeční záležitostí. Pro-
to jsem se také v  Senátu zapojil do 
práce v  rámci Podvýboru pro sport 
a  jsem rád, že i  teď nabíráme nový 
dech k tomu, abychom přiložili ruku 
k  dílu při tvorbě sportovní koncep-
ce. A  nikoliv až ve chvíli, kdy do Se-
nátu na konci legislativního procesu 

dorazí v  nějaké podobě nový spor-
tovní zákon. 

Je pro vás v celé problematice výho-
dou, že jste sám bývalý profesionál-
ní sportovec? 
Ano, může to být jistá výhoda, protože 
dobře znám prostřední profesionál-
ního sportu. Ale sport není jen ten na 
vrcholové úrovni. Pozornost musíme 
věnovat právě sportovní výchově dětí, 
investicím do trenérů, kteří odcházejí, 
ale i hřišť a tělocvičen, které nám padají 
na hlavu. Proto jsem rád, že se v rámci 
senátního Podvýboru pro sport sešla 
skupina velmi aktivních senátorů, kteří 
mají chuť pracovat na nové koncepci 
sportu a jsou připraveni do této práce 
vložit své dlouholeté zkušenosti. 

Sport nutně potřebuje stabilní 
a transparentní financování

Potápěči z maďarského bazénu 
vylovili 19 medailí!
V  roce 2015 probíhá jubilejní 
10. ročník světového poháru CMAS 
v ploutvovém plavání a čeští závodníci 
hned na jeho začátku zářili. První kolo 
závodů SP CMAS 2015 se uskuteč-
nilo v  jihoamerické Kolumbii, kam 
kvůli finanční náročnosti takové 
cesty čeští reprezentanti neodces-
tovali. Místem konání druhého kola 
bylo město Eger v Maďarsku, kam se 
naopak česká výprava vydala v plné 
síle. Závody probíhaly v  termínu 
27. února – 1. března a soutěžilo se 
v kategoriích dospělých a juniorů.

České ploutvaře v Egeru prověřila těž-
ká konkurence, startovalo 313 plav-
ců ze tří světových kontinentů, i  tak 
ale Češi dokázali z  padesátimetrové-
ho bazénu vylovit celkem 19 medai-
lí -  tři zlaté, deset stříbrných a  šest 
bronzových. Svaz potápěčů České 
republiky v  Maďarsku reprezentova-
li závodníci z  devíti klubů a  jedno-
značně nejúspěšnějším z nich byl klub 
Laguna Nový Jičín, jehož závodníci se 
postarali o 12 cenných kovů.

Jakub Jarolím, mistr Evropy a  svě-
tový rekordman, potvrdil svoji nad-

vládu v  disciplíně 100 BF, ve které 
triumfoval a  do posledních metrů 
dokonce útočil na rekordní čas. Re-
kord bohužel nepadl, ale zlatá me-
daile Jakubovi zůstala. Stříbrnou 
medaili si novojičínský závodník 
odnášel z  dvojnásobné tratě 200 BF 
a také ze sprintu pod vodou s mono-
ploutví. Martin Mazáč, další z novoji-
čínské Laguny získal v disciplínách 50 
PP a 100 PP stříbro a bronz. V disci-
plíně 50 BF si připsal druhou stříbr-
nou medaili a  vstup do sprinterské 
sezóny mu tak vyšel na výbornou.

Stejně povedený vstup do nové 
sezóny zaznamenala v  Maďarsku 
i  dvojnásobná světová šampionka 
mezi juniorkami Klára Křepelková. 
Ve své královské disciplíně 100 RP 
s přístrojem nedala soupeřkám šanci 
a  doplavala si pro zlato. Jako jedi-
ná juniorka v  závodě zaznamenala 
čas pod hranicí čtyřiceti vteřin. Dvě 
stříbrné medaile pak vybojovala na 
sprinterských tratích 50 PP a  50 RP. 
Junior Lukáš Fojtík, stejně jako Klára 
Křepelková z  Nového Jičína, dosáhl 
na tratích 50 RP a 100 RP s přístrojem 
na stříbrnou a bronzovou medaili.

Stejné medaile, tedy stříbro a bronz, 
získala také juniorka Gabriela Ho-

ráková z  KSP Olomouc na tratích 
50 BF a  200 BF. Kromě soupeřek bo-
jovala Gabriela i s nemocí, a tak jsou 
její úspěchy na SP CMAS 2015 ještě 
cennější. Další olomoucká závodnice 
Barbora Sládečková získala v  no-
vém českém rekordu stříbro v disci-
plíně 50 BF mezi ženami. Zlato na tra-
ti 50 PP a stříbro na 100 PP si odváží 
z egerského bazénu i mostecký junior 
Petr Podhorný.

