
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

NOC TULENÍCH PÁSŮ ALPINE PRO 2009  
 

Janské Lázně - 7. ročník skialpinistického závodu NOC TULENÍCH 
PÁSŮ ALPINE PRO odstartoval v náhradním termínu v sobotu 28. února 
v pět hodin odpoledne na náměstí v Janských Lázních. Mezi 164 účastíků, 
kteří spolu soupeřili na  dvou tratích, si našel cestu i pátý muž světa 
z loňského roku Peter Svatojánký ze Slovenska, nebo stříbrná z loňského 
světového i letošního Evropského šampionátu, domácí Karolína Grohová. 

 
Místo tradiční první soboty v lednu si 

dali skialpinisté Bergans Českého poháru ve 
skialpinismu 2009 dostaveníčko v Janských 
Lázních poslední den v únoru. Po startu v pět 
hodin odpoledne bylo díky přesunu termínu vidět 
denní světlo až na vrchol prvního stoupání, 
potom už byly předepsané čelové lampy 
nezbytně nutné. Trasa závodu zůstala proti 
loňským rokům prakticky beze změn, po 
úvodním běhu s lyžemi v rukou z centra 
Janských Lázní následovalo nasazení lyží u 
spodní stanice lanovky na Černou horu, a potom 
nejdelší výstup závodu na její vrchol. Po sjezdu 

okolo Kolínské a Pražské boudy do Pece pod Sněžkou zdolali závodníci výstup na Hnědý vrch, 
nejdříve na lyžích, v místě nejstrmějšího stoupání putovali lyže na batoh a ke slovu přišly stoupací 
železa – mačky. Po návratu do Pece a výstupu osvětlenou sjezdovkou Javor přišel na řadu 
nejnáročnější sjezd v neupraveném terénu k Červenokostelecké boudě v Javořím dole a závěrečný 
výstup zpět na Černou horu. Potom už jenom zpátky do Janských Lázní a závěrečný seběh na 
kolonádu do centra města, kde byl cíl. Závodníky na delší trase čekalo 23 kilometrů a víc než 1800 
nastoupaných metrů, kratší trasa nezahrnovala výstup  na mačkách na Hnědý vrch, ani výstup 
osvětlenou sjezdovkou Javor v Peci pod Sněžkou a během čtrnácti kilometrů nastoupali její účastníci 
1100 metrů převýšení. Zkrácená trasa startovala o čtvrt hodiny později a byla určená pro juniory, 
kadety,  OPEN kategorie a závodníky kategorie telemark.  

V hlavních kategoriích mužů, žen a veteránů se 
prezentovalo  62 závodníků, kromě zmiňovaného Petra 
Svatojánského se na startu objevil Andrzej Bargiel z Polska, který 
těsně před startem letošní NOCI TULENÍCH PÁSŮ v úterý 24. 
února vybojoval páté místo na Evropském šampionátu v italském 
Tambre v kategorii do třiadvaceti let a měl tak horkého favorita 
nejvíce potrápit. Dalšími adepty na stupně vítězů byli určitě 
trojnásobný vítěz závodu domácí Mirek Duch a nebo stále se 
zlepšující Michal Štantejský. Nejobsazenější kategorií byli Muži 
OPEN, kde startovalo 68 závodníků. Zpestřením byl vložený 
závod v kategorii telemark, jejímž partnerem byl  HUDY SPORT 
Jičín. 

Hned od startu nastolil strojové tempo největší favorit 
Peter Svatojánský a na svoje soupeře pomalu získával rozhodující 
náskok. Už na prvním mezičase na vrcholu  Černé hory měl na 
svoje soupeře minutu k dobru a stále další sekundy přidával. První 
stoupání z centra Janských Lázní na vrchol Černé hory zabralo 
nejlepším závodníkům těsně přes půl hodiny. I podle hlášení z trati 
se nakonec v cíli žádné překvapení nekonalo a po dvou hodinách a dvaceti sekundách se jako první na 
kolonádě objevil vítěz závodu z roku 2006 Peter Svatojánský. Jeho první slovy byla: „dal som to pod 



dve hodiny?“ Se ztrátou čtyř a půl minuty doběhl do cíle Andrzej Bargiel, 
ještě unavený úterním startem a náročným cestováním domů do 
Zakopaného a následně do Janských Lázní, těsně následovaný Michalem 
Štantejským. Na loňského vítěze Mirka Ducha zbyla nepopulární čtvrtá 
příčka.  

Mezi ženami si od startu vedla bezkonkurenčně úřadující mistryně 
republiky Petra Bánská a v cíli si na domácí Ditu Formánkovou připsala 
náskok šesti minut. Mezi veterány si nejlépe počínal Josef Hepnar, v 
juniorských kategoriích Radek Groh se svou sestrou Karolínou, mezi 
kadety Matěj Švec a Petra Volfová.  

Unikátní noční závod 
v Janských Lázních je tradičně 
největším skialpinistickým 
svátkem v České republice. Na 
trať v letošním ročníku vyběhlo 164 závodníků z Česka, 
Polska, Slovenska.  Délka, převýšení a noční trasa činí závod 
atraktivní, zároveň ale velmi obtížný. Bergans Český pohár ve 
skialpinismu 2009 bude pokračovat za tři týdny Mistrovstvím 
České republiky v Špindlerově Mlýně, finále potom obstarají 
v dubnu slovenské Vysoké Tatry. O termínu dalšího ročníku 

závodu NOC TULENÍCH PÁSŮ budou pořadatelé jednat s vedením komise skialpinismu při Čekém 
horolezeckém svazu. 
 
Štěpán Pleskač 
stepan.pleskac@seznam.cz 
 
AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team 
Na Sluneční stráni 257 
542 25 Janské Lázně 
www.skimo.cz, www.noctulenichpasu.cz 
aklvk@volny.cz 
 

 
 
 
 



VÝSLEDKY NOC TULENÍCH PÁSŮ ALPINE PRO 2009: 
 
Muži  trasa A 
 1. Peter Svätojánsky  ŠK www.skialpinizmus.sk    2:00:20  
 2. Andrzej Bargiel PL TKN TATRA TEAM    2:04:50 
 3. Michal Štantejský SAC Špindlerův Mlýn    2:05:08 
 
Muži veteráni trasa A 
 1. Josef Hepnar SAK HS Orlické hory    2:22:47 
  
Ženy trasa A 
 1. Petra Bánská  SAC Špindlerův Mlýn    2:44:20 
  
Junioři trasa B 
 1. Radoslav Groh AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team  1:29:57 
  
Juniorky trasa B 
 1. Karolína Grohová AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team  1:56:10 
 
Kadeti trasa B 
 1. Matěj Švec  SAC Špindlerův Mlýn    1:42:30 
  
Kadetky trasa B 
 1. Petra Volfová AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team  2:04:18 
 
Muži OPEN trasa B 
 1. Michal Veselý www.stenahk.cz     1:47:25 
  
  
Ženy OPEN trasa B 
 1. Klára Kočarová CZ HO SSK Vítkovice    2:14:10 
 
VÝSLEDKY NOC TULENÍCH PÁSŮ TELEMARK HUDY SPORTU JIČÍN: 
  
Muži – Telemark trasa B 

1. Tomáš Pilot  CZ Smrčiny Modrák      2:04:10 
 
Ženy – Telemark trasa B 
 1. Mirka Zdvihalová         2:43:39 
 
 
Kompletní výsledky a fotogalerie na www.noctulenichpasu.cz, www.skimo.cz. 


