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1. ÚVOD

V úvodní

části

mé diplomové práce bych vám rád objasnil,

proč

jsem se rozhodl

zabývat se historií lyžování na Policku. Oblast Police nad Metují a jejího okolí je mi
téměř

velmi blízká. V Polici nad Metují jsem prožil
část

svůj

celý

dosavadní život. Velká

mého života v průběhu dospívání byla spojena se sportem.
Lyžařským

lyžováním, které je v Polici nad Metují organizováno

Hlavně

s běžeckým

oddílem TJ Spartak

Police nad Metují.. Z geografického hlediska již sice oblast Policka nespadá do oblasti
Krkonoš.
běžecké

Patří

však do širšího krkonošského

lyžování. A

právě

podhůří

s mnoha vhodnými terény pro

tento fakt má vliv na tak velkou oblibu tohoto sportu mezi

lidmi v Polici nad Metují a okolí. Jde

většinou

spojeni a dnes na to s radostí vzpomínají. I

mě

o lidi,

kteří

byli s tímto oddílem také

tento sport pohltil, takže když jsem se

rozmýšlel nad tématem mé diplomové práce, rozhodl jsem se zjistit, jak to s lyžováním
na Policku bylo a kam až spadají jeho
lyžařských průkopníků

kořeny,

a jejich následovníků.
lyžařského

sportu na Policku od

současnost. Zaměřil

jsem se v ní zejména

Ve své práci jsem se pokusil zmapovat vývoj
jeho

počátku,

na závodní

tj. od

začátku

činnost

zahrnující historií
zaměřena převážně

na

lyžování od

zaměřena především

. pro

mě

tudíž i

lyžařským

počátku

až do doby

oddílem. První

těsně

po druhé

část

světové

na vývoj neorganizovaného lyžování. Druhá část je potom
oddílu v Polici nad Metují. V práci se

Lyžařského

Jsem si

20. století, až po

podporovanou místním

činnost Lyžařského

etapy vývoje

lyžařské krůčky

jak vypadaly první

určitou

válce, je
zaměřena

i na jednotlivé

oddílu v Polici nad Metují až do dnešní doby. Tato

na závodní

vědom

zaměřuji

práce,

část

je

činnost

toho, že toto téma

přede

mnou ještě nebylo zpracováno. Bylo to

výzvou, které jsem se zhostil jak nejlépe jsem

ale nemyslím, že ve své práci

přináším

uměl. Rozhodně

si

jediný dokonalý pohled na vybranou

problematiku a je možné, že se v průběhu let ještě

vynoří

nová

svědectví

a informace,

které lepé vystihnou mnou popisovaný problém a historické události, které se
nepodařily

zcela stoprocentně potvrdit.
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2. Rozbor pramenů a literatury

Při

studování mnou zvolené problematiky jsem

čerpal většinu

informací ze

tří

skupin zdrojových textů.
První skupina byla

tvořena

matriály uloženými v archivních fondech a to jak

státních nebo spolkových tak i v archivech soukromých osob.
Ve druhé

skupině

to byla dostupná odborná literatura, která byla vydána

v průběhu uplynulých let.
A poslední skupina zdrojových
ať

textů

byla

tvořena

periodiky, která byla vydána

už v našem kraji a popisovala studovanou problematiku jen v rámci kraje, nebo se

jednalo o periodika, která

měla

celostátní náklad a obsahovala informace o lyžování

v rámci celého republiky.

1) Archivní fondy:
Státní okresní archiv Náchod
Po prozkoumání veškerých dostupných informací, které byly obsaženy v kronice
města

Police nad Metují, jsem si

vytvořil

ucelený obraz o tom, jak to s lyžováním na

Policku vypadalo, zejména v letechjeho vzniku, tj. v
A

hlavně

světové

době

od roku 1900 do roku 1920.

jsem našel informace o sportu (lyžování), ale i kulturním

životě

v období II.

války. Tato problematika zde byla celkem pestře popsána.

Spolkový archiv TJ Sokol Bukovice
Informacemi z tohoto archivu jsem si

vytvořil

náhled na vývoj lyžování v letech

1910- 1935. I když se tento archiv nenacházel v příliš dobrém stavu,
v něm najít první zmínky o závodní

činnosti

podařilo

se mi

na Policku v těchto letech.

Spolkový archiv TJ Sokol Police nad Metují
Jako v předchozím případě ani tento archiv nebyl v nejlepším stavu. Problémem
byla zejména

značná neutříděnost

informací bylo

vlastně

všech uchovaných

spisů.

Proto získávání

potřebných

velkým dolováním informací. Informace získané z tohoto
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archivu pak posloužily jako podklady pro studium problematiky v letech 1920- 1942.
Tedy doby, kdy bylo lyžování na Policku spojeno právě s tímto spolkem.

Spolkový archiv TJ Spartak Police nad Metují
Tento archiv se nacházel v dobrém stavu. Ale co se rozsahu
materiálů týče

se s předchozími výše

zmíněnými

spolkovými archivy

shromážděných

nemůže

srovnávat.

Bezpochyby je to dáno faktem, že samotný spolek TJ Spartak Police nad Metují vznikl
až po druhé

světové

válce a tudíž je mladší než předchozí dva archivy. Proto neobsahuje

tolik uložených archiválií. Získané informace jsem využil
kapitol, které popisují dobu od roku 1950 až po

při

sestavování posledních

současnost.

Osobní archiv Jindřich Vaňka v Hronově
Tento archiv, který

vytvořil Jindřich Vaněk,

hronovský

učitel tělesné

výchovy,

mi poskytl informace nejen pro moji práci, ale ze získaných informací jsem si
přehled

o vývoji lyžování nejen na Policku, ale i v celém Broumovském

od přelomu 19. a 20. století do roku 1920.
zachovaných lyží,
počátku

lyžařské

Součástí

vytvořil

výběžku

a to

tohoto archivuje také bohatá sbírka

obuvi, bruslí, saní a holí, které se používaly v okolí od

20. století prakticky do

současnosti

( viz. Seznam příloh, Obr.1 - 16 ).

Osobní archiv Vladislava Doležala z Machova
Vladislav Doležal je jedním z průkopníků lyžování na Machovsku. Informace
z jeho archivu jsem použil v kapitole
bezprostředně

po ní.

Vyjádřeno

zaměřené

na období druhé

světové

války a dobu

v datech- od roku 1940 až do roku 1955.

Osobní pozůstalost po Jiřím Čejkovi získaná od Antonína Pohla
Jiří Čejka byl nejvýznamnější osobností lyžování v Machově a později v Polici

nad Metují v letech 1940 - 1978. Byl dlouholetým vedoucím
v Polici nad Metují, trenérem a
jsem získal z této

pozůstalosti,

rozhodčím

světové

oddílu

s mezinárodní FIS licencí. Informace, které

mi pomohly velice

lyžování v Polici nad Metují po II.

Lyžařského

válce, ještě

přesně
před

popsat, jak se vyvíjelo

tím než zde vznikl

lyžařský

oddíl. A hlavně co všechno předcházelo samotnému vzniku polického lyžařského oddílu.
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2) Literatura:

F. Chovanec:

Stručný přehled

Ač jde již

vývoje lyžařství

o starší publikaci, informace, které jsem z ní získal, jsem použil pro

dokreslení obrazu vývoje lyžování v českých zemích.

O. Kulhánek: Zlatá kniha lyžování
Tato kniha je dosud jediným materiálem, který se zabývá problematikou
lyžování v takto rozsáhlém provedení. Je v ní
materiálu, který

bohatě

soustředěno

velké množství historického

popisuje vývoj lyžování na celém našem území. Informace

z této publikace jsem použil hlavně v prvních kapitolách, kde jsem popisoval
sport ve

světě

a také v českých zemích a to od

počátku,

lyžařský

tj. od 80. let 19. století až do

roku 1950.
V. Kossl, J. Štumbauer, M. Waic: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury
Tato publikace mi
organizačních změn

při

psaní mé práce pomohla k pochopení jednotlivých

v oblasti spolkového sportu v období od II.

světové

války do roku

1989.

Encyklopedie Larousse pro mládež:
Tato publikace mi pomohla zorientovat se v událostech, které byly spojeny s II.
světovou

válkou. A to zejména v událostech, které se týkaly Mnichovské konference a

událostí, které po ní následovaly.

3) Periodika:

Policko,

vlastivědný

sborník, sešity 1 - 40, 1989

Tento sborník vydávaný městem Police nad Metují mi poskytl informace o tom,
jak se v Polici ad Metují vyvíjela zejména

lyžařská

století.
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turistika v prvních třiceti letech 20.

3.

Stručná

3.1. Vývoj lyžování ve

charakteristika vývoje lyžování

světě

Dějiny lyžařského

sportu je možné

sebe liší tím, jak byly lyže v této
První etapu

době

můžeme označit

hlediska je to období

přibližně

rozdělit

do dvou etap. Jednotlivé etapy se od

využívány, co bylo jejich úkolem.
jako období
př.n.l.

od 5000 let

lyžařské

prehistorie. Z

časového

do roku 1860. Od tohoto data se už

mluví o období, kdy se lyžování stává moderním sportovním odvětvím. 1

převažuje čistě

První etapa vývoje lyžování ( 5000 - 1860 ), je obdobím kdy
utilitární význam lyží. Je to doba, kdy jsou lyže používány
pohybu v nepřístupném terénu. Jejich dalším významem je

převážně

k usnadnění

usnadnění přesunů

na velké

vzdálenosti a také usnadnění lovu zvěře pro lovce v zimních měsících.
Lyže se ale v této

době

neobjevily hned.

Předchůdce

sněžnice,

lyží byly

které

usnadňovaly

lidem pohyb v hlubokém sněhu. Postupem času ale lovce napadlo, co by se

stalo, kdyby

sněžnice

prodloužili více do délky a také je

Výsledkem bylo, že na takto zhotovených lyžích se

udělali

z jednoho kusu

lovcům podařilo

dřeva.

dosáhnout

ještě

větší rychlosti než na sněžnicích? Tím se podařilo lovcům získat výhodu nad zvěří,

která zapadala po
vyčerpávalo,

tělo

do

sněhu.

To ji jednak zpomalovalo, ale velkou

takže po chvíli už nebyla

zvěř

měrou

ji to i

schopna svým pronásledovatelům uniknout

a oni ji mohli lehce získat. To vedlo k tomu, že se od této doby

začaly

používat lyže

jako běžná součást lovcova vybavení v zimním období.
Postupem času, jak byly lyže
začaly

čím

dál více využívány pro potřeby

lyže zdokonalovat. Výsledkem tohoto procesu byl vznik

člověka,

tak se

různých typů

lyží.

Jednotlivé lyže se od sebe lišily jednak tvarem ale i použitým materiálem. Tyto
odlišnosti byly dány zejména

různorodostí

oblastí, ve kterých se

lyže používaly.

Jednotlivé typy lyží lze rozdělit do čtyř skupin. 3
První skupinu

tvořily

lyže tzv. jižního typu. Jejich

bylo, že byly krátké, na jejich konci byly příčně

ll

uříznuté

společnou

charakteristikou

a jak ze spodní tak i z vrchní

strany byly hladké. Tento typ lyží byl typický pro oblasti jižní Skandinávie a
pobaltských

států.

Mezi tento typ lyží

patří

i nejstarší dochovaná lyže nalezená ve

Švédsku v Hotingu, odtud je bráno její označení, jako takzvaná hotingská lyže, přičemž
její stáří se odhaduje na 4500 let. 4
Druhý typ lyží, byly lyže typu arktického. Tyto lyže byly o
typu jižního,
vzhůru.

vepředu

i vzadu byly

Spodní strana lyže byla

zašpičatělé,

většinou

něco

delší než lyže

a na obou koncích byly ohnuty

potažena sobí nebo tulení

kůží.

směrem

Tyto lyže se

používaly hlavně v oblasti Skandinávie a Sibiře. 5
Třetím
typů

typem lyží, byly lyže typu severského. Tyto lyže se od předchozích dvou

lišily tím, že jedna lyže byla kratší a jedna delší. Tomu také odpovídal jednotlivý

význam každé z lyží. Zatímco levá lyže byla dlouhá a úzká s hladkou skluznicí a
žlábkem uprostřed, pravá lyže byla krátká a široká a vespodu byla potažena kůží. Z toho
je patrné, že levá lyže se používala jako lyže pro skluz a naopak pravá lyže se používala
pro odraz. 6
Poslední typ lyží
měly dřevěnou

tvoří

lyže typu bahenního. Tyto lyže byly dlouhé asi 150 cm,

plošku pro vázání pod chodidlem, ze které vybíhaly

dvě dřevěné lišty.Vnitřek

mezi lištami byl

pravděpodobně

dopředu

a dozadu

podobně

vypleten

jako

sněžnice. Tyto lyže se požívaly při pohybu v močálech, bahnitých územích a tundrách. 7

V pozdějších letech pak přibyl ještě jeden nový význam lyží. To bylo již v době,
kdy se už lyže nepoužívaly jen k lovu
v armádě.

Součástí

zvěře.

Naproti tomu se

začaly

vojenského výcviku v severských státech byl i

V těchto státech pak dokonce vznikaly i samostatné vojenské

používat lyže

lyžařský

lyžařské

výcvik.

jednotky. Tyto

jednotky existovaly ve Skandinávii až do 19. století. Ale v roce 1826 byla zrušena i
poslední

lyžařská

jednotka v Norsku. A tím se lyže ztratily z veřejného života. Zlom

nastal až v roce 1843, kdy byl v norském Tromso

uspořádán

první závod v běhu na

lyžích na 5 kilometrů. To už .patří do druhého období, kdy .lyže získaly nový význam. 8
Druhé období vývoje lyžování je sice datováno od roku 1860, ale rok 1843 a
uspořádání

prvních

lyžařských závodů

nesporný vliv. Závody se totiž

v norském Tromso na rozvoj lyžování

uskutečnily

v době, kdy

lyžováním s tím, jak byly zrušeny vojenské
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lyžařské

měl

většina veřejnosti skončila

jednotky. Jediné

dvě

s

oblasti

v Norsku, kde lyžování nezmizelo ze života lidí, byly oblasti Telemarku a Kristiánie.
V těchto oblastech se lyžování vyvíjelo i nadále. Po úspěchu prvních závodů v roce1843
silně

a díky

šířícímu

se

sportovnímu hnutí, které

mělo svůj původ

v Anglii a velmi

významně ovlivnilo celou Evropu, se začalo lyžování opět vracet do života lidí. 9
Současně

je ale

důležité

poznamenat, že náhled na lyžování byl jiný než

předtím. Dříve

byly lyže brány jako druh dopravního prostředku, ale nyní pod vlivem sportovního hnutí,
získaly lyže nový, sportovní význam. Ve velké
k závodění. Sportovní význam lyží byl
založen první

lyžařský

klub a tím i první

Skilobeďorening.

Skitter og

ještě

míře

se využívaly k turistice, ale i

posílen v roce 1861, kdy byl vNorsku

lyžařský

klub na

světě.

V roce 1877 vznikl další významný

Byl to klub Trysil

lyžařský

klub v Norsku

a to Kristiánia Ski Club. 10
I v dalších částech Evropy se začalo lyžování rychle rozšiřovat. Velký vliv na to
měla

kniha významného cestovatele Fridtjove Nansena s názvem Na lyžích

napříč

Grónskem. Tato kniha byla vydána v roce 1880, tedy v roce, kdy se Nansenova výprava
úspěšně vrátila zpět do Norska. Úspěchem výpravy bylo, že se jim jako prvním podařilo
přejít

Grónský ostrov. Kniha byla

vzbudila

značný

poskytly lyže,

obdiv.

měly

Nansenův

používá

začalo

označení

rozvíjet

11

hlavně

i do dalších

popis cesty,

za následek, že se na

například v Alpských oblastech.

Skandinávie

přeložena

jazyků

a v celé

Evropě

zejména velké výhody, které mu

začátku

20. století

začalo

lyžování

šířit

V těchto oblastech se ale na rozdíl od oblasti
sjezdové lyžování, pro které se dnes

souhrnně

alpské lyžování a naopak Skandinávie dala vzniku klasickému

(severskému) lyžování.
3.2. Stručný přehled vývoje lyžování v Čechách
Počátky lyžování v Čechách spadají do období posledních dvaceti let 19. století.

Toto

nově

se

vytvářející

sportovní hnutí je

především

významnými osobnostmi. Jedná se o Josef Rosslera -

spojeno se
Ořovského,

dvěma

historicky

který byl hlavní

postavou a propagátorem v Praze. A druhou významnou osobností byl

učitel

z Dolních

Štěpanic Jan Buchar, který šířil lyžařskou myšlenku nejdříve jen v Jilemnici a posléze i

v dalších koutech Krkonoš. Tito dva významní

průkopníci

úsilí a nadšení pro věc a založili Svaz lyžařů v Království

13

lyžování nakonec spojili svá

českém

v roce 1903.

3.2.1 Vývoj sportovního lyžování v Čechách

Jak už jsem uvedl, první dochované zmínky o objevení se lyží v Čechách spadají
do posledních dvaceti let 19. století. Přesně se jedná o rok 1887, kdy se v Čechách, a to
v Praze, objevily první lyže. Bylo to v rodině majitele drogistického krámu, pana
Rosslera-

Ořovského,

který

měl

době

sportovec Josef, byl v té

dva syny. Starší z nich, vynikající a velmi všestranný

již

členem

pražského

bruslařského

klubu.

Právě

on byl

tím, kdo si roku 1886 nechal poslat dva páry originálních lyží z Norska.
Tato zvláštní zásilka dorazila do Prahy roku 1887, nutno dodat, že s problémy,
protože na celnici si
podobného ještě
určení.

příslušní úředníci nevěděli

neviděli.

Mladý Rossler-

I přes tyto peripetie se nakonec lyže dostaly na místo svého

Ořovský

s ním. Tím prvním svahem, který byl

mladý

náměstí.

přesto,

I

Ořovský těmito

pokračovat. Společně

půjde

se rozhodl, že je hned druhý den

protože zásilka obsahovala dva páry lyží,

Václavské

se zásilkou rady. Nikdy totiž nic

přemluvil

pokořen,

vyzkoušet, a

i svého mladšího bratra, aby šel

bylo tehdy

ještě

ne tak

že jejich první jízdy nedopadly podle jejich

zastavěné

představ,

byl

prkénky natolik uchvácen, že se rozhodl ve svém snažení

pak se svými

přáteli,

také

členy

tehdejšího

bruslařského

klubu

Praha, podnikali cvičné jízdy v Praze na Letné. 12 Ještě téhož roku pak společně s přáteli
založil

lyžařský

kroužek

při bruslařském

klubu Praha,

čímž vlastně

založil první

lyžařský klub nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Tento kroužek byl roku 1894
přejmenován na Český Ski klub Praha. Prvním předsedou tohoto kroužku, později klubu,

byl sám Rossler - Ořovský. 13
Jen o

několik

let

později

co se objevily lyže v Praze, se lyže objevily

v Krkonoších.
Jednalo se o jeden pár originálních lyží, které k nám byly poslány z Norska na

základě

objednávky hraběte Jana Harracha. Ten se totiž rozhodl zkusmo objednat jeden pár lyží
pro své lesníky, aby se jim v zimních

měsících

pokusil usnadnit pohyb v zasněženém

terénu. Tento pár lyží dorazil na Harrachovo panství v roce 1892. Protože se jednalo
pouze o jeden pár lyží, tak první osobou, která

měla tu čest

si zásilku vyzkoušet, byl

Harrachův

základě

doporučení

lesní mistr ing. Ferdinand Reich. Na

Harrach rozhodl, že

pořídí

jeho

se pak

hrabě

lyže i pro další své lesní mistry. Jelikož by ale cena a

14

doprava nových lyží z Norska stála hodně peněz a trvalo by to delší

čas,

tak se rozhodl,

že si bude vyrábět lyže vlastní a to podle originálního vzoru.
A tak byl jednoho dne požádán kolářský mistr František Soukup z Horní Branné,
aby se je pokusil vyrobit. Jako poradce v průběhu výroby zde

působil právě

ten lesní

mistr, který zkoušel lyže jako první. Potom co byly vyrobeny první lyže, bylo nutno
vyrobit ještě vázání. Toto vázání zhotovil švec Štěpán Šír.
Po vyzkoušení

těchto

prvních u nás vyrobených lyží, se zjistilo, že jsou velmi

kvalitní a splňují všechny parametry, které jsou důležité pro pohyb v zasněženém terénu.
Proto se od této doby rozjela výroba lyží naplno. V průběhu let 1892 a 1893 byla
výroba přesunuta do Dolních Štěpanic na tamní pilu, kde je vyráběl Antonín Vondrák. 14
Od této doby se nemusely lyže do Čech dovážet, ale mohly se objednat právě
zde. Tak došlo k tomu, že se lyže v hojném

počtu začaly šířit

po krkonošských

oblastech a brzy na to byly Krkonoše plné lyžařů, z nichž velkou část tvořila krkonošská
mládež, která si tento druh zimních radovánek velmi rychle oblíbila.
Ve stejný rok, kdy

hrabě

Harrach objednal jeden pár lyží pro své lesníky,

objednal si také dva páry lyží už výše

zmíněný učitel dolnoštěpanické malotřídky
zároveň

propagátor turistiky na Jilemnicku,

českých turistů

v Jilemnici, se je po jejich obdržení

Buchar. Tento velmi zapálený sportovec a
mimo jiné zakladatel odboru Klubu

Jan

v roce 1892 rozhodl vyzkoušet. Jeho první pokusy na lyžích směřovaly na kopec Žalý,
který je vzdálený od Jilemnice jen 8 kilometrů. 15 Přestože tyto jeho první lyžařské
počiny

nesplnily jeho

nadále.

Důležitým

1893 navázání
dopisech si

očekávání,

momentem, který ho v jeho činnosti ještě více povzbudil, bylo v roce

korespondenčrn'ho

vyměňovali

korespondence potom

styku s Josefem Rosslerem -

Ořovským.

Ve svých

nejen rady, ale i zážitky, které byly spojeny s jejich výlety a

navíc v nich Buchar velmi

lyžaři

rozhodl se je hned nezatracovat a zkoušel to na nich i

měla

poutavě

popisoval všechny krásy Krkonoš. Tato

nesporný vliv na to, že do Krkonoš

začali

jezdit i pražští

v čele s Rosslerem- Ořovským.
Učitel

například

Buchar se snažil

šířit lyžařskou

myšlenku

neJen mezi

přáteli,

již v roce 1896 dostal svolení od školní správy, aby své žáky mohl

ale

začít "učit

lyžování". A tak se škola v Dolních Štěpanicích stala první školou, ve které bylo
součástí výuky v zimních měsících lyžování. 16

15

Na

základě

Bucharovy iniciativy a

1894 teprve druhý, ale

zároveň

přispěním

přátel

jeho dalších
lyžařský

první krkonošský

vznikl v roce

klub. Jeho název byl

krkonošský spolek Ski Jilernnice. 17 Tato událost byla počátkem závodnické historie
v Krkonoších.
3.2.2 Počátky závodního lyžování v Čechách

První dochované zmínky o prvních

lyžařských

závodech ovšem pocházejí už

z roku 1893. Tyto závody se konaly na dvou místech. Prvním místem byl Kozinec u
Jilemnice, kde závody

pořádal

místní Ski spolek Jilemnice a druhým místem pak byla

Luková u Holešova. V tomto roce se
plánoval zorganizovat Rossler-

měly

Ořovský,

konat první

lyžařské

závody i v Praze, které

ale bohužel než k tomu mohlo dojít, všechen

sníh roztál. Vše bylo vynahrazeno roku 1896, kdy se v Praze ve Stromovce konaly první
mistrovské závody zemí Koruny
v čele s Josefem Rosslerem -

české. Pořadatelem těchto závodů
Ořovským. Běželo

byl pražský ski klub
metrů. Závodů

se tehdy 1050

se

účastnili poprvé nejen závodníci z Čech, ale i z Moravy. V témže roce zorganizovali

první mezinárodní
vynikající

lyžařské

zahraniční lyžaři.

závody také v Jilemnici.
Mezi

ně patřil například

Těchto závodů

Dr. Dieskau,

v Německu a dále pak ing. Hagbarth Steffens, v té

době

se

průkopník

první norský

účastnili

lyžování
lyžařský

instruktor, který působil v českém Ski klubu Praha. 18
Významnou událostí bylo založení

českého

v roce 1903. Na založení tohoto klubu se velkou
Rossler -

Ořovský. Ještě

lyžařských spolků

Ski klubu ve Vysokém nad Jizerou

měrou

podíleli jak Jan Buchar tak i

v témže roce, jako protireakce na sjednocení

německých

a jejich sílící postavení v Krkonoších, se Josef Rossler -

Ořovský

jakožto předseda Českého Ski klubu Praha, Jan Buchar, předseda Krkonošského spolku
Ski v Jilemnici a zástupci nově vzniklého Českého Ski klubu ve Vysokém nad Jizerou
rozhodli založit Svaz lyžařů v království českém. 19 Prvním předsedou se stal Jan Buchar,
který tuto funkci vykonával do roku 1907, kdy ho
byl v čele
lyžařským

několik

dalších let. Tento

český

vystřídal

svaz se stal

Rossler-

zároveň

Ořovský,

který

prvním národním

svazem na světě. Pro ilustraci takové lyžařské velmoci jako je dnes Německo

a Rakousko založily svůj svaz v roce 1905 a skandinávské země, čili Norsko, Švédsko a
Finsko založily své svazy dokonce až v roce 1908?0

16

Od tohoto roku, kdy byl u nás založen svaz
svazem a ne už jednotlivými
trať

mistrovská

lyžařskými

hřebenech

rozhodnuto, že tento závod bude
každoročně, kromě

kdy byl závod sice
zároveň

trojnásobný

pořádána

jsou mistrovství

kluby. V roce 1903 bylo také stanoveno, že

bude mít délku 1O kilometrů. Od roku 1905 kdy se poprvé konal

mezinárodní závod po

Byl to

lyžařů,

vítěz

kilometrů,

Krkonoš a jehož délka byla 50

zařazen

bylo

mezi mistrovské závody, které se pak konaly

roku 1906, kdy se závod neuskutečnil a onoho památního roku 1913,
uspořádán,

ale

kvůli

náhlému zhoršení podmínek nebyl

závod, ve kterém zahynuli závodník Bohumil
tohoto závodu a jeho

přítel

Hanč,

dokončen.

do této doby

Václav Vrbata, který se ho pokoušel

zachránit. 21 V roce 1914 se konal poslední ročník tohoto závodu, protože jeho dalšímu
pořádání

v následujících letech zabránila I.

světová

válka. Po

ročních

znovu obnoven ( v roce 1920 ) a v opakujících se
současnosti,

ukončení

války byl závod

cyklech probíhá do

s výjimkou zaviněnou opět další válečnou situací v letech 1942- 1945.

V roce 1913 se

součástí

mistrovských

závodů

stal závod sdružený a o rok

později se mistrovství Zemní koruny české konalo i ve skoku na lyžích. 22

3.2.3 Charakter lyžování do roku 1918

Jak už jsem se zmínil v předchozích kapitolách, lyžování na našem území má
dlouholetou tradici. S lyžováním se
sport zajímali jen jednotlivci a
času

začalo

později

se tento druh zimních radovánek

koncem 19. století.

malé skupiny

začal rozšiřovat

Nejdříve

se o

lyžařských nadšenců.

lyžařský

Postupem

i mezi další obyvatelstvo. Velmi

k tomu přispěla skutečnost, že se začaly lyže vyrábět v Čechách a tudíž jejich cena byla
více dostupná pro širokou
věnovali

veřejnost.

Zajímavé je porovnání lidí,

kteří

se tomuto sportu

z geografického hlediska. V Praze byl tento sport spíše záležitostí majetnějších

vrstev. Naopak v krkonošských oblastech tomu bylo naopak. Zde byl tento sport
rozšířen především
.

mezi chudšími vrstvami
obyvatelstva. Velkou skupinu
.

přitom

tvořila mládež, která si tento zimní sport velmi rychle oblíbila. 23

Jak už jsem uvedl, tak počátky lyžování byly neorganizované a
lyžařských výletů.

Od této doby
začátky

Vše se začalo

můžeme hovořit

měnit

měly

charakter

v době, kdy u nás vznikaly první lyžařské kluby.

o vzniku organizovaného lyžování a s tím spojené i

závodního lyžování. Závody byly pořádány

17

právě

vzniklými

lyžařskými

kluby.

Před

světovou

druhou

turistiku.

Obě

lyžařských

formy

přitom

lyžování na závodní lyžování a

části

byly z velké

organizované a to

buď při

lyžařskou

jednotlivých

oddílech nebo v takzvaných lyžařských kroužcích, které vznikají při Sokolu,

českých

Klubu

rozdělit

válkou už lze

turistů

část

a malou

tvořili

potom

lyžaři,

kteří

nebyli nikde

organizováni?4 Tato situace trvala až do vypuknutí I. světové války.
V průběhu

!.světové

války potom dochází k výraznému omezení

sportu a to nejen na závodní úrovni, ale i v
lyžařského

k zastavení dalšího
českém,

v království

turistice.

Válečná

situace také vedla

vývoje. V průběhu války také zanikl Svaz

před

který

lyžařské

lyžařského

válkou

zastřešoval

lyžařské

kluby. Tento

nečinnosti

byla znát na

jednotlivé

svaz byl sice v roce 1918 obnoven, ale dlouhá doba jeho

lyžařů

vzájemných vztazích jednotlivých lyžařských oblastí. 25

3.2.4 Lyžování v letech 1918 - 1939

Již v roce 1918 byla obnovena
hodně lyžařských klubů
činnost

svazu

činnost

Svazu

jakoby mimo tento svaz.

a moc se jim nechtělo obnovovat válkou

lyžařů.

Týkalo se to

například

lyžařů.

I přes tuto událost

Zaměřovali
zpřetrhané

krkonošských

zůstalo

se spíše na svoji vlastní

vazby, které je poutaly ke

lyžařských klubů.

Obnovení

těchto

uspořádáno

první

vazeb si proto vyžádalo několik let vzájemných rozhovorů.
K obnovení závodní
poválečné

činnosti

došlo v roce 1920, kdy bylo

mistrovství v klasických disciplínách. A od tohoto roku se konalo pravidelně

až do roku 1941, kdy byla veškerá lyžařská činnost zakázána.
Po

skončení

lyžování spojeno

války byl

výhradně

přelomovým

rokem rok 1925.

s lyžařskými kluby, které byly

členy

Před

tímto rokem bylo

Svazu

lyžařů,

dále pak

s lyžařskými kroužky při Sokolu a KČT (po roce 1918 KČST) a jen malou část tvořili
jedinci,

kteří

sportovních

nebyli nikde vedeni. Po tomto roce se objevila celá

spolků

a organizací, které

měly

vlastní

lyžařské

odbory.

