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ÚVOD 

 

   

 

 

Vážení a milí členové ČSB,  

 

v úvodu hodnocení uplynulého období bychom Vám jménem ČSB chtěli poděkovat za veškerou 

práci, kterou pro biatlon děláte. Poděkování patří nejen reprezentaci, která měla v celém čtyřletém 

období neuvěřitelně stabilní výkonnost a opakovaně vozila medaile z vrcholných akcí, jako MS, ME, 

MSJ a ZOH, ale především klubům biatlonu jako „základním článkům“ ČSB. Díky Vám a Vaší obětavé 

práci se daří neustále vychovávat mladé a nadějné talenty do seniorských reprezentací a za to Vám 

patří velké poděkování a uznání. Víme, že v klubech je to především o dobrovolné práci nejen trenérů 

a rozhodčích, ale také rodičů a dalších „biatlonových duší“, bez kterých by celé fungování ČSB nebylo 

možné. 

Nemůžeme také opomenout spolupráci se všemi partnery ČSB, kteří nám k úspěšným 

výsledkům a práci pomáhají finančně. Díky nim se nám podařilo kluby biatlonu vybavit nejen 

materiálně, ale i finančně a vytvořit tak základní předpoklad pro sportovní činnost. 

O tom, jak svaz výše zmíněné prostředky rozdělil, jak vše v posledních letech koordinoval ať po 

stránce organizační, metodické, legislativní nebo administrativní se dočtete níže v předložené Zprávě 

o činnosti a hospodaření, která obsahuje podrobný popis jednotlivých komisí ČSB a jejich hodnocení za 

celé funkční období 2014-2018. 

 

S poděkováním za Vaši práci  

 

 

         Mgr. Jiří Hamza 
           prezident ČSB 
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1) HODNOCENÍ – KOMISE PRO EKONOMIKU A MARKETING: 
 

Předseda: Ing. Libor Vlček 
Členové: Ing. Vladimíra Blatná 

Ing. Otakar Binder 
PhDr. Michal Zicháček, Ph.D 
Mgr. Tomáš Hermann 

 

Oblast hospodaření a investic: 
Sportovní, organizační i administrativní činnost ČSB se dařilo zabezpečovat na vysoké úrovni. 

Výborem ČSB byla na každém zasedání věnována pozornost stavu jednotlivých účtů a přehledům o 
finanční podpoře jednotlivých oblastí ze strany MŠMT, IBU, ČOV a v neposlední řadě i námi založené 
společnosti CZ Biatlon s.r.o., jejímž jediným vlastníkem je svaz. 

Všechna daňová přiznání byla podána řádně a včas. Za uplynulé období proběhla kontrola 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na poskytnuté dotace roku 2016 a z Olympijského 
výboru na finance poskytnuté z loterijní činnosti. Čerpání dotací proběhlo dle zásad čerpání a tak obě 
kontroly byly bez nálezu. Pravidelně jsou prováděny kontroly SSZ a zdravotního pojištění, také bez 
zjištěného problému.  

Níže přikládáme tabulku přehledu obdržených příspěvků na činnost svazu za jednotlivé roky a 
instituce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), přispívalo za uplynulé období 
ČSB v programech I. REPRE – státní reprezentace, II. SCM – sportovně talentovaná mládež, IV. Údržba 
– údržba a provoz sportovních zařízení, V. SPS – činnost svazu, VI. VSA – významné sportovní akce a 
v roce 2017 byl navíc ještě vyhlášen a dotován program X. sportování veřejnosti). Další fin. zdroje svaz 
čerpá prostřednictvím Českého olympijského výboru (dále jen ČOV), který dále přerozděloval finance 
plynoucí z loterií, uváděno v tabulce odděleně. 

Z doložené tabulky je patrné, že ne všechny dotační programy jsou pravidelně přidělované, a je 
proto nutné mít finanční rezervu získávanou od partnerů svazu. Jedná se z největší části o investiční 
prostředky, z kterých se mimo jiné pořizují i malorážní zbraně. 

V roce 2018 došlo k úpravě dotačních programů MŠMT a mění se částečně struktura 
financování. Vzhledem k tomu, že ke dni 14.3.2018 bylo zveřejněno pouze rozdělení financí na dva 
programy, tak není možné podat přesnější informace pro rok 2018 v níže uvedené tabulce. 

 

 

Poskytnuté příspěvky na činnost svazu v tis. Kč 

ROK 
REPRE 

I.MŠMT 
SCM 

II.MŠMT 
SPS 

V.MŠMT 
Údržba 

IV.MŠMT 
Investice 

MŠMT 
VSA      

VI.MŠMT 
ČOV 

ČOV 
loterie 

2014 4 440 3 661 771 1 972 8 493 0 0 1 022 

2015 7 132 4 431 5 604 1 775 0 11 000 500 2 014 

2016 6 081 4 444 7 376 1 059 12 422 14 793 718 2 385 

2017 14 740 7 980 9 402 5 142 0 3 700** 4 460 1 053 

2018* 14 446 9 284 9 901 ? ? 19 450 ? 0 
 

* Rok 2018 uvedené částky jsou pouze orientační dle předběžných informací z MŠMT, objemy finančních prostředků 
poskytnutých státem na rok 2018 jsou nyní v procesu schvalování. 
** V roce 2017 byl ještě čerpán z MŠMT program X., který je zde sečten s VSA 



            ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S. 
 

 

- 4 - 

 

Příjmy z reklam a spolupráce s partnery: 
 Díky vzrůstající popularitě biatlonu, jakož i díky rostoucí výkonnosti našich sportovců, se dařilo 
meziročně navyšovat příjmy z reklam. Celkem tyto zdroje za uplynulé období narostly od roku 2014 do 
ukončeného roku 2017 o 76 %, což je o neuvěřitelných 14,369 mil. Kč. O zvýšeném zájmu reklamních 
partnerů o biatlon svědčí nárůst zdrojů, které svaz z této činnosti získal, viz tabulka Příjmy z reklam.  

 

Příjmy z reklam v jednotlivých letech v tis. Kč 

2014 2015 2016 2017 

18 923 27 712 27 335 33 292 
 

Nemovitý majetek svazu: 
V majetku svazu jsou i tři budovy, a to budova v Jáchymově, kterou ve vzájemné spolupráci 

obhospodařuje a pro svoji činnost využívá SK Rover Praha, stejným způsobem je využívána i budova se 
střelnicí v Praze, kde se o ni stará KB Kapslovna. Poslední budova je v Jičíně, kde je v nájmu soukromá 
střední škola.  

Jediná změna v majetku nemovitostí svazu v uplynulém období nastala prodejem budovy 
v Liberci, kde bylo velmi neekonomické provádět další podnikatelskou činnost. Výnosy bohužel nekryly 
ani náklady související s provozem. Vzhledem k plánovaným rozsáhlým investičním opravám výbor ČSB 
v tomto bodě rozhodl o prodeji objektu. Ze získaných finančních prostředků se hradilo pořízení investic, 
na které v roce 2017 nebyly poskytnuté dotační prostředky.  
 
