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Abstrakt 

Práce se zabývá historií skoku na lyžích na území dnešní České republiky. Na 

základě nashromážděných pramenů stručně popisuje vývoj lyžování a skoku na 

lyžích nejen v českých zemích, ale i v zemích, kde tyto disciplíny původně vznikaly. 

Dalším zkoumáním postupuje hlouběji k pilířům skokanského sportu, které zachycuje 

v jejich historických proměnách. Zejména se pak věnuje stavbě skokanských můstků, 

měření délky skoku a jeho hodnocení a skokanské technice. Práce dále mapuje české 

oblasti, kde se tradičně skok na lyžích provozoval, důkladněji se zaměřuje na dnešní 

nejdůležitější skokanská střediska, tedy Harrachov, Liberec a Frenštát pod Radhoštěm. 

V závěru tato bakalářská práce seznamuje s vybranými zástupci českého skokanského 

sportu z doby největší slávy českých reprezentantů i z doby dnešní. 
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Abstract 

The thesis deals with the history of ski jumping in the area of the Czech Republic. 

Based on the available sources it presents a concise description of the development of 

skiing and ski jumping, not only in the Czech lands but also in the countries where these 

sports originated. Through subsequent study it proceeds to focus on key points in the 

historical transformation of ski jumping. The thesis deals with the construction of 

jumping hills, measuring the length of a ski jump and its scoring as well as the ski 

jumping technique. The thesis also maps the Czech regions where the ski jumping has 

been practiced traditionally, more thoroughly focusing on the most important centres 

today, namely Harrachov, Liberec and Frenštát pod Radhoštěm. In the end the thesis 

introduces selected representatives of the Czech ski jumping sport, both of the glorious 

past and the present. 
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1  Úvod 

Lyžování má v naší vlasti hlubokou tradici. Vždy následovalo světový lyžařský 

vývoj a mnohdy ho samo posouvalo dopředu. 

Od konce 19. století se na území celého Království rozšiřovalo sportovní 

lyžování, které tlačilo na rozšiřování možností tohoto sportu. Začaly tak vznikat první 

můstky, které by cíleně umožňovaly lyžařské skoky, a pravé skokanské závody na sebe 

nenechaly dlouho čekat. 

Skok se stával velmi oblíbeným a skokanské můstky se stavěly po celém našem 

území. Začaly se organizovat mezinárodní závody a díky styku s Nory, tedy špičkou 

v tomto sportovním odvětví, se k nám dostávaly i průkopnické myšlenky skoku, jako 

změny techniky či vybavení. 

Československé a české lyžování a skok na lyžích se stalo jedním 

z nejdůležitějších na celém světě, což dokládá i stavba jednoho z pěti světových 

mamutích můstků v krkonošském Harrachově. 

Určitý vývoj zaznamenala na našem území i severská kombinace, jejíž součástí je 

právě skok na lyžích. Z důvodů rozsahu práce se však tomuto tématu nemůžeme, 

bohužel, věnovat. 

Skok na lyžích je obdivuhodný sport, kterému se nevěnuje tolik pozornosti, kolik 

by si zasloužil. Po vzniku České republiky a reorganizaci řízení sportu se vytratil větší 

zájem veřejnosti o tento sport. Přestala vznikat odborná literatura, která by skok 

přibližovala široké veřejnosti a český čtenář nemá téměř možnost dozvědět se více 

o aktuálních skokanských tendencích a změnách, které se na tomto poli udály. 

Z tohoto důvodu se mi zdálo zajímavé, se o tomto sportovním odvětví, ve kterém 

Československo kdysi vynikalo mezi světovou špičkou, dozvědět více. 

Následující práce je exkurzem do světa skoku na lyžích a jeho vývoje. 
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2  Cíle a úkoly práce 

2.1  Cíle 

Cílem práce je zmapovat vývoj skoku na lyžích na našem území, postihnout 

důležité momenty naší skokanské historie, podat přehled změn ve stavbě můstků a 

skokanské technice, uvést nejvýznamnější česká skokanská střediska a osobnosti tohoto 

sportovního odvětví v České republice. 

2.2  Úkoly 

Pro realizaci cílů práce je nutné splnit následující úkoly: 

1. vyhledat největší možné množství pramenů týkajících se historie skokanského 

sportu, obzvláště na našem území, 

2. dostupnou literaturu podrobit kritickému zkoumání, 

3. získané informace zpracovat, 

4. nejasné otázky konzultovat s odborníky ze světa skoku na lyžích. 
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3  Rozbor použitých pramenů 

V práci jsem vycházela z několika druhů pramenů. Nejdůležitějším z nich byly 

prameny literární. Dále jsem pracovala s dostupnými videi, muzejními expozicemi, 

elektronickými zdroji, osobní komunikací a osobními zkušenostmi. Všechny tyto 

prameny jsou zcela specifické a tak bylo potřeba zaujmout i odlišný přístup ke každému 

z nich. 

Stěžejní úlohu v práci měly prameny literární. O tyto zdroje jsem se opřela 

především při studiu a prezentaci historických pasáží, jelikož o skokanský sport byl ve 

20. století velký zájem a množství vznikajících publikací na toto téma bylo značné. 

Zhruba od 90. let 20. století však publikační činnost v této oblasti utichla a literatuře se 

věnovali jen ojedinělí autoři, např. bratři Slavíkovi. Novější informace bylo možné 

dohledat v některých obecných publikacích o českých regionech a městech. 

Jednotlivé nalezené informace bylo potřeba porovnávat a kontrolovat na 

základě více zdrojů a jen při schodě údajů jsem mohla se získanou informací nakládat 

jako s pravdivou. Pokud se stalo, že se v popisu lišili všichni dostupní autoři, bylo třeba 

vybrat jeden údaj a jeho původce pečlivě zaznamenat. 

Především u popisu techniky se osvědčily dobové video záznamy ze skokanských 

soutěží. Díky dostupným nahrávkám bylo možné porovnat jednotlivé styly a upozornit 

na největší rozdíly mezi nimi. Tento pramen lze pokládat za poměrně důvěryhodný, 

protože jsem vycházela jen z přesně nahraných videí a ze svého vlastního rozboru 

situace (v kombinaci s literaturou). 

Nejkritičtější postoj bylo třeba zaujmout ke zdrojům elektronickým. Obecně jsem 

brala v úvahu jen informace z důvěryhodných zdrojů jako např. internetové deníky či 

oficiální stránky jednotlivých ski klubů a dalších organizací. Získané informace jsem se 

i v tomto případě pokoušela ověřit z dalších zdrojů. 

Některé informace jsem čerpala z expozice Bílou stopou z jilemnického muzea 

Krkonošského národního parku. Vzhledem k tomu, že se jedná o oficiální expozici 

KRNAPu, mohla jsem vycházet z toho, že zdroj je důvěryhodný. Pokud to však bylo 

možné, i zde získané informace jsem se snažila ověřit. 

Co se týče osobní komunikace, ta byla vedena s předními představiteli českého 

skokanského sportu a lyžování vůbec. Pomoc mi ochotně poskytli Stanislav Jirásek, 

předseda Borského klubu lyžařů Machov, a Michael Georgiev, předseda Armádního 

sportovního oddílu lyžování Dukla Liberec. 
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4  Lyžování: historické milníky do vzniku FIS 

Historie lyžování je dlouhá a velmi bohatá. Předmětem této kapitoly je stručný 

přehled nejdůležitějších událostí světového a českého lyžování. 

4.1  Vývoj lyžování na evropském kontinentě 

Lyžování, respektive užívání dřevěných prkének pro klouzání na sněhu je 

záležitostí velmi starou. Při archeologických nálezech v okolí švédské oblasti Hoting 

byla nalezena lyže, jejíž stáří bylo určeno přibližně do období 2500 let př. n. l. Podle 

dalších nálezů maleb však můžeme vznik lyží datovat už do období střední doby 

kamenné, totiž do doby 8000-4000 let př. n. l. Oblastí vzniku prvních lyží byla dle 

badatele F. Nansena Střední Asie a teprve odtud se díky stěhování národů ski
1
 rozšířily i 

do severní Evropy a Skandinávie. [2] 

Od svého vzniku byla lyže jedním z předpokladů přežití v zimních zasněžených 

měsících. Díky své koncepci
2
 zjednodušovala a urychlovala pohyb na sněhu a tím 

pomáhala např. při lovu zvěře. K odpichování se používala pouze jedna hůl, která 

mohla posloužit jako oštěp či kopí pro lov; zároveň druhá ruka zůstávala volná pro další 

zbraně a náčiní. 

Od přelomu 12. a 13. století se setkáváme s lyžemi nejen při lovu, ale i pro 

vojenské účely: mobilita vojska napomáhá vyhrát bitvu. Ve středověku se také konají 

první lyžařské běžecké soutěže. Užití je stále omezené na severské země; výjimkou je 

jen Kraňsko (dnešní Slovinsko), kde se lyžování zakořenilo od 16. století. [10] 

V druhé polovině 18. století se v severských zemích jízda na lyžích přeměňuje 

z armádního a hospodářského užití a na běžný každodenní dopravní prostředek. 

Lyžařská zábava a relaxace dá vzniknout i lyžařskému sportu. 

V první polovině 19. století upadají lyže v zapomnění. Přes to se však aktivní 

využívání i pro zábavu udrželo v norské provincii Telemarken. Zde se pořádaly různé 

lyžařské akce na způsob dnešních sjezdových, skokanských i běžeckých disciplín. 

V roce 1808 byla také poprvé zaznamenána délka skoku: telemarský poručík Olav Rye 

                                                 

1
 Název ski se odvozuje z islandského „Scidh“, označení pro kus dřeva. 

2
 Zvětšení plochy chodidla, které napomáhalo co největšímu rozložení tělesné hmotnosti, a tak 

zamezovalo propadnutí do sněhu. 
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dosáhl skoku o délce 9,5 m. Díky neustávající lyžařské činnosti Norsko pomohlo udržet 

lyžařskou tradici a stalo se kolébkou moderního lyžování. [16] 

Jednou z nejvýznamnějších osobností norského a světového lyžování vůbec byl 

rodák z provincie Telemarken Aversen Sondre Norheim (1825-1897). Jako 17letý 

začal skákat na lyžích, a to zcela novým způsobem: do té doby se skákalo na rovině 

(mírně nakloněné rovině), ale Norheim začal skákat z kopce. Už kolem roku 1842 tak 

položil základy dnešního skoku na lyžích. Při závodě roku 1868 předvedl dva zcela 

nové typy oblouků: první dostal jméno telemark podle provincie, odkud Norheim 

pocházel, druhý byl pojmenován jako kristianie, podle Kristianie, místa pořádání 

závodu (dnešní Oslo). Ještě tentýž rok Sondre skočil v Hviteseidu skok s rekordní 

délkou 19,5 m. V roce 1883 Norheim odešel do USA, kde šířil své lyžařské umění a tím 

napomohl rozšíření lyžování i na americkém kontinentu. [7] 

V roce 1877 vznikl v Norsku první lyžařský klub na světě Christiania – Ski-Club, 

který od roku 1879 pořádal závody v lyžování v Huseby Hill (roku 1892 přesunuty do 

Holmenkollenu, podle kterého byly přejmenovány a kde sídlí dodnes
3
). Původní závody 

v Huseby Hill měly dvě, respektive tři části – běh, skok (skok byl součástí běžecké 

disciplíny
4
) a slalom (kde se nehodnotil čas, ale způsob jízdy a její bezpečnost). V roce 

1883 byl skok zařazen již samostatně, i když výsledek byl stále sčítán s výsledkem 

běžeckým a vznikl tak kombinační běh, dnes nazývaný severská kombinace či závod 

sdružený. [15] 

Pro rozšíření lyžování dále do střední Evropy se stal velmi důležitým polárník 

Fridtjof Nansen (1861-1930). Roku 1888 uskutečnil za pomoci lyží výpravu napříč 

Grónskem
5
, o které po svém návratu sepsal knihu. A právě tato kniha a její překlady se 

rozšířily do evropských zemí a zvedly vlnu obdivu k Nansenovi a hlavně k jeho 

pomocníku, lyžím. Důležitým faktorem pro místní rozvoj lyžování byla rovněž 

přítomnost Norů, ať už studentů či vystěhovalců, kteří seznamovali veřejnost s tímto 

fenoménem a jako lyžařští instruktoři pomáhali k osvojení této nové činnosti. [5] 

V druhé polovině 19. století tak můžeme zaznamenat rozmach lyžování i mimo 

severské země. Významnou roli ve středoevropském lyžování sehrála naše vlast: vždyť 

                                                 

3
 Holmenkollen je i v dnešní době skutečnou Mekkou skokanského sportu a vítězství zde má velkou cenu. 

4 Závod začínal skokem (ty byly dlouhé už přes 15 i 20 metrů) a hned po dopadu najel závodník do stopy 

a pokračoval v běžeckém závodě (na trati asi 3 nebo 4 km). Předmětem hodnocení nebyla jen délka skoku 

a zajetý čas, ale i styl skoku a běhu (bodové hodnocení 1-5). 

5
 Grónsko už v roce 1883 navštívil (na lyžích; ale celé neprojel) Baron Nils Adolf Erik Nordenskiöld. 
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první ski klub mimo Skandinávii vznikl právě v Praze (Český Ski klub, 1887) a předběhl 

tak mnichovský Ski Club München (1890-1891), bavorský Ski Club Todtnau (1891), 

vídeňský Erster Wiener Ski-Club (1891) i Alpen Ski-Verein (1892). [4],[6] 

Postupem času přestávaly národní spolky a závody dostačovat, a tak se začala 

vyvíjet i mezinárodní spolupráce. U příležitosti významných závodů v Holmenkollenu 

roku 1910 se po několikaletém vyjednávání sešel v Kristianii I. mezinárodní lyžařský 

kongres, na kterém bylo zastoupeno 10 zemí
6
, a který ustanovil Mezinárodní lyžařskou 

komisi (Comission Internationale de Ski; CIS). Úkolem CIS bylo mimo jiné sjednocení 

lyžařských pravidel a každoroční konání lyžařských kongresů. Vedle těchto úkolů se 

začala objevovat myšlenka na vznik zimní varianty k Olympijským hrám
7
: přípravy a 

jednání byly však narušeny vypuknutím první světové války. Po skončení války jednání 

začala nanovo a bylo rozhodnuto, že Francie, která se chystala pořádat v roce 1924 VIII. 

OH v Paříži, uspořádá pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru ještě před tím 

Týden zimních sportů v Chamonix. [7],[10] 

Týden zimních sportů se uskutečnil 24. ledna – 4. února 1924 a zúčastnilo se ho 

celkem 18 zemí. Lyžařské disciplíny byly zastoupeny závody v běhu na 18 km, 50 km, 

skokem a závodem sdruženým. Týden sportů měl takový úspěch, že byl zpětně na 

dalším olympijském kongresu uznán jako I. Zimní olympijské hry. Rozhodnuto bylo 

také o počátku samostatného pořádání ZOH nezávisle na OH (i když se měly pořádat 

v tomtéž roce). 

U příležitosti konání Týdne zimních sportů se v Chamonix sešel mezinárodní 

lyžařský kongres a realizoval návrh z pražského VII. kongresu (1923): totiž 2. února 

1924 v Chamonix založil (přeměnil CIS na) Mezinárodní lyžařskou federaci 

(Fédération Internationale de Ski; FIS). Do FIS vstoupilo 19 národních lyžařských 

svazů celkem z 16 zemí, mezi nimi i Československo se dvěma svazy. [9] 

Vytvořením Mezinárodní lyžařské federace nastala zcela nová etapa lyžařského 

sportu: lyžování se rozšiřovalo dál po celém světě, pravidelně začaly být pořádány 

mezinárodní soutěže a díky tomu se dále rozvíjel i celý lyžařský sport. 

                                                 

6
 Česko, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo, Švédsko, Norsko, Španělsko, Rakousko a 

Skotsko (O. Kulhánek); F. Chovanec, J. Dygrín (a kol.) a T. Gnad připojují k zemím ještě 11. Finsko. 

Proti členství Česka se vymezovali zástupci Rakouska a Německa, kteří namítali, že Česko jako takové je 

pouhou součástí Rakouska-Uherska a nemělo by tak mít nárok na samostatné členství. 

7
 Zásadně proti byly Norové a Švédové – báli se o ztrátu nabytého významu závodů v Holmenkollenu, 

respektive Severských her. 
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4.2  Vývoj lyžování v českých zemích 

Počátky lyžování jako takového na našem území spadají do druhé poloviny 19. 

století. Je to doba, kdy určité vrstvy obyvatelstva
8
 začaly mít volný čas a pro jejich 

zábavu tak vznikaly mnohé tělovýchovné a sportovní kluby a spolky. Jedním z nich byl 

i pražský Bruslařský klub, založený roku 1875, který sehrál v dějinách českého lyžařství 

významnou roli: právě při něm si totiž Rössler-Ořovský roku 1887 otevřel i Lyžařský 

kroužek. 

