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Vážení kolegové, kolegyně, kamarádi, milí členové ČSB,  
 

na začátku svého krátkého hodnocení uplynulého období Vám chci jménem ČSB 
poděkovat za veškerou práci, kterou pro biatlon a pro naši organizaci děláte. Poděkování 
patří nejen reprezentaci, ale Vám všem, kteří se podílíte na rozvoji našeho sportu. Toto 
období bylo pro všechny velmi složité, do naší práce a zároveň zábavy zasáhlo mnoho 
vnějších faktorů. Dva roky covidu, válka na Ukrajině, to jsou faktory, které ovlivnily chování 
společnosti jako celku, ale i každého z nás. Daleko méně osobního setkávání, osobních 
kontaktů, virtuální svět, virtuální řešení problémů. 

V minulém čtyřletém období jsme na reprezentační úrovni nedosáhli tak stabilní 
výkonnosti jako v předcházejícím OH cyklu, ale i přesto jsme dovezli několik medailí 
z vrcholných akcí jako MS, ME a MSJ. Především výsledky na posledních čtyřech MSJ nám 
mohou dodávat optimismus do příštích let. Ukazují, že nezbytná generační výměna je na 
správné cestě, a že můžeme pozitivně hledět směrem k MS 2024 a OH 2026.  

Chci poděkovat především klubům biatlonu jako „základním nositelům práce“ 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. Přesto si myslím, že 
jsme se zase posunuli o velký kus dál. 
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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. Svaz je 
velmi dobře ekonomicky zajištěný, má nasmlouvané nebo dohodnuté reklamní partnery na 
další OH cyklus. 

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 2018-2022.  

Závěrem Vám chci ještě jednou poděkovat za Vaši práci, popřát vše dobré s vírou, že 
vše budeme moci dělat jako dříve. Tím myslím více osobně, více kamarádsky. Věřím, že se 
vše vrátí do „předcovidové“ přátelské atmosféry, kde budeme třeba u skleničky vína 
debatovat, co je pro nás všechny, náš sport, naši organizaci nejlepší. 

 
S poděkováním přeji vše dobré  
 
 
         Mgr. Jiří Hamza 
           prezident ČSB 

•  

•  

• HODNOCENÍ – KOMISE PRO EKONOMIKU A MARKETING: 
 
Předseda: Ing. Libor Vlček 
Členové: Ing. Vladimíra Blatná 

Ing. Otakar Binder 
JUDr. Radek Mach 
Mgr. Tomáš Hermann 

 
Oblast hospodaření a investic: 

Sportovní, organizační i administrativní činnost ČSB se dařilo zabezpečovat bez 
větších problémů. Výborem ČSB byla na každém zasedání věnována pozornost stavu 
jednotlivých účtů a přehledům o finanční podpoře jednotlivých oblastí ze strany MŠMT/NSA, 
IBU, ČOV a v neposlední řadě i námi založené společnosti CZ Biatlon s.r.o., jejímž jediným 
vlastníkem je svaz. 
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vlastníkem je svaz. 

Mgr. Jiří Hamza
prezident ČSB
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Všechna daňová přiznání byla podána řádně a včas. Za uplynulé čtyř leté období 
neproběhla žádná kontrola z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní 
sportovní agentury na poskytnuté dotace ani z jiných orgánů veřejné správy. Čerpání dotací 
proběhlo dle zásad čerpání (MŠMT, NSA, Magistrát Města Prahy, ČOV atd.). 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. TALENT – 
sportovně talentovaná mládež (SPS, SCM) a v programu V. Organizace svazu – činnost svazu, 
VI. VSA – významné sportovní akce. Další finanční zdroje svaz obdržel prostřednictvím 
Českého olympijského výboru (dále jen ČOV), který přerozděloval finance plynoucí na 
sportovní stipendia zařazených sportovců.  

V roce 2021 bylo financování sportu přeneseno z MŠMT na Národní sportovní 
agenturu (dále jen NSA), která ponechala hlavní dotační programy pro svazy ve stejných 
skupinách. Rozdíl je pouze v tom, že vydané rozhodnutí na program Talent, Repre a 
Organizaci svazu je pouze jedno a dotace je přidělována na všechny 3 výše uvedené skupiny 
podpory společně. 

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

V roce 2021 nebyly vyhlášeny dotační výzvy na podání žádostí na výše popsané 
programy pro financování sportovních svazů (zdůvodněním pro nevyhlášení výzev od NSA 
bylo, že nebyl odsouhlasen státní rozpočet novou vládou), proto údaje v roce 2022 jsou 
pouze odhadované a není možné podat nyní přesnější informace pro rok 2022. 

 
 

 

Poskytnuté příspěvky na činnost svazu v tis. Kč 

ROK REPRE  Talent Organizace Investice VSA ČOV 
stipendia 

2018 MŠMT 14 446,00 9 284,00 9 901,00 0,00 6 000,00 MS LB 
13 450,00 SP 295,00 

2019 MŠMT 17 335,20 17 500,34 10 151,00 8 000,00 1 500,00 169,45 
2020 MŠMT 17 335,20 17 500,34 10 346,47 8 000,00 30 000,00 169,45 

2021 NSA 18 224,33 18 802,88 10 413,90 6 347,48 
6 309,89 SP I. 

10 507,26 SP II. 
3 674,46 MS LB 

169,45 

2022 NSA* 16 948,63 17 486,68 9 684,93 ? ? ? 
 

* V roce 2022 jsou uvedené částky pouze orientační dle předběžných informací z NSA bude poníženo o 5-7%, 
objemy finančních prostředků poskytnutých státem na rok 2022 jsou v procesu schvalování. 
 
 
Příjmy z reklam a spolupráce s partnery: 
 Díky smlouvám, které se podařilo téměř se všemi jednotlivými partnery uzavřít na 
celé olympijské období, se dařilo udržet vysoký finanční příjem svazu. Tyto příjmy pomohly k 
zabezpečení a pořízení především investičního majetku, a to ve formě vozového parku (3x 
osobní automobil 2018, 10x mikrobus 2019, 2x osobní automobil 2021). Přehled příjmů 
z reklam v jednotlivých letech uvádíme níže v tabulce.  
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Příjmy z reklam v jednotlivých letech v tis. Kč 

2018 2019 2020 2021 
28 734,34 25 408,49 26 488,59 28 444,90 

 
 
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 Pražský biatlonový klub, 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.  
 
 
Stavy účtů svazu k 31.12. daných roků: 
 S uspokojením můžeme konstatovat, že naše finanční rezerva je pro další období 
velice dobrá. I během dvou let, které značně ovlivnila COVIDOVÁ pandemie, se nám 
podařilo dobře hospodařit, a proto mohl Výbor ČSB odsouhlasit poskytnutí části výše 
zmíněné rezervy na roční zhodnocení s minimálním ziskem 5%. 
 Všechny přenosy ze Světových pohárů a Mistrovství světa vysílá Česká televize od 
roku 2010 živě, což dokládá zájem diváků o tento sport a s tím spojené možnosti získávání a 
uzavírání stabilních partnerských smluv. 
 
 

Vybrané ekonomické ukazatele 

CZ Biatlon, s.r.o. 
V tisících Kč / rok 

2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek 1 977 1 891 4 677 1 119 
Daň z příjmu 382 511 895 213 
Aktiva celkem 29 016 39 457 42 693 39 102 
Vlastní kapitál 24 551 25 931 29 713 30 831 
Finanční prostředky 2 853 6 226 11 932 2 951 

Český svaz biatlonu, z.s. 
V tisících Kč / rok 

2018 2019 2020 2021* 
Hospodářský výsledek - 12 692  103  9 557 11 194  
Daň z příjmu 1 418  1 498  1 645  1 550  
Aktiva celkem 65 653  63 653  58 583  59 600  
Vlastní kapitál 37 311  37 311  29 872  31 450  
Finanční prostředky 29 457  29 303  14 046  26 318  

* předběžné výsledky 
 
Oblast veřejného a mezinárodního působení: 
 Uspořádáním Mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 v NMNM byla odstartována 
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celé olympijské období, se dařilo udržet vysoký finanční příjem svazu. Tyto příjmy pomohly k 
zabezpečení a pořízení především investičního majetku, a to ve formě vozového parku (3x 
osobní automobil 2018, 10x mikrobus 2019, 2x osobní automobil 2021). Přehled příjmů 
z reklam v jednotlivých letech uvádíme níže v tabulce.  
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Příjmy z reklam v jednotlivých letech v tis. Kč 

2018 2019 2020 2021 
28 734,34 25 408,49 26 488,59 28 444,90 

 
 
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 Pražský biatlonový klub, 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.  
 
 
Stavy účtů svazu k 31.12. daných roků: 
 S uspokojením můžeme konstatovat, že naše finanční rezerva je pro další období 
velice dobrá. I během dvou let, které značně ovlivnila COVIDOVÁ pandemie, se nám 
podařilo dobře hospodařit, a proto mohl Výbor ČSB odsouhlasit poskytnutí části výše 
zmíněné rezervy na roční zhodnocení s minimálním ziskem 5%. 
 Všechny přenosy ze Světových pohárů a Mistrovství světa vysílá Česká televize od 
roku 2010 živě, což dokládá zájem diváků o tento sport a s tím spojené možnosti získávání a 
uzavírání stabilních partnerských smluv. 
 
 

Vybrané ekonomické ukazatele 

CZ Biatlon, s.r.o. 
V tisících Kč / rok 

2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek 1 977 1 891 4 677 1 119 
Daň z příjmu 382 511 895 213 
Aktiva celkem 29 016 39 457 42 693 39 102 
Vlastní kapitál 24 551 25 931 29 713 30 831 
Finanční prostředky 2 853 6 226 11 932 2 951 

Český svaz biatlonu, z.s. 
V tisících Kč / rok 

2018 2019 2020 2021* 
Hospodářský výsledek - 12 692  103  9 557 11 194  
Daň z příjmu 1 418  1 498  1 645  1 550  
Aktiva celkem 65 653  63 653  58 583  59 600  
Vlastní kapitál 37 311  37 311  29 872  31 450  
Finanční prostředky 29 457  29 303  14 046  26 318  

* 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: 
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Uspořádané akce: 
2014  MISTROVSTVÍ EVROPY 
2015 SVĚTOVÝ POHÁR 
2016 SVĚTOVÝ POHÁR, IBU CUP 
2017 MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 
2018 SVĚTOVÝ POHÁR, MISTROVSTVÍ SVĚTA V LETNÍM BIATLONU 
2020 SVĚTOVÝ POHÁR, KONGRES IBU PRAHA – kvůli COVIDU zrušeno (následně na on-line 

kongresu přiděleno pořádání MISTROVSTVÍ SVĚTA 2024) 
2021 SVĚTOVÝ POHÁR (dvě kola), MISTROVSTVÍ SVĚTA V LETNÍM BIATLONU 
2022  IBU CUP 
 
Plánované akce: 
2023  SVĚTOVÝ POHÁR  
2024 MISTROVSTVÍ SVĚTA  
2025 SVĚTOVÝ POHÁR  
2026 SVĚTOVÝ POHÁR 
 
 V roce 2021 jsme i za velmi obtížných podmínek kvůli COVIDU a s tím spojených 
vládních omezení uspořádali dvě kola Světového poháru v biatlonu. Tyto dva SP se z výše 
uvedených důvodů konaly bez diváků a přišli jsme tím o značné příjmy. Částečně se tuto 
ztrátu podařilo kompenzovat navýšeným příspěvkem na pořádání SP od IBU a od NSA.  
 
