BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV
100 let začátků lyžování a 60 let závodního lyžování v Machově
Tak jako v životě každého z nás i v životě tělovýchovných jednot a klubů nastává doba
vzpomínání a hodnocení vykonané práce.
Je pak na těch,kteří byli u zrodu a při tom ,aby zavzpomínali a pro současné a příští generace
zapsali,jak to všechno dříve bylo.Ujímáme se proto této funkce ,abychom na počátky lyžování
v Machově zavzpomínali a připomněli těch, kteří u toho byli a měli velkou zásluhu na dění
v klubu, ale již nejsou mezi námi.
Lyžování v Machově má velkou tradici.Jeho vzniku dala předpoklady sama krásná příroda,
sněhové podmínky a v neposlední řadě také skutečnost,že do machovské školy chodily děti
z Končin , Závrch, Bělého i Lhoty a v zimě byly lyže nezbytné.Byly to lyže v tehdejším
pojmu-dřevěná prkénka s páskem kůže přes špičku.Jak se ale vyvíjely lyže,tak se také
vyvíjelo vázání .Od systémů provázkových ,po kování zvané šlapačky a poté řemínkové
vázání.Především ale ,co kdo doma měl a co otcové dětí uměli udělat.
Hlavním důvodem nebyla jízda na lyžích v dnešním pojetí,ale snaha nebořit se do hlubokého
sněhu,kterého některá léta bylo nadměrně mnoho.
O lyžování před první světovou vojnou se toho moc neví ,protože pamětníci nežijí a
dokumentů se moc nedochovalo.
Je ale jisté ,že v zimě 1907 se několik nadšenců prohánělo na ski v machovském sněhu a
k nim se potom přidali mladší financové ,kteří začali lyže používat k výkonu svých služeb.
O sportu jako takovém se nedalo ještě mluvit , ale tito nadšenci z roku 1907 dali základ
machovskému lyžování a zapsali do sněhu i kronik tento historický mezník .
Několik machovských cvičenců bylo od roku 1907 sdruženo v Sokole Bezděkov.
Lyžaři z Machova podnikali různé výlety,hlavně na Končiny,Závrchy a do Zlíčka,kde se
mládež scházela ze širokého okolí a v družné zábavě trávila příjemná odpoledne.
V této době ,ale i v době před válkou ukazují dobré lyžování již se závodním zaměřením
bratři Jan a Josef Bornovi,Vrba Karel,Král Miroslav,Vít Josef a z Police Jenka Oldřich, kteří
často zajížděli do Krkonoš a pak svoje dovednosti předávají mladším nadšencům. K těm
patřili Plný Blahouš,Flousek Josef,Doležal Vladislav,Jirásek Stanislav a Šilpert Rudolf a
mnoho dalších.
Závodní lyžování se úspěšně rozvíjí teprve po roce 1945.Většina machovské mládeže závodí
za Sokol Police.
Historický zlom nastává v roce 1947,kdy se z vojenské služby vrací Vláďa Doležal a Jirka
Volavka a z jejich iniciativy se ustavuje lyžařský odbor Sokola Machov.Ustavující schůze
nového oddílu probíhá 20.prosince 1947 v hostince u Térů. Do čela byl zvolen Václav
Volavka,jednatelem Jiří Volavka a vedoucím sportu Vladislav Doležal.V počátku bylo v
odboru 20 mužů,5 žen,9 dorostenců a 5 dorostenek a postupně přicházeli další.
Od této doby naplno funguje oddíl lyžování a datujeme vznik závodního lyžování v Machově.
Založení oddílu mělo veliký ohlas u tehdejší mládeže a tak měl oddíl velikou základnu
začínajících závodníků a funkcionářů,protože se do oddílu hlásí nejen machovští nadšenci ,ale
i řada závodníků a funkcionářů z Police.V té době byla v Machově řada začínajících
skokanů,ovšem zkoušeli svoje dovednosti ještě na normálních lyžích, stejně tak jako běžci či
sjezdaři.Oddíl neměl prostředky na zakoupení výzbroje a tak bylo na každém co si kdo
sehnal.Oblečení tehdejších lyžařů byly pumky-kalhoty pod koleny nadkasané,pletené svetry ,
plátěné bundy a boty většinou bagančata.
Prvních velkých závodů se členové nového oddílu zúčastnili byly Zimní sletové hry ve
Vysokých Tatrách v únoru 1948. Machov representují ve sjezdu Doležal Vladislav,Tér
Vašíček,Jirásek Stanislav a Novák Jaroslav.Zimní sletové hry dorostenců se konaly

v Jilemnici,kde Přema Adam skončil v běhu na 10 km na 3.místě a Břetislav Jansa byl
účastníkem štafety.
Příjezdem těchto závodníků zpět ze Sletových her se začíná vyzbroj a výstroj specializovat.
Samozřejmě my v Machově jsme nikdy nechtěli a nestáli stranou nových věcí a tak jsme
začali pořádat závody běžecké a skokanské na sněhových můstkách,kterých v zimě vyrostlo
hned několik. Samozřejmě největší byl vždy na Hůrce. Rozjíždělo se z louky nad nynější věží
a skákalo se na mírném svazu nad nynějším dopadem.
Další můstky byly v Machově na Chválově a Grätzově stráni.
Běžecké trasy vždy začínaly na náměstí a byly zde i pozdější starty a cíle okresních i
krajských závodů,protože sněhu tenkrát bývalo dostatek.
Lyžařina byla v té době celostátně organizována pod dvojím vedením. Bylo to v Sokole ,kam
inklinoval Machov a ve svazu lyžařů.Po sjednocení lyžařiny v Česku se zintenzivnila práce
v Machově a zahájil se styk s novými funkcionáři lyžování jako například s arch.Karlem
Jarolímkem,známým
projektantem
můstků
v ČSR(Štrbské
Pleso,Vysoké
n.J.,Harrachov,Šp.Mlýn,Zvičina),s Václavem Holanem-tehdy předsedou rozhodčích, Milanem
Poncem,Jardou Lukešem,Mílou Bělonožníkem,Karlem Fryntou,Dušanem Dufkem a mnoha
dalšími,kteří nám velmi pomáhali v našich začátcích.
V létě 1948 si nadšenci skoku postavili na Hůrce dřevěnou nájezdovou věž i dřevěný můstek
Věž byla 6metrů vysoká .Nájezd se musel na léto zvedat,aby zde mohl projet povoz.
Velkým nadšencem a trenérem skokanů byl Antonín Kubeček,který předával své zkušenosti
všem zájemcům o skok a nebylo jich málo.V té době je v Machově početné družstvo
skokanů.Byl to Plný Vítěza,Antonín Dostál,Plný Blahouš,Bohuslav Vítek,Buhuslav
Kricnar,Vladislav Doležal,Mirek Král,Miloš Dostál,Josef Vít, Véna Téra, Josef Pavlíček,
Václav Cír. Z mladších potom Standa Jirásek,Bohumil Dostál,Tonda Kulich,Pepíček
Hofman,Dostál Josef,Winter Josef,Standa Krtička,Kocián Jan a další.
V tomto roce je pořádán první ročník o Putovní štít Machova ,který vyhrává Áda
Vondráček,druhý je domácí Josef Vít. Od té doby se závody pravidelně konají až do roku
1979.
Začínají se také rozjíždět ve své činnosti i běžci.Jedním z nich byl Přema Adam a Josef
Jirman.K nim se připojují další -Karel Brož,Dítě Ladislav,z Police pak Jenka Josef,Nespěchal
Ota,Čejka Jiří a další.k nim se ještě vrátíme.
Na tomto místě je také potřeba připomenout,že ideály lyžařů vzali za své přípisem Okresního
akčního výboru Národní fronty v Broumově č.j. 1257/48-4 ze dne 6.10.1948,kdy byli násilně
vyloučeni z řad TJ Sokol Machov pro politickou činnost neslučitelnou s nastupujícím
komunistickým režimem tito členové: textiláci Antonín König,Václav Mrnka,Oldřich
Kubeček,Josef Hubka,Josef Matouš,učitel Josef Křelina,ing.František Hronek,řezník Jaroslav
Plný,Josef Vít starší,hospodáři Jindřich Petera a Jindřich Hubka.Přesto lyžování zůstali věrni.
Rehabilitace se ale bohužel nikdy nedočkali.
Když výbor TJ Sokol viděl ohromné nadšení lyžařského oddílu i ideální podmínky k lyžování
v Machově, zapojil se se všemi členy do práce oddílu.byl nápomocen všude tam,kde nestačili
sami členové oddílu.Z jejich popudu vyšel nápad na vybudování velkého skokanského
můstku na Hůrce. Od nápadu nebylo v Machově nikdy daleko k činům.
Ve výboru TJ byl dán návrh nestavět dřevěný můstek,kterých bylo v ČSR většina,ale postavit
můstek s ocelovou konstrukcí.
Návrh můstku provedl arch.Karel Jarolímek ze Dvora Králové,tenkráte jediný odborník na
stavby skokanských můstků u nás.Vladislav Plný zámečník sehnal konstrukci z mostů UNRA
v Olomouci a ta pak byla základem ke stavbě nového můstku.bohužel v té době jsme neznali
parametry norem můstků a museli jsme převzít projekt takový jaký byl.Navíc bylo nutné
zachovat podjezd pro cestu a tím nemohl být můstek umístěn do prostoru ,který by přesně
parametrům vyhovoval.

Začala stavba můstku v kraji ojedinělá a nevídaná.Tehdy ještě nebyly traktory a tahače a na
koňský potah to bylo příliš těžké a proto se vyvážení konstrukce na Hůrku ujal Norbert Petera
jeho domamontem,který napůl připomínal traktor a napůl nákladní auto.Vše se povedlo a
sloupy byly na Hůrce připraveny ke vztyčení. Základy pro tyto sloupy se kopaly v opuce
ručně až do hloubky 2 metry.Obětavost členů byla obdivuhodná.Stačilo aby první zabouchal
na Hůrce kladivem o traverzu a už se scházelo potřebné množství brigádníků. Na stavbu jsme
neměli žádnou finanční dotaci a stavělo se jen z peněz vydělaných na karnevalech ,které v té
době naše jednota Sokol pořádala.
Chceme zde připomenout velikou obětavost našich členů,jmenovitě Josefa Kubečka a
Vladimíra Plného,kteří svářeli ocelovou konstrukci a prováděli všechny svářečské práce na
můstku.Roberta Vajsara,který kopal nejhlubší základ v břehu , Otu Kubečka,který byl tou
dobou předsedou Sokola a vedl celou stavbu.Dále se nesmí zapomenout na Stanislava
Bitnara,tehdejšího pokladníka jednoty,který zajišťoval finance na celou stavbu a vedl celé
účetnictví stavby.Musíme vzpomenout i na pana Antonína Königa,který stavbu vedl po
technické stránce,řídil postavení všech vysokých sloupů a řešil s tím spojené technické
problémy. Nejsou to jen tito jmenovaní,kdo se o můstek zasloužili.Stavby se zúčastnilo
mnoho občanů Machova,kteří i když nebyli členy jednoty,pomáhali kde bylo potřeba.Stavba
se tehdy filmovala od týdeníku československého filmu včetně zimních závodů. Kopie byla
uložena v Machově a často při různých příležitostech promítána,ale při novodobé přestavbě
kulturního domu se nenávratně ztratila.Originál je nadále v archivu českého filmu v Praze,ale
kopie stojí kolem 40Lyžařský oddíl chtěl,aby tisíc korun.
Stavba můstku byla tehdy stavbou Machova a je trvalým památníkem pionýrské doby naší
machovské lyžařiny.Na můstku se odpracovalo přes 7000 brigádnických hodin.Někteří
členové jednoty odpracovali od června 1949 do ledna 1950 až 500 hodin,například Kubeček
Josef a další.
Chtěli jsme otevřít nový můstek slavnostně a proto zažádala tělovýchovná jednota o pořádání
krajských přeborů v klasických disciplínách.Po delších jednáních byl tento přebor přidělen do
Machova.Ještě před těmito závody bylo začátkem zimy provedeno odzkoušení
můstku.Pozvání přijal tehdejší Mistr ČSR ve skoku Miloslav Bělonožník z Liberce. Pamětníci
si jistě pamatují jak toto odzkoušení dopadlo.Hned si uvědomili že můstek není plně
v pořádku,poněvadž se dosáhlo velké výšky a dopad byl tím pádem hodně tvrdý.Provedlo se
snížení hrany stolu a posunutí dozadu. Arch.Jarolímek přeměřil znovu všechny body a
rozměry a uznal,že po opravách je můstek v pořádku. A tak se skákalo.
Proposice zněly :
Sokolský kraj Jiráskův-Hradec Králové,lyžařský odbor,pořádá za spolupráce lyžařského
oddílu tělocvičné jednoty Sokol Machov Krajské lyžařské přebory v běhu,skoku a závodě
sdruženém pro muže juniory,ženy a juniorky v sobotu 21 a v neděli 22.ledna 1950 v Machově
u Police nad Metují,okres Broumov. Přebor byl v té době vrcholným podnikem našeho
kraje.Jen skokanů skákalo kolem 60 včetně domácích závodníků a předskokanů,kterých bylo
kolem 25 a někteří na tu dobu dosahovali dobrých výsledků.
V běhu zvítězil Jaroslav Cardal,ve skoku Jaroslav Fejfar a v závodě sdruženém Jaroslav
Lukeš.Výsledky žen neznáme. Velkým problémem bylo ubytování a stravování
závodníků,protože se jich sjelo do Machova přes dvě stě.Hlavní stan celého přeboru byl
v hostinci u bratra Šrůtka na náměstí.Vše dopadlo na výbornou a oddíl a tělocvičná jednota
Sokol dostala od krajského výboru pochvalu za vzorné uspořádání přeboru.
Úryvek z novinového článku Jiráskovo Machovsko závodí :
„A opravdu první krajské přebory soustředily velký počet sportovců z celého kraje,přivedly
Machovu nové obdivovatele,ukázali sílu a životaschopnost naší tělesné výchovy i v nejzazším
koutě Čech.Machovští dovedli vzorně organizovat závod ,o hosty se pečlivě