Významnou osobností našeho sportu, která stála u zrodu českého lyžování, byl 

Josef Rössler-Ořovský (1867-1933). Ten si nechal z Norska zaslat dva páry lyží a od 

roku 1887 se začal spolu se svými přáteli z Bruslařského klubu Praha jízdě na novém 

náčiní učit. Z nové činnosti byli lyžci (též skiáci či lyžníci) tak nadšení, že při 

Bruslařském klubu roku 1894 otevřeli vlastní sekci, Lyžařský kroužek, který se roku 

1894
9
 zcela osamostatnil jako první ski klub v Evropě (mimo Skandinávii) pod názvem 

Český Ski Klub Praha (ČSK). [15] 

Jistou roli v českém lyžování sehrál rovněž Jan Nepomuk František hrabě 

Harrach, majitel panství v Krkonoších. Pro usnadnění práce dělníků, kteří v zimě 

obhospodařovali les, objednal dva páry lyží. Ty potom dva z jeho zaměstnanců 

vyzkoušeli s takovým úspěchem, že si nový sport získal mnoho přívrženců. Pro 

zlevnění nákladů s výrobou lyží spojených si pak lesní správa nechávala dle zahraniční 

předlohy vyrábět lyže u koláře J. Soukupa přímo v Krkonoších. [18] 

V Krkonoších vedle hrabě Harracha pomohl rozšíření lyžování učitel z Dolních 

Štěpanic Jan Buchar (1859-1932). Buchar, zakladatel Klubu českých turistů (1888), se 

lyžování věnoval od roku 1892 a díky své učitelské profesi se snažil lyžování rozšiřovat 

i mezi mládež. I on, stejně jako Rössler-Ořovský v Praze, se zprvu dočkal spíše 

posměchu, brzy si však další příznivce získal a roku 1895 založil Český krkonošský 

spolek Ski Jilemnice (ČKSS)
10

. Ještě před založením ČKSS byl v Jilemnici roku 1893 

uspořádán první skokanský závod v československých zemích. 

                                                 

8
 Především maloburžoazie, tedy drobní výrobci zboží. 

9
 Oficiálně byl klub schválen až roku 1896, proto bychom mohli namítnout, že prvním v Evropě přece jen 

nebyl. Připusťme ale, že nejde o oficiální vznik, ale o myšlenku a praktickou činnost. 

10
 Český krkonošský spolek Ski Jilemnice se stal prvním oficiálním českým lyžařským spolkem, jelikož 

Český Ski Klub Praha byl oficiálně schválen až roku 1896.  
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ČSK a ČKSS nebyly dvě zcela osamostatněná centra snažící se o totéž, ale naopak 

hned brzy po svém vzniku mezi sebou navázaly kontakt, velké množství akcí pořádaly 

spolu a společně se tak zasadily o velký, celoevropský význam našeho lyžování. Jejich 

ambice nebyly pouze sportovní, ale významnou roli sehrály i v bránění češství 

v pohraničí vůči pronikání Němců a německého jazyka do českých hor. Aby byly co 

nejúspěšnější, uvědomovaly si nutnost založit lyžařský svaz. 

V roce 1903 Rössler-Ořovský spolu s Bucharem pomohli založit Český Ski Klub 

Vysoké nad Jizerou. Tím se česká lyžařská základna rozrostla již na tři ski kluby, a tak 

mohla být založena česká národní lyžařská organizace. Ještě téhož roku se tedy zástupci 

všech tří klubů sešli a založili Svaz lyžařů v Království českém (SL KČ). Díky této 

iniciativě Rössler-Ořovský a Buchar předběhli celý svět, když svůj Svaz založili jako 

první národní lyžařský svaz na světě. [9] 

V následujících letech vznikaly další ski kluby a členská základna SL KČ se 

nadále rozrůstala. V roce 1913, tedy těsně před propuknutím první světové války, která 

rozvoj lyžování zbrzdila, bylo součástí Svazu 61 spolků. [2] 

SL KČ nejen sdružoval české lyžařské nadšence a snažil se tento sport dále 

propagovat, ale hlavně pořádal lyžařské závody a celonárodní soutěže, tedy Mistrovství 

Koruny české. Zapojil se i do mezinárodní spolupráce a hned od začátku vzniku 

Mezinárodní lyžařské komise se stal jejím členem a později rovněž členem Mezinárodní 

lyžařské federace. 
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5  Skokanské můstky 

Vznik skokanských můstků bezprostředně následoval rozšíření lyží mezi širší 

veřejnost. První skokanské můstky se objevily již koncem 19. století, i když se zatím 

nejednalo o pevné konstrukce, ale jen můstky sněhové, které byly vázány na sněhové 

podmínky. S odchodem zimy tak zanikaly a následující sezonu vznikaly nové. Takto 

tomu bylo až do první světové války, která rozvoj stavění můstků zbrzdila. Po válce a 

dále v celém meziválečném období, tedy ve 20. a 30 letech 20. století, se na našem 

území začaly stavět první opravdové můstky a český skok na lyžích slavil velké, i 

mezinárodní úspěchy. V pohraničních oblastech se často nacházely můstky české i 

německé: můžeme říci, že se zde jednalo o otázku prestiže v rámci neustálého 

českoněmeckého soupeření. Většina můstků však v období druhé světové války zanikla, 

a jen část z nich byla po válce obnovena. 

Vedle 20. a 30. let byly dobou rozkvětu skokanských můstků i 50. a 60. léta. Po 

sjednocení veškeré tělovýchovy pod Sokol a proklamaci socialistických zásad sportu 

pro každého jsme se mohli setkat s můstky i na místech z dnešního úhlu pohledu 

přinejmenším neobvyklých. Kvůli špatným sněhovým podmínkám se tyto můstky příliš 

dlouho neudržely a docházelo k jejich racionálnímu přesunutí do horských oblastí.  

V dnešní době je skokanský sport sportem čistě vrcholovým, rekreačně 

nevykonávaným, a tak postupně docházelo k dalšímu uzavírání skokanských areálů. 

Největším skokanským centrem u nás dnes zůstává Harrachov, který disponuje třemi 

areály – areálem malých dětských můstků (na Hřebínku-Kaml; můstky K8, K18, a 

K26), středních můstků (za hotelem Skicentrum; můstky K40, K70 a K90) a velkých a 

mamutích můstků (vedle lanové dráhy Delta; můstky K120 a K185). [38] 
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5.1  Náležitosti skokanského můstku – základní pojmy 

Před samotným nástinem vývoje můstků je nutné seznámit se s můstkem jako 

takovým a popsat všechny jeho části. 

 

Obr. 1 Schéma skokanského můstku 

Skokan svůj skok startuje ze začátku nájezdového svahu (od 80. let startovní 

lavička, na obrázku 1 pod číslem 1). Délka rozjezdové dráhy je dána výškou 

nájezdového stanoviště a jeho sklonem. Na konci nájezdového svahu se nachází krátký 

vyrovnávací úsek, který ústí v odrazovou hranu (či odrazový stůl, č. 2), kde se skokan 

odráží a opouští vlastní skokanskou věž. Následuje letová fáze, kdy se skokan přenáší 

přes buben (č. 3). V č. 4, tedy v místě normového bodu můstku (značka P) se mění 

sklon doskočiště – do tohoto místa se neustále zvětšoval, odtud se začíná snižovat. Toto 

místo je na můstku označeno modrými čarami. Konstrukční bod můstku (č. 5, značka 

K
11

; vzdálenost, která se udává při charakteristice jednotlivých můstků, např. K70 má 

konstrukční bod můstku v 70 metrech) napomáhá bodovému hodnocení délky skoku. 

[16],[47] 

Další ze zón skokanského můstku je kritický bod můstku (č. 6, HS – Hill Size:), 

který je koncem doskočiště a začátkem přechodového oblouku. Kritický bod můstku je 

hranicí bezpečného dopadu: při doskoku za tento bod působí na skokana pod vlivem 

vyrovnávajícího se terénu velké přetížení a hrozí tak vážné úrazy. I přes to se však 

                                                 

11
 Označení „K“ je ale mnohdy zavádějící. Zatímco FIS pod písmenem „K“ vidí opravdu konstrukční 

bod, někteří autoři české literatury, která je mnohdy velmi zastaralá, užívají tohoto označení pro bod 

kritický (viz dále). Studium pramenů v tomto směru je tedy poněkud obtížné, vzhledem k tomu že aparát 

označení není jednotný.  
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skokani za vidinou co nejlepšího výkonu snaží tuto hranici překonat.
12

 Kritický bod je 

na můstku označen červenými čarami. [16],[29] 

Podle hodnoty konstrukčního a kritického bodu dělíme můstky do pěti kategorií. 

Nejmenší, malé můstky, jsou můstky s konstrukčním bodem do 44 metrů (HS do 49 

m). Střední můstky jsou v rozmezí od K45 do K74 (HS 50-84 m), normální můstky 

od K75 do K99 (HS od 85 do 109 metrů), velký můstek pak K100 a větší (HS 110 a 

více). Můstky, které dosahují konstrukčního bodu K170 a více (HS 185 a více), tedy 

mamutí můstky, řadíme do letů na lyžích. Někdy se vedle hodnoty konstrukčního a 

kritického bodu udává i hodnota bodu normového. [29] 

Předposledním prvkem je chvojkové pásmo (č. 7). Toto pásmo je posledním 

úsekem, ve kterém se ještě hodnotí technika a provedení skoku. V případě pádu či jiné 

chyby v tomto pásmu jsou závodníkovi ještě strženy body za technické provedení. [47] 

Dojezdová dráha (č. 8), která zakončuje celou závodní plochu, bývá 

konstruována do mírného stoupání pro účely lepšího zabrzdění. 

5.2  Vývoj stavby skokanských můstků 

Stavba lyžařských můstků byla nejdříve velmi jednoduchá a postupně se rozvíjela 

spolu s tím, jak se rozvíjel samotný skok. 

Prvními můstky, se kterými jsme se mohli setkat, byly můstky přírodního 

charakteru. Úplně nejdříve se využívalo přítomných zasněžených mezí a přírodních 

překážek na svahu, které nabízely příležitost ke skoku. Později se přešlo na stavbu 

sněhových můstků, které vznikaly navršením sněhu na jednu hromadu. Jejich 

nevýhodou byla vázanost na sněhové podmínky a také to, že se každý rok musely 

vytvářet znovu. Můstky byly postaveny ve svahu a měly přírodní nájezd a skloněné 

doskočiště.
 
[3] 

Neustávající prodlužování délky skoku a zlepšování techniky si žádalo i lepší 

stavbu můstků, která by umožňovala skoky nadále prodlužovat. Začaly se tedy budovat 

skokanské můstky umělé s použitím dřevěných prken nebo s užitím dřevěných koz, na 

které se pokládala dřevěná prkna, a tak se tvořil nájezd. 

                                                 

12
 Pokud by se však v závodě stalo, že velké množství závodníků bude skákat za hranici kritického bodu, 

jury, neboli rozhodčí, mohou rozhodnout o snížení (= zmenšení) nájezdu. To by mělo za následek i nižší 

dosažené nájezdové rychlosti a tím i kratší skoky. V takovémto případě se stornují předchozí skoky a 

všichni, kdo svůj skok již provedli, musí skok opakovat na nové výšce nájezdu. 
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První umělý můstek na našem území, postavený s užitím dřeva, byl vybudován 

roku 1897 v Dolních Štěpanicích podle návrhu Hagbartha Steffense
13

 (můstek 

s dřevěnou hranou). Prvním dřevěným můstkům zde nahrávala přítomnost štěpanické 

pily, která poskytovala materiál na jejich stavbu.  

Můstky a jejich stavba nepodléhaly z počátku žádným normám, a tak se od sebe 

můstky v jednotlivých skokanských oblastech mohly poměrně značně lišit, a to výškou 

můstku, sklonem svahu, ale také typem odrazového stolu a doskočiště. V zásadě se ale 

stavěly můstky se třemi typy odrazového stolu a třemi typy doskočiště. [1] 

První typ odrazového stolu měly můstky loopingové (se zvednutým odrazištěm; 

Obr. 2a). Jejich nevýhodou bylo to, že skokana vystřelily vysoko do vzduchu, a proto 

nebyly použitelné na větších můstcích. Později se od jejich stavby upustilo. Druhým 

typem byly můstky horizontální, které disponovaly odrazovým stolem ve vodorovné 

poloze (Obr. 2b). Jejich nevýhodou byla nutnost mohutného odrazu a dopad pod 

velkým tlakem. Mohutný odraz byl nutný vzhledem k přechodu do vodorovné roviny, 

která zbrzdila rychlost nájezdu. Třetím typem můstku dle odrazového stolu byly 

můstky skloněné (Obr. 2c), na kterých byl sklon odrazového stolu stejně jako dnes 

směrem dolů, a to mezi 5-8 stupni. Tyto můstky byly nejvýhodnější, protože zde 

nedocházelo k brzdění nájezdové rychlosti. Odraziště pak bylo přirozeným přechodem 

mezi nájezdem a křivkou letu. [14] 

    

 

Obr. 2 Schéma typů můstku dle odrazového stolu 

                                                 

13
 Norský instruktor lyžování Hagbarth Steffens přijel do naší vlasti v roce 1895. České lyžování obohatil 

hned o dvě novinky: přivezl k nám jízdu pomocí dvou holí (která se však mezi veřejností vžila jen velmi 

pomalu) a začal vyučovat skoku na lyžích. Na můstku, který navrhl v Dolních Štěpanicích v roce 1897, se 

ještě v témže roce konaly první mezinárodní závody na našem území. [15] 
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Podle tvaru doskočiště se stavěly můstky vzdušné, můstky s bubnem a můstky 

parabolické. Vzdušné můstky (Obr. 3a) nebyly příliš výhodné, jelikož dopadová plocha 

můstku začínala přímo u hrany, takže skokan doskakoval z velké výšky a jeho dopad 

byl tak velmi těžký. Od jejich výstavby se tedy brzy upustilo. Na prodlužování délek 

skoku reagovaly můstky s bubnem (Obr. 3b), které změkčovaly dopad skokana: dopad 

byl totiž od odrazové hrany oddalován rovinou ve vodorovném směru a až na ni 

navazoval oblouk (buben) pro dopad. Poslední z můstků, můstky parabolické (Obr. 

3c), mají rovněž buben, ale na rozdíl od předchozího rovného typu je jejich buben 

parabolický s pozvolným přechodem do rovného sklonu dopadu a směrem k dojezdu. 

Tento typ je nejvýhodnější, jelikož skokan má po celou dobu letu zhruba stejnou výšku. 

Také je na skokana na tomto můstku vyvíjen při dopadu nejmenší tlak, jelikož má 

velkou přistávací rychlost. [14] 

 

Obr. 3 Schéma typů můstku dle tvaru doskočiště 

Roku 1914 byl v Holmenkollenu vybudován první velký dřevěný můstek. Tato 

stavba se stala vzorem pro další stavitele můstků, a ač nebyla oficiální normou, mnozí 

se ji snažili napodobit. U nás se holmenkollenským můstkem inspiroval architekt 

Karel Jarolímek (1888-1970)
14

, který se stal naším hlavním projektantem skokanských 

můstků v této době. [3],[16] 

Ve 20. letech 20. století ovlivnil konstrukci můstků i skok samý švýcarský vědec 

Reinhard Straumann (1892-1967). Po skončení svého výzkumu o aerodynamické síle 

předstoupil roku 1932 před delegáty Mezinárodní lyžařské federace, které přesvědčil, že 

větší můstky a delší skoky by mohly příznivě ovlivnit techniku a styl skoku. Tyto 

                                                 

14
 Karel Jarolímek byl sám úspěšným lyžařem: závodil jak v běhu na lyžích, tak v závodě sdruženém, mj. 

byl i účastníkem tragického běžeckého závodu v roce 1913, při kterém zemřel Bohumil Hanč; člen 

skokanské komise FIS. 
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můstky by však musely mít přesně stanoveny a vědecky podloženy normy pro svou 

stavbu. A tak kongres FIS roku 1936 poprvé schválil směrnice pro výstavbu můstků. 

V roce 1946 přijal tyto normy i Svaz lyžařů ČSR. [16] 

V době před druhou světovou válkou FIS povolila používat můstky 

s konstrukčním bodem o 10 m vyšším, než dříve; místo K70 se tedy mohly používat 

můstky K80. Mamutí můstky se stále neuznávaly a skoky na nich se hodnotit nesměly. 

S postupným vývojem materiálů pro lyžařské vybavení docházelo ke zlepšování 

techniky skoku a výkonnosti závodníků a tak i FIS reagovala změnou pravidel a norem. 

V roce 1948 byl povolen na mamutích můstcích jeden závod ročně a od roku 1953 už 

byly mamutí můstky, a s nimi i lety na lyžích, zařazeny do oficiálních pravidel a 

soutěží. 

