Kateřina Pauláthová

Šárka Záhrobská

Ohlédnutí
za Světovým pohárem sjezdařek
ve Špindlerově Mlýně

11.–12. 3. 2011, Špindlerův Mlýn, Czech Republic
Doufáme, že jste si nenechali ujít
největší podívanou české lyžařské
sezóny 2010/2011.
Obří slalom
1. REBENSBURG Viktoria (Něm.)
2. KARBON Denise (It.)
3. VONN Lindsey (USA)
28. PAULÁTHOVÁ Kateřina (ČR)

Slalom
1. SCHILD Marlies (Rak.)
2. ZETTEL Kathrin (Rak.)
3. MAZE Tina (Slov.)
20. ZÁHROBSKÁ Šárka (ČR)

Další informace:
www.skiklubspindl.cz
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Úvod
Do třetice všeho dobrého. S využitím tradičního rčení lze takto výstižně a jednoduše charakterizovat sjezdařský Světový
pohár 2011 ve Špindlerově Mlýně.
Jaký tedy byl? Bez extrémních rozmarů počasí a dokonce i se sluníčkem v průběhu sobotního slalomového klání, s výbornou závodní pistou, s nad očekávání početnou a skvěle fandící diváckou kulisou, s kvalitní organizací a především
– s úžasnými sportovními výkony na Černé sjezdovce včetně dramatického souboje Riesch-Vonn o Velký křišťálový glóbus
a včetně velmi příjemného českého překvapení v podobě svěťákových bodů Kateřiny Pauláthové.
Pořadatelský tým se do přípravy krkonošské zastávky „bílého cirkusu“ pustil v hodně podobné sestavě, jež se podílela
na realizaci předchozích Světových pohárů ve Svatém Petru. To byl jeden klíčový fakt. Tím druhým byla skutečnost, že
organizátoři rozhodně neusnuli na vavřínech – ba naopak – jejich snahou bylo posunout pomyslnou laťku úspěšného
zvládnutí svěťáku zase o nějaký ten kousek výše. Zkušenosti načerpané z let 2003, 2005 a 2008 vedly v kombinaci s dostatečnou dávkou pokory a cílevědomosti k výsledku, který zařadil Špindl k nejpozitivněji hodnoceným Světovým pohárům sezóny 2010/2011.
Případný další návrat Světového poháru do špindlerovského Skiareálu je zatím budoucností s otazníkem. Boj o pořadatelství sjezdařských SP je nesmírně obtížný a konkurence lyžařských středisek obrovská, a to zvláště v nejbližších sezónách, kdy do hry významně vstupuje ruské olympijské Soči, kam musí Světové poháry povinně zavítat coby generálka na
ZOH 2014. Možná právě příští roky teprve docení výjimečnost toho, že v posledních šesti sezónách zavítal do tuzemska
Světový pohár v alpském lyžování hned TŘIKRÁT!
Následující řádky nechť jsou chápany jako to nejsrdečnější poděkování kompletnímu osazenstvu Ski klubu Špindl produkce s.r.o. a jeho dodavatelům, vedení a pracovníkům Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s., zástupcům Královéhradeckého
kraje a Města Špindlerův Mlýn, zainteresovaným představitelům Svazu lyžařů České republiky a Úseku alpských disciplín,
jakožto i pochopitelně všem závodnicím, trenérům a členům jejich realizačních týmů. Vedle zástupců médií referujících
o této významné sportovní události patří samozřejmě velký dík všem fanouškům sjezdového lyžování, kteří se na závody
přišli podívat osobně, sledovali je na obrazovkách České televize či jen prostě a jednoduše drželi palce, aby se celé klání
povedlo na jedničku.
Velké poděkování náleží nejvýznamnějším ústavním činitelům České republiky v čele s prezidentem České republiky
Václavem Klausem, kteří poctili závod svou přítomností a spolu s dalšími významnými osobnostmi společenského a podnikatelského života mu dali punc prestižní top akce.
Speciální poděkování na závěr je potom určeno všem partnerům a sponzorům akce, kteří se ke špindlerovskému svěťáku
postavili jednoznačně pozitivním způsobem. Bez jejich zájmu by se totiž tento rozsáhlý a nákladný podnik nemohl vůbec
uskutečnit.
Takže ještě jednou díky všem!
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slovo organizátorů
Myslím, že náš letošní svěťák měl všechno: dobrou organizaci, výbornou pistu, velkou sportovní úroveň a náboj
zejména díky soupeření Lindsey Vonn a Marie Riesch.
Měl také výbornou diváckou kulisu a společensky jsme
ho pošoupli do těch nejvyšších pater. Udělali jsme pěkný
závod a takto kladně to hodnotily i mančafty.
Mezinárodní lyžařská federace FIS zase ocenila, že
jsme dokázali správně zareagovat na změnu počasí,
kdy po čtyřech týdnech nádherného počasí, když jsme
měli naprosto dokonale připravenou sjezdovku, začalo
ve čtvrtek padat. Byla to komplikace, ale zvládli jsme ji

a opět jsme ukázali, že se stejně jako při minulých svěťácích ve Špindlu umíme vypořádat s různými klimatickými podmínkami.
Rád bych moc poděkoval celému organizačnímu
týmu, především Alešovi, Danutě a Pavlovi. Myslím, že
náš tým pevně stojí na čtyřech základních nohách, čtyřech pilířích (doufám, že i já jsem jedním z nich). Na ně
se pak potom nabalují další nohy a ve finále je z toho
dobře fungující stonožka…

