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Rok 2021 byl z pohledu armádního klubu Dukla především rokem olympijským. 
Pozornost ale poutaly i jiné události. Připomeňme si ty nejzásadnější.

KDY 
SE VRÁTÍ?

EVA SAMKOVÁ 
se zotavuje z těžkého zranění
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SAMKOVÁ SE SNAŽÍ O NÁVRAT. 
KVŮLI ZLOMENÝM KOTNÍKŮM 

JÍ HROZÍ, ŽE PŘIJDE 
O OLYMPIÁDU

Chtělo by se říci, že neštěstí nechodí po horách… Ono tedy po 
horách chodí docela často, ale tentokrát se mu při Světovém 
poháru v Rakousku bohužel do cesty nachomýtla Eva Samková 
a dva měsíce před olympijským závodem v Pekingu si přivodila 
těžké zranění.
Nyní, když už se olympiáda blíží každým dnem, se snowboard-
crossová hvězda zase připravuje. Před Vánoci začala pod ve-
dením profesora Pavla Koláře, lékaře Jiřího Dostala a  dalších 
specialistů s intenzivní léčbou. „Každý den rehabilituju. Probíhá 
to dobře. Mám kolem sebe nejlepší tým. Jdu den po dni a uvi-
dím, jak to dopadne. Na prognózy je ještě brzo,“ říkala ještě ve 
starém roce.
K jejímu stavu se vyjádřil i ošetřující lékař. „Je předčasné spekulo-
vat o možnosti účasti Evy na olympijských hrách. Základním cí-
lem naší péče je, aby byla Eva zdravá a aby se její zranění správně 
zahojilo. Všichni se snažíme, aby byla na sněhu co nejdřív, ale to 
teď není hlavní. Primární je zdraví,“ prohlásil Dostal.

Osudné předkopnutí prkna
Vraťme se ale ještě do Montafonu, kde 11. pro-
since statečná duklačka bojovala jako vždy do 
posledních decimetrů. Ovšem vydřené stříbro 
z týmového závodu olympijská vítězka ze Soči 
2014 odnesla po cílovém předkopnutí prkna 
frakturami obou kotníků.
Při televizních záběrech mrazilo. Ve zlomku 
vteřiny bylo jasné, že za cílem nezůstává ležet 
na sněhu v euforii kvůli vylepšenému pořadí. 
První byl u  osmadvacetileté reprezentantky 
její týmový parťák Jan Kubičík a hned mu bylo 
jasné, že je zle.
„Brečela, ptal jsem se, co jí je… Zavolali jsme 
doktory a  snažili se ji trochu zklidnit,“ popi-
soval situaci bezprostředně po pádu. „Chtěla 
zajet co nejlepší výsledek. Snowboard strčila 
pod sebe, ale při tom se jí kousla hrana a skříp-
la si kotníky,“ popisoval nešťastné okamžiky.
Zatímco Evka putovala do nemocnice, Kubi-
číka čekal slavnostní ceremoniál. „I  když šlo 
o  jeden z  největších úspěchů mé kariéry, na 
žádné slavení nebylo pomyšlení. Na stupních 
vítězů jsme měli být dva, ale stál jsem tam 
sám. To bylo hodně smutné,“ vzpomínal.

Slíbila, že bude bojovat
Na klinice upřesnili, že si Samková zlomila obě 
nohy v hlavicích tibie (holenní kosti). Českou 
sportovní ikonu operoval doktor Christian 
Schenk a  zákrok dopadl, jak nejlépe mohl. 
Chirurgové Samkové zpevnili kotníky šrouby, 
které v nich zůstanou minimálně rok.
„Doufejme, že bude v pohodě a že se z toho 
oklepe hlavně mentálně, protože je velmi 

nešťastná. Rekonvalescence bude samozřej-
mě nějakou dobu trvat,“ prohlásil ještě v den 
karambolu trenér Marek Jelínek.
Kubičík s kolegy navštívili Evku hned další den 
po operaci. „Náladu měla docela dobrou, je to 
silná osobnost,“ sdělil.
Závodnice se pak ozvala fanouškům. „Takhle 
jsem si průjezd cílem nepředstavovala, ale to 
je život. Když chcete být nejrychlejší na světě, 
někdy to hodně bolí. Děkuju lékařům za super 
péči. Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu 
bojovat!“ vzkázala z  nemocnice trojnásob-
ná vítězka celkového hodnocení Světového 
poháru.