V 70. letech 20. století navázali na konstruktérské úspěchy Karla Jarolímka 

Miloslav Bělonožník (1918-2010; viz kap. 8.1) a Josef Zita (1920-2011) a stali se 

hlavními projektanty skokanských můstků u nás. 

Další novinkou ve stavbě můstků byl „vynález“ startovací lavičky, která v 80. 

letech (i když např. v Harrachově se z lavičky startovalo již v roce 1979) nahradila 

dosavadní způsob startování, tedy startování z „oken“ (Obr. 4). Ještě v 50. letech bylo 

zakázáno, aby se skokan rukama odrážel od jakéhokoliv pevného předmětu. Mohl však 

použít rozběh, který by mu udělil jistou počáteční rychlost. Většinou se tedy startovalo 

tak, že skokan po odrazu udělal 1-3 rychlé kroky, po nichž se rychle snažil co nejvíce 

snížit své těžiště, aby nájezdová rychlost byla co největší. [3],[22] 

 

Obr. 4 Startovací okno 

Záhy následovala i změna nájezdové stopy. Dříve byla stopa připravována tak, že 

jí závodníci na nájezdovou dráhu před závodem sami najížděli; nově se začala vytvářet 

mechanicky. Nejdříve se pro tyto účely používaly např. mechanické žehličky, dnes se 

k tomuto účelu používají hlavně rotační frézy. [22] 
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Od 50. let slouží k celoročnímu tréninku skokanů můstky s umělým povrchem. 

K tomuto účelu se používá umělá hmota ve formě došků s třásněmi, i když ozkoušeno 

bylo mnoho různých materiálů, např. písek, tráva či piliny. Hmota byla poprvé použita 

v NDR. Naším prvním můstkem v této podobě se stal harrachovský Pionýr, na kterém 

se začalo skákat roku 1956. V roce 1957 přibyl i můstek v Rožnově pod Radhoštěm a 

poté už letní můstky přibývaly poměrně rychle
15

. Nájezdová stopa se původně vyráběla 

z umělé hmoty, později se přešlo na stopu skleněnou, keramickou či stopu 

sklokeramickou. V dnešní době se můžeme setkat i s materiály kovovými, tvrzenými 

plasty a dalšími kombinacemi těchto materiálů. [22] 

 

Obr. 5 Umělý povrch skokanského můstku 

5.3  Vývoj úpravy můstků 

Před závody i tréninkem se můstky upravují, aby byly nájezd i místo dopadu a 

dojezd uzpůsobeny potřebám skokanů. Sníh musí být takový, aby se co nejvíce předešlo 

případným pádům, které mohou být velmi nebezpečné. Sníh tedy musí být rovný, 

dostatečně tvrdý a udusaný, aby se pod tíhou závodníků nepropadal; musí být rovněž 

dostatečně vodivý.
 
 

V éře prvních, nedokonalých můstků, tedy můstků sněhových, se na úpravu 

nekladly tak velké nároky jako dnes. Pro přípravu místa dopadu a dojezdu na závod 

stačilo ušlapat terén pomocí lyží. Šlapači postupovali odshora dolů a celé šlapání pro 

dokonalý výsledek opakovali několikrát po sobě. Tato úprava se odehrávala bez větších 

problémů. [1],[22] 

                                                 

15
 Dnes jsou umělé můstky mimo Harrachov a Rožnov pod Radhoštěm také v Lomnici nad Popelkou, 

v Machově, Desné v Jizerských horách, Frenštátě pod Radhoštěm, Liberci, v Novém Městě na Moravě, 

v Nýdku a v Kozlovicích. 
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První komplikace v úpravě vznikaly se stavěním opravdových můstků. Svahy 

nájezdu a dojezdu byly již strmější než u můstků sněhových a tak byla práce šlapačů 

znesnadněna podjížděním lyží. Pro ulehčení práce sloužilo lano, které se natáhlo 

z kopce dolů, šlapači se ho mohli přidržovat a zlepšit si tak svou stabilitu. Takto 

postupně v řadě pod sebou ušlapali celou stráň. Od lana se upustilo po té, co se zlepšilo 

lyžařské vybavení, a šlapači začali disponovat lyžemi s kovovými hranami. Ty totiž 

umožňovaly získat ve sněhu větší oporu. [1] 

Pokud nebyly ideální podmínky a naráz napadlo větší množství sněhu, bylo třeba 

stráň nejprve ujezdit, aby se sníh zapracoval, poté se kopec vyšlapával odzdola nahoru, 

aby se nový sníh ke stráni dobře připevnil a teprve poté mohl být svah zarovnán 

ušlapáním odshora dolů. V případě, že se sníh nelepil a tyto úpravy by tak byly 

neefektivní, bylo potřeba nový sníh ze svahu odházet. V případě měkkého sněhu, který 

vzniká především vlivem teplého počasí a který je pro skokany nebezpečný, jelikož 

hrozí nebezpečí propadnutí, bylo potřeba před všemi úpravami sníh nejprve udupat 

nohama bez lyží. Po takovémto zapracování sněhu již bylo možno stráň ušlapat lyžemi, 

aby byl terén dokonale zarovnaný a tvrdý. [8] 

Tvrdost dojezdu nesměla být však přílišná. V případě zmrzlého povrchu bylo 

potřeba led nejprve překrýt sněhem. Pokud byla ledová vrstva natolik kluzká, že na ni 

sníh nedržel, bylo nutné led ze svahu nejdříve odstranit (rozšlapat lyžemi, rozbít za 

pomocí různého náčiní či rozpustit nasolením). [8] 

Co se týče nájezdu, i ten musel být upraven do dostatečné tvrdosti a rovnosti. 

Pokud byl nájezd tak strmý, že se na něm napadaný sníh neudržel, bylo třeba nanosit 

sem sníh ručně. Rovina sněhu se pak zarovnávala většinou pomocí prken a latí a 

následně byla, stejně jako dojezd, ušlapána šlapači s lyžemi. Následovalo vyjetí stopy, 

kterou si museli závodníci před závodem sami vyjezdit. Stop se najíždělo více (i tři) a 

tak měl závodník svůj start zkomplikovaný o výběr nejlepší stopy. Později se k vyjetí 

stopy užívala prkna, která se položila na připravený nájezd, obsypala se sněhem a tak 

vytvořila v novém sněhu stopu. [8] 

Při přípravě nájezdu bylo také nutné domodelovat sněhem odrazový stůl, aby měl 

správný sklon. Ten se pohyboval mezi 5 až 8 stupni. [8] 

Dnes se k úpravě dojezdu používají rolby zavěšené na laně s navijákem, které je 

umístěno v horní části můstku a pomáhá tak zmenšovat sílu, která by rolbu táhla příliš 

dolů z kopce. Úprava je tak méně náročná a zabere kratší dobu. 
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Méně náročná je i příprava stopy nájezdu. Používá se fréza, která je podobně jako 

rolba pro úpravu dojezdu zavěšena na laně s navijákem. Vzhledem k nárokům na stopu, 

která musí vydržet tvrdá a v neměnném tvaru po celý závod, se často při svém vzniku 

prolívá vodou tak, aby povrch zamrzl a stopa byla dostatečně tvrdá. Odrazový stůl se 

modeluje se sklonem 10 až 11 stupňů. [22] 

5.4  Měření délky skoku a jeho bodové hodnocení 

Měření délky skoku prošlo významným vývojem až v posledních dvaceti letech. 

Do té doby se příliš neměnil. Od začátku disciplíny stáli metroví rozhodčí podél jedné 

strany pole dopadu a měřili výkony sportovců. Každý z rozhodčích sledoval očima 

skokana, a pokud dopadl v úseku, který měl na starosti (úsek široký asi 2 metry), ukázal 

místo jeho dopadu dlouhou tyčí a skočená vzdálenost byla přeměřena pásmem. Později 

bylo ukazování tyčí nahrazeno způsobem, při kterém příslušný rozhodčí ukázal na 

tabulku s počtem skočených metrů (tabulky byly instalovány podél doskočiště) a 

v případě půlmetru ještě zvedl ruku (délka skoku je měřena s přesností na 0,5 metru). 

Na můstcích s limitovaným zázemím a při menších závodech se tato metoda stále užívá. 

[30] 

V posledních 20 letech se však ujala moderní metoda určování délky skoku 

pomocí videokamer. Několik videokamer je umístěno podél stráně a snímá dopad 

skokana. Tato metoda má tu výhodu, že v případě jakýchkoli pochybností či stížností 

může být záznam přehrán a verdikt rozhodčích překontrolován. Zbývá dodat, že délka 

skoku se měří od odrazové hrany a za místo dopadu se považuje bod, kde se skokan 

poprvé dotkl země oběma lyžemi (avšak u abnormálních dopadů, jako je dopad na 

jednu nohu a následná jízda jen po této jedné noze, se za bod měření bere bod dopadu 

první nohy; pokud závodník při dopadu upadne, jeho výkon je měřen od místa prvního 

dotyku jakékoli části těla se zemí). [30] 

Změřená délka skoku slouží jako podklad k udělení bodů. Základem bodování 

délky skoku je počet bodů 60, které by skokan obdržel při dopadu přesně na hranici 

konstrukčního bodu můstku. Za každý metr míň i navíc se skokanovi body buď odčítají, 

nebo přičítají podle přesně stanovených tabulek. Tak např. na můstku K70 by skokan 

ztratil za každý metr pod hranicí 70 m 2,2 bodu a naopak při skoku delším než 70 metrů 

by za každý metr navíc 2,2 bodu získal. [30] 



25 

 

K bodovému hodnocení skoku se ještě přičítají body za styl, tedy za kvalitu 

provedení. Celkem pět rozhodčích udílí známku v rozmezí 1-20 bodů s přesností na 0,5 

bodu, přičemž vždy nejnižší a nejvyšší známka se škrtne a zbylé tři se přičtou 

k bodovému hodnocení délky skoku. Celkem tedy může závodník za styl dostat 60 

bodů. Výsledná známka závodníka za celý závod je pak součet bodů ze všech kol 

závodu. [30] 

Co se týče závodů týmových, celkové bodové hodnocení družstva je součtem 

individuální známky každého ze čtyř jeho závodníků. 
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6  Vývoj techniky skoku na lyžích 

Technika skoku se vyvíjela od vzniku skoku samotného a pružně reagovala na 

prodlužování délky skoku snahou skákat co nejefektivněji. Prošla takovými stadii jako 

skákání ve zcela narovnané svislé poloze, skákání ve svislé poloze s pokrčením nohou 

(za vzbuzení zdání co nejvyššího skoku) a dalšími. Ve všech vyzkoušených způsobech a 

prvcích můžeme najít dva hlavní milníky. Prvním z nich byl rok 1868, kdy norský lyžař 

Aversen Sondre Norheim předvedl na závodech v Kristianii nový typ postavení 

(oblouku), který dostal jméno telemark a který se ujal jako skokanská dopadová pozice. 

Druhým milníkem je rok 1985, kdy si švédský závodník Jan Boklöv uvědomil, že lyže 

držené v letové fázi ve tvaru písmene V jsou z hlediska aerodynamiky efektivnější, než 

lyže při doposud používaném klasickém stylu, a začal skákat novým V-stylem. Za své 

provedení byl při závodech penalizován bodovými ztrátami za styl, a proto se mu 

dlouho nedařilo prosadit. Při závodě Světového poháru v sezóně 1988/89 však dolétl tak 

daleko, že body, které dostal za délku skoku, smazaly bodovou ztrátu za styl a vyhrál. 

Nový styl byl plně přijat až v sezoně 1992/93.
 16

 [7] 

V-styl nebyl posledním „vynalezeným“ způsobem skoku. Např. Američan Steve 

Collins se poměrně úspěšně pokoušel skákat s lyžemi drženými do tvaru písmene A. 

V následujících podkapitolách nastíníme klasickou techniku v podobě, v jaké byla 

na svém vrcholu, a V-styl, tak, jak ho známe dnes. 

6.1  Klasická technika  

Klasická technika skoku, při které jsou lyže vedeny paralelně, je technikou 

nejstarší. Její provedení nebylo příliš aerodynamické, a proto skoky provedené tímto 

stylem nedosahovaly takových délek jako skoky provedené ekonomičtějším V-stylem. 

Celý skok startoval přípravou na nájezdu. Vzhledem k tomu, že závodník se 

nesměl od ničeho odrazit rukama, musel si pokud možno najít pevnou oporu v podložce 

tak, aby se z ní mohl odrazit alespoň lyžemi: takto se bylo možno zapřít patkou lyže 

např. za konec stopy. Následoval mohutný odraz a rozběh. 

                                                 

16
 Boklöv nebyl první, kdo tímto stylem skákal – už v 60. letech držel své lyže ve tvaru písmene V polský 

závodník  Mirosław Graf, u nás v 80. letech Jiří Malec, avšak styl se podařilo prosadit právě Boklövovi 

tím, že dokázal vyhrát Světový pohár. 
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Rozběh byl velmi důležitý, protože skokanovi udílel počáteční rychlost. Svůj 

pokus skokan zahajoval jedním až třemi rychlými kroky, po kterých bylo nutné velmi 

rychle snížit těžiště do nájezdového postoje, aby rychlost opět neztratil.  

V nájezdovém postoji musel být závodník v hlubokém podřepu, nohy spočívaly 

na plných chodidlech. Paže držel natažené dopředu, prsa se dotýkala stehen a hlava byla 

mírně zvednutá, aby mohl sledovat trajektorii nájezdu a blížící se odrazovou hranu. 

Nájezdové postavení prošlo úpravou. Ve starém způsobu se těžiště těla drželo co 

nejvíce vzadu, aby byla tělu udělena co největší rychlost. Nevýhodou tohoto způsobu 

však bylo, že skokan se z této polohy nedokázal při přechodu na odraziště včas vztyčit, 

přesunout své těžiště dopředu a odraz tak byl méně efektivní, jelikož často přicházel 

příliš pozdě. Tento způsob se používal na můstcích s mírným přírodním nájezdem či na 

můstcích s věží s dlouhou rovinou před odrazištěm, kde měl tedy skokan dostatek času 

na přesunutí svého těžiště vpřed. 

Novým způsobem se začalo najíždět na strmějších můstcích, kde se dosahovalo 

vyšších rychlostí nájezdu. Váha těla byla stejnoměrně rozdělena po celé délce lyže, a 

tak skokanovi přechod těžiště před tělo nedělal takový problém jako u staršího způsobu. 

Po nájezdu následovala příprava na odraz. Na konci přechodového oblouku 

nájezdu se začalo přenášet těžiště těla co nejvíce dopředu, aby větší váha těla spočívala 

na přední části chodidel. Současně s přenášením váhy těla se prováděl plynulý pohyb 

pažemi podél těla dozadu (zášvih). 

Odrazová fáze, tedy nejdůležitější fáze celého skoku, začínala asi 1,5 až 2 metry 

před hranou odrazového stolu (když se špičky lyží skokana přibližovaly k hraně odrazu) 

a končila v okamžiku, kdy se skokanovo vázání nacházelo na hraně můstku. Při odrazu 

se rychle a důrazně napřimovaly nohy, tak aby těsně po odrazu spočívaly v úplném 

natažení. Současně se změnou napřímení nohou probíhala i změna polohy trupu a paží. 

Trup se z přípravné, s lyžemi rovnoběžné polohy napřimoval a hlava se dívala do směru 

letu. Paže se souběžně s pohybem nohou a trupu maximální rychlostí přesouvaly ze 

zášvihu dopředu a vzhůru. Energie z pohybu paží šla dále do trupu a pomáhala tak 

dobrému odrazu. Těžiště těla spočívalo před nohama. 

Při první fázi letu, tedy vzletu, skokan opouštěl odraziště. Těžiště se přesouvalo 

mírně nahoru (do oblasti boků), v důsledku čehož se tělo stále více předklánělo (rotace 

kolem těžiště). Trup musel skokan udržet v této pozici tak, aby nebrzdil svou rychlost 

letu a zároveň mohl co nejlépe využít odpor vzduchu (předklonem pod sebe nabíral 

stlačený vzduch, pomocí kterého pak mohl lehce plout vzduchem). V důsledku 
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naklonění svíral s lyžemi ostrý úhel. Lyže byly co nejblíže u sebe ve vzájemně 

rovnoběžné pozici. Paže byly co nejvíce přitisknuty podélně k tělu v co nejklidnější 

poloze, která ukazovala, že skokan provedl dokonalý odraz a plně ovládal svou 

rovnováhu. Při potřebě vyrovnávat nedokonalý let skokan dělal pomocné vyrovnávací 

pohyby pažemi.  

Druhá fáze letu, tedy let nad doskočištěm, nastala v momentě, kdy křivka letu 

začala klesat, tedy v místě, kde začínala strmá část doskočiště. V této fázi musel skokan 

ještě zvýšit svůj předklon a nalehnout více na vzduch, čímž zmenšil odpor vzduchu 

(pokud by byl napřímen, odpor by byl daleko větší, protože by vzduch prorážela daleko 

větší plocha). V letové fázi před doskokem se zvedaly špičky lyží a ty tak kladly větší 

odpor. Paže skokan plynulým pohybem přesunul dopředu. 