starali.Machovský můstek bude jistě i v příštích letech střediskem všech našich spotrovců a
milovníků krásného kraje.“
Okresní i krajský odbor lyžování uznal naši práci na Hůrce a dodatečně zařadil Okresnímu
výboru tuto stavbu do veřejných akcí a zaplatil veškeré vydání naší tělovýchovné jednoty
včetně mzdy pracovníkům.Tím jsme získali znační fianční prostředky ,které naše jednota
použila ke koupi lyžařské výzbroje. Jednalo se o skokačky od pana Císaře z Lomnice a
sjezdovky od pana Bartoně.Skokani poprvé poznali skluznice z Hickory.Dosud se skákalo jen
na obyčejném dřevě.Poprvé se také zakoupily pro běžce lyže z dovozu značky Splitkein.
Rázem se Machov stává lyžařským střediskem a za Machov začínají jezdit všichni lyžaři
z okolí.Pro velký počet závodníků bylo zapotřebí zajistit i dobré trenéry. V roce 1951 se z
vojny vrací Mirek Hejnyš a po jednání se s velkým elánem zapojuje ještě jako závodník i do
trenérské práce a soustřeďuje kolem sebe velkou partů nadšených běžců.Svým sportovním
jednáním,svojí příkladnou obětavostí a smyslem pro kolektiv stahuje k závodnímu lyžování
veškerou mládež. Za svoje dlouhé tréninkové období vychoval pěknou řádku závodníků.Byl
to například Přema Adam,Dítě Ladislav,Standa Jirásek starší,Plný Blahouš,Flousek
Josef,Šrůtek Mirek,Čech Ladislav,Dostál Jan, Winter Ivan, bratři Pejskarové, Sauer Pavel,
Prouza Josef, Schisler Ervín, Dostál Jiří a mnoho dalších dobrých běžců na které vzpomínky
nestačí. Byla to slavná doba machovského lyžování. Naše hlídka ve složení
Adam,Jirman,Hejnyš a jenka byla nejlepší v kraji.
Od roku 1948 po delší dobu je právě Přema Adam naší jedničkou v běhu.Závodí na všech
okresních,krajských i republikových přeborech.V té době za nás lyžuje i Šrůtek Jaroslav ze
Lhoty ,který byl členem armádního družstva běžců. Dobrá umístění dosahovali i Winter Ivan
a Čech Ladislav, kteří byli v krajském výběru. Mimo chlapců byla v tréninku i
děvčata.Vzpomínáme na Sauerovou Janu,Marcelu a Jindru, Olbrychovou Renatu, Plnou
Drahuši, Dostálovou Mílu, Čejchanovou Hanu a další, na které již nevzpomínáme.
Podmínky lyžování byly v Machově výborné, přesto členové klubu sehnali ke koupi ve Velké
Úpě chalupu, do které se na vánoce 1949 stěhují na první soustředění. Dalším počinem byla
Dostálova chalupa pod Borem, která sloužila místním lyžařům od roku 1953.
Z těch mladších to byla Lída Plná,která docilovala nejlepších výsledků. Začala v roce 1954
pod vedením Mirka Hejnyše. V roce 1958 se stává členkou rozšířeného státního družstva
České republiky dorostu pod vedení Květy Lelkové a na přeboru Čech ve Špindlu je členkou
stříbrné štafety mladších dorostenek Východočeského kraje .V roce 1959 se jejich štafeta
umisťuje na prvním místě.V roce 1961 na přeboru ČSSR ve starších dorostenkách dobíhá na
25.místě a ve štafetě na sedmém místě.
V tomto období po odchodu Mirka Hejnyše trénuje běžce Mirek Tomek.Trénuje také
sjezdaře,než přechází k běhu ,a mají také pěkné výsledky, jak na krajských závodech tak i na
přeborech ČSR.V tréninku jsou Winter Josef,Plný Blahouš,Vít Josef,Kulich Antonín,Král
Mirek, Šilpert Rudolf, Dítě Ladislav, Kvapil Luboš, Flousek Josef, Kocián Jan, Bitnar
Zdeněk, Tér Lubor a další. Za trenérské činnosti pana Tomka se upravuje sjezdovka pod
Borem o délce 1200metrů s výškovým rozdílem 350metrů. Sjezdovka i slalomový svah měly
dobrou úroveň a značně náročný cílový svah. Mnoho sjezdových závodů se konalo i vedle
skokanského můstku a na Adamově stráni ,kde později vzniká kotvový vlek.
V této době také členové klubu stavějí na místě Justovy chalupy boudu zvanou stará
sauna,která dlouhá léta sloužila pro machovské lyžování.
A zpět ke skoku.
Protože místní skokani byli i dobrými běžci,začali se zaměřovat na závod sdružený,kde byl
hlavním propagátorem a tahounem Standa Jirásek starší.
Na krajském přeboru v roce 1954 startuje ještě ve čtyřkombinaci obsazuje 3.místo. Na
Mistrovství ČSR ve Špindlu obsadil Standa Jirásek ve čtyřkombinaci 9.místo a Blahouš Plný
byl desátý. Něco k tomuto závodu. Kdykoliv se Blahouš se Standou sejdou nechybí tento

jejich dialog : “ Pamatuješ Stando v padesátém čtvrtém ve Špindlu? Tys měl ve sjezdu šestku
a já devítku. Pamatuju Blahouši,a když jsem dojel,tak hlásili,že závodník s číslem 8 vlétl do
lesa a zabil se.Ale nebyla to pravda.Tu osmičku měl Jirka Frýba z Vrchlabí a žil ještě více než
šedesát let.“
Standa Jirásek byl poté členem krajského družstva sdruženářů a nejlepší machovský
sdruženář. Spolu s ním byl dobrým sdruženářem i Blahouš Plný. Později se Standa Jirásek
umisťuje na MČSR Hančově memoriálu v běhu na 50 km v Lázních Libverda na
celkovém 16. místě a v kategorii nad 35 let na 2.místě a o rok později ve Vysokých Tatrách
na místě šestém.
Tito dva dál předávají své zkušenosti dalším mladým adeptům.
Nezahálejí ani skokani a do jejich řad nastupují další mladí chlapci, Ducháč Béda a Rudik,
Krtička Milan,Hofman Zdeněk, Váně Jaroslav,Vašek Prudič. Zúčastňují se závodů
v Harrachově,Vrchlabí, Malých Svatoňovicích, Žacléři, Špindlu, Dvoře Královém a dalších
místech v okolí.V roce 1957 dostali pozvánku na krajské soustředění do Špindlu Standa
Krtička,Standa Jirásek, Dostál Bohumil,Dostál Antonín, a Hofman Josef.
Takovéto závody potřebují mnoho dobrovolníků a rozhodčích.Jedním z nich je Jiří Volavka ,
který zasvětil hodně ze svého života lyžařině. V oddíle pracuje od jeho založení a je prvním
rozhodčím v Machově.Každý závod zajišťuje po organizační stránce. Své velké zkušenosti
získával na přeborech ČSR a ČSSR a následně je předává v Machově svým nástupcům jako
jsou Kubeček Ota, Plný Josef, Kubeček Josef, Bitnar Stanislav, König Antonín, Dostál
Antonín, Šrůtek Jaroslav, Doležal Vladislav,Jirásek Stanislav starší,Tauc Ladislav ,Pfeifer
Milan, Plný Vladislav, Vítek Břetislav, Kubín Jaroslav, Rulf Jiří,Šrůtek Mirek, Ducháč Jiří ,
Ducháčová Lída a další.
V této době pracuje Jiří Volavka jako předseda komise rozhodčích v kraji.Byla to slavná doba
našeho oddílu i po této rozhodcovské stránce.Měli jsme první vyškolené měřiče délek a
stylaře působící nejen v rámci kraje.V té době jsme byli hlavními pořadateli všech závodů
v kraji.Pořádali jsme i závod Osvobození ve sjezdovém lyžování v Krkonoších,krajské
přebory DSO Jiskra a Slovan v Jánských Lázních,měli jsme nejvíce pořadatelů na Spartakiádě
ve Špindlu a byli jsme jako rozhodčí na řadě Mistrovství ČSR i na mezinárodních závodech
ve Špindlu a Harrachově. V mladší době to byla účast našich rozhodčích na MS ve Vysokých
Tatrách i v MS letech na lyžích a SP v Harrachově nebo při závodech Po hřebenech Krkonoš.
Prostě všude tam,kde byla potřeba precizní a bezchybná práce.
V roce 1961 je pěknou soutěží Skokanská liga žactva ,kterou iniciuje Karel Pfeifer ze
Suchého Dolu.Závodilo se na můstku v Polici,Suchém Dole,Pavlišově,Studnici a Machově a
závodů se účastnilo až 60 mladých skokanů.Soutěž trvala do roku 1964.
Málo kdo ví,že Karel Pfeifer se potom mimo jiné věnoval výrobě odznaků pro sportovní akce
a vymyslel a vyrobil odznak s názvem REMSA BOYS,který daroval celému representačnímu
týmu a tento slogan se používá do dnešní doby.Označuje vynikající partu skokanů,které
kolem sebe soustředil Zdeněk Remsa.
Pro mládež a začátečníky sjezdaře oddíl postavil na Adamově stráni v roce 1965 kotvový vlek
200 metrů dlouhý,který si vyžádal spoustu brigádnické práce.Jen přívod elektřiny byl dlouhý
přes 400metrů a vedl v zemi.Tento vlek plnil svoji funkci po dobu dvaceti let a na svahu se
vystřídalo mnoho nadšenců z Machova a okolí.
Z let šedesátých se výsledky také nedochovali.V té době patřil mezi přední dorostence Pavel
Sauer.Dalšími byl Rudik Ducháč a Zdeněk Řehůřek. Pavel začal jako většina v Machově se
skokem a sdruženařením .Ale když v roce 1964 přistál v Polici na Havlatce v hromadě koksu,
pokračoval další léta jen v běhu.Jeho vzorem byl Přema Adam a Láďa Dítě. Zátopek byl až
po nich.Se svými běžeckými výsledky se dostal do Dukly Vimperk,kde byl s Duklou dvakrát
čtvrtý na Krkonošské padesátce a třetí na Mistrovství armády v branném víceboji.Prý kdyby
místo machovského ouška uměl lépe plavat,tak ten branný závod vyhrál. Zlatou lyži v Novém