řada

Například

nových
to byly

Orel, Svaz junáků, DTJ a FDTJ.
Došlo také k rozdělení lyžování, tedy spíše
hlediska na kluby, které sdružovaly

české lyžaře

lyžařských klubů,

z národnostního

a kluby, které naopak sdružovaly jen

německou část obyvatelstva. České lyžařské kluby byly i nadále součástí Svazu lyžařů

naproti tomu

německé lyžařské

kluby v Krkonoších byly

18

zastřešeny

Hlavním svazem

německých spolků pro zimní sporty v ČSR ( v originále - Hauptverband deutscher

Wintersportvereine in der ČSR ) se sídlem v Liberci? 6
Přestože

se lyžování

poválečná hospodářská

podařilo

situace

Nebylo výjimkou, že se do

negativně ovlivňovala činnost

finančních problémů

velmi silné, majetné a se širokou
problémů
klubů,

celkem rychle se oklepat z válečného traumatu,

členskou

jednotlivých

klubů.

před

válkou

dostaly kluby, které byly

základnou. Pod tíhou

těchto finančních

pak byly nuceny tyto kluby "prodávat" své nejlepší závodníky do pražských

které

měly

finančních prostředků.

dostatek

řada

A tak se stalo, že celá

vynikajících závodníků z Krkonoš, závodila za pražské kluby. 27 I přes tento negativní,
bezesporu válkou
úroveň.

způsobený

fakt, se lyžování pozvolna vracelo na svoji

Bohužel netrvalo dlouho a vypukl nový

ovlivnil

lyžařský

sport. Za první

světové

neztratilo se, kdežto v průběhu druhé

válečný

výrazně

konflikt, který velmi

války bylo sice lyžování

světové

předválečnou

potlačováno,

války byl vydán zákaz veškeré

ale

lyžařské

činnosti.

3.2.5 Lyžování za II.

světové

války ( 1939 - 1945 )

Se začátkem druhé světové války nastaly v ČSR velké změny. Nutno říci, že ne
k lepšímu. Vše
přijata

začalo

roku 1938, kdy byla na mnichovské konferenci 28. a 29.

října

mnichovská dohoda. Pod touto dohodou byli podepsáni Hitler, Mussoliny,

Chamberlain a Daladier. Ač se tato dohoda přímo týkala Československa, tak jeho
zástupci zde

přítomní

nebyli. Tento fakt se dá shrnout slovy, "že se zde jednalo o nás,

ale bez nás". Výsledkem této konference byly kroky, které

měly

Hitlerovi usnadnit

ovládnutí Československa s co možná nejmenším úsilím. Bylo zde dohodnuto
"připojení" českého pohraničí

postoupení

části Těšínska

(Sudet) s převahou německého obyvatelstva k Německu,

s polským obyvatelstvem Polsku a jižního Slovenska s

maďarským obyvatelstvem Maďarsku. Československo tak přišlo o 40 % svého
průmyslu

ajeho zbylé území by nebylo možno ani vojensky hájit. 14.

na nátlak

Německa

března

1939 byla

vyhlášena samostatná Slovenská republika a následujícího dne byl

zbytek českých zemí okupován německou armádou: vznikl protektorát Čechy a Morava.
Český národ byl nacisty předurčen k poněmčení nebo vysídlení. " 28 Ovšem nejhorší

událostí, z hlediska

lyžařského

sportu byla, jak jsem již zmínil, ztráta pohraničí.
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Téměř

celé Krkonoše totiž spadaly do oblasti Sudet, které
Sudety od protektorátu

oddělovány

patřily Němcům.

A jelikož byly

hranicí a k její překročení byla nutná propustka, tak

se lyžování v těchto oblastech začalo vytrácet a přesunulo se více do vnitrozemí.
Zde se potom lyžování drželo do roku 1942, kdy byl vydán zákaz o přepravě lyží
a pořádání lyžařských závodů a kurzů. 29 Tato skutečnost byla příčinou ukončení
závodní

činnosti.

Poslední

skutečné

mistrovství bylo v roce 1941 a potom až v roce

1946.
Ještě předtím

1941 - 1942

než byla zakázána veškerá lyžařská činnost v roce 1942, byl v roce

definitivně

zrušen Sokol. Stalo se tak z nařízení K. H. Franka, které posléze

potvrdil i R. Hendrich. 30 Příčinou rozpuštění Sokola byla značná odbojářská činnost a
silné utužování myšlenek z první republiky, které měly vliv na myšlení národa.
Rozpuštění

Sokola neznamenalo jen zastavení jejich

samotné lyžování, protože v této
značné

době

cvičení,

byl Sokol organizací, která v

ale

mělo

sobě

vliv i na

sdružovala i

množství lyžařů a to zejména v menších městech a na vesnicích.
V roce 1942 byla nakonec veškerá

dočasně přerušena činnost

3.2.6 Přehled

lyžařská činnost

zakázána a s tím byla i

Svazu lyžařů, která se opětovně obnovila v roce 1945.

organizačních změn,

nejen v lyžování, po válce

Po druhé světové válce došlo k obnovení činnosti Svazu lyžařů RČS a to již
v roce 1945. Jejich činnost ovšem netrvala dlouho. V roce 1948 rozhodl Ústřední akční
výbor Národní fronty o splynutí všech
celonárodní

tělovýchovnou

tělovýchovných spolků, svazů

a

klubů

v jednu

organizaci. Touto organizací se stal Sokol. Po uvedení této

organizace v činnost fakticky zanikly veškeré

tělovýchovné

a sportovní organizace a

tím i Svaz lyžařů RČS. 31
V roce 1949 bylo ustaveno Ústředí lyžařů ČOS, které mělo na starost lyžařský
sport a veškeré

dění

s tím spojené. Prvním předsedou se stal Miloš Duffek. Téhož roku

vnikl v Praze Státní úřad pro tělovýchovu a sport ( SÚTVS ), který byl v roce 1952
nahrazen Státním výborem pro

tělovýchovu

a sport ( SVTVS ).

Současně

byla zrušena

ČOS a tím i dvojkolejnost v řízení TVS. Sokol dále organizoval tělovýchovnou a

sportovní činnost ne venkově. V roce 1954 byla ustavena Lyžařská sekce ( LS SVTVS)
a lyžařské sekce krajských a okresních výborů SVTVS.
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V roce 1957 byl zrušen SVTVS a nahrazen nově vzniklým útvarem ČSTV
(Československý svaz tělesné výchovy ), který fungoval už jen jako zastřešující

organizace pro jednotlivé sportovní svazy. 32 Lyžování potom měla na starost Ústřední
lyžařské sekce ČSTV, která se později přejmenovala na Československý (Český) svaz

lyžařů ČSTV a ten měl na starosti lyžování až do roku 1989.
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4.

Počátky

lyžování a lyžařského sportu na
Policku

4.1. První historicky dochované zmínky o lyžování v Broumovském výběžku

První historicky dochovaná zmínka o lyžování pochází z Broumova, která je od
Police nad Metují vzdálena jen 12
(

podrobnější

kilometrů.

informace o této

osobě

"Oním prvním

lyžařem

byl Emerich Rath

budou uvedeny v kapitole o významných

osobnostech lyžování na Policku ), který své první lyže dostal v době, kdy byl ještě
žákem

měšťanky.

dostal pár lyží."
vzbuzoval

Psal se rok 1896 a mladý Emerich od svého

značný posměch

od místních

starousedlíků,

uchvátilo zejména jeho vrstevníky a ti se pak

začali

tato podivná prkénka. Je zvláštní, že tento fakt
částí

Broumovského

kilometrů

německého

kamaráda

Byl prvním lyžařem, který jezdil po Javořích horách. Nejprve

33

výběžku.

od Broumova "

obyvatelé mohli s prvním

jeho

umění

zabývat otázkou jak si také

pořídit

neměl

ale postupem

odezvu a

času

nerozšířil

se do dalších

I když, jak už jsem zmínil, leží Police nad Metují jen 12

přes

kopec" a mezi

lyžařem

městy

byla

přímá

cesta, takže se

poličtí

setkat, ale nebylo tomu tak a vliv na lyžování na

Policku se neprojevil. První zmínky o lyžování v Polici nad Metují a na Policku
pocházejí "až" z roku 1903. 34

4.2.

Počátky

neorganizovaného lyžování na Policku ( 1903 - 1927 )

Lyžování má na Policku bohatou tradici. "Brzy poté, co se v závěru 19. století
objevili první .lyžaři na Benecku a Jilemnicku, objevili se i první
Metují.To bylo v roce 1903. Do Police nad Metují byly

přivezeny

lyžaři

v Polici nad

tehdejším soudním

radou Dr. Šilhavým, který je sem dovezl z Jilemnice, kam často jezdil na cesty."35
První
značný

lyžaři

to

neměli

v Polici nad Metují

rozruch a posměch od kolemjdoucích.
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příliš

jednoduché.

Většinou

budili

Významným rokem je rok 1907, kdy se v Polici nad Metují

malíř

Josef Vítek a

švec Jan Vanžura rozhodli zhotovit si vlastní lyže. "Po prvotních nezdarech jim bylo
jasné, že sami na to

nestačí

začali

lyže zhotoveny

a o pomoc požádali

kolářského

mistra z Pěkova. Když byly

se zabývat myšlenkou zhotovení vázání. Jejich vázání bylo

tvořeno dvěma řemínky.

Jeden

řemínek přidržoval špičku

boty a druhý

řemínek

se

upínal přes nárt. "36
První testování podomácku zhotovených lyží proběhlo v roce 1908 na Šolcově
kopci. První pokusy ale nedopadly

příliš úspěšně.

Problém byl ve vázání, které tyto

jízdy nevydrželo a vytrhávalo se. Proto se oba dohodli, že na druhý pokus už nebudou
používat řemínky, ale že boty na lyže v oblasti

špičky

a paty napevno

přibijí.

Bohužel

ani takto vyřešené vázání nevydrželo sjezdy opět konané na Šolcově kopci. 37
Když se ani tento pokus

nezdařil,

tak se oba

lyžaři začali

orientovat na studium

vyřešil,

když se jim dostal do

tehdejší dobové literatury. "Jejich problém s vázáním se
rukou vojenský

kalendář,

kde byli mimo jiné vyobrazeni

členové

vojenské stráže na

lyžích. A tam si všimli, že jejich vázání má volnou patu. Proto jejich další vázání

mělo

také volnou patu. Při sjezdu ze Šolcova kopce už toto vázání vydrželo, ale stále se jim
zdálo, že to není ono. To bylo také hlavním impulsem k tomu,

proč

se oba

zmínění

lyžaři rozhodli si nechat přivést originální lyže z Dolních Štěpanic, kde je vyráběl

Antonín Vondrák. To bylo v roce 1909."38 "Jejich ježdění mělo ohlas a hned následující
rok si další poličtí rodáci objednali také lyže z Dolních Štepanic. Hned v tomto roce,
kdy už

mělo

v Polici nad Metují lyže více lidí, se

výlety po okolí. Tyto výlety většinou
Bor a Klůčanka. "

lyžaři měli

obuv. Tu už nikdo originální

lyžařské

na místní kopce jako jsou Hejda, Ostaš,

originální lyže, tak problémem byla

neměl. Většinou

která byla ševcem upravena pro
ševců,

první

39

I když všichni první

jedním
ze
.

směřovaly

začaly uskutečňovat

potřeby

který zhotovoval
.

se proto používala stará

lyžařská

"bagančata",

lyžování. Mimo jiné, jak se mi podařilo zjistit,

lyžařskou

obuv na míru, .byl i můj

praděda,

Norbert

Hruška, z Bezděkova nad Metují. 40
Tehdejší

lyžařskou

často překážel při

výstroj

tvořily

dlouhé kalhoty a dlouhý zimník, který ale

pohybu a proto se šosy

připínaly

konce první světové války. 41

23

k pasu. Takto se lyžovalo až do

světové

Po první

přece

válce se pak

modernějšího

docházelo i k používání

jen

začalo

rozšiřovat

lyžování více

a s tím

vybavení. K lyžování se používala jedna

hůl,

jejíž pomocí se nejen brzdilo z prudkých kopců, ale používala se také k zatáčení.
světové

Po první

lyžařskou veřejnost

se

válce se začalo
začlenila

i

rozšiřovat

početná

sokolská mládež.

Metují se stal jednou z hlavních organizací, která
tak

hlavně

skupině

díky

lidí, která se v této

František Kincl, František Kohl, Sláva
Jindřich

Meissner,
Mmka,

Koutský, Bohouš
bratři

Miloslav Pohl,

Právě

šířila lyžařskou

době

Vyčítal,

Vojtěch

v Sokole

lidi. "Mezi

Sokol Police nad

myšlenku. Bylo tomu

vytvořila. Patřili

sem

Dr. Jaroslav Janoušek, Ladislav

Krtička (učitel),

Jenkové,

větší počet

lyžování mezi

Karel

Paulů,

z mladších Jaroslav

Kvapil, Jaroslav Holota, ale také

děvčata Marie a Anna Teichmanovy, Jana a Věra Pášmovy."42 Pro mládež byl v těchto

dobách významnou osobou legionář Šolc, který bojoval v !.světové válce v Itálii, kde
se naučil celkem dobře lyžovat. 43 A tak se jeho lyžařské umění, které v Polici nad
Metují a okolí

předváděl,

otázkou jak si snadno a
dřevěných

stalo velkou inspirací pro mládež a ta se

levně pořídit

začala

zabývat

podobné vybavení. Výsledkem bylo používání

prkýnek ze starých a velkých

sudů,

v jejichž

špičce

se provrtala díra a tudy

se potom protáhly provázky, pomocí nichž se zatáčelo. Takto vypadaly jednoduché lyže,
které byly rozšířeny mezi mládeží.
V roce 1923 bylo navrženo, aby TJ Sokol Police nad Metují
párů

lyží pro své

cvičence.

pořídila několik

Nejprve se zdálo, že návrh neprojde, ale nakonec bylo

dohodnuto, že se přece jen šest párů lyží koupí. Tyto lyže byly potom hodně využívány
především

sokolskou mládeží, která se

pravidelně střídala

v jejich užívání. Tyto

originální lyže se využívaly až do roku 1925, kdy si Sokol Police nad Metují
nové páry lyží.

44

pořídil

"Tyto lyže byly už vyráběny kolářským mistrem Františkem Hruškou

v Hlavňově. Původních šest párů lyží bylo darováno TJ Sokol Meziměstí."45 Vyráběné
lyže byly z kvalitního jasanového dřeva a měly na straně skluznice dva žlábky. Na takto
vyrobené lyže se pak přidělalo vázání krkonošského typu (viz. Seznam
a

později

vázání typu Huitfeld ( viz. Seznam

příloh,

příloh,

Obr.9)

Obr.8 ). Na mazání lyží se

používala obyčejná svíčka, která se dala normálně sehnat v ochodech. 46 "Od doby kdy
se v Polici nad Metují
rozšiřovat.

začaly vyrábět

první lyže, se

lyžařský

sport přece jen začal více

Bylo to dáno tím, že si poličtí rodáci mohli levně a rychle pořídit vlastní lyže

a když se jim s nimi něco stalo, nebyl problém je opravit a nebo si pořídit nové."47 Od
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této doby se
závodů.

také místní rodáci

začali

zabývat myšlenkou zorganizování prvních

To bylo koncem dvacátých let dvacátého století.

V roce 1924 se objevily i první pokusy o skok na lyžích. 48 "Začaly v Bukovici.
bukovičtí

V letech 1924-1925 si pak

lyžařští

můstek

nadšenci postavili malý

v Hlavňově, kde se pokoušeli o první skoky na lyžích. Tento můstek byl ryze amatérský,
stavbě

protože k jeho

nebyla použita žádná odborná předloha. Skákalo se na něm okolo

12 metrů a sloužil především k radovánkám mladých. Žádné závody se na nich
můstek

nekonaly. Bohužel tento

sloužil svému

účelu

jen

tři

roky a potom se nechal

pozvolna zarůst a dále se už nepoužíval."49
době

V této

byl významnou osobností lyžování v Polici nad Metují

Bohuslav Krtička. "Byl asi prvním člověkem, který při
způsob zatáčení.

sjíždění kopců

Jednalo se o kristianii a telemark. Tento

jedním z prvních amatérských

instruktorů

učitel

lyžování, který po

učitel

používal švihový

polické

skončení

malotřídky

byl

učil

své

školy

žáky jízdě na lyžích." 50 Od konce dvacátých let 20. století se na Policku začíná rozvíjet
druhá etapa lyžování. Jedná se o počátky závodm'ho lyžování.

4.3.

Počátky

organizovaného a závodního lyžování na Policku ( 1927- 1939 )

Mezníkem mezi sportovním a závodním lyžováním je rok 1927. V tomto roce se
v Bukovici

uskutečnily

lyžařské

historicky první

závody v běhu na lyžích. Jejich

organizátory byli členové TJ Sokol Bukovice, Karel Paul a Hejnyš. 51 "Tito sokolští
činovníci

se velmi podíleli na

šíření lyžařského

sportu mezi širokou

podíleli na šíření lyžování mezi sokolskou mládeží. Jak už bylo
konaly v roce 1927 v Bukovici.

Vítězem těchto

členem tehdejší finanční stráže. "
závodě

prvním

několik roků

52

sobě.

řečeno,

Také se

první závody se

prvních závodů se stal Filippi, který byl

Bohužel ostatní výsledky a informace o tomto

nebyly dochovány. Pro velký

po

veřejností.

úspěch

se pak tento závod opakoval i

"I v následujících letech prokázal své kvality strážník Filippi,

který svá vítězství opakoval v letech 1928, 1929, 1930 a 1933."53 Bohužel ani z dalších
ročníku

tohoto

Už na
lyžařů.

lyžařského

závodu se výsledky nedochovaly.

začátku třicátých

Do této generace

potom postavil

patří

let se ale

i známí

začíná

poličtí

objevovat nová generace mladých

rodáci

bratří

s přispěním bukovických sokolských

25

Jenkové. "V roce 1930 se

činovníků

skokanský

můstek

v Buk:ovici. Tento

můstek

sice neměl nájezdovou věž, ale už měl

dřevěný stůl.

Dne 21.

ledna 1931 se v Buk:ovici konaly okrskové závody. Závodilo se v běhu na lyžích na 12
km, ve kterém vyhrál polický rodák Jaroslav Bendl a závod ve skoku vyhrál další

polický rodák Oldřich Jenka, vyhrál výkonem 16 metrů." 54
Tyto závody

měly

velký ohlas nejen u

závodníků,

ale i u spousty

přihlížejících

obyvatel. Úspěch polických rodáků v tomto závodě měl za následek zřízení zvláštního
lyžařského

odboru v TJ Sokol Police nad Metují. Již k 1. lednu 1932

měl

tento odbor

32 členů. 55 Mezi těmito členy byli i oba vítězové lyžařských závodů, které se konaly
v předchozím roce v Bukovici. Už v roce 1932 se vybraní

členové

tohoto sokolského

odboru účastnili i župních lyžařských závodů. 56 V letech 1933 a 1934, se pro velký
úspěch

okrskových

závodů

v Buk:ovici v roce 1931, konaly okrskové závody

opět

v Bukovici. 57 Do těchto závodů se přihlásilo 20 členů polického Sokola. Na župních
závodech v Úpici dne 4.února 1934 dosáhli výborných výsledků Oldřich Jenka, který
tam

skočil

pátý.

18m, v běhu byl třetí a vyhrál sdružený závod. "Jeho bratr Joska byl v běhu

Poličtí

závodníci se

zúčastnili

v prosinci 1934

v Buk:ovici a v lednu 1935 okrskového srazu
členy.

58

lyžařského přespolního běhu

lyžařů rovněž

v Buk:ovici

svými 35

27.ledna 1935 vyhrál v Buk:ovici okrskový lyžařský běh žáků další z bratrů

Jenkových, Sláva." 59 3.února 1935 se dobře umístil na župních lyžařských závodech
v Malých

Svatoňovicích

dorostenec Foglar a v mužích Josef Jenka. Ten pak absolvoval

9.února speciální závodnický župní

lyžařský

ze Sokola Police nad Metují okrskových
župního přespolního
lyžařský běh

běhu

v Malých

kurs. 10.února 1935 se zúčastnili závodníci

lyžařských závodů

Svatoňovicích

v Machově, v listopadu

a v prosinci byl

uspořádán

okrskový

v Polici nad Metují. Navíc pak lyžařský odbor uspořádal14.prosince 1935

speciální lyžařský kurs na suchu za účasti 14 členů. 60
Vývoj

lyžařského

sportu na Policku

Jenky, tehdy jednoho z nejlepších
prezenční službě

vojenského
přípravu

výrazně

ovlivnilo narukování

lyžařských závodníků

Oldřicha

na Policku, k vojenské

k hraničářskému praporu č.2 do Trutnova. "Byl zařazen do speciálního

lyžařského

kurzu na Výrovce v Krkonoších, kde absolvoval speciální

založenou na nových tréninkových postupech s každodenními závody a na

tehdejší dobu už s moderní výstrojí, tj .lyží-běžek s vázáním Bilgeri (viz. Seznam příloh,
Obr.7 ). Stal se brzy instruktorem a dostal se do party známých lyžařských závodníků
Kováře,

Kadavého, Hilšera,

Havlíčka- vesměs závodníků
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sice z Krkonoš, ale jezdících

za pražské kluby. V této

partě

docílil

význačných

závodnických

úspěchů:

vyhrál

celostátní vojenské hlídky v Jánských Lázních o cenu gen. Kuttelvašera, v divizních
Zvičíně,

závodech v roce 1937 na
se umístil na 4.-5.
Havlíček

místě.

vyhrál závody v běhu, kde porazil

Tehdy jejich vojenská hlídka v sestavě

Kováře,

Kovář,

ve skoku

Kadavý, Jenka,

vyhrála vojenské závody Malé dohody. V roce 1938 ve dvoudenních

závodech celostátních hlídek v Olešnici

zvítězil společně

s Kovářem a Vávrou, jejich

hlídka vyhrála nejen divizní závody, ale i ve vojenských závodech na Špičáku na
Šumavě byla jejich hlídka hraničářů první."61

Jeho zkušenosti a

příklad

se projevily i na Policku a to

především

ve

zmodernizování závodm'ho výcviku se zaměřením na nové, mladé závodníky. "Tak např.
7.února 1936 se umístila hlídka Police nad Metují v sestavě
předním místě

bratři

Jenkové a Foglar na

v závodě brannosti v Deštném v Orlických horách a dorostenci Josef

Beran a Josef Šmíd na 4. a 5. místě. 16.února 1936 startovali na župních lyžařských
Svatoňovicích

závodech v Malých

Josef Jenka, Josef Beran a Foglar s dobrými

výsledky. Josef Jenka pak již jako známý závodník ve dnech 23.- 29.března absolvoval
lyžařský kurs ČOS na Černé hoře v Krkonoších. Dobře se umístil též na župních

závodech v přespolním běhu &.listopadu v Malých Svatoňovicích. " 62
Působení Oldřicha

Jenky jako instruktora na Výrovce

mělo

i další význam pro

polické lyžaře. "Tím, že byl stále na Výrovce, umožnil, aby tam do tehdejší noclehárny
v připojené vojenské

budově

jezdili i další

členové

polického Sokola. Nejen na

pravidelné zájezdy koncem týdne, ale i na týdenní dovolené a
velikonočních svátků,

hlavně

v období

kdy byl v okolí Výrovky nejen výborný lyžařský terén, ale hlavně

kvalitní sníh, jarní firn. A tak není divu, že se všichni

účastníci zaměřovali

moderního slalomu, který se po celé dny jezdil v ideálním terénu

řídkého

na nácvik

lesa a

kleče

pod Výrovkou." 63
Samozřejmě

se

poličtí

sportovci účastnili

závodů

i v širším okolí Police nad

Metují. Zúčastnili se i vyhledávaných závodů ČOS v Malých Svatoňovicích 17.ledna
1937, kde se

Oldřich

Jenka umístil v běhu na třetím

Beran byl v běhu šestý. Také na župních
Svatoňovicích

startovali

v dorostencích,

opět

Oldřich

se umístili na

lyžařských

místě,

ve sjezdu byl druhý a Josef

závodech 24.1edna 1937 v Malých

Jenka a Josef Beran v mužích a Sláva Jenka
předních

místech mezi prvními šesti. Na

lyžařských

závodech VII.okrsku Jiráskovy sokolské župy v Rokytníku 21.února 1937 se umístili
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Oldřich

Jenka první a Josef Beran

v Bukovici byl Josef Beran první,

čtvrtý.

Oldřich

Na

lyžařských

závodech X.okrsku 28.února

Jenka druhý. Dále závodil za muže Jaroslav

Mrnka, v dorostencích Sláva Jenka, Foglar, Josef Šmíd a ve sjezdu startovalo 19 žáků.
zúčastnili Oldřich

Závodilo se i ve skoku, kde se

Jenka a Jaroslav Mrnka. V dorostu

skoky vyhrál Sláva Jenka. 64
V roce 1938, 9.ledna, startovali na
Oldřich

Srbské

lyžařských

Jenka, Josef Beran,

župních

závodů

na

lyžařských

pořadí

závodech VII.okrsku ve Vysoké

ale bohužel není známé. 23.ledna 1938 se

Zvičíně zúčastnili Oldřich

Jenka, Josef Beran a

Věra

Čejková v dospělých, v dorostu Sláva Jenka. Ani zde umístění není známé. Ještě

7.února

lyžařských

1939 na župních

Svatoňovicích

závodech v Malých

se

v dorostencích umístil Sláva Jenkajako druhý. 65
"Zde je
závodníků

třeba

působila řada

poznamenat, že v letech 1937-1939

i mimo oblast Police nad Metují.

Příčinou

byl rozvoj

polických

zbrojařského průmyslu,

zejména pak automobilky v Mladé Boleslavi, kam odešla pracovat řada závodru'ků, jako
byli Josef Jenka a Celda

Vlček

z Police a

Kubeček

z Machova,

kteří začali

závodit za

Sokol Mladá Boleslav, zrovna jako Jiří Čejka, tehdy zaměstnaný ve filiálce
Živnostenské banky v Mladé Boleslavi. " 66
Všichni tito závodníci dosahovali dobrých
sokolskou jednotu.

"Například

výsledků

za výše uvedenou

Jenka a Vlček běželi ve vítězné hlídce tehdy populárního

turistického závodu Kozákov - Tábor a ve stejném závodě byli v další hlídce Kubeček a
Čejka osmí. Začal se jezdit dík výborným mladoboleslavským závodníkům Vinšovi a

Froňkovi též slalom. Na Malé Skále byl v okresním přeboru slalomu Čejka třetí.

Výborných výsledků dosáhli poličtí závodníci závodící za Mladou Boleslav na zimních
sletových hrách ve Vysokých Tatrách. V závodě štafet, ve kterém
(společně

běželi

Josef Jenka

s Fajstavrem a bratry Vránovými), byla tato štafeta třetí. Výkon Josefa Jenky

byl podnětem pro zařazení do oficiální štafety ČOS v rámci závodu slovanského
sokolstva,
společně s Tvrzníkem, Vítkem
a Bucharem, která tento závod vyhrála. Čejka
.
.
byl na těchto sletových závodech v kategorii juniorů v běhu na 1O km osmý. V běhu na
50 km zajel

výborně

Josef Jenka, který byl prvním ve

ll.třídě,

dále druhý v běhu na 18

km v přeboru SSS a 10. v přeboru ČOS a Celda Vlček byl čtvrtý v běhu na 50 km." 67

A tím

skončila

druhá kapitola historie lyžování na Policku.
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Skončila

proto, že

začala

třetí, tzv. protektorátní, když obsazením Čech a Moravy říšskými vojsky dne 15.března

1939, skončila existence ČSR a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.

4.4. Lyžování během II.

světové

války ( 1939 - 1945 )

Po mnichovské konferenci 1938 došlo k okleštění Československa. Tento čin
vyvolal značný odpor mezi obyvatelstvem. 68
Samotná oblast Police nad Metují a jejího blízkého okolí ležela
protektorátní hranice. To

mělo

za následek

rozdělení

této oblasti na

přímo

dvě části

na
-

protektorátní a německou. 69 Město Police nad Metují a Bukovice zůstaly v protektorátu
Čechy a Morava a Ostaš, vyhledávaný turistický objekt jak pro pěší tak i lyžařskou

turistiku, byl
Zajímavostí

nejdříve

je,

že

částečně

jen
proti

a

zabrání

geomorfologického útvaru, se zvedl

později úplně začleněn

do

tohoto

m.n.m.

značný

Italského a Habešského krále o pomoc a o

malého,

700

německé říše.

vysokého

odpor, který vyústil až v otevřenou žádost
přímluvu

k

německé straně,

aby byl Ostaš

vrácen Čechům. Bohužel ani přes nesmírné úsilí se tomu tak nestalo. 70
Po prvotním šoku z výsledků mnichovské konference, kde se jednalo " o nás,
bez nás", došlo k protireakci projevující se velkým rozvojem kulturního a sportovního
života. Vznikla celá
nových

řada

lyžařských závodů

nových sportovních

oddílů

a objevilo se velké množství

v mnoha místech. "Byly to

Bukovice a Police nad Metují

především

kromě

už stávajících oblastí

Machov, Vysoká Srbská, Rokytník, Hronov a

z těch vzdálenějších a význačných kromě již

dříve zmíněných

Malých

Svatoňovic,

také

Nový Hrádek, Olešnice a Kunvald. Silný lyžařský oddíl vznikl v Náchodě, který se díky
svému význačnému závodníkovi Pinkavovi (po válce byl jeho bratr známých filmovým
režisérem ve Zlíně) zaměřil, zejména na sjezdové discipliny." 71 Na všech těchto
závodech dosahovali poličtí závodníci velkých úspěchů.
V roce 1939,
lyžařský

konkrétně

závod. Tento závod

5.února, se konal v Polici nad Metují významný

uspořádal

Klub

českých turistů

Vinohrady. Jednalo se o

II.ročník klubového závodu o putovní cenu MUDr. V.Uttla. 72 Tento závod by se za

normálních okolností konal v Krkonoších, protože ale Krkonoše byly zabrány
německou
právě

armádou a staly se

součástí německé říše,

byl tento závod zorganizován

v Polici nad Metují. V závodě v běhu na 12 km, který
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měl

start na

náměstí

a

běželo

směrem

se Tomkovou ulicí

na

Bělý

a po okraji

lesů,

tj. po protektorátní hranici,

na Suchý Důl a zpět na náměstí, vyhráli poličtí závodníci Josef Jenka, druhý byl
Jenka.

