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Letošní mistrovství světa v paraglidingu hostilo malé Kolumbijské městečko Roldanillo v termínu 

11.-24. ledna 2015. 

Barvy české vlajky zde hájili David Ohlídal (Gin Boomerang 10), Standa Klikar (Ozone EnZo2), 

Petr Kostrhun (Gin Boomerang 10), Tomáš Brauner (Gin Boomerang 10), Ondra Krupa (Gin 

Boomerang 9) a Petra Slívová (Gin Boomerang 10). 

Vzhledem k novým certifikacím závodních padáků (CCC class) byl závod zároveň testem padáků 

pro nadcházející sezónu. Boj letos byl pouze mezi Ozone EnZo2 a Gin Gliders Boomerang 10. 

Ostatní padáky nebyly konkurenceschopné a tak naši závodníci vsadili všichni na Gin až na Standu, 

který letěl EnZo2. 

Hned první kolo závodu jsme začali více než dobře, Kosťa na dokluzu 86 km dlouhého tasku letěl 

nejrychleji ze všech 148 pilotů a vyhrál task. A to měl v patách Lucu Doniniho, který je známý tím, 

že o moc rychleji nikdo nelítá. I ostatní čeští piloti několik kol doletěli v první dvacítce ve velmi 

krátkém časovém odstupu od vítěze. 

Letošní mistrovství se však letělo na dlouhých 10 kol a byl to asi nejdelší a nejtěžší závod historie, 

při kterém jsme dohromady nalítali kolem 40 hodin ve velmi rychlém tempu. Tasky kolem 100 km 

dlouhé se létaly v tempu kolem 37 km/hodině, takže takový maraton v tempu sprintu :-) 

Mistrem světa se stal francouz Honorin Hamard (Ozone EnZo2) před Michaelem Maurerem ze 

Švýcarska (Gin Boomerang 10) a třetím Tostenem Sieglem z Německa (Gin Boomerang 10). 

Mistryní světa 2015 je Seiko Fukuoka Naville letící za Francii (Ozone EnZo2). Soutěž národů 

vyhráli Němci. 

Zákulisní pohár konstruktérů tedy dopadl plichtou a vypadá to, že oba padáky jsou 

konkurenceschopné a záleží hlavně na pilotovi.   

Z českých pilotů se nejlépe umístil David Ohlídal na pěkném 24. místě před Tomášem Braunerem 

na 33. místě. Standa 53., Ondra 60. a Petr 75. ze 148 pilotů celkem. Já jsem v pořadí žen začala ze 

zadních pozic, po pár kolech jsem to dotáhla na průběžné 3. místo ale snahou předletět opravdu 

rychlé Francouzky jsem začala dělat chybná rozhodnutí a nakonec z toho bylo 7.místo z celkového 

počtu 14 pilotek. A v týmové soutěži jsme obsadili osmé místo z 38 zemí. 

Celkové výsledky https://airtribune.com/worlds2015/results 

Byl to dlouhý a náročný závod a ponaučení pro naše reprezentanty je, že potřebujeme závodit, 

závodit a závodit ve skupinovém létání na plné rychlosti, abychom na příštích mistrovstvích opět 

bojovali o příčky nejvyšší. 

Za podporu děkujeme především LAA ČR a svazu paraglidingu 

https://airtribune.com/worlds2015/results


 

 

 

 

 



 



 

 



 