Městě na Moravě zajel nejlépe na 44.místě, když dostal od stříbrného medailisti z Lahti
Standy Henycha jen čtyři minuty.V roce 1970 obsadil na mezinárodním závodě v biatlonu
v Tatrách 27.místo.Kdyby během závodu neztratil z hlavně mušku,kdo ví jak by to dopadlo.
Pavel vzpomíná na jízdy na závody s Láďou Doležalem.Počet lidí a lyží nacpaných do jeho
Fiatu 600 D kandidoval každým výjezdem na zápis do Guinessovy knihy rekordů.
V roce 1978 startuje Pavel na Engadinu a je ze 13000 závodníků na 820.místě a o rok později
na 610.místě.
A teď tři perličky .
4.1. 1969 se jel kvůli nedostatku sněhu u Nouzína přebor okresu v běhu na lyžích za lijáku ,
bouřky a blesků.Nikomu se nic naštěstí nestalo.
V roce 1970 byla tak dlouhá zima,že Milan Doležal a Standa Jirásek skákali na dorosteňáku
ještě 10.dubna. Škoda,že na dojezdu měla paní Švejdarová zorané pole,jinak by byl termín
ještě pozdější, neboť ve stráni bylo ještě dostatek sněhu.
A jistě pamětníci vzpomenou, jak připravené tratě pro běžecké závody nám den před závody
poloužovalo místní JZD.
V dalších letech se trenérské práce v oddílu ujímá Standa Jirásek starší a soustřeďuje kolem
sebe další dobrou partu běžců a sdruženářů,kteří startují na všech závodech v okolí.Na závody
se jezdí autobusem,který je plný machovských mladých běžců. V bězích je nejlepším Čepelka
František mladší, velmi talentovaný závodník a ve sdruženém závodě
to jsou Hubka Miloš,Doležal Milan,Mirek Matouš,Standa Jirásek a Král Václav. Nejprve
zaznamenávají pěkné výsledky v krajských přeborech a potom i na přeborech republiky.
Ve skoku se projevuje letní příprava na můstku v Trutnově, který dávno dosloužil,ale Joska
Metelka, který se vrátil z vojny a representace svolal okolní skokany a podařilo se prodloužit
život tohoto můstku o další roky.Bylo to skákání na hranici bezpečnosti,neboť místy chyběla
hmota a jiná nebyla.Jezdí se skákat do Trutnova vlakem a někdy Standa Jirásek s Milanem
Doležalem jezdí na středeční tréninky do Trutnova na pionýru Jawa 21.
Joska Metelka také pravidelně zajíždí k zimním tréninkům do Machova, trénuje naše žáky na
velkém můstku a vylepšuje spolu s ing.Čermákem z Trutnova profil můstku,jak jen to jde.
Snad nejnamáhavější práce byla při stržení bubnu. Protože buldozer se bál po stržení hlíny
sjet svahem dolů,musela se vystavět opěrná dřevená stěna v místech vrchních sloupů
tribuny.K této stěně vyhrnul buldozer 1,5 metrů hluboký zářez v bubnu a nastalo ruční
vyhazování několika desítek kubíků,převážně jílovky vedle dopadu vlevo do strže.Byla to
nekonečná práce,protože od pravé strany se musel materiál dvakrát přehazovat.
Nebyla to ale zbytečná práce,která přinesla zlepšení profilu,skok na můstku byl nesrovnatelně
těžší a to přineslo i své ovoce.
V roce 1969 je Miloš Hubka stříbrný na MČR v Harrachově v závodě sdruženém a Standa
Jirásek mladší je v mladších žácích třetí na Přeborech Krkonošské župě v závodě sdruženém
v Tanvaldu a na MČSR na 8.místě. Milan Doležal obsazuje mezi běžci 3.místo na MČSSR ve
štafetě .
V roce 1973 je v Milan dorostu starším v závodě sdruženém stříbrný jak na Mistrovství ČSR
tak i ČSSR. V tomto roce se Miloš Hubka s Milanem Doležalem dostávají do DUKLY
Liberec a representačního družstva v závodě sdruženém. Startují v zemích starého kontinentu
a na ME juniorů.
Tady jsou další výsledky Milana :
20.2.1975 - 19.místo na ME Juniorů ve finském Lietu
20.3.1975 -zlatá medaile z družstev na M ČSSR na Štrbském Plese
14.12.1975- 1.místo na Mezinárodních závodech na štrbském Plese a 12.místo v NDR.
Dále je to 10.místo ve Švýcarsku v závodě sdruženém a 25.místo ve skoku a 15 místo
v Zakopaném.
V roce 1976 vyhrává CKZ v Rožnově a v roce 1977 v Liberci a na Štrbském Plese je třetí.

Poslední medaili Milan dostává za 2.místo na MČSR 1979 na machovském náměstí.
Výsledky Miloše Hubky staršího jsou také ozdobou našeho klubu:
V roce 1969 získává na M ČSR žáků starších v Harrachově svoji první medaili za 2.místo v
kombinaci .
V roce 1970 je na M ČSR v kombinaci mladších dorostenců v Tanvaldu třetí a v roce 1971
opět třetí jak na M ČSR v Harrachově ,tak i na M ČSSR v Tatranské Lomnici.
V roce 1972 v dorostu starším na M ČSSR v Tanvaldu získal stříbro. O rok později ve stejné
kategorii získává ve Špindlu na M ČSR bronz a na M ČSSR v Novém Městě v Krušných
horách stříbro.
V roce 1974 je opět stříbrný na M ČSSR v Tanvaldu v kategorii juniorů a také mezi muži na
M ČSR v Harrachově.Vrcholem je 18.místo na Mistrovství Evropy juniorů ve francouzském
Autrans.Poslední kombiňáckou medaili, a to stříbrnou, získává stejně jako Milan na M ČSR
1979 doma v Machově.
Naši dospělí běžci se pravidelně zúčastňují běhů v rámci kraje ,Jizerské padesátky a závodu
na 70 km po hřebenech Krkonoš.
Zážitkem je únorový zájezd dorostenců na závody na Mísečky. Tenkrát nám dopravu
poskytovalo místní JZD ale přidělili nám pouze ŠKODU dvanáctsettři bez sedaček a jen
s plachtou. Brrrr to byla zima i ve spacáku....
V sedmdesátých letech má Machov stále i sjezdaře. Závodí Plný Ota mladší ,jeho sestra
Zuzana,Doležal Láďa a Berger Bohuslav.
Od sedmdesátých let se konají pravidelná poslední mazání. Většinou se odehrávají
v Bartoňově hospodě na Končinách,později i u Lidmanů a na Kukuldě. Končiny ale měly
v sobě nezapomenutelnou atmosféru. A k mazání neodmyslitelně patří i lyžařské poudačky
v podání Pavla Sauera. To nikdy nemá chybu.
V roce 1973 se funkce trenéra běhu ujímají Stiller Jan a Dostál Jirka.Začínají s generací dětí
ročníku 1964 a mladšími,je jich opravdu hodně a tak se běh zase dostává do toho správného
tempa.Jezdí se po všech krajských přeborech .Nejlepších výsledků dociluje Dana Mazačová,
Dáša Dostálová a Zdeněk Mazač.Později pak Čepelková Leona a Benešová Jolana.
V roce 1974 náš klub pořádá Přebor Východočeského kraje v běhu na lyžích žactva a na
startu je rekordních 494 závodníků.
V této době se začíná rozjíždět nejmladší z rodiny Čepelků Lukáš. Od začátku je zřejmé,že
z něho vyroste velmi dobrý závodník.Již v předžácích vyhrává závody v rámci kraje.V
Klášterci,ve Skuhrově,v Líšnici, o Krakonošův štít. V sérii vítězství pokračuje i v mladším
žactvu a v roce 1981 vítězí se štafetou krkonošské župy na M ČSR v Novém Městě na
Moravě.Jolana Benešová obsadila 22.místo a ve štafetě 4.místo.Na M ČSSR na Zadově je na
13. a 22.místě.
V roce 1982 se Lukáš Čepelka probojoval na přebor ČSR do Vrchlabí společně s Jolanou
Benešovou.
13.2. Lukáš v závodě jednotlivců na 3km vítězí a Jolana je na 32.místě. Jako finišman
východočeské štafety si Lukáš dojíždí o den později pro druhou zlatou medaili.Týden nato na
přeboru ČSSR v Dolném Kubíně Lukáš vyhrává jak sobotní závod na 3 km, tak i nedělní
závod na 2km. Dále se stává vítězem Českého poháru žactva pro rok 1982.Ve svých
výborných výsledcích pokračuje i v dalších letech.Jolana na NKZ v Jablonci končí na 9 a
18.místě na 3 a 4 km.V roce 1983 je Jolana je první a druhá na KKZ ,devatenáctá na M ČSR
ve Studenci a na 9. a 13.místě na M ČSSR ve Vansdorfu. Na NKZ v Jablonci získává zlato a
stříbro na 4 a 3 km a stává se celkovou vítězkou Českého poháru starších žákyň pro rok 1983.
V roce 1986 se v mladších dorostencích Lukáš Čepelka stává přeborníkem kraje a na CKZ
obsazuje 2 a 3.místo a v Bánské Bystrici získává dvakrát zlato v běhu na lyžích jednotlivců a
bronz ve štafetě..Je to největší úspěch machovského lyžování.

Jeho starší bratr František je přeborníkem okresu od žáků po dorost a na Krakonošově štítě je
v roce 1978 třetí mezi dorostenci a v roce 1980 druhý v juniorech.
RH Náchod začala s pořádáním závodů na kolečkových lyžích kolem rybníku Brodský,
kterých se naši závodníci v rámci letní přípravy také účastnili.V roce 1976 obsadil Franta
Čepelka mladší 2.místo. V závodě mužů v roce 1977 vyhrál olympionik a representant Jirka
Beran a hned za ním se umístil Miloš Hubka a Standa Jirásek mladší .
V roce 1978 a 1979 obsazuje Miloš Hubka druhé a první místo v krajském poháru běžců.
V tomto období klub kupuje starou NISU pro devět osob a začínají neskutečné příběhy při
jízdách na závody. Jednou hoří za jízdy z Orlických hor elektroinstalace ,jindy cestou na
soustředění do Pece zastavujeme u každé hospody a prosíme o plnou konev vody,kterou za
jízdy doléváme do chladiče.
V roce 1978-79 končí pravidelné závody ve skoku o Putovní štít Machova,protože nastává
celkový úbytek skokanů a ti co zůstávají ve střediscích,tak na veřejný závod k nám z různých
důvodů nejezdí. Posledním vítězem se stal Kožíšek Čestmír,na druhém místě se umístil
Makovec a třetí Umann. Z dochovaných výsledků známe i vítěze 14.ročníku z roku 1962,
kterým se stal Z.Trojan z Vrchlabí,domácí Standa Jirásek starší byl na 5-6.místě za skoky 43 a
47metrů.V dorostencích mladších byl Rudik Ducháč (40 + 38m) čtvrtý a ve starších Jarda
Váně (41+44m)druhý. Jedním z vítězů byl i Felix z Lomnice a druhý Gialog .
Dvacátý ročník v roce 1970 vyhrál Josef Metelka se skoky 50 a 49,5 metrů před Josefem
Vaňkem a Jirkou Meierem. Desátý byl jednačtyřicetiletý Standa Jirásek(39 a 37,5m) a za ním
jeho věčný soupeř a kamarád Růda Jirásek.Nezapomenutelné byly jejich dvojskoky. Dorost
starší vyhrál Míra Šmíd z Police (34,5 a 37 m) a mladší Dufek Vladimír z Nové Paky (41 a 39
m). Čtvrtý byl Hubka Miloš (34 a 32 m) a sedmý Mirek Matouš z Kalabónu(27 a 25m).Starší
pamětníci vzpomínají ,když se při oblevě nanášely desítky košů sněhu na nájezd, aby se
závod mohl uskutečnit. Závodníci většinou přijeli o den dříve a obyvatelé Machova si je na
noc rozebrali do svých domovů. Mohli v sobotu potrénovat a hlavně se mohli večer zúčastnit
machovského plesu.
Pan Hrouda z Tanvaldu vždy vzpomínal na hlášení místního rozhlasu, aby občané přinesli
nepotřebné obleky a boty k Vítkom, aby si je mohli půjčit závodníci na ples.
V roce 1979 jsme uspořádali přebor ČSR v závodě sdruženém pro dorost,juniory a muže.I
přes velkou nepřízeň počasí se nám podařilo upravit tratě i můstek dle pravidel. V mužích
vyhrál Vedral Miroslav ,druhý byl Doležal Milan a třetí Hubka Miloš.Ve funkci TD zde
působil ing.Miroslav Kumpošt, který vyslovil našemu oddílu absolutorium za tento přebor
Tím končí další éra skoků na Hůrce.
V běhu na lyžích se Franta Čepelka starší umísťuje na 3.místě na Jesenické sedmdesátce.
Z tohoto období je i velký důkaz o tom,jak Franta Čepelka starší naplno propadl kouzlu
běžek. Jeden zájezd autobusem na Jizerskou padesátku nějak prokoučoval,česky řečeno zaspal. A tak vzal v lednu svoji Jawu 175 a do Liberce stačil ještě dojet včas. Na zpáteční
cestu již motocykl i s Frantou zabraly místo v našem autobuse.
Téhož roku v létě se rozhodlo provést další úpravu můstku.Jednalo se o probrání
přechodového oblouku a vytvoření protisvahu.Úprava si vyžádala hodně finančních
prostředků především z pokladny oddílu,protože v přechodovém oblouku se narazilo na skálu
a celý nešel probrat buldozerem musel se do hloubky vrtat ve skále a odstřelit.Odstřelená
zemina byla použita na protisvah.Práce trvaly tři sezóny.
Zatím se stále pokračovalo v běžeckých trénincích pod vedení Jana Stillera a Standy Jiráska
staršího,kde nastoupila další generace lyžařů ročníků1977 a mladších. Pravidelně se
organizovali letní tábory pod stanem pod Borem. V tomto období se členové oddílu také
velkou měrou podílejí na budování nové machovské tělocvičny.