Povzbuzení od Moioliové,
Krejčíkové i Krpálka
„Evka se jen tak nevzdává. Nehroutí se a  vě-
řím, že i tohle jí pomůže, aby se vrátila,“ uvedl 
Tomáš Kraus, manažer snowboardkrosařky. 
Během nešťastného prosincového víkendu se 
na sociálních sítích ze všech stran hrnuly po-
vzbudivé zprávy.
Podporu Samkové vyjádřila i  jedna z  jejích 
největších soupeřek, olympijská šampionka 
z  roku 2018 Michela Moioliová. „Drahá Evo, 
říct, že je mi to líto, by bylo nedorozumění. Ne-
mohu najít slova… Objímám tě a přeji rychlé 
uzdravení, abych tě co možná nejdřív viděla 
ve startovní bráně připravenou na souboj!“ 
napsala italská hvězda na Instagramu.
Ozvala se i  tenistka Barbora Krejčíková. „Brz-
ké uzdravení, Evčo! Myslím na tebe a posílám 
hodně síly,“ přála. „Držím palce, ať se co nejdří-
ve uzdravíš,“ vzkázal dvojnásobný olympijský 

vítěz v  judu a  vítěz ankety Sportovec roku 
2021 Lukáš Krpálek.

Vyhrála už všechno
Další utišující věty přicházely od fanoušků. 
„Díky vám všem moc za vzkazy a  podporu. 
Kdyby všechna tahle krásná slova měla tu 
moc a mohly díky nim srůstat kosti, tak mám 
kotníky zahojené už před operací,“ napsala 
sympaťačka známá tím, že závodí s  namalo-
vaným knírkem.
„Evka má dobrou náladu a je odhodlaná pra-
covat a bojovat. Celý tým dělá maximum pro 
to, aby byla co nejdřív zpět, ale nejdůležitější 
je, aby byla v pořádku,“ doplnil trenér Jelínek.
Vzhledem k závažnosti zranění se však nezdá 
příliš reálné, že by mohla v  Číně obhajovat 
olympijský bronz z Pchjongčchangu 2018. Po 
návratu z Rakouska se kvůli zlomeným kotní-
kům neobešla bez invalidního vozíku. Léčba 
se těžko odhaduje, ale řádově se jedná o týd-
ny. Závod snowboardcrossařek se v  Pekingu 
jede 9. února.
I když se mistryně světa snaží a ještě se pokusí 
o nemožné, aby na své třetí Hry mohla odjet, 
v opačném případě každý pochopí, že jí v tom 
zabránily následky těžkého zranění. Mnohem 
důležitější však je, aby se vyléčila a třeba při-
pravila na příští sezonu.
Olympijská hrdinka má totiž splněno. Nikomu 
nemusí nic dokazovat. Během kariéry vyhrála 
úplně všechno.

