Ve Svatém Petru
se psala historie
aneb ohlédnutí za

Světovým pohárem
sjezdařek ve Špindlerově Mlýně
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Nebe
na Zemi

 nejvût‰í stﬁedisko zimnních sportÛ v âeské republice
 dvû nové lanovky na Labské a Hromovce
 levnûj‰í jízdné pro juniory a dûti do 6 let ZDARMA
 26km dennû upravovan˘ch sjezdov˘ch tratí
 U-rampa ve Sv. Petru a snowpark Horní Míseãky
 100 km upraven˘ch bûÏeck˘ch tratí

Informace:
E-mail: skiareal@skiareal.cz
Tel.: +420 499 467 102/106

www.skiareal.cz
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Prolog

České lyžování se již řadu let
pravidelně ujímá pořadatelské taktovky při závodech
Světového poháru. Nejlepší
světoví běžci, skokani, sdruženáři či akrobaté soupeří
na českém území o body do
prestižního seriálu SP. V letošní sezóně se k nim poprvé přidali i sjezdaři. Ty nejzářivější hvězdy ženského
alpského lyžování se v době předvánoční objevily ve
Špindlerově Mlýně, aby zde
na Černé sjezdovce předvedly své umění v obřím
slalomu a slalomu speciál.

Každá premiéra si zaslouží zvláštní pozornost. Premiérový podnik Světového poháru ve sjezdovém lyžování na
českém území byl významnou akcí, za kterou nepochybně
stojí za to se ohlédnout, byť s určitým časovým odstupem,
a zároveň přitom ocenit úsilí a práci všech, kdo se podíleli
na zdárném průběhu tohoto sportovního klání. Právě tyto
zmíněné důvody stály za nápadem Úseku alpských disciplín Svazu lyžařů České republiky vydat v tištěné podobě
vzpomínku na špindlerovský svěťák.
Proto nechť jsou následující řádky brány především coby
vřelé poděkování ze strany Úseku alpských disciplín směrem ke kompletnímu pořadatelskému týmu Ski klubu
Špindl, vedení a pracovníkům Skiareálu Špindlerův Mlýn,
a.s., zástupcům Města Špindlerův Mlýn, všem partnerům
a sponzorům Světového poháru ve Špindlu, a pochopitelně všem závodnicím a jejich realizačním týmům, jakožto
i všem ostatním „bezejmenným“ osobám, jež nějakým
způsobem přispěly k úspěšnému zorganizování špindlerovského svěťáku.
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S Bohumírem Zemanem

o naplnění velkého snu

Zorganizování sportovního podniku tak významného mezinárodního formátu
může být jen těžko dílem jednotlivce. I za uspořádáním Světového poháru ve
Špindlerově Mlýně stála týmová práce a soustředěné kolektivní úsilí. Přesně v tomto duchu se neslo povídání s BOHUMÍREM ZEMANEM, ředitelem závodu a šéfem
organizačního výboru.
 Uspořádání svěťáku znamenalo naplnění
velkého snu českého sjezdového lyžování. Proto bych chtěl hned na úvod poděkovat všem,
kteří nám pomohli s přípravou této akce. Samozřejmě na prvním místě všem svým kolegům ze Ski klubu Špindl, – tady patří hlavní
poděkování Danutě Štrougalové, Aleši Krýzlovi a Pavlu Lipanskému, jak říkáme, tomu skiklubáckému tvrdému jádru, se kterým to již
společně táhneme více jak patnáct let. Velký
dík rovněž patří všem spolupořadatelským
subjektům – Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s.,
Městu Špindlerův Mlýn a Svazu lyžařů České
republiky. Jmenovitě bych zde uvedl Ing. Jiřího Berana, ředitele Skiareálu, Oldřicha Šimka,
starostu Špindlerova Mlýna, Aleše Vaňka, prezidenta SLČR, a Ing. Miroslava Jarouše, předsedu Úseku alpských disciplín.
Od doby, kdy se ve Svatém Petru usadil na pár dní „bílý cirkus“, uplynula již
přece jen nějaká ta voda. Jaké jsou vaše
vzpomínky, pocity a dojmy, ohlédnete-li
se za špindlerovským svěťákem s odstupem takřka tří měsíců?
Na prvním místě se mi vybaví ta spousta
emocí, které jsme všichni v ty dny prožívali.
A byly to rozdílné emoce – ve středu ráno,
když byl kvůli mlze a větru ohrožen start obřího slalomu, to byly strašné nervy a deprese,
na druhé straně stála ta úžasná, šílená euforie, když se odjelo druhé kolo slalomu. V tu
chvíli ze mě všechno spadlo, rozklepal jsem
se a ukápla i nějaká ta slzička. Byla v tom
především radost z toho, že to je za námi
a že se nám ten svěťák podařilo zvládnout.
Tento pocit mám i dnes – svěťák se nám
povedl, jsem přesvědčen, že jsme ho udělali
na velmi solidní úrovni. Takové byly ostatně
reakce od závodníků, trenérů a funkcionářů.
Všichni z nich viděli, že Špindl má jednoznačně potenciál na to, aby mohl pořádat závody

Světového poháru ve sjezdovém lyžování.
Všichni viděli, že je tu kvalitní kopec, ubytovací kapacity, infrastruktura, že je to zde
prostě lyžařské středisko se vším všudy.
Ve světle těchto slov se dá očekávat, že jste ve věci návratu svěťáku do
Špindlerova Mlýna optimistou…
Šanci určitě máme. O termínové listině pro
příští i přespříští sezónu je již prakticky rozhodnuto a my v ní nejsme, ale každopádně

