
Závěr domácí sezóny LOB na Pradědu 25-26.2.2017  

SK Vrbno uspořádalo na Pradědu poslední závody v lyžařském OB z důvodu velké oblevy 

v původně plánované Nové Vsi u Rýmařova. Centrem byl Sporthotel Kurzovní, pro závodníky byly 

připraveny poslední únorový víkend tratě v horském terénu v nadmořské výšce 1300 - 1450 m n.m., 

v oblasti standardních běžeckých okruhů a turistických cest – přímo pod Pradědem. Vvelký shluk 

kontrol byl na klasice až za chatou Švýcárna. Závody se konaly na dobře připravených a velice 

rychlých tratích, kdy po oblevě sníh v sobotu díky teplotám pod bodem mrazu zmrznul a napadlo 5 

cm nového sněhu.  

Tratě byly postaveny na zajímavě najetých "čárkách", ale díky sněhovým podmínkám se mnoho 

postupů mezi kontrolami jezdilo přímo, z čehož pramenilo mnoho chyb, z důvodu  nepřehlednosti  

velkého množství stop.  

V sobotu se jelo MČR na klasické trati. Proti závodům, které byly týden předtím v Jizerských 

horách, byl tento šampionát početně slabě obsazen (132), přestože   bylo nádherné počasí  i sněhové 

podmínky. 

V ženách si pro titul dojela vrchlabská Helena Randáková, která vedla po celý závod a vyhrála 

většinu mezičasů s celkovým časem těsně pod hodinu. Její náskok před klubovou kolegyní Petrou 

Hančovou v cíli byl přes tři minuty. O další tři minuty zpět skončila bronzová Kateřina 

Neumannová (PVP), 4. Šimková (SHK), 5. Kopáčková (CHT), a další.  

 

Stejně suverénně si počínal v mužích také Radek Laciga (SZP), v cíli byl jeho náskok před 

druhým Jakubem Škodou (VLI) více než tříminutový, Jakub Škoda jen o 2 sekundy porazil 

bronzového Petra Horváta (SSU) a vrátil Petrovi porážku o 1 sekundu z předešlého týdne na MČR 

ve sprintu.  

Naše výsledky: 19. Míra Kopáček,  Honza K.  byl za oražení nesprávné kontroly disk (jel na 

úrovni 14.místa), v D45 Hanka Ř.  na krásném 3.místě.  

V neděli se jel žebříčkový závod na krátké trati ve spleti pro mě nepřehledných stop. V dámské 

elitě: 1. Petra Hančová, 5. Iva K., v H21E bylo na prvních třech místech pořadí stejné jako v 

sobotu, 11. Honza K.,  Míra K.  disk  kvůli chybějící kontrole,  

D45  3.místo Hanka Ř.       



Tím skončil seriál Českého poháru, odjely  se úplně  všechny závody (celkem 9) za dobrých 

podmínek i za podstatně větší účasti než v minulých letech, v hlavních kategoriích vítězili členové 

reprezentačních družstev - mezi ženami obhájila vítězství z loňského roku Helena Randáková před 

Petro Hančovou a Kristinou Kolínovou. Mezi muži zvítězil Radek Laciga před loňským vítězem 

Jakubem Škodou a Michalem Argalášem.  My udrželi elitní  kategorie i do dalšího roku (do 

25.místa v HE):  

H21E  18. Jan Kopáček, 23. Míra Kopáček  

D21E  7. Iva Kopáčková 

D45     3. Řezníčková Hana 

V ORISu jsou kompletní výsledky 

A foto z Krkonošké 70  sobota 5.3.2017 

 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=3785

