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Zimní olympiáda v  Pekingu byla opět poznamenána různými covidovými omezeními, žila si 
svým vlastním životem. Fanoušek si ale určitě díky pestré sportovní nabídce přišel na své.
Naše výprava přivezla dvě medaile. Zlatou vybojovala Ester Ledecká v paralelním obřím slalomu 
snowboardistek, bronz přidala Martina Sáblíková na rychlobruslařské pětce. Ester Ledecká však 
zcela jasně vyčnívala, pódium atakovala i na lyžích – v superobřím slalomu a kombinaci.
Pro mě osobně byl příjemným překvapením už samotný prolog her. Manželé Zuzana a Tomáš 
Paulovi se šestým místem postarali o výrazné zvýšení atraktivity a popularity curlingu v ČR.
Coby bývalého běžce na lyžích mě samozřejmě enormně zajímaly výkony reprezentantů ve 
středisku Čang -ťia -kchou, kde panovaly vskutku extrémní podmínky. Za zmínku zcela jistě stojí 
18. místo Michala Nováka ve skiatlonu či 22. pozice Kačky Janatové v závěrečném maratonu. 
Skvělý byl postup tří mužů a dvou žen ve sprintech do elitní třicítky. V další fázi se už bohužel 
neprosadili. Nutno konstatovat, že nám svět ve vyřazovacích bojích ujížděl.
Zklamáním bylo vystoupení ve všech týmových soutěžích, kde jsme dle mého názoru zůstali za 
vytouženými výsledky. Za slušné lze považovat snad jen 7. místo v severské kombinaci, o nějž se 
zasloužili Tomáš Portyk, Jan Vytrval, Ondřej Pažout a Lukáš Daněk.
Velkou smůlu si vybrali snowboardkrosaři. Už před olympiádou se nepříjemně zranila Eva Sam-
ková, přímo v dějišti ji následovali Jan Kubičík a Vendula Hopjáková.
Na olympiádě je na sportovce vyvíjen extrémní tlak. Na výsledky se hledí jinak než v samotném 
průběhu závodní sezony. Někteří tíhu okamžiku zvládnou, někteří ne. Přemíra snahy může být 
na takto výjimečné události ke škodě. Neprodáte, na co máte. Zde je nutné zdůraznit, že mnozí 
odletěli do Číny v mladém věku. Nabrané zkušenosti se jim v budoucnu mohou velmi hodit. Ve 
srovnání s elitou poznali, že rezervy je třeba hledat hlavně u sebe (přístup, životospráva, stra-
va atd.) a samozřejmě také v tréninku.
Slýchal jsem, že jsme se nedokázali srovnat s  vysokou nadmořskou výškou, mrazem, špat-
nou stravou, těžkými tratěmi. Zde bych uvítal určitou sebereflexi trenérů a  realizačních týmů 
s vyvozením příčin průměrných výsledků, a ne zrovna šťastným načasováním formy na správ-
né období. Podmínky v  Číně byly pro všechny stejné. Úspěch přijde, když jste připraveni po 
všech stránkách.
A  ještě si neodpustím jednu poznámku. Přijde mi trochu úsměvné, když slyším kritiku našich 
olympioniků od bývalých sportovců nebo trenérů, kteří se nikdy na takhle vysokou úroveň ne-
dostali, ale překvapivě přesně vědí, jak by se mělo trénovat a závodit.
Olympiádou v Pekingu nic nekončí. Sportovní klání pokračují v rychlém tempu po celém světě. 
Proto našim sportovcům držte palce.

 plk. Pavel Benc
 ředitel ASC Dukla
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Kdo z Dukly na ZOH v Pekingu zaujal?
Fantastická, skvělá, úžasná. Superlativy netřeba v případě sněhové obojživelnice Ester Ledecké 
po brilantních vystoupeních na XXIV. zimních olympijských hrách v Pekingu šetřit. Pro českou 
výpravu získala v Číně jedinou zlatou medaili. Příslušnost k absolutní světové špičce prokázala 
členka armádního klubu Dukla na snowboardu i na lyžích. Další sportovci ASC (zúčastnilo se 
jich celkem 33) už tak nadprůměrnou výkonností neoplývali, nicméně i tak někteří dosáhli 
zajímavých výsledků.
Připomeňme si ty nejvýraznější.

Snowboarding
Ester Ledecká: Na snowboardu předvedla fe-
nomenální představení, s přehledem obhájila 
zlato v paralelním obřím slalomu z Pchjongč-
changu. Třetím olympijským triumfem dorov-
nala další legendy – oštěpaře Jana Železného 
a  rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Lepší 
jsou už jen gymnastka Věra Čáslavská a běžec 
Emil Zátopek. „Furt jsem si jezdila to svoje. Ba-
vilo mě to. Byl to krásný kopec, krásný den,“ 
rozplývala se po úspěchu v  Genting Snow 
Parku.
Šárka Pančochová: Klobouk dolů před její 
všestranností. Na Hry se jako první freestylist-
ka v historii kvalifikovala ve třech disciplínách 
– slopestylu, U -rampě a  Big Airu. Nejlépe jí 
paradoxně vyšlo poslední vystoupení. Těsně 
neprošla do finále, skončila čtrnáctá.

Alpské lyžování
Ester Ledecká: Z  prkna šestadvacetiletá 
hvězda ihned přepnula na lyže. A  rodily se 
další skvělé výsledky. V  super -G dojela pátá. 
V kombinaci, v níž kvůli zranění v dolní části 
těla absolvovala slalom s  velkým sebezapře-
ním, dokonce čtvrtá. Podle představ jí ne-
vyšel pouze sjezd, kde v  levotočivé zatáčce 

neudržela postoj a  chybovala. „Je úžasné, že 
jsem bojovala o  medaile ve dvou sportech 
a  čtyřech disciplínách. Jsem vděčná, že jsem 
tady mohla být,“ těšilo ji.
Kryštof Krýzl: Lyžařský matador se na své 
čtvrté olympiádě blýskl hlavně 19. místem 
v  obřím slalomu, který se jel v  hustém sně-
žení za špatné viditelnosti. Překonal tak svůj 
nejlepší výsledek pod pěti kruhy z Her ve Van-
couveru 2010, kde skončil třiadvacátý.
Jan Zabystřan: Pětadvacátá pozice v super -G 
v jeho případě nijak blyštivá není. V kontextu 
s  podzimní závodní pauzou, kdy kvůli nalo-
menému obratli mohl pořádně trénovat až 
od prosince, se však jedná o  slušný úspěch. 
Ve 24  letech stále chodí do všeho po hlavě, 
i  proto možná další tři disciplíny nedokončil. 
Nicméně získal cenný skalp alespoň v  para-
lelním závodě družstev, kdy o 11 setin porazil 
Francouze Mathieua Faivreho, bronzového 
medailistu z obřího slalomu. I  to ukazuje, jak 
obrovský v  Zabystřanovi stále dřímá poten-
ciál. Jen ho umět prodat ve správný čas.

Běh na lyžích
Michal Novák: Jediný z běžců schopný rovnat 
se světové špičce se na Hrách s formou příliš 
nepotkal. Nesedly mu náročné tratě, nadmoř-
ská výška ani mrazivé podmínky. Nejlepším 
závodem byl pro Nováka hned ten první, ve 
skiatlonu na 2× 15 kilometrů obsadil 18. příč-
ku. „Možná to docením až po olympiádě. 
Tempo na náročných okruzích bylo doslova 
vražedné,“ říkal v cíli, kde se opravdu dlouho 
vydýchával. Síly mu s  každým vystoupením 
rapidně ubývaly, i proto nenastoupil do závě-
rečného maratonu na 30 kilometrů.
Trio ve finále sprintu: Po kvalifikaci sprin-
tu se fanouškům naskytl příjemný pohled, 
hned tři Češi si vybojovali účast ve čtvrtfiná-
le. Ondřej Černý dokonce zajel devátý nej-
rychlejší čas. Jenže ani on, ani Michal Novák 
s  Luďkem Šellerem z  vyřazovacích jízd do 
semifinále nepostoupili.
Kateřina Janatová: Věřila si hlavně ve sprintu, 
kde její naděje ukončilo čtvrtfinále (celkově 
byla 19.). Výborně si pak vedla v závěrečném 
maratonu. Po statečném výkonu obsadila 

velmi pěkné 22. místo. „Je to nad očekávání,“ 
těšilo ji.
Petra Hynčicová: Na Hrách absolvovala kom-
pletní program, což je vzhledem k náročným 
podmínkám, v nichž se v čínských horách zá-
vodilo, unikum. Velkou radost měla především 
z  26. místa ve skiatlonu na 2×  7,5 kilometru. 
„Splnila jsem si cíl být v individuálním závodě 
do třicítky. V klasice mě podržely úžasné lyže, 
což jsem k takovému výsledku potřebovala.“
Tereza Beranová: Ve sprintu obsadila 20. mís-
to. Z kvalifikace prošla, dál už ne. „Na specific-
kém sněhu to byla loterie. Bohužel jsem se 
musela hodně přetlačovat,“ uvedla.

Skoky na lyžích
Roman Koudelka: V sezoně, v níž se po opera-
ci kolena vracel na můstky a vůbec netušil, zda 
stihne svou čtvrtou olympiádu, jeho kolegové 
vůbec nezářili. Po prvním skoku na středním 
můstku figuroval Koudelka na výborné je-
denácté pozici s minimální ztrátou na bronz. 
Jenže druhý pokus už tak vydařený nebyl, což 
znamenalo pád na 18. příčku. I  tak ale mohl 
být spokojen. S  Čestmírem Kožíškem, Klárou 
Ulrichovou a Karolínou Indráčkovou přidal 
ještě sedmé místo ve smíšených družstvech.

Severská kombinace
Jan Vytrval: Na velkém můstku skončil osm-
náctý. Jako jediný z  českých reprezentan-
tů si dokázal svou pozici po skoku vylepšit. 
Dobruslil si pro životní výsledek.
Tomáš Portyk: Nejzkušenější český sdruženář 
20. místo na středním můstku bral. „Po všech 
zdravotních peripetiích, kterými jsem si před 
i v sezoně prošel, je to pěkné,“ konstatoval.

Curling
Tomáš a Zuzana Paulovi: Manželé se posta-
rali o  velmi dobrou reklamu v  Česku zatím 
nepříliš známého sportovního odvětví. Byli 
dokonce velmi blízko semifinále. Konečná 
6.  příčka je krásným vysvědčením. „Peking 
bereme jako obrovskou zkušenost a zároveň 
i zážitek,“ shodli se po příletu.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

FANTASTICKÁ LEDECKÁ, 
pak mezera

Roman Koudelka si na středním můstku doskočil pro solidní výsledek.

Na snowboardu si Ester Ledecká počínala suverénně. Bravurně ovládla kvalifikaci i závod.
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Nastupující sportovce vítali výhradně domá-
cí příznivci, zahraničním nebyl z  epidemio-
logických důvodů příjezd do země povolen. 
Zeštíhlenou českou výpravu (jinak čítající 
115 sportovců) přivedli na plochu v roli vlajko-
nošů kapitánka hokejové reprezentace Alena 
Mills a krasobruslař Michal Březina.
Jen pro zajímavost: tím vůbec prvním čes-
kým byl na zahajovacím ceremoniálu v Lille-
hammeru  1994 běžec na lyžích Pavel Benc, 
současný ředitel ASC Dukla.
Zástupci armádního klubu byli pod drobno-
hledem také v  Číně. O  co nejlepší umístění 

jich přijelo bojovat 33 včetně teprve patnác-
tileté skokanky na lyžích Anežky Indráčkové. 
Z důvodu vážných zranění museli účast vzdát 
hvězdná snowboardkrosařka Eva Samková, 
nadějná skikrosařka Diana Cholenská a nako-
nec i  snowboardkrosař Jan Kubičík, který na 
tréninkové sjezdovce v dějišti Her upadl a na-
štípl si holenní kost v kotníku.
Velkou nadějí na zisk cenného kovu měla být 
vedle sněhové obojživelnice Ester Ledecké 
právě olympijská vítězka ze Soči Eva Samková 
(momentálně rehabilitující po operaci zlome-
nin nad kotníky). Při slavnostním ceremoniálu 
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Netradiční zahájení
Oheň hořel ve sněhové vločce
XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu oficiálně začaly v pátek 4. února. Oheň byl na Národním 
stadionu, známém také jako Ptačí hnízdo, zapálen netradičním způsobem – ekologickým uložením 
hořící pochodně do vnitřku obří sněhové vločky složené ještě z menších se jmény 91 účastnických 
zemí. Symbolicky pak Ptačím hnízdem vystoupal. Čínská metropole se tak stala prvním městem 
v historii hostícím po letních hrách (v roce 2008) i ty zimní. Do více než stominutového programu 
se zapojily tři tisícovky vystupujících.

ji čeští sportovci na dálku podpořili, když si 
respirátor ozdobili namalovaným knírkem – 
nezbytným doplňkem obličeje Samkové při 
závodních jízdách.
Slavnostní zahájení sledovalo v České televi-
zi 770 000 diváků starších 15 let, téměř dvoj-
násobek než tomu bylo 23. července 2021 při 
letní olympiádě v Tokiu.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz
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Velmi se těšila právě na slopestyle, z  kvalifi-
kačních jízd jí ale bohužel nevyšla ani jedna. 
Mezi finálovou dvanáctku se nevtěsnala. 
„Trénink byl přitom super. Jenže se změnily 
podmínky. Trať byla ledovatější, více foukalo,“ 
povzdechla si. „Jsem hrozně zklamaná. Ne-
podařilo se mi dobře pospojovat triky, což je 
v této disciplíně abnormálně důležité,“ vysvět-
lovala hlavní důvody nezdaru.
Do běžecké stopy vyrazily ženy. Ve skiatlonu 
na 2× 7,5 kilometru nechyběla ve startovním 
poli Petra Hynčicová. Na velmi náročné trati si 
nevedla vůbec špatně, cílem projela na bodo-
vané 26. příčce. Za suverénní Therese Johau-
govou z Norska zaostala o 4 minuty a 27 vte-
řin. „Z  výsledku mám hroznou radost. Chtěla 
jsem být do třicítky, a to se povedlo,“ netajila 

spokojenost. „Moc děkuji celému týmu a ser-
visu za úžasné lyže, které mě podržely v kla-
sice, což jsem přesně potřebovala, protože ve 
skejtu jsem pak silnější,“ těšilo ji.
Úvodní kvalifikační jízdy absolvoval v závodě 
jednotlivců sáňkař Michael Lejsek. Po prvních 
dvou byl devětadvacátý.
Na středním můstku proběhla kvalifikace 
skokanů na lyžích s  triem zástupců Dukly Li-
berec. Úspěšně z ní prošli do hlavního závodu 
Roman Koudelka a  Čestmír Kožíšek. Neuspěl 
pouze Filip Sakala, který skončil pod čarou 
jako první nepostupující. Viktor Polášek ská-
kat nemohl, kvůli pozitivnímu testu na koro-
navirus putoval do hotelové izolace.
Ženy už bojovaly o medaile. Karolína Indráč-
ková i její o devět let mladší sestra Anežka se 

mohly radovat z postupu do finálového kola. 
První z nich obsadila nakonec 28. místo, druhá 
třicáté. Karolínu velmi mrzel pokus číslo dva, 
který byl o  sedmnáct metrů kratší než ten 
úvodní. „Chyběla mi uvolněnost, vklínila se 
tam i nervozita. Škoda, že jsem nenavázala na 
tréninkové skoky,“ litovala po závodě.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Nepovedený slopestyle,
radost Hynčicové,
sestry na můstku

V areálu Čang-ťia-kchou se poprvé představila snowboardistka Šárka Pančochová. Na svůj 
čtvrtý start pod pěti kruhy se coby první freestylistka v historii kvalifikovala dokonce ve třech 
disciplínách (slopestyle, Big Air, U-rampa). 