Oldřich

Odpoledne se jel slalom na stráni u Šolcova lesa v Ochozi. Zde byl první

Oldřich Jenka. 73 "Není bez zajímavosti, že první ročník tohoto závodu, tehdy ještě

v Krkonoších, vyhrál

rovněž "poličák",

Vyčítal,

dvacátých letech, Sláva

vedoucím ve svazu lyžařů."
-

běžců,

74

jeden z

průkopníků

lyžování na Policku ve

který se v roce 1934 po kurzu a zkouškách

stal

"Dlužno poznamenat, že jedním ze špičkových závodníků

který závodil za tento vinohradský klub

lyžařů,

byl

rovněž "poličák"

František

Švejdar," 75 který se za války stal nadporučíkem anglického letectva. 76
"21.ledna 1940 na župních
třetí

dorostenec Sláva Jenka
X.okrsku v Hronově-

lyžařských

závodech v Malých

Svatoňovicích

byl

v běhu na lyžích. Na oblastním závodech VII., IX. a

Dřevíči,

kterých se

zúčastnili

Josef Beran, Josef Havlíček, Josef

Jirman a Karel Brož (dva poslední z Vysoké Srbské), byl dorostenec Sláva Jenka
Anna Jirmanová první. Na závodech v Kunvaldu vyhrál

Oldřich

Jenka

běh.

třetí,

Ve dnech

3.- 4.února 1940 se zúčastnil dorostenec Sláva Jenka dorosteneckých závodů ČOS
v Malých

Svatoňovicích,

které vyhrál. 11.února vyhrál

Jenka a ve sjezdu byl druhý za Brodkem. Díky

běh

na Nové Hrádku

těmto skvělým výsledkům

Oldřich

byl vybrán

Oldřich Jenka a Věra Čejková do lyžařské školy ČOS v Beskydech. 18.února 1940 se
zúčastnilo

okrskových

lyžařských závodů

v Polici nad Metují v rámci akce "Ukaž co

umíš" 13 mužů a 4 dorostenci. V běhu na 12 km byl Josef Beran třetí. 77 25.února 1940
byl na závodech MNS v

Machově

v běhu dorostu Sláva Jenka první, muže vyhrál Josef

Jirman z Vysoké Srbské, v běhu žen na 4 km byla druhá Anna Jirmanová a ve sjezdu
Josef Beran první." 78 Ve slalomu na Zvičíně byl Oldřich Jenka třetí. 12.ledna 1941 byl
na Novém Hrádku v běhu

mužů

na 1O km Josef Beran

dne se závodu ve sjezdu v Náchodě na

čtvrtý

a ve sjezdu první. Téhož

Dobrošově zúčastnili

Josef

Havlíček, Věra

Čejková a Oldřich Jenka. Věra Čejková byla čtvrtá. Na župních závodech sokolské

župy Jiráskovy - Podkrkonošské dne 2.února 1941 byli ve sjezdu Josef Beran desátý,
Oldřich Jenka ve slalomu čtvrtý, Věra Čejková ve sjezdu první, Věra Hubková (Machov)

druhá a

současně

vyhrála

též závod v běhu žen na 6 km. 4.ledna 1942 byla na

lyžařských závodech v Náchodě ve sjezdu na 1200 m Věra Čejková druhá, běhu se
zúčastnil

i Josef Havlíček. 18.ledna byl tento závodník v běhu na 18 km v Novém Městě
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nad Metují šestý. 8.února 1942 byla Věra Čejková ve sjezdu na 1 km vNáchodě
čtvrtá. 79
Těchto závodů

Metují, protože v této

se

poličtí lyžaři

době

už

neúčastnili

jako

členové

Sokola Police nad
rozpuštěno

už bylo sokolské hnutí v celém protektorátu

a

tak se dá říci, že tito závodníci závodili sami za sebe.
lyžařských závodů

Jeden z posledních

v Náchodě, kdy byl ve slalomu na

Dobrošově

za války se konal
Oldřich

začátkem

roku 1943

Jenka druhý za Pinkavou a ve

sjezdu na Novém Hrádku vyhrál. 80
"V tomto roce 1943 pak veškeré
těžkých

zim a porážek

německou

armádu a

neznamenalo, že
českými úředníky

Němců

závody

skončily,

protože v důsledku

v Sovětském Svazu, se musely odevzdat lyže pro

pochopitelně

lyžařský

lyžařské

vylučovalo,

se

sport na Policku

aby se závody

skončil.

na Oberlandratu v Náchodě se

pořádaly.

Díky známostem s některými

prostřednictvím

majitele firmy

A.Lowy -

tkalcovny v Bukovici a tehdejšího vysoce postaveného

průmyslníka

F. Schuha,

podařilo

získat

řadě

polických

Ale to

lyžařů, hlavně

německého

z řad

dřívějšího

Sokola, propustku do tehdejšího sudetského území a odtamtud se propašovaly lyže do
Krkonoš. " 81
Tyto propustky umožnily bývalým

členům

Sokola Police nad Metují jezdit

v zimách roku 1943 a 1944 lyžovat do Krkonoš. "Ukázalo se, že
respektive tamní "boudy",

byly jen

z vybombardovaného Porýní a Berlína.

řídce

Většina jich

opuštěné

obsazené rodinami

Krkonoše,

prominentů

byla opuštěných, až na pár vyjímek,

které obývali "protektorátní" příslušníci z Čech, kteří se sem dostali podobně jako lyžaři
z Police nad Metují.

Opuštěné

Krkonoše se tak staly místem, kde

si

užívali tamních nádherných plání a pilně trénovali sjezdové discipliny.

poličtí lyžaři

Současně

s nimi

zde začínali trénovat také pozdější mistři Čech z poválečných dob, jako byli Šponař,
Moserová, Brchel, Pittl, Wagnerovi a další.S nimi tam

poličtí lyžaři

navázali

přátelské

styky." 82

4.5. Obnovení lyžařské činnost po II.

světové

válce do roku 1953

Po skončení války a osvobození Československa nastala v celém národě velká
euforie. To

mělo

za následek ve velmi krátké
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době

rychlé obnovení nejen všech

materiálních podmínek pro nový život, ale i společenských akcí i sportovního života.
Hlavním centrem

poválečného

lyžování na Policku nebyl Sokol Police nad

Metují ani Sokol Bukovice, jak tomu bylo před válkou, ale veškerá sportovní
přesunula

činnost

se

do Machova, vzdáleného od Police nad Metují 6 km.

Důvody proč

se

právě

bezprostředně

Machov stal hlavním centrem lyžování

válce byly následující: "V zimních

měsících

profil terénu tady byl vhodný jak pro

běh

zde byly vynikající

sněhové

po

podmínky,

na lyžích, tak i pro skok a sjezd a

hlavně

se

zde vytvořila vynikající parta lyžařských nadšenců, ke kterým se posléze přidali i poličtí
lyžaři.

Mezi tyto nadšence
Kubeček

skokan

patřili

zejména Josef Jirman a Karel Brož z Vysoké Srbské,

z Machova a potom celá

řada

mladších

lyžařů

jako

například sjezdaři

Otta Plný, Král, Šilpert, Josef Vít, běžci Přemysl Adam, Vladislav Dítě, Stanislav
Jirásek, Miroslav Hejnyš. Tito machovší
místní sokolské jednoty bratech

lyžaři měli

Kubečkových,

silnou podporu ve

Robertu Dostálovi,

funkcionářích

knihaři

Winterovi,

Stanislavu Bittnarovi, hodináři Plném, zámečníkovi Plném a dalších. " 83
"Není proto divu, že už v první
uspořádány

Protože

závody na primitivním

lyžařský

zimě

můstku

po osvobození v roce 1946 zde byly
s dřevěným stolem a závody v běhu.

sport v Polici nad Metují prožíval krizi,

zúčastnili

se jich i

poličtí

závodníci bratři Jenkové, Jiří Čejka a Josef Beran."84 Řada z nich se pak později
zúčastnila

zimních sletových závodů v roce 1948 ve Vysokých Tatrách.

V roce 1947 se přihodila kuriózní událost. "Když byli machovští lyžaři na výletě
v Olomouci, všimli si, že se v příkopě nacházejí zbytky mostu od UNRy. Nedalo to
mnoho práce, aby se našli jedinci, kteří tyto zbytky koupili a přivezli do Machova s tím,
že se z nich postaví velký kovový můstek s nájezdovou věží." 85
Bylo jim jasné, že pro stavbu tohoto

můstku

už bude

zkušeností než jen jejich nadšení. Proto se machovští

lyžaři

zapotřebí přece

jen více

obrátili o pomoc k Jiřímu

Čejkovi, polickému lyžaři, který se znal z dřívějších let s tehdejším tajemníkem Svazu
lyžařů

Rudolfem
.

Krňourem. Při

možnost vypracování plánu
můstků,
lyžaři

jedné .jeho

můstku

cestě

s tehdejším

do Prahy za ním zajel a dojednal
světovým

odborníkem na stavby

stavebním architektem Jarolímkem ze Dvora Králové. Toho tedy machovští

pozvali.
Ke

Hůrce.

stavbě

skokanského

Po vyměření

stráně

můstku

byl

hlavně

díky svému profilu

určen

svah Na

a zejména jejího profilu architekt slíbil, že plán vypracuje co
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nejdříve.

Už během roku 1948 vypracoval plán můstku a především moderně vyhlížející

nájezdové
stavbě

věže,

zhotovené z prefabrikátů dovezené konstrukce mostu UNRA. Na této

se potom podíleli machovští

lyžaři, kteří

stále

ještě neměli

ovšem našli i takoví,
stavějící můstek

kteří

občané,

ale svou pomocí přispěli ke

její význam

zpochybňovali

a

chtěli

nechat tento

nově

se

zbourat.
uspořádání

prvních velkých

lyžařských

Jednalo se o !.ročník skoku na lyžích nazvaný O putovní štít Machova. Bylo to

v roce 1949 a závod se ještě konal na starém
Při

stolu.

i poličtí

tak dobré podmínky a zázemí. V průběhu stavby se

K obratu v jejich postojích došlo po
závodů.

stavbě

této

východočeského

příležitosti

uspořádán

byl

můstku

dřevěnou

konstrukcí nájezdu i

v Machově kurz pro

zúčastnil Jiří

kraje, kterého se

s

lyžařské rozhodčí

Volavka z Machova a

Jiří

Volke a

Jiří

Čejka z Police nad Metují. Kurs vedla známá lyžařská osobnost východočeského kraje,

mezinárodní rozhodčí Václav Holan ze Dvora Králové nad Labem. 86
Nový
kteří

lyžařský můstek

se podíleli na

stavbě

tohoto

krajská

lyžařská

krajského

přeboru dospělých,

1950."

dokončen

byl

v roce 1949." Velké nadšení všech lidí,

lyžařského můstku

přidělila

sekce SVTVS v Hradci Králové
tj.

mužů,

vyvolal fakt, že

nově

Machovu

vzniklá

uspořádání

žen a juniorů v běhu a skoku na lyžích na rok
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Těchto lyžařských závodů
východočeského

zúčastnili

se

stovky

Květa

Lelková, Marie Lukešová, všichni známí

závodníci z Vrchlabí, Harrachova, Trutnova, Bílé
závodníci z Machova i z Police nad Metují.
podíleli na organizaci a technické přípravě
"Krajské
a

a závodnic z celého

kraje s tehdejšími nejlepšími závodníky -jako byli Jaroslav Cardal,

Jaroslav Materna, Jaroslav Lukeš,

společenským

závodníků

přebory skončily

Právě

a

pochopitelně

všichni

tito poličtí závodníci se ve velké míře

závodů.

velkým

propagačním. Veřejnosti

Třemešné

úspěchem

a to jak sportovním, tak i

celého kraje a zejména

lyžařské veřejnosti

v celých Čechách
vstoupilo do povědomí,
že se vytvořilo nové středisko
lyžařského
.
.
.
sportu. " 88
"Tento

úspěch

znamenal, že krajská sekce lyžování v Hradci Králové

Machovu i další krajský přebor v roce 1952. V té
všechny standardní

tratě

době

byly na Machovsku

a tak bylo docela pochopitelné, že

přidělila

vytyčeny již

ústřední lyžařská

sekce

SVTVS v témže roce přidělila Machovu i uspořádání přeboru Čech na 30 km. Jedněmi
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z hlavních rozhodčích těchto závodů byli jmenováni Jiří Volavka a Jiří Čejka, kteří
úspěšně

absolvovali celostátní kurz

Tehdejšího

přeboru

na 30 km se

rozhodčích

a byli jmenováni již rozhodčími

zúčastnilo

mnoho známých

závodníků,

!.třídy

jako byli

Václav Weisshautel, Holec z Liberce a mezi jinými i populární profesor Lesnické školy
v Trutnově a pozdější děkan Institutu tělesné výchovy a sportu Bohumil Sýkora." 89
Také tento
spolupracovníků

závod, jehož

"trať

hřebene

města,

potom kolem pošty na

polických jatek na Stava v Bukovici, dál
přes Klůček
začátek

za pomoci polických
bělského

k Lipce a na Polici nad Metují, dále podél Havlatky v Polici

nad Metují, nad Manžurskem do

Dolu, na

vytyčena

a vedla od startu v Machově na Nízkou Srbskou a přes údolí

potoka a bělského

výstupem

byla

přes

Záměstí

a dál kolem

lesů

Hlavňov

silnici po okraji

na

a

k hlavňovskému rybníku, potom po polích ke konci Suchého

Hruškovy rokle a touto roklí ke

Hřibům

na Slavném, kde u bývalé

Ježkovy hospody byla občerstvovací stanice. Odtud byl sjezd do údolí Šarkánu a po
okrajích lesů nad Myslivnu v Řeřišném a údolím do Machova, kde se po průjezdu
náměstím pokračovalo

do Sedmákovic a po vystoupení na Machovská

končina

nad

lyžařský můstek na Hůrce po okraji lesů pod Bor a zpět do cíle v Machově." 90

I tento závod měl velký ohlas u lyžařské
že byl Machov v roce 1954
čtyřboji,

veřejnosti

pověřen uspořádáním

celého státu a tak není divu,

krajského

přeboru

ve kterém se jel závod v běhu, slalomu, sjezdu a skoku,

v lyžařském

rovněž

za

účasti

nejlepších závodníků z Čech, v němž se umístili machovští závodníci Stanislav Jirásek a
Otta Plný na devátém respektive desátém

místě,

ti

patřili

v té

době

mezi nejlepší, což

oba potvrdili i na celostátním mistrovství této discipliny v témže roce ve Špindlerově
' 91
Ml yne.
v

34

5. Závodní lyžování na Policku spojené
s lyžařským oddílem TJ Spartak Police

5.1.

Lyžařská činnost

Další rozvoj
přestože

1953,

definitivně

v Polici nad Metují ( 1953 - 1957)

lyžařského
ještě

to trvalo

sportu a posléze i

lyžařského

oddílu je spjat s rokem

lyžařský

sport obnovil naplno a

změn

byl konec roku 1953.

pár, let než se zde

se stal sportem číslo jedna.

Jedním ze základních

momentů

nastávajících

"Významný machovský činovník Jiří Čejka obdržel dopis od výboru TJ Sokol Police
nad Metují, ve kterém byl požádán, aby svou
kterou

věnuje

Machovu,

přenesl

činnost

organizační

a zejména

do Police nad Metují a tam

přivedl

práci,

k životu závodní

lyžování. Čejka s tím souhlasil, i když si byl vědom, že k tomu, aby se zde mohlo začít
zase naplno závodit je

potřeba

kteří

organizačně

by byli ochotni

potřebného

sportu. "

spousta dalších

věcí. Především

spolupracovat a

finančně

účastníků

materiálového vybavení a získání

se jednalo o další lidi,
se podílet na zajištění

k provozování samotného
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Určitá

možnost nastala, když v roce 1954 ministerstvo školství rozhodlo, že

v místech, kde k tomu budou předpoklady zejména po odborné stránce a vedení, budou
vytvořeny

sportovní školy. A s vytvořením

jejich vybavení,
tělovýchovným

lyžování

vůbec

přičemž

tyto školy

orgánem. Veškeré
neprovozovalo a

těchto

měly

naděje

být
ale

ředitelství

škol byly spojeny

řízeny
ukončil

školy

finanční

po odborné stránce

tehdy ke sportu a

negativní postoj. Zajímavé je, že tomu tak bylo i Machově, kde byl v této

vytvořeny

na

Metují a

Broumově.

v Broumově

doporučení

krajské

Obě

lyžařské

lyžařské

tělovýchově

době lyžařský

sportovní školy byly

sekce v Hradci Králové, v Teplicích nad

tyto školy vedené v Teplicích

učitelem Pozděnou

příslušným

fakt, že se v Polici nad Metují

mělo

sport na vysoké úrovni. Nakonec to dopadlo tak, že

dotace na

učitelem

Poznarem a

byly vybaveny nejen materiálem ( lyže, hole a
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větrovky

) ale i

finančními

očekávání.

nesplnily
finančních

dotacemi.
činnost

Jejich

vůbec

dotací nebyly

Později

se však ukázalo, že

obě

školy zdaleka

v zimě 1954 - 55 byla minimální, možnosti

využity, takže je po

skončení

roku bylo nutné vrátit.

"Toho se pokusil využít Jiří Čejka, který po informacích od tehdejšího lyžařského
referenta krajského výboru Otty Schnellera a na

základě

jeho

zorganizovat sportovní školu v roce 1955 v Polici nad Metují.

doporučení,
Neměl

se pokusil

to však

vůbec

jednoduché, protože zde nebyli ani závodníci, ani osoby pro organizaci a na škole se
setkal spíše s nezájmem. ,.93
Takovým zlomovým okamžikem, který
v Polici nad Metují, byl

seminář rozhodčích,

měli

své přednášky.

těch, kteří měli
příležitosti

myšlenku sportovní školy

který uspořádala okresní lyžařská sekce ve

dnech 10.-11.září 1955 v Polici nad Metují a
představitelé ústřední lyžařské

přiblížil

Machově.

seminář

Na tento

byli pozváni

sekce z Prahy, Miloš Duffek a Otto Kulhánek,

Těchto seminářů

se

zúčastnilo

o práci v lyžování zájem a byli

kteří

zde

celkem 20 osob z okresu, a zejména

činní

už

při

akcích v Machově.

Při

této

došlo k vytvoření skupiny lidí, kteří byli ochotni spolupracovat i v Polici nad

Metují. Nato se podařilo Čejkovi, přes naprostý nezájem, ředitele školy přemluvit a
uspořádat

na podzim roku 1955 v jednotlivých třídách

přednášky

o lyžování

současně

s náborem k pravidelnému výcviku. Po skončení této akce obdržel Čejka dopis od
ředitele

školy se jmény

lyžařského

přihlášených žáků, kteří měli

výcviku. Vlastní

cvičení začalo

pět žáků

nakonec dostavilo pouze

zájem se

účastnit

10.prosince 1955. K tomuto

ze všech

přihlášených.

Byly to

pravidelného
cvičení

se ale

žáci Skalický,

Rejman, Sammek, Exner a Bednář.
"Cvičení

probíhalo

Cvičení

bylo

zaměřeno

lyžařské

filmy a byl

pravidelně.

V období kdy nebyl sníh se

cvičilo

v

sokolovně.

na fyzickou zdatnost a teorii lyžování, byly také promítány

rozdělen inventář,

který byl na pokyn krajské sekce

částečně

předán ze sportovní školy z Teplic nad Metují."94

Dne 5.února 1956 byly
sokolovny.
hraně

Trať

uspořádány

první závody v běhu na lyžích se startem u

vedla pod Havlatkou nad Manžursko, až na vršek Zákopanice a po

Havlatky a jejím

úbočí zpět

do cíle u sokolovny.

Přihlásilo

se celkem 40

startujících. V žácích do 10 let na 500 m byl první Beran Josef (syn jednoho
z vynikajících lyžařů 30. let ), před Pivničkou, třetím Švejdarem a Weisserem Jiřím
(později

známým

členem

skupiny Plavci). Na 1 km v kategorii 10 - 12 let byl první
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Exner Pavel, před Králem, Thérou a Zdeňkem Lajerem V závodě na 2 km (kategorie 12
- 14 let ) byl první Teichman Miloš,
Závodu se

účastnila

děvčata.

i

před

Prouzová Jaroslava,

Růžena před

Kyselová

před

Josefem Lajerem, Reimanem a

V kategorii do 1O let se

běželo

Průšou.

na 600 m - první byla

Vackovou Marií, v kategorii 10-12 let na 1 km vyhrála

svou sestrou Zdenou a v kategorii 12-14 let na 2 km

zvítězila

Prouzová Jana před Královou Bedřiškou. " 95
Tehdy se objevili i první pomocníci
Patočka,

Josef Plný, tedy všechno lidé,

při

organizaci

kteří

závodů- Jiří

Volke, Jaroslav

se podíleli na organizování

závodů

v Machově těsně po válce. 96 Další závody pak byly na stejných tratích 11.března. Počet
závodníků

se zvýšil na 79

startujících."Vítězové

byli do 10 let

opět

Josef Beran, do 12

let Pavel Exner, v děvčatech

zvítězila

lyžařské

o závod ve slalomu, který se konal na Havlatce nad

závody byly

rozšířeny

Jaroslava Prouzová a Dáša

Vlčková.

Tyto

dívčí školou. Závody měly velký úspěch a hlavně velký ohlas u veřejnosti. ,.97 Od tohoto

okamžiku se dá říci, že se lyžování v Polici nad Metují naplno vrátilo mezi vyhledávané
a oblíbené sporty.
V roce 1956 pak nastaly

určité

problémy s vedením

lyžařského

přílišná

"vedení TJ Sokol Police nad Metují se totiž nelíbila

oddílu, protože

autonomie ve vedení

lyžařského oddílu. Tento problém byl ale po schůzce Jiřího Čejky a výkonného výboru

Sokola urovnán. ,m
počet cvičenců,

V listopadu 1956 se zvýšil

takže

kromě

i nadále

působícího

trenéra Jiřího Čejky, začal vypomáhat i Jiří Volke a jako host Miroslav Hejnyš
z Machova. V této

době

se

začal pravidelně účastnit cvičení
lyžařského

z významných osobností polického
"sportovce"

působí

až do

uspořádáno prostřednictvím

současnosti.

okresní

Na

lyžařské

pozdějších

oddílu
závěr

sekce

i Antonín Pohl, jedna
let, který v polické

roku, 31.prosince 1956, bylo

soustředění

v Machově. Z polické

SŠD se zúčastnili Bednář, Lamka, Linhart, Holý, Zdeněk Lajer, Antonín Pohl, Průša,
Teichmann. Trenéry mládeže byli učitel Poznar a Čejka, dospělí měli instruktory
Hejnyše a Volkeho. 99
V roce 1957 bylo nakonec
v Teplicích nad Metují a v

definitivně

Broumově.

sportovní školy v Trutnově. Protože
zrušených

lyžařských

škol a to jak

rozhodnuto o zrušení sportovních škol

Veškerý jejich

poličtí lyžaři
materiálně
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byli

tak i

inventář

přímo

byl

přesunut

do

dotováni z těchto dvou

finančně,

bylo dohodnuto, že

v Polici nad Metují bude existovat
inventáře

dotaci na nákup

lyžařská

i na organizační

škola dál a dostane

určitou částku

jako

činnost.

"V tomto období se opět obnovil spor se Sokolem Police nad Metují, respektive
nově

s tehdy

členové těžce

začala

nesli, že se

bez jejich

vědomí

prováděla

celá

schůzka

tělovýchovnou

vzniklou

a

hlavně

jednotou TJ Spartak Police nad Metují. Její

rozvíjet rozsáhlá

tělovýchovná činnost

bez jejich vedení. Tato

tělovýchovná

činnost

mezi mládeží
větší

byla mnohem

než

jednota. Proto byla svolána na 7.února 1957 zvláštní
členům

výboru TJ, na které byl

výboru jednoty

vysvětlen

systém sportovních

škol, které jsou financovány zvláštními dotacemi mimo jednotu

přímo

krajským

výborem ČSTV a kterému podléhají i metodicky. Výbor jednoty nakonec vzal na
vědomí existenci SŠD s tím, že bude bude finančně a metodicky řízena přímo krajskou

sekcí lyžování. Dohodli se tedy, že SŠD bude zařazena jako samostatný oddíl, ze
kterého bude ovšem Čejka podávat zprávy o činnosti TJ Spartaku Police." 100
V únoru 1957 se
Ludvík

Pivnička, kteří

začali

účastnit cvičení

a pravidelného tréninku Josef Beran a

se v žákovských kategoriích náborových

prvních místech. V tomto roce se také poličtí

lyžaři

závodů

umístili na

poprvé zúčastnili krajských přeborů

žactva ve dnech 22.-24.února 1957 v Jánských Lázních. "Vedoucím výpravy byl

Jiří

Volke, který měl v polickém oddílu společně s Jiřím Čejkou na starosti přípravu
mládeže. V těchto závodech se umístili v běhu na 1 km
desátý a Ludvík

Pivnička

Pohl sedmnáctý,

Průša

dvanáctý, v

běhu

dvacátý pátý a

Zdeňka

dosáhnout

nějakého

Hofmana. Tento

lyžaři neměli

Lajer pátý, Josef Beran

na 2 km byl Lajer Josef patnáctý, Antonín

Bednář

šestadvacátý.

závod ve skoku, kterého se zúčastnili také někteří poličtí
nepodařilo

Zdeněk

lyžaři.

Součástí přeboru

byl i

Nutno ale říci, že těm se

lepšího výsledku. Jedinou výjimkou bylo šesté místo

neúspěch,

pokud to tak nazveme, byl

způsobem

tím, že

poličtí

kde trénovat skok, protože na rozdíl od Machova, zde nebyl žádný

skokanský můstek.'dOI
Na

závěr

sezóny byl

uskutečněn

byl organizován okresní

lyžařskou

Antonín Pohl, Lamka a

Zdeněk

množství polických

lyžařů,

zájezd na

Luční

boudu v Krkonoších. Zájezd

sekci v Náchodě. Z Police se tohoto kurzu

Lajer.

Původně

se tohoto kurzu

mělo účastnit větší

ale vedení základní školy odmítlo pustit

žáky s odůvodněním, že jejich

prospěch

zúčastnili

některé

vybrané

není takový, aby mohli jet na zájezd na hory

38

učení.

místo

Tento fakt jenom potvrdil

skutečnost,

úplně

že se vedení školy

neztotožnilo s lyžařskou činnost v Polici nad Metují.
Před
běhů,

nadcházející zimní sezónou se

poličtí lyžaři účastnili

celé

řady přespolních

které se konaly v Broumově a v Náchodě.
V listopadu 1957 pak byl postaven provizorní skokanský

Tato stavba byla realizována na
roku, kde se polickým

základě výsledků

lyžařům příliš nedařilo.

okresního

dokončení

Po

můstek

přeboru

tohoto

na Havlatce.

z

předchozího

můstku

se

začalo

naplno s nácvikem a tréninkem skoku. 102
V prosinci se
krajského

několik

soustředění

vybraných

závodníků

zúčastnilo

z Police nad Metují

žactva, které vedli v Jánských Lázních známí závodníci

z Trutnova, Šípek a Hampl. Na konci tohoto soustředění se uskutečnily kontrolní
závody v běhu. V mladších žácích
Klimeš sedmý. Závody starších

skončil Zdeněk

žáků

Lajer pátý, Beran Josef byl šestý a

pak dokonce vyhrál Antonín Pohl

před

známým

trutnovským závodníkem Žižkou, což byly v rámci kraje pěkné úspěchy. Tyto úspěchy
byly potom kladně hodnoceny v závěrečné zprávě ze soustředění. 103 Ve zprávě se uvádí,
že: "Všichni

zúčastnění

jsou co se výkonnosti týká celkem velmi šikovní, až na

Hofmana. Pohl se podle Šípka na skokana nehodí nebo prostě není schopen skoku na
můstku

s 20 m. Po technické stránce jsou úplní začátečníci, ale jsou to

z nichž byli pochváleni Beran, Lajer a

Křížová.

děti

velmi tvárné,

Plná byla vyzvednuta pro výborný

fyzický fond. Nejvíce se líbil Beran, který za jedno odpoledne dovedl okopírovat
správnou techniku

střídavého

kroku a vzbudil velkou pozornost i u

příslušníků

reprezentačního družstva běžců ČSR ( Cardala a Teplého ). Kamen úrazu však bylo

vybavení

těchto dětí,

byly na tom ze všech

nejhůře

ale

patřily

mezi

nejukázněnější

a

nej snaživější. ,d 04

5.2.

Nejslavnější

éra lyžařského sportu v Polici nad Metují ( 1958-1975)

Rokem 1958 začíná jedno z nejúspěšnějších období polické sportovní školy,
později změněné

na Lyžařský oddíl Police nad Metují.

Začátkem

ledna byly uspořádány

náborové závody. Těchto závodů se účastnili jednak stávající členové SŠD, tak i
naprostí

amatéři.

Cílem

lyžařských oddílů

těchto závodů

byla jednak možnost

poměřit

se s lyžaři jiných

i hledat nové talenty, které by se mohly stát novými

39

členy

a

začít

trenérů.

trénovat lyžování pod vedením zkušených polických

Na

těchto

závodech

obsadili závodníci polické "sportovky" všechna první místa. 105 Jejich dobrá
připravenost

se posléze potvrdila na následných okresních

v Machově, kde

poličtí lyžaři

obsadili

opět

přeborech

všechna první místa

12.ledna 1958

před

machovskými

závodníky. 106 "Ve stejném duchu se nesly i další okresní lyžařské přebory v Náchodě,
kde poličtí opět obsadili všechna první místa.'d 07
Tyto

úspěchy

vedly k tomu, že se o polických
úspěších

okresní úrovni, ale o

jejich

členů

se

lyžařích začalo

vědělo

i ve

mluvit nejen na

vzdálenějších

oblastech

republiky.
Na
zúčastnili

základě těchto výsledků

byli

poličtí lyžaři

přeborů. Největšího úspěchu

krajských

pozváni do Kunvaldu, aby se zde

dosáhl žák Josef Lajer, který se

umístil v běhu na devátém místě ze 35 startujících. 108 "Ještě většího úspěchu dosáhl
Antonín Pohl v únoru téhož roku na krajských

přeborech

žactva ve Vrchlabí. Stal se

prvním polickým přeborníkem v běhu starších žáků na 2 km. I další poličtí lyžaři
pěkných výsledků.

dosáhli

čtvrtý skončil

V mladších žácích v běhu na 1 km byl

Josef Beran, osmý byl Lindr, desátý Klimeš a

Zdeněk

Lajer

třetí,

žákyně Vlčková

byla

osmá." 109
"Těmito

výsledky potvrdili

vynikající technickou
nejdříve

úroveň.

nejen svoji dobrou fyzickou

Vedoucím výpravy byl Miroslav Hejnyš, který
času

jako spolupracovník a poradce, ale postupem

z předních

lyžařských trenérů

na Policku podílející se na

Ve stejném roce se v Malých
zúčastnili

dorostenecké

štafetě

krajského

za Broumov,

ač

Jiřího

jak široké

byli

štafet. V tomto

ještě věkem

působil

lyžařské

Berana.