Bohumír Zeman na kopci...
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se chceme ucházet o pořádání závodu v sezóně 2008/09. V nejbližší době odejde od nás
na FIS oficiální žádost v této věci. V žádosti
nebudeme specifikovat, zda chceme závod
mužů či žen, ale byli bychom rádi, kdyby to
byl opět slalom a obří slalom – a to tentokráte ve víkendovém termínu kvůli větší divácké návštěvnosti. O pořadatelství pro sezónu
2008/09 se bude jednat na konci května na
kongresu FIS v Portugalsku. Po jeho skončení
budeme vědět, na čem jsme…

... a na schůzi šéftrenérů
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Příprava závodní pisty:

drama na Černé sjezdovce

Aniž bychom jakkoliv přeháněli, i druhému pokusu Špindlerova Mlýna uspořádat
ve Svatém Petru vrcholný sjezdařský podnik se postavilo do cesty počasí. Kvůli
jeho rozmarům zažil pořadatelský tým Ski klubu Špindl a Skiareálu při přípravě
závodní pisty nemalé nervové vypětí.
 Přitom vše – na rozdíl od roku 2003 – vypadalo dlouho ideálně. Od poloviny listopadu dovolily klimatické podmínky (venkovní
teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a teplota
vody v Dolském potoce) uměle zasněžovat.
Dva týdny před závodem byla Černá sjezdovka perfektně nastříkaná a následně úspěšně
prošla fází preparace. „Pista byla v tu dobu
v ideálním stavu – byla kompaktní a tvrdá odshora až dolů. Jenže potom začalo padat…,“
vybavuje si nepříjemný zvrat ředitel závodu
Bohumír Zeman. Přívaly sněhu neustávaly ani
v dalších dnech, tento ráz počasí vydržel de
facto až do začátku samotného lyžařského
klání. Každý den vyhrnovaly rolby sníh z trati.
Takto bylo přemístěno z Černé sjezdovky do
okolního lesa osmdesát tisíc krychlových metrů sněhu!
Kritickou se stala situace v noci z úterý na
středu. „Připadlo třicet až čtyřicet čísel nového sněhu. Strávili jsme na kopci celou noc,
rolbaři pod vedením Martina Jungmanna nepřetržitě stahovali ze sjezdovky sníh. Nakonec
se ho všechen podařilo odklidit a kolem páté
ráno se začala stavět trať pro obřák,“ popisuje Bohumír Zeman dění té noci, klíčové
pro osud špindlerovského svěťáku. Když už
se poté zdálo, že je potížím konec, sehrála
rozmarná Paní Zima svou poslední etudu.
Vítr a mlha v horní části Černé sjezdovky byly
několik desítek minut před startem obřáku
předmětem velkých diskusí mezi závodní jury
a jednotlivými výpravami. Zvažovala se například možnost posunutí startu do míst, kde
panovala lepší viditelnost, tedy existovala
eventualita případného zkrácení trati.
Naštěstí, než došlo k finálnímu rozhodnutí,
zda závod zrušit či ne, projevil se Svatý Petr

jako pravý lyžařský gentleman a patron stejnojmenného údolí. „Zavolal jsem mu, konečně mi to zvednul a hned pak zařídil, aby zmizela mlha, přestal postupně foukat vítr a bylo
potom dokonce i polojasno,“ vzpomíná Bohumír Zeman, dnes již s úsměvem, na náhlou,
téměř až zázračnou změnu v počasí, jež za
minutu dvanáct zachránila pro Špindlerův
Mlýn sjezdařské gala představení a celému
dramatu na Černé sjezdovce přinesla kýžený
happy-end.
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Velitelem závodní trati a šéfem příprav
a staveb na ní probíhajících byl PAVEL LIPANSKÝ, vedoucím techniků byl MICHAL
ŠKOP, pořadatele pracující na pistě, tzv. ručkomando, měl na starosti TOMÁŠ LIPANSKÝ. Zasněžovací týmy Skiareálu, složené
z osmi rolbařů a čtyř sněhařů, pracovaly
pod vedením JIŔÍHO ANTOŠE a MARKA
PAULÍČKA. Tým techniků tvořili z podstatné
části členové SLČR z řad lyžařských oddílů
z různých koutů České republiky.
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Úterý 20.
20 prosince
 Byl to den, kdy se sice ještě nezávodilo,
ale který jinak svou hektičností skoro předčil
oba následující dny. Na vině zde byly rozmary
počasí, takřka neustálé sněžení. Situace nebyla ideální jak z pohledu závodnic, jež nemohly na měkké trati adekvátně potrénovat
před obřím slalomem, tak především z pohledu organizátorů, kterým se tím značně zkomplikovala příprava pisty pro středeční závod
(o celém procesu přípravy Černé sjezdovky
jste se ostatně mohli dočíst na předcházející dvoustraně). Největší nápor zažila v tento
den i akreditační kancelář v hotelu Horal, do
pozdních nočních hodin vyřizující účastníkům
Světového poháru akreditace a ubytování.