Stavy účtů svazu k 31.12. daných roků: 
 S uspokojením můžeme konstatovat, že naše finanční rezerva je pro další období velice dobrá.
 V posledních čtyřech letech uplynulého období zaznamenal biatlon téměř raketový růst 
popularity a aktuálně patří mezi nejpopulárnější sporty v ČR.  
 Toto se podařilo díky úspěšnému pořádání SP a všech mezinárodních biatlonových akcí (IBU 
CUP, ME, MSJ atd.), zařazení přímých přenosů světových pohárů v TV, ale hlavně díky skvělým 
medailovým výsledkům našich reprezentantů na MS, MSJ a OH. 
 Všechny přenosy ze světových pohárů a mistrovství světa vysílá ČT od roku 2010 živě, což 
dokládá zájem diváků o tento sport. 
 
Vybrané ekonomické ukazatele společností CZ Biatlon, s.r.o. a Český svaz biatlonu, z.s.: 
 

CZ Biatlon, s.r.o. 

  r. 2014 r. 2015 r.2016 r.2017* 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Hospodářský výsledek 2 073 6 697 5 925 7 737 

Daň z příjmu 498 1 281 948 1 471 

Aktiva celkem 14 606 16 992 29 594 35 039 

Vlastní kapitál 4 085 10 783 16 708 24 453 

Finanční prostředky 1 586 2 410 7 467 4 513 
* předběžné výsledky 
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Český svaz biatlonu, z.s. 

  r. 2014 r. 2015 r.2016 r.2017* 

  v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Hospodářský výsledek -1 954 -7 678 3 322 2 450 

Daň z příjmu 577 355 2 902 932 

Aktiva celkem 64 171 66 608 59 218 56 482 

Vlastní kapitál 61 371 70 002 45 582 50 651 

Finanční prostředky 10 844 2 777 7 497 11 508 

* předběžné výsledky 

 
Oblast veřejného a mezinárodního působení: 
 
 Uspořádáním Mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v NMNM byla odstartována nová epocha 
českého biatlonu, nejen z pohledu sportovní reprezentace, ale i z pohledu úspěšného organizátora 
národních, ale především mezinárodních akcí IBU. Od úspěšného konání MS se podařilo v NMNM 
připravit každoročně několik biatlonových soutěží všech věkových a výkonnostních skupin, kde níže 
uvádíme ty nejvýznamnější: 
  
Uspořádané akce: 
2014  MISTROVSTVÍ EVROPY 
2015 SVĚTOVÝ POHÁR 
2016 SVĚTOVÝ POHÁR, IBU CUP 
2017 MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 
2018 IBU JUNIOR CUP 
 
Plánované akce: 
2018  MS NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH (srpen), SVĚTOVÝ POHÁR (prosinec) 
2019 - 
2020 SVĚTOVÝ POHÁR (březen) 
2021 SVĚTOVÝ POHÁR (únor) 
2022  MSJ (únor) 
 
 Zastoupení v Mezinárodní biatlonové unii  (IBU) má Český svaz biatlonu v Technické komisi, kde 
je jejím členem pan Mgr. Vlastimil Jakeš a v Informační komisi, kde je členem pan Ing. Otakar Binder.  
 V oblasti technických delegátů IBU úspěšně působí 5 zástupců našeho svazu (V. Jakeš, P. Levora, 
M. Zicháček, M. Holec, J. Sucharda). 
 V oblasti veřejného působení ČSB na národním poli je členem Pléna Českého olympijského 
výboru pan Mgr. Jiří Hamza. 
 
Zpracoval:  Ing. Libor Vlček 
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2) HODNOCENÍ – KOMISE BIATLONU: 

 

Předseda: Mgr. Vlastimil Jakeš 
Členové: Mgr. Ondřej Rybář 

Mgr. Vlastimil Vávra 
Ing. Jan Matouš 
PaedDr. Pavel Levora 

 
Přísedící:  Mgr. Jiří Hamza, Ing. Ota Binder 
 

Komise biatlonu řešila agendu buď na pravidelných jednáních, individuálně/bilaterálně osobně, 
případně elektronickou komunikací. Činnost komise, resp. jejich jednotlivých členů se po celé období 
úzce prolínala především s úkoly a prací STK, Komise mládeže, vedením státní reprezentace a můžeme 
ji rozdělit do čtyř základních oblastí 
 

• reprezentace 

• příprava domácích a zahraničních soutěží 

• rozvoj, materiálová a finanční podpora klubů 

• vzdělávání 
 

V otázkách reprezentace komise jednala v rozšířeném složení o presidenta svazu J. Hamzu, O. 
Bindera zodpovědného za marketing, vedoucí trenéry RD družstev, jejich asistenty a další členy 
realizačního týmu.  

Scházela se pravidelně 2x ročně při příležitosti hodnocení sezóny, nad oponenturami plánů 
reprezentačních družstev, složením reprezentačních družstev a obsazení funkcí reprezentačních 
trenérů, nominacemi na zahraniční soutěže – ZOH, MS, MSJ, ME, MEJ, nominačními kritérii na 
mezinárodní soutěže a pro zařazení do RD, strukturou a organizací reprezentačních družstev. Závěry 
následně schvaloval VČSB. 

Větší část původních kompetencí komise z této oblasti, v rámci jejího statutu, přešla postupně 
do přímé kompetence presidenta svazu J. Hamzy a šéftrenéra RD O. Rybáře, a to především aktuální 
otázky celoroční přípravy družstev, záměr účasti na soutěžích včetně rozpočtu, veškeré provozní 
záležitosti týkající se reprezentační přípravy a soutěží v průběhu sezóny atp.. 

 
Můžeme konstatovat, že výsledky reprezentačních družstev dokázaly po celé čtyřleté období 

udržet trend naprosto mimořádného vystoupení na ZOH 2014, viz přehled výslednosti 2014-2018 
v příloze (ze statistických podkladů P. Levory – příloha č.1). Prožili jsme další nádherný olympijský cyklus 
zakončený dvěma medailemi ze ZOH 2018, podpořený výbornými výsledky juniorské  
a dorostenecké reprezentace.  
Přes logické personální změny týmů po Soči, i přes mírný pokles výslednosti v SP v posledním roce, jsme 
dokázali udržet příslušnost k biatlonové elitě, stabilizovat raketový růst popularity v ČR a boom zájmu 
o biatlon především v oblasti mládeže. 
 

Další z hlavních pracovní náplní komise v tomto období bylo ve spolupráci s výše zmíněnými 
komisemi příprava zimní sezóny, organizace soutěží, tzn. tvorba kalendáře soutěží, pokyny na sezónu 
a následně organizace vlastních soutěží ČP a MČR DD a žactva, v už tradičním formátu 3xČP plus MČR, 
(včetně letního MČR na KL a regionálních soutěží), dále ve spolupráci s ČOV příprava soutěží ZODM a 
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OHN. Lze jen kvitovat, že přes mnohdy velmi složité sněhové podmínky se všechny soutěže podařilo 
díky stabilním pořadatelským týmům uspořádat na kvalitní úrovni, velkou roli sehrály i technologické 
možnosti umělého zasněžování v NMNM, JBC a Letohradě. 
 

Samozřejmě jako „výkladní skříň“ ČSB pořádání mezinárodních akcí v NMNM -  SP 2015 a 2016, 
IBU CUP 2016, JunCup 2018 a trenérský seminář, resp. rozvojový camp IBU. Díky těmto a předchozím 
akcím jsme se stali pravidelným renomovaným organizátorem mezinárodních soutěží s pevným 
místem v kalendáři IBU na další roky – MSLB 2018, SP 2018,2020,2021, MSJ 2022. 
 