 
Zastoupení členů ČSB v Mezinárodní biatlonové unii (IBU):   
 Zastoupení v IBU má Český svaz biatlonu na jedné z nejvyšších pozic. V roce 2018 byl 
Jiří Hamza na kongrese IBU v Poreči zvolen I. viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie.  
 Další zastoupení máme v Technické komisi, kde je jejím členem Vlastimil Jakeš a 
v Informační komisi, kde je členem Otakar Binder. V pracovní skupině IBU Gender equality je 
členkou Barbora Tomešová a v pracovní skupině IBU Development je členkou Eva Kupilíková.  
 V oblasti technických delegátů IBU úspěšně působí 5 zástupců našeho svazu (Vlastimil 
Jakeš, Pavel Levora, Michal Zicháček, Martin Holec a Jan Sucharda). 
 
Zpracoval:  Ing. Libor Vlček 
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• HODNOCENÍ – KOMISE BIATLONU: 
 
Předseda: Mgr. Vlastimil Jakeš 
Členové: Mgr. Vlastimil Vávra 

Ing. Jan Matouš 
Tomáš Holubec 
Aleš Lejsek (do poloviny volebního období, kdy opustil řady ČSB) 

 
 

Úvodem, není pochyb o tom, že jsme prožili velmi turbulentní období, jedno 
z nejkomplikovanějších za dlouhé roky, každá sezona byla jiná a bylo nutné se přizpůsobit 
velké míře nejistoty a improvizace.  
 

Organizace a styl práce byl v převážné části období výrazně ovlivněn Covidovou 
situací. Nicméně vynucený přechod na jiné metody a prostředky, s podstatným podílem 
online způsob práce, výrazněji neovlivnil chod svazu, resp. komisí, přestože agenda a úkoly 
bylo nutné řešit procesně jinak, více operativně a individuálně. Vedle všech negativ (např. 
zrušení celé jedné závodní sezony, omezení sociálních kontaktů, pořádání akcí, seminářů, 
školení) bylo pozitivem zjištění, že je možné pracovat jinak, vystoupit ze zažitých šablon, a 
přesto být efektivní, možná efektivnější. 
 

Současně další profesionalizace některých pozic v rámci práce svazu posunula 
logickou náplň práce, dopad na některé procesy i fungování komise, která pracovala ve výše 
uvedeném složení. 
 
 
Základní agendu lze shrnout do čtyř oblastí: 

• příprava domácích a zahraničních soutěží 

• rozvoj, materiálová a finanční podpora klubů 

• vzdělávání 
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• reprezentace 

 
Reprezentační agenda byla plně pokryta sportovním ředitelem svazu O. Rybářem, 

s podporou P. Levory a posléze i M. Šlesingra, O. Bindera zodpovědného za marketing, pod 
supervizí prezidenta ČSB J. Hamzy. Přehled výslednosti viz přehledy za jednotlivé sezony od 
P. Levory (Příloha č.1). 
 

Prakticky hned na počátku došlo k přerozdělení kompetencí komise, úpravě statutu a 
dalšímu výraznějšímu propojení s prací Komise mládeže a STK na přípravě zimní sezóny, 
organizace soutěží, tvorbě kalendáře soutěží, pokynů na sezónu a následně organizace 
vlastních soutěží ČP a MČR DD a žactva, dále ve spolupráci s ČOV na přípravě soutěží ZODM a 
OHN. 
 

Lze jen kvitovat, že přes mnohdy velmi složité sněhové podmínky se všechny soutěže 
(až na jednu sezonu) podařilo díky stabilním pořadatelským týmům uspořádat na velmi 
kvalitní úrovni, velkou roli sehrály i technologické možnosti umělého zasněžování v NMNM, 
JBC a Letohradě, nově i ve Vrchlabí. 

 
 

Absolvovali jsme čtyři diametrálně rozdílné sezony: 
• 2018/2019 bezproblémová sezona plynule navazující na předchozí činnost a 

nastavené procesy  
• 2019/2020 nepříznivé povětrností podmínky v úvodu zimy, postupný nástup Covidu a 

restrikcí v průběhu závodní sezony 
• 2020/2021prakticky zrušená sezona  
• 2021/2022 plný program v Covidovém nastavení, omezené počty, testování, 

upravený prodloužený program akcí atd. viz v detailech více uvádí zpráva Komise 
mládeže. 

 
Evidentním přínosem a posunem byla koordinace soutěží ČP prostřednictvím ředitelů 

soutěží, kteří pracovali s obrovským přesahem. Není pochyb o dalším kvalitativním posunu 
přípravy a vlastní organizace akcí.  Velké poděkování a respekt V. Vávrovi za řízení soutěží ČP 
D+D, současně koordinátora mládeže v rámci SCM. Podobně i pro J. Nováka za řízení soutěží 
ČP Ž a současně komise mládeže. A patří samozřejmě stejně i všem pořadatelům a výpočetní 
skupině. 
 

Součástí aktivit komise je i spolupráce na organizaci mezinárodních akcí v ČR a řešení 
IBU agendy. Kromě už dříve organizovaných SP (stali jsme se pravidelným pořadatelem SP) a 
IBU Cupu, jsme se stali aktuálně pořadateli i nového formátu regionálních IBU Central 
European Regional Cupu pro mládežnické kategorie v rámci MČR KL a SCM Open. Byli jsme i 
úspěšnými pořadateli dalšího MS LB v roce 2021 a připravili jsme kandidatury na SP/MS pro 
další čtyřleté období. Podílíme se i na řízení a organizaci akcí IBU – v exekutivě, TK, pořádaní 
akcí ve světě. 
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V souvislosti s IBU akcemi a agendou přibyl i podíl práce ohledně prudce se 
rozvíjejících aktivit IBU v rámci různých projektů, které musíme v budoucnu dokázat ještě 
více využívat: 
 

• Development – rozvojové programy pro federace, materiální podpora, duální kariéra, 
podpora tréninkový center, atd. atd. 

• IBU academy – trenérské vzdělávání 

• IBU/IOC camps – rozvojové tréninkové kempy 

• Mentorship programme – poradenství, vzdělávání, pracovní podpora… 

• Regional events – regionální soutěže 

• Research grant programme – výzkumné projekty 

• Ekologie 

 

Další oblastí práce komise v úzké spolupráci s komisí mládeže je rozvoj a materiálová 
podpora. Odrazem práce prezidenta svazu a výslednosti reprezentace v posledních dvou OH 
cyklech bylo několikanásobné navýšení jak státních a sponzorských zdrojů, tak i finanční 
podpory od IBU.  

Díky tomu bylo možné koncepčně pokračovat v nastolené cestě masivní materiálové 
podpory a jejího rozdělení do středisek mládeže a klubů, včetně podpory investic do rozvoje 
jednotlivých areálů. Pro ilustraci stručné resumé podpory klubům, mimo běžný spotřební 
materiál, jako je střelivo, papírové terče, diabolky atd.: 
 

ks Vzduch. 
zbraně 

Vzduch. 
terče 

Maloráž. 
zbraně Koberce  Malor. 

terče Auta 4W Sněžná 
děla 

Elektron. 
terče 

Laser. 
zbraně 

2014-18 470 395 160 550 72 9 0 4 0 10 
2018-22 127 98 120 75 60 16 4 8 6 21 

 
Celkově za posledních 8 let bylo do materiálové podpory investováno takřka 100mil. 

korun a aktuálně se dá konstatovat, že i přes výrazný nárůst mládežnické základny (2x více 
oproti 2013) a rezerv v některých oblastech, jsou kluby pokryty základním biatlonovým 
materiálem. V investiční stavební a strojní oblasti proběhly rekonstrukce, resp. posílení 
areálů Velké Karlovice, Litice, Trefa, Bystřice p.H., Staré Město p.L., Harrachov, Letohrad. 
 

Komplikovaná covidová situace patrně nejvíce ovlivnila oblast vzdělávání. Některé 
akce byly zrušeny, přesunuty, resp. zkráceny, některé připravované materiály se nepodařilo 
dokončit podle předpokladu. Na druhou stranu v gesci O. Rybáře a V. Vávry vzniklo několik 
přínosných metodických materiálů přístupných trenérům na Google disku ČSB.  V profesní 
rovině pokračuje spolupráce na akademickém vzdělávaní na MU Brno s podporou doc. J. 
Ondráčka. Nicméně oblast metodiky a vzdělávání si do budoucna zaslouží další 
profesionalizaci. Máme rezervy ve spolupráci s „výzkumem“ a přenosem do praxe, musíme 
efektivně využívat IBU/OC programy a další zdroje. 
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V souvislosti s IBU akcemi a agendou přibyl i podíl práce ohledně prudce se 
rozvíjejících aktivit IBU v rámci různých projektů, které musíme v budoucnu dokázat ještě 
více využívat: 
 

• Development – rozvojové programy pro federace, materiální podpora, duální kariéra, 
podpora tréninkový center, atd. atd. 

• IBU academy – trenérské vzdělávání 

• IBU/IOC camps – rozvojové tréninkové kempy 

• Mentorship programme – poradenství, vzdělávání, pracovní podpora… 

• Regional events – regionální soutěže 

• Research grant programme – výzkumné projekty 

• Ekologie 

 

Další oblastí práce komise v úzké spolupráci s komisí mládeže je rozvoj a materiálová 
podpora. Odrazem práce prezidenta svazu a výslednosti reprezentace v posledních dvou OH 
cyklech bylo několikanásobné navýšení jak státních a sponzorských zdrojů, tak i finanční 
podpory od IBU.  

Díky tomu bylo možné koncepčně pokračovat v nastolené cestě masivní materiálové 
podpory a jejího rozdělení do středisek mládeže a klubů, včetně podpory investic do rozvoje 
jednotlivých areálů. Pro ilustraci stručné resumé podpory klubům, mimo běžný spotřební 
materiál, jako je střelivo, papírové terče, diabolky atd.: 
 

ks Vzduch. 
zbraně 

Vzduch. 
terče 

Maloráž. 
zbraně Koberce  Malor. 

terče Auta 4W Sněžná 
děla 

Elektron. 
terče 

Laser. 
zbraně 

2014-18 470 395 160 550 72 9 0 4 0 10 
2018-22 127 98 120 75 60 16 4 8 6 21 

 
Celkově za posledních 8 let bylo do materiálové podpory investováno takřka 100mil. 

korun a aktuálně se dá konstatovat, že i přes výrazný nárůst mládežnické základny (2x více 
oproti 2013) a rezerv v některých oblastech, jsou kluby pokryty základním biatlonovým 
materiálem. V investiční stavební a strojní oblasti proběhly rekonstrukce, resp. posílení 
areálů Velké Karlovice, Litice, Trefa, Bystřice p.H., Staré Město p.L., Harrachov, Letohrad. 
 

Komplikovaná covidová situace patrně nejvíce ovlivnila oblast vzdělávání. Některé 
akce byly zrušeny, přesunuty, resp. zkráceny, některé připravované materiály se nepodařilo 
dokončit podle předpokladu. Na druhou stranu v gesci O. Rybáře a V. Vávry vzniklo několik 
přínosných metodických materiálů přístupných trenérům na Google disku ČSB.  V profesní 
rovině pokračuje spolupráce na akademickém vzdělávaní na MU Brno s podporou doc. J. 
Ondráčka. Nicméně oblast metodiky a vzdělávání si do budoucna zaslouží další 
profesionalizaci. Máme rezervy ve spolupráci s „výzkumem“ a přenosem do praxe, musíme 
efektivně využívat IBU/OC programy a další zdroje. 
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Závěrem bych rád poděkoval členům komise a všem, kteří se podíleli práci v biatlonu, 

můžeme konstatovat, že jsme se přes veškeré problémy jako jeden ze sportů dokázali 
přenést přes minulé období vcelku dobře. Nicméně se budeme muset umět vypořádat 
s mnoha následky v oblasti sociální, s mementem rapidně klesající základní úroveň 
pohybových dovedností dětí na straně jedné a tendencemi nepřiměřeně urychlovat 
sportovní vývoj na straně druhé, se závislostí na sociálních médiích atd.. Znovu bude nutné 
nově specifikovat a ujasnit kompetence, zodpovědnosti, náplně práce. 
Současně se musíme smířit s vývojem klimatických podmínek a být připraveni i na možná 
další Covidová opatření. Bezpodmínečnost umělého zasněžování a osvětlení se do budoucna 
jeví jako zásadní. Bude potřeba posílit současná pořadatelská místa s dostatečným zázemím, 
pořadatelským kádrem a perspektivou dalšího rozvoje. Nezbytné bude i zajištění dalšího 
zázemí a vybavení pro komplexní přípravu sportovců především v Jilemnici, Letohradě a 
Jablonci nad Nisou. Nutné bud posílit i menší závodiště pro pořádaní soutěží regionálního 
charakteru.  
 