I letová poloha skokana prošla několika změnami. Původně, v době stavby 

prvních můstků, se skákalo v napřímené poloze. Vzhledem k tomu, že můstky zatím 

neumožňovaly příliš dlouhé skoky, zmíněné provedení nebylo jediným nedostatkem 

skoku, a tak sportovcům prozatím vyhovovalo. Později se přešlo na lomené držení těla, 

tedy na důrazné zlomení trupu v kyčlích doprovázené vysazením hýždí. Tato technika 

umožňovala delší skoky, a tak se brzy začaly stavět větší skokanské můstky, které by 

délku skoků dále podpořily. Tím se však zvyšovala i rychlost nájezdu, které se technika 

znovu přizpůsobila. Tělo se vlivem velkých rychlostí začalo protahovat dopředu do 

velkého předklonu. Vlivem studií aerodynamiky se pak ještě přešlo na obloukovité 

držení, kterým se skákalo až do konce éry klasického stylu. 

Ve fázi přípravy na doskok se lyže skláněly souběžně s doskočištěm, tělo bylo 

pomalu vzpřimováno a paže převedeny do polohy předpažit. V případě nutnosti byl 

přechod vyrovnáván pomocnými souhyby paží. Při samotném doskoku se dopadalo na 

pokrčená kolena, která umožňovala díky vypružení lepší zvládnutí nárazu. Lyže byly 

blízko u sebe, jedna předsunutá před druhou (doskok do telemarku). Váha těla spočívala 

na obou lyžích a postupně se přenášela víc na lyži přední (pokud by se přenesla na 

zadní, měl by skokan těžiště příliš vzadu a hrozil by pád). Po ztlumení nárazu 

následoval dojezd; pro přejetí na rovinku se skokan zvedal do mírného podřepu a poté 

se zcela napřímil. Svou jízdu zakončil a zastavil kristianií. 

[1],[3],[14],[21] 
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6.2  V-styl 

Současná skokanská technika, tedy V-styl, není jen efektivnější, ale na provedení 

i jednodušší, než styl klasický. Skokan ve vzduchu nachází lepší oporu a stabilitu a tím 

se stává celé provedení méně náročné, než provedení techniky předchozí.  

Vzhledem ke startovní pozici má současný skokan oproti skokanovi klasické 

techniky usnadněnou nájezdovou pozici. Zatímco dříve se startovalo z „oken“ a do 

nájezdového hlubokého podřepu přecházel skokan téměř ze stoje, v současnosti 

závodníci vyjíždějí ze sedu na startovní lavičce. Přechod do hlubokého podřepu je tak 

rychlejší a efektivnější. Větší efektivitu nájezdu dodává rovněž poloha paží: ty drží 

skokan v zapažení. Díky tomu může dosáhnout hlubšího předklonu a tím je jeho poloha 

aerodynamičtější, než nájezdová poloha stylu klasického (dříve se paže držely natažené 

či pokrčené směrem dopředu a bránily tak nejhlubšímu možnému předklonu; ke konci 

70. let se paže natahovaly za tělo i u klasické techniky). 

Odraz skokana musí plynule navázat na nájezd a přejít v let, musí být rychlý a 

důrazný. Skokan musí aktivně využít tlak vzduchu a pomocí celého těla a lyží si ve 

vzduchu najít oporu. V tom mu pomůže roztažení lyží od sebe při přechodu do letové 

fáze. Stabilní polohu zaujme hlavně díky symetrické poloze těla, jelikož vzduch bude 

prorážet rovnoměrně a nebude docházet k vychylování jednotlivých končetin a tím i 

uvolnění držení celého těla. Při odrazu se natahují nohy v kolenou a natažení pokračuje 

dále do celého těla. 

Už za letu se musí závodník aktivně připravit na dopad. Ke konci letové fáze tedy 

poruší stabilní letovou polohu zvednutím hlavy a plynulým zvedáním trupu. Současně 

přesouvá paže ze zapažení do upažení. Zároveň s těmito změnami mění skokan i polohu 

lyží: z rozevření přecházejí do úzkého paralelního držení. Při dopadu se lyže opět 

oddalují (asi na vzdálenost chodidla) a dochází k pokrčení v kolenou, které pomůže ke 

zvládnutí fáze přechodu na zem. Pokud je potřeba, skokan si při dopadu pomáhá ve 

vyrovnávání těla drobnými pohyby paží. Po dopadu se jedna lyže předsouvá před 

druhou a dochází ještě k většímu ohnutí v kolenou: takto se zaujímá konečná pozice, 

telemark. Váha musí být rozložena na obou lyžích přibližně stejně. 

Po projetí chvojkovým pásmem, tedy posledním hodnoceným úsekem, srovnává 

závodník své lyže z telemarku do uvolněné, ale stabilní pozice. Rovněž začíná aktivně 

brzdit, čímž ukáže, že má svůj dopad a rychlost plně pod kontrolou. V této poloze 

dojíždí uvolněně na konec dojezdové plochy. 
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Přínos V-stylu je zcela zřejmý: i přes to, že nájezdy jsou oproti dřívější době 

kratší a nájezdová rychlost tedy o mnoho pomalejší, dosahuje se delších skoků, než 

dříve. 

[30],[51] 
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7  Skokanská střediska na našem území 

Během 20. století na našem území vyrostlo velké množství skokanských můstků a 

areálů. Vzhledem k rozsahu práce se budeme zabývat jen těmi nejdůležitějšími, tedy 

areálem v Harrachově, v Liberci a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Další vybudované 

můstky jen hrubě nastíníme. 

7.1  Harrachov 

Počátky skoku na lyžích v Harrachově spadají do stejné doby jako masovější 

rozšíření lyží v Krkonoších. Na konci 19. století nechal hrabě Harrach dovézt lyže pro 

své lesníky, aby jim ulehčil práci v zimním období. Poté, co lyže začalo vyrábět několik 

místních řemeslníků, začaly se mezi lidmi hojně rozšiřovat. Pro jejich oblíbenost na 

sebe nenechaly dlouho čekat ani první závody a stavba prvních sněhových můstků, a to 

jak českými, tak německými obyvateli. Musíme však podotknout, že vzhledem k tomu, 

že území Krkonoš bylo osídleno daleko více Němci než Čechy, větší význam měl oproti 

českému Lyžařskému a turistickému Bucharově klubu (LTBK) lyžařský klub německý 

(Wintersportverein Harrachsdorf-Neuwelt). 

Čeští obyvatelé si své sněhové můstky a závodní tratě budovali okolo Sachrova 

kopce a cvičné louky „Mileráku“, zatímco Němci si své běžecké a skokanské zázemí 

budovali v oblasti Rýžoviště, na úpatí Ptačince, Plešivce a Čerťáku. Vznikaly rovněž 

sáňkařské dráhy, oblíbenou zimní aktivitou bylo i bruslení. 

V roce 1908 se na sněhovém můstku na Ptačinci konaly závody, které vyhrál 

závodník skokem dlouhým 14 metrů. Na tehdejší poměry to byl poměrně dobrý výkon, 

jelikož nejdelším skokem na našem území do první světové války byl skok dlouhý 19,5 

metru. 

V průběhu první světové války lyžařská činnost, a to i německá, utichla. Po konci 

války, v roce 1920, vybudoval Wintersportverein na Čerťáku svůj první „opravdový“ 

(tedy nikoli pouze ze sněhu) velký můstek (Teufelsbergschanze, Čertův můstek), který 

závodníkům umožňoval skoky přes 40 metrů a stal se tak největším skokanským 

můstkem v republice. Zahajovací závod můstku byl takovou událostí, že se ho 

zúčastnila i hraběnka Harrachová. Později byl můstek přestavěn a umožňoval skoky 

okolo 60 metrů. Na základě toho byl přistavěn ještě druhý, menší můstek, který byl 

využíván mládeží a při závodech v kombinaci. 
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Na Teufelsbergschanze se uskutečnilo mnoho významných závodů: bylo to např. 

Mistrovství HDW (Hauptverband deutscher Wintersportverein, německý lyžařský svaz; 

mistrovství poprvé 1924) či Sudetoněmecké lyžařské mistrovství (Sudetendeutsche 

Schneelaufmeisterschaft; poprvé v roce 1937). V roce 1930 se stal vítězem Mistrovství 

HDW náš první olympijský medailista Rudolf Burkert. V březnu roku 1938 se 

uskutečnily Mezinárodní závody o Štít Čerťáku (Internationale Teufelsberg-Wettläufe); 

Sepp Bradl z Rakouska, tedy vítěz těchto závodů ve skoku, jako první na světě 

přeskočil 100 metrovou hranici. 

V roce 1921 obnovil svou činnost Lyžařský a turistický Bucharův klub. U 

příležitosti VII. Kongresu Mezinárodní lyžařské federace, který se konal v únoru 1923 

v Praze, byl LTBK pověřen spoluorganizací Kongresových závodů v Novém Světě-

Harrachově. Součástí závodů měl být běh na 17 km, běh na 50 km, skok a závod 

sdružený (běh na 17 km a skok). Vzhledem k významnosti závodů a počtu 

mezinárodních účastníků (závodníci přijeli z 11 zemí celé Evropy) byl dosavadní 

můstek na Sachrově kopci zcela nedostačující, a tak byl pro účely závodu vystavěn 

můstek nový, který odpovídal mezinárodní výkonnosti (skoky dlouhé i 50 metrů a více). 

Můstek našel své místo na úpatí Ptačince a pojmenován byl podle příležitosti jeho 

vzniku, tedy Kongresový. Vedle něj byl postaven ještě můstek menší, cvičný. Vítězem 

Kongresových závodů ve skoku na lyžích se stal Einar Landvik, kterému k vítězství 

stačil skok v délce 31 m (i přes to, že v kvalifikaci byly k vidění skoky i přes 45 metrů), 

druhý skončil Vinz Buchberger z HDW a třetí Josef Bim ze Svazu lyžařů RČS. 

Závody byly ve své době jedny z největších uspořádaných ve střední Evropě a 

setkaly se s takovým úspěchem, že založily tradici závodu O pohár Kongresového 

můstku (poprvé se měl uskutečnit v roce 1924, pro nepřízeň počasí byl však závod na 

poslední chvíli zrušen a poprvé byl uskutečněn až v roce následujícím, tedy r. 1925). 

Prvním vítězem se stal Rudolf Burkert. Od 30. let se závod konal na novém Svazovém 

můstku (postaven podle návrhu Karla Jarolímka v roce 1930)
17

. 

Závody na Ptačinci se staly nejvýznamnějším československým skokanským 

závodem a významně posílily pozici českého lyžařského klubu. Po druhé světové válce 

byly obnoveny, ale postupně zanikly ve stínu závodů jiných, konaných většinou na 

Čerťáku. 

                                                 

17
 Závod byl v letech 1929, 1930 a 1936 pro nedostatek sněhu opět zrušen, roku 1931 přesunut do Plavů a 

v letech 1932 a 1933 se místo Poháru konalo Mistrovství ČSR. 
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Od roku 1945 se mezi harrachovské závody řadil Pohár harrachovských skláren, 

jehož součástí byl závod ve skoku, závod sdružený a závod ve štafetách. Štafety a 

severská kombinace z programu postupně vymizely a dále se závodilo jen ve skoku, a to 

až do roku 2000. 

V roce 1954 se v Harrachově poprvé uskutečnily Mezinárodní závody 

v klasických disciplínách. Závody se zde konaly celkem 13 let a soutěžilo se zde ve 

všech klasických disciplínách, tedy ve skoku, v závodě sdruženém a v běhu na lyžích. 

Ze strany skoku byl vznik těchto závodů podmíněn přestavbou můstku na Čerťáku 

(K60), která se uskutečnila v roce 1952. 

V roce 1948 se Lyžařský a turistických Bucharův klub přejmenovává na Sokol 

Nový Svět, později na Sokol Státní lesy. Nastává asi nejúspěšnější období 

harrachovského lyžování a Harrachov začne vynikat mezi ostatními oddíly klasického 

lyžování celé republiky, a to hlavně ve skoku a závodu sdruženém. Výborných výsledků 

dosahovali dále i sjezdaři. Mezi význačné skokany této doby patřili Josef Nüsser, 

Jáchym Bulín, Emil Ulrych, Dalibor Motejlek či Horst a Wolf Slavíkovi. 

V roce 1955 se na závodech v Oberhofu Miloslav Bělonožník, tehdejší 

reprezentační trenér skokanů, seznámil s technologií můstků s umělým povrchem. Tuto 

konstrukci prosadil i na harrachovských můstcích, a tak byl v létě roku 1956 malý 

můstek K32 na Čerťáku potažen umělohmotnými rohožemi. Zahajovací závod na 

můstku proběhl v září téhož roku. Můstek fungoval dalších 20 let, poté byl zbořen. 

V areálu Kaml vznikl v  roce 1966 první dětský můstek, který byl roku 1975 

zvětšen na velikost K26. Zároveň byl přistavěn můstek nový o velikosti K18 a oba 

můstky byly pokryty umělou hmotou. Mezi lety 2006-2007 proběhla přestavba areálu a 

přibyl ještě jeden můstek o velikosti K8. 

Velký závodnický můstek byl na umělý povrch rekonstruován až mezi léty 1995-

1997. 

V druhé polovině 60. let začalo velké množství lyžařů přeházet do liberecké 

Dukly a Harrachov upadl do období stagnace. I tak se zde vyskytovalo velké množství 

význačných trenérů skoku na lyžích, kterým se díky usilovnému tréninku mládeže 

podařilo vychovat některé význačné skokany. Za všechny jmenujme Pavla Ploce. 
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Na konci 70. let proběhla rekonstrukce a přestavba velkého můstku (K70) na K90 

a vybudovány byly můstky K90 a mamutí můstek
18

 K120 (dnes K125 a K185). První 

skok, respektive let, z harrachovského mamutího můstku byl proveden roku 1980 

sdruženářem Jaroslavem Bukvicem. I druhý postavený můstek byl zprovozněn v roce 

1980.  

V roce 1983 poprvé Harrachov hostil Mistrovství světa v letech na lyžích. 

Významným okamžikem závodu byl pokus Pavla Ploce, při němž svým výkonem 181 

metrů překonal světový rekord a i díky tomu obsadil v závodě celkové 2. místo. 

Harrachov pořádal i další významné závody: poměrně pravidelně hostí závody 

Světového poháru ve skocích na lyžích
19

. Jedním z nejúspěšnějších byl Světový pohár 

roku 1996, kdy byla v oficiálním závodě poprvé na světě překonána hranice 200 metrů. 

O její zdolání se zasloužil rakouský skokan Andreas Goldberger svým výkonem 204 

metrů. V roce 1992 a 2002 hostil Harrachov další dvě Mistrovství světa v letech na 

lyžích. Před druhým z nich však bylo potřeba mamutí můstek zrekonstruovat kvůli 

nevyhovujícímu profilu. Při této rekonstrukci byl můstek ještě zvětšen, a to na nynější 

maximální velikost K185. 

V roce 1993 se na harrachovských můstcích uskutečnilo Juniorské mistrovství 

světa ve skocích na lyžích; v letech 2002 a 2006 pak Harrachov hostil Světový pohár 

v severské kombinaci a v roce 2004 Velkou cenu v téže disciplíně. 

Harrachovské lyžování se tedy začalo opět vzmáhat a dnes patří mezi českou 

špičku. Mezi harrachovské odchovance patří i dnes úspěšní skokani Antonín Hájek, 

Lukáš Hlava, Ondřej Vaculík a Martin Cikl. Zrodily se zde i hvězdy dalších lyžařských 

disciplín. 

[23] 

                                                 

18
 Mamutích můstků je v současnosti na světě pět funkčních: Planica (K185) ve Slovinsku, Kulm (K185) 

v Rakousku, Oberstdorf (K185) v Německu, Vikersund (K195) v Norsku a Čerťák (K185) v Harrachově. 

[33] 

19
 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 

2011, 2013; [32] 
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7.2  Liberec 

Lyžování v Jizerských horách má stejně dlouhou tradici jako lyžování v Praze či 

v Jilemnici a zařadilo se vedle nich k hlavním propagátorům lyžařského sportu na 

našem území. 

Stejně jako jinde v pohraničí, i na Liberecku na sebe narážely kluby německé a 

české. Koncem 19. století zde existovala řada německých sportovních klubů, při kterých 

byly zřizovány lyžařské sekce. V roce 1884 pak byl založen liberecký Deutsches 

Gebirgsverein für das Jeschkenund Isergebirge (Německý horský spolek pro Ještědské a 

Jizerské hory), který se významně zasadil o rekreační využívání Ještědu. 