Čestmír Kožíšek kvalifikaci na středním můstku zvládl.

V náročném skiatlonu Petra Hynčicová obstála.

Soustředění před startem a jde se na věc. Šárka Pančochová na trati slopestylu.

Anežka s Karolínou v náruči při póze u olympijských kruhů ve vesnici
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Novák se při klasice pohyboval v čelní skupi-
ně, na bruslařskou část vyrazil jako patnáctý. 
To už byli vpředu odskočeni největší favorité 
– Rus Alexandr Bolšunov a Fin Iivo Niskanen.
V náročných podmínkách projel Novák cílem 
jako osmnáctý. „Závod byl úplně extrémní. Ší-
lený. Už před ním jsem tušil, že za to Niskanen 
vezme a rozjede tempo, jako kdybychom měli 
kilometr do cíle. Věděl jsem, že se musím sou-
středit sám na sebe a nejít přes hranu, protože 
jinak by se mi mohlo stát, že konec jen od-
pochoduju. Takže jsem je nechal trochu ujet. 
Hodně mi pomohly i  lyže,“ popisoval Novák 
krušné pocity. „Konečné 18. místo pro mě asi 
není špatné, ale zároveň vím, že dokážu víc. 
Jsem ale rád, že jsem bojoval a  nechal tam 
opravdu všechno.“
Novákova ztráta na vítěze činila v cíli 4:41,1 mi-
nuty. „Jsou tu náročné tratě. Málo kyslíku, po-
malý sníh. Tempo bylo naprosto vražedné. 
Vzhledem k  tomu výsledek asi špatný nebu-
de,“ přemítal.
Petr Knop a Adam Fellner dorazili s mnohem 
větším časovým mankem, prakticky dvojná-
sobným. Knop obsadil 44., Fellner 46. místo. 
„Fakt masakr,“ ulevil si Fellner bezprostředně 
po závodě. „Hlavně tedy klasická část. Bylo 
třeba ji dojet s rozumem a pak se ve skatu po-
kusit propracovat dopředu. Posun ale nebyl 
takový, v jaký jsem doufal,“ hodnotil svoje vy-
stoupení osmadvacetiletý reprezentant.
Na středním můstku bylo k vidění zatím nej-
lepší vystoupení českých skokanů v  sezoně. 
Roman Koudelka, nakonec osmnáctý, figu-
roval po prvním kole dokonce na 11. příčce. 
„Škoda, k  TOP 15 chybělo málo. Oba skoky 
však byly mírně zpožděné,“ komentoval vý-
sledek Koudelka. Čestmír Kožíšek postoupil 
do finálové třicítky jako poslední za stome-
trový skok, ten druhý však výrazně pokazil 

Extrémní až šílený 
skiatlon

Koudelka blízko TOP 15

Rozptýlení ve volných chvílích obstarávala i úsměvná imitace stolního tenisu 
(zleva Michal Novák, Petr Knop, trenér Vasil Husák a Kateřina Janatová).

V horách v Čang -ťia -kchou 
absolvovalo náročný skiatlon 
(2× 15 km) trio českých běžců na 
lyžích. Největší šance se dávaly 
Michalu Novákovi, který v sezoně 
dokázal zazářit při závodech 
Světového poháru ve finské Ruce 
a norském Lillehammeru (vždy 
skončil pátý). Spolu s ním se na start 
postavili další členové liberecké 
Dukly – Petr Knop a Adam Fellner.

Roman Koudelka měl po závodě na 
středním můstku smíšené pocity. Z dobré 
pozice po 1. kole chtěl vytěžit více.

Michal Novák prožil ve skiatlonu na 
2×  15 kilometrů krušné chvíle.

Michael Lejsek v ledovém korytu

(jen 85  metrů). Díky diskvalifikaci Nora Hal-
vera Egnera Graneruda si ale o místo polepšil. 
Skončil devětadvacátý.
Sáňkař Michael Lejsek absolvoval v  ledo-
vém korytu třetí jízdu. Do závěrečné čtvrté 
se nekvalifikoval (postupovalo prvních dva‑
cet sáňkařů – pozn.). Při svém olympijském 
debutu nakonec obsadil 30. místo. „Jsem 
zklamaný. V trénincích mi to šlo mnohem líp. 
Snad dojem napravím v týmové soutěži,“ přál 
si Lejsek.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

98 PO DNIHRY DENÚNOR 2022

6 DEN TŘETÍ



Z  devíti zápasů v  základní skupině vyhráli 
sympatičtí manželé čtyři a jen kousíček je dě-
lil od postupu do semifinále. „Je to obrovský 
úspěch,“ měl jasno Tomáš. „Byly tady nejlepší 
týmy světa. Cíl skončit na pátém až sedmém 
místě jsme splnili,“ těšilo ho.
Olympijská premiéra smíšených týmů na 
středním můstku v  areálu Čang -ťia -kchou 
dopadla pro české skokany na lyžích výsled-
kově dobře. Sedmé místo by za normálních 
okolností bylo považováno za velmi slušný 
úspěch. Jenže po nepříliš vydařených po-
kusech k  němu dopomohla hlavně shoda 

okolností, přesněji řečeno diskvalifikace v tý-
mech soupeřů kvůli nepovoleným rozměrům 
kombinéz. Trio z  liberecké Dukly ve složení 
Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek a  Karolí-
na Indráčková, doplněné Klárou Ulrichovou, 
tak ve výsledkovém pořadí předskočilo třeba 

Curleři splnili cíl
Diskvalifikace při skokanské 
premiéře smíšených týmů

Curlingová soutěž, jež 
začala už dva dny před 
zahájením Her, měla 
pro Zuzanu a Tomáše 
Paulovi sladkou tečku. 
V závěrečném duelu 
základní skupiny 
turnaje smíšených 
dvojic porazili domácí 
Čínu 8:6 a obsadili 
velmi pěknou 
šestou příčku.

Tomáš a Zuzana Paulovi splnili cíl, 
v curlingovém turnaji smíšených týmů obsadili 
parádní 6. místo.

Zuzana při jednom z endů

Skokanský areál v Čang ‑tia ‑kchou

favorizované Německo či Norsko. Závod suve-
rénně vyhrálo Slovinsko.
Sedmá příčka byla pro Čechy vzhledem k vý-
konům na můstku nadstandardní. „Kontrolor 
tady nastavil tvrdý metr. Pro všechny ale platí 
stejná pravidla,“ komentoval nevídanou sérii 

pěti diskvalifikací Koudelka. „Něco podob-
ného se běžně nevidí,“ usmíval se. Sám na 
sebe byl poměrně naštvaný. Kvůli zpožděným 
odrazům nepředvedl, co si představoval. Ke 
všemu začal cítit operované koleno. „Byl jsem 
rád, že to mám za sebou. Už toho během dvou 
dní bylo dost. Těším se na den volna,“ reago-
val na rychlý sled individuálního a týmového 
závodu. Nebylo divu, vždyť předvedl pouze 
průměrné skoky 93 a 92,5 metru. Jeho parťák 
Čestmír Kožíšek rovněž nijak neoslnil. „Nepře-
kvapil, nepokazil. Asi tak,“ zhodnotil s vtipnou 
nadsázkou své vystoupení. Mnohem větší 
zklamání zažívala další členka Dukly Karolína 
Indráčková. „Nevím, co se stalo. V tréninku to 
šlo, teď je to trápení,“ přiznala sebekriticky.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.czKarolína Indráčková v soutěži smíšených týmů

Čestmír Kožíšek při dojezdu na středním můstku
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Nádhera na snowboardu!
Ledecká obhájila zlato

První medailová radost a hned zlatá se díky Ester Ledecké zrodila na svahu v Genting Snow Parku. 
Šestadvacetiletá snowboardistka v paralelním obřím slalomu s naprostou dominancí potvrdila 
roli favoritky a obhájila vítězství ze stejné disciplíny z Pchjongčchangu. Ve finále se symbolickým 
startovním číslem 1 porazila Danielu Ulbingovou z Rakouska.

Závodem procházela jako nůž máslem. Prkno 
připravené servismanem Milošem Machytkou 
jelo ďábelsky rychle. V  prvním kole Ester vy-
řadila Nadyu Ochnerovou z  Itálie, ve čtvrtfi-
nále s mírným zaváháním v jedné ze zatáček 
Aleksandru Krolovou z  Polska a  v  semifinále 
Michelle Dekkerovou z Nizozemska. V souboji 
o zlato pak již zmíněnou Danielu Ulbingovou. 
„Jsem ráda, že jsem jízdy měla vyrovnané 
a  furt si jezdila to svoje. Bavilo mě to. Byl to 
krásný kopec, krásný den,“ rozplývala se v roz-
hovoru pro Českou televizi už trojnásobná 
olympijská šampionka.
Úspěchu podřídila členka liberecké Dukly vše. 
„Tvrdě dřela nejen na technice,“ těšilo ame-
rického kouče Justina Reitera. S  týmem se 
po příletu do Číny neubytovala v  olympijské 
vesnici, ale v  hotelu kousek od svahu. Reiter 
před nejdůležitějším závodem sezony své svě-
řenkyni věřil. „Na suchý sníh byla připravena. 
Ester sedí.“
Měl pravdu. Ledecká úřadovala. Už v  kvali-
fikačních jízdách skvěle prolétla červenou 
i  modrou trať. Druhé Ramoně Hofmeiste-
rové z  Německa v  součtu nadělila více než 
2,5  sekundy. Zdravé sebevědomí zákonitě 
stouplo, což se ve vyřazovacích jízdách hodilo.
„Celému týmu musím moc poděkovat. Všich-
ni odvedli fantastickou práci. Méďovi (Michal 
Lešák – fyzioterapeut – pozn.), Milošovi… Jsem 
ráda, že je tady mám,“ poznamenala. Vel-
mi také ocenila svoji maminku. „Za všechno 
může ona. Teď je sice takový nehrající kapitán, 

Zlatá medaile Ester chutnala. Jednička sedí dokonale.
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V závodě se představila také další duklačka – Zuzana Maděrová.

Ester byla silně koncentrovaná, zatímco soupeřky to neunesly 
psychicky, chválil děda Klapáč

Asi málokdo dokáže ocenit třetí olympijský triumf Ester Ledecké tak jako její děda Jan Klapáč. 
Bývalý slavný hokejista Dukly Jihlava byl své vnučce nablízku už v době, kdy dělala první spor-
tovní krůčky.
Vítězství sledoval podobně jako oba triumfy před čtyřmi roky v Pchjongčchangu u televizní 
obrazovky. Podle jeho mínění tentokrát rozhodla o dalším olympijském zlatu psychika.
„Kondičně jsou na tom všechny holky velmi podobně, pole je vyrovnané, do jedné vteřiny se 
jich vejde třeba deset. Jenže na Ester bylo vidět, jak silně je koncentrovaná, zatímco soupeřky 
to neunesly psychicky a padaly,“ vyprá-
věl mistr světa z roku 1972.
V cíli finálové jízdy cítil radost i úlevu, že 
ustála tlak a obhajobu. Ester se mu ale 
líbila už od kvalifikace.  „Znám ji, a když 
zvládne první jízdu, dá se odhadnout, 
že ji to nakopne. Nervy tam jsou vždyc-
ky, ale nesmí jim podlehnout,“ prohlásil.
Se šestadvacetiletou vnučkou před zá-
vodem hovořil. Postěžovala si, že má 
problémy se spaním. „Ale nakonec se 
dokázala se vším vypořádat, i s tím vel-
kým očekáváním,“ radoval se hráč, který 
do rodinné sbírky olympijských kovů 
přispěl jedním stříbrem a bronzem.
Její sportovní snažení sleduje odjakži-
va. Byl to on, kdo ji naučil mít rád sport, 
a stále se podílí na její kondiční přípra-
vě.  „Ester je vlastně trénovaná na zá-
těž hokejisty, takže na minutu, minutu 
a půl,“ dodal osmdesátiletý Jan Klapáč.

Text: Milan Novotný

Obrovský úspěch a moc krásný 
zážitek, těšilo ředitele Bence

„Super, nádhera, ob-
rovský úspěch a  moc 
krásný zážitek,“ nešetřil 
superlativy na adresu 
zlaté medailistky ředitel 
ASC Dukla Pavel Benc.
„Díval jsem se na televi-
zi od půl osmé. Byl jsem 
napnutý a  nervózní, aby 
Ester neudělala chybič-
ku. Jenže ona ukázala, 

že je tak fyzicky a psychicky připravená, že 
všechny soupeřky s přehledem pokořila.“
Bývalý úspěšný běžec na lyžích a  držitel 
bronzové medaile ze ZOH 1988 v Calgary ve 
štafetě si famózní Ledecké ohromně cení.
„To se ani nedá komentovat… Finálovou 
jízdu jsem prožíval. Jsem moc šťastný, že se 
zlatou medaili podařilo získat naší zaměst-
nankyni. Patří jí za to veliký dík. Je o to větší, 
že nám Peking asi moc medailí nepřinese,“ 
předpovídal.
Ledeckou, která získala už třetí olympijské 
zlato, obdivuje. „Pro Ester je to odměna za 
celoroční dřinu. Nejcennější medaili si po 
všech stránkách zasloužila,“ doplnil.