Úplným závěrem: „Můžeme být optimisté, ale musíme být připraveni, slovy klasika 
doufat v nejlepší a být připravení na nejhorší.“ 

 
Zpracoval:  Mgr. Vlastimil Jakeš 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HODNOCENÍ – KOMISE LETNÍHO BIATLONU: 
 
Předseda: Mgr. Vojtěch Zicháček 
Členové: Ing. Miroslav Bárta 

Mgr. Luboš Schorný 
Jan Novák 
Tomáš Řezníček 

Zodpovědný trenér RD: Zbyšek Škrabal 
 
 Toto uplynulé období lze hodnotit ze dvou hlavních hledisek. Úvodní sezóny se 
potýkaly s poměrně značným nárůstem sportovců v žákovských kategoriích, což bylo 
signálem pro rozdělení soutěží na samostatné žákovské České poháry a MČR a na 
samostatné soutěže pro kategorie dorostenecké, juniorské a kategorie dospělé. Společné 
soutěže vzhledem k velkému počtu sportovců nebylo možné z časových důvodů zvládat. 
Komise letního biatlonu ve spolupráci s komisí STK musela neustále doplňovat stávající 
pokyny o různé postupové klíče na České poháry a MČR. V tomto období byla podpořena 
důležitost Regionálních soutěží, jako jedna z podmínek možného postupu na České poháry a 
MČR. V těchto sezonách došlo právě k nárůstu Regionálních závodů a počet za sezonu se 
pohyboval okolo 35 soutěží. Taktéž velkým počtem závodníků se prodlužovala doba průběhu 
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Závěrem bych rád poděkoval členům komise a všem, kteří se podíleli práci v biatlonu, 

můžeme konstatovat, že jsme se přes veškeré problémy jako jeden ze sportů dokázali 
přenést přes minulé období vcelku dobře. Nicméně se budeme muset umět vypořádat 
s mnoha následky v oblasti sociální, s mementem rapidně klesající základní úroveň 
pohybových dovedností dětí na straně jedné a tendencemi nepřiměřeně urychlovat 
sportovní vývoj na straně druhé, se závislostí na sociálních médiích atd.. Znovu bude nutné 
nově specifikovat a ujasnit kompetence, zodpovědnosti, náplně práce. 
Současně se musíme smířit s vývojem klimatických podmínek a být připraveni i na možná 
další Covidová opatření. Bezpodmínečnost umělého zasněžování a osvětlení se do budoucna 
jeví jako zásadní. Bude potřeba posílit současná pořadatelská místa s dostatečným zázemím, 
pořadatelským kádrem a perspektivou dalšího rozvoje. Nezbytné bude i zajištění dalšího 
zázemí a vybavení pro komplexní přípravu sportovců především v Jilemnici, Letohradě a 
Jablonci nad Nisou. Nutné bud posílit i menší závodiště pro pořádaní soutěží regionálního 
charakteru.  
 

Úplným závěrem: „Můžeme být optimisté, ale musíme být připraveni, slovy klasika 
doufat v nejlepší a být připravení na nejhorší.“ 

 
Zpracoval:  Mgr. Vlastimil Jakeš 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HODNOCENÍ – KOMISE LETNÍHO BIATLONU: 
 
Předseda: Mgr. Vojtěch Zicháček 
Členové: Ing. Miroslav Bárta 

Mgr. Luboš Schorný 
Jan Novák 
Tomáš Řezníček 

Zodpovědný trenér RD: Zbyšek Škrabal 
 
 Toto uplynulé období lze hodnotit ze dvou hlavních hledisek. Úvodní sezóny se 
potýkaly s poměrně značným nárůstem sportovců v žákovských kategoriích, což bylo 
signálem pro rozdělení soutěží na samostatné žákovské České poháry a MČR a na 
samostatné soutěže pro kategorie dorostenecké, juniorské a kategorie dospělé. Společné 
soutěže vzhledem k velkému počtu sportovců nebylo možné z časových důvodů zvládat. 
Komise letního biatlonu ve spolupráci s komisí STK musela neustále doplňovat stávající 
pokyny o různé postupové klíče na České poháry a MČR. V tomto období byla podpořena 
důležitost Regionálních soutěží, jako jedna z podmínek možného postupu na České poháry a 
MČR. V těchto sezonách došlo právě k nárůstu Regionálních závodů a počet za sezonu se 
pohyboval okolo 35 soutěží. Taktéž velkým počtem závodníků se prodlužovala doba průběhu 
dopoledních a odpoledních závodů. Tím velmi trpěla pozornost a soustředěnost 
rozhodcovského sboru a celkově to pro pořadatele bylo velmi náročné a vyčerpávající.   
 

V lednu 2020 proběhlo společné koordinační jednání komise biatlonu a letního 
biatlonu, na které byly řešeny problémy zahájení letní sezony, relaxační doba mezi zimní a 
letní sezonou. Sjednocení věkových kategorií v biatlonu a kategorií, které jsou v letním 
biatlonu. Obě komise sjednotily své návrhy hlavě v tom, že relaxační přestávka je nutná, 
poněvadž většina klubů je zapojena, jak do biatlonu, tak do letního biatlonu. Řada klubů 
využívá letní biatlon jako přípravu pro nastávající sezonu biatlonu. Těm klubům, které jsou 
zapojeny pouze do letního biatlonu se zdá, že sezona je krátká. Je nutné, ale chápat, že 
sezona biatlonu začíná v listopadu a končí v březnu. Pro tuto sezonu je to pěti měsíční cyklus. 
Letní sezona, po domluvě komisí bude zahajovat sezonu vždy prvním květnovým víkendem. 
Když propočítáme probíhající měsíce, tak se v letní sezoně dostaneme na úplně stejný počet 
měsíců jako v biatlonu. Bylo zásadně domluveno, že všechny Regionální soutěže, před 
vyhlášeným termínem zahájení letní sezony nebudou finančně podporovány Českým svazem 
biatlonu. Bylo doporučeno, aby Regionální soutěže probíhaly i v rámci měsíců července a 
srpna. To se částečně podařilo a během prázdnin se podařilo uspořádat poměrně optimální 
počet Regionálních soutěží. Taktéž ze společného jednání vyplynulo to, že je nutné do 
soutěží zařadit všeobecnou průpravu a obratnostní prvky. Tento návrh doposud nebyl 
akceptován. Je nutné pro tuto disciplínu najít vhodné noty. Jednalo by se pouze o zpestření 
závodní sezony, bez výkonnostních tříd a výkonnostních žebříčků – prostě, tak za bonbon a 
diplom.  

 
Rokem 2020 se začala práce v letním biatlonu silně komplikovat opatřením, vzhledem 

ke covidové epidemii. Komise řešila nespočetnou řadu opatření vyhlášených touto 
covidovou situací. Většina Regionálních soutěží byla zrušena. Podařilo se uhájit alespoň 
průběh Českých pohárů, ke kterým komise musela vydat řadu nařízení korespondujících 
s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Bylo nutné zachovat striktní nařízení pro 
průběh soutěží, jak Regionálních, tak Českých pohárů a MČR. I přes výše uvedená opatření 
v této problematické době sezona proběhla bez velkých potíží. Všechny České poháry a MČR 
zdárně proběhly. 

Na mezinárodní úrovni bylo uspořádáno několik výjezdů reprezentačního družstva 
letního biatlonu do GER a SVK. Hlavně v rámci vyhlášené soutěže Olympijských nadějí, které 
inicioval Český a Slovenský svaz biatlonu. Bylo nutné do této soutěže zapojit Národní 
federace ze střední Evropy. Po čtyřleté snaze o tuto soutěž pro dorostenecké a juniorské 
kategorie musíme tuto soutěž ukončit, vzhledem k nezájmu ostatních národních federací. 
Komise letního biatlonu udělala vždy maximum o zdárný průběh této soutěže, který byl 
podporován výborem Českého svazu biatlonu. Finále této soutěže vždy pořádala Česká 
republika. 
 

Za hladký průběh výjezdů RD v letním biatlonu je nutné vyzvednout práci 
zodpovědného trenéra za letní reprezentaci Zbyška Škrabala. 

 
Komise na svém posledním zasedání nastínila řadu podnětných návrhů pro další 

činnost komise letního biatlonu, které by bylo nutné akceptovat pro nové volební období 
2022-2024. ěkuji všem členům komise letního biatlonu, kteří se aktivně podíleli na rozvoji 
letního biatlonu v hodnoceném období. 
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dopoledních a odpoledních závodů. Tím velmi trpěla pozornost a soustředěnost 
rozhodcovského sboru a celkově to pro pořadatele bylo velmi náročné a vyčerpávající.   
 

V lednu 2020 proběhlo společné koordinační jednání komise biatlonu a letního 
biatlonu, na které byly řešeny problémy zahájení letní sezony, relaxační doba mezi zimní a 
letní sezonou. Sjednocení věkových kategorií v biatlonu a kategorií, které jsou v letním 
biatlonu. Obě komise sjednotily své návrhy hlavě v tom, že relaxační přestávka je nutná, 
poněvadž většina klubů je zapojena, jak do biatlonu, tak do letního biatlonu. Řada klubů 
využívá letní biatlon jako přípravu pro nastávající sezonu biatlonu. Těm klubům, které jsou 
zapojeny pouze do letního biatlonu se zdá, že sezona je krátká. Je nutné, ale chápat, že 
sezona biatlonu začíná v listopadu a končí v březnu. Pro tuto sezonu je to pěti měsíční cyklus. 
Letní sezona, po domluvě komisí bude zahajovat sezonu vždy prvním květnovým víkendem. 
Když propočítáme probíhající měsíce, tak se v letní sezoně dostaneme na úplně stejný počet 
měsíců jako v biatlonu. Bylo zásadně domluveno, že všechny Regionální soutěže, před 
vyhlášeným termínem zahájení letní sezony nebudou finančně podporovány Českým svazem 
biatlonu. Bylo doporučeno, aby Regionální soutěže probíhaly i v rámci měsíců července a 
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soutěží zařadit všeobecnou průpravu a obratnostní prvky. Tento návrh doposud nebyl 
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Rokem 2020 se začala práce v letním biatlonu silně komplikovat opatřením, vzhledem 
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zdárně proběhly. 
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Zpracoval:  Mgr. Vojtěch Zicháček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HODNOCENÍ – KOMISE PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ: 
 

Předseda: Jan Novák 
Členové: Mgr. Vlastimil Vávra 

Mgr. Jan Sucharda 
Mgr. Jiří Václavík  

 
Stěžejním úkolem bylo komplexní zabezpečení sportovní činnosti na všech úrovních 

talentované mládeže v SpS s návazností na SCM, jejichž posláním je plnění úkolů 
souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké 
a juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci. 
 
Jednání probíhala dle potřeby v rámci závodů ČP, SCM a KT SCM, a MČR žactva apod. Před 
jednotlivými jednáními byl zasílán členům Program s body jednání a následně zpracován 
Zápis ze zasedání. 
 
Plnění úkolů: 

dopoledních a odpoledních závodů. Tím velmi trpěla pozornost a soustředěnost 
rozhodcovského sboru a celkově to pro pořadatele bylo velmi náročné a vyčerpávající.   
 

