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nejen reprezentace, ale 
také výkonnostní biatlon

Poolympijský rok 2011 měl být i pro 
biatlon relativním odpočinkovým ob-
dobím k načerpání sil pro přípravu 
na ZOH 2014, které se uskuteční 
v ruské Soči. Do činnosti České-
ho svazu biatlonu (dále jen ČSB) se 
zdánlivý „oraz“ nijak nepromítl, proto-

že vrcholné sportovní soutěže formátu 
světových či evropských šampionátů, 
mezinárodních nebo domácích po-
hárových akcí v zimní i letní podobě, 
se nezastavily. Pevným základem 
svazové aktivity není jen reprezenta-
ce a péče o ni, ale především činnost 
na základní a výkonnostní úrovni, což 
je z hlediska budoucí úspěšnosti spor-
tovního odvětví rozhodující. 

V průběhu roku proběhly nejen zimní 
a letní světové a evropské šampionáty 
nebo soutěže Světového poháru, ale 
také další akce na vrcholné úrovni: 
např. v podání studujících sportovců 
Zimní světová univerziáda FISU – 
mladých nadějí, zimní Evropský olym-
pijský festival mládeže a samozřejmě 
všechny stupně domácích soutěží.

pořadatel vrcholných 
sportovních akcí

Aktivně se ČSB zapojil do přípravy 
a organizace vrcholných sportovních 
akcí na území České republiky, jejichž 
byl nositelem z pověření Mezinárodní 
biatlonové unie IBU a Českého olym-
pijského výboru.
Zimní Evropský olympijský festival 
mládeže (všechna zimní olympijská 
sportovní odvětví) se konal v Liber-
ci. Biatlonové závody se uskutečnily 
v Jablonci nad Nisou v areálu Břízky, 
které organizoval místní klub biatlo-
nu SKP Jablonec.
Sportovní areál v Novém Městě na Mo-
ravě přivítal na přelomu ledna a února 
světový šampionát biatlonového mládí 
v juniorských a dorosteneckých ka-
tegoriích. V září na Vysočinu zavítalo 
Mistrovství světa na kolečkových lyžích 
seniorů i juniorů.
Druhou nejvýznamnější dlouhodobou 
soutěží po Světovém poháru je v biat-
lonu Pohár IBU. V České republice ho 
diváci viděli v zimním provedení v po-
lovině ledna.

dobrý zvuk  
českých organizátorů

Všechny výše uvedené akce úspěšně 
proběhly a sklidily zasloužené uzná-
ní na nich přítomnou generalitou IBU 
v čele s jejím prezidentem Andersem 
Bessebergem z Norska, asistentem 
ředitele sportovních soutěží IBU Věn-
ceslavem Ilevem z Bulharska a technic-
kými delegáty IBU – Karim Korpelou ze 
Švédska a Ubaldem Pruckerem z Itálie. 
Akce se ukázaly současně jako dobrá 
a ostrá prověrka před Top podniky, které 
se budou konat v novoměstském areálu 
v následujících dvou letech. Na Česko-
moravskou vrchovinu zavítá ve dnech 

Štafeta Seniorů ve Složení Schorná, puSkarČíková, Schorný a bitala zíSkala bronz

pavla Schorná – dvojnáSobná zlatá medailiStka z me ita / martell
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9. – 15. ledna 2012 páté kolo Světového 
poháru a o rok později v únoru Mistrov-
ství světa seniorských kategorií.

dostavba areálu  
v novém městě na moravě
Obrovské úsilí věnoval ČSB v roce 2011 
dostavbě samotného novoměstského 
areálu. Byl zde vybudován nový, velmi 
náročný okruh závodních tratí, nad kte-
rým zaplesali také zástupci Mezinárodní 
lyžařské federace FIS v čele s Jörgem 
Kapolem, šéfem běžecké komise.
Pozornosti se dočkalo rovněž zázemí – 
dostavba nových komfortních šaten a ad-
ministrativních prostorů, potřebných k za-
bezpečení vlastních sportovních soutěží.

