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PROGRAM SKOKANSKÝCH SOUTĚŽÍ NA ZOH 2014
Zimní olympijské hry v Soči 2014 měly na programu tréninky a jednotlivé závody ve skoku na lyžích na můstcích
HS 106 a HS 140 v areálu "Russkije Gorki".

MUŽI:
6. - 7. 2 . 2014

oficiální tréninky na můstku HS 106

8. 2. 2014

kvalifikace pro olympijský závod jednotlivců

9. 2. 2014

zkušební kolo a olympijský závod jednotlivců na středním můstku HS 106

12. - 13. 2. 2014

oficiální tréninky na můstku HS 140

14. 2. 2014

zkušební kolo a kvalifikace pro olympijský závod jednotlivců na můstku HS 140

15. 2. 2014

olympijský závod jednotlivců na velkém můstku HS 140

16. 2. 2014

oficiální trénink na můstku HS 140

17. 2. 2014

zkušební kolo a olympijský závod družstev na velkém můstku HS 140

ŽENY:
8. - 10. 2. 2014

oficiální tréninky na můstku HS 106

11. 2. 2014

zkušební kolo a olympijský závod jednotlivkyň na středním můstku HS 106
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NOMINACE NA ZOH 2014
Skok na lyžích – muži

Rostislav JOZÍFEK - sportovní ředitel úseku skoku:
"Rada skokanského úseku se i po konzultaci s trenérem usnesla, že Roman KOUDELKA pojede. Bylo to
hladké. v souladu s tím, jak jsme avizovali. O neúčasti Čestmíra KOŽÍŠKA rozhodla jeho aktuální
výkonnost“.

Při svém předchozím olympijském startu dosáhli těchto výsledků:
•
•
•
•
•

Jakub JANDA

•

7. místo v soutěži družstev: Janda, Koudelka, Hájek, Hlava (ZOH 2010)

Roman KOUDELKA
Jan MATURA
Antonín HÁJEK
Lukáš HLAVA

14. – střední můstek,
12. – střední můstek,
21. – střední můstek,
21. – střední můstek,
38. – střední můstek

17. – velký můstek
23. – velký můstek
22. – velký můstek
7. – velký můstek

(ZOH
(ZOH
(ZOH
(ZOH
(ZOH

2010)
2010)
2006)
2010)
2010)