Uspořádat po všech stránkách (technická, organizační,
mediální a společenská) kvalitní závod Světového poháru stojí mnoho sil. Všechny dílčí stupně, od získání pořadatelství, organizační a technické přípravy, finančního
zajištění, propagace, vlastního provedení akce a na závěr
i její likvidace, musí být v naprostém souladu. To vyžaduje velký zápal všech, kterých se akce týká.
Jsem strašně rád, že se nám podařilo obklopit opravdovými nadšenci, se kterými byla radost spolupracovat.
Jména těch nejbližších najdete na dalších stránkách
v kolonce Organizační výbor.
Zde bych chtěl poděkovat především těm, kteří nebyli naší přímou součástí, ale bez jejichž činnosti, práce,
pomoci a podpory by se tento „Svěťák“ možná ani neuskutečnil, nebo neproběhl tak úspěšně, jak se nakonec
podařil.
Při velkém konkurenčním boji o získání pořadatelství

závodu pomohli skvělou diplomatickou prací na té nejvyšší mezinárodní úrovni Milan Jirásek, Lukáš Sobotka,
Roman Kumpošt a Petr Graclík.
Poskytnutí záštity nad závodem panem prezidentem
České republiky Václavem Klausem, hejtmanem východočeského kraje Lubomírem Francem a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, reprezentovaným jeho
náměstkem Janem Kocourkem, nesmírně zvýšilo vážnost
a prestiž akce.
Děkuji za podporu patří také dalším členům Čestného
předsednictva.
Děkuji také celé skupině dobrovolníků a nadšenců,
kteří přiložili ruce (a nohy) ke společnému dílu, děkuji
všem dodavatelům, kteří vzali závody za své a odvedli
kvalitně svoji práci a služby.
Velkou pomoc při organizaci odvedl kolektiv pracovníků Královéehradeckého kraje, který zajistil účast a dopra-

BOHUMÍR ZEMAN, předseda organizačního výboru
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vu studentů středních a základních škol do Špindlerova
Mlýna. To byl důležitý díl celkové podpory od kraje a potvrzení toho, že se závody staly významnou regionální
událostí.
Spolupráce s médii, zejména s Českou televizí, která
zajišťovala přímé přenosy, s Českým rozhlasem, Deníkem
Sport a společností Infront, vlastnící zahraniční televizní
práva i velkou část marketingových práv, proběhla ve
vzájemné shodě a na špičkové úrovni. Zasloužili se o to
zejména Kamila Šlajsová, Jiří Guryča, Patrik Fischer, Petr
Šanda, Petra Sklenářová, Zuzana Kalátová, Petr Vichnar,
Jan Holický, Jan Kaliba, Barbora Žehanová, Tito Giovanini,
Roberta Lumina, Sarah Vaiani, Jenifer Maggioni, Tanja
Stanivukovic, Stefania Focher a Michele Boniello.
Bez kvalitních partnerů nelze akci velikosti a rozsahu,
jakou Světový pohár je, nikdy uspořádat. My máme již
po několik let to štěstí, že spolupracujeme se skupinou NATLAND GROUP a jejími společnostmi APOGEO
a PROMINECON. Spolupráce s nimi pomohla nejen
k úspěchu vlastního závodu, ale povznesla kvalitu a prestiž společenské stránky akce. Spolupráce s Tomášem
Raškou, Janem Koťátkem, Luborem Svobodou, Josefem
Jarošem, Tomášem Kuchárem, Marii Dostálovou, Janou
Nerušilovou a Kristínou Hrubou byla konstruktivní a velice inspirativní.
Mnoho let trvající partnerská spolupráce se společnostmi RADKA – Ivan a Petr Zelenkovi a IMPROMAT –
Milan Maděryč a Martin Kostka, je jedním ze základních
kamínků našich akcí a nejinak tomu bylo i tentokrát.
Dobrá spolupráce s Městem Špindlerův Mlýn jeho
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starostou panem Vladimírem Staruchem, s Horskou
službou Špindlerův Mlýn pod vedením Adolfa Klepše,
s Hasičským sborem Špindlerův Mlýn pod vedením
Pavla Viktorína, s místním oddělením Policie ČR pod vedením Stanislava Hermana, Službami města Špindlerův
Mlýn pod vedením Davida Tomíčka a lyžařskou školou
Skolmax pod vedením Libora Knota umožnila bezproblémový průběh závodů a navazující organizaci a dopravu
ve městě. Opět jsme společně zviditelnili tento krásný
kout České republiky před celým lyžařským světem.
Základním pilířem organizací Světových pohárů
ve Špindlerově Mlýně byla a je naše spolupráce se
Skiareálem Špindlerův Mlýn a.s.
Nejen vedení této společnosti reprezentované Jirkou
Beranem, ředitelem společnosti, Jirkou Antošem
a Markem Pavlíčkem, ale i všichni ostatní zaměstnanci
jsou opravdovými nadšenci, kteří chtějí světu ukázat, že
Skiareál Špindlerův Mlýn je špičkovým lyžařským střediskem a Světový pohár je přidělován do Špindlerova Mlýna
právem.
Libor Varhaník, nový předseda představenstva
Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s., muž s velkými zkušenostmi z pořádání atletických akcí, kvalitu spolupráce ještě
umocnil.
Výše uvedeným i všem ostatním bych chtěl ještě jednou mnohokrát poděkovat.
ALEŠ KRÝZL, generální sekretář organizačního výboru

ZÁŠTITY,
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Závodu poskytl záštitu Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. – prezident České republiky.
Dále svou záštitu udělil Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje,
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Členové čestného předsednictva
MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky
Ing. Roman Kumpošt, člen prezídia Mezinárodní lyžařské federace FIS
MUDr. Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru
Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel České centrály cestovního ruchu, agentury Czech Tourism

Dovolená v Česku
– to letí!

www.kudyznudy.cz

NATLAND GROUP is investment and finance group
active in private equity, real estate and financial
services since 2001.
We divide our investment activities into three categories
to be able to better focus on their specific needs:
PRIVATE EQUITY

REAL ESTATE

FINANCIAL SERVICES

Finances constitute only a part of
our investments into our projects.
The investor should not be only
a name in the Trade Register but
also a partner when solving problems, sharing experience and looking for synergy. We approach our
projects actively and very professionally in order to achieve the best
possible value increase and profit.

We participate in projects, which
are attractive in the real estate
marked not only in Prague, but also
in other regions of the Czech and
Slovak Republic. Real Estate has
balanced investment portfolio and
one of the best ways how to successfully increase the value of the
invested funds.

We are a respected financial
partner and guarantor in the
field of tolling and acquisition
finance. These services are
provided for Private Equity
and Real Estate type operations.

