
Jste obhájcem prvenství seriálu 
Velké SkiTour. Platí, že se na obha-
jobu nechystáte?
Musím přiznat, že už před loňskou 
sezónou jsem věděl, že žádná další 
nebude. Tak trochu za mé pokračo-
vání mohla moje žena, přemluvila 
mě, ať dělám, co mě baví. Už to ale 
pro mě nebyla taková zábava jako 
dříve.

Svou roli v tom jistě hrají i děti, na 
které tak budete mít více času. 
Je to tak, nechci je šidit o náš spo-
lečný čas, který bych jinak věnoval 
tréninku. Samozřejmě sportovat 
budu dál, ale opravdu jen rekreačně.

Pojďme ještě zpátky k loňské sezó-
ně, ta pro Vás byla velmi úspěšná. 
Čekal jste prvenství ve Velké Ski-
Tour?
Doufal jsem v něj, cítil jsem se dob-
ře. Věděl jsem, že když zlepším 

soupaž, mám šanci uspět a to se 
povedlo. 

V minulosti jste říkal, že Vaším oblí-
beným závodem je Orlický maraton, 
platí to?
Opravdu je pro mě Orličák nejoblí-
benější, líbí se mi nejen tamní tratě, 
ale také to, že to byl jediný závod, 
který jsem jel klasickou technikou. 
Navíc profilově je to asi nejnároč-
nější závod z celé série. Tam jsem si 
výsledků skutečně vážil.

K ČEZ SkiTour jste si našel blízký 
vztah, co se Vám na seriálu nejví-
ce líbilo? 
Že tu každý najde něco, co ho zau-
jme, ať už je to krásná příroda, pří-
jemná atmosféra, noví přátelé se 
stejnými zájmy, vzdálenosti tratí, 
které zvládne i úplný začátečník. 
Myslím si, že je o co stát, a ČEZ Ski-
Tour bych určitě doporučil dalším, i 

těm, kteří se bojí do stopy, protože 
tolik běžky neovládají.

Potkáme Vás i přes konec „kariéry“ 
na vybraných závodech, například 
na oblíbeném Orličáku?
Možná se občas někde objevím, 
když se mi bude chtít, ale určitě 
ne s žádným cílem. Přijal jsem na-
bídku asistenta trenéra národního  
A týmu. Baví mě to, co teď dělám, 
 a to je pro mě opravdu důležité. Po-
třeboval jsem nějaký nový impuls.

Rodina už se na Vás pořádně těší, 
že?
Nikdy jsem na svoji ženu a rodinu 
neměl moc času, protože jsem ve 
volném čase trénoval nebo závo-
dil, ale žena se naučila na běžkách 
moc pěkně a ráda lyžuje a děti jsou 
malé a letos snad s tím starším za-
čneme lyžovat a třeba ho to bude 
bavit tak jako mě.

Radku, to zní krásně, držíme palce, 
ať se vše daří podle rodinných plánů.
Děkuji, držím palce do další sezony 
ČEZ SkiTour. Rád se přijedu někdy 
podívat.

„Chyběl mi čas s dětmi,“ má jasno Radek Šretr, který 
ještě v loňském roce porážel soupeře v seriálu ČEZ 
SkiTour v dresu týmu Atlas Craft. Nyní se zkušený 
laufař přesouvá do role asistenta trenéra národního  
A týmu a také táty, který chce trávit s rodinou více času.

uČEZ SKITOUR BUDE HLEDAT 
NOVÉHO VÍTĚZE