Text: Milan Novotný

V  čínských horách bojovali ve sprintech vol-
nou technikou běžci na lyžích. Do čtvrtfinále 
jich postoupilo hned pět, ani jeden z nich však 
ve vyřazovací části neuspěl. Z mužů prošli kva-
lifikačním sítem Ondřej Černý, Michal Novák 
a Luděk Šeller. Z žen Kateřina Janatová s Tere-
zou Beranovou.
Černý byl v kvalifikaci dokonce devátý. „Až tak 
dobrý výkon a čas jsem nečekal. Napálil jsem 
to a doufal, že to vydržím do cíle. Vyšlo to,“ ra-
doval se před rozhodujícími bitvami.
Ve čtvrtfinále na náročném 1,5 kilometru 
dlouhém okruhu už byl postup nad síly závod-
níků liberecké Dukly. Beranová s  Janatovou 

protože zůstala doma, ale na tomhle úspěchu 
má obrovskou zásluhu,“ poděkovala na dálku.

Dorovnala legendy
Třetím olympijským zlatem Ledecká dorov-
nala další legendy – oštěpaře Jana Železného 
a  rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Lepší Slavnostní vyhlášení vítězů si Ester užívala plnými doušky.

bilanci mají už jen běžec Emil Zátopek a gym-
nastka Věra Čáslavská.
Další duklačka Zuzana Maděrová se do finá-
lové šestnáctky při své olympijské premiéře 
neprobojovala, skončila na 23. místě. „Hlavně 
jsem nechtěla spadnout. Je to úplně jiný zá-
vod než svěťák. Tady se jede jednou za čtyři 

Na trati soupeřky v červených brankách drtila.

Ve sprintu končili běžci  
ve čtvrtfinále, 
Zabystřan otestoval sjezdovku

roky. Měla jsem pořádně těžkou hlavu,“ při-
znala Maděrová.
O Ledecké mluvila jen v superlativech. „Nád-
hera se na ni dívat, je úžasná. Nevím, jak to 
dělá. Vím, že tvrdě dře a chce být pořád nej-
lepší. V  mnohém je inspirativní,“ vysekla po-
klonu slavné krajance.

dojely čtvrté, Novák pátý a Šeller s Černým na 
posledních šestých místech. Semifinále holt 
bylo daleko.
Sjezdovku The Rock otestoval lyžařský všeuměl 
Jan Zabystřan. V super -G obsadil 25. místo. Na 
vítězného Matthiase Mayera z Rakouska ztratil 
3,15 vteřiny. Pro českého reprezentanta, který 
na podzim loňského roku dlouho laboroval se 
zraněným obratlem, se jednalo o  povzbudivý 
výsledek hlavně s  výhledem pro blížící se zá-
vod v  kombinaci. „V  ní bych chtěl skončit do 
desítky,“ odhalil smělé cíle. „Jízda byla jedna 
z  nejlepších, jakou jsem tady mohl předvést. 
Ztráta mohla být sice nižší, nicméně pro pocit 

před kombinačním sjezdem se tato zkušenost 
strašně moc hodí,“ konstatoval.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympjskytym.cz

Jan Zabystřan po dojezdu v super ‑G v mix zoně
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Smůla
ve snowboardcrossu

Pořadateli byla ze svahu odvezena na kanad-
ských saních. Tím se de facto završilo smolné 
období českých reprezentantů. Eva Samková 
v Pekingu nestartovala kvůli zlomeninám kot-
níků, Jan Kubičík si už přímo v dějišti naštípl 
při tréninku holenní kost a  do toho zranění 
Hopjákové ve střední pasáži olympijského zá-
vodu. „Vendulka byla při předjíždění soupeřky 
trochu zavřená. Protože by vyjela ven z  trati, 
musela rychle změnit směr a narazila do zad-
ní části prkna před sebou jedoucí závodnice. 
Stalo se tak ve chvíli, kdy měla výrazně větší 
rychlost. Kdyby se jí manévr povedl, byla by 

pravděpodobnost, že dojede třetí nebo ještě 
lepší, docela veliká,“ soudil trenér Marek Jelí-
nek. Kromě ruky musí pětadvacetiletá závod-
nice doléčit i  poraněný kotník. „Doufám, že 
bude v pořádku co nejdříve. Musíme se z toho 
oklepat, smůly bylo v poslední době opravdu 
hodně,“ poznamenal Jelínek.
Další nezdar prožila na Hrách snowboardistka 
Šárka Pančochová. Podobně jako v  disciplí-
ně slopestyle nepostoupila do finále ani na 
U -rampě. V první kvalifikační jízdě si připsala 
41,5 bodu. Ve druhé však přišly srážky. Po jed-
nom z triků dosedla na zem a bylo po nadějích 

na finálovou dvanáctku. Pančochová obsadila 
18. místo. „Na U -rampě jsem neměla taková 
očekávání. Kdybych v  téhle pohodě odjela 
slopestyle, dopadlo by to mnohem lépe. Dou-
fám, že mi postup vyjde alespoň na Big Airu,“ 
prohlásila Pančochová.

Portyk: Dvacáté místo je pěkné
Dvacáté místo Tomáše Portyka bylo nejlepším 
výsledkem českých sdruženářů v  závodu se-
verské kombinace na středním můstku. Hned 
za ním dojel do cíle Lukáš Daněk. Jan Vytrval 
obsadil 26. a Ondřej Pažout 29. pozici. Vítězem 
se stal po skvělém běhu Vinzenz Geiger z Ně-
mecka. Portyk, který po skokanské části figu-
roval třináctý, na něho ztratil 2:08,7 minuty.
„Dvacáté místo je po všech zdravotních peri-
petiích pěkné. Moc jsem si na začátku sezony 
nedokázal představit, že na olympiádě budu 
alespoň nějakým způsobem závodit,“ vysvět-
loval Portyk, jenž se v přípravě potýkal s celko-
vou únavou organismu a řadu týdnů nemohl 
naplno trénovat. Hlavně v běhu stále cítí velké 
rezervy. „Na malém můstku jsou časové roze-
stupy menší. Na trati to bylo těžké, ke konci mi 
docházely síly. Na velkém bych se rád proletěl, 
čímž bych si situaci v  běhu usnadnil,“ pravil 
novinářům před další olympijskou výzvou.
Ke slovu se dostali také sáňkaři. V závodu dvo-
jic Filip Vejdělek se Zdeňkem Pěkným obsadili 
při premiéře pod pěti kruhy předposlední 
16. místo.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijsktym.cz

Další snowboardcrossový malér. Pětadvacetiletá Vendula 
Hopjáková sice úspěšně prošla kvalifikací, v osmifinálové 
jízdě však v souboji s Kristinou Paulovou z Ruska upadla tak 
nešťastně, že si zlomila ruku v zápěstí.

Po nešťastné osmifinálové jízdě už její ruku 
zdobila sádra.

Vendula Hopjáková ve startovním boxu

Hopjáková si zlomila ruku

Šárku Pančochovou dobrá nálada po nezdaru na U‑rampě neopouštěla. Sdruženář Tomáš Portyk byl s umístěním 
v závodě na středním můstku spokojen.
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Nepovedený slalom 
Zabystřana, v kombinaci 

myslel na medaili
Mrzí to, netajil

Lyžař Jan Zabystřan měl zaděláno v olympijské kombinaci 
na zajímavý výsledek. Po sjezdu figuroval na deváté pozici 
s nepříliš velkou ztrátou na vedoucího Nora Aleksandera 
Aamodta Kildeho. Jenže slalom, v němž hodlal riskovat 
a zaútočit možná i na pódium, nezvládl. Po chybě v horní 
části sjezdovky Ice River jej nedokončil. Závod nakonec 
vyhrál Johannes Strolz z Rakouska.

„Po sjezdu jsem měl našlápnuto. Toužil jsem 
po medaili. Slalom byl postavený mně skoro 
na míru, ale bohužel. Na zemi jsem se ocitl bě-
hem setiny. Je to moje častá chyba. Chtěl jsem 
jet na plný plyn, nevyšlo to. Strašně mě to 
mrzí, ale už s tím nic neudělám,“ komentoval 

V českém táboře se slavila druhá medaile. Rychlobruslařka Sáblíková si 
dojela pro bronz

Rychlobruslařka Martina Sáblíková dosáhla ve čtyřiatřiceti letech na svou sedmou (!) olympij-
skou medaili. Na trati 5 000 metrů si dojela pro bronz. Nad její síly byly pouze Irene Schoute-
nová z Nizozemska (překonala olympijský rekord) a Isabelle Weidemannová z Kanady. Bývalá 
členka Dukly si výsledku zákonitě velmi považovala. Po losu, který jí přisoudil do jízdy průměr-
nou Japonku, byla totiž dosti skeptická. „Věděla jsem, že pojedu úplně sama, což mi do karet 
vůbec nehrálo. Když si můžete pomoci s někým, kdo je na tom podobně jako vy, je to vždycky 
výhoda. Byla jsem fakt naštvaná,“ přiznala. Na ovál šla ve třetí rozjížďce od konce. Zajela čas 
6:50,09, který znamenal vedení, a  musela čekat na zbylé čtyři soupeřky. Naštěstí se před ní 
dostaly už jen famózní Nizozemka a Kanaďanka. „Bronz byl z tohoto pohledu neuvěřitelný po 
všech stránkách,“ radovala se.
Na dálku jí gratulovala také Ester Ledecká, která Sáblíkovou po triumfu na snowboardu dostih-
la v počtu zlatých olympijských medailí. Obě vlastní tři. „Měla jsem z toho obrovskou radost. 
Martina je borec. Je mi ctí, že zrovna s ní sdílím tuhle medailovou skupinku. Ona má ale dohro-
mady olympijských medailí sedm. Budu mít co dělat, abych ji někdy dohnala,“ poznamenala.Po kombinačním sjezdu se Jan Zabystřan ještě 

usmíval, po slalomu bylo vše jinak. Sáňkařské duo Filip Vejdělek – Zdeněk Pěkný přispělo ve štafetě k 10. místu.

Kateřina Janatová na klasické desítce bojovala jak se dalo.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala pro 
českou výpravu na trati 5 000 metrů druhou 
medaili, bronzovou.

Zabystřan osudné zaváhá-
ní. „Toužil jsem předvést co 
nejlepší jízdu, nepovedlo 
se. Omlouvám se divákům, 
kteří ráno vstávali,“ netajil 
zklamání čtyřiadvacetiletý 
člen liberecké Dukly.
Jeho kolegyně Kateřina 
Janatová s  Petrou Hynči-
covou se v  olympijském 
závodě na 10 kilometrů 
klasickou technikou umísti-
ly ve čtvrté, respektive páté 
desítce startovního pole. 
Janatová doběhla v  inter-
valovém závodě na 34. mís-
tě, Hynčicová skončila 
dvaa čtyřicátá. Šampionkou 
se stala po dramatickém 
rozuzlení favoritka The-
rese Johaugová z  Norska. 
Druhá Kerttu Niskanenová 
z  Finska na ni v  cíli ztratila 
pouhé čtyři desetiny vteři-
ny. Ještě těsnějším se stal 
souboj o  bronz. Krajanka 
Niskanenové Krista Pärmä-
koskiová jej uhájila před 
Natálijí Něprjajevovou 
z Ruska o pouhou desetinu.
„Klasika je moje slabší tech-
nika, takže závod považuji 
z  mé strany za poměrně 
dobrý. Podařilo se mi sluš-
ně rozvrhnout síly, což bylo 
v  této nadmořské výšce 
moc důležité,“ pravila po 

nepříliš oblíbené disciplíně Kateřina Janatová.
Ani Petra Hynčicová na trati nečekala zázraky. 
„Velká očekávání jsem neměla. Více mi sedí 
závody s hromadným startem, v  intervalu se 
těžko s  nějakým tempem srovnávám,“ řekla 
na rovinu.

Sáňkaři desátí ve štafetě
Sáňkaři zakončili účinkování na Hrách štafeta-
mi. Čeští reprezentanti s  dukláky Michaelem 
Lejskem, Zdeňkem Pěkným a  Filipem Vejděl-
kem obsadili desátou příčku. O dvě místa vy-
lepšili 12. pozici z Pchjongčchangu.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz
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Ledecká přepnula na lyže,
v super-G zajela pátý čas

Zraky fanoušků se v tento den zákonitě znovu upínaly na Ester Ledeckou. V super -G obhajovala 
senzační zlato z Pchjongčchangu. Obtížný pokus sice nevyšel, přesto lze konečné páté místo 
považovat za skvělý úspěch. Sněhová obojživelnice prolétla olympijskou trať v horském středisku 
Jen -čching v čase 1:13,94. Na vítěznou Laru Gutovou -Behramiovou ze Švýcarska ztratila 43 setin 
sekundy. Od bronzu pak šestadvacetiletou členku Dukly dělilo pouhých 13 setin.

Ester měla po snowboardové obhajobě 
prvenství v  paralelním obřím slalomu na 
přechod z  prkna na lyže pouhé dva dny. 
Sjezdovka The Rock jí seděla. „Páté místo je 
fantastické. Zajela jsem docela dobrou jízdu, 
holky přede mnou byly prostě rychlé,“ kon-
statovala s úsměvem v rozhovoru pro Českou 
televizi. Do závodu startovala už jako druhá, 
což zpravidla nebývá výhodná pozice. I tak si 
připsala cenné skalpy. Porazila mimo jiné fa-
vorizovanou Italku Federicu Brignonovou či 
Corinne Suterovou ze Švýcarska. „Trať mi při-
šla fajn, dobře jsem se bavila, jen jsem neměla 
tolik informací,“ poznamenala v cíli. „Pořád je 
ve mně snowboarďačka. Na lyžích mě to ale 
baví. Doufám, že se na nich v příštích dnech 
budu cítit ještě jistěji.“

S klasikou spokojený jen Fellner
Na patnáctikilometrové trati klasickou techni-
kou se v olympijském závodě českým běžcům 
příliš nevedlo. Z tria zástupců liberecké Dukly 
dosáhl nejlepšího výsledku Adam Fellner na 
31. místě. „Podmínky byly velice slušné, měl 
jsem i  výborné lyže. Bylo jen těžké si dobře 
rozvrhnout síly. Proto jsem první kolo pojal 
volněji a teprve ve druhém tempo stupňoval. 
Každopádně mě těší, že jsem podal lepší vý-
kon než ve skiatlonu,“ řekl Fellner v cíli.
Michal Novák se na každém z mezičasů pořa-
dím propadal, skončil až padesátý. „Lyže jsem 
před závodem testoval asi hodinu. Jenže to 
pořád nebylo dobré. Vzalo mi to docela dost 
sil a  narušilo i  koncentraci. Od pátého kilo-
metru jsem se nemohl dostat do intenzity. 