NATLAND GROUP LIMITED, Head Office
Grigori Afxentiou 8, EL. PA. LIVADIOTI BUILDING, 3rd floor, Office 306, P.C. 6023 Larnaca, Cyprus
T +35 724 815 061 F +35 724 815 405 E info@natlandgroup.com
NATLAND GROUP LIMITED, Czech Branch
OASIS Florenc, Sokolovska 394/17, 180 00 Prague 8, Czech Republic
T +420 267 997 748 F +420 267 997 793 E info@natlandgroup.com

www.natlandgroup.com

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Vedení Organizačního výboru
• Předseda: Mgr. Bohumír Zeman
• Generální sekretář a místopředseda: Ing. Aleš Krýzl
• Místopředseda: Ing. Jiří Beran
• Místopředseda: Pavel Lipanský
• Člen OV a vedoucí sekretariátu: Danuta Štrougalová
Rozšířené vedení Organizačního výboru
• Zástupce města: Bc. Vladimír Staruch
– starosta Města Špindlerův Mlýn
• Zástupce SLČR: Mgr. Lukáš Sobotka
– prezident Svazu lyžařů České republiky
• Zástupce OSÚ AD: Ing. Miroslav Jarouš
– předseda Úseku alpských disciplin SLČR
			
Sekretariát
• Hlavní sekretář: Danuta Štrougalová
• Ubytování: Daniela Štrougalová
• Akreditace: Veronika Veselá
• Sekretariát: Veronika Lukavcová
			
PR, marketing, finance
•V
 edoucí komise: Aleš Krýzl
• Ekonomika, finance: Julek Tegel
• Produkce, reklama: Jonáš Krýzl
• Marketing koordinátoři: Arnošt Neubauer,
Philippe Scherf
• PR: Antonín Hálek
• T iskové středisko: Daniel Tichý, Pavla Štědrá,
Bianca Lipanská, Jan Kalenský, Ondřej Katz
• Foto koordinátor: Petr Josek
• Fotografové: Petr Kraus, Petra Španihelová,
Martin Štrougal
• T V koordinátor: Marie Plocková
• Grafika tiskových materiálů: Petr Antoníček
• Překlady: Veronika Veselá, Antonín Hálek,
Zuzana Krýzlová
•V
 IP: Oto Linhart
• Ceremoniály: Nikola Holubcová
• Společenské programy: David Kantor
• Komentátoři: Ondřej Krátoška, Christian Riedl
Skiareál Špindlerův Mlýn 		
• Ředitel: Jiří Beran
• Marketing, PR: Martina Čermáková
• Sekretářka: Martina Dadejíková
• Sjezdovky, technické zasněžování: Jiří Antoš,
Marek Paulíček
• Lanovky: Jiří Kolín
• T elekomunikace: Martin Šedivý
• Investice: Jiří Čermák
• Elektrika: David Karpíšek
• Rolbaři: Martin Jungmann, Marek Gašparík,
Jiří Balcar, Tomáš Kučera, Jiří Chvojka,
Milan Venc, Jaroslav Hájek, Filip Paulíček
• Sněhaři: Radek Jaroš, Michal Erben,
Martin Dočekal, Radek Kopecký
• Skipatrol: Václav Steklý

• Domovník: Petr Ceral
• Obsluha dvousedačky: Zdeněk Švancara, Ivan Šindelář,
Luboš Kusý, Pavel Zeman, Václav Čvančara
• Obsluha čtyřsedačky: Jaroslav Stoklasa,
Petr Vohník, Karel Hauschwitz, Jan Svoboda,
Petr Stoklasa, Stanislav Faltus, Josef Nedoma,
Jakub Drápal
• Obsluha vleku hřiště: Roman Paulů, Michal Hamáček,
Jan Učik, Lukáš Tuček
			
Materiál, stavby, konstrukce
•V
 edoucí komise: Pavel Lipanský
• T ribuny: Jiří Bubeníček
• T elekomunikace, pódium, ozvučení: Josef Šinágl,
Jiří Daněk, Jaroslav Šiška, Jaromír Makovec
• Interní kamera: Ondřej Havlík
• Stany: Martin Syrovátka
• Oplůtky, sociální zařízení, komentátorská stanoviště:
Karel Svoboda
Doprava, bezpečnost, ostraha
• Přeprava osob a materiálu: Vladimír Skořepa,
Tomáš Zeman
• Pořadatelská služba, ochranka: Filip Braun, Petra Nyplová
• Horská služba: Adolf Klepš
• Bezpečnost, policie: Stanislav Herman,
Miroslav Žaloudek
• T echnické služby ŠM: David Tomíček
• Hasičský sbor: Pavel Viktorín
• Lékaři: MUDr. Jiří Obenberger, MUDr. Jiří Váchal,
MUDr. Marcel Staša, MUDr. Zdeněk Matějovský,
MUDr. Martin Biegel
			