Třetí zásadní oblastí práce komise je rozvoj a materiálová podpora. Odrazem práce prezidenta 
svazu a výslednosti reprezentace v posledním období bylo několikanásobné navýšení jak státních a 
sponzorských zdrojů, tak podpory IBU. A je potřeba konstatovat i přes značné turbulence na politické 
scéně a především MŠMT. Následně bylo možné koncepčně pokračovat v nastolené cestě masivní 
materiálové podpory středisek mládeže a klubům, včetně podpory investic do rozvoje jednotlivých 
areálů. Pro ilustraci stručné resumé podpory klubům: 
 

Vzduch.  
Terče 

vzduch. 
Pažby 

vzduch.  
Zbraně 
Ansch. 

Pažby 
Ansch. 

Koberce 
Hora 

Malor. 
terče 

Auta, diab., 
opravy… 

470ks 395ks 161ks 160ks 105ks  550ks 72ks 13 230 000 

vzduchovky a vzduch. terče celkem 16 100 000     
 

Celkově za poslední 4 roky bylo jen v materiálové oblasti rozděleno více než 50 mil. Kč a aktuálně 
se dá konstatovat, že i přes výrazný nárůst mládežnické základny a rezervy v některých oblastech, jsou 
kluby pokryty základním biatlonovým materiálem. Dalším nezbytným krokem musí být získání dalších 
dobrovolných i profesionálních trenérů a financí na jejich platy, včetně odborníků v oblasti metodické 
práce a vzdělávání, kde máme stále zásadní personální nedostatky. 

 
Zpracoval:  Mgr. Vlastimil Jakeš 
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3) HODNOCENÍ – KOMISE LETNÍHO BIATLONU: 

 

Předseda: Mgr. Vojtěch Zicháček 
Členové: PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

Mgr. Luboš Schorný 
Tomáš Řezníček 
Tomáš Bystřický 

 

 Toto období bylo bez záštity a podpory mezinárodní organizace IBU pro krosové soutěže 
v letním biatlonu. IBU si z letního biatlonu ponechala pouze soutěže na kolečkových lyžích, konkrétně 
jen MS. Náš biatlonový svaz udělal snahu o oživení letního biatlonu v Evropě. Prezident Českého svazu 
biatlonu oslovil všechny Národní federace v Evropě ke spolupráci a znovu obnovení Středoevropského 
poháru v letním biatlonu. Odezva byla nulová. Odpověď nepřišla ani ze států, kde letní biatlon ještě 
nějakým způsobem žije.  
 
Target Sprint 

V některých sousedních státech je letní biatlon disciplínou Střeleckých svazů, které řídí ISSF. Pod 
organizací ISSF vznikla nová forma střelby s během – Target sprint. V tomto odvětví sportu, které 
zaštiťují Střelecké svazy jsou pořádány Světové poháry a Mistrovství světa. Těchto akcí se účastní i naši 
závodníci, kteří mají přidělené ID od ISSF. Tyto SP a Mistrovství světa v Suhlu financoval Český svaz 
biatlonu. Velmi pěkných výsledků bylo dosaženo na loňském MS v Suhlu. Smíšená štafeta Pavla Schorná 
a Tomáš Bystřický získala titul mistrů světa a štafeta žen ve složení Pavla Schorná, Klára Minářová a 
Veronika Trávničková získala bronzovou medaili. Vzhledem k tomu, že letošní MS v Target sprintu se 
koná v Koreji, musí dojít k dohodě mezi Střeleckým svazem a ČSB ohledně financování za vyslané 
sportovce.  
 
Zahraniční soutěže 

Reprezentační družstvo letního biatlonu se dále zúčastnilo během toho čtyřletého období 
několika Mistrovství Slovenska a Německa a jejich umístění byla vždy v popředí výsledkových listin. 

 
Český pohár v letním biatlonu 

V této soutěži byla každoročně uspořádána tři kola společně všech kategorií a pouze odděleně 
se uskutečnilo M ČR žákovských kategorií a M ČR dorosteneckých a seniorských kategorií.  
Po velmi úspěšných olympijských hrách v Soči nastal velký nárůst závodníků hlavně v kategorii žactva. 
Na Českých pohárech startovalo mnohdy až přes tři sta sportovců v žákovských kategoriích. V kategorii 
dorostu a dospělých se počet závodníků pohyboval něco málo přes dvě sta závodníků. V letošním roce 
se pohyboval počet prezentovaných závodníků na Českých pohárech okolo 540. Na druhém kole ČP 
v Bystřici p.H. startovalo 464 závodníků. Takové velké počty závodníků již nejsou ku prospěchu 
regulérnosti soutěže. Nejen pro svou délku trvání závodu, ale i pro soustředění a práci rozhodčích.  

Taktéž do hodnocení letního biatlonu je nutné zahrnout každoroční pořádání M ČR na horských 
kolech v Jablonci n.N. Velmi atraktivní je pořádání M ČR na kolečkových lyžích klubem biatlonu 
v Letohradě. 

Vzhledem k tomu, že letní biatlon se již na mezinárodních úrovních pořádá jen velmi málo, je 
nutné jej brát jako přípravu pro zimní část – biatlon. Proto poslední období je ve znamení přizpůsobení 
přípravy závodníků pro biatlon. Nošení zbraní po střelnici nahradilo nasazování zbraní na záda přímo u 
stojanů a tím bezprostředně zaujímání polohy ke střelbě. Úprava proběhla ve věkových kategoriích 
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žactva, dorostu i juniorů. Přecházející závodníci do vyšších kategorií se dobře připraví na nastávající 
zimní sezonu ještě v letním období a pak získané návyky uplatní v zimní přípravě. Taktéž byly 
sjednoceny počty střeleb u jednotlivých kategori, jako jsou v biatlonu. Na tyto novinky v letním biatlonu 
padla řada kritických připomínek, ale řada biatlonových odborníků to takto nevidí. Letní biatlon znovu 
říkám je základní přípravou pro biatlon. 
 
Poděkování pořadatelům soutěží 

V poslední řadě je nutné poděkovat všem pořadatelům Českých pohárů a Mistrovství ČR 
v letním biatlonu. Jsou to kluby biatlonu Staré Město pod Landštejnem, Nové Město na Moravě, 
Letohrad, Jablonec n. N., Bystřice pod Hostýnem a Rover Praha. Dále je nutné vyzvednout a poděkovat 
klubům, které pořádají Regionální soutěže. Taktéž nesmíme opomenout poděkovat výboru Českého 
svazu biatlonu, a to hlavně za materiální a finanční podporu letního biatlonu. 
 
Zpracoval:  Mgr. Vojtěch Zicháček 
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4) HODNOCENÍ – KOMISE PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ: 
 

Předseda: Mgr. Vlastimil Vávra 
Členové: Mgr. Jan Sucharda 

Jan Novák  
 
Subkomise SCM (ved.trenéři sportovních center mládeže): 
Málek Michael, Faltus Jiří, Holec Martin (Letohrad), Lejsek Aleš (SKP Kornspiitz), Votočková Lenka, 
Holubec Tomáš (Jilemnice), Václavík Jiří (NMnM), Soukalová Gabriela, Šourek Miroslav, Kittel Marek 
(SG Jablonec). 
 
Subkomise SpS (ved.trenéři sportovních středisek): 
Faltus Jiří, Holec Martin (Letohrad), Buchtová–Faltusová Michaela (NMnM), Troják Pavel (SKP 
Kornspitz), Hošková Mirka (Střelka). 
 
