
 

 

Kästle NOVĚ POSKYTUJE VYBAVENÍ NĚMECKÉMU 

LYŽAŘSKÉMU SVAZU 

Rakouská tradiční značka uzavřela s Německým lyžařským svazem (DSV) smlouvu o 

poskytování lyžařského vybavení pro běh na lyžích, biatlon, severskou kombinaci a skoky na 

lyžích. Ke Kästle již přešli první závodníci v kategorii dorostu. 

Při veškerých úspěších v alpském lyžování zůstala pro mnohé bez povšimnutí skutečnost, že se 

značka Kästle v minulosti zapsala do historie i v běhu na lyžích. Sportovním vrcholem byl rok 1985, 

kdy Norka Annette Bøe získala na lyžích Kästle dvě zlaté medaile na mistrovství světa v rakouském 

Seefeldu. O téměř 35 let později, v roce 2019 slavila značka Kästle comeback v klasickém lyžování při 

Světovém poháru v Davosu. Následující zimu se lyže dostaly do obchodů a okamžitě získaly ta 

nejlepší hodnocení v nezávislých testech. Pro nadcházející sezónu nabízí Kästle kromě běžeckých 

lyží v kategoriích Race, Performance a Touring rovněž hole a kolečkové či skokanské lyže. 

V sezóně 2019/20 na sebe značka Kästle upozornila umístěními v Top 20 ve Světovém poháru v 

běhu na lyžích a závodech Visma Ski Classics a také 15 umístěními Kästle Alpen Loppet Teamu na 

stupních vítězů v 17 veřejných závodech. Výrazný signál do světa vyslal i debut Filipa Sakaly na Turné 

čtyř můstků v roce 2020.  

Vítězové veřejných závodů 2019/20 na lyžích Kästle 

Alexis Jeannerod, Les Belles Combes (FRA), 55 km klasicky 

Fabián Štoček, Gatineau Loppet (CAN), 50 km klasicky 

Nils Weirich, Ganghofer Marathon (GER), 50 km volně 

Kasper Trutnov and Team, Krkonošská 70, 70 km volně 

Felix Kappelsberger, Seefeld (AUT), 30 km klasicky 

Závodníci svazu DSV mají k dispozici běžecké a skokanské lyže Kästle 

Díky angažovanosti této vorarlberské značky si jí všimli i odpovědní pracovníci svazu DSV a pozvali 

zástupce Kästle k prvním jednáním. V květnu 2020 pak byla uzavřena smlouva o poskytování 

vybavení na příští čtyři sezóny. Za prodej a závodní aktivity v německojazyčném prostoru v Kästle 

odpovídá Markus Meister z Bavorska, který předtím mnoho let pracoval pro Amer Sports. 

„Po rozsáhlých interních testech jsme přesvědčeni o kvalitě lyží Kästle pro naše závodníky. Kromě 

toho nás těší, že jsme v osobě Markuse Meistera získali nám již známého, nanejvýš kompetentního 

partnera pro vzájemnou komunikaci,“ říká Fritz Hollweck ze svazu DSV. Německý lyžařský svaz i 

Kästle se chtějí v příštích sezónách pustit do intenzivní spolupráce. První dva závodníci v kategorii 

dorostu již na lyžích této značky absolvují běh na lyžích a biatlon a v současné chvíli probíhají další 

jednání. Lyže Kästle jsou k dispozici závodníkům svazu DSV ve všech kategoriích (běh na lyžích, 

biatlon, severská kombinace i skoky na lyžích). „Velká výhoda Kästle pro německé závodníky i 

lyžařský svaz spočívá v tom, že jsme spolu s Fischerem jediná značka, která nabízí jak běžecké, tak i 

skokanské lyže,“ vysvětluje Meister s hrdostí. 

Kästle má své kompetenční centrum pro klasické lyžování v Novém Městě na Moravě, kde je zároveň 

soustředěna i výroba. V místě, kde se každoročně konají významné biatlonové a běžecké závody, se 

na výrobu klasických lyží specializují už mnoho desítek let. Martin Petrásek (bronz na mistrovství světa 

v běhu na lyžích), Vít Fousek (servisman vynikajícího běžce na lyžích a celkového vítěze Světového 

poháru Lukáše Bauera) a Petr Kutal (někdejší závodník Světového poháru v severské kombinaci) jsou 

jako zkušení spolupracovníci Kästle v oblasti vývoje lyží zárukou toho, že se profesionálním 

závodníkům dostane prvotřídního materiálu. 
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