V lednu 2020 proběhlo společné koordinační jednání komise biatlonu a letního 
biatlonu, na které byly řešeny problémy zahájení letní sezony, relaxační doba mezi zimní a 
letní sezonou. Sjednocení věkových kategorií v biatlonu a kategorií, které jsou v letním 
biatlonu. Obě komise sjednotily své návrhy hlavě v tom, že relaxační přestávka je nutná, 
poněvadž většina klubů je zapojena, jak do biatlonu, tak do letního biatlonu. Řada klubů 
využívá letní biatlon jako přípravu pro nastávající sezonu biatlonu. Těm klubům, které jsou 
zapojeny pouze do letního biatlonu se zdá, že sezona je krátká. Je nutné, ale chápat, že 
sezona biatlonu začíná v listopadu a končí v březnu. Pro tuto sezonu je to pěti měsíční cyklus. 
Letní sezona, po domluvě komisí bude zahajovat sezonu vždy prvním květnovým víkendem. 
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Rokem 2020 se začala práce v letním biatlonu silně komplikovat opatřením, vzhledem 

ke covidové epidemii. Komise řešila nespočetnou řadu opatření vyhlášených touto 
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Za hladký průběh výjezdů RD v letním biatlonu je nutné vyzvednout práci 
zodpovědného trenéra za letní reprezentaci Zbyška Škrabala. 

 
Komise na svém posledním zasedání nastínila řadu podnětných návrhů pro další 

činnost komise letního biatlonu, které by bylo nutné akceptovat pro nové volební období 
2022-2024. ěkuji všem členům komise letního biatlonu, kteří se aktivně podíleli na rozvoji 
letního biatlonu v hodnoceném období. 
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Zpracoval:  Mgr. Vojtěch Zicháček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HODNOCENÍ – KOMISE PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ: 
 

Předseda: Jan Novák 
Členové: Mgr. Vlastimil Vávra 

Mgr. Jan Sucharda 
Mgr. Jiří Václavík  

 
Stěžejním úkolem bylo komplexní zabezpečení sportovní činnosti na všech úrovních 

talentované mládeže v SpS s návazností na SCM, jejichž posláním je plnění úkolů 
souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců dorostenecké 
a juniorské kategorie ke státní sportovní reprezentaci. 
 
Jednání probíhala dle potřeby v rámci závodů ČP, SCM a KT SCM, a MČR žactva apod. Před 
jednotlivými jednáními byl zasílán členům Program s body jednání a následně zpracován 
Zápis ze zasedání. 
 
Plnění úkolů: 
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• návrh sportovců do systému podpory TM   

• návrh zařazení sportovců do systému TCM/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 

Krátké zhodnocení čtyřletého období 
 

Opětovně se dařilo pracovat s širokou žákovskou základnou a navazovat na předchozí 
úspěšné období. S rozvojem členské základny také přicházel trend zvýšeného počtu 
sportovců SCM, který se držel na hranici 80 zařazených sportovců v každém roce. V průběhu 
období jsme se dostali vlivem pandemie COVIDu do zvláštní situace, kdy byl ovlivněn konec 
sezóny 2020 a úplně nám vypadla celá zimní sezóna 2021. Pro všechny zúčastněné – trenéry, 
organizátory závodů a sportovce, do té doby, nevídaná situace. Přineslo to nejen negativa, 
ale podněty ke změnám přístupu, internímu hodnocení sportovců v SCM a dalším krokům ke 
zlepšení fungování, ale i určité pokoře a nadšení ze sezóny 2022, která se po pauze 
uskutečnila kompletní a ve vysoké kvalitě.  
 
Sportovní střediska SpS (12-15let) – podmínkou min.5 sportovců hodnocených v ČP 
 

Každoročně zabezpečováno v průměru 246 sportovců (248+245+245+249) 
v jednotlivých klubech, což je opět nárůst oproti minulému čtyřletému období (220 
sportovců). 

ČSB dokázal průběžně navyšovat finanční prostředky na materiální podporu 
(vzduchovky, diabolky, terče, podložky, dalekohledy, …), činnost a mzdy trenérů.  

V současné době máme 7 SpS-A s min. 1 profesionálním trenérem, 7 SpS-B 
s trenérem na částečný úvazek a dalších 11 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 na náklady ČSB uspořádán pro výběr cca 50 žáků ze všech 
klubů tradiční týdenní letní biatlonový kemp „LeBiNa“ (letohrátky biatlonových nadějí) 
v Letohradě pod vedením profesionálních trenérů a odborných lektorů. Možnost účasti 
využilo i několik dalších trenérů z klubů. Tradici přerušila od roku 2020 pandemie.  

Do kalendáře se pravidelně zařadil kemp TM v Novém Městě na Moravě. Kemp 
primárně zaměřený na nácvik lyžařské techniky a dovedností na kolečkových bruslích a 
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s trenérem na částečný úvazek a dalších 11 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 na náklady ČSB uspořádán pro výběr cca 50 žáků ze všech 
klubů tradiční týdenní letní biatlonový kemp „LeBiNa“ (letohrátky biatlonových nadějí) 
v Letohradě pod vedením profesionálních trenérů a odborných lektorů. Možnost účasti 
využilo i několik dalších trenérů z klubů. Tradici přerušila od roku 2020 pandemie.  

Do kalendáře se pravidelně zařadil kemp TM v Novém Městě na Moravě. Kemp 
primárně zaměřený na nácvik lyžařské techniky a dovedností na kolečkových bruslích a 
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lyžích. V závěru proběhl obratnostní biatlonový závod. V roce 2021 se kemp přesunul do 
Jilemnice, kde uvažujeme o jeho pokračování i v roce 2022. 

Pro oba kempy plánujeme pro rok 2023 změny. Myšlenkou je úprava obsahu kempu, 
větší zapojení trenérů z klubů, doplnění kempu o semináře a změna klíče pro účast 
sportovců, kde by byl výběr více přenesen na kluby. 

Každoročně v říjnu proběhl biatlonový obratnostní závod na kolečkových bruslích a 
lyžích v Letohradě za účasti většiny SpS. 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 čtyřech SCM (Letohrad, SKP Kornspitz Jablonec, Nové Město na Moravě, Jilemnice) 
bylo zařazeno za uplynulý 4letý cyklus v průměru 77 sportovců (81+72+78+79), v minulém 
období to bylo 55 sportovců. Důvodem je již zmíněný vysoký nárůst sportovců v žactvu, kteří 
nám postupně přecházejí do dorostu.  

Všichni sportovci SCM absolvovali v rámci testování 2x ročně kontrolní testy SCM 
v Jablonci nad Nisou, sportovci TCM  (1.rokem dorost) 2x ročně všeobecné TKS TCM, všichni 
pak 2x ročně  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 dorostu 
M/W 19) absolvovali 2x ročně test na KL v Letohradě – laktátovou křivku.  

V rámci letní přípravy jsme uspořádali 2 biatlonové závody na KL v NMnM a Jilemnici 
(SCM cupy), které spolu s MČR KL, MČR MTB a MČR LB tvořily seriál závodů „Sport§Freizeit 
SCM cup“. V průběhu období došlo opět ke změnám způsobených pandemií a také změna po 
diskuzích v SCM, kdy některé závody neproběhly nebo byly vyřazeny z SCM cupu.  

V zimním období proběhl každoročně SCM open, který doplnil závody a žebříček ČP. 
V roce 2022 byl SCM open povýšen na Regionální závod IBU, který ještě přispěl ke kvalitní 
závodní přípravě sportovců v mezinárodní konkurenci.  
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• zajištění dalekohledů Meopta 

• malorážkové a vzduchovkové terče 

• nákup elektronických terčů pro přípravu SCM 

• nákup laserových zbraní pro přípravu v SpS 

• střelecké podložky 

• … 

Musíme si všichni uvědomit, že v tomto směru jsme jako svaz biatlonu výjimeční!  
 
Metodická oblast 
 

Podařilo se pod vedením Ondry Rybáře zpracovat díky nadšení Jana Ilavského 
metodický materiál Technika běhu na lyžích. Vlastimil Vávra ve spolupráci s Katkou Emmons 
a spol. připravil metodické materiály ke střelbě – aktuálně Manuál pro čištění malorážných 
zbraní, Bezpečnost střelby v biatlonu - malorážka, Úvod k metodice střelby, Úroveň 1 – 
základy vleže. V přípravě a před dokončením je i Úroveň 2 – technika střelby vleže a základy 
vstoje. Materiály obsahují nejen metodické pokyny ke střelbě, spoustu návodů a rad a 
obrazových materiálů, ale také celý soubor Kompenzačních cvičení (dýchací, mobilizační, 
stabilizační a uvolňovací) ke střelbě.  

Od r. 2020 byly v první části letního přípravného období organizovány pro výběr 
sportovců jednotlivých SCM metodické střelecké kempy, v letní přípravě byly zařazeny i 
střelecké závody.   
Podařilo se nám v červnu 2019 a v listopadu 2021 připravit teoretické a praktické 
doškolovací semináře pro trenéry SpS a SCM v NMnM, zaměřené na tyto oblasti: Výživa ve 
sportu, Zkušenosti s reprezentací FRA, Všestrannost v kondiční přípravě mládeže, Specifický 
pohled na pravidla biatlonu, Kategorizace sportovní přípravy mládeže, Sportovní diagnostika, 
Biochemické sledování ve vztahu k výživě, Základy sportovního tréninku a Silová příprava 
sportovců. 
Nebo … zaměřené na jednotlivé oblasti související se sportovní přípravou mládeže  
 Další vzdělávání a školení trenérů zabezpečuje subkomise pro vzdělávání vedená  
doc. Janem Ondráčkem z MU FSS v Brně. 
 
Podněty/plány pro další období: 

• definice a charakteristiky tréninkového procesu ČSB 

• práce na dalších oblastech metodiky a zapojení odborníků VŠ  

• rozvoj koncepce přípravy mládeže – kluby, SpS, TCM/SCM (finanční zabezpečení, 
trenéři, kritéria výběru, kategorie, soutěže, …) 

• provázání práce a termínových kalendářů SCM s RDJ 

• příprava rozvojových seminářů pro SpS a SCM 

lyžích. V závěru proběhl obratnostní biatlonový závod. V roce 2021 se kemp přesunul do 
Jilemnice, kde uvažujeme o jeho pokračování i v roce 2022. 

Pro oba kempy plánujeme pro rok 2023 změny. Myšlenkou je úprava obsahu kempu, 
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sportovců, kde by byl výběr více přenesen na kluby. 
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který vnímáme jako přípravu pro zimu. Bude však záležet na koncepci pro další období.  
  
Sportovní centra mládeže SCM (16-21 let) 
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bylo zařazeno za uplynulý 4letý cyklus v průměru 77 sportovců (81+72+78+79), v minulém 
období to bylo 55 sportovců. Důvodem je již zmíněný vysoký nárůst sportovců v žactvu, kteří 
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V rámci letní přípravy jsme uspořádali 2 biatlonové závody na KL v NMnM a Jilemnici 
(SCM cupy), které spolu s MČR KL, MČR MTB a MČR LB tvořily seriál závodů „Sport§Freizeit 
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Materiální podpora SpS a SCM - výrazná pomoc  

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

• nákup vzduchových zbraní Steyer, ČZ, Haman 
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• nákup a převod mikrobusů pro SpS a SCM 
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• systematická práce s trenéry SpS a SCM a podpora jejich kariérního růstu a 
zapojování do práce RD 

• elektronické TD – další rozvoj v systematizaci a evidenci tréninků 

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

• finanční progres mzdových prostředků trenérů SpS a SCM – OSVČ (vyvážení bonusu 
trenérů SG – HPP, zvyšování mezd školství, narůstající inflace …)  

 
Zpracoval:  Jan Novák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zajištění dalekohledů Meopta 
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Metodická oblast 
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• HODNOCENÍ – KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ A LEGISLATIVNÍ: 
 
Předseda: PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 
Členové: PaedDr. Vít Effenberk 

JUDr. Radek Mach 
Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Mgr. Martin Holec 
Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 
 

 
STK průřezově spolupracovala na úkolech se všemi komisemi Výboru ČSB – 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, byla 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 řešena 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, zajišťování podmínek pro zlepšování 
sportovní výkonnosti ve směru k zimnímu seniorskému biatlonu a udržení atraktivní podoby 
soutěží. 

