
Vendula Horčičková 
Ahoj Vendy, jak se těšíš na mistrovství na klasické trati v Jablonci nad Nisou? 
Ahoj, těším se moc. Myslím, že to bude krásný horský les a fakt hezká klasika. Hodně se 
těším. (pozn. red. smích) 
 
Jaká byla tvoje příprava? 
Tak mistrovství světa bylo docela pozdě, pak jsem si dala týden odpočinek. Poté nějaké dva 
týdny pořádného tréninku, který teď někdy končil, ale svěťáky na podzim jsou hodně krátký a 
sprintový, takže to nebylo zaměřený vyloženě na klasiku. Takže uvidíme co z toho vykřešu, 
spíš asi co jsem naběhala celý rok. Nic specifického jsem nepodnikla. 
 
Co je tvoje silná stránka v jizerskohorských terénech? 
Myslím, že výběhy kopců a doufám, že volby postupů. V terénu se letos cítím celkem dobře, 
máme toho hodně naběhaného skrz právě MS, které bylo v Norsku, v  docela drsném 
terénu, takže na to se těším. 
 
Co očekáváš od tohoto závodu? 
Očekávám drsnou klasiku. Doufám, že to bude dlouhý, takový poctivý s dlouhými postupy. 
Prostě drsný terén, co jsem tak četla.  
 
Jaké máš ambice? 
Asi bych měla říct, že ty nejvyšší. Před tímhle závodem jsme byly s Denčou Kosovou první 
dvě v Českém poháru, dokonce se stejným počtem bodů. Dnes ve sprintu v Českém Dubu 
mě Denča předběhla, tak budu muset zabojovat na klasice a stejně tak i o ten titul. (pozn. 
red. Takže se můžeme těšit na souboj?) Myslím si, že určitě, bude to zajímavé i z pohledu 
výsledků, takže klasika rozhodne.  
 
Koho vidíš jako své největší soupeře ? 
Tak jak jsem říkala, určitě Denču. Myslím, že je největší soupeřka letos. Uvidíme v jaké 
formě přijede Áďa Indráková, ale i další holky z repre, ale i mimo repre jako je Evička 
Kabátová, ta předvedla hezkou podzimní formu, Jindra Perůtková, takže uvidíme.  
 
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v lese. 
 
 
Denisa Kosová 
Ahoj Denčo, jak se těšíš na mistrovství na klasické trati v Jablonci nad Nisou? 
Ahoj, já se těším moc, bude to zajímavý terén. Určitě to nebude žádná tupá klasika. Terény 
kolem Jablonce mám moc ráda, takže už vyhlížím. (pozn. red. Tak to je super.) 
 



Jaká byla tvoje příprava? 
Chtěla jsem se začít trošku připravovat na sprinty, to se mi úplně nepodařilo, a tak jsem 
pokračovala v lese. Tak doufám, že forma v lese zůstala dobrá, takže ještě vezmu nějaké 
tréninky v týdnu okolo Jablonce, ať potrénuju. 
 
Co je tvoje silná stránka v jizerskohorských terénech? 
Wow, silná stránka (pozn. red. smích). Myslím, že mám ty terény poměrně naběhané a také 
si myslím, že se v tom docela orientuju, takže snad po technické stránce by to mohla být 
moje výhoda. No a pak ještě strašně ráda běhám ve vysokých borůvkách. (pozn. red. smích, 
No tak to si užiješ.) 
 
Co očekáváš od tohoto závodu? 
Očekávám náročnou klasiku, která nás prověří. Ty pořádné borůvky, na které jsme trénovali 
celé léto v Norsku, budou naše obrovská výhoda a myslím si, že to  bude super zážitek. 
 
Jaké máš ambice? 
No tak loni jsem vyhrála, takže nemůžu říct nic jiného, než že chci vyhrát znova (pozn. 
smích) a určitě obhájit titul.. 
 
Koho vidíš jako své největší soupeře? 
Tak určitě nejvyšší soupeřkou bude Venda (Vendula Horčičková) a potom určitě spousta 
holek bude vysoko, ale myslím si, že Venda bude největší soupeř. 
 
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v lese. 
 
 
Vojtěch Král 
Ahoj Vojcku, jak se těšíš na mistrovství na klasické trati v Jablonci nad Nisou? 
Ahoj, tak těším se moc, určitě to bude pěkná výzva v hezkém terénu, sice nám to úplně 
nesedí do plánu, protože bychom před světákem měli ladit formu ve sprintu a ne naběhávat 
na pořádný mistrovský long v borůvčí, ale bude to výzva, takže to pojmu určitě závodně a 
budu se snažit nedat Milošovi vítězství zadarmo. 
 