Jakeš Vlastimil – komise biatlonu – přísedící 
Levora Pavel –  zástupce ČSB – přísedící  
Šikola Jindřich – odp.trenér RD juniorek - přísedící 
 

     Stěžejním úkolem bylo komplexní zabezpečení sportovní činnosti na všech úrovních 
talentované mládeže ve SpS s návazností na SCM, jejichž posláním je plnění úkolů souvisejících 
s podporou přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie ke státní 
sportovní reprezentaci. Jednotlivé subkomise byly svolávány zpravidla 2x ročně, dále dle potřeby 
v rámci závodů ČP, SCM a KT SCM, apod.  
 
Plnění úkolů: 

✓ návrh sportovců do systému podpory TM   
✓ návrh zařazení sportovců do systému SCM 
✓ příprava rozdělení finanční a materiální podpory SpS vč. TM a SCM 
✓ plánování a vyhodnocování činnosti SpS a SCM 
✓ vyhodnocování úrovně domácích soutěží v kategorii žactva, dorostu a juniorů 
✓ úzká spolupráce s komisí biatlonu na termínech a skladbě disciplín závodů v biatlonu  
✓ návrh nominačních kritérií a nominace sportovců pro mezinárodní soutěže mládeže (OH 

naděje, EYOF, YOG) a akce s nimi spojené 
✓ návrh a spolupráce s STK a komisí biatlonu na případné úpravě pravidel do pokynů pro danou 

sezónu 
 

Talentovaná mládež (12-14let)  
Na základě splněných kritérií byl každoročně posílán do klubů navýšený příspěvek na činnost 

v průměru na 47 talentovaných sportovců (41+52+45+51). V minulém 4letém období v průměru 40 
sportovců. V letošním roce se tento počet opět zvýšil na 68 sportovců.  
 
Sportovní střediska SpS (12-15let) – podmínkou min.5 sportovců hodnocených v ČP 

Každoročně zabezpečováno v průměru 220 sportovců (165+192+239+283) v jednotlivých 
klubech, což je více než dvojnásobek oproti minulému 4letému období (106 sportovců). V letošním 
roce se tento počet zvýšil na 319 sportovců!  
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V současné době máme 6 SpS-A s min. 1 profesionálním trenérem, 5 SpS-B s trenérem na 
částečný úvazek a dalších 18 SpS-C. Rozhodující byly dané tréninkové podmínky, návaznost na SCM, 
dlouhodobá činnost a úspěšnost klubů (počet sportovců, umístění v ČP, počet předaných sportovců do 
SCM, …).   

Pravidelně byl v červnu uspořádán pro výběr cca 50 žáků ze všech klubů týdenní letní biatlonový 
kemp „LeBiNa“ (letohrátky biatlonových nadějí) v Letohradě pod vedením profesionálních trenérů a 
odborných lektorů. Tento kemp má kladný ohlas a věříme, že bude i nadále pokračovat. 

V srpnu 2017 byl poprvé uspořádán v Novém Městě na Moravě 4 denní kemp pro TM, primárně 
zaměřený na nácvik lyžařské techniky a dovedností na kolečkových bruslích a lyžích. V závěru proběhl 
obratnostní biatlonový závod. Z našeho pohledu je tato myšlenka dobrá, bude však potřeba na základě 
prvních poznatků některé věci doladit.   

Každoročně v říjnu proběhl biatlonový obratnostní závod na kolečkových bruslích a lyžích 
v Letohradě za účasti většiny SpS, doplněný střeleckou soutěží „O krále střelců“. S vybudováním areálu 
Hraběnka v Jilemnici spolu se současným areálem v Jablonci se nabízí možnost tyto závody organizovat 
po regionální linii (doprava, čas,…)?. Určitě by se dalo uvažovat o kombinaci těchto soutěží s letním 
biatlonem, který vnímáme jako přípravu pro zimu. Bude však záležet na koncepci pro další období.  
  
Sportovní centra mládeže SCM (16-21 let)  

V 5 SCM (Letohrad, SKP Kornspitz Jablonec, Nové Město na Moravě, Jilemnice a SG Jablonec) 
bylo zařazeno za uplynulý 4letý cyklus v průměru 55 sportovců (44+52+59+63), v minulém období to 
bylo 40sportovců, v letošním roce se tento počet zvýšil na 86 sportovců! Důvodem je již zmíněný vysoký 
nárůst sportovců v žactvu, kteří nám postupně přecházejí do dorostu. Zde nastává čas pro „výběr“ 
místo „náboru“ talentů, důležité však bude najít tu správnou hranici, abychom při stanovení kritérií pro 
zařazování předešli akceleraci, případně rané specializaci a tlaku na výkon.  

Všichni sportovci absolvovali v rámci testování 2x ročně kontrolní testy SCM v Jablonci nad 
Nisou a funkční laboratorní vyšetření. Nejl. junioři a juniorky (členové RDJ) tyto testy absolvovali s RD 
mužů a žen. Členové juniorské reprezentace a sportovci s MVT (od st.dorostu) absolvovali 2x ročně test 
na KL v Letohradě – laktátovou křivku.  

V rámci letní přípravy jsme každoročně uspořádali 2 biatlonové závody na KL v NMnM a Jbc 
(SCM cupy), které spolu s MČR KL, MČR MTB a MČR LB tvořily seriál závodů „Sport§Freizeit SCM cup“.  
V zimním období probíhal každoročně SCM open, který doplnil závody a žebříček ČP.  
 
Materiální podpora SpS a SCM: 

• doplnění a obnova malorážných zbraní (cca 90ks) v SCM a následným bezplatným převodem do 
klubů (55ks) 

• nákup vzduchových zbraní Steyer, ČZ, Haman 

• výroba UNI pažeb pro vzduchovky Steyer i malorážky Anschütz  

• nákup diabolek a malorážkového střeliva 

• průběžné doplnění KL Marwe a obnova koleček v SCM 

• nákup KL SRB a Barnet na klasiku pro SCM (MVT) 

• nákup KL SRB junior skate pro TM  

• nákup KL SRB skate (70p. na KT) 

• pomoc se sport. vybavením (hole, lyže,…) 

• nákup a převod mikrobusů pro SpS a SCM 

• zajištění dalekohledů Meopta 
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• nákup soupažných trenažérů SKI Erg a Ercolina pro SCM  

• malorážkové a vzduchovkové terče 

• střelecké podložky 

• … 
 
Musíme si všichni uvědomit, že v tomto směru jsme jako svaz biatlonu výjimeční!  
 
Metodická oblast 
 Podařilo se nám ve spolupráci s šéftrenérem Ondřejem Rybářem pro placené trenéry SpS a SCM 
uspořádat 2 praktické metodické semináře primárně zaměřené na nácvik lyžařské techniky na KL - 
norská škola (Jablonec a NMnM) a střelby. Trenéři hodnotili pozitivně a postupně se jim daří přenášet 
do tréninkového procesu.   
 Další vzdělávání a školení trenérů zabezpečuje subkomise pro vzdělávání vedená doc. Janem 
Ondráčkem z MU FSS v Brně.  
 