staré město   
pod landštejnem  

má nový areál

Stavební dění na Vysočině nebylo je-
diné. Dlouhodobý aktivní přístup biat-
lonového klubu ve Starém Městě pod 
Landštejnem přinesl dobudování a zpro-
voznění nového biatlonového areálu, 
pokřtěného republikovým šampionátem 
v letním krosovém biatlonu.
Jihočeši tak mohou pořádat nejen 
všechny domácí vrcholné soutěže, ale 
také nižší formy těch mezinárodních 
pod hlavičkou IBU v letním období. Stej-
ně jako na Českomoravské vrchovině 
bude nový areál sloužit i mnoha dalším 
sportovním odvětvím a rozvoji pohybo-
vých aktivit nejen jihočeské mládeže.

ve světovém poháru zářil 
michal šlesingr

K nejvýraznějším sportovním výsled-
kům, kterých český biatlon v uplynulé 
zimní sezóně dosáhl, patří bezesporu 
deváté místo současné české biatlo-
nové jedničky Michala Šlesingra v ko-
nečné klasifikaci SP. Že nebyl Michal 
na vše sám, ukazuje i celkové deváté 
pořadí v Poháru národů mužů, který je 
nedílnou součástí SP.
Světový pohár je neskutečně „našla-
paná“ celoroční soutěž, ve které může 
vyhrát v podstatě při příznivé shodě 
všech okolností kdokoliv z první šede- jaroSlav Soukup

sátky. Do ní patří i 44. Jaroslav Sou-
kup, 51. Ondřej Moravec, 66. Tomáš 
Holubec a 70. Zdeněk Vítek.
Biatlonistkám ČR se ve SP dařilo o tro-
chu méně. Jedenáctá pozice v Poháru 
národů však patří k úspěchu mladého 
družstva a 43. v celkovém hodnocení jed-
notlivců SP je nejlepší Veronika Vítková.
 

na mistrovství světa 
v top ten

Na Mistrovství světa v ruském Chanty 
Mansiysku se české reprezentaci nepo-
dařilo dosáhnout na některou z medailí. 
Nejlepšího umístění mezi více než stov-
kou světových biatlonistů z 39 zemí do-
sáhli Michal Šlesingr a Veronika Vítková 
shodně na vynikající osmá místa. 
Podobně dopadli i junioři v domácích pod-

mínkách novoměstského areálu. Osmá 
skončila štafeta juniorů Vávra-Exler-
-Krčmář-Janoušek, velmi dlouho bojující 
o čtvrté místo, devátá štafeta juniorek 
Landová-Puskarčíková-Bílá. Slušný vý-
sledek v konkurenci 38 národních svazů.
V dorostenecké kategorii, která je sou-
části juniorského šampionátu, si nejlé-
pe vedla štafeta Krupčík-Dostál-Krej-
číř, která skončila těsně pod stupni 
vítězů na 4. místě. Mezi dorostenkami 
byla nejúspěšnější Jessica Jislová, 
šestnáctá mezi 76 startujícími. 

medaile z evropského 
šampionátu

Mistrovství Evropy v italské Ridnaun 
– Ridaně přineslo českému biatlonu 
tři medaile. Mezi konkurentkami ze 
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32 zemí se v kategorii žen v rychlostním 
závodě zaskvěla stříbrnou medailí Ga-
briela Soukalová. O další dvě medaile 
– tentokrát bronzové se postaral junior 
Michal Krčmář v rychlostním a stíhacím 
závodě.
Zimní světová Univerziáda FISU v tu-
reckém Erzerumu, kde startovali studen-
ti z 19 zemí, odhalila možnosti Barbory 
Tomešové – mezi ženami ve stíhacím 
závodě skončila pátá. Do elitní desítky 
se probojoval i Vít Jánov devátou příč-
kou ve vytrvalostním závodě mužů.

cenné kovy dorostenců
Reprezentační naděje změřily síly při 
X. evropském zimním olympijském 
festivalu mládeže (EYOWF) v Liberci 
a Jablonci nad Nisou. Biatlonové před-
poklady předvedla mezi soupeřkami 
z 28 zemí Kristýna Černá, ve vytrva-
lostním závodě osmá. Dorostenec Lu-
káš Jíra skončil patnáctý v rychlostním 
závodě. Smíšená štafeta Černá-Jislo-
vá-Vojík-Jíra obsadila 11. místo. 
Výrazným úspěchem mladé dorůstající 
české reprezentace v závěru zimní sezó-
ny se stal tradiční Závod olympijských na-
dějí v polské Szklarske Porebe – Jakuši-
cích (nad Harrachovem). Česká výprava 
vydobyla celkem 14 medailí – 5x zlatou, 
5x stříbrnou a 4x bronzovou. O nejcenněj-
ší kovy se zasloužili: dvakrát Tomáš Vojík 
a Kristýna Černá a jednou Pavla Šaldo-

vá. To byla skutečně krásná 
tečka za zimní se-

zónou.