Samotné závodnice se i přes stížené podmínky rozjezdily přes den na sjezdovkách na
Stohu a Hromovce a před polednem pro ně
byla na hodinu otevřena Černá sjezdovka pro
oficiální trénink obřího slalomu. V obvyklý
čas, v pět odpoledne, se pak v hotelu Horal
uskutečnil mítink za účasti zástupců závodní
komise a šéftrenérů jednotlivých týmů.
Podvečerní program včetně vystoupení
populární hudební skupiny Horkýže Slíže
proběhnul na náměstí ve Špindlu v prostoru
před hotelem Central. Jeho hlavním bodem
bylo rozdělení startovních čísel pro středeční obřákové klání. Pořadatelé zvolili vcelku
atypický a originální způsob distribuce, fun-
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gující dle hesla „Vyber si svého chlapa a on
ti ukáže tvé startovní číslo“. Nejlepším patnácti závodnicím průběžného pořadí World
Cup Start List v hodnocení obřího slalomu
dělali garde instruktoři z lyžařské školy Skol
Max. O den později se ujaly role doprovodu
královen bílých svahů, tentokráte elitních
slalomářek, děti ze Sportovní akademie
Špindlerův Mlýn. Ostatně více již napoví
následující snímky aneb To nejzajímavější
z obou „bib draw“.
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Středa 21.
21 prosince
 Přesně osmdesát sjezdařek se postavilo na start obřího slalomu, profilem trati
patřícího do skupiny náročnějších obřáků
v kolotoči SP. Dvanáct závodnic „nepřežilo“
první kolo, mezi nimi například obhájkyně
křišťálového glóbu za prvenství v této disciplíně, Finka Tanja Poutiainen. První dějství se
nejlépe vydařilo trojici Hosp–Maze–Kostelič.
K radosti českých barev se do elitní třicítky
propracovaly hned dvě domácí reprezentantky, jmenovitě Šárka Záhrobská a Eva
Kurfürstová.
Ve druhém kole úspěšně zaútočilo na příčky na piedestalu rakouské duo Zettel-Schild.
Mladičká Kathrin Zettel vedla ofenzívu z de-

vátého místa až na druhé, vítězka druhého
kola Marlies Schild byla po prvním dějství
dokonce až čtrnáctá, přičemž ve finále to dopracovala na bronzový stupínek. Z celkového
prvenství se součtem časů radovala Janica
Kostelič. Obří slalom vyhrála ve Světovém
poháru vůbec poprvé v kariéře, takže pro ni
špindlerovský triumf znamenal mnohé. „Jsem
strašně šťastná. Je to asi nejlepší moment za
celou dobu, co jezdím na Světový pohár. Jsem
velmi spokojená – nejela jsem takovou dálku
zbytečně,“ prohlásila po závodě chorvatská
reprezentantka. Češky postoupivší do druhého kola dokončily na 27. (Záhrobská), resp.
28. pozici (Kurfürstová).
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Desítka nejlepších žen z obřího slalomu byla
poté vpodvečer oceněna na špindlerovském
náměstí a zároveň zde byla vylosována čísla
pro patnáctku předních slalomářek. Program
doplnilo vystoupení dětského pěveckého sboru
Špindleráček a módní přehlídka v režii Ski Sportu Horka. Zatímco závodnice se nedlouho poté
odebraly do peřin řádně se vyspat na čtvrteční
slalom, ostatní účastníci Světového poháru měli
možnost zavítat na společenskou party konanou
v hotelu Horal, kterou hudebně doprovodila
skupina Vrchlabský dixieland.

Marlies Schild

Tina Maze

Janica Kostelič

Allison Forsyth
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Čtvrtek 22.
22 prosince
 Slalomářek se do víru Černé sjezdovky
spustilo celkem třiasedmdesát. Do cíle dorazily všechny až na dvě výjimky a ve druhém
kole se dokonce nekonal ani jeden výpadek.
To svědčilo jednak o tom, že trať nebyla postavena nijak drasticky, a jednak o tom, že se
závodnice dokázaly dobře adaptovat na prostředí Malého a Velkého hanku.
Startovní číslo jedna měla na své kombinéze Janica Kostelič, ovšem v porovnání se středečním obřím slalomem se tentokráte musela
spokojit „jen“ se druhým místem. V součtu
časů z obou kol ji totiž zdolala Anja Pärson,
nesoucí na svém dresu číslo dvě. „První kolo
jsem si užívala jako už dlouho ne,“ řekla švédská reprezentantka, jejíž otec právě trať prvního kola stavěl. Vítězka prvního dějství, která

v tom druhém svůj náskok dokázala udržet,
navíc poznamenala: „Hodně jsem dnes vydělala na tom, že jsem měla štěstí při losu.“ Na
stupně vítězů slalomu speciál se stejně jako
den předtím v obřáku vešla i Rakušanka Marlies Schild.
Slavnostní ceremoniál dekorování desítky
nejlepších se konal bezprostředně po skončení závodu a české sjezdové lyžování mělo
mezi oceněnými své zastoupení zásluhou
Šárky Záhrobské, která vyrovnanými výkony
v obou kolech obsadila v závodě osmou příčku. Prosadila se také Lucie Hrstková, jež si za
celkové třicáté místo připsala na své konto
jeden svěťákový bodík.
Závěrečný ceremoniál byl ve znamení loučení. To mělo pro organizátory velmi pozitivní
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vyznění, neboť se dočkali pochvalných slov
od samotných závodnic. „Bylo to perfektní. Udělali jste tady skvělou práci v těžkých
podmínkách,“ prohlásila Janica Kostelič, jež
si při vyhlášení vyžádala mikrofon a poděkovala českým pořadatelům. K jejímu názoru se
přidala rovněž Šárka Záhrobská. „Nemáme
se za co stydět a určitě patříme k těm lepším svěťákům…,“ nechala se slyšet domácí
reprezentační jednička a udělala tak symbolickou tečku za premiérou Světového poháru
sjezdařek na českém území.
Obě kola slalomu i obřího slalomu vysílala přímým přenosem ČESKÁ TELEVIZE.