Podněty k řešení: 

• celková koncepce přípravy mládeže - kluby, SpS, TM a SCM (finanční zabezpečení, trenéři, 
kritéria výběru, kategorie, soutěže, …) 

• Jednotný tréninkový systém (metodická „kuchařka“ pro trenéry) -  pro potřeby vzdělávání a 
doškolování trenérů III., II. a I. tř. ale i pro běžnou trenérskou praxi (u běžců Bunc, Ilavský a spol.) 
– práce pro VŠ odborníky, zkušené trenéry a metodika 

• nedostatek trenérů - v průběhu posledních let jsme se potýkali a stále se potýkáme s 
jejich nedostatkem. Přestože nám přibývají absolventi VŠ (FSS MU Brno, FTVS Praha apod.) – 
bývalí biatlonisté a reprezentanti, stále jich máme málo (časová náročnost, finančně 
nedoceněno, perspektiva, …).  

• kariérní řád – profesní rozvoj trenérů – nedořešen ani na MŠMT 

• elektronické TD – doladění „porodních bolestí“ 

• metodická činnost - metodické vedení a koordinace (plánování – koordinace s RDJ-RDM/Ž, 
jednotlivá testování, výsledky – hodnocení, analýzy, aplikace do trén. procesu, zpětná vazba) 

• vzájemná provázanost (kluby-SpS-SCM-svaz) 

• užší spolupráce komise mládeže a biatlonu s komisí letního biatlonu (příprava pro zimu) 

• SCM Jablonec (SKP Kornspitz, det. pracoviště SG) – provázanost, spolupráce   

• údržba a provoz - sportovní areály SCM a SpS - máme 4 stěžejní, které se nám podařilo postupně 
dobudovat pro celoroční kvalitní trénink a soustředění klubů (Nové Město n.M., Jablonec, 
Letohrad, nově Jilemnice, z toho první 3 umělé zasněžování). V NMnM a Jbc placeni správcové 
a údržbáři, Letohrad a nyní i Jilemnice musí řešit z vlastních zdrojů – mnohdy tyto práce suplují 
trenéři  

• vzduchové zbraně, laserové zbraně – typy, kvalita, využití v jednotlivých kategoriích 
 
Zpracoval:  Mgr. Vlastimil Vávra 
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5) HODNOCENÍ – KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ A LEGISLATIVNÍ: 

 
Předseda: PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 
Členové: PaedDr. Vít Effenberk 

JUDr. Radek Mach 
Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Ing. Martin Novotný 

 
Sportovně technická komise ČSB pracovala po zvolení VH v roce 2014 ve složení předseda – 

Martin Novotný, členové – Vít Effenberk, Jiří Vlastník, Ivo Malý a Michal Zicháček v roce 2016 došlo 
k personální změně, když vedení komise převzal Michal Zicháček a Jiří Vlastník na vlastní žádost ukončil 
práci v komisi. Na místo něj se stal členem komise Radek Mach.  

STK průřezově spolupracovala na úkolech se všemi komisemi Výboru ČSB – zejména s komisí 
biatlonu, letního biatlonu, s komisí mládeže a s komisí pro ekonomiku a marketing. 

STK po celé období pravidelně aktualizovala Pravidla ČSB. Vždy při změnách Pravidel IBU, po 
kongresu IBU a po dalších dílčích úpravách Pravidel IBU byly platná pravidla vždy přeložena a přejata 
do Pravidel ČSB, která byla vydávána v elektronické podobě. 

STK navrhovala Výboru ČSB úpravy specifické části Pravidel ČSB, které se týkaly ustanovení, jež 
nejsou řešeny v Pravidlech IBU. Při návrzích vždy vycházela z doporučení závěrů komisí. Při úpravách 
Pravidel měla vždy za cíl zvyšování bezpečnosti závodníků a závodů, rovný a spravedlivý přístup 
k závodníkům a zajišťování podmínek pro zlepšování sportovní výkonnosti ve směru k zimnímu 
seniorskému biatlonu.  

STK při spolupráci s komisí biatlonu a letního biatlonu připravovala aktuální doplňky Pravidel 
pro danou závodní sezónu a Pokyny pro soutěže v biatlonu a letním biatlonu na všechny závodní sezóny 
v období mezi valnými hromadami.  

STK iniciovala změnu směrnice pro práci s rozhodčími která byla Výborem ČSB přijata, navrhla 
soubory pro testování rozhodčích, určila zkoušející pro dílčí třídy rozhodčích v jednotlivých oblastech 
ČR. 

STK zabezpečila seminář technických delegátů a rozhodčích, který je nově organizován vždy po 
kongresu IBU a po schválení změn v pravidlech IBU resp. ČSB. 

Získáváním organizačních dovedností a zkušeností s pořádáním mezinárodních soutěží a SP 
v NMNM se podařilo dvěma mezinárodním rozhodčím doplnit skupinu TD IBU. Naše národní federace 
tak má plné zastoupení v mezinárodní skupině TD – 5 členů.  

STK společně s komisemi, Výborem ČSB a výpočetní skupinou připravovala podmínky pro nákup 
a zavedení čipové technologie pro výpočet závodů a úpravy programu pro výpočet výsledků.  

STK společně s Výborem ČSB, komisí pro ekonomiku a informatiku a s výpočetní skupinou 
patřila k hybatelům zavedení on-line centrální evidence členů biatlonu, umožňující mj. zjednodušení 
přihlašování do soutěží a usnadnění elektronické prezentace. 
 

Úkoly pro příští období 

• Reflektovat aktuální domácí a světový vývoj biatlonu do úprav Pravidel ČSB  

• Rozšiřovat počty členů ČSB na pozicích rozhodčích a technických delegátů, pořádat školení TD 
a rozhodčích. Iniciovat a získat na pozice technických delegátů ochotné a flexibilní rozhodčí, 
podporovat zvyšování kvalifikací. Využívat možností on-line vytváření znalostní báze 
rozhodování situací v závodech a co nejvíce sjednotit řešení obdobných kauz.  
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• Dále zlepšovat možnosti vizualizace výsledků on-line a přímo v areálech využívající čipové 
technologie výpočtu. Připravit možnosti digitálního vyhodnocování a vstupů výsledků střelby 
pro výpočet. 

 
 

Zpracoval:  PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 
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ZÁVĚR 
       
 Vzhledem k situaci, která je momentálně v biatlonovém prostředí, a to nejen v českém, ale i 
mezinárodním, bychom chtěli vyzdvihnout spíše úspěchy, než neúspěchy a „bolístky“ každého 
atraktivního odvětví. Závěrem Zprávy o činnosti a hospodaření ČSB za uplynulé období 2014-18 
bychom také mohli shrnout, že je spoustu věcí, na kterých musíme i nadále nepřetržitě a pečlivě 
pracovat, ale že je i především spoustu úspěchů, které se nám podařilo za poslední roky zapsat do 
biatlonové historie.  

Mezi ty nejvýznamnější musíme uvést především úspěchy jednotlivých reprezentací (senioři, 
junioři, olympijské naděje), které dokázaly vybojovat v letech 2014-18 dvě medaile na ZOH, 8 medailí 
z MS, 54 medailových umístění ve SP, 2 medaile na ME, 7 medailí na MSJ+D, 6 medailí z MEJ, 1 medaili 
na EYOFU, 3 medaile na Univerziádě, 8 medailových umístění na soutěžích IBU CUPU a celkem 8 medailí 
z MS+MSJ LB. 

Neměli bychom ani opomenout zisk 4 malých a 1 velkého křišťálového globu Gabriely Koukalové 
z nichž jeden malý globus byl za štafetu žen, kterou doplnily Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Jitka 
Landová. 

Výsledky reprezentace se dařilo šéftrenérovi Ondřeji Rybářovi, trojnásobnému držiteli ocenění 
Trenér roku ČR, velmi úspěšně po celé období koordinovat, jak se ostatně můžete přesvědčit v jejich 
dále uvedeném přehledu.  
 