Skok na lyžích – ženy
Z ženského týmu měla výhledově šanci na účast na ZOH Soči pouze Michaela DOLEŽELOVÁ.
FIS vyčlenila třicet míst pro olympijský závod žen a Česká republika byla držitelem až pátého místa pod čarou.
Doleželová tak doplatila na nízký počet startujících v Soči a na bodový odstup pro danou kvótu.
Český ženský skok tedy na ZOH v Soči své zastoupení neměl.
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Jakub JANDA před startem na ZOH 2014
Premiéru pod pěti kruhy si odbyl už před dvanácti lety v Salt Lake City a na svou čtvrtou
olympiádu vyráží Jakub Janda v roli zkušeného mazáka. Přesto si myslí, že ho v ruském Soči
ještě má co překvapit. „Může to být obrovské množství věcí, nejdiskutovanější je samozřejmě
bezpečnost. Dva dny před tím, než se na internetu objevily zprávy o hrozících teroristických útocích,
jsem se o tom bavil s jedním sportovním komentátorem a říkal si, že nám nic nehrozí. A pak se s těmi
zprávami roztrhl pytel, tak nevím, jak se k tomu postavit. Přiznávám, že se těchto věcí dost bojím. Je to
extremismus a totální nesmysl“
Bezpečnost bude na prvním místě, což vám, sportovcům, přinese i dost komplikací..
„To je pravda, samozřejmě nás čeká hodně kontrol. Ty já vůbec nemám rád, protože jsem z toho strašně
nervózní. Vadí mi i takové to běžné skenování na letišti, takže pro mě to v Rusku opravdu bude o nervy. “
Mohou tě vůbec ještě něčím překvapit samotné olympijské závody? Přeci jen, i s týmovými soutěžemi
máš za sebou už devět startů.
„Tam už asi žádné překvapení nebude, jsou to klasické závody jako každé jiné. Prostě se rozcvičíš, přijdeš na
můstek a skočíš. A pak jedeš zase zpátky.“
A jak bys musel skočit, abys jel zpátky spokojený?
„Říkal jsem to už před minulými olympiádami a to stejné řeknu i teď. Všichni tam jedou pro medaili. Stejně jako
tam někdo musí vyhrát, musí být někdo taky poslední a ty placky jsou vždycky jen pro tři nejšťastnější. Proto
vyhlašovat, že tam jedu vyhrát, se mi jeví jako holý nesmysl, i když v tom našem sportu je možné všechno. Já
tam jedu s tím, že chci předvést dobré skoky a když se mi to povede, může být hodně dobrý i ten výsledek. “
S jakou formou do Ruska odlétáš?
„Samozřejmě, že po té loňské tragické sezóně je letos nálada mnohem lepší. Výsledky šly trochu nahoru, i když
po létě asi všichni čekali daleko víc. Sezóna je jako na houpačce, jednou to vyjde, podruhé ne, ale věřím, že se to
stabilizuje. Pořád se biju s nájezdovou pozicí, pak zase s přesností odrazu. Celý život jsem měl pozdní odrazy,
teď zase dělám brzáky a to je pro ten skok docela špatné. “
Přesto působíš celkem spokojeným dojmem. Odkládají se tedy myšlenky na konec kariéry?
„Do téhle sezóny jsem vstupoval s tím, že bude rozhodně mojí poslední. Jenže věci se pro mě najednou vyvíjí
úplně jinak, až jsem z toho překvapený. Ale víc prozrazovat zatím nebudu. Končit jsem chtěl vlastně už před
dvěma lety, objevila se ale spousta názorů, že bych měl vydržet do olympiády. Vydržel jsem a povedlo se mi
kvalifikovat, což je pro mě velice důležité. Co bude dál, zatím nevím, na rozhodování je ještě dost času. Víc budu
vědět po mistrovství světa v Harrachově. “
Co takhle vydržet ještě do příští olympiády?
„To je ale hrozně daleko! Představa úplně neskutečná. Je ale pravda, že Nori ty hranice posunul úplně někam
jinam. Mně bude na jaře šestatřicet a už se na to taky dívám jinak. Nejsem dvacetiletý ucho, které dokázalo
zregenerovat za jeden den. Už jsem vážně unavený, v Zakopaném jsem kvůli tomu vynechal i družstva. Nori
prohlásil, že bude skákat, dokud ho to bude bavit, počítám, že to bude minimálně do padesáti. To bych před
sebou měl ještě nějakých čtrnáct sezón? Tak to už fakt ne! “
Máš nějaký sen, který si hodláš po odchodu do skokanského důchodu splnit?
„Mám. Chtěl bych dodělat vysokou školu. Studoval jsem Management sportu a trenérství na Univerzitě
Palackého, bohužel jsem nedal jednu zkoušku, tak jsem skončil. Pokusím se ale přihlásit znovu, protože nechci
zahodit dva splněné roky, chybí mi vlastně už jen jeden a pokud zvolím stejný obor, měli by mi všechny zkoušky
uznat. Časová tíseň je u sportovců opravdu kritická, ale já to prostě dodělám. A pak třeba půjdu i dál.“
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TRÉNINKY A ZÁVODY V RÁMCI ZOH 2014 - MUŽI
Oficiální trénink

(6. 2. 2014)

V úvodním oficiálním tréninku na můstku HS 106 zaznamenali čeští skokané v rámci tří kol své nejdelší pokusy
o těchto délkách: Roman KOUDELKA (96,5 m), Antonín HÁJEK (96,0 m), Lukáš HLAVA (97,0 m), Jakub
JANDA (97,0 m) a Jan MATURA (96,5 m).