Na přelomu století rostl význam libereckého lyžování. V roce 1906 byly na 

Javorníku uspořádány první závody s mezinárodní účastí; součástí závodu byl běh na 8 

km, závod sdružený a skok na lyžích, který vyhrál norský závodník skokem dlouhým 12 

metrů. 

Další, hlavní rozvoj lyžování byl v této oblasti zaznamenán po první světové 

válce. V roce 1923 byla obnovena činnost místní větve turistického klubu (za války 

neaktivní), nově pod jménem Klub československých turistů, a hned po obnovení 

činnosti zde byla založena i lyžařská sekce. Organizovaly se četné výlety a závody, 

pořádaly se kurzy lyžování pro začátečníky. Lyžování se tak rozšířilo po celém kraji a 

stalo se místním nejoblíbenějším sportem. Jeho centrem byly především Pláně pod 

Ještědem, jelikož z Ještědu samého si svou základnu udělali němečtí obyvatelé. 

V roce 1925 klub Wintersportverein postavil skokanský můstek s přírodním 

nájezdem na Harcově. Na Pláních byl téhož roku Československým spolkem, dle 

projektu Karla Jarolímka, postaven první dřevěný skokanský můstek s normovým 

bodem P25. Tak začalo vznikat české skokanské zázemí, na kterém skákal např. i 

Miloslav Bělonožník či Bohuslav Škoda. Po rekonstrukci v roce 1947 byl v provozu až 

do roku 1983, kdy byl zbourán pro nedostatečnou bezpečnost.  

V roce 1926 postavil ve Vratislavicích lyžařský cech asi třicetimetrový můstek 

s přírodním nájezdem. V 50. letech byl opatřen dřevěnou věží, která ale příliš 

nevyhovovala. Proto byla v roce 1954 započata nová přestavba podle projektu Josefa 

Zity: vystaven byl můstek P47 (K57) s  věží ocelovou. Opatřen byl rovněž umělou 

hmotou. Od roku 1960 zde probíhala soutěž o putovní Vratislavský koberec. Po 

vybudování skokanského areálu na Ještědu ztratil vratislavský můstek na významu a byl 

zbourán. 
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Za druhé světové války byla místní česká lyžařská základna zabrána Němci a 

české lyžování utichlo. Po konci války se však členové bývalých lyžařských oddílů na 

Pláně znovu vrátili. 

V roce 1946 byl podle návrhu Miloslava Bělonožníka obnoven můstek na 

Harcově. Můstek si udržel svůj přírodní nájezd, ale využíván byl jen krátce. Stejně jako 

další liberecké můstky, i on byl zastíněn můstkem v Pilníkově a areálem na Ještědu. 

Na konci roku 1946 byl založen Lyžařský klub Liberec (LKL), který sehrál 

významnou roli v obnovování organizovaného lyžařského sportu na Liberecku. Svou 

činnost rozvíjel hlavně v bývalém lyžařském centru na Pláních. V roce 1948 byl, stejně 

jako všechny ostatní sportovní kluby, spolky a svazy, převeden pod činnost Sokola
20

. 

Touto dobou se lyžaři nesoustředili pouze do oblasti Plání: začali objevovat Ještěd. 

V letech 1958-60 byl postaven nový můstek s kritickým bodem HS55, a to pod 

hřebenem Pilínkova, znovu dle návrhu Karla Jarolímka. Zahajovací závod, o přebor 

Severočeského kraje ve skoku prostém a závodu sdruženém, se konal v únoru 1960. 

Můstek fungoval až do roku 1968; poté se zdejší dění přesunulo do ještědského areálu a 

v roce 1969 byl můstek z bezpečnostních důvodů rozebrán. 

Skokanský můstek byl postaven také přímo ve městě Liberci, a to v Lidových 

sadech. V areálu Libereckých výstavních trhů byly zkonstruovány můstky (areál 

Liberec-Slávia) P25 a P15, oba pokryté umělou hmotou, fungující hlavně pro trénink 

mládeže. V době konání výstavních trhů se zde konal Pohár o Liberecké výstavní trhy, 

který propagoval skokanský sport mezi širokou veřejností. Tyto můstky fungují dodnes. 

V roce 1958
21

 byl díky Miloslavu Bělonožníkovi postaven skokanský můstek na 

koupališti v Rochlici. Tento můstek byl velkou zvláštností, jelikož ústil do vody. Sloužil 

tak jen k nácviku odrazu a maximálně ještě první letové fáze. 

V roce 1963 začal Miloslav Bělonožník projektovat nový skokanský areál, který 

se měl stát součástí Zimního střediska Ještěd. Zajímavostí je, že svůj projekt 

konzultoval i s německým trenérem a vynálezcem umělého pokrytí můstku Hansem 

Rennerem. Podle návrhu měly být v areálu postaveny celkem čtyři můstky – P40, P70, 

P90 a ještě i mamutí můstek P180. Poslední mamutí můstek, který měl vzniknout v 

některé ze zemí východního bloku, byl však nakonec postaven v Harrachově. Mezi lety 

                                                 

20 
Sokol, zrušený v roce 1952, byl nahrazen Státním výborem pro tělovýchovu a sport (SVTVS) a v roce 

1954 pod ním byla zřízena Lyžařská sekce. SVTVS byl v roce 1957 nahrazen Československým svazem 

tělesné výchovy (ČSTV). 

21
 Dle Slavíka [22]; podle Lukeše to bylo až v roce 1966 [17]. 
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1964 a 1967 tak byly na Ještědu postaveny můstky jen tři, a to již zmíněné P40 (K50), 

P70 (K85) a P90 (K115). 

V následujících letech byly můstky dále upravovány: vyměněny byly např. 

odrazové stoly či byly vybudovány posuvné startovní plošiny. V roce 1979 byly můstky 

K50 a K85 pokryty umělou hmotou a roce 1986 pak proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

můstku P90, který byl, mimo jiné, zvětšen na velikost HS134. Zvětšeny byly i oba 

můstky menší: kritický bod většího z nich byl zvýšen na velikost HS100, menšího pak 

na velikost HS65. 

Na ještědských skokanských můstcích probíhaly významné národní a mezinárodní 

závody. Jmenujme alespoň Mezinárodní skokanské turné ČSSR či Pohár přátelství. Od 

80. let Ještěd hostil i nejrůznější mezinárodní soutěže FIS, které hostí dodnes. Patří mezi 

ně např. Světový pohár či Velká cena. V roce 2009 Ještěd pořádal dokonce Mistrovství 

světa v klasických disciplínách, před nímž můstky prošly dalšími úpravami, jako např. 

zabudováním keramické stopy na nájezd. Jejich velikost už zůstala stejná. 

Od roku 1960 probíhala každoročně na území Československa skokanská soutěž 

Mezinárodní týden skoků v Československu, která se každý rok pořádala na jiném místě 

republiky. V roce 1967 byl jejím dějištěm skokanský areál na Ještědu. V roce 1973 se 

Týden skoků přejmenoval na dnes známější Turné Bohemia. Následující léta se 

pořádání střídalo vždy mezi Ještědem a některým jeho partnerem (Špindlerův Mlýn, 

Plavy; od 1979 Harrachov). Roku 1983 se závod podle sponzora přejmenoval na 

Bohemia Crystal Turné. Tradice Turné byla ukončena posledním závodem ze série 

v roce 1998. 

[17],[22] 

7.2.1  Armádní středisko Dukla Liberec 

V roce 1956 bylo založeno Armádní sportovní družstvo (ASD) lyžování Dukla 

Liberec. ASD navazovalo na Armádní tělocvičný klub (ATK), Ústřední dům armády a 

jejich lyžaře, kteří zažívali zlatou éru v období po roce 1945. V době vzniku ASD zde 

měli zastoupení skokani, sdruženáři, běžci i sjezdaři. 

V roce 1969 byl armádní sport reorganizován a k 1. lednu 1970 bylo založeno 

Armádní středisko Dukla Liberec. To nabízelo vynikající podmínky pro trénink 

vrcholových sportovců. 
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Dukla Liberec sehrála významnou roli při stavbě skokanských můstků 

v ještědském areálu. Zřejmě největší podíl na jejich stavbě má Miloslav Bělonožník, 

trenér skokanů Dukly. 

Skokanská činnost při Dukle začala sezónou 1956/57. Trenérem skokanů byl tou 

dobou Miroslav Martiňák, který sám ve skoku dříve závodil. V roce 1960 byl vystřídán 

vynikajícím trenérem Zdeňkem Remsou, bývalým úspěšným závodníkem a 

olympionikem, který družstvo vedl až do roku 1970 (druhým trenérem byl Miloslav 

Bělonožník). V Liberci se brzy vytvořila pověstná „Remsova parta“ do které patřili 

Dalibor Motejlek, Josef Matouš, Zbyněk Hubač, Rudolf Höhnl a další. V letech 1961 a 

1962 se po dobu výkonu základní vojenské služby mezi „Remsovy kluky“ zařadil i Jiří 

Raška. Po vojně Liberec opustil, ale skoku se věnoval dále ve svém rodném Frenštátě 

pod Radhoštěm. Jako československý reprezentant se zúčastnil Zimních olympijských 

her v Grenoblu v roce 1968, kde získal zlatou a stříbrnou medaili.  

Současně s Duklou vedl Remsa i reprezentační družstvo ČSSR. 

Trenérskou činnost jak v Dukle, tak v reprezentaci převzal po Remsovi jeho 

bývalý svěřenec Dalibor Motejlek. Skokany Dukly byli tou dobou např. Jaroslav Balcar, 

Jindřich Balcar, Leoš Škoda, Ivo Felix či Josef Samek. V 80. a 90. letech to pak byli 

hlavně Jiří Malec, Jindřich Mayer, Vladimír Podzimek a nejúspěšnější skokan této doby 

Pavel Ploc. 

Liberecký armádní tým převzal po Motejlkovi Zbyněk Hubač, juniory pak Rudolf 

Höhnl. V roce 1993 se v Dukle znovu soustředili vynikající skokani – Jiří Parma, 

Ladislav Dluhoš, František Jež a Jaroslav Sakala. 

V dalším období už nebyl liberecký skok na lyžích tolik úspěšný jako kdysi. 

Významné úspěchy přesto zaznamenali Michal Doležal, Jakub Janda a Jan Matura.  

[17],[22] 

7.3  Frenštát pod Radhoštěm  

Historie lyžování začala ve Frenštátě pod Radhoštěm a celých Beskydech v roce 

1884, kdy byla ve Frenštátě založena Pohorská jednota Radhošť (PJR). Jejím vznikem 

byly položeny základy turistiky a lyžařského sportu v regionu. Ani PJR se nevyhnula 

střetu s německou činností v této oblasti: velkým konkurentem tu byl německý 

turistický spolek Beskidenverein, založený v roce 1893. 
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Počátky lyžařského sportu v Beskydech můžeme datovat do roku 1910. 

Důležitým propagátorem lyžování na tomto území se stal Cyril Mach, učitel z Horní 

Bečvy, který se v roce 1911 zúčastnil lyžařského kurzu v Krkonoších organizovaného 

pražským Českým ski klubem. Od roku 1912 do první světové války pak sám vedl 

lyžařské kurzy na Pustevnách. Díky jeho aktivitě a aktivitě PJR se z Pusteven stalo 

centrum moravského lyžování. 

Během první světové války lyžařská činnost v Radhošti stagnovala. Po válce však 

bylo vybudováno bohaté lyžařské zázemí, mj. i skokanské můstky. Nic tak nebránilo 

pořádání mistrovství Svazu lyžařů a dalších lyžařských závodů, a to i s mezinárodní 

účastí. Např. v letech 1929 a 1930 zde bylo uspořádáno exhibiční vystoupení skvělého 

norského skokana na lyžích Sigmunda Ruuda. 

V roce 1926 byl vybudován lyžařský můstek u hotelu Tanečnice umožňující 

skoky dlouhé 50 m. Zahajovací závody na můstku proběhly v roce 1927. Později byl 

přestavěn a na novém můstku bylo možné skočit ještě o 10 metrů více než dříve. V roce 

1930 byl vybudován nový, cvičný můstek P20. 

Přímo ve Frenštátě, na Kozinci, byl vybudován první můstek s kritickým bodem 

HS25 m v roce 1932. Měl dřevěný nájezd a v provozu byl asi do roku 1948. Ve 

třicátých letech byl vybudován i menší můstek (skoky asi 30 m) na Horečkách. [22] 

V období druhé světové války byly Pustevny jediným horským útočištěm českých 

a moravských lyžařů; svou činnost sem přestěhoval i protektorátní Svaz lyžařů. Na 

rozdíl od jiných horských oblastí se zde tedy lyžování úplně nezastavilo, i když jistá 

stagnace tu přece jen byla. [49] 

Po menším útlumu během druhé světové války se frenštátské lyžování začalo opět 

vzmáhat a brzy dospělo svého vrcholu. Ten nastal v 60. letech, a to hlavně díky Jiřímu 

Raškovi.  

Iniciačním okamžikem pro stavbu nového skokanského zázemí ve Frenštátě byl 

úspěch Jiřího Rašky na X. ZOH ve francouzském Grenoblu roku 1968, kdy ve skocích 

na lyžích vybojoval zlatou (střední můstek) a stříbrnou medaili (velký můstek). Na 

počest jeho a jeho úspěchů byl tedy mezi lety 1968 a 1973 na Horečkách vybudován 

lyžařský skokanský areál. V roce 1968 byl přímo ve Frenštátě vybudován dle projektu 

Josefa Zity skokanský můstek P32 (K42). V letech 1969-1973 proběhla výstavba 

můstku P72 (K90), rovněž podle projektu Josefa Zity a za pomoci Miloslava 

Bělonožníka. 
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V roce 1971 byl můstek K42 pokryt první v Česku vyrobenou krytinou z umělé 

hmoty (dle patentu Jiřího Rašky). Zahajovací závody proběhly za československo-

polské účasti. 

V roce 1973 byl jako první můstek této velikosti na světě pokryt umělou hmotou i 

můstek K90 (rovněž hmotou domácí). První skok na novém můstku provedl Jiří Raška; 

zahajovacím závodem pak byla FIS GRAND PRIX FRENŠTÁT. 

Rovněž v roce 1973 byl postaven malý můstek P15 (K21) pokrytý umělou 

hmotou a další vzniknuvší můstek K9. 

V 70. letech ve Frenštátě kvetla trenérská činnost a povedlo se odchovat několik 

nadějných skokanů. V roce 1977 se ve švýcarském Gstaadu uskutečnilo 1. FIS 

Mistrovství světa juniorů ve skoku na lyžích. Toto mistrovství vyhrál Čech Pavel Fizek 

a další čeští zástupci obsadili 5. a 9. místo. 

V roce 1977 byl na Pustevnách obnoven můstek u Tanečnice, který po 

rekonstrukci dosahoval velikosti P45 (K57). Postaven byl rovněž menší můstek o 

velikosti P25 (K33). Díky jejich výstavbě mohlo v roce 1981 proběhnout na Pustevnách 

federální Mistrovství československé Republiky žactva ve skoku na lyžích. To ovládli 

frenštátští skokani Jiří Raška ml., František Janák a Zbyněk Mikeska. [49] 

V roce 1989 byly všechny můstky znovu zrekonstruované: na jejich nájezdy byly 

položené porcelánové nájezdové stopy. Další rekonstrukce probíhala mezi léty 2001 až 

2006, a to na můstcích K45 a K95. [49] 

V letech 2002-2004 byl rekonstruován největší frenštátský můstek na velikost 

K95 a byl pokryt umělou hmotou, opatřen keramicko-nerezovou nájezdovou stopou a 

travnatým dojezdem. Otevřen byl při Letním mistrovství České republiky v září 2004, 

ve kterém zvítězil Jakub Janda. 

V roce 2005 byl zrekonstruován i menší můstek na K45 a společně s malými 

můstky K20 a K9 byl pokryt novou umělou hmotou a keramickou stopou. 

Vedle Jiřího Rašky patří k nejvýznamnějším frenštátským skokanským 

odchovancům Jiří Parma, František Jež a Jaroslav Sakala. 

[12] 
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7.4  Další významná skokanská střediska a můstky 

Obyvatelé našeho území lyžování a skokům zcela propadli. Tato jejich obliba 

měla za následek vznik lyžařských center na různých místech monarchie (později 

republiky), jejichž součástí byly i skokanské můstky. Provozu můstků pomáhaly 

sněhové podmínky na začátku 20. století, kdy byly ještě tuhé zimy s velkým množstvím 

sněhu téměř po celém našem území. Důkazem lyžařského nadšení může být např. 

bývalý skokanský můstek v Senohrabech v okrese Praha-východ, tedy ve Středočeském 

kraji (vznik můstku v roce 1933, zánik 1979) i vybudovaný můstek v Praze na Žižkově. 

[40] 

Dalším místem pro stavbu můstku byla oblast Jižní Moravy, kde má lyžování 

velkou tradici. Můstků zde bylo postaveno vícero, dodnes se však udržel areál jediný, a 

to v Novém Městě na Moravě. 

