
Les Diablerets, Švýcarsko  
1-2. března 2014 
Čtvrté kolo světového poháru ve skialpinismu 

Na začátku měsíce března žije lyžařské středisko Les Diablerets na východ od Ženevského 

jezera třídenním skialpinistickým závodem dvojic. Letošní ročník byl doplněn závěrečným 

světovým pohárem juniorů a předposledním závodem světového poháru seniorských 

kategorií. Na poslední závody za Českou republiku odjel bojovat o body junior Dominik Sádlo 

a senior Michal Štantejský.  

Po příjezdu přímo do centra závodů - na parkoviště poblíž startu a cíle, kde se odehrával 

veškerý program, se oba závodníci rozhýbali na dojezdu trati individuálního závodu. Hodinka 

pohybu po celodenní jízdě byla ku prospěchu. Poté jsme se rychle vydali ubytovat do 

sousedního střediska a znovu zpět na první breefing k individuálnímu závodu. Předpověď 

počasí neslibovala na druhý den nic příjemného a popis trati vypadal spíše jako hlavolam. 

Ale to všechno určitě kluci zvládnou. Následovala společná večeře, návrat na hotel 

a příprava materiálu.  

Už tu bylo ráno, počasí celkem dobré, ale také velký otazník nad Dominikovým startem. 

Během páteční cesty a během večera si juniorský medailista této sezóny začal stěžovat na 

nevolnosti. Vypadalo to na střevní chřipku, která doma řádila v plné síle. Rozhodnutí, zda 

závodit, jsme nechali až na start závodu a pak, jak to půjde. 

V 9 hodin vystartovali muži, 5 minut po nich junioři společně se ženami. Prvních 800 m se 

běželo ulicemi Les Diablerets pod sjezdovku, po které pokračovali závodníci na první vrchol. 

Michal Štantejský zápolil okolo třicítky. 

Dominik bojoval na čtvrté pozici, ale výraz 

v obličeji vypovídal o obrovském zápolení 

především sám se sebou. Následoval 

pohodový sjezd a další výstup ve volném 

terénu zakončený dlouhým hřebenovým 

úsekem na botách. Oba naši závodníci si již 

drželi stejné pozice. Po krátkém příjemném 

sjezdu je čekal zvlněný terén s občerstvovací 

stanicí a výstup na hřeben. Následoval strmý 

kilometr směrem dolů. Nádherný pohled na 

závodníky, ale pocity účinkujících byly asi jiné. 

Pod sjezdem se senioři odpojili od juniorů 

a pokračovali ještě na další dvě stoupání. 

Junioři se vrátili zpět k občerstvovačce 

a dlouhým sjezdem směřovali na poslední 

krátké stoupání před cílem. Na trati se z pohledu českých reprezentantů nic neměnilo. 

Dominik stále držel čtvrtou až pátou pozici společně s domácím SPICHER Baptiste. Bohužel 

během dlouhého klesání se na trati objevily nebezpečné a neoznačené pasáže, které 

proškolily mnoho zkušených závodníků ze špičky startovního pole. Dokonce se zde 

odporoučel i závodní materiál a došlo i k řezné ráně německého závodníka z kategorie mužů 



do 23 let (vyžádala si 30 stehů na paži). V závěru se již nic dramatického neudálo a tak si 

Michal Štantejský dojel pro 35. místo a Dominik Sádlo pro pátou příčku. Oba podali výborný 

výkon v nabité světové konkurenci. Muže ovládl fenomenální španěl Kilian Jornet Burgada, 

ženy pak Leatitia Roux z Francie. 

Výsledky muži:  

1   Spain   JORNET BURGADA Kilian   01:57:09.2 

2   France   BON MARDION William 01:58:06.5  

3   Italy   LENZI Damiano  01:59:17.0 

35 Czech Rep STANTEJSKÝ Michal  02:13:43.7 

 

Výsledky junioři: 

1  Italy   NICOLINI Federico   01:58:11.0 

2  Spain   CARDONA COLL Oriol  01:59:05.4 

3  Switzerland  BONNET Rémi   02:00:30.6 

4  Switzerland  SPICHER Baptiste   02:03:39.0 

5  Czech Rep   SÁDLO Dominik   02:05:41.4 

  

 

Následoval oběd, krátká pauza na odpočinek a vyhlášení prvních šesti nejlepších závodníků 

z každé kategorie. Dominik stál, jako na každém předchozím závodě mezi šesti nejlepšími. 

To zahřeje každého českého skialpinistu. 

Druhý závodní den se soutěžilo pouze do kopce. Trať 

byla jednodušší a podmínky vynikající. Start se odehrával 

na širokém, rovném prostranství a byl to pěkný fofr. 

Celkové převýšení 561m obsahovalo 3 strmější stoupání, 

ale jinak bylo přijatelné. Nejlepší závodníci ho zvládli za 

pouhých 23 minut. Situace na prvních příčkách 

seniorských kategorií byla shodná s předchozím dnem 

a u juniorů se také příliš nezměnilo. Michal ukončil 

vertikální závod na 32. pozici s minimální ztrátou na 

špičku a Dominik v posledních metrech bojoval o čtvrtou 

příčku, nakonec mu nestačily síly v závěrečném sprintu 

a skončil na výborné šesté pozici. Stupně vítězů byly opět 

s českým zastoupením. 

Výsledky muži: 

1   Spain  JORNET BURGADA, Kilian 00:22:51.49  

2   Italy  HOLZKNECHT, Lorenzo  00:22:59.66 

3   Italy  REICHEGGER, Manfred 00:23:00.98 

32 Czech Rep STANTEJSKý, Michal 00:25:04.35 

 

Výsledky Junioři: 

1   Spain  CARDONA COLL, Oriol 00:23:44.92 

2   Italy  NICOLINI, Federico  00:24:07.09 

3   Switzerl.  BONNET, Rémi  00:24:37.93 

6  Czech Rep. SADLO, Dominik  00:25:11.28 



Po vyhlášení Vertikálu proběhlo vyhlášení celkových výsledků světového poháru juniorských 

kategorií a kategorií do 23 let. Dominik celkově obsadil 4. místo a i nadále píše českým 

písmem do historie světového skialpinismu. Za zmínku také stojí vynikající výsledky 

německého reprezentanta do 23 let Antona PALZERa, který pravidelně obsazoval čtvrté 

příčky v mužích, přesto že je prvním rokem v této kategorii. 

 

Děkuji všem, kteří se podíleli na výsledcích v sezóně 2014 a především závodníkům za 

vynikající reprezentaci. 

 

Mirek Duch 

 

 
 