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 zabezpečovala práci s rozhodčími. Přes tým pověřených školitelů a zkoušejících v 
regionech zajišťovala semináře a zkoušky rozhodčích I. a II. třídy. 

STK pořádala celostátní semináře technických delegátů a rozhodčích I. třídy, které byly 
organizovány prezenčně i online a uskutečnily se po kongresu IBU i po schválení změn 
v pravidlech IBU resp. ČSB. S cílem rozšíření informovanosti o změnách a úpravách pravidel 
mezi odbornou veřejnost byla připravována krátká edukační videa publikovaná na veřejném 
YouTube kanále ČSB.   

V rámci pořádání světových soutěží v biatlonu v Novém Městě na Moravě bylo těžiště 
práce rozhodčích rozdělováno mezi rozhodčí z pořádajícího SK Nové Město na Moravě a 
mezi rozhodčí z ostatních klubů celé ČR. Možnost účastnit se soutěží SP, MS LB a IBU Cupu v 
biatlonu je pro rozhodčí velmi cenná zkušenost, která se promítá do práce rozhodčích při 
organizaci soutěží na regionální i národní úrovni v klubech. Nabídka účasti na uvedených 
vrcholných biatlonových soutěžích, pro zájemce z řad rozhodčích ČSB, byla vždy otevřena. 

STK připravila směrnici o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu, tak 
aby skrze příslušnost závodníka ke klubu biatlonu byla zajištěna informovanost a preventivní 
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péče ochrany zdraví závodníků a současně, aby se zjednodušila administrativní a časová 
zátěž v souvislosti účastí na jednotlivých závodech. 

Se stejným cílem - efektivizace, zjednodušení agendy a její přístupnosti v oblasti soutěží 
byla STK spolutvůrcem další digitalizace agendy Evidence. Jednotlivé moduly a role propojují 
agendy managementu klubu (elektronické přihlašování a prezentace), organizátorů akcí 
(aktuální přehled o stavu přihlašování s detailními náhledy, elektronická prezentace a 
generování startovní listiny v časovém předstihu), i dálkové zpřístupnění prohlížení 
startovních i výsledkových listin on-line širokou veřejností. Díky elektronické časomíře a 
servisu výpočetní skupiny ČSB na všech celostátních soutěžích ČP v biatlonu i v letním 
biatlonu byl poskytován on-line výsledkový servis v průběhu závodů, který umožnil sledování 
závodů v jakémkoliv zařízení s webovým prohlížečem a odkudkoliv. 

V období protiepidemických opatření proti nemoci Covid-19 byla Evidence upravena tak, 
aby všichni účastníci akce mohli s časovým předstihem doložit splnění podmínek účasti na 
hromadné akci, což umožnilo pořadatelům jejich rychlé a přesné vyhodnocení. Akce 
pořádané ČSB se tak mohly uskutečnit v rozsahu povoleném mimořádnými opatřeními a 
současně s prokazatelným splněním všech stanovených podmínek pro pořádání akce.  
 

Úkoly pro příští období 
 

Promítnout trendy rozvoje biatlonu do úprav Pravidel ČSB, pokračovat v aktualizaci 
mezinárodních pravidel v českém jazyce a v prezentaci úprav pravidel odborné veřejnosti. 
Reflektovat česká specifika disciplín (z hlediska poznatků o sportovním výkonu a sportovní 
přípravě) ev. vytvořit nebo upravit podobu specifických formátů závodů.  

Udržet odpovídající kvalitu rozhodcovské práce při soutěžích a zejména při pořádání 
vrcholných světových soutěží v Novém Městě na Moravě. Pokračovat v otevřené strategii 
nabídky účasti na velkých světových akcích pro všechny rozhodčí - zájemce z řad klubů ČSB.  

Organizovat semináře pro rozhodčí a TD, podporovat zvyšování kvalifikací. 

Připravit modul pro Evidenci účasti rozhodčích v rámci soutěží pořádaných ČSB. Vytvořit 
on-line znalostní bázi kauz rozhodování situací v závodech a zpráv TD. Připravit prostředí pro 
sdílení a vzájemné učení rozhodčích a organizátorů. 

Pokračovat v digitalizaci a dílčích úpravách Evidence biatlonu s cílem zajištění dalších 
funkcionalit a uživatelského komfortu managementu soutěží pro všechny zapojené skupiny 
(přihlašování na soutěže - kluby, organizátor - práce s přihláškami, platby startovného 
apod.).  

Připravit možnosti digitálního vyhodnocování a vstupů výsledků střelby pro výpočet. 

 
Zpracoval:  PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 
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Organizovat semináře pro rozhodčí a TD, podporovat zvyšování kvalifikací. 

Připravit modul pro Evidenci účasti rozhodčích v rámci soutěží pořádaných ČSB. Vytvořit 
on-line znalostní bázi kauz rozhodování situací v závodech a zpráv TD. Připravit prostředí pro 
sdílení a vzájemné učení rozhodčích a organizátorů. 

Pokračovat v digitalizaci a dílčích úpravách Evidence biatlonu s cílem zajištění dalších 
funkcionalit a uživatelského komfortu managementu soutěží pro všechny zapojené skupiny 
(přihlašování na soutěže - kluby, organizátor - práce s přihláškami, platby startovného 
apod.).  

Připravit možnosti digitálního vyhodnocování a vstupů výsledků střelby pro výpočet. 

 
Zpracoval:  PhDr. Michal Zicháček, Ph.D. 
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ZÁVĚR 

Uplynulé období nebylo vůbec jednoduché, převážná většina z něj byla do značné 
míry ovlivněna pandemií. Tato „covidová doba“ nás zasáhla v mnoha rovinách. Nejprve to 
byl strach ze samotného onemocnění, následně nastavení pravidel a jejich dodržování 
v obecné rovině a pak hledání modelů a možností pro návrat do „normálního života“ a s ním 
spojené konání biatlonových soutěží. 

Covid přinesl nový pohled na využívání různých on-line komunikačních platforem, 
které nahradily běžná osobní jednání, i tak se komunikaci jistým způsobem podařilo udržet, 
ale plnohodnotně se ji tímto nahradit nepodařilo.  

 I v této těžké době se organizačnímu týmu v NMNM podařilo uspořádat tři Světové 
poháry a Mistrovství světa v letním biatlonu, které se konaly bez diváků. Z tohoto důvodu 
nebylo vůbec jednoduché jak ekonomicky, tak organizačně vše připravit na očekávané 
vysoké mezinárodní úrovni, což se ale organizačnímu týmu i tak podařilo na výbornou. 
Zejména 14 dní trvající dvě kola SP v NMNM byla pro všechny organizátory v „covidovém 
režimu“ velmi náročná. 

Samotná neúčast diváků na různých akcích ovlivnila i sportovce, kteří se tak místo 
arén plných diváků museli vypořádat s nové vzniklou mnohdy až velmi smutnou atmosférou 
závodů. Sportovci se museli maximálně přizpůsobit „bublinovému řízení soutěží“, 
podstupovat spousty testů a jiných omezení, a přitom stále podávat ty nejlepší výkony, níže 
shrnujeme ty nejkvalitnější z nich. 
Rekapitulace „TOP výsledků“ biatlonové reprezentace 2018-22: 
 

ZOH   4. místo M. Davidová 
6. místo M. Davidová 
 

MS  1. místo M. Davidová 
  3. místo L. Charvátová 
  3. místo mix štafeta - E. Puskarčíková, M. Davidová, O. Moravec, M. Krčmář 
 

MSJ  2. místo J. Štvrtecký 
  2. místo M. Karlík 
  3. místo štafeta – T. Mikyska, V. Hornig, J. Mareček, M. Karlík 

2 x 1. místo T. Voborníková 
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1. místo J. Mareček 
3. místo T. Voborníková 

 

MSD  2 x 2. místo T. Voborníková 
  3. místo J. Kocián 
  2 x 2. místo O. Mánek 
  2. místo štafeta – O. Mánek, J. Kabrda, J. Mareček  
 

ME  2. místo A. Václavík  
  2. místo M. Krčmář  
 

MEJ  1. místo V. Hornig 
  2. místo V. Hornig 
  1. místo J. Mareček 
  3. místo mix štafeta – G. Masaříková, T. Jandová, O. Mánek, J. Abrahám    

SZU  2. místo singl mix štafeta - N. Jurčová, D. Tolar 
 

EYOF  1. místo P. Hák 
  2. místo mix štafeta – K. Pavlů, K. Gotvaldová, D. Malušek, P. Hák  
 

MS LB  2. místo L. Charvátová 
  1. místo L. Charvátová 

2 x 1. místo a 1 x 2. místo M. Davidová 
  2 x 1. místo M. Krčmář 
 
MSJ LB  2. místo V. Hornig  
  2. místo M. Karlík 

2 x 1. místo a 2. místo T. Mikyska  
  1. místo, 2. místo a 3. místo V. Hornig 
  2. místo J. Mareček  
 

 

 Díky velmi úspěšnému biatlonovému období v letech 2012-2017 došlo k výraznému 
nárustu členské základny, který se v letech 2018-2022 podařilo udržet a stabilizovat. 
V současné době máme cca 2 500 členů a 72 klubů biatlonu. Podrobnější přehled o členské 
základně naleznete v tabulce níže. 
 

 
* Rok 2022 není ukončen a údaje tak nejsou finální. 

 
V roce 2020 jsme měli pořádat IBU kongres v Praze, jak již bylo zmíněno ve zprávě 

výše, který se ale nakonec musel uskutečnit z důvodu pandemie on-line. Na tomto kongresu 
nám bylo oficiálně oznámeno přidělení pořádání Mistrovství světa v biatlonu v roce 2024 
v novém Městě na Moravě, což bude dalším vrcholem organizátorské činnosti 
mezinárodních soutěží v biatlonu v ČR.  

Z tohoto důvodu musí i biatlonový areál Vysočina areny projít řadou proměn, 
abychom udrželi vysoký standard a krok s ostatními světovými biatlonovými středisky. Za 
zmínku stojí například vybudování pevných staveb namísto mobilních, abychom nemuseli 
neustále pronajímat a vozit do areálu tento materiál nákladními vozy, které znečišťují životní 
prostředí, neboť IBU klade na organizátory v pohledu na udržitelnost velké nároky. Dále by 
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se měla zrekonstruovat stávající tribuna pro diváky a řada dalších nutných úprav směřujících 
k úspěšnému uspořádání MS 2024. 
            Další změna, která v uplynulém období proběhla a která ovlivnila nejen ČSB, ale i 
kluby biatlonu byla změna přidělování dotací z MŠMT prostřednictvím Národní sportovní 
agentury. Věřím, že jste se všichni již v prvním roce seznámili s nově vzniklým systémem a 
v dalších letech se nám bude i nadále dařit společně vyúčtovávat přidělené prostředky.  
            Závěrem bych chtěla všem popřát v této nelehké době po covidu a při současném 
válečném stavu na Ukrajině, abyste byli zdraví a užívali jste si každý svobodný okamžik ať už 
u biatlonu nebo s rodinou. 
 