První závody ve skoku na lyžích se na Novoměstsku konaly už v roce 1912. Tyto 

i první závody po konci první světové probíhaly většinou na sněhových můstcích. 

Přestože byly pokusy postavit umělý můstek již před válkou, záměr se uskutečnil až 

roku 1925, kdy byl postaven můstek Na Šibenici (zrušen 1974). V roce 1948 byl 

postaven můstek u Škrobárny s kritickým bodem HS52,5 (později rekonstruován, v roce 

1983 rozebrán). Dalším můstkem byl žákovský můstek Na Oboře, který byl po svém 

zničení roku 1958 nahrazen můstkem U Pekáren, který byl v roce 1973 rekonstruován 

na umělohmotný povrch. Dnes jsou v Novém Městě v provozu dva můstky s umělou 

hmotou Na Šibenici, a to můstek K28 a K53 (postaveno 1986-1988). [19] 

Skokanské můstky stávaly i v Lužických a Krušných horách. Většina můstků byla 

zřízena na popud německých lyžařských spolků: po druhé světové válce většinou 

nebyly obnoveny nebo připadly Německu. Z těch, které byly rekonstruovány či 

postaveny v 2. polovině 20. století (např. Pernink, Mariánské Lázně či Nové Město 

v Krušných horách), se zachoval již jen jediný: lyžařský můstek na Oseku. Od roku 

1947 zde vyrostly celkem tři můstky (P30, P20 a P10), větší dva byly opatřeny umělou 

hmotou. Můstky jsou v dnešní době zarostlé, jen o nejmenší z nich pečuje LK Osek. 

[22],[48] 

I v Jizerských horách se vedle Ještědu a Plavů nacházely mnohé skokanské 

můstky. Za všechny můžeme jmenovat např. Kořenov či Josefův Důl, ale hlavně 

Desnou v Jizerských horách, která funguje dodnes a to s můstky K8, K21, K38 a K60. 

Všechny čtyři jsou pokryté umělou hmotou a jsou ve správě klubu JKL Desná. První 
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z těchto můstků byl postaven už v roce 1926 a po válce byl obnoven; ostatní byly 

postupně přistavovány a několikrát rekonstruovány. Ještě před postavením tohoto areálu 

v Bílé Desné stávaly můstky i na jiných místech v okolí (Potočná a U zámečku). Dalším 

klubem, který funguje v Jizerských horách dodnes je TJ Lučany nad Nisou – Ski klub 

Wolfganga Samesche, který skáče na místních můstcích K8, K15 a K28. [22],[36] 

Množství skokanských můstků v Krkonoších a Podkrkonoší snad přímo vyplývá 

z důležitosti těchto oblastí a role, kterou sehrály v šíření skoku a celého lyžování. 

Důležitost Podkrkonoší vzrostla ještě v období druhé světové války, kdy bylo 

pohraniční pásmo Krkonoš zabráno a lyžaři se tak museli stáhnout dále do vnitrozemí. 

Můstky stály např. na Kopanině (která byla za války nejvýznamnějším můstkem na 

našem území), v Nové Pace (kde se několikrát konalo i mistrovství republiky) či na 

Studenci (kde vyrůstal i Zdeněk Remsa). Nejvýznamnějším místním centrem skoku 

byla a je Lomnice nad Popelkou. Dnes je zde hned pět skokanských můstků (K6, K13, 

K27, K43 a K70), které jsou všechny pokryté umělou hmotou. První můstek byl 

postaven na Babyloně (30. léta), brzy však přestal stačit a tak byl mezi léty 1950-1952 

postaven v Popelkách nový můstek. Do Popelek se pak přesunulo celé lomnické 

lyžování, kde se dále rozvíjelo.[22],[37] 

I v samotných Krkonoších vyrostlo mnoho můstků. Vedle již zmíněného areálu 

v Harrachově to byly například Dolní Štěpanice, kde už roku 1987 vyrostl první 

dřevěný můstek. Dalšími důležitými můstky byly např. ty v Jablonci nad Jizerou, 

v Jilemnici, v Rokytnici nebo ve Vysokém nad Jizerou. Nejvýznačnějším areálem vedle 

Harrachova byl ale Špindlerův Mlýn, o jehož významu svědčí i to, že zde měl původně 

vzniknout český mamutí můstek. 

První malý můstek byl ve Špindlerově Mlýně postaven už v roce 1905, druhý 

malý byl přistavěn v roce 1920. Další můstek, ve své době největší na našem území, byl 

postaven dle návrhu Karla Jarolímka mezi léty 1934-1935. Můstky byly už od roku 

1906 konstruovány také ve Svatém Petru, kam se po druhé světové válce přesunul celý 

skokanský sport z oblasti. Zázemí se zde začalo rozrůstat a stále zdokonalovat: v roce 

1969 dokonce přišel projekt na stavbu mamutího můstku P120 (K170) v areálu. Můstek 

byl ale nakonec postaven v Harrachově. Počet můstků tedy zůstal nezměněn a až do 

roku 1976 zde stály čtyři můstky: P18, P36, P54 a P72. Na počátku 80. let se prosadila 

nová koncepce areálu a můstky začaly být nahrazovány sjezdovkami. [15],[22] 

Ani v Orlických horách se mnoho z bývalé skokanské slávy nezachovalo. Dříve 

byly pro dobrou dostupnost hojně navštěvovány i průkopníky lyžování z Prahy, 
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opravdový vzestup pak zažily hlavně v období po druhé světové válce. Dnes jsou 

z množství můstků v provozu jen jediné, a to můstky v Machově. První dřevěný můstek 

byl v Machově postaven v létě roku 1948. Pro velké nadšení místních bylo brzy 

rozhodnuto, že se zde postaví i můstek velký. Autorem projektu se stal Karel Jarolímek 

a stavba byla realizována v letech 1949-1950. Skokanský areál byl několikrát 

přestavován a dnes se v Machově nachází hned sedm, respektive šest můstků, jelikož 

největší z nich, K64, není pro špatný technický stav schopen provozu. Můstky K7, K13 

a K34 mají jen zimní provoz, můstky K6, K12 a K19 jsou pak pokryty umělou hmotou 

(tou je pokryt i můstek K34, je však už ve velmi špatném stavu a tak zde letní provoz 

nepřichází v úvahu). [25] 

Skokanské můstky stávaly i v Jeseníkách, a to hlavně v okolí Pradědu či 

v Písařově. Z někdejšího skokanského zázemí se do dnešní doby nedochovaly žádné 

funkční můstky. 

Poměrně velké množství můstků se oproti tomu udrželo v oblasti Beskyd a 

severní Moravy, která byla na můstky poměrně bohatá. Vedle zmíněného Frenštátu pod 

Radhoštěm se dnes skáče i v Rožnově, v Nýdku a v Kozlovicích. 

Původní rožnovský můstek stál v údolí Paseka, a to od roku 1930 do roku 1958. 

Od 50. let se začaly projektovat můstky v části Hradisko a zde vydržely dodnes. První 

můstek (K54) zde byl postaven v roce 1954 a tři roky na to byl pokryt umělou hmotou. 

V roce 1975 byl dosavadní můstek rekonstruován na K70 a přistavěn byl můstek K35. 

Do nynější podoby se areál Na Bučiskách rozrostl v roce 2002, kdy byly přistavěny 

můstky K7 a K15. [45] 

V Nýdku stál první můstek od roku 1933 (do 1951). Další skokanský můstek 

(K60) vyrostl mezi léty 1956-1957, i přes velký význam (pořádaly se zde i některé 

mezinárodní závody) se do dneška neudržel. V současné době jsou v provozu můstky 

K24 a K40 (postaveny 1975), oba s umělou hmotou. [45] 

Kozlovice patří k nejmladším skokanským střediskům u nás: první skokanský 

můstek (K18) zde vyrostl až v roce 1989. Druhý můstek (K9) byl dobudován v roce 

1999. Oba můstky jsou pokryté umělou hmotou. [22] 

Šumava byla hlavním centrem lyžařů z Plzeňska (i když i v okolí Plzně samé 

stávaly kdysi skokanské můstky). Mezi prvními zde byl můstek na Špičáku, který byl 

postaven už v roce 1906 a v provozu byl do 70. let. Dalšími např. Hojsova stráž či 

Železná Ruda. Nejdéle sloužícím můstkem byl pak můstek na Zadově, který byl 

v provozu až do konce 90. let. První můstky, P19 a P34, zde byly postaveny v roce 1954 
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dle projektu Miloslava Bělonožníka. Podle návrhu Josefa Zity byly můstky 

zrekonstruovány a zvětšeny v roce 1980 a v provozu byly do začátku 90. let. Největší 

z místních můstků (P70) byl postaven v roce 1978. V 80. letech se objevily snahy 

vybudovat na Zadově velké moderní skokanské středisko a přestěhovat sem Duklu 

Liberec. Tyto plány se však neuskutečnily a areál skokanských můstků potkal přesně 

opačný osud: začal. V roce 1996 zde proběhly poslední závody a od té doby je můstek 

nevyužívaný a zpustl. [22],[44]  
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8  Nejvýznačnější skokané našeho státu 

I když jsme poměrně malým státem a mohlo by se zdát, že u nás nebude příliš 

skokanských talentů a nadšenců pro tento sport, několik vynikajících skokanů se zde 

objevilo. V 50. letech to byl především Zdeněk Remsa, v 60. letech Dalibor Motejlek a 

Jiří Raška (Raška i léta 70.), v 80. a 90. letech pak Pavel Ploc, Jiří Parma, František Jež 

a Jaroslav Sakala. [31] 

Na začátku 3. tisíciletí se mezi význačné skokany zařadil Jakub Janda. Aktuálně je 

naším nejlepším skokanem Jan Matura, který v letošní sezoně (2013) skončil na 10. 

místě Světového poháru. Dalšími význačnými skokany v dnešní době jsou Roman 

Koudelka, Lukáš Hlava a Antonín Hájek. Ženskou skokanskou nadějí je pak Michaela 

Doleželová, dalšími závodnicemi Vladěna Pustková a Lucie Míková. 

Je velmi těžké vybrat několik málo nejlepších skokanů z naší historie. K jejich 

výběru tedy použijeme následující kritéria.  

1. Skokani, kteří se umístili do 3. místa na Turné čtyř můstků
22

. Těmi byli 

Dalibor Motejlek, Jiří Raška, Zbyněk Hubač, Jiří Parma, Jaroslav Sakala a 

Jakub Janda. 

2. Skokani, kteří se umístili v individuálním závodě ZOH do 3. místa.
23

 Těmi 

byli Jiří Raška, Pavel Ploc a Jiří Malec.
24

 

3. Skokani, kteří se umístili v individuálním závodě MS v letech na lyžích do 3. 

místa. Podle tohoto kritéria byli vybráni Jiří Raška, Karel Kodejška, Pavel 

Ploc, Jaroslav Sakala a Antonín Hájek. 

4. Skokani, kteří se umístili v individuálním závodě MS ve skoku na lyžích do 3. 

místa. Zde byli vybráni Jiří Raška, Rudolf Höhnl, Pavel Ploc, Jiří Parma, 

Jaroslav Sakala a Jakub Janda.
25

 

                                                 

22
 Turné čtyř můstků neboli Intersportturné, je série 4 skokanských rakousko-německých závodů. Dva se 

konají v Německu (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen) a dva v Rakousku (Innsbruck, Bischofshofen). 

Vítězem série se stane závodník s nejvyšším počtem bodů po součtu bodových hodnocení ze všech 4 

dílčích závodů. 

23
 Součástí všech kritérií je podmínka úspěchu v individuálním závodě. Je sice pravda, že někteří 

závodníci, např. František Jež, vynikali hlavně v národním týmu, je však těžké odlišit, kdo se o výkon 

zasloužil nejvíce a zhodnotit přínos jednotlivého skokana v týmu. 

24
 Na ZOH se významně umístil i Rudolf Burkert, který na II. ZOH ve Sv. Mořici 1928 získal bronzovou 

medaili. I přes to, že reprezentoval Československo, byl německé národnosti a členem HDW a proto 

nebyl do užšího výběru práce zahrnut. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bischofshofen
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Obr. 6 Miloslav Bělonožník 

5. Výběr trenérů, kteří se obzvláště zasadili o skokanský sport v naší vlasti. Dle 

tohoto kritéria byli vybráni Miloslav Bělonožník, Zdeněk Remsa a Dalibor 

Motejlek. 

6. Zcela mimo kritéria uvedeme i Jana Maturu. V uplynulé sezoně 2013 

zaznamenal obrovské zlepšení, na MS ve Val di Fienne skončil 5., ve 

Světovém poháru skončil 10. a tak můžeme do budoucna očekávat další velké 

úspěchy. 

Zbývá jen dodat, že vybraní skokané budou seřazeni v abecedním pořadí. 

8.1  Miloslav Bělonožník (1918-2010) 

Miloslav Bělonožník se narodil 11. července 1918 ve 

Zlaté Olešnici v Jizerských horách. Vystudoval obchodní 

akademii a až do roku 1951, kdy byl přeřazen do Jablonce 

jako brusič nástrojů, pracoval v pojišťovnictví. 

V roce 1953 ukončil studium na Institutu 

tělovýchovy a sportu a stal se prvním poválečným 

profesionálním trenérem ČSTVS. Svou bohatou trenérskou 

činnost provozoval v Dukle Liberec. 

Miloslav Bělonožník byl lyžařskému sportu oddaný 

od svého dětství. Skok na lyžích trénoval už od šesti let; v 

devíti letech se účastnil svých prvních skokanských závodů a po druhé světové válce se 

zařadil mezi naše nejlepší skokany. V roce 1948 se stal mistrem ČSR a byl zařazen do 

skokanského reprezentačního družstva na V. ZOH ve Sv. Mořici konané téhož roku, 

kde obsadil 16. místo. Rovněž to byl právě on, kdo jako první československý skokan 

přeskočil stometrovou hranici: v roce 1955 Oberstdorfu skočil 102 a 107 metrů. I když 

byl ještě v tom samém závodě přeskočen dalším Čechoslovákem Hubertem Riegelem 

(111 m), titul prvního československého „stometrového skokana“ mu už nikdo nevzal.  

Po skončení závodní činnosti se věnoval trénování svých nástupců. Mezi jeho 

svěřence patřili mj. Dalibor Motejlek či Jiří Raška. 

                                                                                                                                               

25
 Dle čtvrtého kritéria by měli být vybráni i Willy Dick (1. na MS v Janských Lázních 1925 a 2. na MS 

v Cortina d’Ampezzo 1927), Franc Wende (3. na MS v Janských Lázních 1925) a Rudolf Burkert (3. 

místo na MS ve Sv. Mořici 1928, 2. místo na MS v Innsbrucku 1933). I přes to, že reprezentovali 

Československo, byli členy HDW a hlásili se k německé národnosti. Z tohoto důvodu nebyli do užšího 

výběru československých závodníků zařazeni. 
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Obr. 7 Antonín Hájek 

Miloslav Bělonožník byl i sportovní funkcionář. Zastával významné členské i 

předsednické funkce v nejvyšších lyžařských a sportovních svazech na našem území a 

byl uznávaný i na mezinárodní úrovni. Od roku 1953 byl členem skokanské komise FIS 

a jejího výkonného výboru, členem sdruženářské komise FIS, členem subkomise 

můstků a od roku 1969 jejím předsedou apod. Celý československý a český skokanský 

sport pak ovlivnil svou činností projektantskou: byl autorem návrhů mnohých 

skokanských můstků nejen po celém Československu, ale i jinde ve světě.  

Miloslav Bělonožník zemřel 12. ledna 2010 v Liberci. 

[15],[16],[17],[46] 

8.2  Antonín Hájek (1987) 

Anotnín Hájek se narodil 12. února 1987 ve Frýdlantu. 

Ke skokům na lyžích se dostal už ve věku 5 let a jeho 

prvním trenérem se stal harrachovský trenér Dalibor 

Motejlek. Účastnil se řady juniorských soutěží, ale žádný 

větší úspěch nezaznamenal. 

Až v roce 2005 se začal pomalu prosazovat 

v Kontinentálním poháru a na Juniorském MS ve finském Rovaniemi skončil na 4. 

místě. V roce 2006 pak dokázal vyskákat 1. a 2. místo na Kontinentálním poháru 

v Oberstdorfu a dále dvě 3. a jedno 4. místo v letní Velké ceně, kde obsadil celkové 12. 

místo. Ve světovém poháru se dokázal poprvé prosadit v roce 2007, kdy ve finském 

Lahti obsadil na můstku HS130 6. místo. 

V roce 2010 na závodě SP v Sapporu Hájek skončil na 4. místě. Na XXI. ZOH ve 

Vancouveru obsadil 7. místo na můstku HS140 a 21. na můstku HS106; v týmové 

soutěži skončil 7.  

