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OSOBNÍ ŽIVOT
➢ Pochází ze sportovní rodiny. Její matka Gabriela Soukalová je bývalá reprezentantka v běhu

na lyžích, držitelka stříbrné medaile ze Zimních olympijských her1984 v Sarajevu, otec Karel 
Soukal je všestranný lyžař a trenér. Má čtyři polorodé sourozence (tři z otcova prvního
manželství, jednoho z matčina prvního manželství) – dva bratry a dvě sestry. Její nejstarší
bratr Karel Soukal je římskokatolický a řeckokatolický kněz, v roce 2016 žijící na faře v 
Čestlicích.

➢ V září 2020 oznámila na svém instagramovém účtu, že s manželem podali žádost o rozvod. 
Během října v rozhovorech sdělila, že je již rozvedená.



SPORTOVNÍ KARIÉRA
➢ V sezóně 2008/2009 vyhrála jako členka českého štafetového týmu juniorské Mistrovství světa v Kanadě.

➢ V sezóně 2009/10 reprezentovala Českou republiku na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010 v individuálním závodě, 
kde obsadila 60. místo, ve štafetách dosáhl český tým 16. příčky.

➢ V sezónách 2010/2011 a 2011/2012 ve Světovém poháru nezaznamenala výraznější výsledky. V závěru druhé z nich
onemocněla mononukleózou a vynechala pět měsíců přípravy.



SEZÓNA 2012/2013
➢ Od sezóny 2012/2013 přešla do tréninkové skupiny Jindřicha Šikoly. Po boku nové tréninkové partnerky, dlouhodobé české jedničky Veroniky Vítkové.

➢ Dne 14. prosince 2012 vyhrála první závod ve Světovém poháru, když triumfovala ve sprintu ve slovinské Pokljuce, druhý den v sobotu ve stíhacím závodě
obsadila těsně druhé místo a v neděli 16. prosince dosáhla na třetí místo v hromadném závodě

➢ Kvůli nemoci vynechala Světový pohár v Oberhofu a v Anterselvě nenastoupila do štafetového závodu kvůli obavám z opětovného nástupu nemoci. Na 
Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, přes obavy v jaké formě bude startovat po nemoci, obsadila v každém závodě umístění mezi první
dvacítkou.

➢ Dne 14. března 2013 dosáhla v ruském Chanty-Mansijsku druhého vítězství ve Světovém poháru, opět ve sprintu. O dva dny později vyhrála i stíhací
závod. Úspěšný víkend završila triumfem v závodě s hromadným startem.Tyto výsledky jí vynesly šestou příčku v celkovém hodnocení Světového poháru, 
když za sebou nechala i takové hvězdy, jako Němku Miriam Gössnerovou nebo slovenskou biatlonistku Anastasii Kuzminovou.



SEZÓNA 2013/2014
➢ Na olympijskou sezónu 2013/14 se od srpna připravovala s mužským reprezentačním týmem vedeným Ondřejem Rybářem. Sezónu zahájila ve 

švédském Östersundu dvěma vítězstvími v řadě.Začátkem ledna jí sice na jeden den sesadila Ukrajinka Valj Semerenková, hned v následujícím 
závodě si však vzala vedení zpět, což podpořila dvěma vítězstvími následující týden v německém Ruhpoldingu. Zde vyhrála nejprve 
vytrvalostní závod, čímž si zajistila i malý glóbus za celkové vítězství v této disciplíně, a poté triumfovala i ve stíhacím závodě.O vedení ve 
Světovém poháru přišla až na posledním podniku před olympiádou, v italské Anterselvě. Tady jí potkala smůla, když ve sprinterském závodě
se jí rozpadl závěr zbraně, nemohla řádně odstřílet a nakonec byla dokonce kvůli špatné manipulaci se zbraní diskvalifikována. Nemohla tedy 
nastoupit ani do stíhacího závodu.Do čela celkového hodnocení se tak dostala Norka Tora Bergerová. Ve vytrvalostním závodě dokončila závod po 
dvou chybách na střelnici jako čtvrtá, čímž si udržela vedení v hodnocení disciplíny a získala tak malý křišťálový glóbus.Vytoužené medaile se 
dočkala až v závodě s hromadným startem na 12,5 km, kde vybojovala stříbro. Nestačila pouze na Bělorusku Darju Domračevovou, která 
vybojovala v Soči již své třetí zlato. Obě závodnice jednou minuly terč, ale Běloruska byla v běhu rychlejší.Druhou stříbrnou medaili získala 
jako členka smíšené štafety. Když běžela druhý úsek, štafetu přebírala od Veroniky Vítkové na třetím místě. I když musela na střelbě vleže 
třikrát dobíjet a jen těsně se tak vyhnula trestnému kolu, předávala na prvním místě těsně před Norkou. Její mužští kolegové Jaroslav 
Soukup a Ondřej Moravec pak přivezli štafetu do cíle na druhém místě právě za Nory.

• Během slavnostního vyhlašování biatlonisty sezóny obsadila 2. místo za Ondřejem Moravcem. V hlasování fanoušků serveru iDNES.cz však zvítězila.



SEZÓNA 2014/2015
➢ Ve slovinské Pokljuce zvítězila po bezchybném výkonu ve sprintu a dala tak vzpomenout na svůj první triumf ve Světovém poháru před dvěma lety

právě na stejném místě.

➢ Čtvrtou zástavku v Oberhofu zahájila vítězstvím v ženském štafetě spolu s Evou Puskarčíkovou, Jitkou Landovou a Veronikou Vítkovou, kdyžČešky
zvítězily o 8,9 sekund před druhou Francií.

➢
MS ve finském Kontiolahti zahájila triumfem ve smíšené štafetě, když spolu s Veronikou Vítkovou, Michalem Šlesingrem a Ondřejem Moravcem porazili
druhou Francii o necelých 20 sekund.