ZÁVODNÍ KOMISE, MEZINÁRODNÍ JURY
• Ředitel Světového poháru žen: Atle Skaardal
• Zástupce ředitele SP žen pro technické disciplíny:
Markus Mayr
• T echnický delegát FIS: Bernard Gayraud
• Propagace, kontrola materiálu: Andreas Krönner
• Ředitel závodu: Bohumír Zeman
•V
 elitel tratí: Pavel Lipanský
•V
 edoucí techniků: Michal Škop
• Příprava sjezdovky: Tomáš Lipanský
•V
 edoucí pracovních skupin a úseků tratí: Štěpán Hlas,
Leoš Kosek, Aleš Petelák, Michal Semian,
Václav Schams, Tomáš Strádal, Jan Svoboda,
Přemysl Vojáček, Pavel Zimčí
• Závodní kancelář: Tomáš Peslar, Blanka Sochorová,
Veronika Lukavcová
• Měření: Longines
• Radiokomunikace: Stanislav Jirásek
Koordinátoři
• OSÚ AD: Jaroslav Máša, Michaela Jaroušová
• Produkční tým České televize: Kamila Šlajsová
• Lyžařská škola SKOLMAX: Libor Knot
• Špindlerovští lyžníci: Lída Knotová
• Špindleráček: manželé Tauchmanovi
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Příprava akce
Pro pořadatele špindlerovského svěťáku byla jeho příprava vpodstatě nekončícím procesem. Kdo z laiků z řad veřejnosti měl představu, že po skončení závodu SP v lednu 2008 budou mít jeho organizátoři delší dobu volno,
ten se ve své domněnce hluboce mýlil. Jen co elitní světové sjezdařky opustily na začátku roku 2008 Černou
sjezdovku, už musel organizační výbor začít vyvíjet horečnou aktivitu zejména na diplomatickém poli, aby přesvědčil činovníky Mezinárodní lyžařské federace o návratu „bílého cirkusu“ do údolí Svatého Petra.
Přestože byl špindlerovský svěťák jedním z nejlépe
hodnocených sjezdařských podniků sezóny 2007/2008
(a také jedním z nejsledovanějších na mezinárodních televizních stanicích), na následném jarním kongresu FIS
v Kapském městě krkonošské středisko v návrhu kalendáře sjezdařských SP až do roku 2013 nefigurovalo. Z pohledu našich pořadatelů to znamenalo přejít do ještě
mohutnější diplomatické ofenzívy, v níž naštěstí nebyli sami a významným způsobem v ní byli podpořeni především Milanem Jiráskem, v té době členem prezídia FIS,
a Lukášem Sobotkou, prezidentem Svazu lyžařů České
republiky. Svou důležitou roli v pozitivním lobbingu sehrály i tehdejší politické špičky České republiky včetně
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sérii jednání a nespočet dopisů adresovaných vedení FIS se nakonec podařilo přetavit v úspěch v podobě opětovného zařazení Špindlu mezi svěťákové pořadatele, a to na sezónu 2010/2011 s konkrétně určeným termínem 11. a 12.
března 2011.
Tento velmi atraktivní termín (po MS v Ga-Pa a těsně před finále SP) pořadatele rozhodně potěšil, zároveň

ovšem před ně postavil několik velkých výzev. Jednou
z nejnáročnějších záležitostí bylo jistě to, že veškeré přípravné práce a stavby probíhaly v hlavní turistické sezóně,
proto byly organizovány vesměs ve večerních a nočních
hodinách, tak aby provoz skiareálu nebyl v žádném případě omezen. Takto se v průběhu 14 dnů předcházejících
závodu vystřídalo v cílovém prostoru stadiónu celkem 45
kamionů s materiálem a technikou, vedle toho probíhala
výstavba tribun, stanů, pódií, cílového prostoru atd.
Povzbuzením pro všechny organizátory podílející se
na přípravných pracech bylo naprosto úžasné počasí, které v Krkonoších od druhé poloviny února panovalo. Jasno a mrazivo bylo stejně tak tou nejlepší zprávou
směrem ke stavu závodní Černé sjezdovky. Zkušené sněhařské a rolbařské týmy Skiareálu Špindlerův Mlýn a.s.
„makaly“ na její přípravě od začátku zimy a dokázaly z ní
vykouzlit trať elitních svěťákových parametrů. S jejím
schválením neměli tedy přítomní zástupci FIS absolutně
žádný problém.
Přestože v noci ze středy 9. na čtvrtek 10. března připadlo na sjezdovku několik centimetrů nového sněhu,
právě díky jejímu kompaktnímu podkladu to neznamenalo pro pořadatele extrémně vážné komplikace. Nový
sníh ale samozřejmě musel jít co nejdříve pryč, a tak jakmile přestalo padat, nastoupila ve čtvrtek kolem poledne na Černou zhruba stočlenná četa pořadatelů, aby ze
sjezdovky s lyžemi na nohou odklidila, tzv. stáhla tento
nově napadaný sníh. To se bez potíží povedlo. A jelikož
se od té doby počasí opět umoudřilo a nepřipustilo již
žádné vydatné srážky, mohl Světový pohár sjezdařek ve
Špindlu s pořadovým číslem tři v klidu odstartovat...

Černá sjezdovka ve své kráse několik dnů před zahájením Světového poháru ve Špindlu
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Marek Paulíček byl tradičně
spolu s Jiřím Antošem vedoucím
týmu Skiareálu zodpovědného za
přípravu závodní trati

Velitel závodní trati a šéf všech staveb Pavel Lipanský udílí pokyny technikům pro finální fázi příprav špindlerovského svěťáku

Zbudování a postavení reklam kolem Černé sjezdovky i do cílového prostoru bylo velmi důležitou činností

Stejný význam měla nepochybně instalace bezpečnostních sítí typu B ve dvou řadách v bezprostřední blízkosti závodní tratě
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OBŘÍ SLALOM:
Lindsey zkompletovala sbírku pódiových umístění
Z dvoudenního závodního programu špindlerovského
svěťáku byla jako první na řadě rychlejší z točivých disciplín. Do pátečního obřího slalomu nastoupilo celkem 49
závodnic včetně pouze dvou českých želízek v ohni.
Nízký počet našich barev v závodě tkvěl jednak v neúčasti Šárky Záhrobské, jež dala přednost koncentraci na
sobotní slalom, a jednak byla hlavním důvodem skutečnost, že kromě Kateřiny Pauláthové a Daniely Markové nefigurovala žádná z českých reprezentantek v obřáku do
350. místa na žebříčku FIS, což bylo podmínkou jejich případného startu. I tak se české sjezdové lyžování dočkalo na Černé sjezdovce velmi příjemného překvapení, když
se do druhého kola dokázala probojovat teprve sedmnáctiletá Kateřina Pauláthová a svým výkonem ve Špindlu
potvrdila vzrůstající výkonnost z průběhu celé sezóny.
„Pro mě to byl šok po tom prvním kole, ale jela jsem dobře a neudělala žádnou větší chybu. Ve druhém kole jsem
si dala za cíl dojet, abych bodovala, což se povedlo. Jsem
neuvěřitelně šťastná,“ prohlásila česká ženská jednička
v obřím slalomu. Její 28. příčka znamenala z jejího pohledu zisk premiérových bodů ve Světovém poháru.
Špindlerovský obřák byl sledován s velkým očekáváním
zejména kvůli dvěma soubojům. Tím prvním bylo měření sil „jen“ o Malý křišťálový glóbus a hlavními aktérkami v něm byly Francouzka Tessa Worley a Němka Viktoria
Rebensburg. Zatímco reprezentantku ze země galského
kohouta postihl nedobrovolný výpadek již v 1. kole, její německá soupeřka celé první dějství opanovala s velmi
solidním náskokem, který ve druhém kole dokázala ještě navýšit (opět to byl v jejím podání nejrychlejší čas kola)
a suverénně si tak ve Svatém Petru dojela pro třetí vítězství v GS ve své kariéře. A co bylo v danou chvíli ještě podstatnější, udělala tímto prvenstvím rozhodující (byť ne definitivní) krok v cestě za ovládnutím této disciplíny v hodnocení SP 2010/2011.