letní biatlon
V letním biatlonu vešla v roce 2011 
plně v platnost nová ustanovení IBU, 
týkající se obsahu a formy vrcholných 
soutěží. Světový šampionát v letním 
biatlonu byl ve svých počátcích pouze 
ve formě krosového biatlonu. Později 
se přidal biatlon na kolečkových ly-
žích. V roce 2010 přijala IBU ustano-
vení, že světový šampionát v letním 
biatlonu se bude konat jen v biatlonu 
na kolečkových lyžích, zatímco evrop-
ský šampionát bude otevřený všem 
zemím a zůstane krosový.
V podmínkách českého biatlonu byl 
a stále je úspěšnější krosový biatlon, 
který má v klubech masovější základnu. 
Jedním z důvodů tohoto stavu je přede-
vším skutečnost, že biatlon na „kolcích“ 
vyžaduje asfaltové tratě a jejich zbudo-
vání je finančně velmi nákladné.

dvakrát zlatá 
pavla schorná

Úspěšnost jednotlivých forem letního 
biatlonu v našich podmínkách proká-
zaly výsledky ve vrcholných soutěžích. 
Na otevřeném Mistrovství Evropy (pří-
stupné také sportovcům z jiných kon-
tinentů) v italském středisku Martell 
získala česká reprezentace celkem 
6 medailí – 2x zlatou a 4x bronzovou. 
Dvojnásobnou mistryní Evropy v ka-
tegorii žen se stala Pavla Schorná, 
když zvítězila v rychlostním i vytrva-
lostním závodě. O bronzové medaile 
se zasloužili junior Michal Žák v rych-

lostním závodě, juniorka Eva 
Puskarčíková ve stíha-
cím závodě, smíšená 

juniorská šta-
feta Fid-

lerová-Nebeská-Franz-Žák a stejně 
úspěšná byla také seniorská štafeta 
Schorná-Puskarčíková-Schorný-Bitala.

čtyři čtvrtá místa 
na kolečkových lyžích

Letní světový šampionát na kolečko-
vých lyžích v Novém Městě na Mora-
vě znamenal čtyři umístění těsně pod 
pódiem. Mezi „smolaři“ byla hned tři-
krát Veronika Vítková, a to za výsledky 
v rychlostním, stíhacím závodě a také 
jako členka smíšené seniorské štafety 
Vítková-Zvařičová-Soukup-Šlesingr. 
Michal Šlesingr nedosáhl na medaili 
o jedinou příčku ve stíhacím závodě.

žádná domácí akce 
nevypadla

Všechny plánované domácí akce 
a soutěže se uskutečnily podle plá-
nu, včetně republikových šampionátů 
v krosovém biatlonu, biatlonu na koleč-
kových lyžích i na horských kolech. Za-
jímavou soutěží byl opět Český pohár 
klubů v letní i zimní sezóně. V zimě byli 
nejúspěšnější sportovci z klubu SKP 
Jablonec nad Nisou. V létě dominoval 
severomoravský klub s velkou tradicí 
a zápalem všech členů z Břidličné.

nová sezóna ve znamení 
světového poháru 

 a olympiády dětí a mládeže
Hlavní pozornost zaujme v nové sezó-
ně příprava, zabezpečení a vlastní pro-
vedení pátého dílu Světového poháru 
v Novém Městě na Moravě. Tato pres-
tižní sportovní akce se v českém teri-
toriu uskuteční po jednatřicetileté pře-
stávce. Předcházející SP se v našich 
podmínkách konaly v roce 1979 a 1981 
v Krušnohorském areálu v Jáchymově.
Domácí Zimní olympiáda dětí a mláde-
že proběhne v prostoru Pusteven v rad-
hošťských Beskydech, když „olympijským 
městem“ se stane Frenštát pod Radhoš-
těm. Cílem ČSB je, aby v biatlonových 
soutěžích měly zastoupení všechny kra-
je a aby tyto soutěže prokázaly kvalitní 
sportovní úroveň biatlonu v žákovských 
kategoriích.

veronika 
vítková