Hodně zdraví, Evko!
Text: Milan Novotný
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SAMKOVÁ SE SNAŽÍ O NÁVRAT. 
KVŮLI ZLOMENÝM KOTNÍKŮM 

JÍ HROZÍ, ŽE PŘIJDE 
O OLYMPIÁDU MATADOR KOSTELECKÝ SLAVIL

OLYMPIJSKÉ STŘÍBRO V TRAPU
V šestačtyřiceti letech bývá vrcholový sportovec už za zenitem. S nadsázkou 
si může pořídit houpací křeslo, fajfku, papuče a v poklidu se kochat výkony 
svých následníků. Příběh elitního střelce Davida Kosteleckého se tomuto 
pravidlu naprosto vymyká. Datum 29. července 2021 bude pro brokaře Duk-
ly Hradec Králové navždy spojeno s nádherným olympijským zážitkem. Na 
střelnici Asaka v Tokiu si na krk pověsil stříbrnou medaili. Prohrané superfi-
nále v disciplíně trap s krajanem Jiřím Liptákem jej nikterak trápit nemuselo, 
vždyť si zlatý sen splnil už v roce 2008 při Hrách v Pekingu. Na oslavu s kama-
rádem pokuřovali doutníky a sledovali východ slunce. „Byli jsme přeci v Ja-
ponsku,“ smál se rozzářený Kostelecký, jemuž famózní vystoupení přineslo 
rovněž premiérový triumf v anketě o nejlepšího armádního sportovce roku.

OŠTĚPAŘSKÁ SHOW V TOKIU. 
KTERAK VADLEJCH S VESELÝM 
ZACHRAŇOVALI ČESKOU ATLETIKU
Jeden dlouho laboroval se zraněným tříslem, od druhého se 
v osmatřiceti letech žádné velké zázraky nečekaly. Jenže oštěpaři 
pražské Dukly na vrcholné akci sezony všem favoritům (tedy až 
na vítězného Inda Čopru) vypálili rybník. Fanouškům připravili 
úžasnou show, jež vygradovala medailovou radostí. Jakub 
Vadlejch získal olympijské stříbro, Vítězslav Veselý bronz. Pověst 
české atletiky byla na Hrách v Tokiu zachráněna. „Byl to dokonalý 
závod, který jsem si nedokázal představit ani v tom nejlepším snu. 
Že to navíc vyšlo i s kamarádem, s nímž řadu let trénuju, je skvělé,“ 
rozplýval se Vadlejch, později vyhlášený Atletem roku. I  Veselý 
neměl slov. Emoce z něj doslova tryskaly. „Nepředstavoval jsem si, 
že v tomhle věku můžu prožít ještě něco tak úžasného,“ prohlásil 
dojatý po nezapomenutelném závodě.

SEDM MEDAILÍ! GALAPŘEDSTAVENÍ 
PARAŠUTISTŮ PŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V KEMEROVU
Výstavní skříň armádního klubu Dukla. Ano, řeč je o  parašutistech 
z  Prostějova. Mistři svého oboru znovu prokázali svoji výjimečnost. 
Z civilního MS v ruském Kemerovu přivezli sedm medailí! Absolutním 
mistrem světa se stal už podruhé v kariéře Jiří Gečnuk. „Je super, když je 
záliba vaším zaměstnáním,“ vyprávěl po příletu třiapadesátiletý matador. 
Další zlaté přidali Libor Jiroušek v  individuální akrobacii a  družstva 
(Jiří Gečnuk, Libor Jiroušek, Hynek Tábor, Oldřich Šorf a Miloslav Kříž) 
v přesnosti přistání a kombinaci. Stříbro bral v kombinaci Oldřich Šorf 
a Jiří Gečnuk v přesnosti přistání. Bronz pak Oldřich Šorf v individuální 
akrobacii. „Chemie v týmu funguje, dokážeme si pomáhat. To je velmi 
důležité,“ těšilo Gečnuka při hodnocení famózního českého tažení.
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VESLAŘ SYNEK SE ROZLOUČIL S BOHATOU 
KARIÉROU. BUDE TRENÉREM
Ta zpráva mnohé zaskočila. „Nejedu na olympiádu,“ oznámil v červnu Ondřej 
Synek, legenda českého veslování. Na vině byly vleklé zdravotní problémy, 
přesněji řečeno syndrom nejasného snížení sportovního výkonu. Loučení 
s bohatou kariérou tak mělo pro trojnásobného olympijského medailistu a pě-
tinásobného mistra světa hořkou příchuť. „Tělo zkrátka řeklo dost. Šlo o nejtěž-
ší rozhodnutí v kariéře. Obrečel jsem to,“ přiznal borec, jenž za jedenadvacet 
let nevynechal jedinou sezonu. Teď před ním stojí nové výzvy: trenérské a ma-
nažerské. Koučovat bude na Dukle, Český svaz veslování jej zase jmenoval do 
pozice sportovního ředitele. „Dohromady se to dá určitě stihnout. V podstatě 
půjde o podobnou činnost,“ myslí si devětatřicetiletý Synek.

