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Amálie Gottwaldová ze Spešova 
přivezla z ME bronzovou medaili

	 Amálie	Gottwaldová	(13	let),	která	žije	ve	Spešo-
vě,	vybojovala	v	dresu	české	reprezentace	bronzovou	
medaili	na	ME	mládeže	v	horských	kolech.	Závod	
se	konal	v	 italském	vysokohorském	středisku	Pila	
(1800	m	n.m.)	poblíž	Francie	a	Švýcarska	ve	dnech	
28.	6.	–	3.	7.	2021.	 Celkem	 se	 sportovní	 události		
zúčastnilo	na	600	závodníků	(13–16	roků)	z	30	zemí.	
Mládežnická	 reprezentace	ČR	ukázala	 své	kvality		
a	dovezla	celkem	5	medailí	včetně	jedné	nejcennější.

	 Amálko,	jak	se	holka	ze	Spešova	dostane	k	reprezen-
tačnímu	dresu	a	účasti	na	ME?
	 No	celkem	 těžce	(úsměv).	Nejdřív	 jsem	se	 svými	
výsledky	z	 loňské	sezóny	dostala	do	skupiny	 lvíčat,	
taková	mládežnická	reprezentace.	Na	Českém	poháru	
horských	kol	2020	jsem	skončila	celkově	2.	Ve	lvíča-
tech	je	nás	kolem	dvaceti,	absolvujeme	společná	sou-
středění.	A	pak	jsem	se	musela	ještě	nominovat,	tedy	
být	jedna	ze	dvou	nejlepších	starších	žákyní	na	třech	
nominačních	závodech.	Ty	se	jely	v	rámci	Pražského	
poháru	MTB.	To	se	podařilo	mně	a	mojí	kamarádce	
Hance	Vikové	z	Dukly	Praha.
	 Jak	probíhal	tvůj	závodní	pobyt	v	Itálii?
	 Celá	naše	reprezentační	skupina,	bylo	nás	15	plus	3	
trenéři,	bydlela	na	hotelu	přímo	ve	středisku.	Společně	
jsme	trénovali,	jedli,	trávili	volný	čas,	radili	se	a	vzá-
jemně	si	fandili.	Užili	jsme	si	kopec	srandy	a	pro	mě	
to	byl	skvělý	týden.	Jasně,	byly	i	nervičky	před	závo-
dem,	ale	to	je	normální,	to	k	tomu	patří.	Bylo	fajn,	že	

tam	jako	fanoušci	byli	i	mamka,	taka	a	mladší	ségra.	
Bydleli	 jinde,	 ale	 při	 závodech	 tam	 samozřejmě	
vždycky	byli	a	fandili	:-)	A	na	dálku	mne	podporoval	
trenér	Jirka	Vašíček.	
	 Kolik	jsi	měla	během	ME	závodů?
	 Celkem	čtyři.	Druhý	den	po	příjezdu	to	byla	indivi-
duální	časovka,	startovala	jsem	jako	úplně	první,	cel-
kově	jsem	měla	7.	nejrychlejší	čas	z	asi	90ti	závodnic.	
Tím	jsem	se	nominovala	na	závod	XCE	(Eliminátor).	
Pak	 se	 jel	 závod	 štafet,	 já	 plus	 dva	 kluci	 (Dominik		
Kukla	a	Richard	Severyn).	Povedlo	se	nám	to	a	dojeli	
jsme	na	5.pozici.	Při	čtvrtečním	závodě	Eliminátoru	
(vždy	startují	4	a	2	z	nich	postupují	dál)	jsem	se	probo-
jovala	do	malého	finále	a	skončila	6.
	 A	v	pátek	přišel	hlavní	závod?
	 Ano,	 startovalo	 nás	 padesát,	 já	 byla		
v	první	lajně.	Start	mi	nevyšel,	na	prvním	
úseku	jsem	se	pohybovala	kolem	20.	po-
zice.	 Na	 prudkém	 šotolinovém	 výjezdu	
jsem	ale	zabrala	a	dostala	se	na	5.	místo.	
Chvíli	jsem	jela	i	druhá,	ale	v	cíli	už	jsem	
neměla	 do	 závěrečného	 spurtu	 dost	 sil		
a	nakonec	z	toho	byl	bronz.	Naprosto	vy-
řízená,	ale	spokojená	:-)
	 Velká	 gratulace,	 Ami.	 A	 co	 pro	 Tebe	
bylo	 nové	 na	 takových	 mezinárodních		
závodech?
	 To,	že	závodíte	v	reprezentačním	dre-
su,	 je	 prostě	 zodpovědnost,	 je	 to	 jiné.	
Taky	to	byl	můj	první	závod	s	takovým	
převýšením,	skoro	500	výškových	met-
rů	za	7	kilometrové	trati.	A	nadmořská	
výška	byla	při	zátěži	poznat,	dost	jsme	se	
zadýchávali.	
	 A	ještě	nikdy	jsem	nezažila	atmosféru	
takových	 velkých	 závodů.	 A	 když	 Kryštof	 zvítězil		
a	hráli	naši	hymnu,	uf,	pecka.	
	 Když	opustíme	bronzovou	Itálii,	vrátíme	se	zpátky	na	
Moravu	a	taky	trochu	v	čase...	Jak	jsi	se	vůbec	ke	kolu	
a	závodění	dostala?
	 No,	my	jsme	taková	sportovní	rodina,	sportem	tráví-
me	většinu	svého	společného	času.	Můj	táta	také	závo-
dil,	no,	a	když	jsme	na	závodech	byli	s	ním,	začala	jsem	
závodit	nejdřív	já	a	pak	i	mladší	ségra.	Máma	taky	zku-
sila	pár	závodů,	ale	te	už	nás	spíš	podporuje	:-).		Mně		

a	sestře	Lucii	 to	vydrželo.	Nejdříve	 jsme	závodily	za	
blanenský	 ACT	 leraK	 Blansko,	 pak	 Moravec	 team		
Benešov.	Nyní	společně	trénujeme	a	závodíme	za	CP	
team	Boskovice	pod	vedením	Jiřího	Vašíčka.
	 Co	tě	ještě	v	letošní	závodní	sezóně	čeká?
	 Čekají	mě	závody	Českého	poháru	včetně	Mistrov-
ství	ČR,	které	se	pojede	letos	v	Harrachově	na	nové	
trati.	Moc	ráda	závodím	i	na	našem	regionálním	Pohá-
ru	Drahanské	vrchoviny.	Chtěla	bych	zkusit	i	nějaký	
triatlonový	závod,	protože	 i	 plavu.	No	a	na	podzim	
jsou	to	cyklokrosy.	Takže	je	toho	ještě	dost	:-).
	 Amálko,	kdybys	nám	na	závěr	měla	říct	dvě	věci,	kte-
ré	na	kolu	a	závodění	nemáš	a	máš	ráda.	Které	to	bu-
dou?

	 Nemám	ráda	ježdění	na	válcích	během	zimní	pří-
pravy	a	taky	lidi,	co	kazí	dobrou	atmosféru	kolem	
závodění.	A	na	kole	a	závodění	mám	ráda	kamará-
dy	kolem	sebe	a	to,	že	se	pořád	máte	v	čem	zlepšo-
vat,	učit	se	něco	nového.
	 Ami,	děkuji	za	rozhovor.		 Text: -kaky-

Foto: Martin Dušek
	 Redakce	Listů	regionů	se	připojuje	s	gratulací	
ke	krásnému	umístění	na	ME	a	přejeme	Amálce	
hodně	sportovních	i	osobních	úspěchů.
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