Vítězná Viktoria Rebensburg na trati závodu
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Ještě větší pozornost na sebe pochopitelně strhávalo
klání o triumf v celkovém pořadí Světového poháru.
V tzv. overall standings na tom před závody ve Špindlu
byla lépe Maria Riesch, druhá Lindsey Vonn za ní totiž
zaostávala o 96 bodů. Vzhledem k tomu, že v technických disciplínách je na tom dlouhodobě lépe jednoznačně Němka, málokdo pochyboval o tom, že by se
její náskok mohl na české půdě nějak výrazně snížit.
Jenže přesně k tomu došlo! Svůj mohutný atak zahájila
sympatická Američanka právě v obřím slalomu, kde si
dojela pro nečekané třetí místo, které mělo o to větší
cenu vzhledem k faktu, že Maria Riesch na Černé sjezdovce stěží bodovala (29. místo). „Cítím se skvěle. Je
to poprvé, co se mi na svěťáku podařilo zajet obě kola
obřího slalomu tak, jak jsem si představovala. Trať byla
v pořádku, na to, jaké bylo teplo a že trochu pršelo,
byla ve velmi dobrém stavu,“ pochválila Lindsey Vonn
špindlerovské pořadatele.
Bronzovým stupínkem zkompletovala sérii vlastních
pódiových umístění ve všech disciplínách SP, právě obří slalom byl tím jediným, který v její mozaice úspěchů
dosud chyběl. Stejným počinem se mohou v současném startovním poli pochlubit jen samá esa ženského
alpského lyžování - Maria Riesch, Elisabeth Görgl, Tina
Maze a Anja Pärson.
Na Špindlerův Mlýn bude mít výtečné vzpomínky
i Italka Denise Karbon. V lednu 2008 tu vyhrála a srdečným vystupováním si tehdy získala přízeň českého publika. Pak se však nad její kariérou objevil temný mrak
v podobě opakovaných zdravotních potíží s kolenem,
které jí ostatně připravily i o značnou část letošní sezóny. Denise se ovšem dokázala vrátit a svůj vydařený
comeback korunovala druhou příčkou ve Špindlu. Její
radost v cíli z prvního svěťákového pódia po dlouhých
17 měsících však spíše připomínala vítěznou oslavu…

Kateřina Pauláthová zdraví v cíli obřího slalomu české
fanoušky

Lindsey Vonn a její historicky první stupně vítězů v obřáku SP

Radost Denise Karbon a italského týmu
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SLALOM:
Královnou mezi tyčemi byla opět Marlies
Slalomy Světového poháru v sezóně 2010/2011 opanovala jediná žena: Rakušanka Marlies Schild. Devět startů proměnila v šest vítězství a to jí bohatě stačilo k tomu, aby se potřetí v kariéře radovala ze zisku malého křišťálového glóbu v hodnocení této točivé disciplíny. Šestého a rozhodujícího prvenství dosáhla právě ve
Špindlerově Mlýně.
Slalom započítávaný do elitního seriálu se jel ve
Špindlu potřetí v historii a z toho ho podruhé ovládla
Marlies. Uspěla totiž i v roce 2008, o tři roky dříve dojela třetí. „Mám to tady ráda. Vždy se mi tu dařilo, moc
ráda sem jezdím. Škoda, že to tady není častěji,“ uvedla
Rakušanka a dodala: „Mám velmi dobrou sezonu a jsem
sebevědomá, skvělý pocit. Nevnímám tlak na svou osobu, kdy každý čeká, že pojedu vždy na vítězství, ani se
nebojím riskovat. Letos se mi opravdu dařilo, mám skvělého trenéra i fyzioterapeuta, všechno v týmu funguje.“
Za úřadující mistryní světa z Ga-Pa skončila s přibližně
vteřinovým odstupem krajanka Kathrin Zettel, pro níž
to byl osobní top výsledek stávající svěťákové sezóny.
Na třetí příčku se vyhoupla Slovinka Tina Maze, kterou
závěr zimy zastihnul v opravdu skvělé formě, což potvrdila i ve Špindlerově Mlýně. Naopak na údolí Svatého
Petra bude hodně nerada vzpomínat Maria Riesch. Po
neúspěchu v pátečním obřáku nedokončila 2. kolo so-

Nejlepší tři závodnice sobotního slalomu
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botního slalomu, čímž umožnila Lindsey Vonn dotáhnout se na ni v celkovém pořadí Světového poháru na
pouhých 23 bodů.
Český tým měl na rozdíl od obřího slalomu tentokráte
v závodu plné zastoupení. Z našich šesti děvčat se samozřejmě největší naděje vkládaly do Šárky Záhrobské.
Té se přes veškerou její snahu nepodařilo probojovat
do první desítky jako v případě špindlerovských SP
2005 a 2008, výsledkem bylo konečné 20. místo. V cíli
se Šárka na diváky usmála, ale spokojená z výkonu
nebyla. „Ne, určitě ne. Bojuji s pocitem a i s únavou. Je
krásné uspět doma, mně se to nepodařilo, i když jsem
dělala maximum. Tato sezona je obětována tomu, co
doufám přijde,“ konstatovala česká reprezentantka.
Z našeho družstva byla v sobotním slalomu jedinou
na bodech. Eva Kurfürstová skončila v prvním kole
40., Michaela Smutná 44. a trio Kateřina Pauláthová,
Martina Dubovská a Andrea Zemanová první jízdu nedokončilo.
Slalomové klání bylo parádní záležitostí nejen díky
výjimečným sportovním výkonům elitních světových
závodnic, ale také zásluhou nádherného počasí, které si ve Skiareálu naplno užívala početná divácká kulisa. Špindlerovský svěťák se tak do třetice všeho dobrého dočkal kýženého sluníčka!