Tanja Poutiainen

Petra Zakouřilová

Annemarie Gerg

Kathrin Zettel
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Šárka Záhrobská
Česká republika
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Obří slalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

KOSTELIČ Janica
ZETTEL Kathrin
SCHILD Marlies
HOSP Nicole
PÄRSON Anja
OTTOSSON Anna
DORFMEISTER Michaela
JACQUEMOD Ingrid
RIENDA Maria Jose
KIRCHGASSER Michaela
GERG Annemarie
MEISSNITZER Alexandra
FANCHINI Nadia
MANCUSO Julia
FISCHBACHER Andrea
KOZNICK Kristina
FORSYTH Allison
PIETILAE-HOLMNER Maria
MAZE Tina
MOELGG Manuela
KARBON Denise
ERTL-RENZ Martina
SIMARD Genevieve
HOELZL Kathrin
ROHREGGER Eveline
ACTON Brigitte
ZÁHROBSKÁ Šárka
KURFÜRSTOVÁ Eva
ALFIERI Camilla

CRO
AUT
AUT
AUT
SWE
SWE
AUT
FRA
SPA
AUT
GER
AUT
ITA
USA
AUT
USA
CAN
SWE
SLO
ITA
ITA
GER
CAN
GER
AUT
CAN
CZE
CZE
ITA

1:11,75
1:12,03
1:12,27
1:11,32
1:11,94
1:12,14
1:12,02
1:12,75
1:11,93
1:11,95
1:12,64
1:12,22
1:12,11
1:12,23
1:12,46
1:11,93
1:12,73
1:12,68
1:11,58
1:12,57
1:12,92
1:12,54
1:12,79
1:13,64
1:12,77
1:13,70
1:13,20
1:13,65
1:13,42

řečí čísel a výsledků

1:09,55
1:09,35
1:09,13
1:10,17
1:09,65
1:09,74
1:09,91
1:09,24
1:10,08
1:10,27
1:09,73
1:10,21
1:10,34
1:10,26
1:10,06
1:10,69
1:09,92
1:09,98
1:11,09
1:10,19
1:09,86
1:10,36
1:10,27
1:09,43
1:10,38
1:09,80
1:10,35
1:10,20
1:10,53

2:21,30
2:21,38
2:21,40
2:21,49
2:21,59
2:21,88
2:21,93
2:21,99
2:22,01
2:22,22
2:22,37
2:22,43
2:22,45
2:22,49
2:22,52
2:22,62
2:22,65
2:22,66
2:22,67
2:22,76
2:22,78
2:22,90
2:23,06
2:23,07
2:23,15
2:23,50
2:23,55
2:23,85
2:23,95

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
48.
50.
50.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

KELLEY Jessica
GIUS Nicole
NEF Sonja
BLIENINGER Anja
BERTRAND Marion
BIRKELUND Karina
ROSS Lauren
STYGER Nadia
KILDOW Lindsey
BARTHET Anne-Sophie
MIELKE Kristen
BERGER Silvia
GIANESINI Giulia
BRYDON Emily
ALCOTT Chemmy
HATERMA Noora
AUFDENBLATTEN Fraenzi
PASCAL Christel
STIEGLER Resi
HRSTKOVÁ Lucie
JANYK Britt
GASIENICA DANIEL Agnieszka
COSTAZZA Chiara
GRAND Rabea
LOLOVIČ Jelena
LUDLOW Libby
MUELLER Anne Marie
JELUSIČ Ana
LALIVE Caroline
FLEISS Nika
BERGMANN-SCHMUDERER Monika
KOBAL Ana
SIMARI BIRKNER Macarena
ZIKOVÁ Lucie
BORSSEN Therese
SIMARI BIRKNER Maria Belen
LINDELL-VIKARBY Jessica
SMUTNÁ Michaela

USA
ITA
SUI
GER
FRA
NOR
USA
SUI
USA
FRA
USA
AUT
ITA
CAN
GBR
FIN
SUI
FRA
USA
CZE
CAN
POL
ITA
SUI
SCG
USA
NOR
CRO
USA
CRO
GER
SLO
ARG
CZE
SWE
ARG
SWE
CZE

1:13,72
1:13,73
1:13,83
1:13,85
1:13,96
1:13,99
1:14,14
1:14,16
1:14,28
1:14,29
1:14,39
1:14,45
1:14,55
1:14,78
1:14,87
1:14,90
1:14,93
1:14,96
1:14,96
1:14,97
1:14,97
1:15,08
1:15,19
1:15,20
1:15,23
1:15,32
1:15,34
1:15,42
1:15,50
1:15,60
1:15,92
1:16,57
1:17,50
1:17,66
1:17,69
1:18,55
1:18,66
1:25,04

Nedokončily 1. kolo: SOELLING Sophie (DAN), FERK Matea (CRO), ZAKOUŘILOVÁ Petra (CZE), ALIEVA Olesja (RUS), CLARK Kirsten L (USA), MACULOVÁ
Soňa (SVK), WALTER Jessica (LIE), MERIGHETTI Daniela (ITA), RUIZ CASTILLO Carolina (SPA), FLEMMEN Andrine (NOR), GOERGL Elisabeth (AUT), POUTIAINEN Tanja (FIN).
Diskvaliﬁkovaná v 2. kole: DREV Ana (SLO)