Svatoňovicích poličtí lyžaři

přeboru

ale i

se z něho stal jeden

přípravě

základny, tak i polického rodáka a olympionika v jedné osobě,

Sychrovský,

připravenost

Pohl Antonín a

závodě

žáci. Tato štafeta

startovali v
skončila

na

celkovém třetím místě.'.tto
23.února 1958 byly
Metují a

současně

uspořádány

i poprvé závody ve skoku na malém

"V březnu se trénovalo poprvé

společně

běhu

v Polici nad

sněhovém můstku

na Havlatce.

druhé náborové závody v

s Miroslavem Hejnyšem v Machově a současně

se poličtí závodníci zúčastnili poprvé celostátního přeboru žactva v Harrachově, kde byl
Antonín Pohl v běhu staršího žactva na sedmnáctém

40

místě

ze 65 startujících,

přičemž

Pohl byl nejlepší z východočeského kraje. V běhu na lyžích mladšího žactva byl Zdeněk
Lajer čtrnáctý a Josef Beran dvacátý z 50 účastníků." 111
Na

výběrových

v Kořenově byl Antonín Pohl
vítězem

třetí

) ze 477 startujících.

ve sdruženém

závodě

v běhu straších

Kromě běžeckého
skončil

závodu ve skoku na lyžích, kde
skončil

23.března

závodech libereckého a královéhradeckého kraje
žáků

(byl nejlepší z kraje, jen 4s za

závodu se Antonín Pohl

na dvacátém

účastnil

i

třetím místě. Celkově čtvrtý

( dnes nazývaný severská kombinace ), hned za krajským

přeborníkem Žižkou. 112 Na závěr sezóny bylo uspořádáno soustředění na Luční boudě
Nespěchala

v Krkonoších, ve dnech 18. - 20. dubna 1958, za vedení Otty

a

Jiřího

Čejky. 113

"V měsících kdy nebyl v Polici sníh, se poličtí

lyžaři zaměřili

na lehkou atletiku,

volejbal, lezení na pískovcových skalách v Teplicích nad Metují a Adršpachu a brigády
na koupališti." 114 Hned na začátku zimní sezóny si někteří závodníci sami postavili
sněhový můstek

zde nalézají

Na Zámečku u Bukovice. "Po bližším prozkoumání bylo

výhodnější

zjištěno,

podmínky pro skok v porovnání se skokanským

Havlatce. Proto bylo nakonec dohodnuto, že se zde postaví nový,

že se

můstkem

dřevěný

na

skokanský

můstek, kde se bude trénovat skok." 115
Současně

v tomto roce došlo k významné organizační

změně.

Sportovní školy

dorostu (SŠD) byly ministerstvem školství zrušeny a místo nich byly vytvořeny tzv.
Výcvikové základny mládeže ( VZM)

řízené

a financované

přímo

okresními výbory

ČSTV a s dotacemi od krajských výborů.

"V nastávající zimní
vynikajících
účastníků

výsledků,

sezóně

roku 1959 byl zahájen trénink už v září. Na základě

kterých dosáhli

poličtí lyžaři

VZM v průměru už na 20, takže

trénovat i Miroslav Hejnyš, který se

v uplynulé

kromě Jiřího

přestěhoval

sezóně

Volkeho

stoupl

začal občas

počet

naplno

z Machova do Police nad Metují.

Úspěchy z minulé sezóny potvrdily i tabulky, které byly vydány krajskou sekcí lyžováni

v Hradci Králové a kde se v mladších žácích umístili
třetím

respektive

čtvrtém místě,

ze starších

místě prvním. Vlčková byla v kraji osmá."

V říjnu se

"Na

Lyžaři

závěr

Lajer a Josef Beran na

pak byl Antonín Pohl dokonce na

116

činnost soustředila hlavně

v Broumově a v Náchodě.
prvních místech.

žáků

Zdeněk

na

přespolní běhy,

které se konaly

z Police nad Metují se na nich umístili

podzimní

přípravy

41

byl

uspořádán

většinou

na

zájezd do Krkonoš

s dvoudenním

soustředěním

na Náchodské

boudě,

kde byl

společný večer

s instruktáží s národním mužstvem vedeným Bohoušem Sýkorou a za

přítomnosti

reprezentantů ČSR Matouše, Prokeše, Čilíka, Bartákové, Krasilové a Harvana."

Na

základě

všech

těchto organizačních změn,

kdy

činnost měla

spojený
117

být financována

okresním výborem ČSTV přímo přes tělovýchovnou jednotu, byla výcviková základna
mládeže
oddíl

změněna

oficiálně

Hvězda

na

Lyžařský

zahájil svou

oddíl TJ Spartak Police nad Metují. "Tento nově vzniklý
činnost

15.ledna 1959

propagačním večerem

s promítáním lyžařských filmů. Poprvé byl vypracován plán činnosti

oddílu na rok 1959.

Počet účastníků

bylo, že do práce, zejména

vzrostl už

průměrně

organizační při různých

na 26

cvičících

v hotelu

lyžařského
důležité

a

podnicích a závodech, se zapojili i

rodiče 1yžařských závodníků." 118

Na závodech ve Vrchlabí byl Antonín Pohl první v mladších dorostencích
v běhu na 5 km a JosefLajer byl
dorostu v Malých

Svatoňovicích

Josef Lajer při svém

běžeckém

čtvrtý

z 19 startujících. Na krajských přeborech štafet

byla polická štafeta druhá, a to jenom díky tomu, že

úseku zabloudil. Na krajských

starších žácích na 2 km Sammek desátý, Lindr dvanáctý,

přeborech

Zdeněk

žactva byli ve

Lajer a Král

čtrnáctý

respektive patnáctý ze 68 startujících. V mladších žácích byl Hanousek sedmý, Jan Pohl
devátý a Jaroslav Jenka čtrnáctý ze 35 startujících.
V únoru 1959 byl zahájen trénink skoku na lyžích už na novém
můstku

dřevěném

Na Zámečku.

Na krajských přeborech ve Špindlerově Mlýně byli v běhu na 5 km Antonín
Pohl a Josef Lajer
sdruženém

stejně

závodě,

na pátém

místě,

takže se jako první

ve skoku byli oba

poličtí lyžaři

republiky v běhu na lyžích. Na mistrovství republiky
Antonín Pohl na dvacátém
byl Pohl desátý a Lajer

čtvrtém místě,

čtrnáctý

a

rovněž

tak ve

kvalifikovali na mistrovství

skončili

JosefLajer byl o

a ve sdruženém

třetí

v běhu (ze 70 startujících)

čtyři

místa horší. Ve skoku

závodě skončil

Pohl šestý a Lajer

osmý (jako druhý a třetí z kraje ). 119
Už v průběhu
přímo Lyžařský

předcházejícího

oddíl TJ Spartak,

roku a

účastnili

hlavně

se

pak od roku 1959, kdy byl

lyžařských závodů

utvořen

kromě příslušníků

SŠD a později výcvikové základny i někteří dospělí závodníci. "Byl to především Otta
Nespěchal,
výsledků

který patřil v té

době

i v rámci krajských

nejen mezi nelepší na okrese, ale dosahoval výborných

závodů.

Navíc pomáhal i

42

při

trénincích mládeže.

Kromě

toho startovali za muže i

někteří

další závodníci, zejména z těch starších

byli Miroslav Hejnyš (trenér polických

lyžařů),

ročníků,

jako

Josef Gratz, Josef Beran starší (otec

významných závodníků, bratrů Josefa a Jiřího Berana) a Jiří Čejka. Jejich starty se
přebory,

omezovaly na okresní

na místní závody a na tehdy oblíbené zimní Sokolské

závody branné zdatnosti." 120
V říjnu roku 1959 byla VZM rozšířena už na 30
dvě

družstva,

družstvo bylo

přičemž

účastníků,

proto byla vytvořena

do vedení jednoho z nich byl jmenován Miroslav Hejnyš. Toto

zaměřeno

na pravidelný trénink. Jeho

členy

poličtí lyžaři

byli ti nejlepší

Pohl, Lajer a Sammek . 121
Ve dnech 19. - 20.prosince 1959 bylo

uspořádáno

dvoudenní

soustředění

na

prvním sněhu na Hradecké boudě v Krkonoších. Vedoucími byli Čejka a Hejnyš.
Z polických

lyžařů

Lamka, Klimeš a
závodě

tam pak

Zdeněk

zůstali

Lajer. Na

na další
závěr

tři

byl

dny na krajském

opět uspořádán

soustředění

Sammek,

kontrolní závod. V tomto

byli jako nejlepší z kraje Sammek první, Lamka druhý, Zd. Lajer pátý a Klimeš

sedmý. Na

vánoční

soustředění,

které se konalo od 25. - 29. prosince v Harrachově,

pak byli pozváni poličtí dorostenci Antonín Pohl a Josef Lajer.
přeborech

Na okresních
v běhu a dali tím
sdruženém

jednoznačně

závodě

v roce 1960 obsadili

poličtí lyžaři

všechna první místa

najevo své výborné postavení v okrese. Ve skoku a ve

byli ve starších žácích první

Pivnička,

druhý

v mladším žactvu byl Josef Jenka první, v dorostu všechny závody
sdružený) ovládli a

zvítězili,

v mladším dorostu

zvítězil

první ve starším dorostu. V následujících krajských

Zdeněk

(běh,

Lajer,

skok a závod

Antonín Pohl a Josef Lajer byl

přeborech

byl v mladším dorostu

první Antonín Pohl a sedmý Samek, ve starším dorostu byl JosefLajer pátý.
1O.ledna 1960
výběr

nových

talentů.

proběhly

v Polici další náborové závody, které byly zaměřeny na

Tyto závody vyhrál

Jiří

Beran (bratr Josefa Berana) v kategorii

žáků, v žákyních byla první Magda Šmídová. V dalších náborových závodech byl první
Jiří

Beran, v děvčatech

závodech se

zvítězila

předchozí umístění

Vlasta Hejnyšová.

Pořadí

v žácích potvrdilo, protože

na již

třetích

náborových

opět zvítězil Jiří

Beran a

v děvčatech vyhrála Zdeňka Čejková.
Na zimní Spartakiádě Královehradeckého kraje ve Špindlerově Mlýně v únoru
1960 byli ve starším dorostu v běhu na 10 km Lajer Josef pátý a ve sdruženém
třetí,

v mladším dorostu Antonín Pohl v běhu na 5 km druhý a stejného
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umístění

závodě

dosáhl

i v závodě sdruženém, ve starších žácích byli Lajer

Zdeněk, Pivnička

Josef sedmý, osmý a desátý v běhu a Pivnička skončil
Na krajských štafetách v Malých

čtvrtý

celostátních

přeborech

současně

a

ve sdruženém závodě.

Svatoňovicích

celostátní zimní

poličtí

byli

třetí

v mladších dorostencích, druzí ve starších žácích a

Ludvík, Beran

lyžaři

třetí

v mladších žácích. Na

Spartakiádě

v Ružomberoku byl

Antonín Pohl devatenáctý v běhu a sedmý ve sdruženém závodě.
V roce 1960 byl také
žactva ve sdruženém
Zdeněk

závodě dvoučlenných

Malé ceny

města

Police nad Metují

družstev. Ve starších žácích se stali

vítězi

Lajer a Ludvík Pivnička.

Na celostátních
čtrnáctý

žácích

uspořádán !.ročník

Lajer

přeborech
Zdeněk,

žactva v březnu 1960 v Harrachově byli ve starších

šestnáctý Beran Josef a

třicátý Pivnička

Ludvík, ve

štafetách byla polická sestava čtvrtá. 122
Hned po

skončení

zimní sezóny zahájila VZM intenzivní

V dubnu uspořádala okresní přebory v přespolním
přebory,

běhu

měsíce

a koncem

stejné krajské
přebory

kde byl Antonín Pohl druhý a tím se kvalifikoval na celostátní

v přespolním
orientační

běhu

Plzně.

do

Letní

příprava

byla

přespolních běhů.
závodníků

V této

době měla

na

přespolní běhy,

(Antonín Pohl,

bratři

bratři

Jenkové,

bratři

poličtí

lyžaři

začali

účastnit

polická základna již tři družstva: I. družstvo
Lajerové, Josef Beran, Klimeš,

další ). Josef edoucím byl Otta Nespěchal. Il.družstvo
Ansorge,

zaměřena

závody, lehkou atletiku, plavání a jízdu na kajaku a kánoích.

Zimní sezóna byla zahájena v září, kdy se

10

celoroční přípravu.

Pohlové,

bratři

mělo

23

Pivnička,

závodníků

mělo

Lindr a

( Hanousek,

Kvapilové, Hampl a další ),vedoucím

byli Miroslav Hejnyš a Škop a konečně poslední, III. přípravné družstvo mladých
adeptů (Jiří Beran, Čejková, Hejnyšová, Šmídová, Šmíd, bratři Rohulánové a bratři

Hauckové), vedoucím tohoto posledního družstva byl Jiří Čejka. Celkem tedy měla
polická VZM 45

členů

a celkem 5 trenérů,

neboť

vypomáhal při tréninku

skoků

navíc i

Luboš Balcar.
V prosinci 1960 absolvovali Miroslav Hejnyš a Škop trenérský kurz Ill.třídy na
Luční boudě
soustředění

Beran ,
přesto

v Krkonoších, Antonín Pohl a Josef Lajer byli pozváni na celostátní

v Harrachově a tam také ve štafetách startovali za mladší dorostence Josef

Zdeněk

Lajer a Ludvík

Pivnička, kteří

byli z 15 štafet celkově šestí.
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v té

době

byli

ještě

staršími žáky a

Na

začátku března

roku 1961 bylo málo

sněhu

a tak

poličtí

závodníci

začali

bratři

Lajerové,

bratři

mělo

členů

s letní běžeckou přípravou dříve.
V zimním období 1961
Pivnička,

Pohlové,
(Jiří

mělo

!.družstvo 14

členů

(

Ansorge, Jaroslav Jenka a Josef Beran), II.družstvo

Beran, Josef Jenka,

bratři Kubečkové, bratři

10

Kvapilové, Jaroslav Rohulán a další)

a přípravné družstvo 12 členů (sourozenci Šmídovi, Hejnyšová, Kubečková, Čejková,
sourozenci Strašilovi,
pytlů

Jiří

Rohulán a Fulková ). V listopadu bylo navezeno

borovicového jehličí a

utvořena

na loukách k Bukovici zkušební

přes

15

umělá běžecká

dráha na jehličí.
Tato dráha vyvolala velký ohlas, přijela i televize a zdokumentovala toto polické
počínání.

Je opravdu škoda, že se tato páska ztratila z archivu české televize, protože by

to byla opravdu zajímavé i po tolika letech. 123
Zima 1962 byla zahájena

vítězně,

když na okresních

přeborech

8.ledna

v Machově byl Josef Lajer první v juniorech, starší dorost vyhrál Antonín Pohl, mladší
dorost vyhrál

Zdeněk

Lajer, druhý byl Josef Beran a

třetí

Ludvík

Pivnička.

V lednu

1962 se zúčastnili Miroslav Hejnyš a Ladislav Škop školení trenérů v Harrachově a stali
se trenéry

Il.třídy.

Lajer a Beran)
dorostu

Na štafetách v Horní Branné byli v mladším dorostu (

třetí.

Pivnička

Na krajských

druhý,

Zdeněk

výběrových
čtvrtý

Lajer

Pivnička,

závodech ve Vrchlabí byl v mladším

a Josef Beran pátý. Ve starším dorostu

byl Antonín Pohl čtvrtý.
4.února 1962 se konal okresní
získali všechna první místa.
Metují ve sdruženém

závodě

Současně

přebor

žactva v Náchodě.

se konal II.

ročník

Malé ceny

Poličtí

závodníci

města

Police nad

dvojic. Mladší žáky vyhrál polický oddíl (Josef Jenka a

Kvapil ) a starší žáky vyhrál Machov ( Ducháč, Řehůřek ). Na krajských přeborech
v Harrachově byli v běhu v mladších žácích Gross druhý, Jaroslav Rohulán sedmý a
Jiří

Beran devátý. V mladším dorostu byl Josef Beran druhý,

krajských

přeborech dospělých

byl Antonín Pohl

třetí

Zdeněk

Lajer pátý. Na

v běhu na 1O km a v juniorech

Josef Lajer třetí. Na celostátních přeborech ČSSR v Harrachově byl v mladším dorostu
Josef Beran jedenáctý, ve starším dorostu Antonín Pohl osmnáctý a štafeta Police nad
Metují byla šestá (

celkově třetí

Na memoriálu

Hanče

v kraji).

a Vrbaty byla štafeta Police nad Metují v mladších

dorostencích druhá z 21 štafety za Harrachovem, ale
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před

Trutnovem. Na dalších

štafetových závodech v Malých

Svatoňovicích,

které byly

štafet, byla polická štafeta první v mladších žácích,

čtvrtá

v mladších dorostencích a štafeta mladších žákyň vyhrála.
V

létě

současně

krajským

přeborem

ve starších žácích, druhá
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jezeře

byl zorganizován tábor na Ottmuchovském

v Polsku.

Jiří

Volke

svým autem odvezl stany a všechny potřeby pro táboření a účastníci se tam vypravili na
přičemž

kolech,

přes

jízdu

Ottmuchovského jezera strávili

100 km
několik

k odpočinku po dlouhé a úspěšné zimní

během

absolvovali

jednoho dne. U

dní, které využili spíše než k trénování

sezóně.

Na podzim 1962 byla zahájena likvidace Výcvikové základny mládeže, na které
se dohodl Jiří Čejka s vedením polické základní školy. Všechen majetek a zejména
výstroj a výzbroj byly převedeny na Lyžařský oddíl TJ Spartak Police nad Metují.
V tomto roce byla také zahájena stavba nového skokanského
Havlatce. Architektem tohoto

můstku

můstek

zmínil již v předchozí kapitole. Tento skokanský
bod P 33 s tím, že dojezdový svah bude

nad Metují. S tím byly také

zpočátku

na

byl architekt Jarolímek ze Dvora Králové nad

Labem, který mimochodem projektoval skokanský

konstrukční

můstku

v Machově, o

můstek měl

končit

čemž

jsem se

mít podle plánu

na pozemku Sokola Police

problémy, ale nakonec se vše

vyřešilo

a výbor TJ

Sokol Police nad Metují nakonec povolil stavbu. Stavba trvala dva roky a do její stavby
se zapojili všichni
4.listopadu 1962

členové

tehdejšího

uspořádal lyžařský

lyžařského

oddíl v Polici nad Metují kurz pro nové

( pro celý okres Náchod ), kterého se
stal

lyžařským rozhodčím

zúčastnilo

rozhodčí

1O zájemců. Po jeho absolvování se

i Josef Kohm, až dosud

v pozdějších letech významnou osobností
rozhodčím !.třídy

oddílu v Polici nad Metují.

vedení

hospodář

TJ, který se stal

lyžařského

oddílu. Byl také

s působením v celostátních lyžařských akcích.

Koncem listopadu zajeli skokané z Police nad Metují na trénink do Trutnova ke
skokům

na tamním můstku s umělou hmotou.

Rok 1963

začal

pro Spartak Police nad Metují

opět úspěšně.

Hned na prvních

závodech ve Vrchlabí S.ledna byli ve starších dorostencích Josef Beran první,
Lajer druhý a v juniorech na 15 km byl Arltonín Pohl
III.ročník

Malé ceny Police ve sdruženém

čtvrtý.

závodě žactva.Vítězi

Zdeněk

10.února se konal již
se stali Sokol Dolní

Branná v mladších žácích a ve starších žácích Spartak Police nad Metují ( Jenka a
Kvapil).
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Na krajských přeborech

dospělých

v Jánských Lázních byl ve sdruženém závodě

mužů Antonín Pohl třetí. Velkého úspěchu dosáhl na přeborech dorostu ČSSR ve
Špindlerově Mlýně Josef Beran, když běžel ve vítězné štafetě staršího dorostu a získal

tak první zlatou
velmi

přebornickou

úspěšný. Předtím

zemědělských
později opět

medaili pro Polici nad Metují. V tomto týdnu byl

se mu

podařilo

vyhrát krajský

přebor

běhu

v

a lesnických škol konaný v Harrachově. Totéž zopakoval o

v Harrachově, když vyhrál stejný závod

tentokrát v rámci celostátního přeboru.

Předtím

navíc

zemědělských

skončil

vůbec

na 10 km
několik

dní

a lesnických škol,

na celostátních přeborech

dorostu ve Špindlerově Mlýně na 1O km dvanáctý z 80 startujících. Zajímavostí je, že
všechny cesty mezi Špindlerovým Mlýnem a Harrachovem absolvoval každodenně po
celý týden vždy po

skončení

závodu na lyžích

přes

krkonošské

hřebeny.

úspěchům se JosefBeran stal členem olympijského družstva mladých.

stavbě

odpracovali

členové

těmto
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Rok 1963 je spojen zejména se stavbou nového skokanského
Havlatce. Na této

Díky

můstku

na

oddílu přes 2 000 brigádnických hodin a

současně byl velmi intenzivně připravován krajský přebor KV ČSTV. Už 22.listopadu

byla provedena kolaudace

můstku

a od této doby mohl být

plně

využíván pro trénink

polických skokanů.
25. ledna 1964 se konaly v Polici nad Metují další náborové závody. Celkem
zde

startovalo 73 závodníků. V kategorii do 1O let vyhrál Jiří Čejka ml. ( z 26

startujících ) a Miroslava Pohlová ( ze14 startujících ), v mladších žácích do 12 let
zvítězil Miroslav Šmíd a Alena Kubečková a ve straších žácích do 14 let zvítězil Josef

Jenka a Magda Šmídová.
Výborných
přeborech

výsledků

dosáhli

lyžaři

Spartaku Police nad Metují na krajských

žactva ve štafetách v Dolní Branné, kam

poličtí

vyslali dokonce sedm štafet.

V mladších žácích štafeta ve složení Šmíd, Jiří Beran a Jiří Rohulán z 15 startujících
závod vyhrála a stala se krajským

přeborníkem.

kategorie pak byla pátá. V kategorii mladších

Druhá štafeta startující ve stejné

žákyň

startovala štafeta v

sestavě

Kubečková, Čejková, Kohmová. Tato štafeta skončila z celkem jedenácti štafet druhá a

další polická štafeta skončila ve stejné kategorii čtvrtá. Štafeta starších žáků v sestavě
Gross, František Pohl a Josef Jenka byla
štafety mladších

žákyň

a starších

žáků

rovněž

druhá z 20 štafet.

jmenovány krajskými

Přesto

přeborníky,

byly tyto

protože na

prvních místech se pokaždé umístily štafety Trutnova, které byly složeny z nejlepších
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závodníků

celého okresu a nikoliv jen ze

závodníků příslušných oddílů,

jak bylo

stanoveno propozicemi. Ve starších žákyních byla štafeta Fulková, Hejnyšová a
Šmídová pátá z 16 štafet. Ve výsledku to znamenalo, že se Lyžařský oddíl Police nad
nejúspěšnějším lyžařským

Metují stal

oddílem z celého kraje

Někteří

členové

jeho

( Kohmová, Čejková, Beran, Šmíd, Jenka) docílili na svých úsecích vůbec nejlepších
časů.

9.února 1964 byly
Malé ceny
mladších
oddílu)

města

žáků

Vítězem

Police.

ve složení

skončili poličtí

uspořádány přebory

Jiří

okresu Náchod

zároveň

se

IV.ročníkem

se stal sice Malínský z Horní Branné, ale v družstvu

Beran a Michal Strašil ( oba dva závodníci polického

na druhém a

třetím místě,

ve starších žácích

zvítězili

také

v sestavě Josef Jenka, František Pohl a na třetím místě byl Jiří Kvapil.
Asi jednou z největších akcí
krajské

přebory

otevřeném

mladších

umístili na

můstku

na Havlatce.

lyžaři

Těmto závodům přihlíželo

kraje se stali v mladších žácích

žáků.

polickými

v roce 1964 byly

žactva ve dnech 22. - 23.února. Tyto závody se konaly na už

novém

přeborníky

pořádaných

Jiří

Beran a

rovněž

kolem 700

místech, stala se Police nad Metují

opět

diváků,

tak polická štafeta

Vzhledem k tomu, že i v ostatních kategoriích se

předních

oficiálně

poličtí

závodníci

jedním z nejlepším

žákovských družstev v kraji. Úspěšný rok polických lyžařů pak podtrhl výborným
šestým místem Antonín Pohl na mistrovství republiky v Harrachově v závodě
sdruženém mužů. První reprezentační start polického závodníka Josefa Berana za ČSSR
na mezinárodních závodech v Zakopaném v PLR byl také velkým úspěchem .
Sezóna roku 1964 byla
poličtí lyžaři

absolvovali

ukončena

o prázdninách

během tří dnů přechod

soustředěním, během

Orlických hor po

Jiráskově

kterého
horské

cestě od Náchoda přes Nový Hrádek, Olešnici, Šerlich až na Suchý vrch. Absolvovali

denní více jak třicetikilometrové pochody s plnou výstrojí a stany na zádech. 126
Následující rok 1965 potom potvrdil vynikající výsledky polických
předchozí

sezóny. Na krajských

přeborech

lyžařů

z

štafet v Lomnici nad Popelkou obsadily

polické štafety všechna první místa ve všech kategoriích, ve kterých startovaly.
Krajskými přeborníky se stali v závodě starších žáků Šmíd, Rohulán, Jiří Beran,
v kategorii starších žákyň Hejnyšová, Čejková a Magda Šmídová, v kategorii mladších
žákyň Strašilová, Kohmová a Olga Šmídová.
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?.února se konal již

V.ročník

Malé ceny

města

Police. Ve starších žácích byl

první Jiří Cinka z Jiskry Semily před Šmídem a Rohulánem ( oba závodníci z Police ),
zvítězil Jiří

v mladších žácích

Fulka

před

Milanem a Ladislavem Doležalovými (oba

závodníci z Machova).
V této

zimě

reprezentačního

kvalifikačních

úspěchů

dosahoval vynikajících

družstva mladých.

závodech ve Vrchlabí,

Josef Beran, který byl již

V juniorské kategorii
třetí

na celostátních

skončil

kvalifikačních

členem

druhý na
závodech ve

Sliači a pátý na mistrovství ČSSR v Novém Městě na Moravě.

"Tento rok se také polický TJ Spartak poprvé

zúčastnil

závodu

desetičlenných

hlídek na 70 km po hřebenech Krkonoš. Toto družstvo tvořili Ladislav Škop, Miroslav
Hejnyš, Josef Kohm, Josef Beran senior,
Antonín Pohl,
sportovní

Zdeněk

Jiří

Volke, Jaroslav

Lajer a vedoucí Otta

činovníci, trenéři

Nespěchal,

a vynikající závodníci. Jejich

nepodařilo zjistit, byť by to bylo určitě zajímavé."

Rok 1966 byl

opět

začala úspěšnou účastí

kde se okresními

v historii polického

polických

přeborníky

lyžařů

Krtička,

Luboš Balcar,

všichni dlouholetí
umístění

poličtí

se, ale bohužel
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lyžařského

na okresních

oddílu velmi

přeborech

úspěšný.

Sezóna

15.ledna v Machově,

stali v běhu na 1O km starší dorostenci Vladimír Kubeček,

v mladších dorostencích na 5 km

Oldřich

Jenka a v mladších dorostenkách na 3 km

Zdenka Čejková. V mužích byl na 15 km Antonín Pohl třetí za Gultem z Teplic a
Přemyslem

Vítem z Tepny Náchod.

Na tyto velmi
žáků,

úspěšné přebory dospělých

navázaly 16. ledna okresní

které se konaly v Polici nad Metují. V těchto závodech se okresními

přebory

přeborníky

stali v běhu na 500 m do 1O let Jiří Čejka ml. a Miroslava Pohlová, v mladších žácích
na 1 km Boris Jenka a Oga Šmídová a ve starších žácích na 2 km Zdenka Čejková a
na 3 km

Jiří

Beran.

Součástí těchto přeborů měly

Havlatce, protože ale nebyly odpovídající

být i závody ve skoku na

sněhové

můstku

na

podmínky, musel být tento

plánovaný závod zrušen. Na dalších oblastních závodech žactva ve Vrchlabí vyhráli
kategorii starších

žáků Jiří

Beran a Boris Jenka v kategorii mladších

žáků

v silné

konkurenci 60 závodníků v každé kategorii z celé oblasti.
Josef Beran, již jako řádný člen národního juniorského družstva ČSSR, startoval
v Itálii. Startoval zde v závodě Cup

ď Aosta

v Courmeyeru, který se

běžel

na 1O km.

Tento závod vyhrál další český reprezentant Štefl a Beran byl z 59 závodníků
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klasifikován na dvacátém osmém
čas.