➢
Následoval individuální závod na 15 km, ve kterém až do poslední položky střílela čistě, na ní předposlední ranou minula a připsala si jednu trestnou 
minutu. V cíli pak dlouho vedla, když na ní nestačila Italka Dorothea Wiererová, jež v cíli na Soukalovou ztratila 1,6 sekundy a ani Finka Kaisa Mäkäräinenová, 
která sice po poslední položce zaostávala za Češkou o 38 sekund, avšak v cíli na ni ztratila pouhých 1,2 sekundy. O vítězství nakonec Soukalovou připravila 
ruská závodnice Jekatěrina Jurlovová, která s vysokým startovním číslem jako jediná ze startovního pole zastřílela čistě. Pro Gabrielu Soukalovou byla 

stříbrná medaile její první individuální z MS a z její zisku byla dost překvapená

➢
Sezónu uzavřela druhým místem v závodu s hromadným startem, když s čistou střelbou nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou a polepšila si na
konečné šesté místo v hodnocení Světového poháru.

➢
Během slavnostního vyhlašování biatlonisty sezóny zvítězila jako členka ženské štafety v hlasování fanoušků serveru iDNES.cz



SEZÓNA 2015/2016
➢ Na šampionát v norském Oslu přijížděla coby vedoucí závodnice hodnocení Světového poháru a prvním závodem byla pro ni smíšená štafeta, se 

kterou obhajovala zlaté medaile.

➢ Závěrečný podnik v Chanty-Mansijsku zahájila 2. místem ve sprintu, díky čemuž si zajistila malý křišťálový glóbus z této disciplíny, i když se před 
závodem necítila zdravotně nejlépe. Hlavní konkurentka v boji o velký glóbus Francouzka Dorinová-Habertová dojela na 10. místě, a tak se náskok na 
ni pro Soukalovou zvýšil o 23 bodů. Jelikož se dva nejhorší závody škrtaly, zvedl se po škrtech celkově na 57 bodů. Francouzka měla ještě šanci 
celkové hodnocení ovládnout, musela by však vyhrát oba zbývající závody a Češka by nesměla ani jednou dojet mezi nejlepší devítkou. V následném 
stíhacím závodě však Soukalová obsadila 4. místo a tím si definitivně zajistila velký křišťálový glóbus pro celkovou vítězku Světového poháru.

➢ Posledním závodem sezóny měl být závod s hromadným startem, kde Soukalová měla hájit pětibodový náskok před druhou Dorinovou-Habertovou. 
Závod byl kvůli silnému větru zrušen. Gabriela Soukalová zde získala malý glóbus za tuto disciplínu s hromadným startem bez boje.



SEZÓNA 2016/2017
➢ Pod novým příjmením a jako obhájkyně Velkého glóbu zahájila novou sezónu smíšenou štafetou v Östersundu, kde se svými kolegy

skončila na 7. místě.

➢ V posledním klání podniku, v závodu s hromadným startem, se pak stala první českou biatlonistkou, která triumfovala v domácím prostředí
Světového poháru, když i přes jeden omyl na střelnici udržela za sebou v cíli Němku Lauru Dahlmeierovou a připsala si čtrnácté kariérní
vítězství.

➢ Po Vánocích se závody přesunuly do německého Oberhorfu, kde se Koukalové povedlo zvítězit hned v prvním závodě, který byl na
programu, a to ve sprintu, když na trať vystartovala jako první z celého startovního pole a v cíli za sebou nechala Kaisu Mäkäräinenovou a 
Marií Dorenovou Habertovou

➢ Úspěšný víkend korunovala suverénní výhrou v závodu s hromadným startem, ve kterém ani jednou na střelnici neminula terč a druhou v 
cíli Dahlmeierovou za sebou nechala o více než půl minuty.

➢ Následující den, 10. února 2017 získala svůj první individuální titul mistryně světa, když na MS vyhrála závod ve sprintu na 7,5 km. Obě
položky, ve stoje i vleže, odstřílela bez chyby a v cíli měla náskok 4 sekund před Němkou Laurou Dahlmeierovou.

➢ V říjnu 2017 byla vyhlášena nejlepším sportovcem ministerstva vnitra za sezónu 2016/2017.



SEZÓNY 2017/2018 A 2018/2019

➢Z důvodu chronického přetížení achillovek a následné bolesti lýtkových svalů nemohla v letní 
přípravě plně trénovat.Dne 27. října 2017 odletěla do Finska na soustředění a připojila se k 
českému biatlonovému týmu, který se připravoval ve středisku Imatra.Do prvních závodů
Světového poháru však nenastoupila.

➢V lednu 2018 pak oznámila, že sezónu 2017/18 vynechává a že se nezúčastní ani olympijských 
her. Dne 7. dubna 2018 Gabriela Koukalová prohlásila, že ani v další sezóně 2018/2019 nenastoupí 
do žádného závodu.Začátkem roku 2019 se začalo spekulovat o jejím možném návratu. Sama 
biatlonistka uvedla, že sama neví, zda chce pokračovat v kariéře. Dne 28. května 2019 oznámila 
konec své profesionální sportovní kariéry.



FILM A TELEVIZE
➢V roce 2019 si zahrála ve filmu Teroristka a roku

2020 v jedné epizodě seriálu Sestřičky Modrý
kód; v obou dílech ztvárnila sama sebe. Od 1. 
listopadu 2020 moderuje na stanici Prima pořad
Showtime.



DĚKUJI ZA POZORNOST
ZDROJE:https://cs.wikipedia.org/wi

ki/Gabriela_Koukalov%C3%A1
+RŮZNÉ OBRÁZKY