Španělka Maria José Rienda nenavázala na Černé sjezdovce na prvenství
z obřáku v Aspenu, závodě SP, jenž předcházel špindlerovskému klání
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Slalom

řečí čísel a výsledků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

PÄRSON Anja
KOSTELIČ Janica
SCHILD Marlies
GERG Annemarie
ZETTEL Kathrin
POUTIAINEN Tanja
HOSP Nicole
ZÁHROBSKÁ Šárka
MANCUSO Julia
KOZNICK Kristin
PEQUEGNOT Laure
BERGMANN-SCHMUDERER Monika
STIEGLER Resi
KILDOW Lindsey C.
OTTOSSON Anna
ZUZULOVÁ Veronika
RICHARDSON Kaylin L
PIETILAE-HOLMNER Maria
RAITA Henna
COSTAZZA Chiara
FLEISS Nika
BORSSEN Therese
NEF Sonja
MOELGG Manuela
PASCAL Christel
DE LEYMARIE Florine
ERTL-RENZ Martina
JELUŠIČ Ana
BLIENINGER Anja
HRSTKOVÁ Lucie

SWE
CRO
AUT
GER
AUT
FIN
AUT
CZE
USA
USA
FRA
GER
USA
USA
SWE
SVK
USA
SWE
FIN
ITA
CRO
SWE
SUI
ITA
FRA
FRA
GER
CRO
GER
CZE

0:48,05
0:48,61
0:48,80
0:49,05
0:49,26
0:49,57
0:50,98
0:49,55
0:51,26
0:49,49
0:50,16
0:50,55
0:50,78
0:50,48
0:50,90
0:51,46
0:51,52
0:51,52
0:50,68
0:50,57
0:50,83
0:51,47
0:50,95
0:50,55
0:50,05
0:50,75
0:50,74
0:50,91
0:51,18
0:51,34

0:50,44
0:50,37
0:50,96
0:51,35
0:51,23
0:51,02
0:50,12
0:51,72
0:50,10
0:51,99
0:51,40
0:51,08
0:50,88
0:51,25
0:50,88
0:50,42
0:50,38
0:50,42
0:51,28
0:51,48
0:51,45
0:50,82
0:51,43
0:52,01
0:52,61
0:51,96
0:52,12
0:52,14
0:51,89
0:51,93

Nedokončily 1. kolo: KOBAL Ana (SLO), ZEISER Daniela (AUT).

Američanka Julia Mancuso se nejrychlejším časem druhého
kola posunula do první desítky pořadí závodu slalomářek
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1:38,49
1:38,98
1:39,76
1:40,40
1:40,49
1:40,59
1:41,10
1:41,27
1:41,36
1:41,48
1:41,56
1:41,63
1:41,66
1:41,73
1:41,78
1:41,88
1:41,90
1:41,94
1:41,96
1:42,05
1:42,28
1:42,29
1:42,38
1:42,56
1:42,66
1:42,71
1:42,86
1:43,05
1:43,07
1:43,27

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
56.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

GIUS Nicole
CERESA Annalisa
HIROI Noriyo
ROGNMO Trine-Bakke
KIRCHGASSER Michaela
MERIGHETTI Daniela
AUBERT Sandrine
WALTER Jessica
BREMSETH Lisa 1979
ACTON Brigitte
KURFÜRSTOVÁ Eva
LATHROP Jenni
KARASINSKA Katarzyna
RATAJ Mojca
JANYK Britt
BARTHET Anne-Sophie
VIDAL Vanessa
MORANDINI Claudia
HOELZL Kathrin
ROSS Lauren
GRAND Rabea
ZAKOUŘILOVÁ Petra
TRUPPE Karin
OLLIKKA Marika
VIKEN Line
HARGIN Janette
BERNTSEN Hedda
FISCHBACHER Andrea
HOSHI Mizue
MACULOVÁ Soňa
LOLOVIČ Jelena
KASHIWAGI Kumiko
SMUTNÁ Michaela
SIMARI BIRKNER Macarena
ZIKOVÁ Lucie
FERK Matea
KRZYZYNSKA Dagmara
PERSYN Karen
KASAKOVA Alena
SIMARI BIRKNER Maria Belen
MAZE Tina

ITA
ITA
JPN
NOR
AUT
ITA
FRA
LIE
NOR
CAN
CZE
USA
POL
BIH
CAN
FRA
FRA
ITA
GER
USA
SUI
CZE
AUT
FIN
NOR
SWE
NOR
AUT
JPN
SVK
SCG
JPN
CZE
ARG
CZE
CRO
POL
BEL
RUS
ARG
SLO

51,56
51,58
51,61
51,70
51,72
51,77
51,85
51,92
51,94
52,04
52,12
52,14
52,16
52,18
52,22
52,26
52,27
52,32
52,37
52,42
52,46
52,54
52,56
52,57
52,58
52,63
52,63
52,66
52,67
52,68
52,74
53,22
53,28
53,68
53,77
53,89
54,06
54,08
54,41
54,77
57,24