Prvního opravdu velkého úspěchu se dočkal na MS v letech na lyžích v Planici 

2010. Svým životním skokem doplachtil až na 236 metrů, vytvořil tak nový český 

rekord a za světovým zaostal jen o 3 m. Jeho celkový výsledek však stačil jen na 8. 

místo. 

Dalších větších úspěchů bohužel od té doby zatím nedosáhl. 

[31],[41],[42] 
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Obr. 9 Zbyněk Hubač 

 

 

Obr. 8 Rudolf Höhnl 

 

 

8.3  Rudolf Höhnl (1946) 

Rudolf Höhnl se narodil 21. dubna 1946 u Kadaně a 

ve dvou letech se jeho rodina přestěhovala do Perninku. 

Lyžovat začal už ve čtyřech letech a v deseti přešel ke 

skokům a už v žákovském a dorosteneckém věku se 

zúčastňoval skokanských soutěží. 

V roce 1965 se dostal do národního družstva pod 

vedením Zdeňka Remsy. Jeho prvním větším úspěchem 

bylo 12. místo na X. ZOH v Grenoblu 1968 na můstku 

P90. 

Jeho největším úspěchem je 3. místo na MS ve 

Falunu 1974 na můstku P90. Dalším úspěšným mistrovstvím pro něj bylo MS ve 

Vysokých Tatrách 1970, kde skončil 4.  

Rudolf Höhnl se zúčastnil ještě dvou ZOH (1972, 1976), avšak jeho působení zde 

nebylo úspěšné. 

Po skončení aktivní skokanské kariéry Působil Rudolf Höhnl jako trenér 

v liberecké Dukle a u národní juniorské reprezentace. Později působil i u reprezentace 

švýcarské. 

[15] 

8.4  Zbyněk Hubač (1940) 

Zbyněk Hubač se narodil 1. září 1940 v Trutnově. 

S lyžováním začal už ve čtyřech letech, i když ke skoku se 

dostal až ve věku 15 let. Jedním z jeho trenérů se stal 

Miloslav Bělonožník. 

V roce 1958 vstoupil do československé reprezentace, 

kde ho od roku 1961 začal trénovat Zdeněk Remsa 

Zbyněk Hubač se celkem třikrát zúčastnil ZOH: IX: 

ZOH v Innsbrucku 1964, X. ZOH v Grenoblu 1968 a XI. 

ZOH v Sapporu 1972. Nejlepší umístění, kterého zde dosáhl, 

bylo 11.-13. místo na můstku P70 v roce 1972. Příliš se neprosadil ani na MS: zde bylo 

jeho nejlepší umístění 47. místo v roce 1962. 
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Obr. 10 Jakub Janda 

 

Úspěchy zažil v Turné čtyř můstků, kde se dokázal hned dvakrát probojovat na 3. 

místo, a to v letech 1969 a 1971. V roce 1963 zvítězil na Mistrovství republiky. 

Svou aktivní kariéru Zbyněk Hubač ukončil v 70. letech. Nastoupil jako trenér do 

liberecké Dukly a stal se asistentem trenéra reprezentace. 

[15] 

8.5  Jakub Janda (1978) 

Jakub Janda se narodil 20. dubna 1978 v Čeladné. Do 

soutěží Světového poháru vstoupil domácí účastí v soutěži 

v letech na lyžích v Harrachově 1996, kde obsadil 44. 

místo. 

Zpočátku své závodní kariéry neměl příliš úspěchů a 

do první desítky se na závodech dostával jen v týmových 

soutěžích. Samostatně prorazil až 7. místem na můstku 

K120 v norském Trondheimu v roce 2001. Téhož roku 

obsadil na závodě Velké ceny v Sapporo-Okura 6. místo na 

velkém můstku a na Kontinentálním poháru ve finském 

Kuusamu místo 7. V německém Titisee-Neustadt (soutěž SP) skončil 9. V roce 2002 se 

zúčastnil XIX. ZOH v Salt Lake City, žádný větší úspěch ale nezaznamenal. Ten přišel 

v Liberci v roce 2003, kde na Kontinentálním poháru obsadil na můstku K120 2. a 3. 

místo a ve Světovém poháru místo 3. 

Zlomovým bodem pro Jandu byla sezona 2004/05, kdy do reprezentačního týmu 

nastoupil na pozici trenéra Slovinec Vasja Bajc. Jakub Janda se začal umisťovat na 

světových soutěžích velice často v první desítce a poprvé vyhrál (soutěž SP 

v německém Titisee-Neustadtu). Na MS v Oberstdorfu obsadil 2. místo na můstku 

HS100 a 3. místo na můstku HS137. Na Turné čtyř můstků skončil 5. a díky skvělým 

výsledkům vyhrál v roce 2005 letní Velkou cenu. 

Sezona 2005/06 navázala na předchozí úspěchy raketovým začátkem: Janda vedl 

v celkovém bodování SP. Na Turné čtyř můstků přišel další úspěch: spolu s Finem 

Jannem Ahonenem obsadil dělené první místo
26

 a stal se tak druhým Čechem v historii, 

                                                 

26
 Dělené místo na tak vysoké pozici je v historii Turné něčím nevídaným a bylo uděleno poprvé v 

historii. Znamená to, že po osmi skocích měli oba závodníci zcela stejné bodové ohodnocení, v tomto 

případě 1081,5 bodu. 
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Obr. 11 Karel Kodejška 

 

který tuto soutěž dokázal vyhrát (prvním, i když Čechoslovákem, byl Jiří Raška, který 

soutěž vyhrál v sezoně 1970/1971). Po Turné následovalo MS v letech na lyžích 

v rakouském Kulmu, kde obsadil 7. místo. Výbornou sezonu zakončil vítězstvím 

v celkovém hodnocení Světového poháru, který vyhrál jako první Čech v historii. 

V roce 2006 se ještě zúčastnil XX. ZOH v Turíně, ale kvůli zhoršené psychice 

spojené s rozbroji uvnitř českého týmu obsadil v individuálních závodech až 10. a 13. 

místo, v týmové soutěži pak skončil 9. 

Od roku 2006 se potýká s poklesem formy a na své předchozí úspěchy zatím 

nedokázal navázat, a to ani na XXI. ZOH ve Vancouveru v roce 2010. 

[31],[41],[42] 

8.6  Karel Kodejška (1947)  

Karel Kodejška se narodil 20. března 1947 v Lomnici 

nad Popelkou. Už jako malý začal lyžovat pod vedením 

svého otce. Prvního závodu se zúčastnil ve věku 9 let. 

Vojenskou službu nastoupil v 19 letech do Dukly 

Banská Bystrica, kde mohl ve skoku pod vedením trenéra 

Miroslava Martiňáka pokračovat. V roce 1967 byl pak 

nominován do československého reprezentačního družstva 

pod vedením Zdeňka Remsy. 

Prvního závodu FIS se zúčastnil roku 1968 

v Oberstdorfu, kde na můstku K90 obsadil 30. místo. Prvním opravdovým úspěchem 

byla bronzová medaile na Mistrovství světa v letech na lyžích v Oberstdorfu roku 1973. 

Karel Kodejška se zúčastnil dvou ZOH: XI. ZOH v Sapporu 1972 a XII. 

v Innsbrucku 1976, svou formu si ale nedokázal načasovat. Jeho nejlepším umístění 

bylo 7.-8. místo v Sapporu na můstku P70. 

Vrcholovým rokem pro něj byl rok 1975. Na Intersportturné skončil v celkovém 

hodnocení na 4. místě, stal se mistrem republiky, na můstku K90 v rakouském 

Bischofshofenu skončil v závodě SP 2. a v Innsbrucku na můstku K90 4., ale hlavně 

dokázal vyhrát Mistrovství světa v letech na lyžích v rakouském Mittendorf/Tauplitz. 

V roce 1977 ukončil Karel Kodejška svou závodní kariéru a nastoupil jako trenér 

do Dukly Liberec. Později se z něj stal sportovní funkcionář. 

[15],[31],[41] 
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Obr. 13 Jan Matura 

 

 

 

Obr. 12 Jiří Malec 

 

 

 

8.7  Jiří Malec (1962)  

Jiří Malec se narodil 24. listopadu 1962 ve Vlastiboři. Ke 

skoku ho přivedl otec, rovněž skokan. Nejprve trénoval ve 

Vlastiboři, poté přestoupil do Dukly Liberec pod trenéra 

Zbyňka Hubače. 

Dlouho nebyl příliš úspěšný. Prosadil se až na Zimní 

univerziádě ve Vysokých Tatrách 1987 (1. místo), v 

Evropském poháru (1. místo) a dalším 1. místem na 

Mistrovství Československa 1988. Díky těmto výhrám se 

dostal do reprezentačního týmu pro XV. ZOH v Calgary 1988, 

i když příliš velké výkony se od něj nečekaly. K překvapení všech však dokázal na 

středním můstku K70 vyskákat bronzovou medaili a dopomoci českému týmu k 4. 

místu. Na velkém můstku K90 skončil až 24. 

Jiří Malec je důležitý pro český i světový skokanský sport nejen svými výkony, 

ale hlavně svou technikou. Jako jeden z mála totiž skákal už v 80. letech novým V-

stylem. Ten se podepsal i na jeho umístění: ač skákal dál než jiní, za svůj styl dostával 

velké bodové srážky, a tak se nedokázal více prosadit. 

Malec ukončil závodní karieru v roce 1991, tedy těsně před tím, než se nový V-

styl naplno prosadil. Začal působit jako manažer skokanů a asistent trenéra Jiřího 

Rašky. Kvůli rozdílným názorům především na techniku skoku však nebyla jejich 

spolupráce příliš úspěšná a Malec u národního týmu skončil. Nyní působí jako učitel na 

základní škole a obchodní akademii v Tanvaldu. 

[31],[41] 

8.8  Jan Matura (1980)  

Jan Matura se narodil 29. ledna 1980 v Českém 

Krumlově. Svou sportovní kariéru začínal jako 

sdruženář, dokonce se v této disciplíně zúčastnil XVIII. 

ZOH v Naganu 1998. Jelikož měl však mezery v běžecké 

části disciplíny, v roce 2001 se ze severské kombinace 

přeorientoval čistě na skok. Hned na druhém závodě ve 
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Obr. 14 Dalibor Motejlek 

 

 

skoku na lyžích po změně zaměření skončil 4. (Kontinentální pohár, Engelberg 2001). 

První ryze skokanské soutěže se přitom zúčastnil už v roce 1997, a to na můstku 

K120 v norském Trondheimu, kde byl tou dobou na sdruženářském týmovém závodě 

(jeho tým obsadil 4. místo). Čeští skokané-specialisté v závodě neskákali příliš dobře a 

tak byl nasazen Matura. Poprvé v životě se tak postavil na velký můstek, jelikož 

sdruženáři skákali jen z můstků středních. Po prvním skoku si vedl velmi dobře, ale po 

ne příliš podařeném druhém skoku skončil až 39. 

Zpočátku se mu mezi skokany příliš nedařilo, a to i kvůli jeho typicky 

sdruženářské postavě s mohutnou muskulaturou. Změna nastala až s příchodem trenéra 

Vasji Bajce do liberecké Dukly (2004), kdy Matura začal na světovém žebříčku pomalu 

stoupat. Po příchodu trenéra Richarda Schallerta k týmu (trenérem v letech 2006-2009), 

se kterým si příliš nevyhovovali, se ale znovu propadl. Matura se však nevzdal a 

neúspěšné období překonal. 

Jako skokan na lyžích se zúčastnil dalších dvou ZOH: XIX. ZOH v Salt Lake City 

2002 a XX. ZOH v Turíně 2006. 

V posledních letech Jan Matura začal opět zlepšovat formu a letošní sezona 

(2013) pro něj byla tou doposud nejúspěšnější. Jmenujme alespoň dvě 1. místa na 

soutěži SP v Sapporu (HS134) či 2. a 3. místo v Harrachově (HS205). Ve výsledném 

pořadí žebříčku Světového poháru roku 2013 skončil Jan Matura na výborném 10. 

místě. 

[31],[34],[41] 

8.9  Dalibor Motejlek (1942)  

Dalibor Motejlek se narodil 17. dubna 1942 ve 

Vysokém nad Jizerou. Skákat začal už ve věku 4 let a 

jedním z jeho trenérů (v dorosteneckém věku) byl i 

Miloslav Bělonožník. 

Dalibor Motejlek byl jedním ze svěřenců Zdeňka 

Remsy, pod jehož vedením rozvíjel svůj skokanský talent. 

Do seriálu soutěží FIS vstoupil v roce 1960, kdy 

obsadil 35. místo na můstku K90 v Oberstdorfu. První větší 

úspěch slavil v roce 1962, kdy se stal mistrem republiky. 
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Obr. 15 Jiří Parma 

 

 

V roce 1964 se zúčastnil IX. ZOH v Innsbrucku, kde obsadil 10. místo na můstku 

P90 a 19. místo na můstku P70. Téhož roku také právem získal titul prvního 

československého světového rekordmana, když na můstku v Oberstdorfu překonal 

dosavadní světový rekord Jugoslávce J. Slibara o hodnotě 141 m. Motejlek skočil o 1 

metr více, tedy 142 metrů. 

V roce 1965 skončil 3. na Turné čtyř můstků. 

Po skončení aktivní kariéry se začal věnovat dráze trenérské: mezi jeho svěřenci 

bylo reprezentační družstvo Československa, reprezentační družstvo USA, skokané 

Jižní Koreje, skokanská generace Pavla Ploce a Jiřího Parmy a v neposlední řadě i 

harrachovská skokanská mládež. 

U skoků zůstal nejen jako výborný trenér, ale i jako skvělý komentátor 

skokanských závodů. 

[15],[16],[31],[35] 

8.10  Jiří Parma (1963)  

Jiří Parma se narodil 9. ledna 1963 ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Jedním z faktorů, které ho přivedly k lyžování a 

skoku, bylo vítězství Jiřího Rašky na ZOH v Grenoblu. 

Své působení na mezinárodních závodech začal Jiří 

Parma v roce 1980, kdy se zúčastnil soutěže Světového 

poháru v Oberstdorfu (můstek K115, obsadil 99. místo). 

Své úspěchy otevřel už v roce 1981, kdy se stal na můstku 

P90 poprvé mistrem republiky.  

V roce 1983 obsadil na MS v letech na lyžích v Harrachově 6. místo a o rok 

později zde poprvé vyhrál soutěž SP ve skoku na velkém můstku. V roce 1984 rovněž 

znovu vyhrál Mistrovství republiky na velkém i středním můstku, na MS v Engelbergu 

dopomohl českému družstvu k 3. místu, vyhrál závody SP ve Falunu na velkém můstku 

a zúčastnil se XIV. ZOH v Sarajevu, kde obsadil 10. místo v závodu na středním 

můstku a 23. místo na můstku velkém. 

Snad nejúspěšnějším rokem jeho kariéry byl rok 1987, kdy vyhrál MS 

v Oberstdorfu na můstku K70. Mezi další Parmovy úspěchy patří 2. místo v závodě SP 

v roce 1987 v Lake Placid a v Sapporu, 4. místo na XV. ZOH v Calgary 1988 v týmové 

soutěži a 5. místo v závodě jednotlivců na středním můstku (K70), 3. místo v Turné čtyř 
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Obr. 16 Pavel Ploc 

 

můstků 1988 a 3. místo na MS ve finském Lahti 1989 v soutěži družstev. Na XVI. ZOH 

v Albertville 1992 v závodě družstev obsadil spolu se svými kolegy 3. místo, které 

doplnil o 5. místo na můstku K120 a 10. místo na můstku K90. V roce 1993 na MS ve 

Falunu obsadila naše reprezentace 2. místo v týmové soutěži. 

Jiří Parma se zúčastnil ještě XVII. ZOH v Lillehammeru v roce 1994, ani 

v individuální soutěži ani v soutěži družstev se však českým skokanům nedařilo.  

Během své kariéry se stal rovněž opakovaně mistrem republiky. 

Zajímavostí je, že pro to, aby byl vybrán do olympijské reprezentace na ZOH do 

Albertville, se musel přeučit skokanský styl z již zastaralého klasického na nový V-styl. 

Svou bohatou kariéru zakončil Jiří Parma v roce 1996. Začal podnikat, byl 

správcem frenštátským můstků, nyní se stará o provoz Park Hotelu v Ostružné v 

Jeseníkách. U skoků zůstal už pouze jako stylový rozhodčí a technický delegát. 

[16],[27],[31],[41] 

8.11  Pavel Ploc (1964)  

Pavel Ploc se narodil 15. června 1964 v Jilemnici ve 

sportovní rodině. Díky otci, který byl úspěšným 

biatlonistou, už jako malý začínal jezdit na lyžích. 

V dorosteneckém a juniorském věku přešel do Dukly 

Liberec, kde jej trénoval Rudolf Höhnl. Už zde dosahoval 

značných úspěchů. 