V osmdesátých letech máme i silné běžecké družstvo mužů.Miloš Hubka a Milan Doležal se
pravidelně umísťovali na předních místech na krajských běžeckých závodech.
Dálkové běhy provozuje Hubka Jindřich,Čepelka František starší ,Beneš Manfréd ,Vít
Přemysl a Stanislav Jirásek starší.Hlavně Franta Čepelka ve své kategorii vítězil, o čemž
svědčí sbírka jeho pohárů. V zimě se jezdí na první sníh na Kovopolskou boudu nad Pec pod
Sněžkou. Byla to krásná soustředění po několik dlouhých let za sebou.
Vzpomínáme na noční hlášku: „Kluci,kdo jste ještě vzhůru,koukněte jak krásně svítí
Sněžka“.... A nebo přesun nejmenovaného lyžníka v ponožkách z diskotéky na Pražské
boudě, protože na něho nezbyly boty.
Celá dlouhá léta je v čele oddílu Vladislav Doležal a pod jeho vedením je oddíl naplno
činným nejen po stránce závodní, ale i funkcionářské. Členové oddílu si zvyšují kvalifikaci
jak trenérskou ,tak i rozhodcovskou.
Pod Borem na louce se pod vedením Jindry Vaňka staví v roce 1975 lyžařská útulna,která
dodnes slouží svému účelu.
V roce 1981 se vrací z vojny Standa Jirásek mladší,který se zapojuje do činnosti oddílu a
začíná s Vláďou Doležalem uskutečňovat další zlepšení podmínek oddílu. Vzniká lyžařská
buňka v Dolečku, kde se startují letní i zimní závody a rýsuje se ustálená podoba běžeckých
tratí .
V plánu je rekonstrukce malého skokanského můstku, zvaného Dorosteňák. Tento můstek
měl původně kritický bod cca 20 metrů a byl pověstný svým prudkým přechodem, se kterým
měli přespolní závodníci neskutečné problémy. Později v roce 1970 pan Milan Pfeifer
překreslil původní můstek na větší se dřevěným bubnem, kde se skákalo nejdále 29 metrů.
Po několika letech vznikl projekt od ing.Čermáka z Trutnova na můstek K 34 metrů. Došlo
k probagrování nájezdu a celé změně profilu a rozšíření stráně a mostečku přes potok a
vybudovala se tribuna rozhodčích. Už v době stavby bylo jasné,že příprava skokanů musí
probíhat i v létě a na můstek s hmotou do Lomnice je to daleko.Nezbývá než se pokusit
zajistit hmotu i pro Machov.Ale z vlastních prostředků.
Vláďa Doležal a Standa Jirásek mladší si tento úkol berou za své.
Podaří se sehnat z Frenštátu p.Radhoštěm starší hmotu,kterou sundali z nájezdu.Pro zbytek
hmoty se jede do Vratislavic a na Zvičinu.Gumové transportní pásy,jako podklad pod hmotu
shání Tonda Kulich v OKD Ostrava.
Aby nebyl můstek K 34 metrů tak osamocen, vzniká po dvou letech další menší K 19 metrů.
Vše vzniká za ohromného úsilí většiny členů oddílu brigádnickou činností. Většinou se
pracovalo o sobotách a nedělích v počtu i dvaceti lidí.
Vše vrcholí v roce 1986,kdy se nejdříve v zimě pořádá KP Vč.kraje,který vyhrává Kučera
Milan a potom 20-21.9.1986 se uskutečňují první závody v Machově na PVC.Závod dostává
jméno Borský pohár a filmuje ho Česká televize.
V předžácích ve skoku vyhrává Rücker Pavel ,2.Fulka Martin, 4.Hubka Miloš, 5.Doležal
Lukáš a 6.Doležal Tomáš a Jára Kocián. V severské kombinaci je první opět Rücker
Pavel,2.Hubka Miloš a 3.Doležal Tomáš.V nejstarší kategorii vyhrává skok i závod sdružený
Milan Kučera.
Začíná další éra sdruženářů v Machově.Trenéři Milan Doležal a Miloš Hubka mají více než
deset žáků. I když žáci zatím nemají srovnatelné vybavení,docilují výborných
výsledků,hlavně v běžecké části.
Soubor rozhodčích také nezahálí.Jirka Ducháč konstruuje semafor na velký můstek a
elektrickou akustickou signalizaci na otvírání můstku.Dále připravil start Gundersenem přes
počítač.Ing.Plný zase vymyslel zpracování výsledků skoku takzvaný hlavotron, který je
podstatně rychlejší než již fungující počítačové systémy.U všech závodů po desetiletí nám

pomáhá velký kamarád, polický rozhodčí Joska Kohm. K němu se v pozdější době přidává i
Daneš Raich z Nového Města nad Metují a pomáhá nám dodnes.
Nesmíme také zapomenout na práci při výrobě sítí,které zachycovaly sníh na PVC.Pracovalo
se v místní tělocvičně a práce se podobala velkém tkalcovskému stavu,kde místo člunků
běhali členové klubu v rukou s lanky a umělohmotnými trubkami.
Ale vrátíme se ještě o tři roky zpátky do roku 1983. Za zmíňku stojí velice krásné závody
okresního přeboru v běhu,které jsme z nedostatku sněhu pořádali na Pánově kříži. Nebo
závody krajského přeboru,které jsme museli přeložit k Lesní boudě nad Pec pod Sněžkou.
V tomto roce zajišťuje Tonda Kulich se dvěma buldozery úpravy na Adamově stáni a
vzniká pěkný slalomový svah.
V roce 1985 jsme zásluhou Oldy Šolce z Police dostali do Machova skútra Buran na úpravu
tratí pro klasiku.Viktor Doležal a bratři Hubkové ho přivezli z Prahy 11.11.87.To byla
nádhera,najednou jsme mohli trénovat v krásné stopě. Pravdou je,že né pokaždé jel BURAN
směrem,který by si řidič přál,ale jel směrem,kudy chtěl sám.
V tomto roce vyhrává Franta Čepelka starší v kategorii nad 50 let Orlický maratón a závod
bratra Jóna v Horní Branné a roce příštím mimo těchto dvou závodů,které zase vyhrává končí
na 2.místě na Padesátce bílé stopy v Novém Městě na Moravě.
V roce 1986 je zahájen provoz nového teleskopického vleku na Hůrce,který díky Tondovi
Kulichovi a dalším brigádníkům byl postaven v krátkém čase.Za poslední tři měsíce roku
1985 se zde odpracovalo 2800 brigádnických hodin na terénních úpravách betonování a
stavění 13 sloupů.Za jediný víkend je celý vlek ustrojen a zprovozněn.
V příštích letech vzniká opět díky neúnavnému Tondovi Kulichovi zázemí k vleku Kukulda,která prošla několika úpravami a rozšířeními.
Aby se mohla provádět úprava svahu a tratí ,začíná další velká práce Tondy Kulicha a
výsledkem je v roce 1987 nová rolba české výroby Lavina široká 3,7 metrů. Tratě jsou nyní
perfektně upravené i pro bruslení,které začíná stále více pronikat i do rekreačního snažení
turistů.A aby toho Tonda neměl málo,začal s úpravami tratí pro rolbu od Závrch ,přes Bor až
na Pánův kříž v délce přes 15 kilometrů .Vzniká tak machovská magistrála,která při dobrých
sněhových podmínkách nabízí krásnou projížďku a výhledy na okolní přírodu.
Na tomto místě nesmíme zapomenout na krásné besedy,které zaplnily tento sál. Byly to
besedy s Mirkem Šmídem o lezení a o lyžování s Jirkou Beranem,Květou Jeriovou a Pavlem
Plocem s Vláďou Podzimkem v dobách jejich největší slávy.
Ale zpět k závodění. V roce 1984 zaznamenává náš oddíl největší úspěch klubových
týmů,když se v závodě po hřebenech Krkonoš na 70 km umísťuje z více než šestiset družstev
na 4.místě. Zvítězila LOKO Trutnov,2.místo Dukla Liberec a 3.místo SKI Jilemnice.Naše
hlídka ještě na Luční boudě jela na třetím místě ,když předjela SKI Jilemnici.Jilemnický Pepa
Vejnar vytrhl vázání a vypadalo to na konec jilemnických nadějí,ale Standa Jirásek
starší,který na Luční dělal občerstvovačku, půjčil soupeři svoji lyži a sám se poté brodil do
Špindlu pěšky.Za tento čin byl v létě vyznamenán Olympijským výborem cenou Fair Play.
V této době se výborně umisťovaly v rámci kraje dorostenky Leona Čepelková a Jolana
Benešová a dorostenec Lukáš Čepelka.V nejmladších nastupuje nová početná generace,kterou
vedou Jan Stiller,Jirka Dostál a Standa Jirásek starší.
Pro širokou veřejnost pořádáme karnevaly na lyžích ,které se přesunuly z Boru pod Hůrku a
do Dolečka. Největší zásluhu na úspěchu karnevalů má legendární Lord Kylainin alias Pavel
Sauer. Jeho komentáře v době komunismu během karnevalového veselí hraničí se šatlavou a
ne nakrátko.Lidé se baví a komentáře hovoří o akci , která nemá chybu a zastiňuje příjezd
Krakonoše v Harrachově. Náš Krakonoš Jindra Vaněk je vždy stoprocentní.
Zdrojem příjmu byly i brigády v lese.Také jsme společně s TJ zrekonstruovali dva
autobusy.Jeden složil k ježdění na závody a druhý se prodal a tím zajistil další finance na