Rekapitulace „TOP výsledků“ reprezentací 2014-18: 
 

ZOH   2.místo M.Krčmář 
3.místo V.Vítková 

MS  1.místo, 2x2.místo, 3.místo G.Koukalová 
  2x2.místo, 1x3.místo O.Moravec 

1.místo štafeta (V.Vítková, G.Koukalová, M.Šlesingr, O.Moravec) 
MSJ+D  1.místo, 2.místo, 3.místo M.Davidová 
  3.místo V.Hornig 
  2.místo štafeta (V.Hornig, T.Mikyska, M.Karlík)  
  2.místo štafeta (N.Jurčová, M.Davidová, T.Vinklárková) 
  3.místo štafeta (D.Tolar, M.Žemlička, O.Hošek, J.Burian) 
ME  2.místo T.Krupčík 
  2.místo J.Soukup 
MEJ  2x1.místo, 3.místo M.Davidová 
  1.místo M.Žemlička 
  2.místo O.Šantora 
  3.místo V.Hornig 
 

Zde je vidět, jak široké zastoupení sportovců se na jednotlivých úspěších Českého biatlonu 
podílelo a že za jednotlivými výsledky je práce všech realizačních týmů. Jistým způsobem je to i do 
budoucna velmi svazující okamžik. Nebude snadné tento úspěch opakovat, natož jej ještě zlepšovat. Již 
úspěchy ze ZOH v Soči nastavily „vysokou laťku“, na kterou jsme byli schopni, troufáme si říci, 
dosaženými výsledky uplynulého období navázat. 
 Především díky úspěšné reprezentaci se daří rozšiřovat i členskou základnu, a to nejen počtem 
členů, ale i počtem nově vznikajících biatlonových klubů. Pro srovnání uvádíme níže graf s přehledem 
růstu členské základny v jednotlivých letech se zvýrazněným počtem mládeže do 18-ti let. 
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Na co nesmíme v rovině zmiňovaných „úspěchů“ zapomenout je fungování Organizačního 
výboru v Novém Městě na Moravě. Zde se uskutečnila řada mezinárodních biatlonových soutěží, které 
patří k nejoblíbenějším sportovním akcím nejen pro fanoušky, ale především pro samotné sportovce.  
 Biatlonový areál v Novém Městě na Moravě se neustále zdokonaluje, abychom udrželi vysoký 
standard a krok s ostatními světovými biatlonovými středisky. Za zmínku stojí například vybudovaný 
zásobníku na sníh a rozšíření kolečkové dráhy, které si vyžádalo pořádání MS v letním biatlonu na 
kolečkových lyžích v létě 2018. 
 Podpora biatlonových areálů byl jedním z úkolů slíbených na předchozí Valné hromadě ČSB a 
podařilo se jej naplnit nejen ve výše zmíněném Novém Městě na Moravě, ale také v Jilemnici výstavbou 
nového areálu Hraběnka, v Jablonci nad Nisou zrekonstruováním ubytovacího, tréninkového a 
regeneračního zázemí pro reprezentaci, v Letohradě vytvořením umělého zasněžování, ale také 
například v Liticích oplocením areálu, ve Starém Městě p.L. pořízením mobilních buněk a dalšími 
menšími investicemi v oblasti pořízení automobilů, traktůrků a skútrů pro kluby. Bohužel zde není 
každoroční jistota v získání investičních prostředků z MŠMT, a proto není možné vždy vyhovět všem 
požadavkům. Pozitivní pro nás však je, že momentálně máme celkem 6 biatlonových center (NMNM, 
Letohrad, Jablonec, Jilemnice, Bystřice p.H., Staré Město p.L.), kde se pořádají kvalitní biatlonové 
soutěže a 4 z nich jsou schopna soutěže pořádat i v zimě. 
 Nejen finance na investice, ale i na údržbu areálů, veškerou sportovní, administrativní a 
organizační činnost SCM, SPS a klubů biatlonu se od MŠMT a i finance od partnerů podařilo proti 
předchozímu 4 letému období prezidentovi ČSB Jiřímu Hamzovi výrazně navýšit, jak je uvedeno ve 
zprávě v ekonomické části. Díky tomu jsme mohli reprezentaci připravit nadstandartní podmínky v 
zázemí na soutěžích SP, a to zejména v pořízení servisního kamionu, který je v našich podmínkách 
ojedinělý. 
 V neposlední řadě také musíme zmínit boj proti dopingu, který ČSB jako jeden z mála 
biatlonových svazů nevzdal i přes velkou kritiku. Nyní se ukazuje, že na řadu problémů jsme ukázali již 
v minulosti a teprve nyní dochází k jejich prošetření. I to bude zásadní pro další vývoj celého biatlonu 
v příštím období. 
 Doufejme tedy, že i přes veškerá úskalí, která současnou dobu biatlon provází se do budoucna 
podaří udržet atraktivitu tohoto krásného sportu. 
  

Zpracovala: Ing. Eva Kupilíková 
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Příloha č. 1 –  Rekapitulace výsledků 2014-2018 

 
Rekapitulace hlavních výsledků 2014/2015 
 
MS - 1.m. – mix.št. Ž+M – Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec 
  - 2.m. – O.Moravec – 15 km 
  - 2.m. – G.Soukalová – 15 km 
  - 3.m. – O.Moravec – 20 km 
  - 4.m. – M. Šlesingr – 12,5 km 
  - 2x5.m. – G.Soukalová – 10 a 12,5 km 
  - 5.m. – M. Šlesingr – 15 km  
  - 6.m. – št. muži – Krčmář, Soukup, Šlesingr, Moravec 
  
MSJ - 6.m. – št. juniorů – Hošek, Žemlička, Šantora, Václavík 
   
OMEJ  - 4.m. – J. Jislová – 12,5 km 
   
SZU - 1.m. – J.Landová – 12,5 km 
  - 2.m. – E. Puskarčíková – 12,5 km 
  - 3.m. – J. Landová – 7,5 km  
  - 4.m. – M. Krčmář – 10 km 
 
SP - 1.kolo – 2..m.  -  O.Moravec – 10 km 
       -  V. Vítková – 7,5 km 
   -  3.m. -  M. Šlesingr – 20 km 
   -  4.m. -  M. Šlesingr – 10 km 
   -  5.m. -  V.Vítková – 15 km 
  - 2.kolo – 3.m. – št. žen – Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková 
  - 3.kolo – 1.m. -  G. Soukalová – 7,5 km 
   -  5.m. -  O.Moravec – 12,5 km 
 - 4.kolo – 1.m. -  V.Vítková – 7,5 km 
   - št. žen – Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková 
  - 2.m. -  V.Vítková – 12,5 km 
  - 5.m. -   M.Šlesingr – 15 km 
  - 6 m. -   G. Soukalová – 7,5 km 
 - 5.kolo –1.m. -   št. žen – Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková 
  - 3.m.  -  V.Vítková – 12,5 km 
  - 3.m.  -  M. Šlesingr  – 15 km 
  - 6.m. - št. muži – Krčmář, Šlesingr, Soukup, Moravec 
 - 6.kolo – 2.m. - št. žen – Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková 
  - 6.m. - št. muži – Krčmář, Šlesingr, Soukup, Moravec 
 - 7.kolo - 2.m. - mix.št. – Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec 
  - 3.m.  -  V.Vítková – 7,5 km 
  - 5.m.  -  G. Soukalová – 10 km 
   -  M.Šlesingr – 10 km 
 - 8.kolo – 1.m. -  št. žen – Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková 
  -  3.m. -  V.Vítková – 15 km 
  - 4.m.  - Krčmář, Soukup, Šlesingr, Moravec 
  - 5.m. -  G. Soukalová – 7,5 km 
 - 9.kolo – 2.m.  -  G. Soukalová – 12,5 km 
  - 4.m. -  V.Vítková – 7,5 km 
  - 5.m.  -  V.Vítková – 10  km 
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SP 2014/2015 celkově: 
  - 1.m. - štafeta žen v hodnocení národů (malý globus) 
  - 2.m. -  ženy v hodnocení národů 
  - 4.m. - V.Vítková v kat. žen 
  - 5.m. - muži v hodnocení národů 
   