Čtyřicet bodů

českého týmu

Přesně takový počet svěťákových bodů vydolovala z Černé sjezdovky česká výprava. Hlavní aktérkou tohoto zisku byla podle očekávání ŠÁRKA ZÁHROBSKÁ (36
bodů), zároveň však potěšil fakt, že se k ní dokázaly přidat i EVA KURFÜRSTOVÁ
(3 body) a LUCIE HRSTKOVÁ (1 bod).
 Role české jedničky nebyla ve Špindlerově Mlýně jednoduchá. Ještě nikdy nestartovala v domácím prostředí v tak důležitém
klání. Nutno dodat, že se s tlakem na svou
osobu vypořádala skutečně se ctí. V obou
závodech sice možná myslela o něco výše,
ale i tak mohla být spokojená s tím, že dvakrát bodovala, přičemž výsledkem ve slalomu jasně potvrdila svou příslušnost k elitní
desítce nejlepších světových slalomářek.
„Vždycky chci být po dojetí spokojená sama
se sebou. Nejdůležitější je můj pocit v cíli,
a ten jsem měla dobrý,“ uvedla po dojetí
do cíle čtvrtečního slalomu. Mezi prvních
deset ve slalomu SP se dostala pojedenácté
v kariéře, přičemž počtvrté skončila osmá.
V ten samý den si pro své druhé svěťákové body v životě dojela Lucie Hrstková a den

předtím získala své vůbec první body v SP
Eva Kurfürstová. Zajímavým paradoxem bylo
přitom to, že se tak stalo v disciplínách, které
nejsou těmi nejparádnějšími v podání obou
Češek (leckdo by spíše tipoval Hrstkovou na
body z obřáku a Kurfürstovou na body ze
slalomu). „Tohle asi čekal málokdo,“ řekla
Hrstková, které se postup do druhého kola
slalomu povedl s vysokým startovním číslem 58. Podobně na tom byla ve středečním
obřím slalomu Kurfürstová mající startovní číslo 66. „Je to pro mě obrovský úspěch
a zároveň veliké překvapení,“ poznamenala
karvinská slalomářka.
Další české reprezentantky do druhého
kola nenakoukly. Asi největší zklamání to
bylo ve čtvrtečním slalomu pro zkušenou
PETRU ZAKOUŘILOVOU, která v této disci-

plíně ve Světovém poháru již několikrát ve
své kariéře bodovala. MICHAELA SMUTNÁ, věkem ještě juniorka, sbírala na Černé
sjezdovce především zkušenosti. Pro LUCII
ZIKOVOU, studující v zámoří na univerzitě
v Boulderu, znamenal špindlerovský start
návrat do rodných končin a v pořadí druhé náhlednutí za oponu Světového poháru
(premiéru si odbyla v prosinci 2003 v Madonně di Campiglio).
Na závěr se ještě sluší dodat jména českých sjezdařek (povětšinou členek juniorského reprezentačního výběru), které působily během špindlerovského svěťáku v roli
předjezdkyň. Jednalo se o ANDREU POSPÍŠILOVOU, VERONIKU BUBÁKOVOU, LUCII
ERLEBACHOVOU, ZUZANU CHARVÁTOVOU
a NICOL KUČEROVOU.

Horní řada (zleva): Ivan Hrstka, Petra Zakouřilová, Eva Kurfürstová, Zdeněk Kurfürst, Miloslav Sochor
Dolní řada: Lucie Hrstková, Michaela Smutná
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Petr Záhrobský a Šárka Záhrobská

Lucie Hrstková

Eva Kurfürstová

HLAVNÍ PARTNEŘI O SÚ AD SL ČR
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Svěťáková NEJ aneb

hrst perliček z Krakonošovy kapsy

NEJLEPŠÍ KOUSKY NA SNĚHU předvedly obě vítězky. Zatímco JANICA KOSTELIČ metala v cílovém
prostoru salta a hvězdy, jako by byla olympijskou šampiónkou ve sportovní gymnastice, její největší konkurentka a zároveň velká kamarádka, ANJA PÄRSON, se více spoléhala na svůj obvyklý
kousek – skok plavmo do sněhu. Její oslavná „kolébka“ přitom připomněla jednoho roztomilého tvora arktické fauny.
Kdo z vás tipoval tuleně,
hádal správně... „Nejsem
tak dobrá akrobatka
jako Janica, ale slibuju,
že budu trénovat,“ slíbila na tiskové konferenci
po čtvrtečním slalomu
sympatická rodačka ze
švédského Tärnaby.

NEJVĚRNĚJŠÍM FANKLUBEM a jeho podporou v zádech se mohla
pochlubit Slovinka TINA MAZE.
Sjezdařka považovaná za jednu
z nejpohlednějších ve startovním
poli Světového poháru, jež tvrdí, že
jejím největším příznivcem je mladší sestra Maja, však své fanoušky
špindlerovským vystoupením příliš
nenadchla. Do obřího slalomu sice
nastoupila se startovním číslem 1
a po prvním kole držela stupně vítězů, druhé ovšem pokazila a nejhorším časem v něm dosaženým
klesla až na konec druhé desítky. Vítězce GS ze Söldenu 2005 se pak nepovedl ani slalom, kde po
chybě dojela do cíle s velkou časovou ztrátou. To jako by signalizovalo, že tato sezóna (a její další
průběh to poté i potvrdil) se pro Tinu nebude vyvíjet podle ideálních not.
18

NEJZÁŘIVĚJŠÍ OBLEČENÍ si přivezly
do Krkonoš Němky, které pro letošní
sezónu zvolily pro svůj vycházkový
stejnokroj jasně růžovou. V bundě
křiklavé barvy, kterou někteří doslova milují a jiní zase nemají příliš
v lásce, se na úterním losování v centru města objevila i nejzkušenější
z týmu, MARTINA ERTLOVÁ. V létě se
provdala a ke svému příjmení přidala Renzová. „Manžel je doma, musí
připravovat Vánoce, takže si tady
můžu klidně vybrat jiného chlapa,“
vtipkovala mistryně světa v kombinaci z roku 2001. Letošní sezóna je
pravděpodobně její poslední, protože pak plánuje mateřství. „Pracovat
na tom budeme s mužem až na jaře,“
dodala.

NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
ÚČES, jaký byl během
celé akce k zahlédnutí,
se objevil na středeční
slavnostní recepci v hotelu Horal. Extravagantní pokrývkou vlastní
hlavy se na této VIP party prezentoval Petr Capoušek, velký to fanda
a podporovatel českého
sjezdového lyžování. Na
našem snímku ho objektiv zachytil ve společnosti ALEŠE KRÝZLA (vpravo), generálního sekretáře organizačního výboru,
a OTO KADĚRKY, viceprezidenta Svazu lyžařů České republiky.
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Organizační výbor

měl své sídlo v Horalu

Zatímco sportovní dění Světového poháru ve Špindlerově Mlýně se odehrávalo
v areálu ve Svatém Petru, organizačním centrem byl hotel Horal. Zde po dobu konání akce rozbil svůj stan organizační výbor.
 První patro hotelu, konkrétně jeho konferenční sál, bylo vyhrazeno potřebám akreditační a závodní kanceláře. Akreditační kancelář fungovala od neděle 18. prosince (takřka
ve dne v noci!) jako místo, kde se registrovali všichni účastníci SP ve Špindlu, ať už to
byli členové jednotlivých výprav, VIP hosté
či novináři. Ti všichni si zde vyzvedli svou
akreditační kartu a byl jim zde také poskytnut kompletní informační servis o ubytování,
dopravě a dalších důležitých organizačních
náležitostech.
Závodní kancelář, jak ostatně vyplývá z jejího označení, pak měla na starosti všechny
věci týkající se přípravy závodu, počínaje jeho
přesným programem přes organizaci schůze
šéftrenérů a konče např. losováním obou závodů. Kromě toho byla sídlem závodní jury, jež
ve Špindlu pracovala ve složení ATLE SKAARDAL (ředitel Světového poháru žen), MONIKA
BERWEIN-SCHMID (technická delegátka FIS)
a BOHUMÍR ZEMAN (ředitel závodu).

Provoz akreditační kanceláře měly na starosti DANUTA ŠTROUGALOVÁ, KATEŘINA
LUKÁŠOVÁ a MARTINA BROŽENSKÁ. Závodní kancelář byla pracovním polem působnosti BLANKY SOCHOROVÉ, OLGY KŘÍŽOVÉ-CHARVÁTOVÉ a MARKÉTY CEJNAROVÉ.
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Tiskové středisko nabídlo

novinářům kvalitní zázemí

Nikterak nevýznamnou roli v propagaci špindlerovského svěťáku neslo na svých
bedrech tiskové středisko. Právě zde se z velké části rozhodovalo o míře spokojenosti zástupců sedmé velmoci s průběhem SP v údolí Svatého Petra.
Nutno podotknout, že téměř stovka
akreditovaných novinářů z tuzemských i zahraničních médií našla v druhém patře administrativní budovy Skiareálu odpovídající
zázemí pro výkon své profese. Interiéry tiskového střediska se na podzim 2005 dočkaly
výrazných úprav: pro žurnalisty byly vytvořeny pracovní stoly, k nim zavedeny internetové
přípojky na místní síť, v rohu místnosti poblíž
vstupních dveří byl zhotoven prostor k pořádání tiskových konferencí a na opačném konci
místnosti bylo vyčleněno místo pro pracovníky tiskového střediska.
Novináři byli spokojeni jednak s prostorami
press centra a jednak si velmi pochvalovali
rozmanitost a chutnost občerstvení, jež pro
ně bylo připraveno v prvním patře. Zároveň
ocenili vstřícný přístup členů pracovního
týmu tiskového střediska a to nejdůležitější
- že měli včas na stole k dispozici výsledky,
startovní listiny a další statistiky, což bylo zásluhou spolehlivého přístupu kolektivu okolo
časomíry a zpracování výsledkových dat.
Ačkoliv po většinu času panoval v tiskovém středisku čilý ruch doprovázený značným
pracovním soustředěním, objevily se i chvíle