Zajímavostí je, že všichni

členy

věnoval

tréninku. I

když ještě 2 km

českoslovenští

před

reprezentanti,

cílem

kteří

měl

pátý nejlepší

zde startovali, byli

Hvězdy

Semily, zatímco Josef Beran startoval stále ještě jako

těsně před

maturitou. Tato situace mu nedovolovala, aby se plně

Dukly nebo Rudé

student lesnické školy

místě,

přesto

dosahoval

skvělých výsledků

a byl nominován i na další

závody v NDR.
26.února 1966 startovali

poličtí

závodníci v Dolní Branné, na oblastních

závodech krkonošských oddílů. V mladších žácích byl Boris Jenka třetí, Olga Šmídová
druhá, starší žákyně vyhrála Zdenka Čejková, Vlasta Strašilová byla šestá a Drahuše
Kohmová osmá. V kategorii starších

žáků

byli

poličtí lyžaři

suverénní, protože z 26

startujících obsadili první tři místa v pořadí Jiří Beran, Miroslav Šmíd

a Jaroslav

Kalibán.

v mladších

V mladších

dorostencích

skončil

dorostenkách

Gross desátý a

byla Vlasta Hejnyšová

Oldřich

šestá,

Jenka dvanáctý. Ve starších dorostencích

byl František Kubeček druhý a jeho bratr Vladimír pátý.
Velkým

úspěchem

ve dnech 19.-20.
3 km starších

března

žáků

pro polické

lyžaře

1966, kde se stal

byly krajské

Jiří

přebory

žactva v Harrachově

Beran krajským přeborníkem v běhu na

z celkem 70 startujících. Jeho výborné

umístění

pak doplnil

v témže závodě ještě třetím místem Miroslav Šmíd a čtvrtým Jaroslav Kalibán. Druhý
titul krajského přeborníka získala Zdenka Čejková v běhu na 2 km starších žákyň. Byl
to velký úspěch, protože porazila o 13 sekund krajskou přeborníci mladších dorostenek
Zuzanu Maternovou, jednu z nejlepších závodnic této doby,

členku

reprezentačního

družstva mladých ČSSR, která na celostátních přeborech skončila šestá. Tento úspěch
zajistil Zdence Čejkové postup do přeboru dorostu ČSSR v Harrachově, kde ve druhé
štafetě Východočeského

Jeden ze
Hvězdy

kraje získala stříbrnou medaili.

závěrečných závodů

této sezóny byl populární

Krakonošův

Pardubice na Pomezních lukách. V běhu na 25 km vyhrál

štít Rudé

Oldřich

Gult ze

jen o 2 sekundy před Josefem
Beranem z Police nad Metují
Slavoje Teplice nad Metují
.
.
.
a Antonín Pohl

skončil

dorostu byl Vladimír

devátý z celkového

Kubeček

Ve starších žácích obsadili

počtu

100 startujících

mužů.

Ve starším

pátý, v mladších dorostenkách Vlasta Hejnyšová šestá.

poličtí

závodníci dokonce první

čtyři

místa z celkových 36

startujících. Pořadí bylo Jaroslav Kalibán, Miroslav Šmíd, Jiří Beran a Michal Strašil.
Starší žákyně vyhrála Zdenka Čejková. V mladších žácích byl Pavel Hauck druhý a
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Boris Jenka
Hejlová

čtvrté

čtvrtý. V mladších žákyních získala Olga Šmídová druhé a Dagmar
před

místo. Kategorii do 1O let vyhrál Pavel Kalibán

Petrem Kyselou a

žákyně vyhrála Miroslava Pohlová před Dagmar Škopovou. 128

Již obvyklé letní
lodích.

Soustředění

soustředění

absolvovali

trvalo 14 dní. Putování po

členové lyžařského

Vltavě začalo

oddílu tentokrát na

v Lenoře a

skončilo

v Týně

nad Vltavou.
V tomto roce se

začal

již naplno

soustavně věnovat

trenérské práci Antonín

zařadil

Pohl, vynikající polický závodník, který se svými výkony

mezi

špičkové lyžaře

v kraji, ale i na republikové úrovni dosahoval solidních výsledků a to nejen v běhu, ale i
v závodě sdruženém.
Následující zimní sezónu zahájili
připravili

sněhu.

vzhledem k dobrým

dorostenců

V kategorii starších

Jiráskem z Machova,

třetí

sněhovým

a

poličtí lyžaři

již 9.prosince 1966, kdy

podmínkám, v Hlavňově kriterium prvního
mužů

byl první Jan Pohl

byl Antonín Pohl, který se už více

věnoval

před

Stanislavem

tréninku mládeže

než vlastnímu závodění. Mladší dorost vyhrál Jiří Beran a Zdenka Čejková. Ve starším
žactvu byli první Boris Jenka a Vlasta Strašilová a

mladší

žákyně

vyhrála Olga

Šmídová, mladší žáky Milan Doležal z Machova.
Na okresních
1967 se stal

přeborech

přeborníkem

dorostu a

v mladším dorostu

Jenka druhý a František Pohl

Jiří

čtvrtý skončil

v Machově ve dnech 7. - 8.ledna

Beran. Ve starším dorostu byl

třetí. Přeborníkem

z Teplic nad Metují, druhý byl Vladislav
Antonín Pohl a

dospělých

okresu v mužích se stal

Kubeček

době ještě

( v té

Oldřich

Oldřich

junior ),

Gult

třetí

byl

Jan Pohl, všichni závodníci z Police nad Metují.

V mladších dorostenkách se stala přebornicí Zdenka Čejková před Vlastou Strašilovou,
Renatou Langerovou a Drahuší Kohmovou, všechno závodnicemi z Police nad Metují.
Ve skoku byl Michal Strašil
dorostu se stal přeborníkem

třetí,

Oldřich

Josef Hauck

čtvrtý

a Miloš Král pátý. Ve starším

Jenka.

. Ve stejném termínu se konal okresní

přebor

žactva v Polici nad Metují.

Okresními přeborníky žactva se stali do 1O let Šrůtek z Machova před Pavlem
Rohulánem a Petrem Kyselou z Police nad Metují, Miroslava Pohlová byla
V žácích mladších

zvítězil

Miloš Hubka z Machova

před

třetí.

Pavlem Kalibánem a Olga

Šmídová před Dášou Hejlovou, obě z Police nad Metují. V žákyních starších se stala
přebomicí

Vlasta Strašilová

před

Ritou Langerovou a Drahuší Kohmovou všechny
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z Police nad Metují, ve starších žácích

zvítězil

Boris Jenka před Pavlem Hauckem, také

oba z Police nad Metují.
Na
několik

kvalifikačních

dní

později

oblastních

přeborech

v Kořenově, vyhrál

Jiří

mladšího dorostu, které se konaly o

Beran

běh

na 5 km. Jaroslav Kalibán byl

třináctý a Miroslav Šmíd dvacátý osmý z celkem 71 startujících. Dobře si vedla také

Zdenka Čejková, když v mladších dorostenkách byla ze 43 startujících čtvrtá.
uspořádal lyžařský

22.ledna 1967
Ostaše, který se
zejména

měl

organizační

oddíl Police nad Metují

veřejný

závod Kolem

pro budoucnost stát tradičním závodem. Tento závod
schopnosti polických

závody žactva, které se zde

lyžařů, před

měly uskutečnit

prakticky repríza předchozích okresních

nadcházejícími

za čtrnáct dní. Co se

přeborů

měl prověřit

kvalifikačními

výsledků týče,

byla to

v Machově a Polici nad Metují. Takže

na předních místech byli stejní závodníci jako předtím. V žactvu do 1Olet byl první Petr
Kysela před Šrůtkem z Machova, Dana Škopová byla první před Baliharovou
z Machova a Pohlová,

přebornice

okresu, nestartovala. V mladších žákyních vyhrála

Olga Šmídová, která celkově druhou v pořadí Dagmar Hejlovou porazila o pouhou
jednu sekundu. Žáky starší vyhrál Pavel Hauck, mladší dorostenky ovládla Vlasta
Strašilová před Zdeňkou Čejkovou, obě z Police nad Metují. Dorostenci mladší skončili
v očekávaném pořadí Jiří Beran první, Miroslav Šmíd druhý a Jaroslav Kalibán byl třetí.
Dorostence starší v běhu na 10 km vyhrál Vávra z Jetřichova. A hlavní závod
15 km vyhrál Antonín Pohl před Vladislavem

Kubečkem

mužů

na

a třetím Stanislavem Jiráskem

z Machova. Že jsou poličtí lyžaři skvěle připraveni potvrdily i závěrečné štafety. Jiří
Beran na prvním

úseků

štafety porazil

novopečeného přeborníka

republiky a Zdenka

Čejková na prvém úseku vyjela výborné druhé místo, které její štafeta udržela. Nakonec

ale

kvůli nařízení,

že mohou

běžet

jen štafety složené z oddílových

členů,

jely tyto

štafety mimo výslednou klasifikaci.
Podle rozpisu se
dospělých

měli uskutečnit

4. - 5.února další

kvalifikační

závody

v Machově a žactva v Polici nad Metují. Protože byl ale nedostatek

sněhu,

tak byly závody přesunuty na ll.- 12.února. Bohužel ani v tomto náhradním termínu se
plánované závody

neuskutečnily,

závody nakonec zrušeny
tak se

poličtí lyžaři

úplně.

protože i nadále panoval nedostatek

sněhu,

a tak byly

Protože v Polici nad Metují přetrvával nedostatek

vydali na závody do Skuhrova. Na

v mužské kategorii vyhrál Josef Beran, který v této
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době

těchto

závodech již

sněhu,

potřetí

už závodil ne za Polici nad

Metují, ale za Rudou Hvězdu Semily. V mladším dorostu byl první jeho bratr Jiří Beran
před třetím

Jaroslavem Kalibánem. V mladších dorostenkách byla první Zdenka

Čejková před Ritou Langerovou, Strašilovou a Šmídovou.

Výborných
Horní

Bečvě

výsledků

potom dosáhli nejmladší

poličtí

závodníci na závodech v

na konci února. Jednalo se o první celostátní závody žactva. V

běhu

mladších žákyň na 1 km vyhrála Olga Šmídová a Vlasta Strašilová skončila v běhu
starších

žákyň

třetí. Poličtí

na 2 km mezi nejlepšími závodnicemi z celé republiky
příčky. Přesto

tentokrát nedosáhli na nejvyšší

konkurenci velmi solidní. Boris Jenka

umístění

bylo jejich

skončil

žáci

v republikové

na šestnáctém a Hauck Pavel

čtyřiadvacátém místě.

Bohužel se
Městě

v Novém

nedařilo

polickým

v Krušných horách.

Jan Pohl a Jaroslav Jenka byli v

dorostencům

Jiří

přeborech

na celostátních

dorostu

Beran byl až jednatřicátý a starší dorostenci

bězích

mezi posledními. Ve sdruženém

závodě

byl

Strašil devatenáctý a Král dvaadvacátý. Ve starších dorostencích byl František Pohl
dvanáctý a Oldřich Jenka o dvě místa za ním. Jen Zdenka Čejková vybojovala solidní
pátou pozici v kategorii mladších dorostenek v silné konkurenci

závodnic z celé

republiky.
každoročně

Jako
čtrnáctidenní
lyžařská

byl na

uplynulé

lyžařské

zájezd do Vysokých Tater na Slovensko. Lze

sezóna, nebyla tak

jednoznačně nepříznivé
způsobilo,

ukončení

úspěšná

říci,

uspořádán

sezóny
že

právě skončená

jako tomu bylo v minulých letech. Na

klimatické podmínky, nedostatek

sněhu

a

časté

vině

byly

oblevy. To

že závodníci zdaleka nemohli trénovat tak, jak byli zvyklí. Dále pak bylo

úplně znemožněno pořádání tradičních závodů jako byly Štít Machova ve skoku a

v Polici nad Metují Malá cena
kvalifikační

města

ve sdruženém

závodě

žactva, ale i oblastní

závody dorostu v klasických disciplinách. Nemohly být

uspořádány

ani

tradiční náborové závody, které se stávaly zdrojem nových adeptů lyžařského sportu. 129

Zima roku 1968
závody byly

zařazeny

nad Metují zde

začala

závody štafet už koncem prosince v Horní Branné. Tyto

do nové

skončili

soutěže.

Jednalo se o II.

běžeckou

ligu. Muži z Police

v těžké konkurenci 47 štafet až na čtyřiadvacátém místě a ženy,

za které startovaly věkem ještě dorostenky v sestavě Čejková, Magda Šmídová a
Hejnyšová

skončily

až na patnáctém

místě

ze 17 štafet. Mladším

dorostencům

ve

složení Šmíd, Strašil a Beran se vedlo o poznání lépe. Celkově obsadili čtvrté místo.
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Starší dorostenci ve složení Kalibán, Hauck a Gross byli osmí z 19 štafet a mladší
dorostenky Langerová, Kohmová a Strašilová doběhly páté z 8 štafet.
Hned na dalších

kvalifikačních

závodech Il.ligy v Jilemnici už byly výsledky o

poznání lepší. Ve štafetách byli muži
místě.

desátém

sedmé místo.

třináctí

ze 38 štafet a štafeta žen

skončila

na

Tyto výsledky znamenaly, že si Police nad Metují upevnila ve II.lize
Ještě

jednotlivců. Jiří

výsledků

lepších

Beran vyhrál

běh

dosáhli

mladších

poličtí lyžaři
dorostenců

druhý den v závodech

z celkem 80 startujících a

skvěle ho doplnil Miroslav Šmíd, který byl čtvrtý. Oba dva si tím zajistili nominaci na

celostátní

přebory

v

běhu.

V mladších dorostenkách byla Vlasta Strašilová devátá a

Rita Langnerová desátá z celkem 54 startujících. A ve starších dorostenkách byla
Zdenka Čejková ze 40 startujících sice až dvanáctá, ale v konečném pořadí složeném ze
všech tří

kvalifikačních závodů

se umístila na osmém místě a tím se i ona kvalifikovala

na republikové přebory.
Ve stejný den, kdy měl dorost závody jednotlivců v Jilemnici, závodilo žactvo a
ostatní dorostenci ve štafetových závodech v Malých
odvezli

poličtí lyžaři téměř

Svatoňovicích.

Z těchto štafet si

všechna první místa. V mladších dorostencích

zvítězila

štafeta z Police nad Metují ve složení Petr Kysela, Pavel Rohulán a Pavel Kalibán. Ve
straších žácích byla první polická štafeta ve složení Pavel Hauck, Jiří Čejka a Boris
Jenka. Mladší dorostenky vyhrály Olga Šmídová, Dagmar Hejlová a Dagmar Kohmová
a ve starších dorostencích

zvítězili

Josef Hauck, Michal Strašil a Tomáš Gross.
mužů

obsadily

účastnili veřejných závodů

v Dolní

V mladších žákyních byl Spartak Police nad Metují druhý a
třetí

dvě

štafety

a čtvrté místo.
25.února 1968 se vybraní

poličtí

závodníci

Branné. V těchto závodech obsadil Boris Jenka druhé místo a to v kategorii starších
žáků, přičemž jeho
opět

ztráta na vítěze byla jen 2 sekundy. V kategorii mladších dorostenců

nenašel přemožitele

Jiří

Beran a ve starších dorostencích

sedmý. Ve stejném termínu startovali
běhu

po

Pěkného

hřebenech Jeseníků.

čtyři

skončil

Jaroslav Kalibán

závodníci z Police nad Metují v hromadném

Tohoto závodu se

účastnilo

výsledku dosáhl Antonín Pohl, který byl

více jak 200 startujících.

celkově

pátý a ve své kategorii

dokonce třetí.
Bezesporu
v individuálním

největším úspěchem

závodě

tohoto roku byl první titul mistr republiky

v běhu na lyžích na 5 km. Tohoto titulu dosáhl v kategorii
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mladších dorostenců v té době jen málo kdy poražený Jiří Beran. Miroslav Šmíd pak
závodě

obsadil ve stejném

devatenáctou pozici. Jedinou ženskou zástupkyní byla

Zdenka Čejková, která skončila na čtrnáctém místě v kategorii starších dorostenek.
V tomto roce se také konal šestý
závodě

ročník

Malé ceny

města

Police ve sdruženém

žactva. Ve starších žácích zvítězili Pavel a Josef Jenkové, v mladších žácích byli

první Pavel Kalibán a Pavel Rohulán, všichni závodníci polického Spartaku.
Na

závěr

Krakonošův

sezóny se

lyžaři

z Police nad Metují
března

štít, který se konal 3.

třech

V žácích do 10 let byli na prvních

zúčastnili tradičního

závodu o

na Pomezních boudách v Krkonoších.

místech Petr Jenka, Pavel Kalibán a Petr

Suchánek, v žákyních do 1O let byla první Františka Grossová a třetí byla Eva Birková.
žákyň

V kategorii mladších

byla Miroslava Pohlová šestá. Ve starších žácích byl

Jiří

Čejka ml. jedenáctý. Mladší dorostence v běhu na 5 km suverénně vyhrál Jiří Beran a

v kategorii mladších dorostenek vyhrála Rita Langerová a Vlasta Strašilová doběhla na
třetím místě.

V hlavní mužské kategorii

zvítězil

Josef Beran, polický odchovanec

závodící za RH Semily, a na pěkném desátém místě skončil Antonín Pohl. 130
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polické

lyžaře začala

patřila

mezi

sezóna okresními

v Machově, kde se stali okresními

nejúspěšnější

přebory

přeborníky

Vladislavem Semerákem a v kategorii

sezóny z tohoto období. Pro

žactva v klasických disciplínách

na 500 m do 1O let Petr Suchánek

žákyň zvítězila

před

Zina Kohmová, jezdící také za

Polici nad Metují. V žácích mladších na 1 km byl Petr Kysela druhý a v žákyních se
stala

přebomicí

Miroslava Pohlová

před

Františkou Grossovou a Evou Birkovou,

opět

závodnicemi z Police nad Metují. Žáky starší vyhráli na trati 3 km lyžaři pořádajícího
klubu Jiskra Machov, ale v žákyních starších se stala
z Police nad Metují.

Součástí přeboru

přebomicí

Dagmar Hejlová

byly i závody ve skoku a v závodě sdruženém.

Tyto závody ovládli machovští závodníci Stanislav Jirásek, Milan Doležal a Miloš
Hubka. Tento výsledek byl do jisté míry signálem, který
Machově

lyžování v Polici nad Metují,
ale i
.
zaměřovali
trenérů,

ubírat.

určil

jakou cestou se bude

Poličtí lyžaři

se

čím

dál víc.

spíše na běh, ve kterém využívali letitých zkušeností vynikajících polických

mezi které

patřil například

cestou, která se spíše

zaměřovala

Miroslav Hejnyš

na

přípravu

či

Antonín Pohl. Machovští šli

skokanské mládeže a závod sdružený.

Alpské disciplíny se neprovozovaly už mnoho let, protože tady
k jejich nácviku.
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chyběl

kvalitní terén

Týden po žákovských
dospělých.
několika

říci,

Nutno

přeborech

se v Machově konaly okresní

přebory

že se zde sešla velmi kvalitní konkurence v podobě

kvalitních krkonošských

klubů.

zařazeni

Tito závodníci sice nebyli
určitě

výsledkové listiny okresu, ale pro porovnání sil to bylo
zvítězila

hlediskem. V kategorii mladších dorostenek

účasti

do

dobrým vypovídacím

Soumarová z Trutnova

Vlastou Strašilovou z Police nad Metují a druhá polická závodnice

před

Olga Šmídová

skončila čtvrtá. Dorostenky starší vyhrála Zemánková z Lučan. Zdenka Čejková

závodící za Polici nad Meují byla třetí. Dorostence starší vyhrál
těsně

doběhl

za ním pak

polický dorostenec

Jiří

Jindříšek

také z Lučan,

Beran a osmý byl ještě Josef Hauck.

Ženskou kategorii vyhrála Magda Šmídová před Eliškou Jirsovou, obě závodily za
Polici nad Metují. Mužskou kategorii v běhu na 15 km vyhrál Doležal z Dukly Vimperk
před

Gultem z Teplic nad Metují a třetí doběhl Antonín Pohl z Police nad Metují.
poličtí

Na další závody si
oblastní

přebory.

lyžaři

vyjeli do Tanvaldu, kde se konaly místní
závodníků

Ve velké konkurenci asi 400

byli v mladších žácích Petr
doběhla

Kysela dvaadvacátý a Petr Jenka sedmadvacátý. V mladších žákyních
čtvrtá,

Grossová desátá a

oblastní

přebor

Současně

Birková dvanáctá.

dorostu v Harrachově . Na

těchto

Pohlová

s těmito závody probíhal

závodech

skončila

v mladších

dorostenkách Strašilová devátá a Olga Šmídová dvanáctá. V mladších dorostencích na
5 km byl Boris Jenka osmnáctý a ve starších dorostencích na 10 km
osmý, Kalibán dvanáctý a Josef Hauck

třináctý.

doběhl

Beran

Všichni tito závodníci se kvalifikovali

na celostátní přebory, které se měly konat v Harrachově za 14 dní.
Ještě před

nadcházejícími celostátními mistrovskými

přebory

lyžaři otestovat formu na další kolo závodů II.ligy do Tanvaldu.
skončila třináctá

ze 60 startujících a

Strašilovou byly ve
a tím si udržela i

štafetě

celkově

společně

žen čtvrté. V mužské

s Alenou

si zajeli

Zdenka Čejková

Kubečkovou

štafetě skončila

poličtí

a Vlastou

Police nad Metují pátá

páté místo ve II.lize. Dorostenci a žáci si pak testovali svoji

výkonnost v Tumově. V mladších žákyních byla Miroslava Pohlová druhá a Františka
Grossová pátá. Ve starších žácích byl Jiří Čejka ml. dvanáctý ze 60 startujících a
Dagmar Hejlová pátá ze 13 závodnic. V kategorii mladšího dorostu byl Boris Jenka
osmý z 57 startujících. Olga Šmídová čtvrtá, Vlasta Strašilová osmá aRita Langerová
třináctá

z 57 startujících. Velký boj se rozpoutal ve starších dorostencích, kde
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Jiří

Beran z Police nad Metují

skončil

nakonec na

třetím místě,

ale se ztrátou pouhých

tří

sekund na vítěze.
A pak 9. a 10. února 1969

přišly

nejúspěšnější

do té doby

mistrovské závody

žactva, které se konaly v Harrachově. V mladších žákyních se stala mistryní republiky
Společně

Miroslava Pohlová.
staly se tak
Městě

mistryněmi

potom s Grossovou a Birkovou vyhrály

ještě

republiky. Mistrovství republiky dorostu se konalo v Novém

v Krušných horách. Na tomto mistrovství dosáhl vynikajících

dorostenec Beran. V individuálním
kilometr

před

štafety a

závodě

si

běžel

pro jasné

vítězství.

výsledků

Jeho náskok

cílem byl patnáct sekund. Bohužel v posledním sjezdu ho potkal

těžký

pád a v cíli se musel spokojit s druhým místem. To co se nepodařilo Beranovi dokázala
štafeta mladších dorostenek. Ve složení Strašilová, Langerová a
v běhu na 3 x 2 km a získaly tak již

čtvrtý

titul

mistrů

Šmídová zvítězily

republiky pro TJ Spartak Police

nad Metují.
Posledními závody v
hřebenech

sezóně

desetičlenných

byly populární závody

dvě

Krkonoš, kde Police nad Metují postavila dokonce

štafety

hlídek po

mužů

a jednu

štafetu žen. Výsledky z tohoto závodu ale nejsou známy. 131
sněhovým

Díky dobrým

podmínkám

začala

v roce 1970

v polovině listopadu 1969. Prvními závody polických
župy ve štafetách dorostu a
Vrchlabí,

Trutnově

a

dospělých

Náchodě

27.12.1969.

lyžařů

lyžařská příprava

již

byly přebory Krkonošské

Společně

byly zahrnuty do Il.ligy. Po

s dalšími závody ve

těchto

závodech

patřilo

polickým mužům vynikající druhé místo za Lokomotivou Trutnov.
Žáci absolvovali dva kontrolní závody v Trutnově, po kterých následoval přebor
Krkonošské župy, který
úspěchem

polických

pořádal

TJ Spartak Police nad Metují. Závody

lyžařů. Přeborníky

skončily

župy se staly Zina Kohmová v žákyních do 1O

let, Pavel Rohulán v mladších žácích, Pavel Kalibán ve starších žácích a Miroslava
Pohlová ve starších žákyních. Na

základě těchto výsledků

se Kalibán, Rohulán a

Pohlová kvalifikovali na přebor ČSR do Nového Města na Moravě. Tuto trojici doplnil
Jiří

Beran, který byl již v tomto roce stálým

členem

juniorského

reprezentačního

družstva ČSSR. Svoji vynikající výkonnost potvrdil ziskem titulu Přeborník ČSR. Na
vynikajícím druhém

místě skončila

Miroslava Pohlová v kategorii starších žákyň.
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základě výsledků

Na

v těchto

přeborech

se potom

Jiří

Beran kvalifikoval na

přebory ČSSR v Rožnově pod Radhoštěm. I zde ukázal svoji převahu a získal titul

Přeborníka ČSSR ve starších dorostencích.

Na závěr sezóny se poličtí

lyžaři zúčastnili

závodu hlídek po

hřebenech

Krkonoš,

kde obsadili třicáté místo.
V tomto roce se konalo Mistrovství

světa

v klasických disciplinách ve Vysokých

Tatrách. Významnou roli pro polické lyžování sehrál Jiří Čejka, který byl jmenován do
počtáře

funkce hlavního
dalších polických

na tomto mistrovství. Díky svému postavení zajistil

činovníků

v

účast

organizačních

složkách mistrovství. Tak se stalo, že se

zúčastnili

z Police nad Metují Miroslav Hejnyš a

mistrovství ve Vysokých Tatrách

Ladislav Škop ve funkci techniků, Jiří Volavka, Ladislav Tauc z Machova a Jiří Volke
z Police nad Metují ve funkci

počtářů

a

rozhodčích.

Pro celou výpravu z Police nad

Metují pak zajistil kvalitní ubytování po celou dobu jejich pobytu na známém
Popradském plese, což v té
závodníků

době

bylo jinak nemožné. Také celá

Někteří
poličák Jiří

mladých

světovou

událost

běh juniorů

vyhrál

z Police nad Metují mohla shlédnout tuto vrcholnou

v lyžování na vlastní

řada

oči.

z nich se

zúčastnili

Beran, který v tomto

i vlastních

závodě

závodů.

Vložený

porazil juniorské reprezentanty z NSR, NDR,

Rakouska, Polska a Kanady. Sám Jiří Čejka se pak zúčastnil běhu "bafuňářů" na 1O
km, ve kterém dosáhl ve stejný
Bělonožník.

Zimní
příznivé
lyžaři

čas

jako známý reprezentant a trenér Milda

132

příprava

na sezónu 1971

začala

již v polovině listopadu 1970. Stávající

podmínky nevydržely dlouho a celý prosinec pro nedostatek

jezdit za tréninkem do Krkonoš. První závody kterých se

sněhu

zúčastnili,

museli

byly 3.ledna

1971. Byly to župní přebory ve štafetách v Horní Branné. Štafeta mužů zde získala titul
přeborníků

Krkonošské župy. Polické muže napodobily starší dorostenky, které také

získaly titul přebornic.
V

soutěži

družstev Il.ligy

dospělých

obhájili

poličtí

muži

opět

druhé místo jako

v roce předchozím, tentokrát za Spartakem Vrchlabí.
V lednu tohoto roku se v Polici nad Metují
kvalifikační
přesunuty

závody žactva. Pro špatné

do Tanvaldu, kde je nakonec

sněhové

uspořádal
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měly

uskutečnit

celostátní

podmínky byly nakonec závody
místní oddíl SEBA Tanvald. Tento

vůbec

rok byl

zvláštní co se

zrušena pro nedostatek

sněhových

sněhu.

Nakonec se

nad Metují zorganizovány župní
závodech bohužel

poličtí

podmínek

přebory

týče.

počasí umoudřilo

závodníci nezopakovali

podmínkami v průběhu celé zimní sezóny a tím
To tedy

způsobilo,

a

řada závodů
14.března

musela být

byly v Polici

v běhu na lyžích všech kategorií. V těchto
úspěch

ani jeden přebornický titul. Tento fakt byl jednoznačně

lyžařů.

Celá

z předchozích let a nezískali

zapřičiněn

nedostatečným

špatnými

sněhovými

tréninkem polických

že se žádný z polických lyžařů nekvalifikoval na republikové

přebory.

Dobré jméno polických
lyžařských závodů

lyžařů

držel

Jiří

zúčastnil

Beran, který se

celé

řady

u nás i v zahraničí a to v kategorii juniorů i mužů. Bezpochyby jeho

největším úspěchem

bylo

třinácté

místo v běhu na 1O km na Juniorském mistrovství

Evropy v NSR, kde byl naším nejlepším závodníkem.
Na domácích přeborech juniorů ČSR i ČSSR pak skončil shodně na druhém
místě a v kategorii dospělých na přeboru ČSSR obsadil jedenácté místo.

V roce 1972 se

poličtí lyžaři

vrátili na nejvyšší

příčky

v rámci
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Východočeského

kraje. V kategorii starších žáků se stal přeborníkem kraje Suchánek a tím se kvalifikoval
na přebory ČSR, kde jako člen východočeské štafety zvítězil a v závodě jednotlivců
skončil

na vynikajícím druhém

místě.

V mladších dorostenkách dosahovala tento rok výborných

výsledků

Miroslava

Pohlová, což také prokázala na přeborech ČSR, kde získala přebornický titul jak
v závodě jednotlivkyň tak i ve štafetách.
dospělých,

Družstvo
divize si vedlo
zpět

do druhé

rovněž

které po reorganizaci

velmi

nejvyšší

dobře.

soutěže

soutěží

bylo z II.ligy

přeřazeno

do

Svoji divizi s přehledem vyhrálo a vrátilo se tak

- II.ligy. Na konci roku

dvacáté místo v rámci republiky, když

před

patřilo

polickému oddílu

nimi byly pouze družstva z I.ligy a

čtyři

družstva z II.ligy.
Jiří

Beran v tomto roce nastoupil vojenskou službu v Dukle Liberec a za své

výkony v předchozím roce byl zařazen do reprezentačního A družstva ČSSR dospělých
i když byl
závodů

ještě

junior. V průběhu zimní sezóny se

účastnil

celé

řady

mezinárodních

u nás i v zahraničí. Vrcholem bylo Juniorské mistrovství Evropy v Itálii, kde

obsadil dvanácté místo, přestože startoval s horečkou. 134
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Celá sezóna 1973 byla velmi výrazně
mělo

ovlivněna

celorepublikovým nedostatkem

sněhu.

To

lyžařů

v závodech. První závody, které se konaly a kterých se

velký vliv na kvalitu tréninku a také na jednotlivé výsledky polických

byly v Trutnově. Nutno poznamenat, že bez

poličtí lyžaři účastnili,

výraznějších úspěchů.

způsobilo,

To

že se

žádný polický závodník nekvalifikoval na přebory ČSR a ČSSR. Asi nejlepší výsledek,
kterého

poličtí lyžaři

dosáhli v tomto roce, bylo vynikající

konečné čtvrté

místo ve II.

lize, kde byli tento rok nováčky.
Dalším

úspěchem

kvalifikačního

žactva a

uspořádání

polického lyžování pak bylo

měly původně uskutečnit

závodu dorostu. Tyto závody se

v Polici nad Metují, ale jak už jsem zmínil, nebyl dostatek
závody

uspořádány

nedařilo,

na Horních

Mísečkách. Výsledkově

sněhu,

takže byly tyto

se sice polickým

lyžařům

ale po organizační stránce sklidily tyto závody velký úspěch.

