
WORLD MASTERS CUP V CHILE 

 

Stejně jako každý rok, nová lyžařská sezona 2016/17 byla pro MASTERS závodníky zahájena čtyřmi 

závody světového poháru v Chile ve střediscích Valle Nevado a La Parva. Závody – 1x GS, 2 x SG a 1 x 

SL se konaly 15., 16. a 17. 9. 2016.  V tuto dobu končí v Andách zimní období s pravidelným suchým 

jarem, které ve vysoce položených střediscích (2 800  -  3850 m nad mořem) vytváří ideální 

tréninkové a závodní podmínky. Teploty mírně pod bodem mrazu, velmi kompaktní a tvrdá podložka, 

bezvětří, slunečno. Nic lepšího snad pro závodního lyžaře neexistuje. Kromě povětrnostních 

podmínek nabízí výše uvedená střediska dlouhé, rozlehlé, členité a bezpečné závodní tratě 

umožňující trénink pro všechny disciplíny.  

Střediska Valle Nevado, La Parva a El Colorado jsou z tohoto důvodu již velmi dlouho hostitelem 

úvodních závodů světového poháru MASTERS. V posledních letech jsou tyto střediska využívána 

téměř všemi národními „A“ týmy k přípravě na novou sezonu.    

Po zkušenostech ze sezony 2012 a 2014 se malá skupina MASTERS závodníků z ČR (Andrea Červená, 

Dasha Kadulová, Zdenek Richter a Jirka Drlík) rozhodla pro účast na tréninkovém kempu pro 

MASTERS závodníky, profesionálně organizovaném Americkou lyžařskou asociací (USSA). 

 

Zvučná jména trenérů - Marco Sulivan, Anna Goodman, Skinner Brothers, Cam Chin, Nate Schwing, 

Haley Duke, James Tautkus, Don Sears,  - bývalí závodníci národních týmů USA a Kanady – nabízela 

záruku pro dobrou přípravu k závodům světového poháru MASTERS, na kterou byl kemp zaměřen. 

 



 

 

 

 Kempu se zúčastnilo celkem 36 MASTERS závodníků z USA, Kanady a ČR. 

Jeden trenér se staral o pět závodníků. Zdokonalování v technice – dril ve volné jízdě, trénink GS, SG, 

SL, měřené tréninky, video, rozbor jízd – to byl denní chleba pro účastníky. 2,5 hodiny tréninku ráno, 

2 hodiny tréninku odpoledne ve velké nadmořské výšce nás nutily sáhnout si dosti často až na dno. 

Čtvrtý a pátý den jsme se s tím srovnali a přiblížili se k závodním dnům. 

První závod v GS se jel na trati Diablada.  Počasí bylo slunečné – ideální.  Start byl ve výšce  3 300 m 

nad mořem.  

 



 

Délka cca 1250 m, převýšení 360 m. Krásná, široká a členitá trať, v první části dosti prudká, řádně 

prověřila dovednosti 93 závodníků devíti národností. V tomto závodě jsme se jako Češi presentovali 

nejen slušivým oblečením. Ve svých kategoriích skončili Andrea i Dasha na prvním místě. Jirka byl 

třetí. Zdenek obsadil 7 místo.  

 

Úspěšný den se třemi medailemi. 

Následný den se jelo SG na trati zvané SOL 1. 

 

Start v 3 400 m. Cíl 2850 m. Délka cca 1800 m.  Podložka jako beton. SOL 1 je ideální kopec pro SG. 

Široká sjezdovka se třemi horizonty, prudkými a následně pozvolnými svahy, umožnila autorům trati 

postavit technickou i velmi rychlou trať.  Na stejné trati jsme jeli několik tréninkových jízd, tak že, 

obavy z vysoké rychlosti a terénních zlomů byly částečné eliminovány.  



 

Nepříjemné bylo pouze špatné světlo způsobené vysokou oblačností.  Prohlídku tratě jsme 

absolvovali s mistrem v rychlostních disciplínách Marco Sulivanem.  

 

 Radil nám dobře, ale ne všichni jsme jeho rady dodrželi. Konkrétně JD na prvním horizontu nezvládl 

nájezd do dlouhého oblouku a minul bránu. Na rovinaté části se dosahovalo max. rychlosti kolem 120 

km/hod. 

Také tento závod zvládly Češky na jedničku. Ve svých kategoriích byly na prvním místě. Andrea 

Červená měla celkově druhý nejlepší čas. Zdenek dojel ve své kategorii šestý. 

Na stejné trati se jel odpoledne další závod v SG.  Děvčata opět excelovala. Ve své kategorii byla 

Andrea první, Dasha druhá a Andrea měla opět celkově druhý nejrychlejší čas. Jirka dojel ve své 

kategorii čtvrtý, Zdenek sedmý. 

Velmi náročný den tak skončil 5 medailemi. (Chilané odměnili také čtvrté místo bramborovou 

medailí) 

 



 

Na závod ve slalomu jsme jeli přes kopec do střediska LaParva. Start byl téměř ve 4 000 m nad 

mořem. Bylo krásné slunečné počasí, ale větrno a dosti chladno. Trať slalomu byla zdánlivě 

nenáročná. Ale opravdu pouze zdánlivě. Tvrdá, betonová trať udělala své.  

 

Přes super nabroušené lyže jsme se na ni všichni pohybovali s obtížemi.  Chtělo to agresivní jízdu, 

která však přinášela rizika. Holt slalom, je slalom.  Děvčata se s nástrahami slalomu opět vypořádala 

velmi dobře 

  

 Andrea skončila s nejlepším časem první a měla z toho velkou radost. Dasha dojela první ve své 

kategorii. 

 



 

 Zdenek zajel velmi dobrý závod a umístil se na pátém místě. Jirka svoji oblíbenou disciplínu ukončil 

v deváté brance „špicarem“.I tento závod byl pro Český tým úspěšný. Přibyly další medaile. Slalom byl 

posledním ze série závodů v Chile.  Pokud provedeme celkovou bilanci, čeští MASTERS závodníci  se 

mezi mezinárodní konkurencí neztratili. Získali celkem 7 zlatých, 1 stříbrnou, 1 bronzovou a dvě 

bramborové medaile. 

Kromě závodů jsme neudělali ostudu ani v oblasti společenské. Díky krejčíkovi Ivíkovi (Ivo Tichý – 

majitel Don Quiet) jsme patřili mezi nejlépe oblečený tým. /viz. foto/ 

 

Po závodním dnu jsme ještě dva dny volně lyžovali, projeli jsme si všechny nádherné tratě v La Parvě . 

Pokochali se pohledem na trénující italské sjezdaře, rozloučili jsme se s AKSELEM L.S. , který se ve 

Valle Nevado připravoval na novou sezonu a dali  jsme se do balení. 

Vše krásné jednou končí. Na shledanou v Chile v 2017.   Jirka Drlík 

 

 