Šárka Záhrobská

Marii Riesch se na Černé sjezdovce nedařilo, přesto se o týden později stala držitelkou Velkého křišťálového glóbu pro nejlepší
sjezdařku SP 2010/2011

Veronice Zuzulové fandil přímo ve Špindlu její početný fan-club, který potěšila pěkným pátým místem ve slalomu
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Nepatříme
do šponovek!

TOI TOI

komplexní řešení pro sportovní, kulturní,
společenské akce, stavbu a město.

www.toitoi.cz | info@toitoi.cz

Komplexní řešení
tiskových potřeb
• kancelářská technika
• systémová řešení
• správa dokumentů
• nákladové analýzy
• outsourcing

www.impromat.cz

SVĚTOVÝ POHÁR VE ŠPINDLU
ŘEČÍ ČÍSEL A VÝSLEDKŮ
Obří slalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
13.
14.
15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

REBENSBURG Viktoria
KARBON Denise
VONN Lindsey
MAZE Tina
BRIGNONE Federica
MANCUSO Julia
GÖRGL Elisabeth
SCHILD Marlies
MÖLGG Manuela
KIRCHGASSER Michaela
ZETTEL Kathrin
POUTIAINEN Tanja
BERTRAND Marion
FENNINGER Anna
PIETILAE-HOLMNER Maria
HECTOR Sara
GIANESINI Giulia
PREFONTAINE Marie-Pier
GAGNON Marie-Michele
SCHLEPER Sarah
FISCHBACHER Andrea
DÜRR Lena
ZUZULOVÁ Veronika
BARIOZ Taina
CURTONI Irene
HOSP Nicole
PÄRSON Anja
PAULÁTHOVÁ Kateřina
RIESCH Maria

GER
ITA
USA
SLO
ITA
USA
AUT
AUT
ITA
AUT
AUT
FIN
FRA
AUT
SWE
SWE
ITA
CAN
CAN
USA
AUT
GER
SVK
FRA
ITA
AUT
SWE
CZE
GER

1:06.62
1:07.31
1:07.63
1:07.26
1:06.94
1:07.68
1:07.50
1:08.18
1:07.21
1:08.34
1:08.35
1:07.29
1:08.28
1:08.83
1:08.75
1:08.99
1:08.61
1:08.87
1:08.83
1:09.02
1:08.09
1:08.98
1:09.07
1:08.73
1:09.31
1:09.27
1:08.79
1:08.99
1:07.89

1:08.60
1:09.17
1:09.04
1:09.46
1:09.80
1:09.35
1:09.63
1:09.05
1:10.15
1:09.26
1:09.36
1:10.42
1:09.53
1:09.17
1:09.33
1:09.11
1:09.49
1:09.27
1:09.32
1:09.55
1:10.51
1:09.85
1:09.83
1:10.34
1:09.85
1:09.97
1:10.53
1:10.35
1:13.76

2:15.22
2:16.48
2:16.67
2:16.72
2:16.74
2:17.03
2:17.13
2:17.23
2:17.36
2:17.60
2:17.71
2:17.71
2:17.81
2:18.00
2:18.08
2:18.10
2:18.10
2:18.14
2:18.15
2:18.57
2:18.60
2:18.83
2:18.90
2:19.07
2:19.16
2:19.24
2:19.32
2:19.34
2:21.65

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

SUTER Fabienne
FANCHINI Sabrina
SCHILD Bernadette
STABER Veronika
BARTHET Anne−Sophie
ALFIERI Camilla
RIENDA Maria Jose
HANSDOTTER Frida
ALTACHER Margret
HOFER Anna
ROSS Laurenne
HOLDENER Wendy
SHIFFRIN Mikaela
MARKOVÁ Daniela
SAALOVÁ Kristína

Nedokončily 1. kolo:
JELUŠIČ Ana (CRO), GIUS Nicole (ITA),
GUT Lara (SUI), WORLEY Tessa (FRA)
Nedokončila 2. kolo:
LINDELL-VIKARBY Jessica (SWE)

Rakušanka Elisabeth Görgl přišla ve Špindlu o třetí příčku v celkovém pořadí Světového poháru…
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SUI
ITA
AUT
GER
FRA
ITA
SPA
SWE
AUT
ITA
USA
SUI
USA
CZE
SVK

1:09.48
1:09.70
1:09.79
1:09.80
1:10.00
1:10.01
1:10.25
1:10.62
1:10.63
1:10.79
1:11.00
1:11.06
1:11.26
1:12.97
1:14.40

SVĚTOVÝ POHÁR VE ŠPINDLU
ŘEČÍ ČÍSEL A VÝSLEDKŮ
slalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

SCHILD Marlies
ZETTEL Kathrin
MAZE Tina
PIETILAE-HOLMNER Maria
ZUZULOVÁ Veronika
MÖLGG Manuela
CURTONI Irene
RIESCH Susanne
POUTIAINEN Tanja
KIRCHGASSER Michaela
SCHLEPER Sarah
HOSP Nicole
DÜRR Katharina
GEIGER Christina
STIEGLER Resi
VONN Lindsey
HANSDOTTER Frida
GIUS Nicole
WORLEY Tessa
ZÁHROBSKÁ Šárka
CHMELAR Fanny
DÜRR Lena
JELUŠIČ Ana
DAUM Alexandra
SCHILD Bernadette
BARTHET Anne-Sophie
COSTAZZA Chiara
GÖRGL Elisabeth
PERNER Nina

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

50.02
50.20
50.74
50.68
50.96
50.92
51.75
51.17
51.19
51.84
51.71
52.41
52.19
52.60
52.30
51.77
52.66
51.75
52.12
52.00
51.98
52.68
52.34
52.51
51.78
52.14
52.79
52.51
52.95

53.83
54.58
54.27
54.73
54.46
54.68
54.56
55.26
55.26
54.66
54.85
54.17
54.40
54.06
54.43
55.01
54.12
55.12
54.77
55.09
55.16
54.52
54.93
54.92
55.68
55.34
54.91
55.46
55.83

