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Komise závodního skialpinismu pracovala i v roce 2020 ve čtyřčlenném složení. Cílem komise bylo v uplynulém 

roce zajistit kvalitní závody, které byly zařazeny do Českého poháru. Sponzorství Českého poháru bylo zajištěno 

opět značkou Hudy, tentokrát spolu s Direct Alpine, proto se pohár v roce 2020 jmenoval Hudy – Direct Alpine 

Český pohár. Do poháru byly zařazeny krkonošské závody s dlouholetou tradicí O Dřevěného Krakonoše 

v Rokytnici nad Jizerou nebo Rally Krkonoše ve Špindlerově Mlýně. Součástí Českého poháru byl také již několik 

ročníků osvědčený závod Skialp night Říčky v Orlických horách. Po dlouhých letech se závodní dění vrátilo do 

Jeseníků, tentokrát novým závodem v rozvíjejícím se areálu v Hynčicích pod Sušinou. Do poháru byl také zařazen 

jeden zahraniční závod. Komise opět vybrala dvojdenní závod Hore dole Derešom, kdy byl závod jednotlivců 

doplněn závodem ve vertikálu. Všechny zařazené závody se uskutečnily systémem start – cíl. Bohužel všechny 

závody se potýkaly s nedostatkem sněhové pokrývky a byly uskutečněny za vypětí všech sil organizátorů. 

Mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně v polovině března se již kvůli vládním opatřením z důvodu epidemie Covid-

19 neuskutečnilo. V roce 2020 tedy nebyly uděleny žádné mistrovské tituly. Závod ve Špindlerově Mlýně byl 

zároveň posledním závodem celého poháru a součástí ceremoniálu vyhlášení vítězů mělo být vyhlášení celkových 

vítězů Hudy – Direct Alpine ČP. Vzhledem k tomu, že se závod nekonal, rozhodla se komise vyhlášení celkových 

vítězů ČP uskutečnit před vyhlášením prvního závodu v zimní sezoně 2021.  

 

Vítězi Hudy – Direct Alpine Českého poháru v jednotlivých kategoriích v roce 2020 se stali:  

- Kadetky: kategorie nebyla obsazena 

- Kadeti: Žofka Vojtěch, Skialp Dolní Morava 

- Juniorky: kategorie nebyla obsazena 

- Junioři: Švec Jakub, Ski Alp Club Špindlerův Mlýn 

- Ženy: Vondráčková Eliška, Trtík sport 

- Muži: Sádlo Dominik, Ski Trab M sport 

- Veteránky: Hepnarová Lenka, Scarpa Skialpin Orlické hory 

- Veteráni: Duch Miroslav, AKLVK Alpine Pro Ski Trab 

 

Při každém závodu byla vyhlášena kategorie pro příchozí muže a příchozí ženy bez rozdílu věku. Tyto kategorie 

jsou zkrácené a vyhlašují se z důvodu možnosti vyzkoušení si závodní činnosti pro širokou veřejnost a přilákání 

tak nových zájemců o závodní skialpinismus.  

 

Do reprezentace na rok 2020 byli nominováni v kategoriích: 

- junioři - Filip Matějovič, Michal Strejc a Matyáš Urban 

- ženy – Tereza Rudolfová 

- muži – Jakub Fabián 

Zajišťováním výjezdů reprezentace byl pověřen Jakub Urban. 

Pětičlenná reprezentace vyrazila v polovině února na zkušenou na závody SP v Jenneru v Německu. Během tří 

náročných dnů se uskutečnily tři individuální disciplíny – sprint, vertical a individuál. Pro všechny členy 

reprezentačního družstva to byly seznamovací závody před Mistrovstvím světa v Itálii, v Madonně di Campiglio 

na Brentě. Mistrovství světa se však již z důvodu epidemie Covid 19 neuskutečnilo. 

V letním období komise vypracovala dvouletou koncepci rozvoje závodního skialpinismu na roky 2020 – 2022 

s cílem zajištění zkvalitnění trenérské práce a podchycení mládeže pro závodní skialpinismus. Na tuto koncepci 

navazuje koncepce na roky 2022 – 2026, jejímž cílem je příprava perspektivních závodníků pro zimní olympijské 

hry v roce 2026. Z tohoto důvodu bylo posunuto funkční období reprezentace z kalendářního roku na období od 

1. 10. 2020 do 30. 4. 2021. K 1. říjnu bylo sestaveno nové reprezentační družstvo sestávající se z mladých 

závodníků – Filip Matějovič, Michal Strejc, Jakub Švec a Julie Rampírová. Vedením reprezentačního družstva byla 

pověřena trenérka Karolína Grohová. Na podzim reprezentační družstvo vyrazilo na zahraniční soustředění na 

Rakouský ledovec Stubai. V prosinci se část reprezentace zúčastnila prvních závodů Světového poháru v italském 

Ponte di Legno na Adamellu. Během dvou dnů proběhl závod ve sprintu a závod ve vertikálu. Pro reprezentanty 

to byla možnost zjistit, jak na tom jsou po tvrdé letní přípravě a již se těší na další závody. 



 