činnost. Nesmíme také zapomenout na auto NISA,se kterým se zažilo spousta dobrodružství
při cestách na závody.
Dalším velkým závodem v Machově byl Přebor ČSR dorostu v závodě sdruženém 31.11.2.1987.Za mrazu mínus17°C vyhrává mladší dorostence Zbyněk Pánek a starší dorostence
pozdější mistr světa juniorů Radomír Skopek.
Mezi běžci je opět nejlepší Franta Čepelka starší ,který je třetí na Orlickém maratónu.
V letních sezonách se Franta věnuje silničním běhům a maratónům.
26.září 1987 se koná slavnostní schůze ke čtyřicátému výročí závodního lyžování spojená
s velkou výstavou vítězných trofejí našich závodníků. Některé se ale do dnešní doby již
nedochovaly.
Za zmíňku stojí rok 1988,kdy se Miloš Hubka mladší v žácích stává v závodě sdruženém
krajským přeborníkem.Jolana Benešová dojíždí Orlický maratón na 5.místě.
V tomto roce napadlo velké množství sněhu v samém závěru zimy a tak se během pondělní
schůze oddílu rozhodlo uspořádat sobotní karneval v Dolečku a nedělní skoky na velkém
můstku na Hůrce. Během úterních telefonátů potvrdily všechny oddíly svůj zájem o
machovské závody.
V sobotu za slunečného počasí a teploty +6°C se v Dolečku sešlo přes 800 diváků a kolem 70
masek,které diváky vydržely bavit celé odpoledne.Mezi maskami byla pověstná kobyla ,která
místo homůlek,ztrácela za sebou pečené koblihy.
V neděli 20.března se uskutečnil velký závod-Jarní cena Machova- na můstku K 64 metrů za
velkého zájmu diváků.
V dorostu mladším vyhrál Rydval František a v dorostu starším Soldát David,domácí Petr
Skřivánek obsadil 4.místo.
V roce 1989 vyhrávají naši veteráni Čepelka František,Beneš Manfréd,ing.Tér Josef,Jirásek
Ruda a Vít Přemek Krkonošskou 70 a Franta Čepelka zase vítězí v Orlickém maratónu.Lukáš
Čepelka 25.3. vyhrává 32.ročník Maternova memoriálu na 30 km
Přeborníky Vč.kraje v letním závodě sdruženém se stávají Doležal Lukáš,Doležal Tomáš i
Hubka Miloš mladší.
V roce 1990 jsme zakoupili sněhové dělo Šumava II a začali s velkým úsilím zasněžovat malé
můstky. Výroba sněhových děl byla v našem státě v plenkách a tak zasněžování vyžadovalo
veliké trpělivosti a stálých oprav. Vyrobený sníh neměl požadovanou kvalitu ,byla to spíš
hromada ledu,který šel těžko zpracovat. Jarda Kocián starší měl pro zasněžování vždy
připravenu „královnu sklepa“-domácí víno,které dalo zapomenout na zmrzlé ruce a nohy a
koncem noci i na celý svět..
3-4.2.1990 pořádal Harrachov národní kvalifikační závod žáků v závodě sdruženém.Lukáš
Doležal skončil na 3.místě a jeho bratr Tomáš ve starší kategorii na 4.místě.
16-18.2. na MČSR v Harrachově se umisťuje Lukáš Doležal na 4.místě a na 6.místě Tomáš
Doležal.
1.-4.3. se koná MČSSR žactva v závodě sdruženém v Liptovské Kokavě s pěknými výsledky
našich nadějí.Žáci mladší 1979-6.Doležal Lukáš,7.Balihar Tomáš,12.Voborník Jan
Žáci mladší 1978: 8.Doležal Tomáš a v žácích starších 11.Hubka Miloš.
O dva týdny později na dalším M ČSR v Desné je Doležal Lukáš čtvrtý ,Tomáš Balihar
sedmý a Doležal Tomáš ve starší kategorii šestý.
Od léta 1990 je v provozu můstek s PVC- K 19metrů.
V roce 1991 jedou žáci na první závody do zahraničí.V německém Geyeru obsadili přední
místa.2.místo Doležal Lukáš, 4.místo Doležal Tomáš,6.Šrůtek David,8.Voborník Jan.
Na Lomnickém oplatku končí Lukáš na 3.místě a Tomáš na 2.místě ve starší kategorii.
Na Přeborech ČR v Harrachově získává Lukáš stříbrnou medaili ve skoku v žácích mladších.
Kluci Doležalové skončili se závodem sdruženým,ale sportu nezanechali .

Tomáš přešel na horská kola,běh na lyžích a zimní triatlon. Tady jsou postupně seřazeny jeho
výsledky.
Horská kola :
1995-16.místo na ME juniorů , 1996- 4 krát vítěz Českého poháru,1998 a 99- zlato na MČR ,
16.místo na ME a 18.místo na MS, rok 2000-stříbro na MČR a v ČP, 2001-stříbro na MČR
v bike maratónu , 2002-2.a 3. místo v ČP, 2004-13.místo na ME v bike maratónu, 20052.místo v ČP v bike maratónu, 2006-čtyřikrát 1.místo v ČP v bike maratónu.
Lyže :
2000-14.místo na SP -Dolomiten Lauf a 32. na SP Marcia Longa
2005-9.místo Orlický maratón
2006-1.místo na Krkonošské 70 a 4.místo na Orlickém maratónu.
Zimní triatlon:
2007-6.,10. a 11.místo na SP v Rakousku,Francii a Německu a 2.místo ve štafetě, 12.místo na
ME v Lichtenštejnsku a 4.místo na MS v Itálii.Celkově na 8.místě ve SP 2007.
Jeho bratr Lukáš si našel oblibu ve snowboardech. V sezóně 2005 obsadil na MČR 9.místo ve
slalomu a na závodech FIS 9,10 a 12 místo.V následujícím roce skončil Lukáš na MČR
v paralelním slalomu i v ČP na 3.místě a ve FIS závodech na 4,9,12 a 15.místě.
V sezoně 2007 skončil na FIS závodech patnáctý ve Špindlu a dvacátý v Holansku,na
Evropském poháru se umístil na 26,35,40 a 48.místě.
Zpátky k činnosti klubu.
V roce 1991 začíná trénovat Standa Jirásek mladší a soustřeďuje kolem sebe další generaci
sdruženářů.V této době ještě nejsou počítače a tak děti stále ještě tíhnou ke sportu.
Mladí běžci také trénují pravidelně,i když již ne v takovém počtu závodníků jako dříve a
zúčastňují se závodů jenom po okolí.
Jolana Benešová je na 2.místě na Orlickém maratónu ,šestá na Jizerské 50.
O rok později vyhrává krajský závod ve Vrchlabí,na Pomezkách a je druhá ve Špindlu a na
Jesenickém maratónu a osmá na Jizerské 50.
Posledním sdruženářem z party ročníku 1976-79 je Jan Voborník,který končí se závoděním
v roce 1993 výbornými výsledky na MČSR v Harrachově sedmým místem v závodě
sdruženém a osmém ve skoku v žácích starších ročníku 1979. V žácích ročníku 1980 je zde
David Šrůtek na 7.místě. Vynikající závod zajel na Mistrovství ČSR v běhu v Jilemnici,kde
obsadil 9.místo,pouhých 8 sekund od bronzu.
V tomto roce naši veteráni získávají 3.místo na Krkonošské sedmdesátce.
Na skokanských můstkách s PVC montujeme halogenové osvětlení ,které se v zimním období
osvědčilo a umožnilo kvalitní trénink .Totéž se montuje i u běžecké buňky a sloužilo všem,
kdo chtěl po večerech trénovat.
7.3.1993 pořádáme další Jarní cenu Machova na všech můstkách. Na K19m skončil Plný
Tomáš druhý ,Standa Jirásek desátý,na K 34m David Šrůtek dvanáctý a na velkém můstku
vyhrál ml.dorost Pavelek Roman před Jakubem Jiroutkem a starší dorostence Bernát Pavel.
V tomto roce slavili úspěchy i běžci. V ženách vyhrála Jesenický maratón a Krkonošský
pohár Jolana Benešová.Veterán Franta Čepelka byl první na Orlickém maratónu a Jizerské
padesátce.
V létě jsme uspořádali poslední karneval na Kopci s americkým mandolinistou Jackem
Tottlem.Více než osmset diváků bylo spokojeno a my tím získali další nemalé prostředky na
činnost. Červnové karnevaly na Kopci měli tradici několik desítek let a byly považovány za
nejlepší v dalekém okolí.Ale i velikonoční zábavy v kulturáku ,které klub pořádal, měli svoji
pěknou atmosféru.V dobách komunistické prohibice se naléval tvrdý alkohol v suterénu před
kotelnou s uhlím a ty fronty ,co se tam tvořily.

V roce 1994 se veteráni na Krkonošské 70 umisťují na 2.místě a Jolana Benešová
vyhrává krajské závody v Králíkách,Jesenický maratón a na Mistrovství ČR -Hančově
memoriálu dojíždí v ženách na 14.místě.Na Mistrovství Krkonoš v Trutnově jsou na druhých
místech v běhu dorostu Doležal Tomáš a Hubka Miloš.v ženách vítězí Jolana Benešová.
Jolana ještě vyhrává jesenická maratón a běh na Pradědu,na Orlickém maratonu je druhá a na
Jizerské 50 třetí.Franta Čepelka vyhrává veterány na Orlickém maratónu ,na Jizerské 50 a
v německém Bavorském lese.
David Šrůtek vybojoval v kombinaci 4.místo na MČR v Desné v žácích starších a po
prázdninách odchází do Sportovního gymnázia v Jilemnici .Tomáš Plný je v Desné sedmý.
V roce 1995 se koná MČR sdruženářů a skokanů v Lomnici n.Pop. Tomáš Plný si ze závodů
veze stříbro za kombinaci a bronz za skok.Závody absolvuje na lyžích zkrácených z 250cm na
220cm. Tento handicap smazává svým velkým talentem.Za své výkony byl vyhodnocen mezi
nejlepšími sportovci okresu Náchod.
Franta Čepelka starší opět vyhrává 5.2. Orlický maratón ve veteránech.O dva týdny později
odjíždí Franta na sever Evropy a zúčastňuje se zde dálkových běhů. Na Vasově běhu na 90
km dojíždí v čase 6 hodin 28 minut 57 sekund úspěšně do cíle. O několik dnů déle se
umisťuje ve své kategorii na Finlandia maratónu na 29.místě .Jolana Benešová je na krajských
závodech první v Trutnově a druhá na Benecku a v Rokytnici.
Na letním Mistrovství 27.8.95 v Machově vybojoval Tomáš Plný stříbro v žácích starších a
Standa Jirásek v mladších žácích končí čtvrtý, Kubeček Pavel šestý a Kubeček Michal
osmý.
Začínají zase naplno pracovat mladí běžci,kteří se zúčastňují závodů v rámci kraje. Nejlepší
z nich je Eva Johnová a Martina Vrbová.
David Šrůtek se v kombinaci v dorostu umisťuje na MČR na 9.místě, Plný Tomáš ve starších
žácích na 5.místě a v mladších žácích Standa Jirásek na 7.místě.
18.10.1995 se lyžaři osamostatňují od nefunkční TJ Machov ,zakládají Borský klub lyžařů
Machov a předsedou se stává Doležal Vladislav,hospodářem Jirásek Stanislav mladší a
tajemníkem Doležal Milan.
V roce 1996 se jel 17.03. 1.ročník Borského ski krosu od Kukuldy přes Bor s cílem zase u
Kukuldy. Zúčastnilo se ho 27 lyžařů a za 24:55 min vyhrál Alex Ogorzalek .Jolana Benešová
je druhá na Jesenickém maratónu a pátá na Jizerské 50. Po této sezóně přestupuje do Ski
Jilemnice.
31.3.96 v Harrachově na Poháru Pavla Ploce získal stříbrnou medaily ve skoku Standa Jirásek
Poprvé vyjíždí nová generace kombiňáků na závody do německého Breitengergu,který se
stává na dalších více jak deset let machovským tréninkovým zázemím.Standa Jirásek
v mladších žácích je dvanáctý a Tomáš Plný ve starších druhý.
28.9.96 je v Machově opět MČR v kombinaci a to předžáků a žáků mladších. V předžácích na
6.místě skončil Pavel Jirásek a v mladších žácích je desátý Král Tomáš.
Tomáš Plný přestupuje do Dukly Liberec jako největší talent posledních let ve skoku.
Na podzim pracuje v Machově na velkém můstku chodící bagr a snaží se upravit profil bubnu,
aby se přiblížil novým parametrům.Hrana můstku se posouvá o 6 metrů dozadu. Můstek se
zvětšuje na K64 metrů. Na malém můstku K 19 se pokládá na nájezd keramika.
V roce 1997 obsadil na MČR v Desné v kombinaci Standa Jirásek 8.místo a na MČR v
družstvech v Harrachově byl společně s Jardou Wagnerem na 4.místě.
V poháru Olympijských nadějí v Harrachově byl Pavel Jirásek ve skoku na 9.místě.