Když jsem chtěl zrychlit, tělo mě zarazilo. Byl 
jsem úplně vysátý,“ povzdechl si. „Dokonce 
jsem uvažoval, jestli nemám odstoupit a šet-
řit síly na další závody, ale dobojoval jsem to. V super ‑G si Ester Ledecká vedla náramně.

Nadmořská výška a  skiatlon 
mě asi stály dost sil,“ postěžo-
val si Novák v  tiskové zprávě 
lyžařského svazu.
Petr Knop dojel ještě čtyři 
příčky za ním. „Děs a  hrůza. 
Špatně se mi dýchalo, příjem-
ná nebyla ani mejdlíčka ve 
stopě. Lyžemi to určitě neby-
lo, spíše výkonem,“ zlobil se 
na sebe.
V  areálu Čang -tia -kchou po-
tvrdil roli největšího favorita 
Iivo Niskanen z  Finska, jenž 
na stříbrného Rusa Alexandra 
Bolšunova najel 23,2 vteřiny. 
Bronz získal Nor Johannes 
Hoes flot Klaebo z Norska.

Skokani obstáli 
v kvalifikaci

Do závodu na velkém můstku 
prošli všichni čtyři čeští sko-
kani na lyžích. Z  kvalifikace, 
v  níž byl nejlepší Marius Lin-

dvik z Norska, postoupili Čestmír Kožíšek (25.), 
Filip Sakala (45.), Roman Koudelka (48.) i  Ra-
dek Rýdl (50.). Kožíšek se prezentoval velmi 
pěkným skokem dlouhým 126 metrů. Tři jeho 

kolegové z Dukly Liberec předvedli podstatně 
kratší pokusy – Sakala 110,5, Koudelka 109 
a Rýdl 105 metrů.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Nejlepším z Čechů byl na patnáctikilometrové trati klasickou technikou Adam Fellner.

Petr Knop při rozježdění.

Náročné okruhy dávaly běžcům zabrat.
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Neúspěch ženské štafety 
i skokanů na velkém můstku

Až 13. místo obsadily české běžkyně na lyžích v olympijském závodě štafet na 4× 5 kilometrů. 
Kvarteto Tereza Beranová, Petra Nováková (není z Dukly – pozn. ), Kateřina Janatová a Petra 
Hynčicová nabralo velkou ztrátu už po prvním úseku, kdy Beranová předávala až jako sedmnáctá 
s mankem dvou minut a 47 sekund. Vítězkami se staly Rusky, druhé skončilo Německo a třetí 
Švédsko.

„Lyže byly fajn, když se ale celkově tělo sekne, nejde to. 
Je to i  tou nadmořskou výškou,“ řekla novinářům Bera-
nová. „Bylo těžké se těch nejlepších udržet. Není to jen 
tak. Výkonnost v porovnání s nimi ještě chybí,“ doplnila 
třiadvacetiletá Češka.
Ženská štafeta tak skončila v olympijském závodě nejhů-
ře v historii. „S výsledkem nejsme spokojení. Víme, že to 
mohlo být lepší. Zároveň ale nevnímám 13. místo jako 
propadák, protože s ohledem na konkurenci a podmínky 
by pro nás bylo úspěchem 10. místo,“ sdělil ve svazové 
zprávě trenér českých běžkyň Jan Franc. „Jsou tu extrém-
ní vysokohorské podmínky, ve kterých bohužel někdy 
dojde k  tomu, že negativně ovlivní výkon. To se stalo 
u Terezy, která se od začátku necítila příliš dobře, a pro 
vývoj závodu to bylo klíčové. Ostatní holky pak bojovaly, 
snažily se držet své tempo a  dotahovat ztrátu před se-
bou. Jejich výkony proto hodnotím pozitivně,“ pozname-
nal kouč na obhajobu svých svěřenkyň.
Ani jeden ze čtveřice českých skokanů na lyžích nepro-
šel do finálového kola olympijského závodu na velkém 
můstku. Ve výsledkové listině se nacházeli až v páté de-
sítce. Roman Koudelka byl 41., Čestmír Kožíšek 42., Ra-
dek Rýdl 47. a Filip Sakala 48. Závod vyhrál Marius Lin-
dvik z Norska.
Koudelka hodnotil skok dlouhý 124 metrů v  rozhovoru 
pro Českou televizi následovně: „Nebyl úplně špatný. Bo-
hužel mě ale sráží jistá asymetrie, kdy mě to kvůli prodě-
lanému zranění kolene trochu vynese na jednu stranu. 
Peru se s tím. Na velkém můstku to dělá hodně metrů.“
I  proto od sebe příliš nečekal. „Nevedlo se mi tady ani 
v  trénincích, chybí mi lehkost za hranou,“ nevymlouval 
se zkušený závodník, jenž před rokem podstoupil ope-
raci křížového vazu v  koleni a  do sezony po náročném 
rehabilitačním programu závodně vstoupil až v prosinci.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz Finišovala Petra Hynčicová.

Kateřina Janatová vyráží na třetí úsek týmové štafety.

Těžký „obřák“
Krýzl podobný nezažil

Za hustého sněžení a špatné viditelnosti bojovali ve středisku Jen -čching o olympijské medaile 
muži v obřím slalomu. Z dvojice českých reprezentantů se lépe vedlo zkušenějšímu Kryštofu 
Krýzlovi, který obsadil 19. místo. Jeho oddílový kolega z liberecké Dukly Jan Zabystřan vypadl už 
v 1. kole. Vítězem se stal švýcarský favorit Marco Odermatt.

„Tak těžké podmínky jsme neočekávali, celý 
týden jsme jezdili za pěkného počasí. Podlož-
ka byla dost jiná, než na čem jsme do té doby 
trénovali. Docela velký leďák, přitom pořád 
agresivní. S lyžemi to dělalo psí kusy,“ popiso-
val Krýzl náročnou trať pro svazový web.
V  pětatřiceti letech ztratil v  součtu obou kol 
na Odermatta 6,21 vteřiny. Po 1. kole figuroval 
na 26. pozici, ve druhém si o sedm příček po-
lepšil. V obřím slalomu tím překonal svůj nej-
lepší výsledek z OH ve Vancouveru 2010, kde 
skončil třiadvacátý. „V  prvním kole jsem měl 
problém se s tím vypořádat. Start byl extrém-
ně náročný, poté přišla velká chyba, která mě 
totálně rozhodila. Druhá polovina tratě byla 
trápení. V  druhém kole jsem si chtěl spravit 
chuť. Začátek jsem chytil dobře, byla to stabil-
ní jízda. Nakonec jsem za ni rád. Takhle těžký 
závod jsem snad nikdy neabsolvoval,“ přiznal 
při své čtvrté účasti pod pěti kruhy.
Zabystřan podobně jako kombinaci závod ne-
dokončil.  „Vykoplo mě to u brány a už jsem byl 
dost pod ní. Šlo o kratší obřák, než bývá obvyk-
lé, měl hodně nahuštěné brány. Stačila jedna 
malá chybka a člověk byl venku,“ popisoval dů-
vody nezdaru. „Smíchal se čerstvý sníh s tech-
nickým čínským. Do toho špatná viditelnost, 
ale na ni jsem z českých závodů z dětství zvyk-
lý. Spíš ta podložka se sněhem činily problémy,“ 
vyjmenoval zásadní těžkosti na trati.
Jen pro zajímavost: stejně jako Zabystřan do-
padlo dalších 33 lyžařů…

Běžci ve štafetě až dvanáctí
V konkurenci patnácti čtyřčlenných týmů dojela 
česká mužská štafeta v závodě na 4× 10 kilome-
trů až dvanáctá. Za stálého sněžení dominovali 

na náročném okruhu v  areálu Čang -ťia -kchou 
favorizovaní Rusové. Češi ve složení Adam Fell-
ner, Michal Novák, Petr Knop a Jan Pechoušek 
na ně ztratili 10 minut a 7 vteřin.
Štafetu rozjel Fellner, pocity měl smíšené. 
„První ze tří kol bylo v  pohodě. Potom jsem 
bohužel neudržel kontakt a jel sám. V závěru 
jsem se snažil zrychlit a  nějak to dobojovat.“ 
Na náročné podmínky si nestěžoval. „Měl 
jsem dobré lyže, přišlo mi to celkem příjemné, 
i když chumelilo.“
Novák měl v  úvodu druhého úseku za zády 
famózního Fina Iiva Niskanena, olympijského 
vítěze z distančního závodu na 15 kilometrů. 
„Snažil jsem se ho nevnímat. Rozhodně jsem 
se nehodlal vybláznit, on je prostě někde jin-
de,“ pravil k částečně možné spolupráci. Veš-
keré své síly se snažil úměrně rozložit, vždyť 
v  osmi dnech absolvoval již čtvrtý závod. 
„Necítím se tady zdravý. Celé dopoledne před 
štafetou jsem prospal. Petrovi jsem to předal 
s mezírkou na Japonce. Nějak jsem to zvládl, 

jsem ale úplně bez sil,“ přiznal po předávce 
zcela vyčerpaný.
Petr Knop se držel, desáté místo bylo reálně ve 
hře. Po třetím úseku byl v kontaktu se štafeta-
mi Japonska a USA.
Jan Pechoušek ale coby finišman „rupnul“ 
v posledním kole. „Ze začátku jsem to nechtěl 
přepálit. Japonce s Američanem jsem měl na 
dohled, plánoval jsem je dojet. Jenže se na mě 
dotáhl Kanaďan. Nohy mi vyply, přestal jsem 
dýchat. Byl jsem rád, že jsem dojel do cíle,“ po-
dělil se o nepříjemné dojmy Pechoušek.
„Chtěli jsme být do desítky a  dlouho se tam 
drželi. Bohužel to nakonec nevyšlo. Potřebovali 
jsme do posledního úseku trochu větší náskok 
před Japonskem a USA. Musím ale Honzu Pe-
chouška pochválit za bojovnost, kterou před-
vedl. Snažil se Kanaďana udržet a sáhl si na úpl-
nou hranu,“ prohlásil trenér Vasil Husák.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Kryštof Krýzl se s náročnými podmínkami vypořádal slušně.
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Big Air: Pančochové 
chybělo k finále málo
Ani třetí pokus probojovat se do olympijského finále snowboardistce Šárce Pančochové nevyšel. 
Po nezdarech v kvalifikacích ve slopestylu a U -rampě se nevešla mezi nejlepší dvanáctku ani ve 
třetí disciplíně – Big Air. K postupu měla tentokrát asi nejblíže, od úspěchu ji dělilo jen 4,5 bodu. 
Skončila čtrnáctá.

„V  první jízdě jsem se zbytečně stresovala. 
Spadla jsem na blbosti. Tenhle trik (backside 
900 malone – pozn.) mám naskákaný na sto 
procent, bylo to úplně zbytečné,“ zlobila se 
na sebe.

Druhá jízda přinesla výrazné zlepšení. České 
freestylistce vyšel backside 720. A  na závěr 
i  frontside 720 s  chycením zadní části prkna. 
„Mám v  nich jistotu, zvolila jsem je záměr-
ně. Doufala jsem, že to vyjde na finále.“ Ale 

bohužel, dvě soupeřky ji třetími pokusy odsu-
nuly za postupové pozice.
Pančochová se přesto s areálem v pekingské 
průmyslové čtvrti Šou -kang rozloučila po 
svém. Jako správná šoumenka. Po skoku 

divákům i  přítomným českým hokejistkám 
zatančila. „Bylo to dobrý. Jsem nadšená,“ 
usmívala se.
V  jednatřiceti letech konec kariéry v žádném 
případě neplánuje. „Pořád mě to baví. Mož-
ná budu jezdit více freeridové závody. Příš-
tí rok plánuju i  účast na mistrovství světa,“ 
prozradila.

Poláškův návrat z izolace
Skokani na lyžích uzavřeli své účinkování na 
olympijských hrách devátým místem v  tý-
mové soutěži. Na velkém můstku se závod 
čtveřici Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip 
Sakala a Roman Koudelka nevydařil. Ve větrné 
loterii a  při dvacetistupňovém mrazu ani je-
den z nich nepřekonal hranici 110 metrů. Byla 
z toho konečná 9. příčka. Češi porazili pouze 
Spojené státy a Čínu. Ze zlatých medailí se ra-
dovalo Rakousko.
Zvláštní situaci prožil Viktor Polášek. Kvůli 
pozitivnímu testu na covid-19 nemohl za-
sáhnout do individuálních závodů, stihl jen 
ten týmový. Na olympiádě si tak připsal pou-
ze jeden platný skok, který měřil 108 metrů. 
„Deset dní jsem strávil v  izolaci zamčený na 

Areál pro Big Air v pekingské průmyslové čtvrti Šou ‑kang

hotelu. Ani balkon jsem si pořádně otevřít 
nemohl. Udržet se v  psychické kondici bylo 
náročné. V závodě nám navíc vůbec nenahrá-
valy podmínky. Tréninková pauza byla znát,“ 
po vzdechl si v rozhovoru pro Českou televizi 
čtyřiadvacetiletý člen Dukly Liberec.
V dobrém rozpoložení zákonitě nebyl ani Ro-
man Koudelka. „Na velký můstek jsem tady 

Šárka Pančochová byla blízko postupu do finále.