Zpracovala: Ing. Eva Kupilíková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Příloha č. 1 – Rekapitulace výsledků 2018-2022 
 
Rekapitulace hlavních výsledků 2018/2019 
 
MS  4.m. – št. mužů: Šlesingr, Moravec, Krupčík T., Krčmář 
  6.m. – št. mix: Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář 
  7 m. – Davidová – 7,5 km   
  9.m. – Singl mix št.: Puskarčíková, Moravec 

1. místo J. Mareček 
3. místo T. Voborníková 

 

MSD  2 x 2. místo T. Voborníková 
  3. místo J. Kocián 
  2 x 2. místo O. Mánek 
  2. místo štafeta – O. Mánek, J. Kabrda, J. Mareček  
 

ME  2. místo A. Václavík  
  2. místo M. Krčmář  
 

MEJ  1. místo V. Hornig 
  2. místo V. Hornig 
  1. místo J. Mareček 
  3. místo mix štafeta – G. Masaříková, T. Jandová, O. Mánek, J. Abrahám    

SZU  2. místo singl mix štafeta - N. Jurčová, D. Tolar 
 

EYOF  1. místo P. Hák 
  2. místo mix štafeta – K. Pavlů, K. Gotvaldová, D. Malušek, P. Hák  
 

MS LB  2. místo L. Charvátová 
  1. místo L. Charvátová 

2 x 1. místo a 1 x 2. místo M. Davidová 
  2 x 1. místo M. Krčmář 
 
MSJ LB  2. místo V. Hornig  
  2. místo M. Karlík 

2 x 1. místo a 2. místo T. Mikyska  
  1. místo, 2. místo a 3. místo V. Hornig 
  2. místo J. Mareček  
 

 

 Díky velmi úspěšnému biatlonovému období v letech 2012-2017 došlo k výraznému 
nárustu členské základny, který se v letech 2018-2022 podařilo udržet a stabilizovat. 
V současné době máme cca 2 500 členů a 72 klubů biatlonu. Podrobnější přehled o členské 
základně naleznete v tabulce níže. 
 

 
* Rok 2022 není ukončen a údaje tak nejsou finální. 

 
V roce 2020 jsme měli pořádat IBU kongres v Praze, jak již bylo zmíněno ve zprávě 

výše, který se ale nakonec musel uskutečnit z důvodu pandemie on-line. Na tomto kongresu 
nám bylo oficiálně oznámeno přidělení pořádání Mistrovství světa v biatlonu v roce 2024 
v novém Městě na Moravě, což bude dalším vrcholem organizátorské činnosti 
mezinárodních soutěží v biatlonu v ČR.  

Z tohoto důvodu musí i biatlonový areál Vysočina areny projít řadou proměn, 
abychom udrželi vysoký standard a krok s ostatními světovými biatlonovými středisky. Za 
zmínku stojí například vybudování pevných staveb namísto mobilních, abychom nemuseli 
neustále pronajímat a vozit do areálu tento materiál nákladními vozy, které znečišťují životní 
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1. místo J. Mareček 
3. místo T. Voborníková 

 

MSD  2 x 2. místo T. Voborníková 
  3. místo J. Kocián 
  2 x 2. místo O. Mánek 
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  2. místo M. Krčmář  
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  2. místo J. Mareček  
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Rekapitulace výsledků 
2018-2022
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v dalších letech se nám bude i nadále dařit společně vyúčtovávat přidělené prostředky.  
            Závěrem bych chtěla všem popřát v této nelehké době po covidu a při současném 
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u biatlonu nebo s rodinou. 
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 Příloha č. 1 – Rekapitulace výsledků 2018-2022 
 
Rekapitulace hlavních výsledků 2018/2019 
 
MS  4.m. – št. mužů: Šlesingr, Moravec, Krupčík T., Krčmář 
  6.m. – št. mix: Vítková, Davidová, Moravec, Krčmář 
  7 m. – Davidová – 7,5 km   
  9.m. – Singl mix št.: Puskarčíková, Moravec 
  13.m. – Davidová – 10 km 
  2x16..m. – Vítková -10 km a Davidová -12,5 km 
  
MSJ  6.m. – št. juniorů: Hornig, Karlík, Mikyska, Štvrtecký 
  8.m. – št. juniorek: Suchá, Polednová, Voborníková 
  2x10.m. – Štvrtecký – 10 km a 12,5 km 
  2x14.m. – Hornig – 15 km, Karlík – 10 km 
  16.m. – Teplá – 7,5 km 
 
MSD  2x2.m. – Voborníková – 10 km a 7,5 km  
  3.m. – Kocián – 12,5 km 
  4.m. – Jandová – 10 km 
  5.m. – Mikyska – 7,5 km 
  2x9.m. – Jandová – 6 km a Mikyska – 10 km 
  2x11.m.- Voborníková – 6 km a Kocián – 10 km 
  15.m. – Kocián – 7,5 km 
 
OME  4.m. – Moravec – 20 km 
  7.m. – Moravec – 10 km 
  12.m. – Charvátová – 7,5 km 
   
OMEJ   7.m. – Singl mix št.: Jandová, Hornig 
  9.m. – št. mix: Suchá, Svobodová, Mareček, Karlík 
  11.m. – Hornig – 15 km 
 
SZU  2.m. – Singl mix št.: Jurčová, Tolar 
  3.m. – Václavík – 15 km 
 
EYOF  4.m. – Babánková – 6 km 
 
SP  1.kolo  - 3.m. – Davidová – 15 km 
  2.kolo  - 7.m. – št. mužů: Šlesingr, Štvrtecký, Krčmář, Moravec 
  3.kolo  - 8.m. – Moravec – 15 km 
  4.kolo  - 3.m. – št. žen: Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková  
   - 4.m. – št. mužů: Moravec, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík 
  5.kolo  - 8.m. – št. mužů: Moravec, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík   
  6.kolo  - 1.m. - Davidová – 7,5 km 
   - 2.m. – Davidová – 12,5 km 
  7.kolo  - 2.m. – Davidová – 12,5 km 
   - 6.m. - št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Václavík, Krupčík T. 
   - 7.m. - št. žen: Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková 
  8. kolo  - 6.m. št. mix: Šlesingr, Krčmář, Davidová, Puskarčíková 
 
IBU CUP  2.kolo - 8.m. – št. mix: Suchá, Horká, Štvrtecký, Hošek  
   4.kolo  - 3.m. – Václavík – 10 km 

6.kolo  - 4.m. – št. mix: Šlesingr, Žemlička, Horká, Tkadlecová 
   - 8.m. – Horká – 7,5 km 
  8.kolo  - 8.m. - Karlík – 10 km 
 
IBU Junior CUP 1.kolo  - 4.m. - Karlík – 10 km 
  2.kolo  - 4.m. – št. mix: Mikyska, Mareček, Voborníková, Macková 
   - 6.m. – Mikyska – 10 km 
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  13.m. – Davidová – 10 km 
  2x16..m. – Vítková -10 km a Davidová -12,5 km 
  
MSJ  6.m. – št. juniorů: Hornig, Karlík, Mikyska, Štvrtecký 
  8.m. – št. juniorek: Suchá, Polednová, Voborníková 
  2x10.m. – Štvrtecký – 10 km a 12,5 km 
  2x14.m. – Hornig – 15 km, Karlík – 10 km 
  16.m. – Teplá – 7,5 km 
 
MSD  2x2.m. – Voborníková – 10 km a 7,5 km  
  3.m. – Kocián – 12,5 km 
  4.m. – Jandová – 10 km 
  5.m. – Mikyska – 7,5 km 
  2x9.m. – Jandová – 6 km a Mikyska – 10 km 
  2x11.m.- Voborníková – 6 km a Kocián – 10 km 
  15.m. – Kocián – 7,5 km 
 
OME  4.m. – Moravec – 20 km 
  7.m. – Moravec – 10 km 
  12.m. – Charvátová – 7,5 km 
   
OMEJ   7.m. – Singl mix št.: Jandová, Hornig 
  9.m. – št. mix: Suchá, Svobodová, Mareček, Karlík 
  11.m. – Hornig – 15 km 
 
SZU  2.m. – Singl mix št.: Jurčová, Tolar 
  3.m. – Václavík – 15 km 
 
EYOF  4.m. – Babánková – 6 km 
 
SP  1.kolo  - 3.m. – Davidová – 15 km 
  2.kolo  - 7.m. – št. mužů: Šlesingr, Štvrtecký, Krčmář, Moravec 
  3.kolo  - 8.m. – Moravec – 15 km 
  4.kolo  - 3.m. – št. žen: Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková  
   - 4.m. – št. mužů: Moravec, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík 
  5.kolo  - 8.m. – št. mužů: Moravec, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík   
  6.kolo  - 1.m. - Davidová – 7,5 km 
   - 2.m. – Davidová – 12,5 km 
  7.kolo  - 2.m. – Davidová – 12,5 km 
   - 6.m. - št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Václavík, Krupčík T. 
   - 7.m. - št. žen: Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková 
  8. kolo  - 6.m. št. mix: Šlesingr, Krčmář, Davidová, Puskarčíková 
 
IBU CUP  2.kolo - 8.m. – št. mix: Suchá, Horká, Štvrtecký, Hošek  
   4.kolo  - 3.m. – Václavík – 10 km 

6.kolo  - 4.m. – št. mix: Šlesingr, Žemlička, Horká, Tkadlecová 
   - 8.m. – Horká – 7,5 km 
  8.kolo  - 8.m. - Karlík – 10 km 
 
IBU Junior CUP 1.kolo  - 4.m. - Karlík – 10 km 
  2.kolo  - 4.m. – št. mix: Mikyska, Mareček, Voborníková, Macková 
   - 6.m. – Mikyska – 10 km 
  3.kolo  - 6.m. – Mareček – 10 km 
 
MS LB  2.m. (SS) Charvátová 
  1.m. (SZ) Charvátová 
 
MSJ LB  2.m. (SS) Hornig  
  2.m. (SZ) Karlík 
 
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP  IBU CUP       IBU Junior 
CUP: 
Muži:     8.  7.  5. 
Ženy:      8.  8.  8.   
 
Zisk medailí: MS  (0; 0; 0) 
  MSJ  (0; 0; 0) 
  MSD  (0; 2; 1) 
  OME  (0; 0; 0) 
  OMEJ  (0; 0; 1) 
  SZU  (0; 1; 1) 
  SP  (1; 2; 2) 
  IBU CUP  (0; 0; 1) 
  IBU Junior CUP (0; 0; 1) 
  MS LB  (1; 1; 0) 
  MSJ LB  (0; 2; 0) 
 
Zisk medailí celkem zima:  13 medailí  (1; 5; 7)  
Zisk medailí celkem léto:   4 medaile  (1; 3; 0)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 17 medailí (2; 8; 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2019/2020 
 
MS  3.m. – Charvátová – 7,5 km 
  3.m. – št. mix: Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář 

  3.kolo  - 6.m. – Mareček – 10 km 
 
MS LB  2.m. (SS) Charvátová 
  1.m. (SZ) Charvátová 
 
MSJ LB  2.m. (SS) Hornig  
  2.m. (SZ) Karlík 
 
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP  IBU CUP       IBU Junior CUP: 
Muži:     8.  7.  5. 
Ženy:      8.  8.  8.   
 
Zisk medailí: MS  (0; 0; 0) 
  MSJ  (0; 0; 0) 
  MSD  (0; 2; 1) 
  OME  (0; 0; 0) 
  OMEJ  (0; 0; 1) 
  SZU  (0; 1; 1) 
  SP  (1; 2; 2) 
  IBU CUP  (0; 0; 1) 
  IBU Junior CUP (0; 0; 1) 
  MS LB  (1; 1; 0) 
  MSJ LB  (0; 2; 0) 
 
Zisk medailí celkem zima:  13 medailí  (1; 5; 7)  
Zisk medailí celkem léto:   4 medaile  (1; 3; 0)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 17 medailí (2; 8; 7)  
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  3.kolo  - 6.m. – Mareček – 10 km 
 
MS LB  2.m. (SS) Charvátová 
  1.m. (SZ) Charvátová 
 
MSJ LB  2.m. (SS) Hornig  
  2.m. (SZ) Karlík 
 
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP  IBU CUP       IBU Junior 
CUP: 
Muži:     8.  7.  5. 
Ženy:      8.  8.  8.   
 
