
     Natálie Laura Mynářová po roce opustila běžecký oddíl TJ Valašské Meziříčí a aby se mohla věnovat i 
biatlonu, začala závodit za TJ Rožnov pod Radhoštěm. Sezonu zahájila velice slibně na Slovenském poháru 
dorostu na Štrbském plese, když jako suverénně nejmladší skončila čtvrtá.  
     Prvním ostrým testem formy byl první závod Českého poháru žactva (ČP) v běžeckém lyžování. Ten 
naznačil, že nás čeká velmi vyrovnaná sezona. Natálie se umístila na 4. místě a zaznamenala tak svůj nejlepší 
dosavadní výsledek v závodech ČP v životě.  
     Dalším závodem bylo Mistrovství republiky, tedy vrchol sezony. Ve sprintu se Naty probojovala do finále, 
kde po kolizi se soupeřkou skončila na 6. místě. Závod v klasice na 4km byl opět velmi vyrovnaný a Natálie 
obsadila nepopulární 4. příčku. Oddílovou štafetu pak po skvělé stíhací jízdě dovezla na 5. místě.  Takže na 
MČR vždy pár vteřinek za vytouženou medailí, ale s krásnými výsledky.  
    Poslední díl ČP se konal na Božím Daru. Zde se Natálie medaile konečně dočkala, když zvítězila v závodě 
klasicky s hromadným startem. Bylo to tak nejlepší možné rozloučení s kategorií starších žákyň. Vyrovnané 
výsledky jí přinesly první místo v celostátním FIS žebříčku a 4. místo v celkovém hodnocení ČP. 
  
     První zimní biatlonovou sezonu Natálie zahájila vynikajícím způsobem, když i přes tři omyly na střelnici 
skončila 3. ve vytrvalostním závodě. Na Mistrovství republiky sice nepotvrdila roli favoritky, ale po kolizi 
na střelnici, kde přišla o medaili, může být se 6. místem spokojená. Český pohár končil v nedaleké Nové Vsi 
u Rýmařova. V prvním závodě se konečně sešel famózní běh se střelbou a Naty se umístila s pouze 
vteřinovou ztrátou 2.  Další den pak zariskovala a pět střeleckých chyb zabránilo lepšímu než 6. místu. I 
když se Natálie kvůli nemoci nemohla účastnit všech pohárových závodů, obsadila 6. místo v celkovém 
hodnocení ČP v biatlonu.  
      
     Natálie teda zažila velmi povedenou sezonu, jejíž konec zpečetila dvěma medailemi. Co se příštího roku 
týká, v biatlonu bude stále žákyní, ale v běhu na lyžích postoupí do kategorie mladšího dorostu. Uvidíme 
tedy, co nám sezona 2015/16 přinese. 
 
Přehled výsledku – zima 2014/2015 

 
Biatlon  
ČP Letohrad – 3. místo ve vytrvalostním závodě klasickou technikou 
MČR Jablonec nad Nisou – 18. místo v rychlostním závodě volně 
MČR Jablonec nad Nisou - 6. místo v závodě s hromadným startem klasicky 
ČP Nová Ves u Rýmařova – 2. místo v rychlostním závodě volně 
ČP Nová Ves u Rýmařova - 6. místo ve stíhacím závodě volně 
ČP celkově – 6. místo 
 
Běh na lyžích 

Slovenský pohár dorostu -Štrbské pleso - 4. místo v závodě volnou technikou s hromadným startem 
ČP Rýmařov – 4. místo v závodě volnou technikou 
MČR Vrchlabí – 6. místo ve sprintu volně 
MČR Vrchlabí – 4. místo v závodě klasicky 
MČR Vrchlabí – 5. místo ve štafetách (Janošková, Hermanová, Mynářová) 
ČP Boží Dar – 7. místo ve ski crossu 
ČP Boží Dar – 1. místo v závodě klasickou technikou s hromadným startem 
ČP celkově – 4. místo 
FIS žebříček – 1. místo 
 
Poděkování za úspěšnou sezonu patří všem, kteří Naty podporují.
Především pak trenérům : Martinovi Holišovi, Lubošovi Lušovskému a Michalovi Bitalovi a hlavně mamince ! 
 
Jsme velice rádi, že se podařilo dokázat, že i v našem regionu mimo velká protěžovaná střediska lze vychovávat
sportovce na nejvyšší celostátní úrovni.    
 
 
 
 



 
 

 

 