1:43.85
1:44.78
1:45.01
1:45.41
1:45.42
1:45.60
1:46.31
1:46.43
1:46.45
1:46.50
1:46.56
1:46.58
1:46.59
1:46.66
1:46.73
1:46.78
1:46.78
1:46.87
1:46.89
1:47.09
1:47.14
1:47.20
1:47.27
1:47.43
1:47.46
1:47.48
1:47.70
1:47.97
1:48.78

31.
32.
33.
34.
35.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

AUBERT Sandrine
SHIFFRIN Mikaela
BORSSEN Therese
BARIOZ Taina
FANCHINI Sabrina
HOLDENER Wendy
FEIERABEND Denise
TERWIEL Elli
BERTRAND Marion
KURFÜRSTOVÁ Eva
KARASINSKÁ Katarzyna
PHELAN Brittany
PERSYN Karen
SMUTNÁ Michaela
ŠKVARKOVÁ Jana
BRIGNONE Federica
ROUTHIER Eve

FRA
USA
SWE
FRA
ITA
SUI
SUI
CAN
FRA
CZE
POL
CAN
BEL
CZE
SVK
ITA
CAN

52.98
53.00
53.06
53.13
53.24
53.24
53.27
53.42
53.50
53.75
54.18
54.24
54.36
54.97
55.83
56.04
58.17

Nenastoupila na start 1. kola:
GUT Lara (SUI)
Nedokončily 1. kolo:
ZEMANOVÁ Andrea (CZE), DUBOVSKÁ
Martina (CZE), PAULÁTHOVÁ Kateřina (CZE),
MIELZYNSKI Erin (CAN), HANGL Celina (SUI),
NIGG Marina (LIE), GAGNON Marie-Michele
(CAN)
Nedokončila 2. kolo: RIESCH Maria (GER)

… na její místo se i díky výborným výkonům na Černé sjezdovce dostala usměvavá Slovinka Tina Maze
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Ve firmě Blažek Glass vyrábíme mimo kvalitního ručně dekorovaného skla
a skleněných pilníků na nehty i originální skleněné trofeje, které podtrhnou unikátnost
Vaší sportovní nebo firemní akce. Trofeje dodáváme do celého světa a jsou jimi
oceňování sportovci při významný mezinárodních akcích.

www.blazek-glass.cz
Blažek Glass s.r.o., Olbrachtova 600, 29001 Poděbrady

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
1. PROMINECON APOGEO CUP
čtvrtek 10. 3. 2011

Oficiálnímu čtvrtečnímu zahájení závodů
Světového poháru předcházel závod VIP osobností a partnerů Světového poháru PROMINECON
APOGEO CUP. Vydařená sportovní a společenská
akce proběhla nejprve na sjezdovce STOH za
účasti významných osobností českého společenského a obchodního života. Jak ukazuje naše
osvědčená pořadatelská zkušenost, určitý odstup
příchozích bere za své přesně ve chvíli, kdy všem
rozdáte startovní čísla. Možná to může být inspirací i pro přítomné byznysmeny, rozdat závodní
čísla svým manažerům a sledovat neuvěřitelný
nárůst pracovních výkonů, nasazení a zarputilosti.
Sportovní část se tedy velmi vydařila, stejně tak
i večerní program a vyhlášení výsledků.

2. Oficiální zahájení
a představení českých
reprezentantek
čtvrtek 10. 3. 2011

Čtvrteční oficiální slavnostní zahájení bylo
předznamenáno již během odpoledne
pestrým doprovodným kulturním programem.
Se setměním pak na slavnostně vyzdobené
podium vystoupili důležití pánové, kteří se
s přítomnými podělili o svou radost a dojetí
a závody Světového poháru oficiálně zahájili.
V rámci večera byl také představen český
závodní tým. Toto zahájení se v mrazivém
večeru po všech stránkách vydařilo a bylo
příslibem pro další dny.

3. Oficiální
zahajovací večírek
v Savoy royal hotelu
čtvrtek 10. 3. 2011

Na venkovní oficiální sportovní zahájení
závodů navazovala velkolepá večerní
společenská akce v krásném prostředí
horského hotelu Savoy-Royal. Setkalo
se zde mnoho přátel, proběhlo mnoho
zajímavých rozhovorů o vrcholné
sportovní události zimní sezóny a také
vyhlášení výsledků odpoledního závodu
PROMINECON APOGEO CUP.
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SPOLEČENSKÝ PROGRAM
4. Veřejné losování slalomu
pátek 11. 3. 2011

Na závěr prvního závodního dne ve znamení obřákového klání proběhlo atraktivní losování startovních čísel
pro sobotní slalomový závod. V areálu počkalo mnoho
vytrvalých fanoušků a vytvořili tak i večer úžasnou
atmosféru. Mimochodem, atmosféra po celou dobu
závodů byla skvělá a všem fanouškům, troubičům, tleskačům, mávačům, ječícím a hučícím za to patří velký
dík. Ale zpět na losování, které bavilo nejen přihlížející,
ale také závodnice z první patnáctky Word Cup Start
List. Hvězdy alpského lyžování si svá čísla musely najít
na těle ztepilých lyžařských instruktorů a obě strany si
to naplno užívaly. Bylo to tedy povedené losování a výborná nálada pokračovala i poté díky doprovodnému
hudebnímu programu.