Úspěchy jednotlivců podtrhly i  čes-
ké štafety na 4x100 PP. Bronzovou 
medaili v  českém rekordu získaly 
v  kategorii žen závodnice KSP Olo-
mouc. Mužská štafeta Laguny Nový 
Jičín také vybojovala bronzovou 
medaili a třetí bronz přidaly i junior-
ky z Uhlomostu Most.

V  rámci SP SMAS 2015 v  Egeru pro-
běhly i  závody Minaret Cup. Závod 
na 4x50 BF mezi ženami ovládly zá-
vodnice KSP Olomouc a  mezi muži 
závodníci Laguny Nový Jičín. Jakub 
Jarolím ve svém úseku 50 BF zaplaval 
dokonce nový český rekord. Druhé 
místo mezi juniorkami vybojovala 
děvčata Laguny Nový Jičín. V  závo-
dě 400 RP s  přístrojem doplavala na 
třetím místě Dominika Benešová 
z  Liberce a  Marek Páral ze Žďáru 
skončil druhý na trati 1 500 PP. 

V  Egeru se prezentovalo celkem 
64  potápěčských klubů a  v  jejich 
celkovém hodnocení se Laguna 
Nový Jičín umístila na vynikajícím 
druhém místě.

OCENĚNÍ NOVÁ AUTA PRO DOBROVOLNÉ HASIČE

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Počet diváků, kteří navštívili 
závody Světového poháru 
v biatlonu v Novém Městě na 
Moravě v únoru 2015.

100 400

Svaz českých potápěčů spo-
lečně se Svazem potápěčů 
Moravy a  Slezska uspořádal 
v  Chotilsku počátkem roku 
tradiční vyhodnocení výsled-
ků české reprezentace za rok 
2014. Ten byl pro české potá-
pěče velmi úspěšný. Z  mist-
rovství světa a Evropy si totiž 
přivezli sedm mistrovských 
titulů, čtyři stříbrné me-
daile a  devět bronzových 
kovů. Nejúspěšnější muži 
a  ženy přitom zazářili jak 
v  kategorii plavání s  plout-
vemi, tak i  v  orientačním po-
tápění. V  rámci slavnostního 
vyhodnocení byli vyhlášeni 

i  vítězové Českého pohá-
ru v  orientačním potápění, 
mezi muži zvítězil Jakub Ně-
meček, v  ženské kategorii se 
o  pohár podělily hned dvě 
reprezentantky, Eliška Ši-
můnková a  Zuzana Štěpán-
ková. Předání všech ocenění 
se společně ujali prezident 
Svazu českých potápěčů Pa-
vel Macura a prezident Svazu 
potápěčů Moravy a  Slezska 
Ivan Kratochvíl. V  roce 2015 
se vrcholných soutěží v potá-
pění dočká i Česká republika, 
v srpnu se v Liberci uskuteční 
mistrovství světa dospělých 
v orientačním potápění.

Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska se dočkalo pří-
jemného daru. Činnost sedmi 
okresních sdružení dobrovol-
ných hasičů v  Ústeckém kraji 
ocenili zástupci regionu věno-
váním sedmi nových osob-
ních vozů. Z  automobilů 
značky Dacia Logan v celkové 
hodnotě 1,7 milionu korun se 
nyní těší 1 500 hasičů z Děčí-
na, Chomutova, Litoměřic, 
Loun, Mostu, Teplic a  Ústí 
nad Labem. O  daru rozhod-
la Rada Ústeckého kraje, vy-
brané jednotky na podzim 
letošního roku obdrží ještě 
další hmotné dary ve výši při-

bližně šesti miliónů korun na 
potřebné vybavení, jako jsou 
motorové stříkačky, třívrst-
vé zásahové obleky nebo 
zásahové hadice. „Chtěli 
jsme ocenit práci, kterou 
dobrovolní hasiči odvádějí 
řadu let pro občany našeho 
kraje. Vážíme si jejich úsilí, 
odvahy a  obětavosti, s  kte-
rou přistupují k plnění úkolů 
nejen při hašení požárů, ale 
také při zásazích u  havárií, 
při povodních a dalších udá-
lostech,“ ocenil práci dob-
rovolných hasičů hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. 