Zajímavostí tohoto roku je také

opětovné

dráhy pro mládež v Polici nad Metují, kde mohli
přes

přeboru

krajského

obnovení provizorní
nadějní

mladí

umělé běžecké

poličtí lyžaři

trénovat i

katastrofální nedostatek sněhu.

době

V tomto roce dosahoval

opět

závodící za Duklu Liberec,

Jiří

vynikajících

výsledků

polický odchovanec, v té

Beran. Na domácích tratích se mu

podařilo

získat

titul mistra ČSSR dospělých v běhu na 30 km. V tomto závodě porazil i vynikajícího
reprezentanta Stanislava Henycha. 135
V roce 1974 se poprvé

zúročily

dlouhodobé

lyžařské úspěchy Jiřího

Berana. Byl

totiž nominován na XXX. MS ve Falunu ve dnech 16.-24. 2. 1974. Byt' to byla jeho
premiéra, jeho výsledky stojí za zmínku. V závodě na 30 km
místě

skončil

na dvacátém třetím

a v lyžařském maratónu na 50 km kde další reprezentant Stanislav Henych obsadil

vynikající druhé místo,

skončil Jiří

Beran na dvacátém

místě.

Svými výkony v průběhu

mistrovství si také řekl o účast ve štafetě na 4 x 1O km. Tato štafeta ve složení Šimon,
Beran,

Fajstavr a Henych

skončila

na vynikajícím pátém

místě,

což bylo jedno

z nejlepších umístění té doby. 136
Příprava

kterých se
celkovém

na novou

lyžařskou

sezónu 1975

poličtí lyžaři zúčastnili,

pořadí

II.ligy

patřilo

začala

byly druholigové

družstvu

dospělých

v prosinci 1974. První závody,
přebory

štafet. V konečném

šesté místo z celkem deseti

oddílů

Čech a Moravy. Polické B družstvo, které závodilo v nižší divizní soutěži skončilo na

velmi pěkném druhém místě.
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době

Tento rok byl po dlouhé
Cílem bylo odhalit a

přilákat

zorganizován náborový závod v běhu na lyžích.
lyžařského

nové adepty

sportu. V této

době patřil

mezi

nejlepší polické závodníky dorostenec Petr Suchánek. Svými vynikajícími výkony byl
zařazen do dorosteneckého družstva olympijských nadějí ČSSR.

Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhl Jiří Čejka mladší, syn dlouholetého
polického lyžařského trenéra Jiřího Čejky. Stal se akademickým mistrem ČSSR na
Československé zimní univerziádě v Žilině v běhu na 1O km v kategorii juniorů.

Startoval zde jako člen VŠZ Suchdol.
V tomto roce se měly v Polici nad Metují konat krajské přebory všech věkových
kategorií. Ovšem pro nedostatek
v Krkonoších. I

přes počáteční

sněhu

byly tyto závody

nedostatky

proběhly

celé

přesunuty
přebory

na Bobí louky

hladce a všichni

závodníci spolu s funkcionáři odjížděli ze závodu spokojeni.
Polický odchovanec Jiří Beran se stal přeborníkem republiky v závodě na 30 km
a i nadále zůstal členem reprezentačního družstva dospělých ČSSR a účastnil se mnoha
dalších mezinárodních závodů u nás i v zahraničí. 137

5.3. Období krize polického lyžování ( 1976- 1988 )

Jde o období zahrnující celých dvanáct let, kdy se lyžování v Polici nad Metují
potýkalo ani ne tak s nezájmem jako spíše s faktem, že výkonnost
době

příliš

nebyla

vysoká. Nutno

říci,

že

dřívější skvělá

mládežnickým a dorosteneckým kategoriím a mezi
prosadit. Jedinou výjimkou byl

Jiří

členů

oddílu v této

generace už dávno odrostla

dospělými

bylo velmi obtížné se

Beran, který v těchto letech jakožto reprezentant

ČSSR zažíval své nejlepší roky.

Byla to doba, kdy se

celkově

výkonnost

lyžařů

a to zejména v mládežnických a

dorosteneckých kategoriích, každým rokem zvyšovala vlivem práce vrcholových
středisek

mládeže a sportovních

nejlepší a

nejnadějnější

trenérů.

Této

mladí

skutečnosti

tříd.

Do

lyžaři, kteří

těchto

se zde

středisky

připravovali

tříd

byli

zařazováni

ti

pod vedením zkušených

nemohlo polické lyžování konkurovat. I když bylo lyžování

v Polici nad Metují velice uznávaným a
sportovními

sportovních

rozšířeným

sportem, v porovnání se

byla práce v oddílu amatérská. Tréninky probíhaly jen třikrát do

týdne a to zejména v pozdních odpoledních hodinách, protože
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poličtí lyžařští trenéři

měli kromě

trénování

ještě

zaměstnání

svá

a jejich trenérská práce byla zcela

dobrovolná. To v porovnání s profesionálními trenéry sportovních a vrcholových center
bylo málo. V těchto

střediscích

se v tréninku využívalo

tréninky byly dvoufázové. Mladí závodníci

měli buď

nejmodernějších poznatků,

individuální nebo

přizpůsobený

školní rozvrh.
Důsledkem

sportovních

toho bylo, že nadějní poličtí sportovci přecházeli do výše

středisek.

tréninkového

Byli to

střediska

hlavně

Pavel

Daněk

a Pavel Zítka,

kteří

zmíněných
zařazeni

byli

do

mládeže v Trutnově. Dorostenec Petr Suchánek trénoval a

závodil za středisko vrcholového sportu v Jablonci nad Nisou a dorostenec Pavel Jirásek,
za vrcholové

středisko

mládeže ve Vrchlabí. Tito

nadějní lyžaři

tréninkovými podmínkami v letech 1975- 1978 a tito výše
stali na dlouhá léta jedinými polickými odchovanci,
krok s republikovou

skutečnost,

lyžování konkurence schopné

kteří později

závodníci se tak

byli schopni držet

větším

pozitivním znakem byla

členskou

základnu než

dlouholeté trenérské

měly

činnosti

těchto závodníků přestalo

že odchodem

oddílům,

být polické

a zejména bohatším krkonošským

určitě skutečnost,

že i

lyžařským

přes nesrovnatelně

poličtí,

menší

hlavně

zásluhou

Miroslava Hejnyše a Antonína Pohla vychovat

opět řadu

krkonošské kluby, dokázali

a to

mladých lyžařů.
členové lyžařského

Zbylí

oddílu bohužel nedosahovali takových

tomu bylo v předcházejících letech, takže že se
přeborů

zmínění

za lepšími

špičkou.

Pomineme-li

skvělých

odešli

poličtí

závodníci

soustředili výhradně

jako

přestali zúčastňovat

republiky, protože se tam zkrátka nebyli schopni kvalifikovat.

tedy v těchto letech

výsledků

Poličtí lyžaři

se

úrovně

a

na závody okresní a krajské

v dospělých kategoriích na závody ve II. lize.
Bohužel špatné výsledky a silná konkurence
polickým

lyžařům nepodařilo

nižší divizní
I

za následek, že se

dospělým

ve II.lize udržet moc dlouho. V roce 1978 sestoupili do

soutěže.

přes

výše popsané

v okrese. Na okresních
titulů,

měly

skutečnosti

přeborech

si

poličtí lyžaři

se jim vždy

podařilo

udrželi výsadní postavení

získat

několik přebomických

zejména zásluhou Antonína Pohla a jeho sestry Miroslavy Pohlové. Nutno ale

přiznat,

že okresní úroveň byla co do kvality mnohem nižší než úroveň krajská, takže na
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krajských

přeborech poličtí lyžaři

s umístěním ve

středu

výsledkové listiny.

Další událostí, která
lyžařského můstku
Můstek

neobsazovali nejvyšší místa a museli se spokojit

negativně

ovlivnila

polické lyžování bylo zrušení

P 33 na Havlatce v roce 1976, který byl postaven v roce 1964.
dřívější

sice již nebyl delší dobu využíván, protože

Luboš Balcar už dávno
bývalí skokané se
lyžařského

skončil

svou trenérskou

začali věnovat

jiným

soustředili výhradně

sportu se

činnost

zájmům.

na

polický skokanský trenér
skokanů

a generace

poličtí

Naproti tomu noví

běžecké

odrostla a
adepti

lyžování, protože za sebou

mělo

vynikající výsledky.
Rok 1976 lze tedy považovat za definitivní zánik skokanské
nad Metují, která se do

současné

činnosti

v Polici

doby neobnovila a ani se neobnoví ani do budoucna.

Druhou velkou ztrátou pro polické lyžování byl v roce 1978 odchod Jiřího Čejky,
zakladatele

lyžařského

oddílu v Polici nad Metují, do zaslouženého sportovního

důchodu. V podobě Jiřího Čejky ztratila polické lyžování silnou osobnost, která svým

vlivem a kontakty mnohdy polickým

lyžařům

pomohla, když na tom nebyli zrovna

dobře.

Naopak jednou z pozitivních událostí tohoto období byl rok 1981, kdy byl
polickým lyžařům přidělen dle rozhodnutí ČSTV jeden sněžný skútr Buran. Husarský
kousek se podařil již odpočívajícímu Jiřímu Čejkovi, který již poněkolikáté, ale
definitivně naposledy využil svého vlivu ve SL ČSSR. Podařilo se mu totiž přesvědčit
lyžařského

vedení

úseku o tom, aby byly veškeré náklady spojené s používáním

lyžařského skútru propláceny z rozpočtu OV ČSTV v Náchodě. Tento fakt bezpochyby
přispěl

k vyšší

kvalitě běžeckých

tratí, k jejich snazší, rychlejší a

častější úpravě

odpadlo i nákladné financování provozu skútru.Od tohoto roku mohli poličtí
pořádat

závody na lyžích na vyšší úrovni. Dosud totiž organizovali jen

které byly

součástí

okresu pro všechny
závodů

se mohli

okresního poháru. Znovu se
věkové

opřít

.

nad Metují organizovány

četné

lyžaři opět

běžné

závody,

začaly pravidelně pořádat přebory

kategorie v klasickém lyžování.
.

o mnohé zkušenosti, které

a

měli

Při

organizování

těchto

z dřívějších let, kdy byly v Polici

závody na krajských nebo

kvalifikačních

úrovních jak

bylo popsáno v předešlých kapitolách.
V těchto letech byl také polickým
přespolních běhů

pod názvem O nejlepšího
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lyžařským
běžce

oddílem

vytvořen

polické pánve. Tento seriál

seriál
přetrval

v původní podobě do současnosti. Čítal celkem pět závodů a to v délce od 7 do 25 km.
patřily Běh

Do tohoto seriálu

Běh

Teplickými skalami,

Broumovskými

stěnami,

Bishofsteinkros, Běh okolo Ostaše a Ádrkros. Jak už jsem zmínil, tento seriál
přespolních běhů přetrval

do

současnosti

a mezi sportovci celého okresu Náchod má

vysokou prestiž.
Celé období, kdy polické lyžování spíš stagnovalo, trvalo dlouhých dvanáct let.
Byly to roky, kdy v polickém lyžování scházeli
dřívější úroveň

Metují

polických

začala dorůstat

připojili

i stávající

lyžařů.

nová

výjimeční

Konec let osmdesátých

nadějná lyžařská

členové lyžařského

závodníci,

přinesl

kteří

by drželi

zvrat. V Polici nad

generace, ke které se záhy svými výkony

oddílu. A tím došlo kjakémusi znovuzrození

polických lyžařů. 138

5.4. Překonání krize v Polici ( 1989- 2005 )

Jak už jsem zmínil jde o období, kdy v Polici
polických

lyžařů.

80 let. Byly to

Velkou

děti

část

strhnout i další mladé
dozrávala,

tvořili

lyžaře.

začalo

nová generace

potomci bývalých polických
lyžařů Jiřího

vynikajících polických

Kolem této mládeže se záhy

lyžařů

z nich

začala dorůstat

vytvořila skvělá

Tak se stalo, že

lyžařů

z 60 -

Berana a Antonína Pohla.

parta, která dokázala svými výkony

společně

s tím jak tato generace mladých

se díky nim vracet polické lyžování na místa, která jim patřila

v dobách jeho největší slávy. Ale vezměme to pěkně po pořádku od roku 1989.
Rok 1989 byl pro polické
začali poličtí lyžaři opět
Nejvýraznějšími

lyžaře

prosazovat na

zlomovým. Zejména díky staršímu žactvu se

přední příčky

postavami byli starší žák

Jiří

a to nejen v okrese ale i v kraji.

Beran ml., syn

olympionika

Jiřího

Berana, který už dávno nereprezentoval ČSSR a ani Duklu Liberec, ale žil v Polici nad
Metují. Druhou vynikající závodnicí byla starší
Haucka jednoho z tehdejších
mnoho mladých

trenérů

lyžařů, kteří ještě

s ostatními, ale jak

čas

žákyně

polických

Tereza Haucková. Dcera Pavla

lyžařů. Společně

s nimi zde bylo i

nedosahovali takových kvalit, aby se mohli

ukázal, stali se z nich

špičkoví

měřit

závodníci a dva z nich byli

dokonce zařazeni do širšího reprezentačního družstva ČR.
Po závodní stránce byl tento rok také významný. V Polici byly
velmi dlouhé

době,

první krajské

přebory
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uspořádány,

po

žactva. Dále byla také obnovena tradice

náborových
všechny

závodů.

věkové

Tyto závody byly

kategorie. V

sezóně

lyžařů.

k následujícím

závodům.

v Polici nad Metují a byly

1989 byly na

přivést

závody, jejichž cílem bylo nejen
výkonnost mezi polických

pořádány

začátku

prosince 1988

určeny

pro

uspořádány

k lyžování nové adepty, ale také porovnat

Dala se podle nich určit i sportovní forma, ve vztahu

Rok 1989

začal

pro polické

lyžaře přijemně.

Hned z kraje

ledna byly v Polici nad Metují uspořádány okresní přebory v běhu všech kategorií. Tyto
závody se

vydařily

jak po

organizační

stránce, což bylo dobrým vkladem pro

pořádání

krajských přeborů žactva, které se konalo v Polici nad Metují v únoru, ale také na těchto
závodech prokázali

poličtí lyžaři

přebornických titulů. Přebornfky
například

v dospělých

svoje schopnosti, když vyhráli a tím i získali 6

se stali starší žáci

zvítězil Jiří

Jiří

Beran ml., Tereza Haucková a

Beran st., a Mirka Beranová ( za svobodna Pohlová,

tedy sestra Antonína Pohla ).
době

V této

byl již jedním z hlavních

trenérů

Antoním Pohl, který

trénovat po boku Miroslava Hejnyše, který již dávno netrénoval.
spolehnout na Pavla Kalibána a
Není od

věci

Jiřího

zmínit, že oba zmínění

Rohulána,

trenéři

kteří

Naštěstí

poličtí trenéři

se mohl

mu s tréninkem velmi pomáhali.

byli také odchovanci polického

oddílu a v mládežnických a dorosteneckých kategoriích za něj i závodili.
bylo, že se

začínal

lyžařského

Důležité

také

snažili neustále zdokonalovat a jít s dobou v tréninkových

metodách. Nové poznatky získávali od trutnovských trenérů, se kterými měli a doposud
mají

přátelské

špičkou

vztahy. Trutnovští

v Krkonošské

trenéři

kvalitně

oddíl totiž byli v této

době

začaly

konat pravidelná letní

soustředění.

Tato

byla konána vždy první týden v červenci a jejich smyslem bylo nejen

trénovat ale i

soustřední

lyžařský

župě.

Od tohoto roku se také
soustředění

a místní

uzavřít

uplynulou zimní sezónu. V prvních letech se na tato

jezdilo vlakem, ale za další

tři

roky již všichni

účastníci

jeli na kolech a to i

do vzdálených cílových míst. 139
Rok 1990 byl velmi poznamenám nedostatkem
velká krkonošská
Metují nebyly

střediska

upořádány

sněhu,

se kterým se potýkala i

a tím byla poznamenána celá zimní sezóna. V Polici nad

žádné náborové závody

ač

to bylo v plánu. To bylo ale tím

nejmenším problémem, nejvíce se tento nedostatek projevil v tréninku. Více než
polovina zimního období byla bez

sněhové
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pokrývky, takže

poličtí lyžaři

se nemohli

kvalitně připravovat
při

a místo toho byli nuceni jezdit trénovat do Krkonoš anebo trénovat

závodech, což nebylo zrovna ideální řešení.
přes

I

tyto nedostatky se

podařilo

dosáhnout

některých pěkných výsledků.

V okresních přeborech, které se konaly na začátku ledna v Náchodě,
starších

žáků Jiří

Kategorii
zmínění

se podařilo

vládl

Jiří

neméně úspěšně.

Jiřímu

v kategorii

Beran ml. a ve starších žákyních ho napodobila Tereza Haucková.

mužů opět

vedli

zvítězil

Beranovi

Beran. V krajských pohárových závodech si oba výše
Svatoňovicích

Na krajském pohárovém kole v Malých

opět zvítězit

v kategorii starších žáků a ve starších žákyních

obsadila hezké šesté místo Tereza Haucková. Následující týden na dalším krajském kole
v Trutnově obsadila Tereza Haucková deváté místo. Výkony
přispěly

velkou měrou ke

konečnému

Ještě překvapivějšího úspěchu

štafet na 3 x 7 km se jim

dvou

lyžařů

sedmému místu družstva žáků v krajském poháru.
poličtí

dosáhli

podařilo

těchto

starší dorostenci. V krajském

získat velmi

nečekané,

ale

pěkné třetí

přeboru

místo a to za

"velkokluby" z Trutnova a Jilemnice.
V tomto roce se také polické lyžování vrátilo na mistrovské
zásluhou polických starších

žákyň

tratě.

Bylo to

Haberové a T. Hauckové. Zejména Haucková byla

velkou nadějí pro mistrovstí ČSR. Tam také potvrdila svoji celoroční výkonnost, když
skončila

na vynikajícím třetím místě a na osmém místě ji doplnila ještě Haberová.

Posledním větším úspěchem této zimní sezóny bylo páté místo polických mužů a
osmé místo polických žen začátkem března na Krkonošské 70. 140
Rok 1991 byl rokem kdy se na závodech

začínají

prosazovat další

poličtí lyžaři

v nejmladších kategoriích. Objevila se řada budoucích vynikajících lyžařů.
Pro polické

lyžaře začala

tato sezóna už v koncem listopadu, kdy v Polici nad

Metují napadl první sníh, který se zde udržel
prosince proto byly v Polici
První závody, kterých se

uspořádány

přes

začátku

dva náborové závody pro všechny kategorie.

poličtí lyžaři zúčastnili,

župy ve Vysokém nad Jizerou

celou zimní sezónu. Na

pořádané

na

byly pohárové závody Krkonošské

začátku

ledna. Zde nejlepšího

dosáhla prvním rokem mladší dorostenka Tereza Haucková, která

skončila

umístění

v běhu na 4

km šestá. 19. ledna následovaly přebory Krkonošské župy žactva v Jilemnici. Na těchto
závodech

skončily

na osmnáctém a
Stuchlík

v kategorii mladších

Věra

žákyň

Nováková na dvacátém

čtyřiadvacátou,

Jana Beranová (dcera
místě.

Berana st.)

V mladších žácích obsadil Viktor

Pavel Brýdl šedesátou a Jan Michálek
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Jiřího

pětašedesátou příčku.

V kategorii starších

žáků

dosáhl hezkého dvanáctého místa

Jiří

Beran ml. Ve druhém
Svatoňovicích,

kole poháru Krkonošské župy, konaného 22. února v Malých
zvítězila

v mladších žákyních

Lenka Michálková a na

třetím místě skončila

Nina

Vítková. V žácích se blýskl desátým místem Petr Semirád. O měsíc později na okresním
přeboru

žactva v běhu na lyžích, který byl

zásluhou mladší

žákyně

závodníci

zúčastnili

čtvrtý.

Tento den se

skončil

poličtí

poličtí

skončil

získali

její bratr

Posledními většími závody, kterých se tento rok

bylo poslední kolo poháru Krkonošské župy dne 3.

ve Vrchlabí. V kategorii mladších
starší žák Jiří Beran ml.

v Polici nad Metují,

Lenky Michálkové přebornický titul, v žácích

Jan Michálek třetí a Pavel Brýdl
poličtí

pořádám

žáků

zde obsadil Pavel Brýdl šestnáctou

března

příčku

a

šestý.

muži

opět zúčastnili

závodu Krkonošská 70, ale na

přední

příčky tentokrát nedosáhli. 141

Následující rok, tj. rok 1992, byl od té doby kdy se polické lyžování dostalo do
krize

určitě nejúspěšnější.

výsledcích až na konec této zimní sezóny. V konečném
svazu

lyžařů

udělám

Pro potvrzení tohoto výroku

pořadí

totiž polické družstvo žactva obsadilo vynikající

žákovských družstev.

Ještě většího úspěchu

krátký skok ve

poháru Krkonošského

čtvrté

místo z celkem 19

ale dosáhlo polické družstvo

dospělých

( muži i ženy ), které celý tento pohár vyhrálo. Za sebou nechalo dalších šestnáct
družstev v čele s takovými

lyžařskými

kluby jako byla Jilemnice, Vrchlabí a Trutnov.

Hlavními oporami tohoto družstva byl nestárnoucí

Jiří

Beran st., který celý pohár mužů

vyhrál a Pavel Jirásek, který skončil v mužích na čtvrtém místě.
Vraťme

se ale na

začátek

zimní sezóny.

Sněhové

podmínky byly jako předchozí

lyžařům

rok skoro dokonalé. To umožnilo polickým

kvalitní

přípravu,

podepsala pod jejich výsledky. Již v polovině prosince byly na Slavném
kontrolní závody. Tyto závody se konaly v rámci

Lyžařského

přebory
titulů

začátkem

lyžařský

nového roku byly v Polici nad Metují

v běhu na lyžích všech kategorií.

Poličtí

uspořádány

oddílu Spartak Police nad

Metují a jejich smyslem bylo zjistit jak se projevil předcházející
Hned

která se

trénink.

uspořádány

okresní

zde získali celkem sedm přebomických

z celkem dvanácti. Nejmladší žáky vyhrál Jan Beran. V kategorii mladších

zvítězil

žáků

Pavel Brýdl a v žákyních ho napodobila Jana Beranová. Mladší dorost vyhrál

Jiří

Beran ml. a dorostenky vyhrála Tereza Haucková. A v kategorii

Jiří

Beran st. a Mirka Beranová.
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dospělých zvítězil

ll. ledna se konal první závod poháru Krkonošského svazu

lyžařů

( dále jen

KSL ) žactva ve Studenci. V mladších žákyních vyhrála Jana Beranová a v žácích
se blýskl sedmým místem Jan Michálek. Tyto závody byly
před

vlastně

takovou

prověrkou

blížícím se mistrovstvím KSL, které se konalo následující týden.
dospělých,

17. ledna to bylo mistrovství KSL dorostu a

které se konalo ve

Vysokém nad Jizerou. Na tomto mistrovství si nejlépe z polických
Beran st. a Pavel Jirásek,
respektive

třetí

kteří skončili

a v mladších dorostencích obsadil

Následující den 18. ledna bylo
v Trutnově. Zde dosáhli
skončila

v kategorii

pořádáno

poličtí lyžaři

mužů

Jiří

lyžařů

vedl

Jiří

v běhu na 15 km jako druhý

Beran ml. vynikající druhé místo.

mistrovství KSL žákovských kategoriích
umístění.

také dobrých

V mladších žákyních

Jana Beranová druhá, Nina Vítková sedmá a v žácích si doběhl Pavel Brýdl pro

desáté místo.
Následující víkend se konalo mistrovství ČR dorostu v Liberci. Tohoto
mistrovství se

zúčastnil

jediný polický závodník. Byl to

v konkurenci z celé republiky obsadil konečné

čtyřicáté

Prakticky každý únorový víkend se pak
lyžařských závodů.

Jiří

Beran ml., který zde

místo.

poličtí lyžaři účastnili nejrůznějších

Mezi ně patřily zejména závody poháru KSL v Jilemnici, Vysokém

nad Jizerou a

Trutnově.

dosáhnout na

přední umístění

Ve všech

těchto

závodníkům podařilo

závodech se polickým

a to zejména zásluhou mladších

žákyň

Jany Beranová,

Lenky Michálkové a Niny Vítkové a v žácích díky Pavlu Brýdlovi a Janu Michálkovi.
A

samozřejmě

téměř

KSL

zásluhou polických

na každém

žáků

závodě

mužů

Pavla Jiráska a

na stupních vítězů. V tomto

ve štafetách v Malých

Jiřího

měsíci

Svatoňovicích. Dobře

Berana st.,

kteří

stáli

se také konalo mistrovství

si vedla zejména polická štafeta

mladších žákyň, když se jí ve složení Michálková, Beranová a Brahová podařilo získat
třetí

místo.
Posledními

dvěma

v Orlických horách, kde

závody byl Orlický maratón
poličtí

muži

Jiří

pořádaný

2. února v Deštném

Beran st. a Pavel Jirásek obsadili první

respektive třetí místo a v ženách skončila druhá Mirka Beranová. Zimní sezónu uzavřeli
poličtí lyžaři 3.března

na tradičním

závodě

na 70 km - Krkonošská 70, kde

poličtí

muži

skončili čtrnáctí a ženy byly páté. 142

Rok 1993 co se

výsledků týče

podmínky dovolily polickým

navázal na

lyžařům začít
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předchozí

rok. Dobré

sněhové

trénovat na lyžích již z kraje prosince. A

protože první závody, kterých se poličtí

lyžaři měli účastnit

si dvoje vlastní kontrolní závody na Slavném.

Určitou

byly až v lednu,

zvláštností těchto

závodů

bylo, že

běželi

stejnou

dívky i chlapci narození ve stejném roce startovali ve stejné kategorii a
trať.

To ovšem nikomu nevadilo. O to

větší

pak byla motivace. První opravdové závody

byly tedy až 4.ledna. Jednalo se o Okresní
kategorií

pořádaný

přebor

v běhu na lyžích všech

v Polici nad Metují. V těchto závodech potvrdili

pozici v rámci okresu, když získali

opět

šest

v žákovských kategoriích a pak ještě v kategorii
V průběhu ledna se

poličtí lyžaři zúčastnili

prostřednictvím

věkových

poličtí lyžaři

svoji

přebornických titulů.

A to zejména

dospělých, stejně

předchozí

celé

jako

rok.

řady lyžařských závodů, většinou

byly pohárové závody KSL a to v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a
dodat, že zejména

uspořádali

Trutnově.

mládežnických kategoriích se polickým

to

Nutno

lyžařům

podařilo dosáhnout na stupně vítězů. Úplně nejúspěšnější závodnicí se přitom stala

mladší

žákyně

Lenka Michálková, která tuto zimní

jeden závod, kterého se

zúčastnila

L.Michálková si vedla starší
vítězů.

na stupních

pomalu ale jistě

sezónu neprohrála ani

a vždy stála na stupni nejvyšším.
Jana Beranová, která

téměř

Podobně

jako

závodě

stála

v každém

A za žactvo s úspěchy jezdil starší žák Pavel Brýdl, který také

začal

zasahovat do

v Jilemnici mistrovství KSL
Výsledky polických

žákyně

lyžařskou

žáků

žáků

bojů

o místa nejvyšší.

ve štafetách.

Začátkem

Poličtí trenéři

února se konalo

k nim vzhlíželi s nadějí.

byly totiž v předcházejících závodech na vysoké úrovni a tak

věřili v úspěch. Kjejich spokojenosti se tak stalo. Štafeta mladších žákyň ve složení

Michálková,
mladší žáci

Krtičková

skončili

a Vítková obhájila

třetí

místo z předchozího roku a

poličtí

ve složení Michálek, Brýdl a Semirád na vynikajícím pátém místě.

Prakticky ve stejnou dobu se na Pradědu konalo mistrovství ČR dorostu v běhu
na lyžích. Polické
účast

na

lyžaře

kvalifikačních

zde reprezentoval

Jiří

Beran ml., který si jako jediný vyjel

závodech. V běhu na 7 km

když toto mistrovství vyhrál náš

současný

skončil

na čtyřicátém druhém

reprezentant v běhu na lyžích Jiří Magál.

20. a 21. února. se ve Studenci konalo mistrovství
KSL
.
dospělých.