Antonín HÁJEK

Jakub JANDA

Lukáš HLAVA
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Oficiální trénink

(7. 2. 2014)

V dopoledním oficiálním tréninku na můstku HS 106 zaznamenali čeští skokané v rámci tří kol své nejdelší
pokusy o těchto délkách: Roman KOUDELKA (98,5 m), Antonín HÁJEK (97,5 m), Lukáš HLAVA (96,0 m),
Jakub JANDA (98,5 m) a Jan MATURA (98,0 m).

Jan MATURA

Lukáš HLAVA
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Kvalifikace pro olympijský závod na středním můstku

(8. 2. 2014)

Kvalifikaci pro závod na středním můstku zvládli čeští reprezentanti bez problémů a do závodu se probjovala
kompletní čtveřice, která byla trenérem D. Jiroutkem nominována. Roman KOUDELKA (99,5 m), Jan MATURA
(97,0 m) i Jakub JANDA (98,5 m) zaujali pozice v první desítkce, 25. místo patřilo Lukáši HLAVOVI (92,5 m).

Roman KOUDELKA

Jakub JANDA

Lukáš HLAVA

Jan MATURA
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Zkušební kolo pro olympijský závod na středním můstku

(9. 2. 2014)

Generálkou pro olympijský závod na středním můstku HS 106 bylo zkušební kolo.V něm čeští reprezentanti
dosáhli těchto délek: Jakub JANDA (97,0 m), Roman KOUDELKA (95,0 m), Lukáš HLAVA (92,0 m)
a Jan MATURA (91,5 m).

Olympijský závod na středním můstku

(9. 2. 2014)

Olympijský závod přinesl zlatý kov a vítězství Kamilu Stochovi z Polska.Z českých skokanů si vedl nejlépe
16. Roman KOUDELKA. Kolegy z týmu nechal za sebou: 19. Jakub JANDA, 23. Jan MATURA. Po prvním kole
se loučil 46. Lukáš HLAVA.
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Olympijský závod na středním můstku

(9. 2. 2014)

Roman KOUDELKA:
„Musím říct, že po prvním kole jsem byl, když to řeknu ještě slušně, nasranej. Škoda, že jsem skákal hned
na začátku, protože kluci, co pak skákali z nižšího okna, měli i tak kvůli změně podmínek stejnou
nájezdovou rychlost jako já. Kdyby mi někdo tehdy řekl, že budu na olympiádě do dvacátého místa, tak
bych se mu asi vysmál. Udělal jsem obrovský kus práce a náramně si užívám, že tu vůbec můžu být"
Jan MATURA:
"Pral jsem se s hranou, v druhém pokusu jsem ten odraz netrefil. Ale na středním můstku jsem neměl
moc ambicí, těším se spíš na ten velký"
David JIROUTEK – trenér reprezentačního týmu skokanů ČR:
„Roman doplatil na nízké startovní číslo, jeho výkon byl znehodnocen známkou za styl a snížený nájezd.
Snížení sice nebylo velké a nemělo vliv na délku skoku, ale připočet 3,2 bodu je velký a na malý můstek je
to hodně. Ve druhém kole totožný skok znamenal stylově vyšší známky. Jeho reálné umístění bylo dnes
okolo 11. příčky.
Romanovi gratuluji obzvlášť- není tu nikdo, kdo by tak dlouho marodil a dostal se tak vysoko.
Honza není specialista na malý můstek a těší se na velký. Jakubovi se ve druhém kole nepodařilo
dosednout do ideální pozice a projevila se chyba, která nás trápí již delší dobu. S Lukášem jsme dnes
experimentovali, ale nepodařilo se mu přejít do pocitu, ze kterého by vzešel standardní výkon. Navíc
doplatil na přicházející otočení větru. Přemíra snahy dnes přinesla víc křečovitosti a hatila naše plány na
lepší umístění. A štěstí nám bohužel nepřišlo naproti.“

16. Roman KOUDELKA – nejlepší z českého týmu 19. Jakub JANDA byl spokojenější s kolem prvním

Stupně vítězů olympijského závodu na můstku HS 106 – zleva A. Badal, K. Stoch a P. Prevc
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Olympijský závod na středním můstku

23. Jan MATURA

Oficiální trénink

(9. 2. 2014)