PTÁME SE
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Pohádka na pokračování – českým 
biatlonistům se klaní svět
Po snovém představení, které na 
zimní olympiádě v Soči skončilo pěti 
medailemi, se k české biatlonové re-
prezentaci před sezonou 2014/2015 
upíraly oči fanoušků z celé republiky 
s velkými očekáváními. Kalendář byl 
od listopadu do března nabitý devíti 
závody Světového poháru a  vrcho-
lem v podobě světového šampioná-
tu. Rozpačitý rozjezd záhy vystřídalo 
biatlonové šílenství v Novém Městě 
na Moravě zakončené jednadvaceti 
stupni vítězů. Češi svůj sen uhájili 
a svět jim opět leží u nohou.

Výsledky z prvních závodů Světového 
poháru ve švédském Östersundu moh-
ly fanouškům připadat jako zklamání. 
Deváté místo smíšené štafety, až 62. 
místo komety Gabriely Soukalové ve 
vytrvalostním závodě. Čeští biatlonis-
té se však nevzdali a s dalšími závody 
ukazovali, že se s  nimi musí počítat. 
Ve slovinské Pokljuce konečně nena-
šla přemožitele ve sprintu Gabriela 
Soukalová. Po devíti letech se svého 
prvního pohárového vítězství, rovněž 
ve sprintu, dočkala v Oberhofu i Vero-

nika Vítková. V Ruhpoldingu byl tře-
tím nejúspěšnějším Michal Šlesingr 
v závodě s hromadným startem.

ŠTAFETOVÁ KRASOJÍZDA ŽEN
V rakouském Hochfielzenu se však za-
čala rovnou přepisovat historie, když 
ženské kvarteto Eva Puskarčíková, 
Gabriela Soukalová, Jitka Landová 
a  Veronika Vítková vybojovalo třetí 
místo ve štafetě – to byl však jen začá-
tek krasojízdy, kterou dívky předved-
ly. V  německém Oberhofu už Češky 
stály na nejvyšším stupínku (poprvé 
po 17 letech!), stříbrné Francouzky 
předstihly o  osm vteřin. V  Ruhpol-
dingu už nadělily druhým Bělorus-
kám více než minutu! Když do sbírky 
přibylo ještě jedno štafetové zlato 
na Holmenkollenu a  stříbro v  Anter-
selvě, o malém křišťálovém glóbu už 
bylo rozhodnuto de facto měsíc před 
ukončením sezony.

BIATLONOVÁ MÁNIE V NOVÉM 
MĚSTĚ NA MORAVĚ
Největší očekávání fanoušků však mí-
řila k zastávce Světového poháru v No-
vém Městě na Moravě. To, co se však 
událo ve Vysočina Areně předčilo i  ty 
nejdivočejší představy. Bouřlivá atmo-
sféra a divácký kotel čítající za pouhé 
tři dny 100 400 fanoušků zaskočil i za-

hraniční hvězdy, jako je Martin Fourca-
de nebo Darja Domračevová. „Všichni 
sportovci, kterých jsem se ptal, byli 
u vytržení a říkali mi: Kam se hrabe Ně-
mecko,“ líčil Michal Šlesingr. A šéf Čes-
kého svazu biatlonu Jiří Hamza dodal: 
„Že se lidé rvou o  lístky na biatlon, je 
nádherný sen.“ Přes třicet tisíc nadšen-
ců každý den hnalo domácí favority 
k vítězství. Čeští reprezentanti se divá-
kům za podporu odvděčili stříbrem ve 
smíšené štafetě, o den později si Vero-
nika Vítková k  svátku nadělila bronz 
ve sprintu. Úspěšnou bilanci doplnila 
ještě dvě pátá místa. A díky skvělé or-

ganizaci si Nové Město na Moravě hla-
sitě řeklo o to, aby se zde závody Svě-
tového poháru pořádaly v  budoucnu 
pravidelně.