Viktor Polášek na olympiádu v dobrém 
vzpomínat nebude. Kvůli pozitivnímu testu na 
covid‑19 putoval hned po příletu do karantény, 
zúčastnil se pouze týmové soutěže.

nenašel recept. Navíc to byla loterie. Jsem 
unavený a  rád, že to mám za sebou. Hodně 
cítím operované koleno. Těším se už domů na 
děti a manželku.“

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz a CPA

Podporu měla i ve fanklubu z řad hokejistek.
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Útok na pódium nevyšel,
Ledecká ve sjezdu chybovala

Den, kdy Jaromír Jágr slavil padesáté narozeniny, byl na Hrách v Pekingu pro český sport 
paradoxně ve velmi sledovaných odvětvích neúspěšný. Hokejisté vypadli v osmifinále se 
Švýcarskem, biatlonová štafeta mužů byla po čtyřech trestných kolech dostižena a stažena ze 
závodu, Ester Ledecká zase po chybě ve sjezdu pohřbila naděje na přední umístění.

Ledecká viditelně toužila po dobrém vý-
sledku. Jela na hraně rizika. Třetí mezičas 
na trati olympijského sjezdu tomu nahrával. 
V  té chvíli byla rychlejší než vedoucí Italka 
Elena Curtoniová (v  konečném pořadí pátá 
– pozn.).

Jenže v  levotočivé zatáčce neudržela postoj. 
Zaváhání ve vysoké rychlosti naštěstí přežila 
bez úhony a  závod, i  když s  velkou ztrátou, 
dokončila.  „Jsem ráda, že jsem se nerozseka-
la. Musím si pohlídat, aby se to příště už ne-
stalo,“ vykládala v cíli novinářům. Ve středisku 

Jen -čching získala zlato famózní jízdou Co-
rinne Suterová ze Švýcarska.
Závod byl kvůli silnému větru ve střední pa-
sáži sjezdovky The Rock o  půl hodiny zpož-
děn. Ledecká vyrazila na trať s  číslem pět. 
Do té doby vedla Elena Curtoniová z  Itálie. 

Šestadvacetiletá členka liberecké Dukly dala 
do jízdy maximální úsilí, zvolila agresivní sto-
pu. Pak ale přišla chyba. „Musím to s  trenéry 
zanalyzovat. Všem fanouškům, co brzo vstá-
vali, se omlouvám. Holt se to nepovedlo, i ta-
kový je sport,“ povzdechla si.
K osudovému momentu poznamenala. „Mys-
lela jsem, že jedu dobrou stopu, v dobré rych-
losti. Jenže mi to tam hopslo do komprese, 
nebyla jsem schopná to udržet.“
Svoje šance před kombinací, jež ji čekala za 
dva dny, si netroufala odhadovat. „Moc se tě-
ším, ale slalom jsem v poslední době jela snad 
jednou. Kopec je navíc dlouhý. Uvidíme, čeho 
budu schopná. Každopádně si pár oblouků 
ještě před startem udělám.“

Životní výsledek sdruženáře 
Vytrvala

Závod na velkém můstku v severské kombina-
ci přinesl českým barvám solidní výsledek. Po 
skoku třiadvacátý Jan Vytrval se na desetikilo-
metrové trati dokázal v  běhu zlepšit a  cílem 
projel jako osmnáctý. Jeho kolegové z Dukly 
Liberec pak skončili na bodovaných místech 
ve třetí desítce – Tomáš Portyk 27., Ondřej Pa-
žout 29. a  Lukáš Daněk třicátý. Olympijským 
vítězem se stal po dramatickém finiši Joergen 
Graabak z Norska.
V  mrazivém počasí si kalich hořkosti vypil až 
do dna jeho reprezentační kolega Jarl Magnus 
Riiber. Lídr skokanské části, který strávil před-
cházejících deset dní kvůli pozitivnímu testu na 
koronavirus v izolaci, do běhu vyrážel s násko-
kem 44 sekund. Jenže na konci prvního okru-
hu vjel do špatného koridoru, musel se vracet, 
a poměrně brzy byl dostižen. Z vedoucí skupi-
ny nakonec odpadl, cílem projel jako osmý.
Podobné trable zažil Tomáš Portyk. I on při fi-
niši netrefil správnou rovinku… Jan Vytrval si 
naopak dobruslil pro životní výsledek. „Jsem 
moc rád. Ve skoku jsem se konečně trefil. V cíli 
běhu to bylo nejhorší, klepal jsem se zimou. 
Ale jsem spokojený,“ netajil třiadvacetiletý zá-
vodník liberecké Dukly.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Ester na dálku popřála Jaromírovi, narozeniny slavila i Neumannová

Vždy k němu vzhlížela. Hokejista Jaromír Jágr je pro Ester Ledeckou polobohem. Legendární 
útočník oslavil 15. února padesátiny. Sněhová obojživelnice mu na dálku k životnímu jubileu 
popřála. Co přesně? „Samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A hlavně, abys byl po-
řád takhle skvělej chlap. Inspiroval jsi spoustu sportovců, stejně tak i mě. Moc ti za to děkuju. 
Doufám, že dáš ještě spoustu 
gólů, ať už to bude kdekoliv 
a  s  kýmkoliv. Jsi mým idolem, 
vždycky se na tebe budu dívat 
s obdivem,“ pronesla na Jágro-
vu adresu.

Ve stejný den se milého pře-
kvapení dočkala i  Kateřina 
Neumannová. Olympijská 
vítězka v  běhu na lyžích 
z  Turína 2006 je přesně 
o rok mladší než legendární 
útočník. Na festivalu v Brně, 
kde během Her v  Pekingu 
probíhalo představování 
jednotlivých sportovních 
odvětví, jí sladké překvape-
ní předával další šampion 
– sportovní střelec David 
Kostelecký.

Na olympijském festivalu se milého překvapení dočkala 
Kateřina Neumannová. S originálním dortem plným medailí jí 
k narozeninám přišel popřát David Kostelecký.

V individuálním závodě na velkém můstku si sdruženář Jan Vytrval doběhl pro životní výsledek.

Ester přála Jaromírovi.
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Týmový 
sprint 

bez postupu,
rychlý konec 

ve slalomu

Finálové boje ve sprintu 
dvojic klasickou technikou 
se českých běžců netýkaly. 
Luděk Šeller s Michalem 
Novákem obsadili 
v semifinále sedmé místo 
a nepostoupili. Vyřazeny byly 
i Kateřina Janatová s Petrou 
Hynčicovou (skončily osmé).

Luďku Šellerovi už po týmovém sprintu do smíchu nebylo. Ve třetím okruhu mu nohy zcela vyply.

Mezi muži obhájili zlato Norové. Češi na ně 
narazili v semifinále, stejně jako na druhé Finy. 
„První kolo ještě šlo. Pak za to vzal Niskanen. 
Snažil se skupinu roztrhat. To jsem ještě ustál. 
Ve třetím okruhu mi nahoře ale úplně vyply 
nohy. Byl jsem rád, že jsem Michalovi vůbec 
předal,“ konstatoval vyčerpaný Šeller. Novák 
litoval, že v závěru nebyl v kontaktu s přední 
skupinkou. „Postoupit by se rovnalo zázraku. 
Ztráta byla už velká.“ V  konečném účtování 
z toho bylo 14. místo.

Ženy nakonec v  celkovém pořadí obsadily 
15. příčku. „Měly jsme velmi těžký los. Věděly 
jsme, že postoupit bude extrémně náročné. 
Už v prvním kole jsem jela přes závit. Bojovala 
jsem spíše sama se sebou,“ vykládala Janato-
vá. Její parťačka z Dukly měla podobné pocity. 
„Když se to roztrhne, je hrozně těžké někoho 
dojet. Úbytek sil byl ohromný. Na tom hle 
okruhu si vlastně ani nemáte kde odpoči-
nout,“ povídala Hynčicová po závodě, který 
překvapivě vyhrálo Německo.

Rychlý konec ve slalomu postihl oba Čechy. 
Jak Kryštof Krýzl, tak Jan Zabystřan nedo-
končili první kolo. Zlato slavil Clément Nöel 
z  Francie. „Chtěl jsem postupně zrychlovat, 
jenže přišla chyba v trojbráně. Lehký slalom 
to určitě nebyl,“ měl jasno Zabystřan. Krýzl 
se mezi tyče pustil absolutně bez zábran. 
„Jel jsem na hraně rizika. Když chcete po-
mýšlet na úspěch, nejde to jinak. Bohužel 
to nevyšlo.“

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Česká běžecká reprezentace v olympijské vesnici
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STR znovu v ráži,
v kombinaci těsně pod pódiem

Ester Ledecká se na olympijských hrách v Pekingu radovala z dalšího výborného výsledku. 
Po zlatém vystoupení na snowboardu a pátém místě v super -G obsadila v alpské kombinaci 
čtvrté místo. Zlato z Pchjongčchangu obhájila Michelle Gisinová ze Švýcarska. Od bronzu dělilo 
Ledeckou 80 setin.

Po sjezdu šestadvacetiletá závodnice Duk-
ly figurovala na druhém místě. Na vedoucí 
Christine Scheyerovou z  Rakouska ztratila 
jen setinu. Nebýt zaváhání v  úvodní pasá-
ži, mohla být po rychlostní části kombinace 
v čele s výrazným náskokem. Hned po projetí 
cílem sbalila nádobíčko a vyrazila trénovat na 
vedlejší slalomový kopec. Před největší favo-
ritkou a obhájkyní olympijského stříbra z této 
disciplíny Mikaelou Shiffrinovou z  USA hájila 
náskok 55 setin.
Slalomové branky se české sněhové obojživel-
nici povedlo projet velmi slušným způsobem. 
Do jízdy vložila maximum úsilí a dlouho si uží-
vala roli lídra. Pomohlo k tomu i selhání Shiffri-
nové, která svou parádní disciplínu překvapi-
vě nedokončila. V čele Ledeckou vystřídala až 

Italka Federica Brignoneová. Tu poté předstih-
ly už jen Švýcarky – druhá Wendy Holdenero-
vá a vítězná Michelle Gisinová.
Až po skončení závodu vyšlo najevo, že Ledec-
ká absolvovala slalom se sebezapřením. V roz-
jížděcí jízdě se totiž zranila. Médiím to sdělil 
její fyzioterapeut Michal Lešák. „Jde o zranění 
v dolní části těla,“ poznamenal s tím, že Ester 
všechny své fanoušky pozdravuje a děkuje za 
podporu. „Je to velmi bolestivé zranění. Ne-
chali jsme na Ester, jestli chce slalom vůbec 
jet. Je bojovnice, dala to úžasně.“

Sdruženáři sedmí v družstvech
Čeští sdruženáři ve složení Ondřej Pažout, 
Jan Vytrval, Lukáš Daněk a  Tomáš Portyk 

obsadili v závodě družstev 7. místo. Vítězství 
slavili Norové.
Kvarteto z  Dukly Liberec bylo po solidně 
zvládnutých skocích šesté, na průběžně ve-
doucí Rakousko ztrácelo do běžecké části 
(4× 5 kilometrů) 1 minutu a 36 sekund.
Na první pětikilometrový úsek vyrazil Tomáš 
Portyk, postupem času byl však předstižen 
Američany i Finy. „Hodně foukalo. Když jede-
te sám, není to nic příjemného. Člověk se ne-
může schovat. Byl jsem rád, že mi konkurenti 
moc neujeli,“ poznamenal ke svému výkonu. 
Jako osmý předával Janu Vytrvalovi, který si 
naopak na náročné trati vedl náramně. Ond-
řej Pažout díky tomu vyjel na trať s minimální 
ztrátou na týmy Finska a USA. Finišman Lukáš 
Daněk také dělal, co mohl. V cíli byl nakonec 

sedmý. Deset vteřin za pátou Francií a s minimálním odstupem 
za šestými Američany.

Skikrosařka Kučerová vypadla v osmifinále
Nadějně rozjetou osmifinálovou jízdu skikrosařka Nikol Ku-
čerová v  postup do další fáze olympijského závodu nedo-
táhla. Dvaatřicetiletá členka Dukly výborně odstartovala, šla V kombinačním sjezdu zajela Ester Ledecká 

druhý nejrychlejší čas.

Sdruženáři sedmým místem nezklamali. Na snímku zleva: Ondřej Pažout, Lukáš Daněk, 
Tomáš Portyk a Jan Vytrval.

Skikrosařka Nikol Kučerová v cílovém prostoru

do vedení, jenže záhy chybovala ve zvlněné pasáži a přišla o rychlost. V cíli ji 
od účasti ve čtvrtfinále dělilo 1,28 vteřiny. Zlato získala favorizovaná Sandra 
Näslundová ze Švédska.
Kučerová si zbytečné zaváhání velmi vyčítala. „V tréninku jsem to jezdila v po-
hodě. Jenže v závodě jsem to nezvládla. Podělala jsem to,“ nebrala si servítky. 
„Je to o to horší, že člověk ví, že to umí. Všechno jsem rychlým nájezdem do 
ďolíku ztratila,“ lamentovala sama nad sebou.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Ester Ledecká slalom absolvovala už s handicapem v dolní části těla. V cíli toho 
měla evidentně plné zuby.

Nikol Kučerová při skoku v kvalifikaci 
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Co trápí Ledeckou?
Bavme se raději o olympiádě, 

podotkla šampionka

Po skvělém čtvrtém místě v alpské kombinaci a zjištění, že Ester Ledecká absolvovala slalom 
se zraněním v dolní části těla, bylo ožehavé téma na světě. Co přesně nejúspěšnější českou 
sportovkyni na Hrách trápí, se novináři nedozvěděli. „Nerada bych o tom mluvila. Jsem hlavně 
hrdá na výsledky, které jsem tady podala,“ podotkla členka liberecké Dukly v nahrávce pro média. 
„Olympiáda byla skvělá. Raději bych se bavila o něčem jiném než o zranění. Zbytečně by mi to 
kazilo dojem,“ poznamenala.

