
Vítězství  VANČURY,  PEŠATOVÉ a KELLERMANNA 

 
V 57. ročníku rožnovských mezinárodních závodů ve skoku na lyžích, které uspořádal oddíl 
klasického lyžování TJ Rožnov p.R. v sobotu 27. června 2015 na svém největším můstku s 
kritickým bodem K = 70 m v Areálu „na Bučiskách“, startovalo v POHÁRU STAROSTKY 
MĚSTA ROŽNOVA p.R. 2014 ve třech kategoriích 68 skokanů a skokanek z České republiky, 
Německa, Polska a Slovenska. Z triumfů se radovali Tomáš VANČURA, Zdena PEŠATOVÁ a 
Sebastian KELLERMANN. 

 
Mezi 17 startujícími dorostenci se suverénně nejlepšími skoky prezentoval závodník z TJ 
Frenštát p.R. Sebastian KELLERMANN. Již po 1. kole vedl nejdelším skokem dlouhým 71,5 
metrů s 16-tibodovým náskokem před domácím skokanem Robertem ŠUPOLOU z pořádající 



TJ Rožnov p.R. a ve 2. kole v sílícím protivětru nejdelším skokem dne dlouhým 77 metrů 
ještě vylepšil své vedení konečným ziskem 241,2 bodů. Druhé místo si dobrým finišem ve 2. 
kole zajistil další frenštátský dorostenec Radek SELCER (222,1 b., 64+74 m), který odsunul 
s 10-ti bodovým náskokem domácího Roberta ŠUPOLU na 3. místo (212,2 b., 66,5+72 m). 

 
I na dalších dvou místech figurovali závodníci TJ Frenštát p.R., když 4. místo obsadil 
nejmladší účastník ještě starší žák *2003 Petr VAVERKA (211,8 b., 61,5+72 m) před 5. 
Benediktem HOLUBEM (203,2 b., 61+70 m) a rožnovským skokanem 6. Lukášem KUBĚNOU 
(184,4 b., 59,5+65 m). 

7. místo obsadil Ladislav HORÁČEK ze Ski Klubu Harrachov (171,7 b., 56+65 m) před 7. 
Matějem ČEJCHANEM z LSK Lomnice n.P. (167,5 b., 50+70 m) a německým dorostencem 
Kamillo HAUKEM z Traktoru Oberwiesenthal (167,5  b.,,52+65,5 m), kterého do Rožnova 
p.R. přivezl bulharský trenér Božičkov. 

Z beskydských závodníků se dále umístili 15. Josef BRODSKÝ (117,2 b., 50+48,5 m) a 17. 
Marcel MATUŠINSKÝ (74,2 b., 40,5+43 m), oba z TJ Frenštát p.R. 

Rožnovského závodu se zúčastnila téměř kompletní česká ženská skokanská špička (bez 
Michaely Doleželové). V konkurenci 5 startujících žen a juniorek zvítězila přesvědčivě Zdena 
PEŠATOVÁ z JKL Desná v Jiz.h. ziskem 209,1 bodů s dvěma nejdelšími skoky 71 a 67 metrů 
s náskokem 27 bodů na překvapivě druhou Martu KŘEPELKOVOU ze Ski Klubu Harrachov 



(182,2 b., 61+62,5 m) a 30 bodů před svou oddílovou kolegyni 3. Barborou BLAŽKOVOU 
(179,4 b., 63+61,5 m).  

 
4. místo obsadila Michaela RAJNOCHOVÁ z pořádající TJ Rožnov p.R. (148,9 b.,  52,5+57 
m) před 5. Karolínou INDRÁČKOVOU z JKL Desná v Jiz.h. (108,4 b., 49+48 m). 

 



Nejpočetnější kategorií rožnovského RKZ byla ta hlavní - mužská. Ve společné konkurenci 30 
mužů a juniorů vybojoval nejtěsnější vítězství reprezentant B-týmu ČR, domácí odchovanec 
Tomáš VANČURA (228,2 b., 72+69 m) a o pouhou 0,1 bodů předstihl svého oddílového 
kolegu, po 1. kole vedoucího Vojtěcha ŠTURSU (252,5 b., 74,5+75,5 m). 

Tomáš VANČURA v loňském roce obsadil 2. místo za Jakubem JANDOU, ten však letos přes 
avizovaný start A-týmu reprezentace, přestože se v areálu na Bučiskách vyskytoval, k závodu 
ke smutku pořadatelů a diváků nenastoupil. Třetí místo obsadil zlepšeným výkonem ve 2. 
kole reprezentant Čestmír KOŽÍŠEK z LSK Lomnice n.P. (246,7 b., 73,5+75 m) před mladými 
reprezentačními nadějemi ČR 4. Viktorem POLÁŠKEM z SKL Nové Město n.M. 245,9 b., 
73+74 m), 5. Janem MICHÁLKEM z TJ Rožnov p.R. (240,2 b., 72,5+73,5 m) a 6. Františkem 
HOLÍKEM z LSK Lomnice n.P. (238,7 b., 70+73,5 m). 

 
7. místo obsadil Lukáš DANĚK z Dukly Liberec (228,8 b., 69,5+72 m) před svým oddílovým 
kolegou sdruženářem 8. Miroslavem DVOŘÁKEM (223,4 b., 69,5+70 m) a dvěma Poláky 
z WWS Wisla ve Wisle 9. Arturem KUKULOU (221,9 b., 69+70,5 m) a 10. Tomaszem 
BYRTEM (221,0 b., 68,5+69 m).  
Z dalších startujících beskydských závodníků se umístili 15. Damián LASOTA z TJ TŽ Třinec 
(196,2 b., 63+65,5 m), před svým oddílovým kolegou 19. Robertem SZYMECZKEM (174,3 b., 
62,5+59 m), 20. Marcelem VYVIALEM z TJ Frenštát p.R. (172,0 b., 60,5+59,5 m), 25. 
Lukášem KANTOREM z TJ TŽ Třinec (154,1 b., 58+55 m), 26. Dušanem DOLEŽELEM z TJ 
Frenštát p.R. (109,9 b., 45+47 m) a jeho oddílovým kolegou po zranění znovu startujícím 29. 
Vojtěchem MATĚJKOU (97,5 b., 44+48,5 m). Jediný ze startujících slovenských závodníků 
Dominik DURČO z ŠK Kartík Banská Bystrica obsadil 30. místo (70,6 b., 39+41,5 m ). 



 
Krásné poháry, ceny a odměny předali 5 nejlepším závodníkům v každé kategorii po závodě 
na dojezdu můstku K 70 m starosta města Rožnova p.R. Ing. Radim HOLIŠ, předseda 
skokanského úseku Svazu lyžařů ČR Leoš ŠKODA a předseda OV Jan PAVLICA. 
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