MISTŘI SVĚTA!
Skvostnou formu chtěli čeští reprezen-
tanti předvést i  při vrcholné akci uply-
nulé sezony, na mistrovství světa ve 
finském Kontiolahti. Hned na úvod tri-
umfovala čtveřice Vítková-Soukalová- 
-Šlesingr-Moravec ve smíšené štafetě. 
Poté jakoby však potřebovali Češi na-
brat dech, několik čtvrtých míst Michala 
Šlesingra, umístění do desítky, střelecké 
trápení Veroniky Vítkové, propad žen-
ské štafety. Až druhá polovina šampi-
onátu opět znamenala návrat Čechů 
na nejvyšší stupně. Ve vytrvalostním 
závodě se ze stříbra radovala Gabriela 
Soukalová, z bronzu o den později On-
dřej Moravec, který posléze ještě přidal 
stříbro v závodě s hromadným startem. 
Celkem 21 pódiových umístění, čtyři 
Češi mezi elitní desítkou v celkovém 
pořadí Světového poháru, nejlep-
ší ženská štafeta, druhé místo žen 
a páté místo mužů v Poháru národů, 
třetí místo mezi smíšenými štafetami 
– tak zní biatlonová pohádka podle čes-
kého scénáře v sezoně 2014/2015, která 
byla opět snová! A  Exhibice šampiónů 
v Jablonci nad Nisou už byla jen děkov-
nou třešničkou na dortu.

BYLI JSME PŘI TOM

VÍTE, ŽE...

...  v  celkovém pořadí Světového poháru v  sezoně 
2014/2015 skončili hned čtyři čeští reprezentanti 
v  elitní Top Ten? V  ženském žebříčku se nejvýše umísti-
la Veronika Vítková na čtvrtém místě (793 bodů), šestá 
skončila Gabriela Soukalová (752 b.). Mezi muži šesté 
místo okupuje Ondřej Moravec (655 b.), osmé místo ná-
leží Michalu Šlesingrovi (630 b.).

...  česká ženská štafeta byla ze všech zdaleka nejúspěš-
nější? Kvarteto Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, 
Jitka Landová a  Veronika Vítková nenašlo v  konečném 
zúčtování Světového poháru v této disciplíně přemožitele 
a po zásluze v závěru sezony převzalo za štafetové závody 
malý křišťálový glóbus. Třemi vítězstvími, jedním stříbr-
ným a  jedním bronzovým stupínkem nedala česká čtveři-
ce soupeřkám šanci.

...  při všech devíti závodech Světového poháru a mistrov-
ství světa opanoval stupně vítězů někdo z  českých re-
prezentantů? Celkem 21 pódiových umístění – z  toho 6x 
první místo, 8x druhé místo a 7x třetí místo, to je skvostná 
bilance české biatlonové reprezentace. 

...  obrovské úspěchy českých biatlonistů vyzdvihl  
i Anders Besseberg, prezident Mezinárodní biatlonové 
unie IBU? Po skončení mistrovství světa ve finském Kon-
tiolahti neváhal přirovnat závody Světového poháru v No-
vém Městě na Moravě k největšímu překvapení této sezo-
ny. „Organizačně se už rovnají i Ruhpoldingu či Anterselvě. 
Musíme reagovat na to, co se v Česku děje. Je reálné, aby 
se od roku 2018 stalo Nové Město každoročním hostitelem 
Světového poháru,“ řekl Anders Besseberg. 

...  v únoru letošního roku se stal Ondřej Rybář nejlepším 
trenérem roku 2014? Prestižní ocenění získal od Unie 
profesionálních trenérů. Rybář v  uplynulé sezoně vyko-
nával funkci trenéra mužské biatlonové reprezentace 
a současně Gabriely Soukalové. V současnosti vede český 
tým jako šéftrenér. Přebere při dalším hodnocení pomy-
slnou štafetu po tak úspěšné sezoně jeden z Rybářových 
kolegů – trenér mužů Marek Lejsek nebo trenér žen Zde-
něk Vítek?   

...  Češi letos zářili i na Zimní světové univerziádě? Ze slo-
venského Štrbského plesa dovezla Jitka Landová zlato 
ze závodu s  hromadným startem a  bronz ze sprintu. Eva 
Puskarčíková skončila v „masáku“ druhá, ve sprintu pak 
čtvrtá, stejně jako Michal Krčmář.

Ondřej Moravec: „Skončili jsme 
pátí v Poháru národů, dva jsme 
mezi osmi v celkové klasifikaci 
Světového poháru, prostě to 
byla úplně špičková sezóna. A to 
nemluvím o holkách.“ 

Michal Šlesingr: „Takový boom, 
který tady teď zažíváme, je něco, co 
bych dřív nikdy nečekal. Je to pro 
nás biatlonisty úžasná doba.“

Gabriela Soukalová: „Navzdory 
nepříjemnému rozjezdu měla tahle 
sezona povedený závěr. Zase mě to 
začalo bavit.“

Veronika Vítková: „Druhé místo 
v Poháru národů je super pecka. 
Potvrzuje to sílu celého našeho 
týmu. Ukázaly jsme s holkami, že 
patříme k nejlepším, k velmocím.“


