ŽIVOTOPIS - LUKÁŠ BAUER
Lukáš Bauer se narodil 18. 8. 1977 v Ostrově nad Ohří, jeho otec byl motokrosař. Vystudoval střední
průmyslovou školu v Ostrově. Rodiče ho vedli ke sportu, ale spíš jako aktivitě, při které si měl vybít
svoji energii.

V roce 1986 začal lyžovat v oddíle TJ Škoda Ostrov pod trenéry V. Pavlicou a A.

Hluškou. V roce 1991 přestoupil do oddílu LK Mattoni Karlovy Vary k trenéru Miroslavu Petráskovi, o 4
roky později vyhrál svůj první republikový závod ve Ždáře nad Sázavou. V té době se ještě věnoval
také cyklistice V roce 1995 startoval ve Špindlerově Mlýně na MS MTB v závodě Cross country
juniorů. Bylo to v době, kdy se rozhodoval, jestli bude závodit na kole nebo na lyžích. Nakonec to
vyhrály lyže.
Po celé řadě úspěchů jak doma (2003 Nové Město na Moravě) se dostavily také úspěchy na
mezinárodním poli. Startoval na Světových pohárech, Tour de Ski, několika olympiádách, 2006 získal
stříbro na 15 km klasicky na zimní olympiádě v Turíně, o dva roky později zvítězil v Tour de Ski, 2009
získal stříbro na MS v Liberci na 15 km klasicky.
V roce 2019 se Lukáš Bauer stal na tři sezony do zimní olympiády v Pekingu 2022 trenérem polské
mužské reprezentace v běhu na lyžích. „Seniorský reprezentační tým Polska čítá aktuálně čtyři muže,
jsou tam i dva závodníci do 23 let. Mým cílem je postupné budování a zkvalitnění týmu, jehož
nejvýraznějším členem je momentálně sprinter Maciej Starega, který dokáže bodovat ve Světovém
poháru. Je ale třeba současně řešit, kdo přijde po něm. Já budu zodpovědný za kompletní přípravu
týmu a k ruce budu mít polského asistenta.“1
Medailista z olympijských her i mistrovství světa, ale dál povede z pozice šéfa i svůj běžecký tým
startující ve Ski Classics. „Oba dva, ten laufařský i polský reprezentační, se vlastně spojí, alespoň co
se týká tréninkového procesu během jara, léta a podzimu. Zvýší se tím tréninková konkurence jak pro
laufaře, tak pro členy polského týmu. Počítám s tím, že taková spolupráce skončí v půlce listopadu,
kdy už každý tým pojede po své linii – Poláci závody Světového a Kontinentálního poháru, dálkový
tým seriál Visma Ski Classics. Pro mě bude přes zimu prioritou účast na závodech Světového poháru
s polskou reprezentací, měl bych ale stihnout i zhruba třetinu laufů. Tým každopádně zůstává nadále
špičkově zajištěný a fungovat bude prakticky stejně jako dosud.“2
Manželka Kateřina je bývalá reprezentační lyžařka, společně vychovávají syna Matyáše a dceru Anetu
na Božím Daru v Krušných horách.
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