46. Lukáš HLAVA se do finále neprobojoval

(12. 2. 2014)

Skokané si poprvé v tréninku vyzkoušeli velký můstek HS 140. V rámci dvou kol zaznamenali čeští skokané své
nejdelší pokusy o těchto délkách: Roman KOUDELKA (123,5 m), Antonín HÁJEK (124,5 m), Lukáš HLAVA
(122,0 m), Jakub JANDA (126,5 m) a Jan MATURA (119,5 m).
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Oficiální trénink

(13. 2. 2014)

Ve druhém tříkolovém tréninku na velkém můstku zvládnli naši reprezentanti své nejdelší pokusy o těchto
délkách: Roman KOUDELKA (130,5 m), Antonín HÁJEK (128,5 m), Lukáš HLAVA (128,5 m), Jakub JANDA
(124,5 m) a Jan MATURA (127,5 m).

Zkušební kolo - velký můstek

(14. 2. 2014)

Ve zkušebním kole doskočili naši skokané k těmto metám: Jakub JANDA (131,5 m), Roman KOUDELKA
(125,5 m) a Antonín HÁJEK i Jan MATURA (117,0 m)
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Kvalifikace pro olympijský závod na velkém můstku

(14. 2. 2014)

Kvalifikaci pro závod na velkém můstku zvládli čeští skokané bez problémů a do závodu se probjovala
kompletní čtveřice, která byla trenérem Davidem Jiroutkem nominována: Roman KOUDELKA (120,0 m),
Jan MATURA (120,5 m) , Jakub JANDA (124,5 m) i Antonín HÁJEK (117,0 m).

David JIROUTEK – trenér reprezentačního týmu skokanů ČR:
„Jsem rád, že se všichni kluci kvalifikovali. Dnes byla u všech znát především únava. Ve čtvrtek jsme
absolvovali kondiční silový trénink, Roman měl trochu problém s usnutím a už třetí den je tu krásné
slunečné počasí a teplo. Nálada v týmu je dobrá, krom Romanova lehkého svalového natažení, které už
doktor české výpravy napravil, nás nic netrápí. Před zítřejším závodem kluky čeká jen silově dynamické
doladění a spíše odpočinek ve stínu“.

Jakub JANDA v kvalifikaci

Jan MATURA na nájezdu velkého můstku
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V závodě na velkém můstku a v soutěži družstev se představí
Antonín HÁJEK

Měnící se vítr pod můstky
zlobil i trenéra Davida JIROUTKA

Ve skokanském areálu v průběhu soutěží často foukalo ze všech stran
a směry větru se měnily během okamžiku, nepříjemný byl především pro závodníky silný zadní vítr

Olympijský závod na velkém můstku

(15. 2. 2014)

Druhé olympijské zlato tentokrát těsně získal opět Kamil Stoch z Polska, před nejstarším závodníkem startovního
pole Noriaki Kasaiem z Japonska. Olympijský závod na velkém můstku ovlivňoval stále měnící se vítr.
Z českých skokanů stanul nejvýše 18. Jan MATURA, který jistě očekával více.Reprezentační kolegové se
pak seřadili na dalších místech: 19. Roman KOUDELKA, 27. Jakub JANDA a 28. Antonín HÁJEK.
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Olympijský závod na velkém můstku

(15. 2. 2014)

Jan MATURA:
„Každý poryv je znát a bohužel ve druhém kole to nebylo úplně ideální. Měl jsem jeden z největších
přípočtů a ten skok nebyl tak povedený jako v prvním kole. Co víc k tomu říct, ke skokům štěstí patří a to
dnes na mé straně nebylo“.
Roman KOUDELKA:
„Já naštvaný nejsem. První kolo jsem trochu pokazil, že jsem lehce zpozdil odraz, a i ten vítr nebyl nic
moc. Ve druhém kole byl vítr hodně špatný, ale ze skoku jsem měl výborný pocit. Konečně jsem to tady
trošku trefil, ale škoda, že nebyly ty podmínky, jednou někomu foukne a někomu ne“