HUSARSKÝ KOUSEK MLADÍKA VLACHA. 
PÁR TÝDNŮ PO OPERACI PÁTÝ NA OLYMPIÁDĚ!
Něco podobného si normální smrtelník těžko dokáže představit. Na konci 
dubna podstoupíte operaci ramene, v  červenci odlétáte na olympijské hry 
a  bojujete o  stupně vítězů. Příběh moderního pětibojaře Martina Vlacha je 
vskutku výjimečný, inspirativní. Vůle nic nevzdávat, nepodlehnout černým 
myšlenkám, rychle se vrátit mezi nejlepší – tímto směrem vedla správná cesta. 
Vlach všem jasně ukázal: jde to zvládnout. „Vzal jsem to jako fakt. Kdybych 
se tím ještě trápil, asi by mi to nepomohlo,“ měl hlavu před vrcholem sezony 
jasně nastavenou. V  Tokiu v  závěrečné kombinaci běhu a  střelby předvedl 
čtyřiadvacetiletý mladík fantastickou stíhačku, z průběžné devatenácté pozice 
se probil až na pátou! Navíc si připsal jeden velký unikát: trať 3 200 metrů se 
čtyřmi zastávkami na laserové střelnici dokázal zdolat v novém olympijském 
rekordu (10:30,13 minuty).

KLUK V ZÁVĚTŘÍ. KAJAKÁŘ ŠLOUF SI SPLNIL 
VELKÝ SEN. I S POŠKOZENÝM PÁDLEM
Jako tichý společník si až do olympijských her v Tokiu musel připadat rychlostní 
kanoista Radek Šlouf. Neviditelný kluk v  závětří, neskutečný dříč s  obrovskou 
touhou dokázat něco mimořádného. Povedlo se. Bronz na deblu s  hvězdným 
Josefem Dostálem vystřelil skromného borce ke sportovním výšinám. Splnil si 
dětský sen. Kilometrový úprk po hladině kanálu Sea Forest Waterway ke všemu 
absolvoval s  poškozeným pádlem! Jeho parťák v  lodi vůbec nic netušil. „Nikomu 
jsem to raději neřekl. Byl jsem přesvědčený, že nepraskne,“ povídal už vysmátý v cíli. 
Parádní sezona tím neskončila. Místo odpočinku Šlouf usedl ještě do čtyřkajaku 
a  z  mistrovství světa v  Kodani přivezl další bronzovou medaili. A  přišla nejsladší 
odměna: svatba s přítelkyní.
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BRAMBOROVÁ SKLIZEŇ. SKVĚLÝM VÝKONŮM 
LEDECKÉ SCHÁZEL JEN MEDAILOVÝ LESK
Lyžařské mistrovství světa v Cortině d’Ampezzo mělo pro Ester Ledeckou zvláštní 
příchuť. Bramborovou. Jak v  super-G, tak ve sjezdu skončila těsně pod stupni 
vítězů. Scházely setiny. Leckdo smutnil, výsledky však jasně ukázaly výjimečnost 
české sněhové megastar. V historii totiž najdete opravdu jen málo jmen, která by 
ve dvou rozdílných disciplínách figurovala ve výsledkové listině takhle vysoko. 
V  prvním případě scházelo k  medaili šest, ve druhém sedm setin sekundy. Ester 
i trenér Tomáš Bank si z toho nakonec velkou hlavu nedělali. Tedy alespoň v očích 
veřejnosti. Ledecká vtipně pravila: „Dnes bude k  večeři bramboračka.“ Kouč jen 
stroze doplnil: „A k hlavnímu chodu hranolky.“ Sranda zkrátka musí být, i kdyby na 
chleba (brambory) nebylo.