Ve Světovém poháru skokanů na K 120 metrů v Harrachově dosahuje Tomáš Plný největšího
úspěchu ,když si doskakuje pro 18.místo v kategorii mužů. To zatím české skokanské dějiny
nezaznamenaly,aby se žák starší umístil takto vysoko.
V běhu opět bodoval Franta Čepelka druhým místem na Jizerské padesátce nad 60let.
V letním závodě v Breitenbergu je Pavel Jirásek třináctý a jeho bratr Standa osmý.
Na letním MČR v Novém Městě na Moravě skončil Pavel Jirásek v žácích mladších na
sedmém místě z 18 závodníků.
21.září se pořádal BKL Machov závod Českého poháru v severské kombinaci žáků a veřejný
závod ve skoku předžáků ,které vyhrál skok Mazurek Robert,druhý Krtička Michal.
V Českém poháru v severské kombinaci předžáků skončil Pavel Jirásek na 5.místě.Žáci
starší měli v Machově premiéru druhou částí kombinace, závodem na kolečkových lyžích.Jelo
se v Nízké Srbské za veliké účasti diváků. Po skoku třetí Standa Jirásek zajel pěkný závod a
ze třinácti závodníků projel v běhu cílem na prvním místě.
Na podzim přestupují do našeho klubu kombiňáci Standa Petružela a Martin Vavruša
z Rožnova a skokan Petr Hlubuček z Liberce.
V roce 1998 je na M ČR dorostu ve skoku je Martin sedmý v mladším dorostu a Petr
Hlubuček na 10.místě ve starší kategorii a representoval nás také na Kontinentálním poháru v
Liberci. Pro stříbro si doskočil Tomáš Plný již v barvách Dukly.
Standa Jirásek se na MČR starších žáků v kombinaci umisťuje na 8.místě 34 vteřin za stupni
vítězů a stejný výsledek zopakoval i ve skoku.Za výsledky roku 1997 se Standa Jirásek
poprvé dostal mezi nejlepší sportovce okresu Náchod.
V létě to pokračovala další návštěva střediska Michaela Uhrmanna v Breitenbergu v závody
Dolnald Cupu 98 . Pavel Jirásek skončil osmý a mezi staršími žáky jeho bratr Standa čtvrtý.V
té době nás již Michael Uhrmann zásobuje nejen radami ale i skokanskými kombinézami.
Přes léto se kombiňáci připravovali také v Ramsau na můstku K 90metrů a na ledovci
Dachstein.Na mezinárodním závodě Velké ceně Lomnice skončil Martin Vavruša na šestém
místě ve skoku dorostenců.
Na Lomnickém oplatku kombiňáků s mezinárodní účastí byl mezi nejmenšími Petr Schwarz
šestý, Šváb Michal desátý a Diviš Miloš dvanáctý.V kategorii ročníku 1989 je Róba Mazurek
čtvrtý,Bartoň Vladimír sedmý a Krtička Michal osmý.V žácích mladších skončil Pavel Jirásek
čtvrtý.V dorostu je Standa Jirásek třetí stejně jako junior Martin Vavruša mezi muži.
V Borském poháru 98 v kombinaci skončil Šváb Michal třetí a Diviš Miloš pátý v předžácích
a Jirásek Pavel čtvrtý v mladším žactvu. Na Kaml Cupu v Harrachově byl Pavel Jirásek šestý
a Král Tomáš desátý.Čokoládovou cenu mladšího dorostu ve Frenštátu vyhrál Tomáš Plný již
v barvách Dukly Liberec.
Běžci se zúčastňovali okolních přespoláků a okresních závodů vesnických TJ,které většinou
vyhrávali. Nejlépe si vedl Šolc Víťa,který obsadil ve velké konkurenci Mistrovství
Krkonošského svazu lyžařů v Trutnově 2.místo v předžácích a Martina Šolínová byla osmá.
I my jsme uspořádali Borský kros a vesnický přebor.
Během roku 1998 provedl Standa Jirásek časově rozsáhlou delimitaci majetku z ČSTV na
BKL , a tak jsme byli konečně majiteli pozemků,které jsme si sami koupili již v dřívějších
dobách.
Na valné hromadě klubu 3.9. byl za předsedu zvolen Standa Jirásek mladší a Vláďa Doležal
dostal titul čestného předsedy .
Na prvním RKZ v prosinci v Harrachově skončil v kombinaci Martin Vavruša třetí a Standa
Petružela čtvrtý.David Šrůtek a Standa Jirásek shodně šestí.

Rok 1999
24.ledna pořádal náš klub Mistrovství Krkonoš v běhu volně. Dorostence starší vyhrál Martin
Vavruša a druhý skončil Standa Petružela. V mužích nenašel přemožitele Tomáš Doležal.
17.února se jel druhý Borský ski kros ,který vyhrál Rohlík Michal z Police a druhý skončil
domácí David Šrůtek.
Na MČR kombiňáků 20-21.2.99 v Lomnici získal Martin Vavruša stříbro a Standa Petružela
byl sedmý a ve sprintu byl Martin na 4.místě a Standa šestý. O měsíc později vybojovali ve
sprintu družstev čtvrté místo o 2 vteřiny za Duklou Liberec.
V zimě se uskutečnil náborový závod v běhu a ve skoku pro machovskou mládež.
V létě jsme opět zavítali do Breitenbergu, kde ve skoku v žácích do 9 let skončil na 5.místě
Michal Šváb a sedmý Miloš Diviš. V žácích do 10let byl Róba Mazurek sedmý a v žácích do
11 let Pavel Jirásek šestý.Standa Jirásek skončil v mladším dorostu pátý a ve starším Martin
Vavruša sedmý.
Na Hůrce vzniká nový můstek na 6 a 13 metrů s umělou hmotou.Celý nájezd se musel ručně
vykopat do opuky do hlubky 1,5 metru.Práce vykonali brigádníci z Ukrajiny společně se
Standou Jiráskem.První najetí provedl Pavel Jirásek a Milan Řehůřek.Oba skočili až daleko
na rovinu a tak se můstek během dvou dnů upravil do regulérní podoby a zkrátil nájezd.
Konečně jsme měli pro nejmenší skokany můstek,kde se začínající učili prvním skokům.
V létě kupujeme za 135.tisíc Kč od majitele pozemky pod našimi můstky s umělou
hmotou.Cena to byla veliká,ale neměli jsme na výběr.Buď dát pozemky do původního stavu
nebo za tuto cenu odkoupit.
Na Velké ceně Lomnice získal Martin Vavruša bronzovou medaily ve starším dorostu.
21.8.99 v Rožnově byl v kombinaci mužů David Šrůtek šestý a Standa Jirásek v dorostu
druhý a celkově jedenáctý.Výsledek mohl být ještě lepší,ale rozhodčí poslali Davida a Standu
na kolečkových lyžích do jednoho okruhu navíc.
11.09.99 se konalo MČR v letní kombinaci v Novém Městě na Moravě a Michal Šváb zde
vybojoval v nejmladších žácích stříbrnou medaili. Ve starších kategoriích skončili Róba
Mazurek a Pavel Jirásek na 6.místě.
O týden později odjeli skokani poprvé do bavorského Auerbachu a hned dosáhli pěkných
výsledků.Michal Šváb a Róba Mazurek byli druzí do 10let a 11let, Pavel Jirásek vyhrál
kategorii 12-14 let a Standa Jirásek juniory.
Po tomto vítězství musí Pavel ze zdravotních důvodů se skoky přestat..Stejně jako bratři
Doležalové, i on se po třech letech léčení vrací zpět ke sportu i když k jinému.Jako florbalový
brankář mužů se ze 4.ligy s FTS Florbal Náchod probojoval do ligy první.
První říjnovou sobotu roku 1999 se opět konalo v Trutnově Mistrovství KSL v krosu.V
předžácích byl Matěj Hejnyš třetí stejně tak se umístil i Tomáš Biňovský v mladších žácích a
Víťa Šolc byl čtvrtý,Eva Johnová byla ve starších žačkách osmá a své pěkné výsledky
zopakovali i na domácím krosu.
3.10. se konal v Harrachově mezinárodní závod. Michal Šváb zde obsadil v žácích 1990-91
třetí místo ve skoku a druhé v kombinaci.
O dva týdny později 17.10. vyhrál Michal domácí Borský pohár v kombinaci a Miloš Diviš
skončil sedmý. Róba Mazurek v žácích mladších byl čtvrtý.
9.ledna 2000 se zúčastnil Župních závodů v běhu v Králíkách Franta Čepelka mladší a skončil
na 4.místě.
Na RKZ kombiňáků 20.1. v Lomnici vybojoval mezi dorostenci Martin Vavruša druhé místo.
V únoru v Harrachově skončil v RKZ dorostenců starších ve skoku na třetím místě Standa
Petružela a tentýž víkend přidal do své sbírky stříbrnou medaili v MČR v kombinaci.Martin
Vavruša byl pátý.

Na závodech Olympijských nadějí v Lomnici se ve skoku umístil Michal Šváb na 6.místě a
v kombinaci na 4.místě.
14.října 2000 jsme se stali pořadateli letního MČR v severské kombinaci žáků a Michal Šváb
získal pro Machov stříbrnou medaili v ročníku 1990. Miloš Diviš byl 19 a Milan Řehůřek
21.Ve starší kategorii Róba Mazurek jedenáctý.
Ještě jsme na závěr sezóny uspořádali Mistrovství Machova ve skoku.Skákalo 14 dětí.
2001
V této zimní sezoně jsme pořádali v Machově náborový běh pro místní děti,kterých přišlo 15
a jeli jak volně,tak i klasicky.Byl mínus jeden stupeň a mazal se jednotně bílý SWIX +1,-2°C.
Koncem zimy je jel další ročník Borského ski krosu,kde v dorostu vyhrál Standa Jirásek,v
ženách Jolana Benešová a mužích Jirka Beran a ve veteránech Ferda Beneš.
Přes léto jsme se zúčastňovali závodů na kolech,duatlonu a stále upravovali stávající můstky.
Skoku se věnuje opět kluků a dvě dívky.Po šestnácti měsících se vrací na můstky i jediný
dorostenec Standa Jirásek.
Zase jsme kvalitně potrénovali v Breitengergu, kde trénovali žáci na malém můstku a Standa
pod vedením trenéra Petere Wuchera společně s Michaelem Uhrmannem na velkém můstku.
Následně v závodě byl Michal Šváb na druhém a šestém místě a Miloš Diviš na 10 a 12.místě
z 28 závodníků. Standa Jirásek byl v kategorii do 17 let na 6.místě.
Na machovském mistrovství skákalo v srpnu 12 kluků a dvě dívky Alžběta a Magda
Scholzová.
Opět jsme dostali pozvánku k závodům na 23.9.do Auerbachu. První místo vyskákal v
dorostu Standa Jirásek,druhý v žácích 12-14 na K 22 byl Miloš Diviš a třetí Milan
Řehůřek.Třetí v žácích 11 byl Petr Schwarz a pátý v žácích 12 na K 40 Michal Šváb.
V říjnu se konal mezinárodní závod Kaml Cup v Harrachově. Závodilo zde devět machováků
a nejlepší byl pátý Petr Schwarz v ročníku 1991. Za zmíňku stojí 7.místo Magdy Scholzové
v severské kombinaci mezi 17 kluky roč.1994.
13.října se konal další ročník Borského poháru žáků v severské kombinaci. Z dvanácti
domácích závodníků se nejlépe umístil Michal Šváb na 3.místě v žácích mladších,když vyhrál
běh o 22 vteřin před druhým v pořadí.Pátý byl Petr Schwarz.
Koncem října jsme za umělého osvětlení uspořádali poslední závod ve skoku pro naše děti se
skokanskou vložkou pro starší pány na K 6metrů na patkách.