5. Apogeo Party – Harmony club hotel
pátek 11. 3. 2011

Jeden z hlavních sponzorů závodů uspořádal na počest akce slavnostní večer pro své partnery a přátele. Přestože
byl program v prostorách hotelu zamýšlen především jako společenská událost, i sem se přenesla nádherná sportovní nálada, kterou byl víkendový Špindlerův Mlýn prodchnutý.
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SPOLEČENSKÝ PROGRAM
6. Oficiální raut,
hotel Horal
sobota 12. 3. 2011

Sobotní oficiální raut uzavřel špindlerovský svěťák, a protože již všichni věděli, že Světový pohár
proběhl výborně a bez problémů, zábava a radost
propukla naplno. Nejprve se samozřejmě oficiálně
hodnotilo a děkovalo, nicméně pak už se jen tančilo,
pilo, vyprávělo a přehánělo…

7. World Cup party, stan v cílovém prostoru
sobota 12. 3. 2011

Jestliže o oficiálním rautu
hovoříme jako o radostném
vyvrcholení, tak v případě
World Cup Party musíme
mluvit jako o explozi a velkém mejdanu. Všichni, kteří
v posledních dnech naplno
od rána do večera makali,
ještě sáhli do posledních
zásob sil a užili si naplno
poslední společný večer. Ve
vzduchu byla cítit obrovská
radost z výborně zvládnuté
akce!
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TISKOVÉ KONFERENCE
a služby mediím
tisková konference praha
Sobotní oficiální raut uzavřel špindlerovský svěťák,
a protože již všichni věděli, že Světový pohár proběhl
výborně a bez problémů, zábava a radost propukla naplno. Nejprve se samozřejmě oficiálně hodnotilo a děkovalo, nicméně pak už se jen tančilo, pilo, vyprávělo
a přehánělo… Úvodní tisková konference proběhla
8. března 2011 v Praze v Galerii Le Court. Za velkého
zájmu především českých medií představili pořadatelé vše podstatné týkající se blížících se závodů. Velká
část otázek mířila na připravenost závodní sjezdovky,
počasí, dále sportovní očekávání a stav formy českých
závodnic. Ve velmi útulném prostředí galerie a kavárny
pak proběhlo mnoho zajímavých rozhovorů a diskusí,
ve vzduchu bylo cítit vzrušení a očekávání.

tiskové středisko
Hlavním stanem přítomných novinářů a centrem zpráv se po dobu
konání závodů stala tisková místnost
v hlavní budově Skiareálu Špindlerův
Mlýn. Na 36 vybavených pracovních
místech pro novináře to po celou
dobu závodů šumělo, klávesy notebooků klapaly a posílaly aktuální
zprávy do celého lyžařského světa.
Zázemí bylo technicky na špičkové
úrovni odpovídající významu vrcholné sportovní události lyžařské
sezóny, pracovníci centra poskytovali
novinářům potřebné služby kromě
češtiny také plnohodnotně v angličti-
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TISKOVÉ KONFERENCE
a služby mediím
ně a němčině a poradili si i francouzsky. Vrcholem zde byly samozřejmě
dvě tiskové konference s vítězkami,
které proběhly v pátek i v sobotu
bezprostředně po dojetí závodů.
V kalendáři jsme na konci sezóny
a tak měli výsledky velký význam pro
konečné pořadí ve Světovém poháru
2011, sál byl tak plný emocí a radosti.
Sobotní setkání bylo také zároveň závěrečným hodnocením závodů, slova
spokojenosti a radosti pořadatelů
z vydařené akce byla kvitována a potvrzena přítomnými novináři.
Služby tiskového střediska byly
vynikající a bezchybné, mnozí novináři to již na místě vysoce ocenili.
Potvrdili jsme tak i z této stránky, že
umíme v České republice uspořádat
špičkovou sportovní akci na vrcholné
úrovni.

Tisková konference pro zahraniční novináře
– představení Královehradeckého kraje a České republiky
Pro zahraniční novináře jsme navíc uspořádali v pátek 11. března speciální tiskovou konferenci v klubu Silver Rock.
Přítomný zástupce agentury Czechtourism a krajský hejtman Bc. Lubomír Franc postupně představili Čechy jako
atraktivní turistickou destinaci, s pochopitelným důrazem na zimní sezónu a krásy místního kraje. Zvědavé otázky
přítomných zástupců tisku potvrdili, že je pro ně Česká republika a Hradecký kraj zajímavým a lákavým místem
s mnoha možnostmi rekreačního vyžití.
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Savoy Royal
Hotel

Partner Světového Poháru
v alpském lyžování
Ski klub Špindl jako pořadatel Světového poháru je další sportovní hvězdou, která se vedle Jágr
teamu, Viktorky Žižkov, BC Kolín a mnoha dalších sportovců, rozhodla spojit své jméno s naším
pivovarem.
Pivovar Kácov pro tuto významnou událost vydává limitovanou edici lahvového Piva,
která bude startovací řadou zbrusu nové lahvovny.
Pivo hubertuS vyráběné klasickou technologií a dodávané na trh ve filtrované i „kvasnicové“
podobě, se tak stává skutečně zdravým nápojem sportovních hvězd a všech, kdo mají rádi
poctivé české pivo.

PARTNEŘI sp

spolupráce
s Královehradeckým
krajem

33

ZAJÍMAVOSTI
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ZAJÍMAVOSTI
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Navštivte Královéhradecký kraj

… kraj, kde se nebudete nikdy nudit

Chcete-li zažít příjemnou aktivní dovolenou, vydejte se do Královéhradeckého kraje. Ať už ze sedla kola
či pěšky, vždy je co objevovat. Překrásná příroda a velké množství doplňkových aktivit a kvalitních služeb
vám zpestří vaši nezapomenutelnou dovolenou.

www.kralovehradeckyregion.cz
Besuchen Sie die Region Hradec Kralove
… die Region, wo Sie sich nie langwei
Wenn Sie eine angenehmen und aktiven Urlabe genießen möchten, erforschen Sie die Region Hradec Kralove. Ob im Fahrradsattel oder zu
Fuß es gibt immer etwas zu entdecken. Eine faszinierende Umgebung, ein reiches Angebot an
Aktivitäten, abgerundet durch hervorragenden
Service- Ein Ausflug zu uns wird immer ein unvergessliches Erlebnis bleiben.

Come and visit The Region of Hradec
Králové
… the region, where you never get bored
If you would like to experience an enjoyable active holiday, go to The Region of Hradec Králové.
Whether on bike or on foot, there is always something new to discover. Beautiful scenery and
a great number of additional activities and quality
services will liven up your holiday and make it unforgettable.

ski klub špindl produkce
děkuje všem svým partnerům

OREA HOTEL HORAL ****
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Nejlepší místo pro ty,
kdo hledají víc než jen sníh
For those who want more than just snow

www.skiareal.cz

Nejvyšší třída hor. Top class mountains.