humorného charakteru. Přinesly je s sebou
obě tiskové konference. Na té středeční doprovázela JANICA KOSTELIČOVÁ, vítězka
obřího slalomu, své odpovědi loupáním a posléze pojídáním pomeranče, o den později
se nenechala zahanbit ani vítězka slalomu,
Švédka ANJA PÄRSONOVÁ, jež si při odchodu
z tiskovky strčila do kapsy několik čokoládových tyčinek značky Milena, Koﬁla a Ledové
kaštany. Opravdu hezký moment připravila
na rozloučenou pracovníkům press centra
paní VLASTA RATTI, doprovázející na služební
cestě svého manžela Giampiera, píšího pro
renomovaný deník La Gazzetta, která členy
tiskového střediska obdarovala výtečným likérem a neméně dobrými sušenkami…
Na úspěšné realizaci všech úprav v tiskovém středisku před začátkem SP měl
největší podíl PETR KIJÁK ze Skiareálu
Špindlerův Mlýn a.s. Tým pracovníků
tiskového střediska fungoval ve složení
PAVLA ŠTĚDRÁ, TEREZA KUČEROVÁ,
BIANCA LIPANSKÁ, DANIEL TICHÝ a ONDŘEJ KATZ. PETR JOSEK ml. působil v roli
koordinátora fotografů, stejnou pozi-
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ci, ale směrem k přítomným televizním
štábům, zajišťovala MARIE PLOCKOVÁ.
Zodpovědnost za časomíru a zpracování
výsledků měl kolektiv tvořený JOSEF ŠINAGLEM, KARLEM SAIDLEM, PAVLEM
ZEMANEM a VENDULOU JAHELKOVOU.

Foto 1

Foto 2
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Světový pohár shlédly

domácí politické špičky

V těsné blízkosti cílového prostoru, ze zóny věnované VIP hostům, sledovali po oba
dny závodní dění význační představitelé českého státu v čele s prezidentem republiky, předsedou Senátu a předsedou vlády. Nad závody převzali oﬁciální záštitu
a spolu s dalšími významnými osobnostmi politického,
společenského
a sportovního života byli
členy čestného předsednictva Světového poháru
ve Špindlerově Mlýně.

Foto 3

Foto 4

23

 Takříkajíc při tom byli samozřejmě i zástupci z řad vedení spolupořadatelských
subjektů, tedy Svazu lyžařů České republiky,
společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s.,
a Města Špindlerův Mlýn.
Napínavý průběh středečního obřího slalomu měl možnost vidět prezident České republiky, Prof. Ing. VÁCLAV KLAUS, CSc. Souboj
královen bílých svahů shlédl mj. v doprovodu
prezidenta SLČR, Mgr. ALEŠE VAŇKA, ředitele
Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s., Ing. JIŘÍHO BERANA, a předsedy Senátu Parlamentu České
republiky, MUDr. PŘEMYSLA SOBOTKY (foto 1).
Po skončení klání předal pan prezident osobně
ceny nejlepším závodnicím (foto 2), kde je zachycen při gratulaci Kathrin Zettel.
Vpředvečer závodu v obřím slalomu se
na náměstí ve Špinderově Mlýně uskutečnilo jeho slavnostní rozlosování. Foto číslo 3
prozradí, že v ony momenty byli na pódiu
přítomni jak Ing. Jiří Beran a MUDr. Přemysl
Sobotka, tak také ministr spravedlnosti České
republiky, JUDr. PAVEL NĚMEC, a samozřejmě
i OLDŘICH ŠIMEK, starosta města Špindlerův
Mlýn (foto 3).
Předseda vlády České republiky, Ing. JIŘÍ PAROUBEK, navštívil špindlerovský Světový pohár ve čtvrtek, kdy byl na programu závod ve
slalomu. Vrcholné výkony na Černé sjezdovce
si nenechal ujít ani primátor hlavního města
Prahy, MUDr. PAVEL BÉM (oba viz. foto 4).
Program VIP hostů a přípravu slavnostních
ceremoniálů zaštítila JANA MAYOVÁ.

Epilog
Kronika toho, kterak v prosinci 2005 zavítal „bílý cirkus“ do údolí Svatého Petra, dospěla
do svého závěru, právě jste se octili takřka na jejím konci. Pevně věříme, že většinu z vás,
kdož jste měli co do činění se Světovým pohárem ve Špindlu, potěšila a vzbudila ve vaší
duši příjemnou nostalgii, prostě že pro vás byla hezkým návratem do oněch několika dnů,
během nichž se špindlerovský Skiareál stal centrem světového sjezdového lyžování.
Každý z „pamětníků“ těchto dnů si po letech vybaví tu svou, jedinečnou vzpomínku na
špindlerovský svěťák, jež vlastně ve ﬁnále ani nemusí být ryze sportovního charakteru.
Jednou z nejvíce vypovídajících momentek je rozhodně ta, na níž Janica Kosteličová dává
průchod svým emocím poté, co ve středečním obřím slalomu poprvé v kariéře triumfovala v této disciplíně v rámci závodu SP. Zachycení její radosti je svým způsobem symbolické, neboť se dosti podobá té úžasné úlevě, kterou o den později pocítili snad všichni ze
špindlerovských organizátorů, již si mohli po zásluze vychutnat opojný pocit z toho, že
právě skončilo něco, co se povedlo.
A co dodat na úplný závěr? Pravděpodobně to, že pro všechny zainteresované strany včetně Svazu lyžařů České republiky by jistě bylo nejlepším oceněním jejich práce při přípravě
a realizaci SP ve Špindlu, kdyby se tak významný podnik vrátil do krkonošského střediska i v blízké budoucnosti. Ale to už bychom, upřímně řečeno, příliš předbíhali a otevírali
stránky jiného příběhu…

Vzpomínkové ohlédnutí za Světovým pohárem žen ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně.
Text: Daniel Tichý. Scénář: Daniel Tichý, Miroslav Jarouš, Pavel Lipanský. Spolupracovali: Bohumír Zeman, Danuta Štrougalová, Aleš Krýzl,
Petr Socha. Foto: Zoom Agence, Martin Sidorjak, Tomáš Peslar. Grafika a zlom: Petr Antoníček.
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