 
IBU poh.- 1.kolo – 5.m. -  B.Tomešová – 7,5 km 
 - 4.kolo – 5.m. -  T.Krupčík – 10 km 
   - 6.m.  - mix.št. – Johanidesová, Tomešová, T.Krupčík, Kristejn 
 
IBU pohár celkově: 
  - 4.m. - ženy v hodnocení národů 
  - 6.m. - muži v hodnocení národů 
    
Zisk medailí: MS (1; 2; 1) 
  SZU (1; 1; 1) 
  SP (5; 6; 6) 
 
Celkem: 24 medailí (7+ 9+ 8) 
 
 
 

Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2015/2016 
 
MS - 3x4.m. - Soukalová G. – RZ, ZHS; Vítková V. – VZ; 
 - 3x5.m. – Krčmář M. – VZ; Soukalová G. – VZ; št. M-Krčmář, Soukup, Moravec,    
     Šlesingr; 
 - 3x6.m. – Vítková V. – ZHS; sm.št. – Vítková, Soukalová, Šlesingr, Krčmář; št. žen – 
       Jislová J., Soukalová, Charvátová, Vítková; 
 - 1x7.m. – Vítková V. – RZ; 
 - 1x8.m. – Vítková V. – SZ. 
  
MSJ - 3.m. – št. juniorů – Tolar, Žemlička, Hošek, Burian. 
MSD - 2.m. – št. dorky – Jurčová, Davidová, Vinklárková; 
 - 3.m. – Davidová M. – VZ; 
 - 4.m. – Davidová M. – RZ; 
 - 7.m. – Štvrtecký J. – RZ; 
 - 8.m. – Jurčová N. – SZ. 
 
OME - 2.m. – Soukup J. – ZHS; 
 - 2x6.m. – Tomešová, Kristejn – Singl sm.št.; Jislová J. – ZHS; 
 - 2x8.m. – Tomešová B. – RZ; Soukup J. – SZ. 
 
SP - 1.kolo – 1.m.  -  Soukalová G. – RZ; 

-  3.m. -  sm.št. – Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec; 
 - 2.kolo – 3.m.  – Soukalová G. – SZ    
 - 4.kolo – 3x2.m. – Soukalová G – RZ,ZHS; Moravec O. – ZHS; 
  -  3.m. - Šlesingr M. – SZ.  
 - 5.kolo – 1.m.  - Soukalová G. – ZHS; 
  -  3.m.  - Soukalová G. – VZ.  
 - 6.kolo – 2.m.  - št. Ž – Puskarčíková, Charvátová, Soukalová, Vítková      
 - 7.kolo -  3.m.  - Soukalová G. - ZHS     
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 - 8.kolo – 1.m. -  št. žen – Puskarčíková, Charvátová, Soukalová, Vítková    
 - 9.kolo – 2.m.  -  G. Soukalová - RZ     
 
SP 2015/2016 celkově: 
 - 1.m. - Soukalová G. ve SP (velký globus); 
  - Soukalová G. 3x malý globus za RZ, SZ, ZHS; 
 - 3.m. -  ženy v hodnocení národů; 
 - 8.m. - V.Vítková v kat. žen SP; 
 - 8.m. - muži v hodnocení národů. 
   
IBU poh.- 7.kolo – 2.m. -  Soukup J. – RZ.    
       
IBU pohár 2015/2016 celkově: 
 - 6.m. - ženy v hodnocení národů; 
 - 7.m. - muži v hodnocení národů. 
 
IBU Junior Cup – 3. Kolo  – 1.m. – Šantora O. – VZ; 
   -  3.m. – Hošek O.    -  VZ.  
    
Zisk medailí: MSJ (0; 0; 1) 
  MSD  (0; 1; 1) 
  OME (0; 1; 0) 
  SP (3; 5; 5) 
  IBU p. (0; 1; 0) 
  IBU J.C. (1; 0; 1) 
 
Celkem: 20 medailí (4+ 8+ 8) 
 
 
 

Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2016/2017 
MS - Koukalová G. –  1.m. – 7,5 km 
   - 2.m. – 15 km 
   - 3.m. – 10 km 
 - Moravec O.      - 2.m. – 20 km 
   - 2x4.m. - Koukalová G. – 12,5 km 
    - Jislová,Puskarčíková,Vítková, Koukalová – 4x6km 
   - 2x5.m. - Moravec O. – 10 km + 12,5 km 
   - 6.m. - Krčmář M. – 20 km 
   - 7.m. - Puskarčíková,Koukalová,Moravec,Krčmář – 2xž+2x7,5 km 
   - 10.m. - Krupčík T.,Moravec,Šlesingr,Krčmář – 4x7,5 km 
  
MSJ - 4.m. - Šantora,Procházka,Štvrtecký,Žemlička – 4x7,5 km 
 - 5.m. - Žemlička M. – 12,5 km 
 - 2x6.m. - Maříková S. – 7,5 km 
  - Žemlička M. – 10 km 
 
OME - 4.m.  - Vítková V. – 10 km 
 - 5.m. - Johanidesová,Jislová,Soukup,Kristejn – 2x6+2x7,5 km 
 - 6.m.  - Krupčík T. – 10 km 
 - 7.m. - Vítková V. – 7,5 km 
 - 2x8.m. - Krupčík T. – 12,5 km 
  - Vítková,Krupčík T. – 4x1,5+5x1,5 km 
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OMEJ - Davidová M.  - 2x1.m. – 7,5 km a 10 km 
   - 3.m. – 12,5 km 
 - Žemlička M. - 1.m. – 12,5 km 
 - Šantora O. - 2.m. – 12,5 km 
   - 3x5.m. - Maříková S. – 12,5 km 
    - Žemlička M. – 15 km a 10 km 
   - 3x6.m. - Maříková S. – 7,5 km a 10 km 
    - Procházka J. – 12,5 km 
   - 8.m. - Štvrtecký J. – 12,5 km 
     
EYOF - Hornig V. - 1.m. – 7,5 km 
   - 4.m. - Svobodová E.,Teplá E.,Karlík, Hornig – 2x6+2x7,5 km 
   - 5.m. - Svobodová E. – 6 km 
   - 6.m. - Svobodová E. – 7,5 km 
 
SP - 1.kolo – 1.m.  -  Koukalová G. – 10 km 
  -  3.m. -  Koukalová G. – 7,5 km 
 - 2.kolo – 3.m.  - Puskarčíková E. – 10 km 
  - 4.m. - Puskarčíková,Charvátová,Vítková,Koukalová – 4x6 km 
  - 5.m. - Šlesingr,Krupčík T.,Moravec, Krčmář – 4x7,5 km 
 - 3.kolo  – 1.m. - Koukalová G. – 12,5 km 
 - 4.m. - Moravec O. – 15 km 
 - 4.kolo – 2x1.m. - Koukalová G – 7,5 km a 12,5 km 