Tyto závody byly asi jedněmi z nejúspěšnějších

Mistry KSL se totiž v kategorii mladších a starších
Jana Beranová. V mladších žácích
závodech dospělých zaběhl
obě

pěkně

polické štafety (mužů i žen)

skončil

žákyň

žáků

této zimní sezóny.

staly Lenka Michálková a

Pavel Brýdl na pátém

místě.

na shodném třetím místě.
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s vloženými závody

závodů

Pavel Jirásek a v běhu na 15 km

skončily

místě,

Ve vložených

skončil

druhý. Navíc

Posledním významným závodem, kterého se poličtí

lyžaři,

mám na mysli žactvo,

zúčastnili, bylo mistrovství ČR v běhu staršího žactva, které se konalo 27. února

v Jablonci nad Nisou. Zde si nejlépe vedla starší
celkově

osmá a jen o tři místa za ní

doběhla

žákyně

skončila

Jana Beranová, která

Andrea Brahová. Ve starších žácích skončil

Pavel Brýdl sedmadvacátý a Jan Michálek čtyřiatřicátý.
Na posledním
poličtí

čtvrtí

muži A

závodě dospělých,

Dokladem toho

lze

říci,

může

skončily

že tato sezóna byla

být obhájení

před

úspěchy

polických

žáků.

skončili

Krkonošská 70
Vydařené

vystoupení

na třetím místě.
stejně

vítězství

tak

úspěšná

jako ta

polického družstva

ženy ) v Krkonošském poháru z celkem 12
individuální

opět

a muži B jedenáctí z celkem 141 hlídek.

podtrhly i polické ženy, které
Závěrem

kterým byla

zúčastněných

předcházející.

dospělých

( muži i

družstev. A jednotlivé
žákyně

Lenky Michálkové, která vyhrála mladší

druhou Ninou Vítkovou také z Police nad Metují. Starším žákyním kralovala Jana

Beranová a na

čtvrtém místě skončila

Pavel Brýdl a Jan Michálek na
zmínku

úspěchy Jiřího

čtvrtém

skončil

Andrea Brahová a ve starších žácích

respektive jedenáctém místě. V mužích stojí za

Berana st., který v Orlickém maratónu

skončil čtvrtý

a na

Jizerské 50 dokonce třetí, když svoji kategorii s přehledem vyhrál. 143
Zima roku 1994 začala v polovině prosince kdy v Polici nad Metují napadl první
sníh. Toho využili poličtí
napadl celkem

pozdě,

lyžaři

a začali s intenzivní

proto v tomto roce nebyly

jako v předchozích dvou letech. Prvních

závodů,

lyžařským

uspořádány

kterých se

žáci, byly závody 2. ledna v Dolní Branné. V kategorii st.
doběhla

Jana Beranová a na pátém

místě skončila

tréninkem. Protože sníh
žádné kontrolní závody

účastnili

žákyň

jen někteří

poličtí

si pro druhé místo
doběhl

Nina Vítková. V chlapcích

šestý Pavel Brýdl a jen dvě místa za ním skončil další polický lyžař Petr Semirád.
Následující týden se konaly další závody. Na tyto závody už jela

téměř

polická "sportovka". Tyto závody se konaly v Rokytnici nad Jizerou. Na
umístění

dosáhly. ve starších žákyních Jana Beranová,
která
.

pátá Lenka Michálková. V kategorii starších
skončil jedenáctý.

ledna se

žáků doběhl

doběhla

na prvním

celá

přední
místě

a

P. Brýdl pátý a Jan Michálek

V mužské kategorii obsadil pěkné páté místo Pavel Jirásek. Do konce

zúčastnili poličtí lyžaři ještě

dvou dalších

závodů,

které byly

poháru KSL. Byly to závody v Jilemnici a v Lomnici nad Popelkou.
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zařazeny

do

12. února se konaly další závody žactva v rámci poháru KSL. Tyto závody
být

původně pořádány

měly

v Polici nad Metují, ale protože došlo v týdnu k prudkému

oteplení a všechen sníh roztál, byly tyto závody přesunuty na "Bišík" . I přes toto rychlé
a značně improvizované řešení, byly všemi účastníky shledány tyto závody jako zdařilé.
Tento fakt byl
starších

žákyň

umocněn

i individuálními

úspěchy žáků

vyhrála Lenka Michálková a

postarala polická štafeta starších žáků, které
těchto

čtvrtá

z Police nad Metují. Kategorii

byla Nina Vítková. O

doběhla

na

překvapení

skvělém třetím místě.

se

Týden po

závodech byl další závod žactva ve Vysokém nad Jizerou. Tento závod byl

jakousi prověrkou před mistrovstvím KSL ve štafetách, které následovalo 26. února. Na
základě zaběhnutých výsledků
příslušných

nominováni do

ve Vysokém nad Jizerou pak byli jednotliví žáci

štafet. Na toto mistrovství vyslala Police nad Metují

nakonec tři štafety. Štafeta mladších žáků ve složení Vaš, Beran a Škraněk skončila na
devátém místě. O poznání lépe se vedlo štafetám starších žáků a žákyň. Žáci ve složení
Brýdl, Semirád a Michálek

skončili

na

třetím místě

a pomyslný

trůn

pro sebe získaly

starší žákyně ve složení Michálková, Beranová a Nováková.
Po těchto závodech již následoval vrchol sezóny a tím bylo mistrovství ČR. Toto
mistrovství se konalo 4. - 6.
protože že se polickým
starší

žákyně

a

mělo

lyžařů podařilo opět

pro polické lyžování

značný

význam,

získat další cenný kov. Zasloužila se o to

Lenka Michálková, která v závodě

umístění přidala
žáků

března

jednotlivkyň skončila třetí

a stejné

i jako členka celkově třetí štafety KSL na 3 x 5 km. V kategorii starších

reprezentoval polické lyžování Pavel Brýdl. Startoval jen v závodě

jednotlivců,

ve kterém skončil na konečném osmadvacátém místě. Tento závod vyhrál a mistrem ČR
se stal Milan Šperl, dnes známý český reprezentant.
V této

sezóně

Orlickém memoriálu
Beran na šestém
pětičlenných
března

se

opět dařilo

skončil

místě

mužům.

Pavel Jirásek na druhém

Na

začátku

místě.

února na

Na Jizerské 50

tradičním

doběhl Jiří

a svoji kategorii nad 40 let s přehledem vyhrál. Na závod

hlídek pod názvem Krkonošská
70, která se koná
.

vyslala Police nad Metují

doběhla

polickým

dvě

hlídky

mužů

každoročně

.

na

a jednu hlídku žen. Hlídka

osmá a hlídka B, která byla složena ze samých dorostenců

začátku
mužů

A

skončila jednatřicátá.

Ženy skončily na pěkném pátém místě.
Když byl na

závěr

roku

opět

vydán

žebříček

sezónu, byla na tom Police nad Metují velmi
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dobře.

poháru KSL za uplynulou zimní
Družstvo

dospělých

už podruhé

obhájilo prvenství z celkem 14 družstev. Žákovské družstvo skončilo čtvrté ze 14
zúčastněných,

přešlapování

středu

ve

pořadí patřila

místa tohoto

Výborně

Michálkové aJ. Beranové.
letech

dvě

když první

polickým žákyním L.

si tento rok vedlo i dorostenecké družstvo, které po
výsledkové listiny

skončilo

třetí,

protože do

dorosteneckého věku dozrála řada vynikajících žáků. 144
začala

Sezóna 1995
lyžaři zúčastnili,

v druhé

polovině

dvě

poličtí

byly 14. ledna veřejné závody v běhu na lyžích uspořádaných v Polici

nad Metují. V těchto závodech se polickým
míst a

listopadu. První závody, kterých se

Současně

druhá místa.

lyžařům podařilo

s těmito závody se

získat celkem 6 prvních

zúčastnili

nejlepší

poličtí

dorostenci mistrovského závodu v běhu na lyžích dorostu, které se konalo v Jeseníkách.
Polici nad Metují naposled reprezentovali Pavel Brýdl, který
Beranová, která
Lyžařský

doběhla

sedmá. Jak už jsem

řekl,

desátý a Jana

byly to jejich poslední závody za

oddíl Police Spartak Police nad Metují. Zbytek zimní sezóny a následující

zimy závodili za

lyžařský

klub Preciosa Jablonec nad Nisou, protože zahájili studium

na tamním sportovním gymnáziu, které bylo a stále je
později

skončil

změna jim pomohla

ukázalo, tato
Následující

den~-

zaměřeno

na lyžování. Jak se

k dalšímu růstu jejich sportovní výkonnosti.

15. ledna se polické žactvo vydalo na pohárové závody do

Horní Branné. Zde v kategorii ml.

žáků skončili poličtí lyžaři

v pořadí Jan Beran,

Matěj

Vaš a Dušan Hejl sedmý, osmý a devátý a v žákyních starších obsadila Lenka
Michálková pěkné

čtvrté

místo. Následující víkend se konal v Machově okresní

v běhu na lyžích všech kategorií. Police nad Metují
zde celkem 8
číslo

KSL.

titulů

a 7 druhých míst. Tím

jedna v okrese. Po
Těchto závodů

skončil

se

těchto přeborech
zúčastnilo

Jan Beran devátý a

Matěj

Michálková sedmá a hned za ní

opět

opět

už po

přebor

ukázala svoji převahu a získala

několikáté

obhájila svoji pozici

se druhý den konaly závody v rámci poháru

jen pár polických

lyžařů.

V mladších žácích nejlépe

Vaš jedenáctý. Ve starších žákyních
skončila

doběhla

Lenka

druhá polická závodnice Nina Vítková.

Kategorii mladších dorostenek s přehledem vyhrály Jana Beranová jedoucí za Jablonec
nad Nisou.
Další víkend bylo na
které

pořádal lyžařský

zvítězila

pořadu

mistrovství KSL dorostu ve smíšených štafetách,

oddíl ve Vysokém nad Jizerou. Polická štafeta zde

zaslouženě

a mohla se pyšnit titulem mistra KSL. Tato štafeta běžela ve složení Michálek,

Beranová a Brýdl.
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Po těchto závodech následovala, krátká závodní pauza a další závody, kterých se
poličtí lyžaři zúčastnili,

19. února.

byly až

Poličtí lyžaři

pěkných umístění.

přebory

Orlické župy v Deštném v Orlických horách

si zde vedli celkem

obstojně

podařilo

a

se jim získat

několik

Své závody vyhrály Lenka Michálková, Jana Beranová, Pavel Brýdl

a Martin Pohl.
Velice

pěkných výsledků

skončil

3. února

pak

opět

v Orlickém maratónu

dosáhli

Jiří

poličtí

Beran st.

muži na dálkových závodech.

čtvrtý

a Pavel Jirásek jedenáctý.

V Krkonošské 70 se podařilo postavit opět dvě pětičlenné hlídky. Muži A
skončili

a muži B
zdařilou.

sedmnáctí.
dobře

Je možné to

V dospělých

skončili poličtí

Vrchlabí.

Poličtí

žáků

žákyň

a

Závěrem

doložit

říci,

muži a ženy na druhém

skončilo

sedmí

že tuto zimní sezónu lze pokládat za

konečným pořadí

dorostenci a dorostenky

z nejúspěšnějších sezón.

lze

doběhli

skončili

v poháru KSL za tento rok.

místě

za družstvem SVS Krkonoše
místě.

na pátém
konečného

šesté. Z hlediska

A poslední družstvo

pořadí

to byla jedna
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Následující sezóna roku 1996 navázala na předchozí

úspěšné

sezóny. A to i přes

to, že jedni z nejlepších lyžařů ,dříve žákovských a nyní dorosteneckých kategorií, už za
Polici nad Metují nezávodili. Byli to Jan Michálek, Jana Beranová, Pavel Brýdl a nově
i Lenka Michálková. Tito

čtyři

závodníci totiž

začali

studovat sportovní gymnázium

v Jablonci nad Nisou a také začali závodit za místní lyžařský oddíl Preciosu Jablonec.
Pro zbytek polických lyžařů začaly závody v důsledku velmi dobrých

sněhových

podmínek velmi brzy. První závody se konaly 17. prosince v Jilemnici. I když se těchto
závodů zúčastnili téměř

všichni

lyžaři.

Dušan Výsledky, kterých dosáhli, nebyly zrovna

povzbudivé, protože se závody konaly velmi
adekvátně připraveni.

časně

a

přípravě.

Většina

čtrnáctým

z nich byla

doběhl

výsledků

část

totiž dala spíše

přednost

na

těchto

závodech dosáhl Dušan Hejl

na pěkném druhém

místě.

A ve starších žácích ho doplnil

A tak nejlepších

v mladších žácích, kde
Jan Beran

nebyli

V pořadí druhé závody byly uspořádány 27. prosince ve Vysokém

nad Jizerou. Na tyto závody ovšem nejeli všichni. Velká
kvalitní

poličtí lyžaři ještě

místem. Po novém roce pak následovaly závody každý víkend.

zařazena

do poháru KSL. Hned první víkend v lednu se konaly

pohárové závody KSL dorostu ve Vysokém nad Jizerou a druhý den závody žactva
lyžařům

získat cenná

Martin Pohl druhý a na pátém

místě skončil

v Rokytnici nad Jizerou. V obou dnech se
umístění.

V dorostencích starších

skončil
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podařilo

polickým

Petr Semirád. Druhý den si z žactva vedl nejlépe D. Hejl., který obsadil páté místo a
potvrdil tak druhé místo ze

závodů

ve Vysokém. 20. ledna byly další pohárové závody

KSL v Trutnově. Tyto závody byly již pro všechny kategorie. Nejlépe si na nich vedl
opět

Dušan Hejl

V dospělých

čtvrtý,

Jan Beran a

skončil Jiří

Matěj

Vaš, šestý a devátý ve svých kategoriích.

Beran druhý a Mirka Beranová

třetí.

Následující víkend bylo

volno a tak toho poličtí lyžaři využili a zajeli na závody do Říček. Tyto závody byly
současně přeborem

poličtí lyžaři

Orlické župy. Z toho plyne, že

závodili

víceméně

mimo soutež. Na druhou stranu byly tyto závody zárukou kvality, neboť se jich účastnili
ti nejlepší z této oblasti. Velice
V mladších žácích
Krtičková.

zvítězil

pěkných výsledků opět

dosáhla polická mládež.

Dušan Hejl, v dívkách ho doplnila

Ve starších žácích pak

poličtí lyžaři skončili

třetím

místem Martina

v pořadí Jan Beran,

Jiří

Škraněk. a Matěj Vaš druhý až čtvrtý. A z vítězství se mohla radovat i mladší

dorostenka Nina Vítková a
prověrkou před

Jiří

Beran st. v kategorii

nevydařily, žákyně skončily

Krtičková

Tyto závody byly poslední

blížícím se mistrovstvím KSL. Toto mistrovství

štafetami žactva. Bohužel musím konstatovat, že se

pokračovalo

mužů.

lyžařům

začalo

1O. února

z Police nad Metují moc

šesté a žáci osmí. Následující víkend toto mistrovství

závody jednotlivců. V mladším žactvu

sedmá. V dorostencích

doběhla

skončil

Dušan Hejl

třetí

a Martina

Nina Vítková desátá a Martin Pohl devátý.

Nejlépe dopadl Pavel Jirásek, který si v kategorii mužů doběhl pro druhé místo.
Jedněmi

z posledních

závodů

byly okresní

zorganizovaných v Polici nad Metují. Na
titulů

přebory

těchto přeborech

v běhu na lyžích

získali

poličtí

celkem 12

ze 14 možných. Byly to do té doby nejúspěšnější přebory.
Po

skončení

sezóny pak polické družstvo

dospělých skončilo

na druhém místě za

Jilemnicí. A poličtí odchovanci závodící v Jablonci nad Nisou se velmi

dobře

uvedli na

mistrovství ČR, kde Jana Beranová skončila celkově třetí, Pavel Brýdl a Lenka
Michálková

shodně

pátí a

největšího úspěchu

dosáhla

děvčata

Beranová a Michálková

jako členky štafety KSL, která vyhrála a získaly tak mistrovský titul. 146
Roku 1997 se

začalo

Policku napadl sníh. První

s lyžařským tréninkem v polovině listopadu, kdy na

měsíc

byl

zaměřen

jen na trénink a to i o víkendech. První

závody byly až 21. prosince. Bylo to Jilemnické kritérium pro všechny kategorie.
Tohoto závodu se
dospělé, kteří

zúčastnilo

jen

několik lyžařů

si tam jeli zatrénovat. Druhých
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z Police nad Metují.

závodů,

Vesměs

šlo o

které byly zorganizovány ve

Vysokém nad Jizerou první víkend v lednu, se už
lyžaři.

Problém ale nastal při
vypověděl

Metují

cestě

poličtí

skoro všichni

do Vysokého nad Jizerou, když kousek za Policí nad

autobus službu. Náhradní se

závodů poličtí lyžaři nezúčastnili.

měli účastnit

nepodařilo

zajistit

včas

těchto

a tak se

Vše si ale vynahradili o víkendu ll. a 12. ledna, kdy

se konaly dva závody. První den byly závody v Lomnici nad Popelkou. Byly to závody
v rámci poháru KSL, ale byly jen pro žactvo a dorost. Zde se polické mládeži nedařilo a
skončili

všichni

v poli poražených, až v druhé

polovině

výsledkové listiny. Vše si
Skuhrově

vynahradili druhý den, kdy se konaly závody v rámci Orlické župy ve

nad

Bělou.

Tyto závody byly vypsány pro všechny kategorie. A jelikož autobus dojel včas a

neměl

žádnou poruchu, nastoupili

poličtí

v plné síle. Nejlepších

umístěních

mladší žákyně Anna Holečková, která doběhla třetí, starší žák Dušan Hejl
mladší dorostenec Petr Semirád

zvítězil.

V dospělých

doběhla

dosáhli

skončil

osmý,

Mirka Beranová druhá a

Pavel Jirásek dokonce první. Po těchto závodech byly na řadě dva pohárové závody pro
žactvo, v Jilemnici a v Trutnově. V obou
nejlépe starší žák Jan Beran a mladší
skončili

žákyně

závodech si z polických
Anna

Holečková.

lyžařů

vedli

V obou závodech

v první desítce. Po těchto závodech následovalo již mistrovství KSL l.února ve

Studenci. Na

těchto

závodech potvrdil svoji formu Jan Beran, který

z polických lyžařů a to
běhala

těchto

třináctý.

Anna Holečková, která

těchto závodů nezúčastnila. Zároveň

se

dospělých,

těchto

ale ve Vrchlabí. Na

desítky, když v běhu na 15 km

následující den, kterého dosáhl na
potvrdil, že se mu na tomto

úspěch

Těchto závodů

dobře

Jiří

Beran st. dostal do první

pak podtrhl vynikajícím sedmým místem

tradičním závodě

zvaným Orlický maratón. Tím

závodě daří.

opět

dva závody. Prvními a

bylo mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích v Jilemnici.
se z Police nad Metují

zúčastnili

Jan Beran, Dušan Hejl,

Matrina Krtičková. Bohužel ani jednomu z nich se
umístění.

závody také

Zbytek polických lyžařů se pohyboval na

Následující víkend 7. a 8. února se konaly
významnějšími

nejvýše

se tento den konalo mistrovství KSL

závodech se pouze

skončil čtvrtý.

rozhraní první a druhé poloviny. Tento

před těmito

skončil

Ukázalo se, že se polickým

žákům

nepodařilo

republiková

vybojovat

špička čím

Matěj

nějaké

Vaš a
solidní

dál víc vzdaluje.

Druhými závody byly veřejné závody v Polici nad Metují pořádané pro všechny věkové
kategorie. Nejlepšího
skončila

umístění

zde dosáhla mladší

žákyně

ve své kategorii druhá za Evou Nývltovou,
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Anna

současnou

Holečková,

která

reprezentantkou.

Dorostenec Petr Semirád si

doběhl

pro jedenácté místo, v mužích

skončil Jiří

Beran st.

pátý a v ženách byly Mirka Beranová a Tereza Haucková šestá respektive sedmá.
Následující víkend

měly

uspořádány

být v Polici

okresní

přebory

v běhu na lyžích.

V polovině týdne ale přišla prudká obleva, která zasáhla celé Broumovsko, takže se tyto
závody musely zrušit a to bez náhrady, protože je nebylo kam přesunout.
poličtí

Posledními závody, kterými
Krkonošská 70,

začátkem března.

jedenáctá. V konečném
mužům

pořadí

lyžaři

Polická hlídka

pěkně

závodní sezónu byla

mužů skončila třináctá

a hlídka žen

poháru KSL vydaným na konci sezóny patřilo polickým

a ženám třetí místo ze sedmnácti družstev.

a Vrchlabí. A

ukončili

Před

nimi byly jen kluby z Jilemnice
skončil celkově

si vedl i polický dorost, který

šestý z celkem

patnácti družstev. 147
Zima roku 1998 nebyla
poslední sníh v Polici roztál na
lyžaři zúčastnili,

příliš

Začala

dlouhá.

začátku

sice již v polovině listopadu, ale

února a tak poslední závody, kterých se
zároveň

byly 8. února v Polici nad Metují. Byl to

poličtí

poslední závod

poháru KSL. První závody, které jako minulý rok začaly zimní sezónu, bylo Jilemnické
kritérium, konané 20. prosince a Kritérium ve Vysokém nad Jizerou 3. ledna. Prvních
závodů

v Jilemnici se

výsledků

účastnila hlavně

polická mládež a

dosáhla v mladších žákyních Anna

místa za ní

skončila

skončil

skončili

závodů

žáků

Nejlepších

doběhla čtvrtá

dvě

Hejl pátý a

šestý. V mužích si nejlépe vedl

ve Vysokém nad Jizerou se

Nikomu z nich se ovšem

a o

nepodařilo

zúčastnilo

proniknout mezi nejlepší

ve druhé polovině výsledkové listiny.

těchto

Po

v kategorii starších

sedmý. Druhých

lyžařů.

jen pár polických
a všichni

doběhl

která

závodě žáků skončil Matěj

Jana Jenková. Ve stejném

jeho starší bratr Dušan
Jan Pohl, který

Holečková,

někteří dospělí.

prvních dvou závodech, které nebyly

součástí

poháru KSL se už

konalo mistrovství KSL na Horních Mísečkách a to 1O. ledna. Toto mistrovství bylo pro
věkové

všechny

Holečková

v kategorii

kategorie. V mladším žactvu

šestá. Ve starším žactvu si
dospělých skončila

desátý. Následující víkend se

doběhl

Mirka Beranová
poličtí lyžaři

skončil

Matěj

Hejl pátý a Anna

Dušan Hejl pro

čtvrtá, Jiří

žádných

čtrnácté

místo. A

Beran st. osmý a Jan Pohl

závodů nezúčastnili

a proto se

zaměřili

na trénink a to jak v sobotu tak i v neděli. 25. ledna se konaly přebory Orlické

župy ve

Skuhrově

dosáhli i

nad

Bělou. Poličtí lyžaři

několika pěkných umístění.

se

účastnili téměř

V mladších žácích
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v kompletním složení a

doběhl Matěj

Hejl druhý.

V kategorii staršího žactva doběhla Martina Krtičková pátá a Hejl Dušan druhý. Mladší
dorostenci skončili v pořadí Škraněk, Beran a Vaš na čtvrtém až šestém místě. A
v dospělých

skončil Jiří

Beran st. druhý a Jan Pohl a Mirka Beranová shodně

třetí.

Tyto

závody byly poslední prověrkou před blížícím se mistrovstvím ČSR žactva. Toto
mistrovství se konalo ve dnech 7.- 8. únor v Lomnici nad Popelkou. Jediným žákem,
který se tohoto mistrovství

zúčastnil,

byl Dušan Hejl. Jako jediný si vyjel

v předchozích pohárových závodech, ale zde
nestačil

a potvrdila se tak nelichotivá

skončil

skutečnost,

účast

v poli poražených. Na nejlepší

že se polickým

lyžařům začala

republiková špička opět vzdalovat. 8. února tedy současně s mistrovstvím ČR žactva se
věkových

konaly pohárové závody KSL v Polici nad Metují ostatních
těchto

závodech se nejlépe umístili Jan Beran a

dorostenců, kteří

na

pěkném

Matěj

kategorií. Na

Vaš v kategorii mladších

se umístili na čtvrtém a šestém místě. Ve starších dorostencích doběhl

pátém

místě

Petr Semirád a v mužích

skončil Jiří

Beran ml. pátý a Pavel

Jirásek sedmý.
Po

těchto

závodech na Policku roztál sníh a proto se

poličtí lyžaři

rozhodli, že

letošní sezónu ukončí, takže se tohoto roku poličtí muži ani ženy nezúčastnili tradičního
závodu, kterým byla Krkonošská 70, kterou

poličtí lyžaři

skoro vždy uzavírali zimní

sezónu. 148
Následující rok 1999 byl, co se
S lyžováním se

začalo opět

sněhových

podmínek

týče,

mnohem lepší.

v polovině listopadu a již 12. prosince se konaly první

závody v běhu na lyžích. Tyto závody se uskutečnily na vrcholu Černé hory v Jánských
Lázních. Tyto závody byly velmi brzy a to se projevilo i na jednotlivých výkonech
polických

lyžařů. Důvodem

brány spíše jako kvalitní
pěkných výsledků. Matěj
skončila

byl

nedostatečný čas

příprava.

Hejl

I

přesto

skončil

k přípravě, takže tyto závody byly
Hejl a Anna

Holečková

pátý v mladších žácích a Anna

Holečková

zde dosáhl

Matěj

sedmá. V následujících dvou týdnech se konalo již

kritérium .a kritérium ve Vysokém nad Jizerou. Z těchto dvou
lyžaře nejúspěšnější

tradiční

závodů
.

Jilemnické

byly pro polické

ty první, Jilemnické kritérium uspořádané 20. prosince pro všechny

kategorie. V těchto závodech v mladších žácích

zvítězil Matěj

závodě skončil

doběhla

Petr Jenka. Ve starších žákyních si

místo. Mladší dorostenci Dušan Hejl a

Matěj

a v ženách skončila Jana Beranová sedmá.
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Vaš

skončili

Anna

Hejl a

třetí

Holečková

v tomto

pro

čtvrté

jedenáctý respektive třináctý

Na další závody již po novém roce si zajeli poličtí
součástí

Tyto závody byly
zde si

doběhl Matěj

vítězství

Petr Jenka. Anna Holečková

a hned za ním

skončila třetí

do Skuhrova nad Bělou.

účast

byla na vysoké úrovni. I

skončil

další polický mladší žák

poháru Orlické župy, takže

Hejl pro

lyžaři

v kategorii starších žákyň. Stejného

umístění

dosáhli také mladší dorostenec Jan Beran, starší dorostenka Nina Vítková a v ženské
kategorii Jana Beranová.
Další závody v pořadí byly až za tři týdny a to 23. ledna

Hejl a Petr Jenka,

kteří skončili

v kategorii mladších

v Jilemnici. Byly

lyžařů

to závody jen pro žactvo a to v rámci poháru KSL. Z polických
Matěj

opět

žáků

si nejlépe vedli

šestý a osmý a ve

starších žákyních doběhla Anna Holečková devátá. Následující den, 24. ledna, se konal
dospělých

pohárový závod KSL dorostu a

místě.

zajel Jan Beran na druhém
umístění.

v Machově. V dorostencích mladších nejlépe

I jeho

rodiče

získali v tomto

Mirka Bemová skončila v ženách druhá a Jiří Beran st.

závodě

doběhl

další

pěkné

devátý.

Následující víkend se konal druhý pohárový závod KSL ve Studenci. Byl pro
věkové

všechny

kategorie. Svoji výkonnost zde potvrdili všichni výše

V mladších žácích
doběhla

skončil Matěj

Holečková

Anna

Hejl

třetí

zmínění lyžaři.

a Petr Jenka sedmý. Ve starších žákyních

devátá a mladší dorostenec Jan Beran byl také devátý.

Ženskou kategorii vyhrála Jana Beranová a třetí skončila Miroslava Beranová (její
matka). V mužích si nejlépe vedl Jiří Beran st., který skončil třetí a Jan Pohl byl devátý.
O víkendu 7. a 8. února se konal již
závod na 20 respektive 40 km,

účastnili

tradiční

Orlický maratón. Jelikož jde o

se ho jen poličtí

dospělí

a starší dorost. Ostatní

závodníci měli tento víkend buď volno a nebo si sem jeli zatrénovat. Následující sobotu,
tj. 13. února, se
věkové

uskutečnily

kategorie. Nejlepších

Hejl, Jelínková a Vaš,

závody smíšených štafet v Horní Branné pro všechny
výsledků

kteří skončili

Jana Beranová a Jan Pohl,

zde dosáhla štafeta mladšího dorostu ve složení

šestí a štafeta

kteří doběhli

dospělých

sedmí. O týden

ve složení

později

Jiří

Beran ml.,

se konalo mistrovství

KSL ve štafetách žactva ve Vysokém nad Jizerou. Na tyto závody vyslal polický
lyžařský
shodně

oddíl

dvě

štafety.

Obě

štafety,tj. mladších

šesté. Další víkend toto mistrovství KSL

žáků

a straších

žákyň, skončily

žáků pokračovalo

individuálními

závody ve Vrchlabí. Jediný Matěj Hejl se v tomto mistrovství dostal mezi nejlepší, když
mu v konečném
polovině

pořadí patřilo třetí

výsledkové listiny. Po

místo. Ostatní polická mládež

těchto

skončila

až v druhé

závodech už následovala Krkonošská 70, závod
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pětičlenných

hlídek pro

dospělé. Poličtí

muži A

skončili

pátí, muži B

skončili

osmnáctí

a ženy byly jedenácté. Tímto závodem skončila pro polické lyžaře závodní sezóna 1999.
sněhu

Protože byl dostatek

až do konce

března,

tak se s lyžováním

pokračovalo se s lyžařským tréninkem do té doby, než úplně roztál.

Rok 2000 byl v přelomovým, došlo k definitivní
Hlavními postavami této a následujících sezón se staly
Holečková.

Ale

pěkně

po

pořádku.

Zimní sezóna

výměně lyžařských

Matěj

začala

nepřestalo

a

149

generací.

Hejl, Petr Jenka a Anna

již v druhé

polovině

kdy v Polici nad Metují napadl první sníh, který už vydržel až do

listopadu,

března.

Prvním

závodem bylo opět Černohorské kritérium v Jánských lázních a to ll. prosince.V těchto
závodech se nejlépe uvedl mladší žák Petr Jenka, který
staršího žactva doběhla Anna Holečková

třetí

svůj běh

a Matěj Hejl

skončil

vyhrál. V kategorii
dvanáctý. V mužích

se blýskl Jan Pohl pěkným druhým místem. V následujících čtrnácti dnech se konaly již
tradiční lyžařská

kritéria v Jilemnici a ve Vysokém nad Jizerou.

poličtí lyžaři nezúčastnili

prázdniny se

zaměřili

a rozhodli se využít dostatek

sněhu

na Policku a přes

později

na kvalitní trénink. Jak se

Těchto závodů

se

vánoční

ukázalo toto rozhodnutí

přineslo

své ovoce. V prvních závodech po novém roce se totiž polickým

podařilo

získat několik pěkných umístění. První závody se konaly 2. ledna ve

lyžařům

Skuhrově

nad Bělou v rámci poháru Orlické župy. Svoji formu zde potvrdili mladší žák Petr Jenka,
který

zvítězil

třetím místě.
Matěj

Toto

a ve starším žactvu

skončila

Anna

Holečková

a

Matěj

Hejl

shodně

V mladším dorostu dojel Dušan Hejl druhý a ve straším žactvu

na

skončil

Vaš a Jan Beran třetí respektive čtvrtý. V mužích doběhl ještě šestý Pavel Jirásek.
pěkné umístění

polických

dorostenců

se jim už ve zbytku sezóny

zopakovat a tak jediným, kdo byl schopen držet krok s krajskou
žactvo. Ve zbytku tohoto

měsíce

se konaly

ještě tři

špičkou,

nepodařilo

bylo polické

závody. Všechny byly

součástí

poháru KSL. Byly to závody 8. ledna ve Studenci, 22. ledna v Lomnici nad Popelkou a
30. ledna v Trutnově. Všech těchto
sestavě.
.

závodů

se zúčastnili

poličtí lyžaři

v téměř kompletní

Jak už jsem ale zmínil, jediné
dobré výsledky na těchto závodech dosáhli
.

běžci

v mládežnických kategoriích. Ve všech

třech

závodech se vždy Petr Jenka a Anna

Holečková

Matěj

Hejl

dostali mezi

Dorostenci a
listiny. Po

dospělí

pět

nejlepších a

skočil

vždy okolo desátého místa.

se museli spokojit s umístěním až v druhé

těchto třech

závodech

přišly

na

řadu nejdůležitější

polovině

výsledkové

závody pro starší žactvo.