DVĚ EVROPSKÁ ZLATA, DVĚ SVĚTOVÁ 
STŘÍBRA. FUKSA BY PŘESTO MĚNIL
Medailemi, a ne lecjakými, by kanoista Martin Fuksa mohl bezpochyby 
vyzdobit „rodnou“ loděnici v  Nymburce. Od jasu by kolemjdoucím 
přecházel zrak. Loni do famózní sbírky přidal další čtyři  – dvě zlaté 
z mistrovství Evropy v Poznani, dvě stříbrné ze světového šampionátu 
v  Kodani. Jenže Fuksa spokojený není. Všechny by vyměnil za 
olympijskou z  Tokia, která mu bohužel unikla. Skončil pátý, stejně 
jako na předcházejících Hrách v Riu. Nepomohl ani talisman v podobě 
pirátského šátku, jaký pod pěti kruhy nosíval při zlatých vystoupeních 
legendární Martin Doktor. „Bylo úplně jasné, proč jsem si ho vzal. Chtěl 
jsem dokázat to co on,“ hlesl Fuksa po závodě. „V  tvrdé dřině budu 
pokračovat, dokud si olympijskou medaili nepověsím na krk,“ předeslal 
odhodlaně. Další šance přijde v Paříži 2024.

SMOLNÉ OKAMŽIKY. SAMKOVOU 
S CINKEM LITOVAL CELÝ NÁROD
Litoval je celý národ. Eva Samková, Ondřej Cink. Špičkoví sportovci, jimž se v uplynulé 
sezoně smůla notně přilepila na paty. Slavná snowboardcrossařka si po průjezdu 
cílem v  prosincovém závodě Světového poháru v  Montafonu zlomila oba kotníky, 
sympatickému bikerovi utnul sen o olympijské medaili defekt zadního kola. Diametrálně 
rozdílné situace nelze ani v nejmenším porovnávat. Bolavé duše ano. Jak se oklepat? 
Výjimečné osobnosti to dokážou rychle. Dva skvělí dukláci mezi ně patří. Samková 
vzkázala už z  nemocnice, že děkuje za podporu a  bude bojovat. Cink zase zachoval 
ohromný nadhled: „Bohužel, štěstí mi nepřálo. Jede se dál. Ke sportu to hold patří.“ Věty, 
před nimiž lze jen smeknout.

APLAUS PRO ZÁCHRANÁŘE! ODVEDLI SKVĚLOU PRÁCI…
Nejen sportovci mohou být za hrdiny. Velké uznání a mnoho srdečných díků si vysloužil bleskový zákrok záchranářů ze zdra-
votnického týmu OZZ ASC Dukla. Prap. Bc. Michaela Schmidtová a prap. Mgr. Václav Hrdina při prosincových závodech mis-
trovství České republiky v omniu včasnou resuscitací a činnostmi s ní spojenými zachránili život čtrnáctileté cyklistce. Mladá 
závodnice při kontaktu se soupeřem zle dopadla na dřevěnou dráhu motolského oválu. Záchranáři jí naštěstí bez váhání 
poskytli profesionální péči, při níž došlo k obnovení základních životních funkcí. Dívka byla následně již při vědomí předána 
do další péče Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy. Jde o skutek, jenž zaslouží vskutku aplaus. A pořádný!

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: CPA, ČOV, ASC Dukla, Filip Komorous, kanoe.cz
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