Zisk medailí: MS  (0; 0; 0) 
  MSJ  (0; 0; 0) 
  MSD  (0; 2; 1) 
  OME  (0; 0; 0) 
  OMEJ  (0; 0; 1) 
  SZU  (0; 1; 1) 
  SP  (1; 2; 2) 
  IBU CUP  (0; 0; 1) 
  IBU Junior CUP (0; 0; 1) 
  MS LB  (1; 1; 0) 
  MSJ LB  (0; 2; 0) 
 
Zisk medailí celkem zima:  13 medailí  (1; 5; 7)  
Zisk medailí celkem léto:   4 medaile  (1; 3; 0)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 17 medailí (2; 8; 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2019/2020 
 
MS  3.m. – Charvátová – 7,5 km 
  3.m. – št. mix: Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář 
  4.m. – št. žen:  Jislová, Davidová, Charvátová, Kristejn Puskarčíková   
  8.m. – Davidová – 15 km 
  
MSJ  2.m. – Štvrtecký – 10 km 
  5.m. – Vinklárková – 12,5 km 
  5.m. – št. juniorek: Suchá, Voborníková, Polednová, Vinklárková 
  6.m. – Vinklárková – 7,5 km 

6.m. – št. juniorů: Hornig, Karlík, Mikyska, Štvrtecký 
 
MSD  2x2.m. – Mánek – 10 km a 7,5 km  
  2.m. – št. dorců: Mánek, Kabrda, Mareček 
  4.m. – Mareček – 12,5 km 
  7.m. – Jandová – 10 km 
  7.m. – Mánek – 12,5 km 
  8.m. – Jandová – 7,5 km 
 
OME  2.m. – Václavík - SS 
  5.m. – Václavík – 12,5 km 
  8.m. – Krupčík T. – SS 
  8.m. – mix št.: Jurčová, Voborníková, Žemlička, Krupčík T. 
   
OMEJ   1.m. – Hornig V. – 15 km 
  2.m. – Hornig V. – 10 km 
  2x4.m. – Voborníková – 12,5 a 7,5 km 
  6.m. – Dusilová - 7,5 km 
  8.m. – Mikyska – 10 km 
 
WYOG  4.m. – mix št.: Masaříková, Doležalová, Abrahám, Kudrnáč 
  5.m. – singl mix št.: Pavlů, Kudrnáč 
 
SP  1.kolo  - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 8.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
  2.kolo  - 5.m. – št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Václavík, Štvrtecký 
   - 6.m. – Charvátová – 7,5 km 
   - 6.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
   - 8.m. – Kristejn Puskarčíková – 10 km 
  3.kolo - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
  4.kolo - 8.m. – št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík   
  6.kolo  - 6.m. – št. mix: Moravec, Krčmář, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
  7.kolo  - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 4.m. -  Krčmář – 10 km 
  8. kolo  - 5.m. - Davidová – 7,5 km 
   - 8.m. – Davidová – 10 km 
 
IBU CUP  2.kolo - 8.m. – Hornig V. - SS  
  3.kolo  - 6.m. – Krupčík T.  – 10 km 
  4.kolo  - 2.m. – Hornig – 10 km 
   - 6.m. – Václavík – ZJ 15 km 
   - 8.m. – Hornig – ZJ 15 km 
  5. kolo - 4.m. – mix št.: Žemlička, Václavík, Horká, Tkadlecová 
   - 5.m. – singl mix št.: Hornig, Vinklárková 
  7.kolo  - 8.m. – Krupčík T.  – 10 km 
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  4.m. – št. žen:  Jislová, Davidová, Charvátová, Kristejn Puskarčíková   
  8.m. – Davidová – 15 km 
  
MSJ  2.m. – Štvrtecký – 10 km 
  5.m. – Vinklárková – 12,5 km 
  5.m. – št. juniorek: Suchá, Voborníková, Polednová, Vinklárková 
  6.m. – Vinklárková – 7,5 km 

6.m. – št. juniorů: Hornig, Karlík, Mikyska, Štvrtecký 
 
MSD  2x2.m. – Mánek – 10 km a 7,5 km  
  2.m. – št. dorců: Mánek, Kabrda, Mareček 
  4.m. – Mareček – 12,5 km 
  7.m. – Jandová – 10 km 
  7.m. – Mánek – 12,5 km 
  8.m. – Jandová – 7,5 km 
 
OME  2.m. – Václavík - SS 
  5.m. – Václavík – 12,5 km 
  8.m. – Krupčík T. – SS 
  8.m. – mix št.: Jurčová, Voborníková, Žemlička, Krupčík T. 
   
OMEJ   1.m. – Hornig V. – 15 km 
  2.m. – Hornig V. – 10 km 
  2x4.m. – Voborníková – 12,5 a 7,5 km 
  6.m. – Dusilová - 7,5 km 
  8.m. – Mikyska – 10 km 
 
WYOG  4.m. – mix št.: Masaříková, Doležalová, Abrahám, Kudrnáč 
  5.m. – singl mix št.: Pavlů, Kudrnáč 
 
SP  1.kolo  - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 8.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
  2.kolo  - 5.m. – št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Václavík, Štvrtecký 
   - 6.m. – Charvátová – 7,5 km 
   - 6.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
   - 8.m. – Kristejn Puskarčíková – 10 km 
  3.kolo - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
  4.kolo - 8.m. – št. mužů: Šlesingr, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík   
  6.kolo  - 6.m. – št. mix: Moravec, Krčmář, Davidová, Kristejn Puskarčíková 
  7.kolo  - 3.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 4.m. -  Krčmář – 10 km 
  8. kolo  - 5.m. - Davidová – 7,5 km 
   - 8.m. – Davidová – 10 km 
 
IBU CUP  2.kolo - 8.m. – Hornig V. - SS  
  3.kolo  - 6.m. – Krupčík T.  – 10 km 
  4.kolo  - 2.m. – Hornig – 10 km 
   - 6.m. – Václavík – ZJ 15 km 
   - 8.m. – Hornig – ZJ 15 km 
  5. kolo - 4.m. – mix št.: Žemlička, Václavík, Horká, Tkadlecová 
   - 5.m. – singl mix št.: Hornig, Vinklárková 
  7.kolo  - 8.m. – Krupčík T.  – 10 km  
  
IBU Junior CUP 1.kolo  - 4.m. – Vinklárková T.  – 12,5 km 
   - 5.m. – št. mix: Suchá, Vinklárková, Mikyska, Kocián 
   - 6.m. – Mareček – 10 km 
   - 2x8.m. – Voborníková – 12,5 a 7,5 km 
  2.kolo  - 6.m. – singl mix št.: Mareček, Polednová 
  3.kolo  - 7.m. – Mareček – SS 
 
MS LB  zrušeno 
 
MSJ LB  zrušeno 
 
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  IBU Junior 
CUP 
Muži:     9.     9.  3.  
Ženy:      9.     10.        9.   
 
    
Zisk medailí: MS  (0; 0; 2) 
  MSJ  (0; 1; 0) 
  MSD  (0; 3; 0) 
  OME  (0; 1; 0) 
  OMEJ  (1; 1; 0) 
  WYOG  (0; 0; 0) 
  SP  (0; 0; 3) 
  IBU CUP  (0; 1; 0) 
  IBU Junior CUP (0; 0; 0) 
  MS LB   zrušeno 
  MSJ LB  zrušeno 
 
Zisk medailí celkem zima:  13 medailí  (1; 7; 5)  
Zisk medailí celkem léto:  zrušeno                
Zisk medailí celkem léto a zima: 13 medailí (1; 7; 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBU Junior CUP 1.kolo  - 4.m. – Vinklárková T.  – 12,5 km 
   - 5.m. – št. mix: Suchá, Vinklárková, Mikyska, Kocián 
   - 6.m. – Mareček – 10 km 
   - 2x8.m. – Voborníková – 12,5 a 7,5 km 
  2.kolo  - 6.m. – singl mix št.: Mareček, Polednová 
  3.kolo  - 7.m. – Mareček – SS 
 
MS LB  zrušeno 
 
MSJ LB  zrušeno 
 
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  IBU Junior CUP 
Muži:     9.     9.  3.  
Ženy:      9.     10.        9.   
 
    
Zisk medailí: MS  (0; 0; 2) 
  MSJ  (0; 1; 0) 
  MSD  (0; 3; 0) 
  OME  (0; 1; 0) 
  OMEJ  (1; 1; 0) 
  WYOG  (0; 0; 0) 
  SP  (0; 0; 3) 
  IBU CUP  (0; 1; 0) 
  IBU Junior CUP (0; 0; 0) 
  MS LB   zrušeno 
  MSJ LB  zrušeno 
 
Zisk medailí celkem zima:  13 medailí  (1; 7; 5)  
Zisk medailí celkem léto:  zrušeno                  
Zisk medailí celkem léto a zima: 13 medailí (1; 7; 5)  
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Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2020/2021 
 
MS  1.m. – Davidová – 15 km 
  další umístění (1x10.m., 2x11., 2x13.) 
 

MSJ  2.m. – Karlík  – 10 km 
  3.m. – Mikyska, Hornig, Mareček, Karlík – 4x7,5 km 
  5.m. – Mareček – 15 km 
  6.m. – Karlík – 15 km 

6.m. – Hornig – 12,5 km 
7.m. – Voborníková – 10 km 
8.m. – Karlík – 12,5 km 

 

OME  2.m. – Krčmář – 12,5 km 
  8.m. – Krčmář – 10 km 
  
SP  1.kolo  - 5.m. – Moravec – 20 km 
   - 8.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Puskarčíková 
  2.kolo  - 6.m. – Davidová – 7,5 km 

- 7.m. – št. mužů: Mikyska, Moravec, Krupčík, Krčmář 
  3.kolo  - 5.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 5.m. – št. mužů: Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář 
  4.kolo  - 4.m. – Davidová – 12,5 km 
  5.kolo  - 7.m. – Davidová – 7,5 km  
  6.kolo  - 6.m. – št. žen: Puskarčíková, Jislová, Davidová, Charvátová 
  7.kolo  - 7.m. – Davidová – 12,5 km   
  9. kolo  - 6.m. - Davidová – 10 km 
  
IBU CUP  5.kolo  - 3.m. – mix.št.: Tkadlecová, Voborníková, Žemlička, Václavík 
   - 8.m. – singl mix.št: Jurčová, Mikyska  
 

MS LB  2 x 1.m.  (SS, SZ) a 1x2.m. (RZ) Davidová 
  2 x 1.m.  (RZ, SZ) Krčmář 
 

MSJ LB  2 x 1.m. (RZ, SZ) a 1x2.m. (SS) Mikyska  
  1.m.(SS) a 1x2.m.- (RZ) a 1x3.m. (SZ) Hornig 
  2.m. (SZ) Mareček  
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  
Muži:     10.     10.   
Ženy:      11.     9.    
 

Zisk medailí: MS  (1; 0; 0) 
  MSJ  (0; 1; 1) 
  MSD  zrušeno 
  OME  (0; 1; 0) 
  OMEJ   zrušeno 

SP  (0; 0; 0) 
  IBU CUP  (0; 0; 1) 
  IBU junior CUP zrušeno 
  MS LB  (4; 1; 0) 
  MSJ LB  (3; 3; 2) 
 
Zisk medailí celkem zima:  5 medailí  (1; 2; 2)  
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Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2020/2021 
 
MS  1.m. – Davidová – 15 km 
  další umístění (1x10.m., 2x11., 2x13.) 
 