Bylo to mistrovství ČR staršího žactva 6. února konané ve Vysokém nad Jizerou. Na
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Matěj

tyto závody jeli z Police nad Metují

Hejl a Anna

Holečková.

Jejich

předchozí

vynikající výsledky byly velkou nadějí pro polické trenéry. Jejich očekáváni se vyplnilo.
Matěj

Hejl obsadil ve svém

pěkném

sedmém

místě.

poličtí lyžaři zúčastnili.

závodě skvělé

těchto

Po

úspěchu

zpět.

A

úplně

Benecku. Na

poličtí

zaměřovali
skončili

muži A

závodech

kteří zvítězili.

za polický

na dálkové

března

Nutno ale dodat,

lyžařský

běhy.

oddíl pouze

V březnu následovala

Kritérium posledního

poličtí lyžaři uzavřeli

výkonnost zde podtrhl Petr Jenka, který

závody, kterých se

jedenáctí a muži B byli o dalších deset míst

posledním závodem bylo 18.
těchto

tři

na

KSL v Horní Branné ve štafetách.

dosáhli poličtí muži,

hostovali a většinu zimní sezóny se
Krkonošská 70, kde

přebory

závodníků, kteří

že tato štafeta byla složená ze

Holečková doběhla

závodech následovaly už jen

Byly to 24. února

Nejlepšího a překvapivého

páté místo a Anna

skončil

sněhu

na

zimní sezónu. Svoji vynikající

ve svém

závodě

druhý.

Třetí doběhla

Anna Holečková a Matěj Hejl byl pátý. 150
Výsledky polického žactva z předcházející sezóny byly velkým

očekáváním

pro

mistrovství ČR pro nadcházející zimní sezónu 2001. Jak se ale ukázalo, naprosto
katastrofální zima co se

sněhových

podmínek

týče zapříčinila,

že tato

očekávání

se

nesplnila. První sníh napadl v Polici nad Metují až v polovině ledna, ale hned zase
roztál. A tak to bylo po celou zimní sezónu. Když se to
týdny

dostatečné

zajeli

poličtí lyžaři

tréninkové,

lyžařský

podmínky pro

se

nějaké

prvním rokem i Petr Jenka zajeli

tak byly na policku jen tři

trénink a to bylo málo. Na první závody si
Bělou.

až 7. ledna do Skuhrova nad

neočekávaly

sečte,

Tyto závody byly spíše

výrazné výsledky. Jen starší žáci

výborně

a

skončili

druhý a

čtvrtý .

Matěj

Hejl a

Následující víkend

se konaly pohárové závody KSL v Trutnově. Na těchto závodech se sešla opravdu silná
konkurence na kterou poličtí

lyžaři

první desítky, když ve svém běhu

už

nestačili.

skončil

Pouze starší žák Matěj Hejl se vešel do

osmý. Po trutnovských závodech se už konalo

mistrovství ČR staršího žactva a to 27. ledna v Jablonci nad Nisou. Bohužel velké
tréninkové výpadky,
poličtí

žáci

polovině

Matěj

způsobené

nedostatkem

Hejl, Petr Jenka a

sněhu

žákyně

v Polici nad Metují znamenaly, že

Anna

Holečková skončili

výsledkové listiny a tak mohli je vzpomínat na

tomto mistrovství se

poličtí lyžaři zúčastnili

už jen dvou

závod KSL ve Studenci ll. února, kde se polickým

80

loňské

až v druhé

vynikající výsledky. Po

závodů.

Byly jimi pohárový

lyžařům nedařilo

a posledním

závodem byla krkonošská 70 na začátku

března,

kde

poličtí

muži B

skončili

pátí a muži

A třináctí. 151
Následující zimu 2002 se špatné
na

začátku

sněhové

podmínky neopakovaly. Sníh napadl

prosince a vydržel až do poloviny února, kdy došlo k prudké
lyžaře

všechen sníh roztál. Prvními závody pro polické

Hejlové a to v kategorii mladších a starších

dorostenců.

v sobotu 12. ledna závody v Trutnově. Tyto závody byly
skončil

si zde vedl starší žák Petr J enka, který
Holečková

Rohlík,

se

třetím

místem

Následující víkend byly

součástí

poháru KSL. Nejlépe

osmý a mladší dorostenka Anna

byla pátá. V mužích zajeli hezky jedenáctý Marek Ogorzalek a Michal

kteří skončili

lyžařského

a

byly závody v Deštném

v Orlických horách v rámci poháru Orlické župy. Zde se blýskli hezkým
bratři

oblevě

jedenáctý a dvanáctý. Tito dva závodníci ale nebyli stálými

členy

oddílu Police nad Metují, ale jen občas za něj hostovali. Následující víkend

poličtí lyžaři nezúčastnili

žádného závodu a

zaměřili

se tak na trénink na domácích

tratích v Polici nad Metují. 26. ledna se konaly mistrovské štafety v rámci KSL všech
kategorií. Bohužel na těchto závodech poličtí
se tak nedostatek kvalitních

závodníků.

Po

lyžaři

těchto

nepronikli na přední místa. Projevil

závodech už následovalo mistrovství

ČR dorostenců v Bedřichově. Jediným polickým zástupce na nich byla Anna Holečková,

která zde získala titul mistryně ČR, což bylo velkým úspěchem zejména polických
trenérů,

kterým se

správně podařilo usměrnit

talent polické dorostenky. 10. února se

konal pohárový závod KSL ve Studenci. Nejlepších
muži.

Jiří

skončil

Beran st.

druhý, Jan Pohl

místa za ním. Následují víkend se

měly

jak už jsem zmínil, prudká obleva

umístění

doběh třetí

na nich dosáhli

a jeho bratr Martin

poličtí

skončil

o

tři

konat pohárové závody v Polici nad Metují, ale

zapříčinila,

že tyto závody musely být zrušeny a to

bez náhrady. A jelikož už od této doby nebylo na Policku na čem trénovat, tak se poličtí
trenéři
ještě

rozhodli

ukončit

závodní sezónu polické mládeže. Ostatní

poličtí lyžaři

si ale

zajeli na několik závodů, které se konaly o víkendech na Krkonošských vrcholcích,

kde zbyl ještě sníh. Proto ukončili tuto sezónu asi o měsíc později na Černohorském
kritériu 30.

března,

které se konalo už za ryze jarního počasí, kdy teplota vzduchu byla

12 °C. Bohužel v těchto závodech nezaznamenali významnějších výsledků. 152
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začala

až koncem prosince, kdy napadl první sníh. Do této doby

nebyl sníh ani na Policku, ani v krkonošských

střediscích.

První závody se konaly

11.ledna v Trutnově. Byly to závody v rámci poháru KSL. Vlivem špatných

81

sněhových

poličtí lyžaři

podmínek, které panovaly na Policku až do koce prosince, se
dostatečně připravit

"rozjížděli"

a proto se do zimní sezóny

nemohli

pomaleji. Na

těchto

závodech se pohybovali na konci první poloviny pořadí. Další závody, kterých se poličtí
lyžaři zúčastnili

byly až za

v Orlických horách,

měsíc.

uskutečněné

Bylo to 15. února a byly to závody v Deštném

v rámci poháru Orlické župy. V těchto závodech se

nejlépe umístil mladší dorostence Petr Jenka, který

skončil

druhý, v mužích ho

napodobil druhým místem Tomáš Čada a pátým místem Lukáš Jánský. Následující
víkend v sobotu 21. února se konalo mistrovství KSL ve štafetách. Bohužel se polickým
na tyto závody podařilo postavit jen dvě tříčlenné štafety.
štafeta ve složení Ogorzalek, Melíšek a Jánský
Vondráček

Martin Pohl,
KSL

mužů

další

věkové

a Hrubý

doběhla

v Polici nad Metují. K těmto

skončil třetí

Obě

v mužské kategorii. První

skončila třetí

a druhá štafeta ve složení

sedmá. Další týden se konalo mistrovství

závodům

byly vloženy

veřejné

závody pro

kategorie. V hlavní mužské kategorii se nejlépe vedlo Ogorzalkovi, který
a Melíškovi, který byl o

70, na kterou vyslal polický

lyžařský

tři

místa za ním. 8.

oddíl

března

dvě pětičlenné

se konala Krkonošská

hlídky. První hlídka doběhla

jedenáctá a druhá byla o šest míst z ní. Posledními závody tohoto roku bylo kritérium
konané v Deštném v Orlických horách 16.
skončil

Petr Jenka, který
svoji
místě

skvělou

března.

v kategorii mladších

Na těchto závodech se hezky umístil

dorostenců čtvrtý

formu Ogorzalek, který v hlavní kategorii

a v mužích potvrdil

mužů zvítězil

ho doplnil Jan Pohl. Tato sezóna ukázala dost nelichotivou

polickým

lyžařům

závodníků

a na

čtvrtém

skutečnost,

že

schází širší mládežnická základna, respektive nedostatek kvalitních

pro mládežnické kategorie. Polické lyžování proto v následujících letech

zastupovali

hlavně dospělí

Holečková

a

později

závodníci..

i Jenka odrostli

Dřívější
těmto

vynikající žáci a

žákyně například

kategoriím a postupem

času

Hejl,

se závodním

lyžováním skončili. 153
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začala ještě před

napadnutím prvního

sněhu.

Došlo totiž k velkým

organizačním změnám ve Svazu lyžařů ČR. Byly zrušeny stávající župy, v rámci

kterých se konaly pohárové závody.
podle

krajové

které byly

příslušnosti.

součástí dřívější

kraje. Zbytek byl

zařazen

Tyto

župy byly nahrazeny

To vedlo k tomu, že více jak polovina
Krkonošské župy,

přešla

do

nově

lyžařských oddílů,

vzniklého Libereckého

do kraje Královehradeckého. I když se

82

soutěžemi

součástí

tohoto kraje

stali i

lyžařské

kluby z dřívější Orlické župy, je nutno poznamenat, že tyto kluby

nedosahovaly kvality bývalých klubů krkonošských. 154
Zimní sezóna 2004 a i ta doposud poslední 2005 se tedy nesly ve
duchu. Nejlepších

výsledků

Martin. V ženách se
nebylo

buď

dařilo

dosahovali
zejména

Miroslavě

muži Jan Pohl a jeho bratr

Beranové. V ostatních

kategoriích

žádné zastoupení a nebo se polickým závodníkům zkrátka nedařilo a končili

mezi posledními. Jedinou
stalo mladší žactvo a

nadějí

úplně

polického lyžování pro budoucnost se v těchto letech

nejmladší, kterým bylo okolo deseti let, a

prosazovat v nejmladším žactvu. Pouze
se na

stabilně poličtí

společném

přední příčky

čas

ukáže

podaří-li

kteří

se

začali

se polickému lyžován vrátit

a to nejen v mladším žactvu, ale i v dalších mládežnických a

dorosteneckých kategoriích. 155
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6.

Význačné

osobnosti lyžování na Policku

Emerich Rath ( 1883 - 1962 )

Emerich Rath se narodil v rodině
roky, tak se celá rodina
navštěvovat

německého lékaře

přestěhovala

v Praze. Když mu byly

do Broumova. Zde

začal

čtyři

mladý Emerich

místní školu. Ve škole vynikal pouze svoji hyperaktivitou, kterou se

učitelům nepodařilo

důvodem proč měl

zkrotit. To bylo hlavním

z chování. Když mu bylo 13 let, dostal své první lyže. Byly to
Broumovsku. Lyžovat se na nich

naučil

tak špatné známky

vůbec

celkem rychle. Už od útlého

první lyže na

věku

totiž vynikal

ve všemožných sportech. A tak se Emerich Rath stal prvním lyžařem Broumovska.
Jak už jsem zmínil Emerich Rath byl velmi všestranným sportovcem. O tomto
faktu

hovoří výčet

soutěžil. Patřila

všech jeho sportovních aktivit, kterým se

sem atletika.

Konkrétně

věnoval

a ve kterých

vrh koulí a hod diskem, skok daleký a skok

vysoký. Byl vynikajícím horolezcem, hrál fotbal, rugby, plaval, jezdil na kajaku a byl i
známým

rychlobruslařem.

Ovšem jeho

nejoblíbenějším

sportem bylo lyžování.

Účastnil se mnoha lyžařských závodů v Čechách, Německu, Rakousku, Švédsku,

Finsku i Norsku.
Ač měl nejraději

lyžování, tak

větších úspěchů

dosáhl v atletice a to

v maratónu. V letech 1908 a 1912, byl totiž na startu maratónských
olympijských hrách v

Londýně

závodů

na

a ve Stockholmu.

Roku 1912 se stal amatérským mistrem
stal jednou z hlavních osob

konkrétně

německého

Německa

v boxu. V Německu se také

vegetariánského hnutí, které

přetrvalo

do dnešní

doby.
Jak už jsem zmínil výše, byl vynikajícím
mezinárodního závodu na 50 km, s názvem po
několikrát podařilo
účastnil

lyžařem. Několikrát

Hřebenech

zahynul vynikající

lyžař

jedním ze třech lidí,

kteří

ročníku

závodu Po

Bohumil

Hanč

hřebenech

a jeho

přítel

se vydali hledat zmizelého

osobou, která s Hančem mluvila

těsně před

84

zúčastnil

Krkonoš ve které se mu také

obsadit místo na pomyslných stupních

památného VIII.

se

vítězů.

V roce 1913 se

Krkonoš ve kterém tragicky

Václav Vrbata.

Hanče.

On byl

Právě

vlastně

Rath byl

tou poslední

jeho umrznutím, když nebudeme

počítat

Vrbatu. Nejprve se ho pokoušel sám zachránit. Sám ho nesl na zádech
metrů,

byl

když ale

později

viděl,

že to je nad jeho síly tak se rozhodl

Hanče

několik

set

místě,

kde

nechat na

nalezen mrtvý a jít pro pomoc do nedaleké Labské boudy. Bohužel pomoc

kterou přivolal dorazila už pozdě a Hanče se nepodařilo zachránit.
Před začátkem

av

průběhu

světové

II.

měl

války, žil již v Praze, kde

vlastní

krámek se sportovním zbožím. Ve sklepení tohoto krámu pak v průběhu války pomáhal
ukrývat židovské obyvatelstvo. Tyto jeho antifašistické
nebyl odsunut na

základě

Benešových

dekretů, ač

činy

vedli k tomu, že po válce

to byl národností

Němec.

Bohužel si

nemohl vydechnout na dlouho. Po roce 1948, kdy se k moci dostala komunistická strana,
byl souzen a dokonce

vezněn.

A

důvod

. . . ohrožování mravní výchovy mládeže

propagací západních kultur a amerikanismu. Po návratu z vězení, kdy mu bylo už
šedesát let, se

začal

zbožím mu byl zabaven, tudíž
přestěhoval zpět

života se

jistě

jeho život pomalu ale
neměl

Svůj

krámek se sportovním

prostředky

pro život. Ke sklonku

hroutit.

skoro žádné

do Broumova ke svému bratrovi. Zde pobyl jen krátký

Zbytek svého života prožil ve

Stárkově

v místním

přes

domově důchodců,

čas.

kde také v roce

1962 v 74 letech zemřel.

Jiří

Beran ( *1952 )

Jiří

Beran se narodil roku 1952 jako nejmladší ze

bratra. Od svého narození až do
v útlém

dětství, ještě předtím,

sportu ho

přivedl

průkopníků.
navštěvovat

do školy

současnosti

než

začal

starší sestru a

žije v Polici nad Metují. S lyžováním

závodů

se

zúčastnil

když mu bylo

polickou základní školu, kam chodil dalších
trénovat i v

nově

začal

chodit do polické základní školy. K tomuto
lyžařských

jeho otec Josef Beran, který byl jedním z polických

Prvních

začal

tří dětí. Měl

vzniklém

Lyžařském

pět

devět

let. V roce 1958

let.

Současně

začal

s nástupem

oddílu TJ Spartak Police nad

Metují. Prvním
jeho trenérem byl Jiří .Čejka a posléze ho začal trénovat Miroslav
.
Hejnyš. Základní školu skončil v roce 1967. Následující rok zůstal v Polici nad Metují a
společně s Miroslavem Šmídem (známým polickým horolezcem, účastníkem mnoha

horolezeckých expedicí), chodili pracovat do lesa. Zde získal
byla v té

době

tomto roce už

vyžadována pro zahájení studia na
začal

trénovat

společně

Střední

s dospělými

85

lyžaři

potřebnou

praxi, která

lesnické škole v Trutnově. V
a to pod vedením Antonína

Pohla. V roce 1968 zahájil

době patřil

protože už v této
trenéři

ho trutnovští

čtyřleté

studium na
špičkové

mezi

Střední

závodníky ve své kategorii, tak si

vyhlédli a nabídli mu, aby se stal
zůstat věrný

Beran se ale rozhodl

trenéra a lyžařských společníků,

začal

členem

VZM v Trutnově.

Jiří

samostatně,

bez

polickému oddílu. První rok trénoval

kteří zůstali

v Polici nad Metují.

V roce 1969 byl díky svým vynikajícím
reprezentace a

lesnické škole v Trutnově a

ho trénovat trenér juniorské

který mu posílal tréninkové plány, podle nichž začal

výsledkům zařazen
běžecké

do juniorské

reprezentace Ilja Matouš,

individuelně

trénovat. Po

studia nastoupil na základní vojenskou službu do Dukly Liberec. V té
členem reprezentačru'ho
část

družstva

dospělých,

době

se stal

ve kterém byl až do roku 1982. Velkou

této doby ho trénoval a vedl Jaroslav Honc, který byl vedoucím

družstva v Dukle Liberec. V průběhu

ukončení

těchto

deseti let se

reprezentačního

zúčastnil

celé

řady

významných sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější patřili tři ME juniorů v letech 1970,
1971 a 1972,

dvě

MS

dospělých

v roce 1974 ve Falunu, v roce 1978 v Lahti a dvoje

olympijské hry v Innsbruku v roce 1976 a v Lake Placid v roce 1980. Ve většině těchto
závodů

štafetě.

startoval na všech tratích, které byly vypsány, tj. 15, 30 a 50 km a ve

Největších úspěchů

dosáhl na nejdelší, královské trati, na 50 km. Svého nejlepšího

výsledku dosáhl na MS v Lahti, kde

skončil

v běhu na 50 km na vynikajícím šestém

místě, což bylo v této době nejhodnotnějším výsledkem, kterého ČSSR reprezentant

dosáhl na

světové scéně.

či

Jizerské 50,

Tyto mezinárodní úspěchy doplnil mimo jiné o pět vítězství na

o několik titulů mistra republiky v běhu na lyžích, když

například

v roce

1979 získal všechny 4 domácí tituly
V roce 1982

skončil

dva roky. Tyto dva roky se
běhu,

s

reprezentační

zaměřil

kariérou, ale v Dukle Liberec

na dálkové

Konig laufu a jiných podobných

běhy,

mimo jiné se

závodů. Během těchto

závodech sponzorován firmou Kneissl, která ho

finančně

zůstal ještě

účastnil

Vassova

dvou let byl na svých

a materiálně podporovala a on

jezdil na jejich lyžích.
V roce 1984 se
Police nad Metují. Zde
pozici
lesní

zůstal

dělník

definitivně rozloučil
začal

s vrcholovým sportem a vrátil se

pracovat jako hajný u Státní správy

lesů

zpět

do

Broumov. V této

dva roky a potom z ní na vlastní žádost odešel a začal pracovat v lese jako

a je jím až do

současnosti.

V roce 1984 obdržel Cenu fair- play od MOV.

Tato cena mu byla udělena za pomoc cizímu závodníkovi během závodu v Úpici, kdy
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seběhl

vedoucímu závodníkovi, který
počkal

až

odběhne

ze správné cesty, ukázal správný

na původní vzdálenost, kterou

měl před

směr

a potom

ním ve chvíli kdy zabloudil.

Teprve potom se ho vydal stíhat.
V
závodů,

současnosti

pracuje stále jako lesní

ve kterých se mu stále

daří

dělník

držet krok s

a i nadále se

účastní lyžařských

běžeckou špičkou

Královehradeckého

kraje.

Antonín Pohl (

* 1944 )

Antonín Pohl se narodil v roce 1944 v Polici nad Metují jako nejstarší ze
sourozenců.

Má dva mladší bratry a mladší sestru ( Mirku, která se provdala za

čtyř

Jiřího

Berana).
S lyžováním

začal

pěti

již v mládí okolo

lyžaři začal

let a s polickými

trénovat

v roce 1956, kdy mu bylo dvanáct let a navštěvoval v Polici nad Metují místní základní
školu. Ve svých začátcích trénoval nejdříve u Jiřího Čejky a později se ho ujal Miroslav
Hejnyš. V roce 1958

ukončil

Střední průmyslovou

školu v Náchodě. Zde strávil další

čtyř

let stále závodil za

školu

úspěšným

základní školu v Polici nad Metují a

Lyžařský

čtyři

začal navštěvovat

roky. V průběhu

oddíl v Polici nad Metují. V roce 1962

vykonáním maturitní zkoušky. Následující rok

zůstal

těchto

ukončil

tuto

v Polici nad

Metují a po dobu jednoho roku pracoval v polickém Kovopolu. Roku 1963 odešel na
vojnu do

Litoměřic,

kde strávil dva roky. Ani zde

benevolenci svého velitele se mohl

účastnit

víkendových

Spartak Police nad Metují. Po návratu z vojny začal
kde pracuje do

činnost

úspěšně

lyžařských závodů

za TJ

pracovat v polickém Kovopole,

absolvoval trenérský kurz v Jeseníkách. Od této doby se

trenérské práci.

Společně

s Miroslavem Hejnyšem

zajišťoval

trenérskou

v Polici nad Metují. Miroslav Hejnyš trénoval zejména polickou mládež a

Antonín Pohl trénoval polické dorostence a
Jiří

opět

s lyžováním a díky

současnosti.

V roce 1969
začal věnovat

neskončil

Beran st. V této

závodí až do

době

současnosti.

Mezi jeho

i nadále

dospělé.

závodně

V jeho

lyžoval na

skupině

špičkové

trénoval

například

úrovni a prakticky

Dnes už ale jen pro zábavu.

největší úspěchy patří

titul

přeborníka

kraje v běhu na lyžích z roku

1958. V témže roce skončil na Mistrovství ČSR v běhu na lyžích na šestém místě.
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Těchto úspěchů
věnoval

dosáhl v kategorii mladších

dorostenců.

Vedle

běhu

na lyžích se

i skoku a závodu sdruženému. Zejména v závodě sdruženém ( dnes severská

kombinace ) se mu dařilo a získal zde několik umístění na stupních vítězů.
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Závěr

7.

Ve své práci jsem popsal vývoj lyžování a
od samého

počátku

až po

současnost.

Na

lyžařského

základě

prozkoumání literatury a
běžecké

které jsem získal a prostudoval, mohu potvrdit, že
části

Metují dlouholetou tradici. V první

sportu v Polici nad Metují

lyžování má v Polici nad

zaměřuji

této práce se

pramenů,

na historii lyžování
hlavně

v Polici nad Metují až do roku 1953. Lyžování bylo až do roku 1953 spojeno
s místní jednotou Sokol Police nad Metují, ve kterém se

vytvořil lyžařský

odbor. Tato

jednota zastřešovala polické lyžaře po dobu více jak třicet let.
V prvních letech
lyžařskou
hlavně

činnosti

tohoto odboru bylo lyžování

turistiku po okolních kopcích.

Při

zaměřeno

svých výletech vzbuzovali

lyžaři posměch,

u starší generace nebo u místní smetánky. Našli se ale i tací,

obdivovat a posléze se k nim

připojili

začali

anebo

Jen na

kteří

je

začali

lyžovat sami jen tak pro radost. To

bylo typické zejména pro polickou mládež, která se v tomto sportu zhlédla. Z toho lze
jednoznačně

lyžařské

vyvodit, že tyto první

měly

aktivity

rozšíření

pozitivní vliv na

lyžování na Policku.
Potom co se lyžování
sport
právě

podivínů,

první

se

začaly

rozšířilo

mezi

Mezi závodníky,
Vedli si velmi

kteří

dobře

a

zkusit

něco

závody v běhu a i ve skoku

se

těchto závodů účastnili,

právě

toto

skutečnost

v Polici nad Metují rozhodlo vysílat své

závodníků

většinou

běh

na

polického Sokola.

i na závody, které byly organizovány
začátku

se

poličtí lyžaři zařadili

v okrese a potažmo i župy. Tento
začátcích

svůj

v Polici nad Metují i mnoho
provozovali ve velké

hlavně

v běhu na lyžích. Vedle

nadšenců, kteří

míře lyžařskou

sice nebyli

členy

výsledků

těchto závodníků
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bylo

Sokola a nezávodili, ale

turistiku. Tato situace se udržela až do II.

války a i krátce po ní.

vysoký

se v Polici nad Metují rozvfjel

tak i skok na lyžích a logicky i závod sdružený. Ovšem nejlepších

dosahovali sokolští závodníci

času

sněhových můstcích.

hodně členů

bylo

byli

pomohla tomu, že se sokolské vedení

členy

standart si udrželi až do roku 1953. V těchto
jak

těchto závodů

nového. A tak se postupem

v rámci jednotlivých sokolských žup. Hned od samého
mezi jedny z nejlepších

lidí a už nebylo chápáno jako

organizovat i první závody. Organizátory

lyžařští pionýři, kteří chtěli

začaly pořádat lyžařské

větší počet

světové

části

Ve druhé, hlavní,

své práce, se

doposud je spojené s místním

lyžařským

zaměřuji hlavně

oddílem TJ Spartak Police nad Metují.

Logicky z toho vyplývá, že hlavní obsahem této
V průběhu

téměř

padesátileté historie se zde

Všechny generace

lyžařů

skutečnost přetrvala

okresním

přeboru

části

současnosti,

lyžaři

činnost.

závodní

závodníků.

generací

místech v okrese. Tato

lyžařům daří

kdy se polickým

v okrese moc silná konkurence nebyla a není. Jediným
Machov. Jeho

hlavně

předních

několik přebornických titulů.

získat

byla

vystřídalo několik

držely polické lyžování na

až do

na lyžování, které bylo a

na každém

Je ale nutné poznamenat, že

silnějším

oddílem byl TJ Sokol

byli jako jediní schopni konkurovat polickým lyžařům. Jiná situace

byla na krajských a župních úrovních. Na

těchto

závodech se sešla vždy silná
představovali

konkurence. A až na jedinou výjimku, kterou
osmdesátých let, se polickým

lyžařům dařilo

s touto krajskou

lyžaři

špičkou

generace

držet krok a

v průběhu let dosáhli i na několik titulů přeborníků kraje a žup.
V průběhu padesátileté
řadu

vynikajících

Několik

jich bylo

činnosti

závodníků,
zařazeno

se polickým

z niž pár
do širší

jedinců

trenérům podařilo

vychovat celou

dosáhlo až na republikový vrchol.

československé

respektive

české

reprezentace

v běhu na lyžích a jeden odchovanec polického lyžování se propracoval až do
reprezentace na olympijských hrách a mistrovství
Za

těmito úspěchy

světa.

kvalitní trenérská práce a dlouholeté zkušenosti polických
někteří

z

těchto trenérů

ale

hlavně

lyžařských trenérů.

Pouze

ovšem nestojí jen talent jednotlivých

byli majiteli nejvyšší trenérské

třídy,

vynikajícím citem pro trénink a velkým pochopením pro své
nic tzv.

"přes

závit". Asi jedním z nejlepších

trenérů

závodníků,

ale vynikali zejména

svěřence

a nikdy

nedělali

v oddílové historii byl Miroslav

Hejnyš. Jeho rukama prošli závodníci od šedesátých let až po léta osmdesátá. Vedl
například

mládežnickou

přípravu Jiřího

Berana, který ho i v

současnosti

považuje za

jednoho z nejlepších trenérů, se kterými se během své dlouholeté lyžařské kariéry setkal.
Svoje cenné rady a zkušenosti

předával

dalším polickým

z těchto

trenérů

čtyřicet

let a je to bezesporu kvalitní trenér, který

lyžařským trenérům.

Jedním

byl a v současnosti stále je i Antonín Pohl, který je trenérem už více jak
během

své dlouholeté práce vychoval

také celou řadu mistrů Krkonošského svazu lyžařů ( KSL ),
reprezentantů.
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ČR i pozdějších

Samotná Police nad Metují se stala vzorem pro organizátory
let bylo v Polici nad Metují zorganizováno mnoho okresních
pověst

Dobrou

a organizaci potom využívali i

organizátorům přidělili pořádání několika

přeborů

funkcionáři

pohárových

závodů

závodů.

v běhu na lyžích.

z KSL,

zařadil

závodů

organizací pohárových

kteří

polickým

v rámci KSL a dokonce i

pár mistrovství KSL v běhu na lyžích. Zejména v posledních letech se
Police nad Metují napevno

V průběhu

Lyžařský

mezi oddíly krkonošské župy, které byly

oddíl

pověřeny

v rámci KSL. Do jisté míry to bylo zavazující, ale na
úrovně

druhou stranu to bylo i potvrzením vysoké

a kvality

organizační činnosti

místních organizátorů.
Pro organizování všech
areál

"Nebíčko",

umístěn

těchto závodů

se využíval a doposud využívá

který je svým profilem a rozlohou vhodným místem. Tento areál je

na periferii města a

těsně

navazuje na polní cesty a louky, které

Ostaš a do

Klůčanky.

potřebnými

požadavky na profil trati i požadovanou délku až na 15 km.

To dovoluje polickým

Hlavní náplní polických

lyžařů

využívání nebylo tak

časté

z

důvodu

se napevno stal

běh

lyžích a v dnešní

můstek

úplně zbořen. Definitivně

době

talentovaných

dětí

můstek,

trenérů, kteří

která mu patří už několik let.
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úplně

odvětví

raději

používat

obnovit a to i

středisko.

bych rád polickému lyžování do budoucna

a vynikajících

ale jeho

tak v Polici nad Metují zanikl skok na

ani není zájem a možnosti toto sportovní

závěr

trasy s

na lyžích. V polovině

po pár letech přestal

proto, že v nedalekém Machově je kvalitní skokanské
Na úplný

až pod

nezájmu ze strany polické mládeže, která se

jen běhu na lyžích. Proto se tento

a v roce 1976 byl

směřují

organizátorům vytvořit lyžařské

šedesátých let byl sice v Polici nad Metují postaven skokanský

věnovala

lyžařský

popřál hodně

by drželi polické lyžování na místech,
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