V roce 1983 dokázal na MS v letech na lyžích 

v Harrachově skočit nový světový rekord, 181 metrů, a 

v celkovém pořadí Mistrovství skončil na výborném 2. 

místě. Ještě ten samý rok se mu, rovněž v Harrachově, podařilo vyhrát Turné Bohemia. 

Stal se tak prvním československým závodníkem, který dokázal vyhrát závod SP.  

V roce 1984 obsadil 3. místo ve Světovém poháru jednotlivců, dopomohl 

národnímu družstvu k 3. místu na MS skoku družstev a na XIV. ZOH v Sarajevu 1984 

vyskákal bronzovou medaili v závodě na velkém můstku (P90; na závodě na můstku 

středním (P70) skončil až 14.). Na MS v letech na lyžích v Planici 1985 skončil na 3. 

místě, podílel se na 3. místě československého družstva v závodu SP v rakouském 

Seefeldu 1985. Na XV. ZOH v Calgary 1988 na velkém můstku (K90) vybojoval 5. 

místo a na středním můstku (K70) místo druhé; československý tým pak na velkém 
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Obr. 17 Jiří Raška 

můstku skončil čtvrtý. Jedním z dalších úspěchů bylo 3. místo na MS družstev ve 

finském Lahti 1989. 

Vedle těchto mezinárodních úspěchů byl Pavel Ploc několikanásobným mistrem 

Československa. 

V roce 1992 Pavel Ploc ukončil svou sportovní kariéru a přešel ke skokanům jako 

trenér. XVII. ZOH v Lillehammeru roku 1994 se zúčastnil jako asistent trenéra české 

skokanské reprezentace a na XVIII. ZOH v Naganu 1998 jel dokonce jako hlavní 

reprezentační trenér. Po ZOH post šéftrenéra opustil a zaměřil se pouze na trénink 

juniorů. 

V roce 2002 zcela opustil tréninkovou činnost a začal se věnovat politice. Jeho 

posledním skokanským úspěchem tak bylo 3. místo v anketě o nejlepšího lyžaře naší 

země 20. století, které získal v roce 2003. 

[15],[17],[31],[39],[41] 

8.12  Jiří Raška (1941-2012)  

Jiří Raška se narodil 4. února roku 1941 ve 

Frenštátě pod Radhoštěm.  

První lyže dostal od otce v době, kdy mu byly 

pouhé dva roky: o víkendech celá rodina podnikala 

výlety. Dlouho však rodinná idyla nevydržela: ještě 

v době Jiřího dětství zemřel jeho otec Oldřich Raška na 

leukémii.  

Svou lyžařskou kariéru začínal jako sjezdař ve 

frenštátském oddíle Spartak pod vedením Zdeňka Parmy. 

Daleko více než sjezd ho však přitahoval skok na lyžích, a nakonec se mu podařilo 

přejít pod skokanského trenéra Josefa Skrbka (ještě před tím ho ale trénoval bratranec 

Zdeněk Bartoš). Nedlouho na to byl povolán na vojnu a musel odejít k pohraničníkům. 

Až po značném dožadování ze strany TJ Spartaku Frenštát p. R. a Josefa Skrbka byl 

převelen do Dukly Liberec, kde se na dva roky dostal mezi „Remsovy chlapce“. Mezi 

jeho trenéry patřil i Miloslav Bělonožník. 

Po skončení vojenské služby se vrátil zpět do Frenštátu, kde trénoval zcela sám. 

Podmínky měl poměrně složité: jako neprofesionální skokan chodil do práce a trénovat 

tak mohl až po práci. Domů se vracel večer, vyčerpaný. Jak sám říkal, na tréninku si 
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přidával zátěž, aby mu další závodníci, profesionálové z Dukly, kteří nechodili do 

zaměstnání a věnovali se jen tréninku, výkonnostně neutekli. V tomto období, i když na 

dálku, mu s jeho tréninkem stále radil Zdeněk Remsa. 

V roce 1964 odjel jako jeden z nejnadějnějších členů reprezentačního 

skokanského
27

 týmu na IX. ZOH do Innsbrucku. Po příjezdu jemu a dalším závodníkům 

však bylo sděleno, že pro nedostatek peněz musí své místo přenechat jiným třem 

závodníkům a z Rakouska se vrátit zpět domů. Toto rozhodnutí všichni nesli velmi 

těžce; koneckonců pro toho, kdo jednou okusí slavnostní atmosféru ZOH, je těžké odjet 

bez možnosti zúčastnit se samotného závodu. Tato událost Rašku zlomila a dokonce 

zvažoval ukončení své skokanské kariéry. Negativní mysl mu naštěstí dlouho 

nevydržela. 

V roce 1966 se zúčastnil MS v Holmenkollenu, kde skončil na 4. místě jak na 

středním (P70) tak na velkém (P90) můstku. Téhož roku dosáhl prvního vítězství 

v letech na lyžích v Planici. Na rakousko-německém Turné čtyř můstků v roce 1968 

skončil druhý a závody v Cortině a Sv. Mořici vyhrál. Na X. ZOH tak jel nejen jako 

vlajkonoš československé výpravy, ale hlavně jako veliký favorit závodů ve skoku na 

lyžích. 

Očekávání celého národa nezklamal: vyhrál závod na středním můstku (P70) 

v Autrans a získal tak pro svou vlast první zlatou medaili ze ZOH. Na velkém můstku 

(P85) v St. Nizier skončil druhý. Dovezl tak nejen dvě medaile ze ZOH, ale i dvě 

medaile z MS, jelikož závody se konaly souběžně. 

Ještě téhož roku, kdy se stal hrdinou vlasti, stal se zároveň trnem v oku režimu: 

Jiří Raška v roce 1968 podepsal manifest Dva tisíce slov. Nastala pro něj doba útlaku. 

V roce 1969 se znovu zúčastnil letů na lyžích v Planici, kde i tentokrát vyhrál. 

Navíc vytvořil nový světový rekord 164 m. Na Intersportturné v roce 1969 skončil opět 

druhý. 

Mezi další jeho úspěchy patří: 8. místo na středním (P70) a 2. místo na velkém 

(P90) můstku na MS ve Vysokých Tatrách 1970 (Štrbské Pleso), 4. místo v roce 1970 a 

1. místo v roce 1971 na Intersportturné, 5. místo na středním (P70) a 10. místo na 

velkém (P90) můstku na XI. ZOH v Sapporu 1972, 3. místo na I. MS v letech na lyžích 

v Planici 1972. 

                                                 

27
 Členem reprezentace byl od roku 1958 a udržel se zde celých 16 let. 



57 

 

 

Obr. 18 Zdeněk Remsa 

 

 

V roce 1974 v Liberci vyhrál již po šesté Mistrovství republiky. Až v tuto dobu se 

naplno projevila nepohodlnost vůči režimu: na MS ve Falunu, které se konalo nedlouho 

po jeho vítězství na Mistrovství republiky, mu nebylo dovoleno odjet z důvodu 

„pokročilého věku“. Ve svých 33 letech tak z donucení ukončil závodní kariéru a začal 

trénovat juniorské závodníky a mužskou a juniorskou reprezentaci. Mezi jeho 

odchovance patří Jiří Parma, František Jež, Jiří Raška ml., Jan Mazoch (Raškův vnuk) 

Jaroslav Sakala či Jakub Janda. 

Mezi léty 1998 a 2002 byl Jiří Raška místopředsedou SL ČR a v roce 2003 byl 

vyhlášen lyžařem století.  

Pan Jiří Raška zemřel 20. ledna 2012. 

Na jeho počest je od roku 2012 pořádán Memoriál Jiřího Rašky a v září roku 2012 

byl skokanský areál ve Frenštátě pod Radhoštěm přejmenován na Areál Jiřího Rašky.  

[15],[20],[25],[41],[49] 

8.13  Zdeněk Remsa (1928)  

Zdeněk Remsa se narodil 29. prosince 1928 v Horní 

Branné. Už jako malý kluk jezdil na lyžích do školy a 

objevoval skokanský sport. 

Zúčastnil se řady skokanských závodů. V roce 1948 

startoval na V. ZOH ve Sv. Mořici, kde obsadil 20. místo. 

V roce 1951 se stal mistrem republiky. Na Mistrovství světa 

ve Falunu v roce 1954 skončil 37. a na MS v Lahti v roce 

1958 skončil 43. 

Jako skokan vynikal hlavně dokonalou technikou a 

zcela zvládnutým doskokem, a to nejen prakticky, ale i teoreticky. Díky svým 

znalostem se mohl vydat na trenérskou dráhu a nutno podotknout, že byla velmi 

úspěšná. 

V roce 1960 byl jmenován státním trenérem skokanů, které trénoval při Dukle 

v Liberci. Zde se také vytvořila pověstná skupina „Remsovi chlapci“ („Remsa boys“). 

Mezi jeho nejvýznačnější svěřence patřili Jiří Raška, kterého dovedl nejen 

k medailovým úspěchům na ZOH v Grenoblu, Dalibor Motejlek, Zbyněk Hubač, Josef 

Matouš, Rudolf Höhnl či Karel Kodějška. Remsa tedy pomohl vychovat téměř celou 

úspěšnou skokanskou generaci 60. let. 
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Obr. 19 Jaroslav Sakala 

 

 

Mezi léty 1970 a 1973 byl pověřen vedením jugoslávského reprezentačního 

družstva. Po návratu do vlasti trénoval místní juniorské skokany a až do roku 1981 byl 

ústředním trenérem Svazu lyžařů ČSSR V roce 1981 se jako hlavní trenér a metodik 

skoku vrátil do Jugoslávie (Slovinska), kde setrval až do roku 1995, kdy přešel jako 

trenér do Lomnice nad Popelkou. Jedním z jeho svěřenců byl i Roman Koudelka. 

[15],[37] 

8.14  Jaroslav Sakala (1969)  

Jaroslav Sakala se narodil 14. července 1969 

v moravskoslezských Holčovicích. Ke skoku na lyžích ho 

v mládí přivedl výlet s otcem na nově otevřené skokanské 

můstky ve Vrbně pod Pradědem: při pohledu na ně 

okamžitě zatoužil skákat. 

Prvních lepších výsledků dosáhl v roce 1989, kdy 

skončil v Harrachově na závodu SP na můstku K180 na 

10. místě; v Thunder Bay v Kanadě pak skončil devátý. 

Prozatím se však jednalo jen o ojedinělá lepší umístění. Průlomovou sezonou se stala až 

sezona 1991/92, kdy se v závodech FIS umístil v první desítce hned šestkrát. V roce 

1992 se také zúčastnil XVI. ZOH v Albertville: v individuálním závodě se mu prosadit 

nepovedlo, ale československý reprezentační tým skončil na 3. místě. 

Sezony 1993 a 1994 patřily k jeho nejúspěšnějším. V sezoně 1992/93 skončil na 

3. místě na Turné čtyř můstků. V roce 1993 obsadil 2. místo na můstku K120 

v rakouském Innsbrucku. V rakouském Tauplitz/Bad Mitterndorf vyhrál první místo ve 

skoku na můstku K185; na Mistrovství světa ve Falunu téhož roku obsadil 

v individuálních závodech 2. místo na můstku K120 a 3. místo na můstku K90 a 

v týmové soutěži obsadil se svými kolegy místo 2. V Lahti obsadil na můstku K90 2. 

místo a na můstku K120 místo páté. V Oslu na velkém můstku přidal 3. místo. Díky 

těmto úspěchům se v celkovém hodnocení SP umístil na 2. místě. 

V roce 1994 vyhrál soutěž SP v Liberci na velkém můstku a na normálním 

můstku se umístil druhý. V Planici vyhrál MS v letech na lyžích a díky těmto úspěchům 

se v celkovém hodnocení SP udržel na 4. místě. 
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Na XVII. ZOH v Lillehammeru 1994 odjížděl jako velký favorit, ale závody se 

mu příliš nevydařily. V individuálním závodě skončil 7. a 13. a v týmové soutěži 

skončili Češi sedmí. 

V následujících sezonách se jeho forma pomalu propadala, což ukázal i na XVIII. 

ZOH v Naganu 1998. Skákat vydržel až do roku 2002, kdy absolvoval v Planici svůj 

poslední závod. I přes horšící se výsledky ke konci kariéry byl Jaroslav Sakala naším 

nejlepším skokanem 90. let. 

Po konci závodní kariéry se uplatnil jako trenér. Dokonce dostal nabídku na 

asistenta trenéra české skokanské reprezentace, kterou však odmítl, jelikož nesouhlasil 

se stávajícími trenérskými metodami. Mezi jeho svěřence se však zařadili české 

skokanské reprezentantky a frenštátští skokané a skokanky. 

Zajímavostí jeho skokanské kariéry je podařený pokus o zapsání do Guinessovy 

knihy rekordů: zápis obdržel jako skokan, který vydržel skákat nejdelší dobu v kuse 

(necelých 24 hodin). 

[28], [31],[41],[43] 
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9  Závěry 

Cílem práce bylo zmapovat vývoj skoku na lyžích na našem území: postihnout 

důležité momenty naší skokanské historie, podat přehled změn ve stavbě můstků a 

skokanské technice, uvést nejvýznamnější česká skokanská střediska a osobnosti tohoto 

sportovního odvětví v České republice. 

Studiem pramenů jsme došli k závěru, že české lyžování má bohatou tradici. První 

ski klub, pražský Český Ski Klub, zde byl založen už v roce 1894. Záhy, v roce 1895 byl 

založen i klub v Krkonoších, a to Český krkonošský spolek Ski Jilemnice. Počínající 

rozvoj lyžařského sportu na našem území pak zaštítil Svaz lyžařů v Království českém, 

který byl založen v roce 1903 jako první národní svaz na světě, a který se významnou 

měrou podílel na založení Mezinárodní lyžařské komise (zal. 1910; 1923 přetvořena na 

Mezinárodní lyžařskou federaci). 

I samotný český skok na lyžích má kořeny už na konci 19. století. Na našem 

území se začali objevovat norští lyžaři, kteří zde rozšiřovali své lyžařské umění a nové 

trendy tohoto sportu. Díky nim se začaly stavět první sněhové skokanské můstky a ty 

opravdové, dřevěné na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Stavba skokanského můstku je poměrně náročná. Důležitým momentem jeho 

konstrukce je vypočítání normového, respektive konstrukčního bodu můstku a bodu 

kritického, které významně ovlivní celý skok. Těmto vzdálenostem je třeba přizpůsobit 

délku nájezdu a odrazový stůl, stejně jako délku doskočiště. Podle kritického bodu 

dělíme můstky na můstky malé, střední, normální, velké a můstky pro lety na lyžích 

(mamutí můstky). 

Dokonalejší konstrukce můstků významně ovlivnila postupné prodlužování 

dosažených délek skoku. Zatímco první skokané na sněhových můstcích slavili úspěchy 

při skoku dlouhém 9 metrů, v dnešní době se na mamutích můstcích skáčou skoky přes 

240 metrů dlouhé. Dalším významným faktorem pro prodlužování délky skoku byl i 

vývoj techniky. 

Původní skokanská technika nebyla příliš aerodynamická, jelikož závodník skákal 

v napřímené poloze a kladl tak velký odpor vzduchu. Později se dospělo ke zdánlivě 

nejlepší možné technice, tedy technice klasické. Závodníci dosahovali uspokojivých 

délek skoků, ale brzy se ukázalo, že se zdaleka nejednalo o délky maximální. Na 

počátku 90. let se totiž rozšířil skokanský V-styl, který byl z hlediska aerodynamiky 

jednoznačně nejvýhodnější a pomohl prodloužit skoky ještě o mnoho metrů. 
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Délka skoku je důležitým kritériem pro bodové hodnocení závodníka, přesto však 

ne jediným. Další nedílnou součástí celkové známky jsou body za styl. Hodnocena je 

stabilita v letové fázi, ale i stabilita při dopadu, a celkové zvládnutí techniky. 

Tradice a význam naší země ve světovém skoku na lyžích byla potvrzena mnoha 

českými závodníky. Ti slavili úspěchy nejen na Zimních olympijských hrách, ale i na 

Turné čtyř můstků, Mistrovství světa a Mistrovství světa v letech na lyžích. Mezi 

nejúspěšnější zástupce patřili Jiří Raška a Pavel Ploc. Významným průkopníkem V-

stylu na našem území byl Jiří Malec. Přestože dnešní generace skokanů nedosahuje 

takových výsledků jako generace předchozí, i dnes máme některé úspěšné 

reprezentanty. Jsou to např. Jakub Janda a Jan Matura. 

Fakt, že český skok na lyžích má na světovém poli stále své místo, dokazuje i 

pořádání významných mezinárodních závodů v areálu v Harrachově, kde je vybudované 

výborné zázemí nejen pro skoky, ale i pro lety na lyžích. Dobré skokanské zázemí se 

nachází také v Liberci a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po republice je rozmístěno ještě 

několik dalších menších skokanských areálů a můstků. 

Tato práce podala komplexní obraz českého skoku na lyžích v průřezu historie i 

současnosti, a tak splnila stanovené cíle. 
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