MSJ  2.m. – Karlík  – 10 km 
  3.m. – Mikyska, Hornig, Mareček, Karlík – 4x7,5 km 
  5.m. – Mareček – 15 km 
  6.m. – Karlík – 15 km 

6.m. – Hornig – 12,5 km 
7.m. – Voborníková – 10 km 
8.m. – Karlík – 12,5 km 

 

OME  2.m. – Krčmář – 12,5 km 
  8.m. – Krčmář – 10 km 
  
SP  1.kolo  - 5.m. – Moravec – 20 km 
   - 8.m. – št. žen: Jislová, Charvátová, Davidová, Puskarčíková 
  2.kolo  - 6.m. – Davidová – 7,5 km 

- 7.m. – št. mužů: Mikyska, Moravec, Krupčík, Krčmář 
  3.kolo  - 5.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 5.m. – št. mužů: Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář 
  4.kolo  - 4.m. – Davidová – 12,5 km 
  5.kolo  - 7.m. – Davidová – 7,5 km  
  6.kolo  - 6.m. – št. žen: Puskarčíková, Jislová, Davidová, Charvátová 
  7.kolo  - 7.m. – Davidová – 12,5 km   
  9. kolo  - 6.m. - Davidová – 10 km 
  
IBU CUP  5.kolo  - 3.m. – mix.št.: Tkadlecová, Voborníková, Žemlička, Václavík 
   - 8.m. – singl mix.št: Jurčová, Mikyska  
 

MS LB  2 x 1.m.  (SS, SZ) a 1x2.m. (RZ) Davidová 
  2 x 1.m.  (RZ, SZ) Krčmář 
 

MSJ LB  2 x 1.m. (RZ, SZ) a 1x2.m. (SS) Mikyska  
  1.m.(SS) a 1x2.m.- (RZ) a 1x3.m. (SZ) Hornig 
  2.m. (SZ) Mareček  
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  
Muži:     10.     10.   
Ženy:      11.     9.    
 

Zisk medailí: MS  (1; 0; 0) 
  MSJ  (0; 1; 1) 
  MSD  zrušeno 
  OME  (0; 1; 0) 
  OMEJ   zrušeno 

SP  (0; 0; 0) 
  IBU CUP  (0; 0; 1) 
  IBU junior CUP zrušeno 
  MS LB  (4; 1; 0) 
  MSJ LB  (3; 3; 2) 
 
Zisk medailí celkem zima:  5 medailí  (1; 2; 2)  
Zisk medailí celkem léto:  13 medailí  (7; 4; 2)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 18 medailí (8; 6; 4)  
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Zisk medailí celkem léto:  13 medailí  (7; 4; 2)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 18 medailí (8; 6; 4)  
Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2021/2022 
 
ZOH  4.m. – Davidová M. – 12,5 km 
  6.m. – Davidová M. – 15 km 
  1x 8.m. št. Ž 4x6 km – Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová 
  další umístění (1x12.m., 1x16.m.) 
 

MSJ  3x1.m. – Mareček – 15 km, Voborníková - 7,5 a 10 km 
  3.m. – Voborníková – 12,5 km 
  4.m. – Mánek, Mikyska, Abrahám, Mareček – 4x7,5 km 
  6.m. – Mareček – 12,5 km 

8.m. – Mikyska – 12,5 km 
 

 MSD  5.m. - 3x6 km št. dorky – Pavlů, Mikyska, Gotvaldová 
  8.m. – 3x7,5 km št. dorci – Jiránek, Gregor, Hák 
 

OMEJ  1.m. – Mareček – 10 km 
  3.m. – 4x6 km št. JKY a JUN – Masaříková, Jandová, Mánek, Abrahám 
  2x5.m. – Mánek O. – 15 km a Mareček J. – 12,5 km 
  7.m. – Singl. mix. št. JKY+JUN – Otcovská, Mikyska 
 

EYOF  1.m. – Hák – 7,5 km 
  2.m. – Mix št. – Pavlů, Gotvaldová, Malušek, Hák 
 

SP  1.kolo - 1.m. – Davidová – 15 km 
  2.kolo  - 4.m. – Krčmář – 12,5 km 
  3.kolo - 6.m. – Davidová – 10 km 
   - 8.m. – št. žen 4x6 km: Jislová, Voborníková, Davidová, Charvátová 
  4.kolo  - 5.m. – Jislová – 12,5 km 

- 8.m. – Davidová – 12,5 km 
  5.kolo  - 8.m. – Davidová – 10 km  
  6.kolo - 2x6.m. – Davidová – 15 km   a 4x6 km: Jislová, Voborníková, Davidová, 
Charvátová 
  7.kolo - 7.m. – Jislová – 10 km 
   - 8.m. – 4x6 km: Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová 
  8.kolo - 5.m. – Mix št. 4x7,5 km: Krčmář, Štvrtecký, Davidová, Jislová 
  9.kolo  - 4.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 6.m. – Jislová – 7,5 km 
   - 7.m. – Davidová – 10 km 
    
IBU CUP  1.kolo 7.m. – Voborníková – 10 km (10.m. – 7,5 km) 
  2.kolo - 9.m. – Voborníková – 12,5 km (10.m. – Ssprint) 
  5.kolo - 5.m. – Krupčík – 15 km zkr. ZJ 
   - 6.m. – Žemlička – 10 km (9.m. – 15 km) 
  8.kolo - 5.m. – Ž+M Singl mix št. – Vinklárková, Mikyska 
   - 7.m. – Mix št. – Otcovská, Jurčová, Hornig, Krupčík 
 

IBU junior CUP 1.kolo - 4.m. – 4x7,5 km: Mánek, Kudrnáč, Kabrda, Abrahám 
   - 7.m. – Mánek – 15 km 
  2.kolo  - 3.m. – Mix št. 4x6 km: Masaříková, Jandová, Kocián, Mánek 
   - 5.m. – Mánek – 10 km 
   - 8.m. – Singl mix. št.: Otcovská, Kabrda 
  3.kolo - 3x1.m. – Mareček (2x10 km) a Jandová (7,5 km) 
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Zisk medailí celkem léto:  13 medailí  (7; 4; 2)  
Zisk medailí celkem léto a zima: 18 medailí (8; 6; 4)  
Rekapitulace hlavních výsledků sezony 2021/2022 
 
ZOH  4.m. – Davidová M. – 12,5 km 
  6.m. – Davidová M. – 15 km 
  1x 8.m. št. Ž 4x6 km – Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová 
  další umístění (1x12.m., 1x16.m.) 
 

MSJ  3x1.m. – Mareček – 15 km, Voborníková - 7,5 a 10 km 
  3.m. – Voborníková – 12,5 km 
  4.m. – Mánek, Mikyska, Abrahám, Mareček – 4x7,5 km 
  6.m. – Mareček – 12,5 km 

8.m. – Mikyska – 12,5 km 
 

 MSD  5.m. - 3x6 km št. dorky – Pavlů, Mikyska, Gotvaldová 
  8.m. – 3x7,5 km št. dorci – Jiránek, Gregor, Hák 
 

OMEJ  1.m. – Mareček – 10 km 
  3.m. – 4x6 km št. JKY a JUN – Masaříková, Jandová, Mánek, Abrahám 
  2x5.m. – Mánek O. – 15 km a Mareček J. – 12,5 km 
  7.m. – Singl. mix. št. JKY+JUN – Otcovská, Mikyska 
 

EYOF  1.m. – Hák – 7,5 km 
  2.m. – Mix št. – Pavlů, Gotvaldová, Malušek, Hák 
 

SP  1.kolo - 1.m. – Davidová – 15 km 
  2.kolo  - 4.m. – Krčmář – 12,5 km 
  3.kolo - 6.m. – Davidová – 10 km 
   - 8.m. – št. žen 4x6 km: Jislová, Voborníková, Davidová, Charvátová 
  4.kolo  - 5.m. – Jislová – 12,5 km 

- 8.m. – Davidová – 12,5 km 
  5.kolo  - 8.m. – Davidová – 10 km  
  6.kolo - 2x6.m. – Davidová – 15 km   a 4x6 km: Jislová, Voborníková, Davidová, 
Charvátová 
  7.kolo - 7.m. – Jislová – 10 km 
   - 8.m. – 4x6 km: Puskarčíková, Davidová, Jislová, Charvátová 
  8.kolo - 5.m. – Mix št. 4x7,5 km: Krčmář, Štvrtecký, Davidová, Jislová 
  9.kolo  - 4.m. – Davidová – 7,5 km 
   - 6.m. – Jislová – 7,5 km 
   - 7.m. – Davidová – 10 km 
    
IBU CUP  1.kolo 7.m. – Voborníková – 10 km (10.m. – 7,5 km) 
  2.kolo - 9.m. – Voborníková – 12,5 km (10.m. – Ssprint) 
  5.kolo - 5.m. – Krupčík – 15 km zkr. ZJ 
   - 6.m. – Žemlička – 10 km (9.m. – 15 km) 
  8.kolo - 5.m. – Ž+M Singl mix št. – Vinklárková, Mikyska 
   - 7.m. – Mix št. – Otcovská, Jurčová, Hornig, Krupčík 
 

IBU junior CUP 1.kolo - 4.m. – 4x7,5 km: Mánek, Kudrnáč, Kabrda, Abrahám 
   - 7.m. – Mánek – 15 km 
  2.kolo  - 3.m. – Mix št. 4x6 km: Masaříková, Jandová, Kocián, Mánek 
   - 5.m. – Mánek – 10 km 
   - 8.m. – Singl mix. št.: Otcovská, Kabrda 
  3.kolo - 3x1.m. – Mareček (2x10 km) a Jandová (7,5 km) 
   - 2x5.m. – Mánek (10 km) a Mix.št.: Mánek, Abrahám, Masaříková, Jandová 
 
MS LB + MSJ LB  – teprve se bude konat 
  
 
Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  IBU Junior 
CUP     
Muži:     9.     9.  3.  
Ženy:      5.     10.        6.   
 
Zisk medailí: OH  (0; 0; 0) 
  MSJ  (3; 0; 1) 
  MSD  (0; 0; 0) 
  OME  (0; 0; 0) 
  OMEJ   (1; 0; 1) 
  EYOF  (1; 1; 0) 

SP  (1; 0; 0) 
  IBU CUP  (0; 0; 0) 
  IBU junior CUP (3; 1; 1) 
  MS LB  teprve se bude konat 
  MSJ LB  teprve se bude konat 
   
Zisk medailí celkem zima:  14 medailí  (9; 2; 3)  
Zisk medailí celkem léto:  ??                                       
Zisk medailí celkem léto a zima: 14 medailí (9; 2; 3)  
 
1. místo v celkovém pořadí hodnocení SP Individuálních závodů – velký křišťálový glóbus - Markéta 
Davidová 
2. místo v celkovém pořadí hodnocení IBU Junior CUPu – Jonáš Mareček 
 
Zpracoval: PaeDr. Pavel Levora 

            ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S. 
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Umístění v hodnocení národů v soutěži:  SP     IBU CUP  IBU Junior CUP     
Muži:     9.     9.  3.  
Ženy:      5.     10.        6.   
 
Zisk medailí: OH  (0; 0; 0) 
  MSJ  (3; 0; 1) 
  MSD  (0; 0; 0) 
  OME  (0; 0; 0) 
  OMEJ   (1; 0; 1) 
  EYOF  (1; 1; 0) 

SP  (1; 0; 0) 
  IBU CUP  (0; 0; 0) 
  IBU junior CUP (3; 1; 1) 
  MS LB  teprve se bude konat 
  MSJ LB  teprve se bude konat 
   
Zisk medailí celkem zima:  14 medailí  (9; 2; 3)  
Zisk medailí celkem léto:  ??                                       
Zisk medailí celkem léto a zima: 14 medailí (9; 2; 3)  
 
1. místo v celkovém pořadí hodnocení SP Individuálních závodů – velký křišťálový glóbus - Markéta 
Davidová 
2. místo v celkovém pořadí hodnocení IBU Junior CUPu – Jonáš Mareček 
 
Zpracoval: PaeDr. Pavel Levora 
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