Přesto se nevyhnula otázce, zda neuvažovala o možnosti, že do kombi-
načního slalomu kvůli zdravotním problémům nenastoupí. „Hrozilo to, 
ale pak jsem se rozhodla bojovat. Jsem ráda, že jsem to nějak sjela a ještě 
poměrně slušně. Byl to malý zázrak.“
Pomohly jí také povolené léky proti bolesti. Den po závodě už se cítila lépe. 
„Jde to krůček po krůčku. Je mi líp, vyspala jsem se také docela dobře.“
Ester si v Pekingu pořádně nevydechla. V paralelním obřím slalomu ob-
hájila zlato na snowboardu, pak hned přepnula na lyže. V super -G vyjela 
nádherné páté místo, ve sjezdu byla po chybě 27. a v kombinaci čtvrtá. 
Do toho všeho ještě započítejme enormní úsilí v  tréninkových jízdách 
mezi jednotlivými závody. „Jsem moc pyšná na celý svůj tým, moc mi ve 
všem pomohli. Snad cestu do Prahy přežiju. Jsem domluvená s profeso-
rem Kolářem. Doufám, že mě dá do kupy. Pomůže i Méďa (fyzioterapeut 
Michal Lešák – pozn.), který ví, co přesně potřebuju. Má se mnou hodně 
práce. Ráda bych do sjezdů v Crans Montaně (26. a 27. února) nastoupi-
la,“ svěřila se po Hrách v Pekingu už trojnásobná olympijská šampionka. 
„Bylo skvělé, že jsem tady mohla bojovat o medaile ve čtyřech disciplí-
nách,“ netajila.  „I pozice pod stupni jsou pro mě úžasné,“ radovala se.
Další zimní olympiáda se uskuteční za čtyři roky v Itálii. Proslulé středisko 
Cortina d‘Ampezzo má česká hvězda v oblibě. Daří se jí tam na prkně i na 
lyžích.  „Kopec tam je strašně hezký. Ale je to ještě strašně daleko. Musí 
mě pořád bavit to dělat. Na snowboardu tam mám slušnou bilanci, na ly-
žích si ji postupně vylepšuju. Mám čas, abych se ten kopec dobře naučila.“
Podtrženo sečteno. Čínský přáteláček, jak Ester olympiádě v  Pekin-
gu přezdívala, dopadl na výbornou. Fanoušci byli z  výkonů šesta-
dvacetileté sněhové obojživelnice stejně jako na předchozích Hrách 
v Pchjongčchangu unešeni.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

O zranění z alpské kombinace Ester Ledecká mluvit nechtěla, raději 
zapózovala se zlatou medailí ze snowboardu.

Běžecký maraton 
mužů zkrácen

Absolvovali ho jen Knop a Fellner
V areálu Čang -ťia -kchou byl na programu běžecký maraton 
s dvojnásobným zastoupením českých reprezentantů – Petrem 
Knopem a Adamem Fellnerem. Trať byla kvůli složitým podmínkám 
(silný vítr, velký mráz) zkrácena z padesáti na necelých třicet 
kilometrů (28 400 m). Nejlépe se s ní podle předpokladů vypořádal 
ruský favorit Alexandr Bolšunov, který tak na Hrách v Pekingu 
oslavil třetí olympijské zlato. Knop dojel na 37. pozici (ztráta na 
vítěze činila 5:02,3), Fellner skončil 42. (6:41,6).

Knop s  Fellnerem dokázali akceptovat tempo 
vedoucí skupiny jen do osmého kilometru. Pak 
se enormně zrychlilo a české duo odpadlo. „Tak 
trochu zbaběle jsem přijal, že se závod zkrátil, 
protože jsem měl strach, aby se ta padesátka 
vůbec dala ve zdraví přežít,“ poznamenal v tis-
kové zprávě svazu Fellner. „S výsledkem bohu-
žel nemůžu být spokojený. Od začátku se mi 
jelo špatně, dost jsem s tím bojoval.“

O VESNICI. Určitě bych si denní režim předsta-
voval volnější. Nikam jsme se pořádně nedostali. 
Z ubytovacích resortů na tratě a zpátky. Do toho 
testy na koronavirus. Šlo de facto jen o práci.
O  ZÁZEMÍ. Bylo perfektní. K  dispozici jsme 
měli pět buněk. Dvě na převlékání, dvě na ma-
zání a jednu skladovou. O chod se nás staralo 
sedm. Šílené, co všechno jsme do Pekingu vez-
li. Servisního materiálu bylo kolem devadesáti 
zavazadel. Na jednoho závodníka připadlo sko-
ro padesát párů lyží. To jen pro představu.
O REŽIMU SERVISMANA. V Číně se od Světo-
vého poháru lišil. Závodilo se až odpoledne ko-
lem třetí čtvrté, někdy i večer. Nemuselo by se 
vstávat tak brzo. Jenže se chodilo trénovat, takže 
jsme si toho volna zase tolik neužili. Jinak zpravi-
dla začínáme fungovat pět hodin před startem.
O MAZÁNÍ NA SPECIFICKÝ SNÍH. Na místě 
jsme byli o týden dřív. Produktů na vyzkouše-
ní i  času jsme měli dostatek. Strach panoval 
jen ze struktur. V  těch broušených jsme za 

velmocemi zatím pozadu. Naštěstí na přemrz-
lém čínském sněhu fungovaly spíše staré lyže, 
struktura nebyla tak ostrá, ke zvýhodnění tím 
pádem nedocházelo.
O  TRATÍCH. Vyzkoušel jsem si je na vlastní 
kůži, byly opravdu náročné. Vzhledem k  táh-
lým nekončícím kopcům možná i nejtěžší na 
světě. Nemáte si kde odpočinout. Šílené. Sot-
va jsem to objel v kuse. Závodit bych na tom 
nechtěl. (směje se) S  našimi reprezentanty 
jsem v  tomto směru hodně soucítil. Všichni 
ale měli podmínky stejné.
O  SPOKOJENOSTI BĚŽCŮ. Mazání nám vy-
cházelo. Vždy po závodě s nimi konzultujeme, 
co bychom mohli udělat lépe. Snažíme se na 
maximum, ale samozřejmě jsme jenom lidi. 
Taky se stane, že zachybujeme. Na olympiádě 
v podstatě všechno probíhalo bez nervů.
O  SPOLUPRÁCI S  POLÁKY. U  Poláků půso-
bí v roli hlavního trenéra Lukáš Bauer. Spolu-
práce s nimi se nám moc hodí. Jsme schopni 

otestovat mnohem více produktů a navzájem 
si pomoci. Vždycky jsme si vyšli vstříc. Lukáš 
měl velkou zásluhu na tom, jak naše lyže fun-
govaly především na klasice.
O  VÝSLEDCÍCH. Potěšil mě hlavně postup 
tří kluků a dvou holek do finálové třicítky ve 
sprintech. Vím, jak složité je vůbec obstát 
v kvalifikaci. Škoda, že to už nevyšlo dál. Širo-
ká veřejnost možná očekávala víc, za mě to ale 
byl relativně povedený závod.

Dobře namazat je kolikrát obrovská alchymie. Martin Lopota o tom ví své. V Pekingu se 
s  kolegy servismany zodpovědně staral o  českou běžeckou reprezentaci. „Bylo fajn, že 
fungovaly zajeté struktury, ke zvýhodnění velmocí vůči menším týmům tím pádem nedo-
cházelo,“ těšilo ho. Co dále prozradil a o čem se také rozpovídal?

Servisman Lopota: mazání nám vycházelo

Text: Pavel Král (ASC Dukla)
Foto: olympijskytym.cz
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Statečný výkon Janatové 
v maratonu

Hynčicová absolvovala 
celý olympijský program!

Velmi pěkné 22. místo obsadila v závěrečném maratonu na 30 kilometrů volnou technikou 
Kateřina Janatová. Členka armádního klubu Dukla ztratila na vítěznou Therese Johaugovou 
z Norska 6:42,9 minuty. Petra Hynčicová, která jako jedna z mála absolvovala celý olympijský 
program (!), dokončila náročný závod jako jednačtyřicátá (11:32,6).

Ve středisku Čang -ťia -kchou panoval stejně jako při sobotní 
třicítce mužů velký mráz, znovu foukal silný vítr. I proto se jelo 
o  tři hodiny dříve, než bylo plánováno. S  tvrdými podmínka-
mi se vypořádala nejlépe právě Johaugová. V Pekingu se stala 
potřetí olympijskou vítězkou a zároveň nejúspěšnější běžkyní 
Her. Druhé Jessie Digginsové nadělila v cíli téměř minutu a tři 
čtvrtě.
Janatová se držela velmi statečně. Skvěle si rozvrhla síly a po 
pomalejším rozjezdu se početným startovním polem (63 zá-
vodnic) propracovávala vzhůru. Jako jedna z  mála dokázala 
zrychlovat. Výsledkem tak bylo nečekané 22. místo. Do TOP 20 
jí scházely 2,2 vteřiny.
„Jsem s výsledkem moc spokojená. Závod jsem si užila asi nej-
víc z celého olympijského programu. Ani mi nepřišel nějak mi-
mořádně náročný, protože jsem jela ve skupině a už v prvním 
sjezdu jsem zjistila, že mám skvělé lyže, ze kterých jsem velmi 
těžila. Na posledních třech kilometrech se mi pak podařilo na-
stoupit. Myslím, že po taktické stránce se mi závod velmi vyda-
řil,“ uvedla Janatová na svazovém webu.
Petra Hynčicová bohužel zlomila hůl. Skupina jí odjela a bojo-
vala na trati osamocena. „Závodem jsem se protrápila. Ztrátu 
jsem se ještě na prvním okruhu snažila dojet, ale síly ubývaly. 
Tři kola jsem jela sama, neměla jsem se kde schovat a nahroma-
dila se únava z předchozích závodů, takže v posledním okruhu 
už to byl boj o  přežití. Jsem ale ráda, že jsem měla možnost 
v Pekingu absolvovat a dokončit všechny závody.“

Cenný skalp Zabystřana, vyšlápl si 
na medailistu

Dva dukláci – Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan – obstarali společ-
ně s Elese Sommerovou a Terezou Novou tečku v alpském ly-
žování ve středisku Jen -čching. V paralelní soutěži smíšených 
družstev obsadilo české kvarteto 14. místo. Závod, který byl 
kvůli silnému větru o den odložen, vyhrálo Rakousko. Češi vy-
padli už v úvodním kole s Francií poměrem 1:3. Cenný skalp 
si však připsal Jan Zabystřan, když o 11 setin porazil Mathieu 
Faivreho, bronzového medailistu z obřího slalomu. Vyrovnaný 
souboj svedl i Krýzl s další francouzskou hvězdou – Alexisem 
Pinturaultem. Leč o 22 setin odešel poražen.

Závěrečný ceremoniál, vlajku nesla Sáblíková
Česká republika obsadila díky zlaté snowboardistce Ester Le-
decké a  bronzové rychlobruslařce Martině Sáblíkové v  me-
dailovém pořadí národů dělené 21. místo. Při závěrečném 
ceremoniálu na Národním stadionu nesla českou vlajku právě 
Sáblíková. Peking se stal prvním městem v historii, kde se ko-
naly letní i zimní hry. Příští ZOH bude hostit v roce 2026 Itálie. 
Centrem dění se stanou Milán a Cortina d‘Ampezzo.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Zimní olympijské hry v Pekingu jsou minulostí, 
štafetu přebírá Itálie.

V závěrečném maratonu se Kateřina Janatová vybičovala k velmi dobrému 
výkonu.

Petra Hynčicová absolvovala na ZOH jako jedna z mála 
všechny běžecké disciplíny.

O jediný bod v paralelní soutěži smíšených 
družstev se proti lyžařům Francie postaral 

Jan Zabystřan.
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Sprint dvojic klasicky: 1. Hennigová, Carlová (Něm.) 22:09,85, 
2. Dahlqvistová, Sundlingová (Švéd.) -0,17, 3. Stupaková, Něprjajevová 
(Rus.) -0,71, …15. Janatová, Hynčicová (ČR) – vyřazeny v semifinále.

Štafeta 4× 5 km: 1. Rusko (Stupaková, Něprjajevová, Sorinová, 
Stěpanovová) 53:41,0, 2. Německo (Sauerbreyová, Henningová, 
Carlová, Krehlová) -18,2, 3. Švédsko (Dahlqvistová, Anderssonová, 
Karlssonová, Sundlingová) -20,7, …13. ČR (Beranová, Nováková, 
Janatová, Hynčicová) -5:51,6.

SANĚ

Muži:
Jednotlivci: 1. Ludwig (Něm.) 3:48,735 (57,063 + 57,438 + 57,043 + 
57,191), 2. Kindl (Rak.) -0,160 (57,110 + 57,430 + 57,117 + 57,238), 
3. D. Fischnaller (It.) -0,951 (57,361 + 57,444 + 57,461 + 57,420), 
…30. Lejsek (ČR) 2:59,567 po třech jízdách (59,542 + 59,945 + 
1:00,080).

Dvojice: 1. Wendl, Arlt 1:56,554 min. (58,255 + 58,299), 2. Eggert, 
Benecken (všichni Něm.) -0,099 (58,300 + 58,353), 3. Steu, Koller (Rak.) 
-0,511 (58,426 + 58,639), …16. Pěkný, Vejdělek (ČR) -3,563 (1:00,248 
+ 59,869).

Štafety: 1. Německo (Geisenbergerová, Ludwig, Wendl/Arlt) 
3:03,406, 2. Rakousko (Egleová, Kindl, Steu/Koller) -0,080, 3. Lotyšsko 
(Tirumaová, Aparjods, Bots/Plume) -0,948, …10. ČR (Čežíková, 
Lejsek, Pěkný/Vejdělek) -6,150.

SEVERSKÁ KOMBINACE

Velký můstek / 10 km: 1. Grabaak 27:13,3, 2. J. L. Oftebro (oba Nor.) 
-0,4, 3. Watabe (Jap.) -0,6, …18. Vytrval -2:03,8, 27. Portyk -3:07,3, 
29. Pažout -3:16,4, 30. Daněk (všichni ČR) 3:54,0.

Střední můstek / 10 km: 1. Geiger (Něm.) 25:07,7, 2. Graabak (Nor.) 
-0,8, 3. Greiderer -6,6, …20. Portyk -2:08,7, 21. Daněk -2:34,1, 
26. Vytrval -2:57,0, 29. Pažout (všichni ČR) -3:23,7.

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ

Ženy:
Skikros: 1. Näslundová (Švéd.), 2. Thompsonová (Kan.), 
3. Maierová (Něm.), …23. Kučerová (ČR).

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

Muži:
Slalom: 1. Noël (Fr.) 1:44,09 min. (54,30 + 49,79), 2. Strolz (Rak.) -0,61 
(53,98 + 50,78), 3. Foss-Solevaag -0,70 (53,98 + 50,81), …Krýzl, 
Zabystřan (oba ČR) nedokončili 1. kolo.

Obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:09,35 min. (1:02,93 + 1:06,42), 
2. Kranjec (Slovin.) -0,19 (1:03,71 + 1:05,83), 3. Faivre (Fr.) -1,34 (1:03,01 
+ 1:07,68), …19. Krýzl -6,21 (1:07,29 + 1:08,27), Zabystřan (oba ČR) 
nedokončil 1. kolo.