Jan MATURA

Roman KOUDELKA

Stupně vítězů olympijského závodu na velkém můstku – zleva N. Kasai, K. Stoch a P. Prevc
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Olympijský závod na velkém můstku

Jakub JANDA si doskočil pro 27. místo

(15. 2. 2014)

Antonín HÁJEK tentokrát na 28. místě

Jan MATURA měl v závodě na velkém můstku vyšší ambice
Osmnáctým místem na velkém můstku vylepšil svůj nejlepší olympijský výsledek, ale žádnému
velkému jásotu nejlepší český skokan na lyžích Jan Matura nepropadal. I v silně proměnlivých
podmínkách totiž doufal v lepší vystoupení.
Počasí dnes ke skokanům příliš spravedlivé nebylo...
Oproti tomu, jak to vypadalo, když jsme sem přijeli, to bylo relativně dobré. Ale každý poryv je znát, ve druhém
kole to nebylo ideální. Měl jsem jeden z největších přípočtů, skok ve druhém kole taky nebyl tak dobrý jako
v prvním, to se pak horko těžko něco vytváří.
Byl dnes vítr neproměnlivější za dny, kdy tu skáčete?
Asi ano, i když i páteční kvalifikace se skákala za silného větru. Ale v letošní sezóně foukalo snad na každých
závodech a buď máte štěstí, nebo ne.
Byla ve hře i varianta odsunutí závodu?
Ke konci už se vítr uklidňoval. Ke skoku na lyžích prostě patří štěstí a dneska na mé straně nebylo. V prvním kole
jsem předvedl myslím povedený skok, na páté místo jsem měl malou ztrátu, nějaké tři body. Pořád je to moje
nejlepší umístění na olympiádě, ale je jasné, že ambice byly vyšší.
Třeba budete mít šanci ještě svůj olympijský výsledek za čtyři roky vylepšit. Podívejte na Japonce Kasaie,
který skončil v 41 letech těsně druhý...
Já v jednačtyřiceti na můstku jako skokan rozhodně nebudu. Japonci mají jiný styl života, dožívají se vyššího
věku a mají lépe nastavené podmínky. Nikdo je nehází v tomhle věku do starého železa, když se jim dá čas,
můžou zazářit později. U nás to aplikovat nejde.
Závod skončil až v půl dvanácté večer místního času. Jak jste se s tím srovnával?
My se nepřeorientovávali na ruský čas a na závody od šesti sedmi večer jsme zvyklí, takže to nebyl žádný
problém. Vstávali jsme kolem jedenácté a chodili spát třeba až ve tři

.
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Olympijský závod na velkém můstku

(15. 2. 2014)

Po druhém skoku Jana MATURY se skokan i reprezentační trenér David JIROUTEK tvářili nepříliš
nadšeně, oběma bylo jasné, že na velkém můstku bylo na víc než-li na konečné 18. místo

Oficiální trénink

(16. 2. 2014)

Poslední trénink na velkém můstku před soutěží družstev proběhl za účasti dvou českých reprezentantů. Lépe se
dařilo Antonínu HÁJKOVI, jehož nejdelší pokus měřil 130,5 m, Lukáš HLAVA nejdál doskočil na 127,0 m.
V týmu pro soutěž družstev na velkém můstku se tedy představí Antonín HÁJEK.

.
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Zkušební kolo pro olympijský závod družstev

(17. 2. 2014)

Ve zkušebním kole doskočili naši skokané k těmto metám: Jakub JANDA (129,0 m), Roman KOUDELKA
(127,0 m), Antonín HÁJEK (122,5 m) a Jan MATURA (121,0 m).

