
Zpráva komise závodního skialpinismu za rok 2019 pro Valnou hromadu ČHS 2020 
předseda komise Pavel Jirsa 
 
V roce 2019 pracovala komise závodního skialpinismu ve čtyřčlenném složení. Tak jako v předešlých 
letech byla prioritou komise závodního skialpinismu organizace domácího poháru, podpořeného 
sponzorským příspěvkem.  
 
To se podařilo zajistit opět s podporou firmy Hudy a Český pohár se tedy jmenoval Hudy Český pohár 
pro rok 2019. Do poháru bylo zařazeno celkem pět závodů. V domácích podmínkách se uskutečnili 
čtyři závody. Závody v Rokytnici nad Jizerou, Říčkách v Orlických horách a MČR ve Špindlerově 
Mlýně se konaly v závodní disciplíně individuál systémem start – cíl. Závody na Dolní Moravě se 
uskutečnily v disciplíně vertikál. Do Českého poháru byl také zařazen dvojzávod Hore dole Derešom, 
kdy jeden den se konal individuál a druhý den se konal vertikál. Součet umístění v těchto dvou dnech 
byl základem pro výpočet pořadí a celkové výsledky byly ohodnoceny bodovým zvýhodněním 1,5 
násobku. Bodovým zvýhodněním 1,5 násobku bylo také podpořeno MČR ve Špindlerově Mlýně jako 
vyvrcholení domácí sezony.  
 
Mistry republiky pro rok 2019 se stali ve svých kategoriích:                
Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Matějovič Filip 
Juniorky, junioři: Rampírová Julie, Urban Matyáš 
Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub 
Veteráni: Trdlová Kateřina, Novák Petr  
 
Po závodě ve Špindlerově Mlýně bylo vyhlášeno celkové pořadí v Hudy Českém poháru ve všech 
osmi závodních kategoriích. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:                                                                                                  
Kadetky, kadeti: Dybalová Zuzana, Strejc Michal 
Juniorky, junioři: Poláková Eliška, Švec Jakub 
Dospělí: Rudolfová Tereza, Fabián Jakub 
Veteráni: Trdlová Kateřina, Veselý Michal 
 
Součástí všech závodů Českého poháru byly také kategorie Open pro příchozí zájemce. Tyto 
kategorie jsou bez rozdílu věku a nejsou započítávány do poháru. 
 
Komise se také snažila o podporu uskutečnění Středoevropského poháru, který se v minulosti konal 
zařazením vždy jednoho závodu za zúčastněnou zemi – Česko, Slovensko a Polsko. Středoevropský 
pohár se však nekonal z důvodu kolize jednotlivých národních závodů v Česku i na Slovensku 
s navrhovaným závodem v Polsku. 
 
Reprezentace pro zimní sezonu byla nominována čtyřčlenná na základě loňských výsledků 
v domácích závodech. V kategorii junioři byli nominováni Matyáš Urban a Tomáš Dudek, v kategorii 
muži Dominik Sádlo a David Novák. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Komise si ponechala možnost 
na základě současných výsledků nominovat ještě pátého člena reprezentace. Tím se před konáním 
MS ve Švýcarsku stal Pavel Skalický. Reprezentanti se zúčastnili dvou Světových pohárů 
(Bischofshofen v Rakousku a Super Devoluy ve Francii ). Závěrem sezony se konalo Mistrovství světa 
ve švýcarském Villars -sur-Ollon. Výsledky na mezinárodním závodním poli byly přímo úměrné 
tréninkovým možnostem našich reprezentantů. 
 
Z jednotlivých závodů Hudy ČP 2020 i výjezdů reprezentačního družstva byly zveřejňovány články na 
stránkách horosvazu a FB dále byly vysílány v TV krátké záznamy z jednotlivých závodů ČP.  
 
Úkolem komise do příštích let je zajistit více závodníků v kadetských a juniorský kategoriích, zpracovat 
koncepci rozvoje závodního skialpinismu k blížícím se Olympijským hrám, kde jak doufáme, bude již 
po mnohaletém úsilí mezinárodní skialpinistické organizace ISMF skialpinismus zařazen do programu 
her.    