2002
Hned na začátku roku jsme využili příznivých sněhových podmínek a upravili jsme všechny
můstky již před Novým rokem a hned jsme uspořádali na velkém můstku závod ve skoku o
Pohár BKL. Startovalo 22 závodníků ze šesti klubů včetně Dukly Liberec. Závod dorostenců
vyhrál Aleš Vodseďálek před Tondou Hájkem a Lukášem Hlavou. V mužích byl nejlepší
Patrik Chlum.Závod o rekord můstku vyhrál Vodseďálek Aleš společně s Lukášem Hlavou a
nový rekord má délku 64metrů. I když stráň je dlouhá pro skoky za sedmdesát metrů, chybí
nájezdová rychlost. Při závodě o nejdelší skok se řešilo zvýšení rychlosti nebývalým
způsobem. Závodníka prostě dva pořadatelé uchopili každý za jednu ruku a z nejvyššího
nájezdu ho rozstrčili.Závod měl i vynikající diváckou kulisu v počtu 580 platících diváků.
Toto byl zřejmě poslední závod na tomto starém můstku na Hůrce ale byl velice krásný.
Běžecké tratě byli upraveny také velmi brzy jak na klasiku ,tak i na bruslení od Kukuldy až po
Nouzín.

O týden později se v Machově běžel pohárový závod Krkonošského svazu lyžařů volnou
technikou.Jolana Benešová byla v ženách třetí a čtvrtý Standa Jirásek v dorostencích.
Na závěr sezony na MČR v kombinaci v Harrachově skončil v žácích mladších Michal Šváb
na osmém(třetí po skoku) a Miloš Diviš na 11 místě.Ve starších žácích se umístil na 15.místě
Róba Mazurek.
Na jaře se povedl nevídaný kousek panu Nedomlelovi z Vysokého,když dokázal nastavit
Standovy skokanské lyže z 272 cm na 283 cm.Vzhledem ke své výšce měl Standa handicap
oproti menším skokanům,protože delší lyže v té době nikdo nevyráběl. Skokačky se osvědčili,
sloužili celou sezónu a v létě v Oberhofu na nich skočil klubový rekord 123 metrů.
Opět jsme trénovali začátkem léta v Breitenbergu a zúčastnili se jejich závodu.Ale tentokrát
bez větších úspěchů.
Zakoupili jsme malou Paparolbu z Německa na úpravu tratí.Několik sezón se s ní trápil a tratě
perfektně projížděl Lukáš Doležal.
Několik desítek hodin jsme strávili údržbou našich můstků a tratí.
Na velké Hůrce jsme vybagrovali můstek K 14 a K 8 pro zimní provoz ,protože stromy podél
můstků s hmotou vyrostli a sníh nepropadne na dopad ani na nájezd.Tyto můstky zabezpečí
trénink již při 10cm sněhu.
V této době stagnují mladí běžci a je jich málo.
V září se koná v Lomnici MČR žáků v kombinaci a zde se nejlépe umísťuje v předžácích
Kubeček Jakub na 5 místě a Michal Šváb v žácích straších na 6.místě.
V Auerbachu vyhrává 15.9.svoji kategorii Milan Řehůřek,Standa Jirásek nejmladší je
v mužích druhý a Michal Šváb v žácích sedmý.
Na můstku K 6 a K 13 se pokládá místo keramiky nová nerez stopa,kterou vyrobil Standa
Jirásek mladší. Na ostatních můstkách se stále snažíme udržovat již chátrající hmotu na
dopadu,aby mohla ještě sloužit a skoky byly bezpečné.
Na říjnovém mezinárodním Kaml Cupu vyhrává skok i sprint v předžácích Magda Scholzová,
Blecha Tomáš je druhý ,v nejmenších žácích je Dan Kubeček sedmý a kombinaci starších
žáků mezi 17 závodníky vyhrává Michal Šváb.
12.října je na programu opět Borský pohár .Z našich se nejlépe umístil na 6.místě
v předžácích Dan Kubeček a na třetím místě ve starších žácích Michal Šváb.
2003
Machovu byl na 25.ledna přidělen RKZ v severské kombinaci a skoku žáků,dorostenců a
mužů.Jelikož nebyl v Machově sníh,rozhodl se klub uspořádat tento závod v Harrachově a
navíc k tomuto závodu uspořádat od žáků po muže veřejný závod ve skoku.Vše se odehrávalo
na můstku K 70 metrů. Několik našich členů již od čtvrtka rána připravovali s velkou pomocí
harrachovských dobrovolníků v čele s bratry Slavíky můstek a zázemí závodu. Závod skončil
úspěšně.Ve skoku závodilo 60 skokanů z osmi klubů a v kombinaci 31 závodníků.Michal
Šváb skončil v žácích šestý stejně jako Standa Jirásek mladší v mužích.
O týden později byl v žebříčkovém závodě v Harrachově Standa mezi juniory třetí a Michal
osmý v žácích.
Pravidelně se zúčastňujeme závodu OP vesnických TJ v běhu a v každé kategorii,kterou jsme
obsadili jsme také vyhráli.
Na MČR v kombinaci v Harrachově vybojoval Standa Jirásek v Juniorech do 20 let
bronzovou medaily.
V Trutnově se 1.3. jelo Mistrovství KHK a David šrůtek skončil v mužích na sedmém místě.
Mladí běžci i kombiňáci se přes zimu zúčastnili několika závodů a skončili ve druhé polovině
závodního pole.
V létě opět začínáme s žáky a staršími sezónu v Breitenbergu a v červenci Kuba Jiroutek a
Standa Jirásek, které trénuje Standa Jirásek starší, odjíždějí k závodům Georg Thoma Pokal

do Bad Gruessbachu. Zde se scházejí nejlepší slovinci, německé a švýcarské béčko a výběr
francouzů. Kuba je čtvrtý a Standa dvacátý třetí. Po závodech kluci trénují tři dny
v Hinterzartenu a domů odjíždějí se slibnou formou.Standa v srpnovém Hop Cupu
v Harrachově končí mezi muži na 6.místě a v německém Auerbachu na místě prvním.
27.9.2003 se jede dvoudenní Mistrovství ČR v letní kombinaci. První den je jeden skok a běh
na bruslích z Jablonečku na Vysoké. Po žaludečních problémech Standa Jirásek dojíždí mezi
juniory do 20 let na čtvrtém místě .Příští den jsou na programu dva skoky a běh na 15 km a to
je již Standa fit a získává stříbrnou medaili. Je to super výsledek, ale pozvánku do Dukly
Liberec nedostává.....V dalším závodním období nastávají problémy s kolenem a to se odráží
na výsledcích.
11.října jsme uspořádali další ročník Borského poháru ,tentokrát jen ve skoku a za slabší
účasti závodníků.Vžácích do 10let byl Weissar Petr šestý v o rok starší kategorii Chalupníček
Patrik pátý a v žácích 14 Michal Šváb pátý a Milan Řehůřek šestý.
Poslední říjnový víkend pořádala TJ Desná MČR žáků v letní kombinaci a Michal Šváb
skončil na sedmém místě.
Na podzimní VH klubu byl zvolen předsedou Standa Jirásek, místopředsedou Mirek Šrůtek
machovský,hospodářem Lída Ducháčová a dalšími členy Kubín Jarka a Pavel Šváb.Velká
diskuse probíhala o sportovní činnosti dětí a společném majetku s TJ -Kukuldou.
Standa Jirásek navíc pracuje jako místopředseda revizní komise Svazu lyžařů ČR , v radě
úseku severské kombinace SLČR a jako předseda skoku a kombinace při Krajském svazu
lyžařů.
2004
V Trutnově je běželo 10.ledna Mistrovství KHK volně a David Šrůtek v můžích obsadil čtvrté
místo.
21.ledna pořádal Harrachov Světový pohár B a Standa Jirásek mezi muži skončil na 52.místě .
Na MČR v Liberci skončil mezi juniory na 6.místě.
Od 15 do 20.2. pořádal Středočeský kraj První zimní olympiádu mládeže.Skoky a kombinace
se odehrávala v Desné v Jizerských horách .Za Machov se zúčastnil Michal Šváb a skončil na
4.místě
V Polici se 21.2. běží Pohár KHK klasicky a bruslař David Šrůtek končí v mužích na 5.místě.
Muži získávají první místo na Krkonošské sedmdesátce.David Šrůtek je třetí na Mistrovství
Královéhradeckého kraje ve sprintu v Deštném.
V Dolečku u buňky pořádáme pro nejmenší děti poprvé běh na lyžích při pochodních,který se
moc líbí i když s některými dětmi musejí běžet maminky aby se ve tmě nebály.Některé starší
děti se dokázali ztratit.Na závěr je táborák s opékáním buřtů a ohňostroj.
V Harrachově pořádají koncem zimy Mistrovství ČR žáků v kombinaci a v žácích 14 se
Michal Šváb umisťuje na 6.místě.Stejný výsledek zopakoval o týden později i na RKZ
v Liberci. Na můstkách pokračuje přes léto série škod,způsobených malými viníky,kteří
nebyli z různých důvodů vypátráni nebo povoláni jejich rodiče k odpovědnosti.Škody dosáhly
několika tisíc korun. Aby toho nebylo málo, při těžbě dřeva nám řidič traktoru s kládami
rozbil celý dojezd s hmotou,včetně mostečku a zatravnění. Škoda byla vyčíslena jen
v materiálu přes 90 tisíc a to jsme nepočítali vlastní práci na obnově.
27.8.2004 se v Harrachově konal letní Světový pohár A v severské kombinaci,do kterého se
kvalifikoval i Standa Jirásek. Skončil na 35.místě.O měsíc později byl na mezinárodním MČR
v mužích na 9.místě
Na podzim jsme zaplatili 50 tisíc za opravu našeho stařičkého sněžného skútru ,abychom
mohli připravovat tratě nejen pro naše závodníky ale i pro turisty,kteří díky našim tratím sem
jezdí z velké části okresu.Bohužel jsme v Machově již dvacet let jediní,kteří pro turistiku
dělají konkrétní věci a bez dotací.