Superobří slalom: 1. Mayer (Rak.) 1:19,94, 2. Cochran-Siegle (USA) 
-0,04, 3. Kilde -0,42, …25. Zabystřan (ČR) -3,15.

Kombinace: 1. Strolz (Rak.) 2:31,43 (1:43,87 + 47,56), 2. Kilde (Nor.) 
-0,59 (1:43,12 + 48,90), 3. Crawford (Kan.) -0,68 (1:43,14 + 48,97),  
…Zabystřan (ČR) nedokončil slalom.

Ženy:
Superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:13,51, 
2. Puchnerová (Rak.) -0,22, 3. Gisinová (Švýc.) -0,30, 
…5. Ledecká (ČR) -0,43.

Sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,87, 2. Goggiaová -0,16, 3. Delagová (obě 
It.) -0,57, …27. Ledecká -6,31 (ČR) -7,63.

Kombinace: 1. Gisinová 2:25,67 (sjezd 1:33,42 + slalom 52,25), 
2. Holdenerová (obě Švýc.) -1,05 (1:33,41 + 53,31), 3. Brignoneová (It.) 
-1,85 (1:33,11 + 54,41), 4. Ledecká (ČR) -2,65 (1:32,43 + 55,89).

Paralelní závod družstev: 1. Rakousko (Truppeová, Brennsteiner, 
Liensbergerová, Strolz), 2. Německo (Dürrová, Rauchfuss, Aicherová, 
Schmid, Strasser), 3. Norsko (Stjernesundová, Haugan, Tvibergová, 
Solheim), …14. ČR (Sommerová, Krýzl, Nová, Zabystřan).

CURLING

Smíšené dvojice – finále: Itálie – Norsko 8:5. O 3. místo: Švédsko 
– Velká Británie 9:3. Konečné pořadí: 1. Itálie, 2. Norsko, 3. Švédsko, 
4. Velká Británie, 5. Kanada, 6. ČR, 7. Švýcarsko, 8. USA, 9. Čína, 
10. Austrálie.

Základní skupina: ČR (Tomáš a Zuzana Paulovi) – Norsko 7:6 po 
dodatečném endu, ČR – Švédsko 4:7, ČR – Austrálie 8:2, ČR – Itálie 
2:10, ČR – Velká Británie 3:8, ČR – Švýcarsko 3:11, ČR – USA 10:8, 
ČR – Kanada 5:7, ČR – Čína 8:6. Konečné pořadí skupiny (po 
9 zápasech): 1. Itálie 9 výher, 2. Norsko 6, 3. Británie 6, 4. Švédsko 5, 
5. Kanada 5, 6. ČR 4, 7. Švýcarsko 3, 8. USA 3, 9. Čína 2, 10. Austrálie 2.

BĚH NA LYŽÍCH

Muži:
Skiatlon (2× 15 km): 1. Bolšunov 1:16:09,8, 2. Spicov (oba Rus.) 
-1:11,0, 3. Niskanen (Fin.) -2:00,2, …18. Novák -4:41,1, 44. Knop 
-9:28,6, 46. Fellner (všichni ČR) -9:29,7.

30 km volně s hromadným startem: 1. Bolšunov 1:11:32,7 hod., 
2. Jakimuškin (oba Rus.) -5,5, 3. Krüger (Nor.) -7,0, …37. Knop -5:02,3, 
42. Fellner (oba ČR) -6:41,6.

Sprint volnou technikou: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,06, 2. Pellegrino (It.) 
-0,26, 3. Terentěv (Rus.) -1,31, …23. Novák, 26. Černý, 29. Šeller, 
v kvalifikaci 33. Pechoušek (všichni ČR).

15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 37:54,8, 2. Bolšunov (Rus.) -23,2, 
3. Klaebo -37,5, …31. Fellner 3:06,2, 50. Novák -4:11,8, 54. Knop 
-4:39,6, Pechoušek (všichni ČR) nestartoval.

Sprint dvojic klasicky: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 19:22,9 min., 
2. Niskanen, Mäki (Fin.) -2,46, 3. Bolšunov, Terentěv (Rus.) -4,29, 
…14. Šeller, Novák (ČR) – vyřazeni v semifinále.

Štafeta 4× 10 km: 1. Rusko (Červotkin, Bolšunov, Spicov, Usťugov) 
1:54:50,7 hod., 2. Norsko (Iversen, Golberg, Holund, Klaebo) -1:07,2, 
3. Francie (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat) -1:16,4, …12. ČR 
(Fellner, Novák, Knop, Pechoušek) -10:07,1.

Ženy:
Skiatlon (2× 7,5 km): 1. Johaugová (Nor.), 44:13,7, 2. Něprjajevová 
(Rus.) -30,2, 3. Stadloberová (Rak.) -30,5, ...26. Hynčicová (ČR) -4:27,1.

30 km volně s hromadným startem: 1. Johaugová (Nor.) 1:24:54,0 
hod., 2. Digginsová (USA) -1:43,3, 3. Niskanenová (Fin.) -2:33,3, 
…22. Janatová -6:49,2, 41. Hynčicová -11:32,6 (obě ČR).

Sprint volnou technikou: 1. Sundlingová 3:09,68, 2. Dahlqvistová 
(obě Švéd.) -2,88, 3. Digginsová -3,16, …19. Janatová, 20. Beranová, 
v kvalifikaci 33. Hynčicová, 44. Holíková (všechny ČR).

10 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 28:06,3 min., 2. Niskanenová 
-0,4, 3. Pärmäkoskiová (obě Fin.) -31,5, …34. Janatová -3:00,9, 
42. Hynčicová (obě ČR) -3:21,7.

v olympijských číslechSportovci Dukly
Družstva: 1. Norsko (Björnstad, Andersen, J. L. Oftebro, Graabak) 
50:45,1, 2. Německo (Faisst, Schmid, Frenzel, Geiger) -54,9, 3. Japonsko 
(J. Watabe, Nagai, A. Watabe, Jamamoto) -55,2, …7. ČR (Portyk, 
Vytrval, Pažout, Daněk) -2:25,5.

SKOKY NA LYŽÍCH

Muži:

Střední můstek: 1. R. Kobajaši (Jap.) 275,0 b. (104,5 + 99,5 m), 
2. Fettner (Rak.) 270,8 (102,5 + 104), 3. Kubacki (Pol.) 265,9 (104 + 103), 
…18. Koudelka 249,5 (102 + 97,5), 29. Kožíšek (oba ČR) 211,9 (100 
+ 85). Kvalifikace: …19. Koudelka 93,4 (93,5), 22. Kožíšek 91,4 (93) – 
postoupili, 51. Sakala (všichni ČR) 39,2 (67,5) – nepostoupil.

Velký můstek: 1. Lindvik (Nor.) 296,1 b. (140,5 + 140 m), 2. Kobajaši 
(Jap.) 292,8 (142 + 138), 3. Geiger (Něm.) 281,3 (138 + 138), 
…v prvním kole 41. Koudelka 108,7 (124), 42. Kožíšek 108,1 
(122,5), 47. Rýdl 96,7 (118,5), 48. Sakala (všichni ČR) 93,1 (116). 
Kvalifikace: …25. Kožíšek 107,8 (126), 45. Sakala 84,3 (110,5), 
48. Koudelka 79,5 (109), 50. Rýdl (všichni ČR) 74,5 (105) – všichni 
postoupili.

Družstva: 1. Rakousko (Kraft, Huber, Hörl, Fettner) 942,7 b., 
2. Slovinsko (Kos, C. Prevc, Zajc, P. Prevc) 934,4, 3. Německo (Geiger, 
Eisenbichler, Schmid, Leyhe) 922,9, …9. ČR (Polášek, Kožíšek, 
Sakala, Koudelka) 279,5.

Ženy:
Střední můstek: 1. Bogatajová (Slovin.) 239,0 b. (108 + 100 m), 
2. Althausová (Něm.) 236,8 (105,5 + 94), 3. Križnarová (Slovin.) 232,0 
(103 + 99,5), …28. K. Indráčková 130,7 (82 + 65), 30. A. Indráčková 
123,3 (79 + 72,5).

Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Križnarová, Zajc, Bogatajová, P. Prevc) 
1 001,5 b., 2. Rusko (Machiniová, Sadrejev, Avvakumovová, Klimov) 
890,3, 3. Kanada (Loutittová, Soukup, Strateová, Boyd-Clowes) 844,6, 
…7. ČR (Ulrichová, Kožíšek, K. Indráčková, Koudelka) 722,8.

SNOWBOARDING

Ženy:
Paralelní obří slalom: 1. Ledecká (ČR), 2. Ulbingová (Rak.), 
3. Kotniková (Slovin.), …23. Maděrová (ČR).

Snowboardcross: 1. Jacobellisová (USA), 2. Trespeuchová (Fr.), 
3. Odineová (Kan.), …28. Hopjáková (ČR) – vyřazena v osmifinále.

Slopestyle – kvalifikace: …26. Pančochová (ČR) 25,51 – 
nepostoupila do finále.

U-rampa – kvalifikace: …18. Pančochová (ČR) – nepostoupila do finále.

Big Air – kvalifikace: …14. Pančochová (ČR) 123,00 – nepostoupila 
do finále.
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V patnácti
na olympiádě!
Splněný sen, říká 
skokanka Anežka 
Indráčková
O účasti na olympijských hrách vždycky snila. Vůbec ale 
nečekala, že se jí velikánské přání splní už v patnácti 
letech. Talentovaná skokanka na lyžích Anežka Indráčková 
(nar. 30. července 2006) byla v Pekingu nejmladší členkou 
české výpravy.

A nejen to. Při svém mládí dokázala v  indivi-
duálním závodě postoupit do finálového kola. 
Nakonec skončila třicátá, z  čehož měla ob-
rovskou radost. „Něco neuvěřitelného. Vůbec 
jsem nepočítala, že bych mohla jít dál. Pro mě 
krásný výsledek. Fakt jsem byla šťastná,“ neta-
jila členka armádního klubu Dukla.

Jak jste vůbec vnímala atmosféru specific-
kých Her?
Koronavirus je samozřejmě negativně ovlivnil. 
Za mě jinak byly moc fajn. Vždyť jsem na nich 
startovala i se starší sestrou Karolínou.

Ta je o devět let starší. Máte k sobě blízko?
Jasně. Moc jsem jí držela pěsti, aby se vešla 
do nominace. A najednou jsem tam byla s ní. 
Nádhera. Splněný sen.

Vy jste si o letenku řekla vyskákanými body 
na prosincovém Kontinentálním poháru 
v  Číně, které vám otevřely cestu do Světo-
vého poháru. Hodila se před dalším pobytem 
v Pekingu tahle zkušenost?
Určitě jsem už nebyla ze všeho tak vyjukaná 
a  překvapená. Ale olympijská atmosféra na 
vás dýchne vždycky.

Užívala jste si i pobyt ve vesnici?
Tam to bylo úžasné. Využívat jsme mohly her-
ny, posilovnu, byly tam i obchůdky se suvený-
ry. Žádná nuda.

Řada sportovců se vzhledem k časovému po-
sunu potýkala s problémy se spaním. Co vy?
Taky trochu, ale z úplně jiného důvodu. Straš-
ně nám tam v noci topili, nešlo s tím nic dě-
lat. Ke všemu jsme dostaly obrovské peřiny. 
V tom vedru se fakt hodily. (směje se)

Jak to bylo se spánkem před závodem. Cítila 
jste trému?
Vůbec jsem na to nemyslela. Až ten den, když 
se závod blížil, přicházela menší nervozita. 
Skákaly jsme až večer, čekání bylo dlouhé.

Povedeným skokem dlouhým 79 metrů jste  
postoupila do finálového kola. Co se vám ho-
nilo hlavou?
Pocity štěstí. Že jsem postoupila, bylo ne-
uvěřitelné. Pomohl i  dobrý vítr. Pro mě 
krásný výsledek.

Sestra musela být spokojena o  poznání hůř. 
V  šestadvaceti letech pomýšlela zřejmě na 
lepší než 28. pozici…
Měla trochu smůlu na podmínky. Byla smut-
ná, ale časem to přešlo.

Co jste říkala formě Ursi Bogatajové, olym-
pijské vítězky ze Slovinska?
Předvedla dva úžasné skoky. Vůbec jsem ne-
čekala, že by mohla vyhrát zrovna ona. Favori-
zovala jsem spíš Němku Althausovou nebo Ja-
ponku Takanašijovou. Ursu jsme potkaly další 
den v posilovně, pogratulovaly jsme jí.

Půjde to takhle jednou také vám?
Ráda bych. (směje se) Musím si dávat postup-
né cíle.

Do závodu smíšených týmů jste nominovaná 
nebyla. Nevadilo vám to?
Ne, ne. Navíc jsem měla menší problémy 
s váhou, takže bych mohla být diskvalifikova-
ná (skokanky mají danou váhu na délku lyží – 
pozn.). Tak jsem alespoň fandila.

Závod byl prapodivný. U  dívek došlo k  pěti 
diskvalifikacím kvůli špatným rozměrům 
kombinézy. Jev zřídka vídaný, že?
Trošku jsem se tomu v  duchu smála. Říkala 
jsem si, jestli to, co vidím, je pravda. Jestli ne-
jde o nějaké překliknutí v systému.

Vy jste se bála podváhy. V olympijské vesnici 
vám nechutnalo?
(směje se) Bylo to bez chuti. Tedy alespoň 
v naší jídelně. Ale výběr byl pestrý. Těstoviny 
a čínská kuchyně na různé způsoby. Já přeží-
vala na krevetách se salátem a kuřecím mase.

Byl čas zajít i na jiné sporty?
Naživo jsme viděly Ester Ledeckou na snow-
boardu. Byl to zážitek. Po příletu jsem pak sa-
mozřejmě sledovala kluky na velkém můstku 
a třeba i hokej.

Máte individuální studijní plán na gymnáziu 
v Tanvaldu. Stíháte?
Teď jsem ve škole moc nebyla, poslední do-
bou hodně cestuju. Ale nějak to zvládám.

Text: Pavel Král (ASC Dukla)

Foto: olympijskytym.cz

Póza mezi kruhy

Při tréninkovém skoku
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Manželé Paulovi bojovali 
s nejlepšími curlery světa

Při tom poznávali popularitu

Byli olympijským překvapením a pro Čechy objevili v Pekingu dosud nepříliš známý sport. 
Manželé Tomáš a Zuzana Paulovi skončili na svých premiérových zimních olympijských hrách šestí 
v curlingovém turnaji smíšených dvojic, což odpovídalo vyřčeným prognózám. Tím udělali radost 
i ASC Dukla, kde mají úvazek.