Jaká byla tvoje příprava? 
Prakticky žádná (pozn. red. smích), mám přichystaný trénink asi na úterý nebo na středu na 
Břízkách takový longový, takže to bude takový jeden z tréninků, kterým se na to rád 
připravím, ale nijak víc jsem se na to nepřipravoval. 
 
Co je tvoje silná stránka v jizerskohorských terénech? 
No to těžko říct. Myslím si, že tak obecně tempová vytrvalost, takže když tam bude volba po 
cestě, tak se mi ji vyplatí vzít, než se tam brodit borůvčím, tak to si myslím, že je ta silná 
stránka. Doufám, že můžu také vzít takovou smyslnou stránku mapovou vyspělost nebo 
něco takového. 
 
Co očekáváš od tohoto závodu? 



Očekávám tvrdou výzvu, že to nebude zadarmo a že budeme muset makat celu dobu. Bude 
to dostatečně dlouhé a prověří to fyzickou připravenost všech závodníků 
 
Jaké máš ambice? 
Samozdřejmě ty nejvyšší, i když to bude určitě těžké toho dosáhnout. 
 
Koho vidíš jako své největší soupeře? 
Miloše Nykodýma, určitě Tomáš Kubelka běhá teď v dobré formě a Mára Minář. Myslím si, 
že to takhle může být o medaile. 
 
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v lese. 
 
Miloš Nykodým 
Ahoj Miloši, jak se těšíš na mistrovství na klasické trati v Jablonci nad Nisou? 
Ahoj, určitě se těším, bude to vrchol v podstatě celé podzimní sezóny. Nic mě nezajímá víc 
než tahle klasika. 
 
Jaká byla tvoje příprava? 
Týden po MS jsem trénoval doma, pak jsem se přesunul na dva týdny do Harrachova a tam 
jsem točil v horách. 
 
Co je tvoje silná stránka v jizerskohorských terénech? 
Houževnatost, síla. 
 
Co očekáváš od tohoto závodu? 
Doufám, že to bude dlouhý. Mohly by se netrefit směrné časy, čím delší, tím lepší (pozn. red. 
smích). Četl jsem si nějaké rozhovory se stavitelem tratí a mají tam být spíš kratší postupy, 
takže to bude bolet ke konci. 
 
Jaké máš ambice? 
Řekněme, že s druhým místem nebudu spokojený. 
 
Koho vidíš jako své největší soupeře ? 
Tak asi klasicky kluky z reprezentace. Uvidíme, jestli Vojta Král vůbec nastoupí. Trochu ho 
podezřívám, že i když je přihlášený, tak kvůli světákům nenastoupí. 
 
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v lese. 
 
 
Vybraný dorostenec Matyáš Štregl (Štrůdl) 
Ahoj Štrůdle, jak se těšíš na mistrovství na klasické trati v Jablonci nad Nisou? 
Ahoj, těším se hodně. Cítím formu. 



 
Jaká byla tvoje příprava? 
Tak příprava byla asi taková, že jsem čtvrt roku ležel doma s ortézou. Teď jsem 
posledních…., ty jo, od září jsem začal točit. (pozn. red. Tak to určitě poletí.) Poletí to, já 
tomu věřím. 
 
Co je tvoje silná stránka v jizerskohorských terénech? 
Moje silná stránka asi nebude žádná. 
 
Co očekáváš od tohoto závodu? 
Od tohoto závodu očekávám, že bude pěkně drsný (pozn. red. to teda), ale věřím, že to 
bude těžké mapově a dobrý volby. (pozn. red. Bude to sudetský terén.) Sudety no, já jsem 
taky ze Sudet, tak to snad poletí. (pozn. red. Určitě.) 
 
Jaké máš ambice? 
Tak jedině bedna, že jo. (pozn. red. Vyhrát?) No spíše bedna, vyhrát je moc vysoko. 
 
Koho vidíš jako své největší soupeře? 
No tak malý Mongol (Martin Gajda) too nebude, že jo. Ten se teď zrakvil. Třeba Martin 
Šimša nebo Kuba Chaloupský nebo ještě Jubrt (Hubert Waněk), jestli nebude zase někoho 
zachraňovat. (pozn. red. Věříš Jubrtovi?) Věřím mu, je to terén na něj, když to bude 
jednoduchý. 
 
Děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v lese. 
 

Rozhovor provedli: 
 Lukáš Vitebský, Adéla Rýdlová 

Zpracovali: 
Soňa Pesničáková, Adéla Rýdlová 