2005
Začátkem roku se koná v rakouském Innsbrucku a Seefeldu zimní Universiáda-mistrovství
světa vysokoškoláků. V krásném prostředí a za ideálního počasí se zde utkává tisícovka
závodníků v devíti odvětvích .Česko representuje i náš závodník Standa Jirásek a trenérem
družstva severské kombinace je jeho otec. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Slavík a to třetí
a šesté místo. Standa skončil na místě devatenáctém a dvacátém prvním. Soutěže byly velice
kvalitní ,například vítězem kombiňáckého sprintu se stal olympijský vítěz Georg Hettich.
V závodě družstev musel nastoupit i skokan Kyncl a společně skončili na 7.místě. Na oplátku
pomohl Standa a Tomáš skokanskému družstvu také k sedmému místu ze šestnácti družstev.
Standa se zde musel poprvé podrobit dopingové kontrole.I když byla negativní,nic
příjemného to nebylo.
Na domácím sněhu jezdí muži na lyžařské běhy a maratóny i do sousedního Polska.
David Šrůtek byl na 4.místě v Biegu Gwarkow a na Mistrovství KHK a finále poháru 20.3.
v Trutnově na 2.místě.
V Dole pořádáme skoky pro nejmenší,kterých se zúčastnilo 8 skokanů a v Dolečku pokračuje
další běh při pochodních.
V létě dáváme opět do opravy skútr Buran, nové pásy a zapalování stojí 35 tisíc korun.
Na podzim se naváží nová hlína na dojezd a provádí se urovnání terénu a kolejí po těžbě a
nové zatravnění.
3.září pořádáme další ročník Borského poháru.Poprvé s mezinárodní účastí,ale bez větších
úspěchů domácích závodníků a v říjnu jsme uspořádali náborové skoky na malém můstku za
účasti 8 závodníků.
Nesmíme na tomto místě zapomenout na krásný závod ,který pořádá Milan Hejnyš a tím je
v tomto roce již druhý ročník Lhotského struhadla. Jak už název napovídá,něco tam asi bude
drhnout. Aby né, když se běží na lyžích po silnici.A nejlépe v dobovém oblečení.Je to krásná
zábava,která láká hodně závodníků i diváků.
Začátky tohoto závodu zřejmě byly položeny po jednom karnevalu na Boře v sedmdesátých
letech , který končil v hospodě na Končinách. Traduje se ,že v neděli ráno několik bujarých
lyžníků předjíždělo na holé silnici na svých ski babičky jdoucí do kostela.
2006
Hned na začátku ledna se do Machova sjíždějí závodníci z celého kraje na Pohárový závod
KHK klasicky.Mezi stovkou závodníků slavíme i my pěkná umístění,mezi které patří 4. a 5.
místo Jirky Falty a Matěje Švába v nejmladších žácích.
22.ledna pořádáme mezikrajský závod ve skoku a kombinaci žáků. Závod se koná na malých
můstkách u velké Hůrky a je provázen 18°C mrazy.Ve skoku je mezi předžáky čtvrtý Jirka
Falta,pátý Lukáš Kubeček ,sedmý Tomáš Ševců a desátý Matěj Šváb a v žácích třetí Jirka
Štantejský. V kombinaci skončil na druhém místě Jirka Falta a čtvrtý Matěj Šváb a mezi žáky
třetí Jirka Štantejský.
David Šrůtek a Tomáš Doležal vyhráli v Trutnově Mistrovství Královéhradeckého kraje
v běhu dvojic.Marek Kincl byl první na závodech v polské Opawě ,druhý v Biegu narciarskim
Ziemi Bystrzyckiej a třetí v Biegu Gwarków.
V únoru se konalo v Lomnici nad Popelkou MČR žáků v severské kombinaci.Naši zástupci se
umístili v první polovině startovního pole.Jirka Štantejský byl osmý a Lukáš Kubeček
dvanáctý.Ve skoku se zde konal RKZ a Jirka skončil na 15.místě a Lukáš na 19.místě.
Začátkem března na Ještědu byl při RKZ ve skoku Jirka desátý a Lukáš po pádu v prvním
kole dvacátý.V kombinaci skončil Jirka na krásném šestém místě a Lukáš na 10.místě
8.3. pořádal LSK Lomnice republikový závod Olympijských nadějí.Také zde jsme
zaznamenaly pěkná umístění. V předžácích 1999 skončil na druhém místě Daniel Kubeček a

čtvrtý jeho bratranec Tomáš Kubeček.Oba jsou ročník 2001.V žácích ročníku 1998 byl Lukáš
Kubeček na šestém místě,stejně jako v kategorii 1997 Jirka Štantejský.
A jelikož byly příznivé sněhové podmínky i u nás v Machově ,uspořádali jsme v sobotu 11.3.
Jarní cenu žáků ve skoku a večer další ročník běhu při pochodních s táborákem a opékáním
buřtů na závěr. Skákalo 12 a běhu se zúčastnilo 24 dětí.
V létě se opět účastníme vesnických závodů v atletice a dosahujeme předních umístění od
žáků po muže.Také jsme zkusili poprvé duatlon na Špince .Nejlépe se z malých umístil Jakub
Falta na třetím místě.
Borský kros byl na programu 18.6. a hlavní kategorii vyhrál Karel Šesták před Dušanem
Kožíškem a pátý byl Marek Kincl.6áci zaznamenali tyto výsledky.Zvítězili Kubeček Tomáš a
Jirka Štantejský a Šolc Víťa ,druhá místa obsadili Kubín Jakub,Kubínová Zuzana a Hejnyš
Matěj a třetí byl Šváb Matěj a Kubeček Lukáš.
Po roce pauzy zaviněné operací kolena se na můstky vrací Standa Jirásek a 2.7. na závodech
v Breitenbergu si doskočil mezi muži pro deváté místo.
Ve skokanském areálu jsme zbourali starou tribunu rozhodčích ,která nevyhovovala a sloužila
jen pro velký můstek a začali s výstavbou nové.Poprvé jsme dostali dotaci z úseku severské
kombinace na údržbu malých můstků. Během jarních měsíců jsme položili na můstek K 19
metrů novou nerez stopu místo keramiky,která již byla popraskaná. V létě jsme přebudovali
profil můstku K 13 , kde jsme ručně navezli kolem 12 m3 jílovky a namontovali podél
dopadu bednění,opravili stávající čerpadlo a provedlo se dodavatelsky přeložení hmoty a její
oprava.
V tomto roce nám také poprvé přispěla obec Machov na úpravu běžeckých tratí částkou
30tisíc.Kč.Celá částka se spotřebovala na nákup benzínu. Náš skútr prošel velkou
opravou,která stála 35 tis.Kč.
V srpnu mají žáci Lomnický oplatek. V předžácích získává bronzovou medaili Kubeček
Tomáš a v ročníku 1997 je Jirka Štantejský na šestém a Tomáš Ševců na desátém místě.
V říjnu na závodech v Liberci se skoky do kombinace moc nepovedly ale v běžecké části byl
Lukáš Kubeček třetí a Ševců Tomáš pátý z 28 závodníků.
2007
Nastává nejhorší zima za poslední desítky let. V Machově jsme nebyli schopni upravit žádný
můstek a tak děti žádné závody neabsolvovali.
V kombinaci závodí pouze Standa Jirásek,který v prosinci odjíždí na třicet skoků do Ramsau
a půlce ledna odjíždí do italského Pragelata na Univesiádu Torino 2007.
Po třech dnes větrného počasí se tři závody kombiňáků vměstnaly do náročných tří dnů.Ve
stínu je celý týden 16 stupňů nad nulou a na slunci 24 stupňů.V půli ledna kvetou v Pragelatu
ve výšce 1800 m. nad mořem kočičky. V klasickém závodě Standa končí na 19 .místě a ve
sprintu na 25.místě. Ve družstvech spolu s Tomášek Slavíkem a Jirkou Kutalem končí na
bodovaném 6.místě .
Od jara opět pracujeme na údržbě můstků.Opět jsme dostali od úseku severské kombinace
z programu Údržba malých skokanských můstků dotaci 140 tisíc korun . Vyměnili jsme
nájezdovou stopu na K 34metrů a srovnaly vlny na nájezdu, položili jsme 170 metrů
přívodního kabelu od Kukuldy k můstkům , dokončili tribunu rozhodčích a vybetonovali
patky pro nové schodiště u můstku K 13 metrů. Schodiště kompletně v pozinku dodala a
instalovala firma PROTO CZ.
Začátkem června jsme pod můstky uspořádali pěkný trojboj pro nejmenší zakončený
táborákem.Zúčastnilo se 26 dětí.
Týden na to 9.června děti i dospělí závodili na vesnickém přeboru v atletice a ve svých
kategoriích končili na stupních vítězů.

17.června pořádáme tradiční Borský kros poprvé s mezinárodní účastí.Vítězem se stává
v hlavní kategorii polský atlet Lešek Zajac.
Za náš klub začaná závodit ve skoku a kombinaci devět kluků z nedaleké Lubavky v Polsku.
Prvním společným zájezdem byl tréninkový kemp opět v Breitenbergu. Dalším kvalitním
soustředění v Ramsau. Alžběta Scholzová postupně přechází na můstky K 35 metrů a v září
již skáče v Novém Městě na Moravě na K 64 metrů.
1.září pořádáme již 23.ročník Borského poháru žáků ve skoku a kombinaci. Za toto dlouhé
období prošla přes machovské můstky většina representantů v kombinaci. Počínaje Milanem
Kučerou ,Láďou Ryglem ,po Pavla Churavého ,Tomáše Slavíka a další.Právem jsme se letos
přihlásili k Programu na rekonstrukci malých můstků,neboť nás k tomu opravňuje nejen
historie s nepřerušenou prací na úseku skoku a kombinace po několik desítek let bez
placeného trenéra ,ale také již katastrofální stav umělé hmoty,kdy skoky na ní jsou na hranici
bezpečnosti.
Z našich závodníků byla v Borském poháru nejlepší ALŽBĚTA Scholzová,která vyhrála
skoky na K 35 metrů.
Dorostenec Kornel Makarewicz bodoval 4.místem ve skoku v českém poháru v 2.září Novém
Městě.
16.září se běží Krajské finále vesnických TJ v krosu a zde vyhrávají své kategorie Víťa
Šolc,David Šrůtek a Marek Kincl.Druzí jsou Jakub Kubín,David Plný a Standa Jirásek
starší.Osmý je v nejmladší kategorii Julián Kincl.
O týden později se jede v Harrachově mezinárodní Mistrovství ČR v severské kombinaci
dorostu,juniorů a mužů.Martin Szota je v dorostu na 14.místě a Kornel Makarewicz
sedmnáctý. V mužích Standa Jirásek desátý.
Na závěr výsledkového servisu ještě několik perliček ze skokanského prostředí.
V roce 1987 při prvních tréninkách na sněhu na K 34 metrů nebylo moc sněhu,přesto se šlo
trénovat. Tomáš Doležal skok neustál a jak tak jel po břiše dolů ,lyže se mu zachytila o oko
sítě a tak tam zůstal visel.
V roce 1993 jsme měli na K 34metrů ještě stopu z PVC a nebyla ideálně rovná. A tak jednou
Tomáš Plný jel a nedojel. Druhá vlna v půlce nájezdu ho rozhodila a skončil mezi lesními
jahodami,které rostou podél nájezdu.
V roce 1996 se konaly skokanské závody ve Frenštátu a David Šrůtek jako mladší dorostenec
skákal na devadesátce. Po jeho skoku s pádem ,hlásil hlasatel : závodník číslo 12 vypadl
z bot.Davidovi při odraze praskla tkanička a za letu přišel nejen o lyži ale i botu.Pád skončil
šťastně.
V roce 2002 v Machově na hmotě byl pravidelný trénink. Milan Řehůřek skáče na K19 metrů
a po dopadu jde hned mezi lyže. A jak tak koukáme, Milan jede po břiše dolů a podél něho
z každé strany lyže i s botami.Tento pád je nahrán na video.
V zimě roku 2003 trénuje Standa na harrachovské devadesátce.Najednou koukáme,on letí o
jedné lyži a druhá jede po svahu dolů.Skočil padesát metrů ,dopadl na tu svoji jednu lyži a
v telemarku dojel až do prohybu a tam šel na záda. Také tento skok je na videu.
Na závěr ještě několik vět ze současnosti.
Od podzimu trénuje nejmenší děti Blanka Plná a ostatní Standa Jirásek .Děvčata kolem 10-14
let bude v krátké době trénovat další z mladých trenérek,stejně tak i chlapce,což je velice
potěšitelné.
Myslíme si,že lyžování k Machovu vždy v dřívějších dobách neodmyslitelně patřilo a i
v dobách budoucích patřit bude.Máme fungující výkonný výbor i dostatečnou základnu
dobrovolníků i vyškolené rozhodčí,kteří vždy přišli pomoc ,jak v létě ,tak i v zimě .Také
mládež v Machově je stále ještě sportovně založená se zděděnými geny po Vás starších. A to
je důležité.Když se k tomu připojí i zájem rodičů a školy, nebude o lyžaře v Machově nikdy
nouze.

Zůstaňte , prosím, lyžování i nadále věrni, tak jako tomu bylo do dnešních dnů.
Jménem BKL Machov Vám všem moc a moc děkuji.
Stanislav Jirásek
předseda BKL Machov

Na závěr.Děkuji Vám všem za dnešní setkání,které jistě ještě dnes nebude končit.
Přejeme Vám všem, přátelé, příjemný zbytek večera, Vašim rodinám klid ,pohodu a lásku
v čase vánočním a pevné zdraví v roce 2008 i letech příštích.