„Při návratu nás přišel přivítat ředitel Duk-
ly plukovník Pavel Benc. Pogratuloval nám 
a vzkazoval, že nám celou dobu Dukla fandi-
la,“ říkal Tomáš Paul.
Se svou ženou odjeli jako první vyslanci čes-
kého curlingu na olympiádu do Pekingu s ur-
čitými představami. Byla realita jiná, než si 
mysleli?

„S  výsledkem jsme spokojení. Obsadili jsme 
pozici, v kterou jsme doufali. Jinak jsme ještě 
nic takového nezažili. Mysleli jsme, že to bude 
takové velkolepější mistrovství světa, ale na-
jednou se tam objevil tlak. Ani nevím, kde se 
najednou vzal. Peking tak bereme jako obrov-
skou zkušenost a  zároveň i  zážitek,“ rozpoví-
dala se Zuzana Paulová.

Každá výhra úspěchem
Čínskou olympiádu ještě před jejím začátkem 
pro české fanoušky otvírali. Trému neměli, 
ale při prvním zápase s Nory se prý cítili, jako 
by curling nikdy nehráli. „Bylo to tím, že na 
začátku každého turnaje je problém načíst, 
jak se chová neznámá ledová plocha. S  tím 
bojovaly všechny týmy. Atmosféra ale byla 

jiná, než jsme dosud zažili,“ souhlasil Tomáš 
s manželkou.
V zápase s Kanadou nebyla česká dvojice dale-
ko od postupu do semifinále. Nijak vypjatě to 
ale neprožívali. „Postup by byl velkým překva-
pením. Měli jsme realistický cíl a  nechtěli se 
něčím dalším moc zatěžovat. Víc jsme proží-
vali závěrečný duel s Čínou. Prohra by nejspíš 
znamenala osmou příčku, a to by znamenalo 
nesplnění cíle,“ uvedl třiatřicetiletý Tomáš.
Pekingský turnaj byl pro Čechy náročnější než 
běžné turnaje. „Šlo o  naši první olympiádu 
a většina soupeřů jsou profesionálové. Každá 
výhra byla úspěchem,“ zdůraznila o čtyři roky 
mladší curlerka.

Obrázky od dětí pobavily
„Nějak jsme ale nepočítali s  tím, jaká pozor-
nost na nás bude upřena. Snažili jsme se nečíst 
zprávy, vyhýbat se sociálním sítím, ale přesto 
se k nám bokem dostávaly informace, jak nás 
lidé sledují a jak je pro ně curling zajímavý. To 
nás pozitivně nakoplo, ale zároveň to byla si-
tuace, jakou jsme neznali. O to víc jsme se sna-
žili předvést co nejlepší výsledek,“ vyprávěla.
„Chodily nám i obrázky od dětí. Dokonce nás 
nakreslily v pandemických skafandrech, to mě 
fakt pobavilo. Jsou to věci, se kterými jsme ni-
kdy předtím nepřišli do styku,“ líčila Paulová.
Po skončení turnaje smíšených párů v Pekin-
gu ještě čtyři dny zůstali a měli možnost po-
dívat se na jiné soutěže. „Byli jsme na rychlo-
bruslení, když Martina Sáblíková vybojovala 
bronz. Několikrát jsme zašli na hokej, fandili 

kolegům z  českého týmu a  snažili se vrátit 
podporu, kterou nám naši olympionici před-
tím věnovali,“ pokračoval Tomáš Paul.
Zvláštní bylo, že před odjezdem do Pekingu 
se pražští manželé s  nikým z  české výpravy 
neznali. „Proto jsme se snažili rychle spřáte-
lit a  získat co nejvíc informací a  zkušeností,“ 
prozradil.

Přátelství s hokejistkami
Zuzana ho doplnila, že nejintenzivnější kon-
takt navázali se spolubydlícími z  apartmánu. 
„Byli to taky manželé. Konkrétně rychlobrus-
lařka na krátké dráze Míša Hrůzová a její trenér 
Jarmil. Příjemným překvapením pro nás byl 
tým hokejistek. Přišly mi jako taková neřízená 
střela. Jsou to holky plné energie, pozitivní, 
veselý a strašně příjemný. Měli jsme šanci se 
poznat i s jejich trenérem Tomášem Pacinou.“
Po návratu se zamýšlela i  nad budoucností. 
„Kdo ví, jestli na další olympiádě vůbec bude 

český tým. Pořád je to tak, že hrajeme proti 
profíkům a  my jsme už spoustu profíků ne-
chali před Pekingem za sebou. Rusko, Turec-
ko, Německo, Asiati…,“ vyjmenovávala.
„Tyhle týmy poletí raketově nahoru. A my se, 
pokud se nestane nějaký zázrak a  nepřijdou 
nějací supertalenti, budeme vždycky muset 
prát o to, abychom postupovali z těch posled-
ních příček,“ přemítala Paulová.
„Byli jsme rádi, že můžeme být součástí toho-
hle týmu. Chceme sem patřit a být v něm i na-
dále,“ poznamenal její manžel.
O nějakém rozmachu curlingu v Česku je prý 
ale předčasné mluvit.  „Zatím je to hodně da-
leko, protože si tímto sportem nevyděláte. 
A ve chvíli, kdy si nevyděláte, tak se mu nikdo 
nebude naplno věnovat,“ dodal.

Text: Milan Novotný

Foto: olympijskytym.cz

V olympijské vesnici

Manželé v akci
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Jak Samková 
rehabilitovala,

sledovala olympiádu 
a gratulovala Ledecké

Měla být hvězdou a oporou olympijské výpravy 
v Pekingu. Ze známých důvodů ale Eva Samková zůstala 
v Česku, pokračovala v pooperační léčbě zlomených 
nohou a her se zúčastnila jen v roli spolukomentátorky 
snowboardcrossových přenosů či návštěvnice olympijského 
parku v Brně.

Jak to vypadá s  jejím zdravím a návratem na 
zasněžené svahy? „Stále rehabilituju. Střídám 
fyzioterapie s  elektroléčbou. Mám pořád co 
dělat. Cvičím každý den. Kromě toho vy uží-
vám na Julisce odlehčovací běhátko, což je 
důležité k  tomu, aby se nohy zase naučily 
správně chodit,“ vyprávěla členka pražské 
Dukly, která už zkraje února odložila berle.

Připravit se na příští sezonu
S  trenérem Markem Jelínkem chtějí ještě na 
jaře vyzkoušet jízdu na prkně. „Koncem břez-
na by se to mohlo uskutečnit. Na snowboard 
bych se ráda postavila. Bude to ale jen volné 
sjíždění svahu. Mohlo by se to povést u  nás 
v Krkonoších,“ plánovala.
Nechce nic lámat přes koleno, ale věří, že se 
v příští sezoně může vrátit s podobnou výkon-
ností, jakou měla před prosincovým zraněním 
v rakouském Montafonu. Tam si v cíli týmové-
ho závodu přivodila fraktury kostí těsně nad 
oběma kotníky.
„Zranění jsem už zažila dost a  vždycky jsem 
se dokázala vrátit. Udělám pro to maximum. 

Chtěla bych dál jezdit, dobře se připravit na 
příští sezonu, kdy je mistrovství světa, a pora-
zit ty holky. No a pak se uvidí,“ naznačila nej-
bližší plány.
Myšlenky na hry v italské Cortině za čtyři roky 
si zatím úplně nepřipouští. „To je ještě daleko. 
Ale zároveň vím, že to uteče celkem rych-
le a  ještě nebudu úplně nejstarší,“ culila se 
osmadvacetiletá bojovnice.

V nohách šest šroubů a destičku
„Ale nepotřebuju si nic dokazovat. Mám už 
dvě medaile, a  pokud mě to nebude bavit, 
jet tam nemusím,“ prohlásila olympijská ví-
tězka ze Soči 2014 a  bronzová medailistka 
z Pchjong čchangu 2018.
Na pád se od karambolu párkrát podívala. 
„Hned jsem věděla, co se stalo. Ale není to 
moc vidět a  většina lidí nechápala. I  čle-
nové mého týmu si v  první chvíli mysle-
li, že mi nic není. Pád nevypadal zase tak 
hrozně,“ vykládala.
K  inkriminovanému okamžiku se ale nechce 
moc vracet.  „Stalo se to, nezměním to. Zranění 

V komisi sportovců MOV nezasedne, počet hlasů ji ale potěšil

Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru bude v příštím čtyřletém období bez 
Evy Samkové. Hvězdná snowboardcrossařka získala v  hlasování sportovců na ZOH v  Pekingu 
313 hlasů a z šestnácti kandidátů na dvě volná místa skončila šestá. Mandát získaly bývalé hvěz-
dy – francouzský biatlonista Martin Fourcade (917 hlasů) a švédská lyžařka Frida Hansdotterová.
Samková byla přesto potěšena, kolik hlasů z celkového množství 2 307 obdržela. „Udělalo mi 
to radost,“ netajila. I proto možná zkusí znovu kandidovat za čtyři roky. „České zastoupení by se 
v komisi hodilo,“ řekla členka liberecké Dukly. „Fridě a Martinovi samozřejmě gratuluju,“ doplnila.

Text: ASC Dukla/pk

nevidím jako fatální a konečné. Žádný sporto-
vec nerad končí kariéru, když nemůže závodit. 
Na začátku sezony jsem se cítila dobře, tak mi 
ježdění chybí,“ přiznala.
Zároveň uvedla na pravou míru, co se jí vlast-
ně přihodilo.  „Nejde přímo o kotníky. Na pra-
vé noze to trochu zasahuje do kloubu, ale 

není to až tak blbá zlomenina. Je to kompli-
kované, ale naštěstí to prasklo nad kotníkem. 
Může to nasvědčovat, že návrat bude třeba 
lepší,“ usmála se.
Po operaci v  Rakousku má tři šrouby v  levé 
noze a další tři a destičku v pravé. „Vyndání by 
mělo proběhnout asi v  červenci,“ sdělila, na 
čem se domluvila s tuzemskými lékaři.

Knírky na rouškách potěšily
Pekingskou olympiádu nemohla vzhledem 
k  rehabilitacím a časovému posunu sledovat 
celou. Potěšilo ji však, že si členové české vý-
pravy při slavnostním zahájení namalovali na 
respirátory knírky. Ty patří k závodnímu rituá-
lu rodačky z Vrchlabí a fanoušci si bez něj Evku 
pomalu nedokážou ani představit.
„Bylo to dojemný. Hrozně mě to potěšilo. Vů-
bec jsem nečekala, že by něco takového moh-
lo proběhnout. Je vidět, že olympiáda má 
silnějšího ducha, než jakýkoliv jiný podnik,“ 
popsala své pohnutky.
Samozřejmě patřila mezi první gratulanty 
Ester Ledecké po obhajobě olympijského ví-
tězství v paralelním obřím slalomu na snow-
boardu. „La bomba!“ komentovala Samková 
úspěch své kolegyně z Dukly a na snowboar-
du, i když v jiné disciplíně.

Vyzdvihla, že Ledecká dokázala triumf zo-
pakovat a  je už trojnásobnou olympijskou 
vítězkou. „Obhajoby jsou nejtěžší. Gratulace,“ 
napsala do vzkazu snowboardcrossařka.
„Znám ten pocit tlaku. Mně se třeba olym-
pijský triumf obhájit nepovedlo, i  když jsem 

měla bronz. Ester to zvládla naprosto skvěle. 
Je vidět, že je psychicky hrozně silná a  že se 
za čtyři roky posunula hodně daleko,“ chválila 
Eva Samková.

Text: Milan Novotný

Foto: CPA a olympijskytym.cz

Na olympijském festivalu v Brně se zájmem sledovala, co na prkně vyvádí krasobruslař 
Tomáš Verner.
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Medailovému pořadí 
kralovali Norové,
Češi na 21. místě
Až 21. pozice patří České republice v medailovém pořadí zemí zimních olympijských her v Pekingu. 
Jedná se o druhou nejhorší bilanci od roku 1994 (v Lillehammeru zůstali čeští sportovci dokonce 
bez medaile). O cenné kovy se postaraly snowboardistka Ester Ledecká (zlato) a rychlobruslařka 
Martina Sáblíková (bronz).

Nejúspěšnější výpravou se stali Norové (16 – 8 – 13), čímž 
obhájili pozici z předešlých Her v Pchjongčchangu. V jejich 
řadách zářil hlavně 28letý biatlonista Johannes Thingnes 
Boe. Získal pět medailí – čtyři zlaté, jednu bronzovou.
Alespoň z jednoho olympijského triumfu se v Číně radovalo 
24 zemí, cenný kov získali zástupci 29 států.
Češi měli i  trochu smůly. Těsně pod pódiem se na čtvrtých 
místech umístily Ester Ledecká v alpské kombinaci, Martina 
Sáblíková v  závodě na 3 000 metrů a  biatlonistka Markéta 
Davidová v závodě s hromadným startem.

Text: ASC Dukla / pk

Foto: olympijskytym.cz

Konečná bilance

zlato stříbro bronz celkem

 1. Norsko 16  8 13 37

 2. Německo 12 10  5 27

 3. Čína  9  4  2 15

 4. USA  8 10  7 25

 5. Švédsko  8  5  5 18

 6. Nizozemsko  8  5  4 17

 7. Rakousko  7  7  4 18

 8. Švýcarsko  7  2  5 14

 9. ROC  6 12 14 32

10. Francie  5  7  2 14

11. Kanada  4  8 14 26

12. Japonsko  3  6  9 18

13. Itálie  2  7  8 17

14. Korea  2  5  2  9

15. Slovinsko  2  3  2  7

16. Finsko  2  2  4  8

17. N. Zéland  2  1  0  3

18. Austrálie  1  2  1  4

19. V. Británie  1  1  0  2

20. Maďarsko  1  0  2  3

21.

ČR  1  0  1  2

SR  1  0  1  2

Belgie  1  0  1  2

24. Bělorusko  0  2  0  2

25.
Španělsko  0  1  0  1

Ukrajina  0  1  0  1

27.

Estonsko  0  0  1  1

Lotyšsko  0  0  1  1

Polsko  0  0  1  1
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