-  2x2.m. - Koukalová G. – 10 km 
       - Šlesingr M. – 10 km 
  - 3.m.  -  Puskarčíková E. – 12,5 km 
 - 5.kolo – 2x2.m.  - Koukalová G. – 7,5 km a 10 km 

-  3.m.   -  Krčmář M. – 12,5 km  
  - 5.m.  -  Moravec,Soukup,Šlesingr,Krčmář – 4x7,5 km 
  - 2x6.m. -  Puskarčíková E. – 10 km 
   -  Puskarčíková,Davidová,Vítková,Koukalová – 4x6 km 
 - 6.kolo – 3.m.   -  Koukalová G. – 12,5 km     
 - 7.kolo -  3.m.   - Jislová,Puskarčíková,Charvátová,Koukalová – 4x6 km    
 - 8.kolo – 2.m.  -  Moravec O. – 10 km 
  -  4.m.   -  Moravec O. – 12,5 km  
  - 2x6.m. -  Koukalová, Moravec – 4x1,5+5x1,5 km 
    - Puskarčíková,Vítková,Šlesingr,Krčmář – 2x6+2x7,5 km 
 - 9.kolo – 2x2.m. -  Koukalová G. –  10 km a 12,5 km    NOR  

- 4.m. -  Koukalová G. – 7,5 km 
   - Vítková V. – 12,5 km 
  - 5.m. - Vítková V. – 7,5 km 
  - 6.m. - Šlesingr M. – 15 km  
 
SP 2016/2017 celkově: 
  - 2.m. - Soukalová G. ve SP; 
   - Soukalová G. 2x malý globus za RZ, ZHS; 
  - 4.m. -  ženy v hodnocení národů; 
  - 7.m. - muži v hodnocení národů. 
   
IBU poh. - 1.kolo – 1.m. - Davidová M. – 7,5 km  
      - 2.kolo  -  3.m. - Johanidesová,Vojík – 4x1,5+5x1,5 km    
  - 4.kolo - 6.m. - Johanidesová L. – 7,5 km   
  - 5.kolo - 4.m. - Krupčík T. – 20 km   
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  - 6.kolo - 2.m. - Johanidesová L. – 10 km        
  - 4.m. - Kristejn L. – 10 km 
  - 7. kolo - 1.m. - Moravec O. – 20 km          
   - 2.m. - Moravec O. – 12,5 km 
   - 6.m. - Moravec O. – 10 km 
  - 8.kolo - 6.m. - Johanidesová, Vojík – 4x1,5+5x1,5 km    
 
IBU Junior Cup  
  – 2. kolo – 3.m.  – Žemlička,Štvrtecký,Procházka,Šantora – 4x7,5 km   
  - 3. kolo - 2.m. - Šantora O. – 10 km   SLO       

- 4.m. - Jurčová, Žemlička – 4x1,5+5x1,5 km      
 - 2x5.m. - Žemlička M. – 10 km 

   - Maříková,Tkadlecová,Procházka,Šantora – 2x6+2x7,5 km 
    
Zisk medailí: MS (1; 2; 1) 
  OMEJ (3; 1; 1) 
  EYOF (1; 0; 0) 
  SP (4; 7; 6) 
  IBU p.  (2; 2; 3) 
  IBU J.C.  (0; 1; 1) 
 
Celkem: 23 medailí (11+13+12)  
 - 2 malé křišťálové glóby SP za disciplínu - G.Koukalová  - 2x malý glóbus za vítězství v disciplínách – RZ a ZHS 
 - 1 malý globus v IBU junior Cupu za disciplínu - M. Žemlička – malý glóbus za vítězství v disciplíně SZ 
 

Rekapitulace hlavních výsledků 2017/2018 
 ZOH - 2.m. – M. Krčmář – 10 km 
  - 3.m. – V. Vítková – 7,5 km 
  - 3x 7 m. – V. Vítková – 10 km 
     - M. Krčmář – 20 km 
    -  št. mužů: Moravec, Šlesingr, Soukup, Krčmář 
  - 8.m. – smíš. št.: Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář 
  - 11.m. – O.Moravec – 15 km 
  - 12.m. – O.Moravec – 20 km 
  
 MSJ - 1.m. – M.Davidová – 10 km 
  - 2.m. – M.Davidová – 7,5 km 
  - 6.m. – J. Štvrtecký – 15 km 
  - 7.m. – št. JKY: Jurčová, Vinklárková, Křížovičová 
 MSD - 2.m. – št. DCI : Hornig, Mikyska, Karlík 
  - 3.m. – V. Hornig – 7,5 km 
  - 2x5.m. – T.Voborníková – 6 km 
   - št. DKY: Suchá, Dusilová, Voborníková 
  - 9.m. – M. Karlík – 7,5 km 
  - 10.m.- M. Karlík – 12,5 km 
 
 OME - 2.m. – T. Krupčík – 20 km 
  - 2x5. m. – T.Krupčík – 12,5 km 
   - smíš. št.: Zvařičová, Charvátová, Krupčík M., Krupčík T. 
  - 9.m. – L.Kristejn – 12,5 km 
  - 10. m. – T. Krupčík – 10 km 
   
 OMEJ  - 3.m. – V. Hornig – 15 km 
  - 4.m. – singl mix št.: Vinklárková, Štvrtecký 
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  - 7.m. – smíš. št.: Suchá, Svobodová, Karlík, Hornig 
  - 9.m. – T. Vinklárková – 12,5 km 
 
 SP - 4.kolo – 3.m. – V.Vítková – 7,5 km 
  - 5.kolo – 2.m. -  O.Moravec – 20 km 
   - 3.m. - V.Vítková – 12,5 km 
   - 5.m. - M. Krčmář – 20 km  
  - 6.kolo – 3.m. - V. Vítková – 12,5 km 
  - 7.kolo – 6.m. – V. Vítková – 7,5 km 
  
SP 2017/2018 celkově: 
  - 5.m. – V. Vítková v celkovém hodnocení sezony ve sprintu 
  - 8.m. – V. Vítková v celkovém hodnocení SP jednotlivců 
   
 IBU poh.-1.kolo – 4.m. – V. Zvařičová – 7,5 km  
  - 3.kolo – 5.m. – O.Hošek – 20 km 
  - 4.kolo – 5.m. – M. Žemlička – 10 km 
  - 5.kolo – 4.m. – A. Václavík – 10 km 
   - 5.m. – L. Kristejn – 20 km 
   - 6.m. – T. Krupčík – 20 km 
  - 6.kolo – 6.m. -  L. Charvátová – 7,5 km 
 
 IBU Junior pohár: 
  - 3.kolo – 4.m. - J. Štvrtecký – 10 km 
   - 6.m. – J. Štvrtecký – 10 km    
 
Zisk medailí: ZOH  (0; 1; 1) 
  MSJ (1; 1; 0) 
  MSD (0; 1; 1) 
  OME (0; 1; 0) 
  OMEJ (0; 0; 1) 
  SP      (0; 1; 3) 
 
Zisk medailí celkem: 12 medailí (1; 5; 6) zima 

 
Zpracoval: PaeDr. Pavel Levora 