Olympijský závod družstev na velkém můstku

(17. 2. 2014)

Napínavý závod družstev o olympijské zlato pro sebe těsně rozhodl tým Německa.České družstvo ve složení
J. JANDA – A. HÁJEK – R. KOUDELKA – J. MATURA se ziskem 967,8 bodů se v průběhu pohybovalo
mezi 4.-7. místem, nakonec získalo 7. příčku stejně jako na ZOH 2010.
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Olympijský závod družstev na velkém můstku

Jakub JANDA

(17. 2. 2014)

Antonín HÁJEK

Roman KOUDELKA

Jan MATURA

David JIROUTEK – trenér reprezentačního týmu skokanů ČR:
"I když se to úplně nezdá, věřili jsme v příčky bližší třetímu místu. První tři skokani v závodě odvedli
velice dobrou práci a právem jsou spokojeni se svým výkonem. Honza bohužel neměl svůj den, ani
loňskou formu. Přesto všem děkuji za snahu a výkon"

Napínavý boj o zlatou olympijskou medaili v soutěži družstev pro sebe rozhodl tým Německa
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Olympijský závod družstev na velkém můstku

(17. 2. 2014)

Jakub JANDA:
„Roman měl vážně smůlu. Předvedl super skok, ale v nejhorších podmínkách ze všech závodníků. Je
škoda, že počasí bylo stabilní. Větrná loterie by nám pomohla. Mohli jsme na tom vydělat"
Roman KOUDELKA:
„Ten nahoře mi nechce dopřát. Vážně drsný skok. Připočítával jsem čtrnáct a půl bodu za vítr, i v druhém
kole jsem měl ze své skupiny největší přípočet. Každý z nás v sobě nosil malou naději. V tréninku jsme
skákali hodně vyrovnaně. Kdyby foukal vítr celý závod, mohli jsme skočit na bednu. Ale já si nechci
stěžovat, po všem co jsem prožil. Pro mě byla už účast vítězstvím"

V prvním kole soutěže družstev měl
Roman KOUDELKA velice nepříznivé
povětrnostní podmínky

A takto na dálku Roman KOUDELKA podpořil při
skoku kolegu z týmu Antonína HÁJKA

Jakub JANDA na úvod tým dobře rozjel

Antonín HÁJEK přispěl družstvu slušnými skoky

Pár metrů navíc od finišmana týmu Jana MATURY by jistě přišlo vhod
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TRÉNINKY A ZÁVODY V RÁMCI ZOH 2014 - ŽENY
Český ženský skok na letošních ZOH 2014 zastoupení neměl.Favoritkou na nejcenější kov z individuálního
závodu byla Sara Takanashi z Japonska.

Oficiální trénink

(8. 2. 2014)

V úvodních třech tréninkových kolech na můstku HS 106 jednou panovala Sara Takanashi z Japonska a dvakrát
pak Daniela Irascho-Stolz z Rakouska.

Oficiální trénink

(9. 2. 2014)

V rámci druhého tréninku ze tří tréninkových kol na můstku HS 106 jednou panovala Sara Takanashi z Japonska
a dvakrát pak Daniela Irascho-Stolz z Rakouska.

Oficiální trénink

(10. 2. 2014)

V rámci posledního tréninku ze tří tréninkových kol na můstku HS 106 jednou panovala Daniela Irascho-Stolz
z Rakouska a dvakrát pak Sara Takanashi z Japonska.
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Zkušební kolo pro olympijský závod na středním můstku

(11. 2. 2014)

Generálkou pro olympijský závod žen na středním můstku HS 106 bylo zkušební kolo.V něm roli favoritky znovu
potvrdila Sara Takanashi z Japonska. Zdárně ji opět sekundovala Daniela Irascho-Stolz z Rakouska podobně
jako v předešlých trénincích, což naznačovalo že boj o olympijské medaile může být hodně zajímavý.

Olympijský závod na středním můstku

(11. 2. 2014)

Jak jsou předpoklady ve skoku ošidné ukázal olympijský závod žen.Největší adeptka na zlato Sara Takanashi
z Japonska byla po prvním kole třetí a ve finále se musela spokojit s konečným čtvrtým místem. Rakušanka
Daniela Irascho-Stolz získala díky zlepšení ve druhém kole nakonec předpokládané stříbro.Olympijskou vítězkou
se stala Carina Vogt z Německa, bronz si odváží Coline Mattel z Francie.

Stupně vítězů olympijského závodu žen – zleva: Daniela Irascho-Stolz, Carina Vogt a Coline Mattel
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