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V RAČICÍCH SE SEŠLA SVĚTOVÁ ELITA V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE
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PĚTIBOJAŘI ZÁŘILI
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Martin Vlach vyhrál závod Světového poháru 
v Budapešti, Veronika Novotná skončila v Albeně druhá

PRVNÍ VELKÉ ZLATO
Tereza Fišerová na mistrovství Evropy 
ve vodním slalomu zářila. V  Liptov-
ském Mikuláši získala bronz na kánoi 
a  zvítězila v  extrémním slalomu, kte-
rý je nově olympijskou disciplínou. 
Šlo o  její první velké zlato v seniorské 
kategorii. 

Gratulujeme!
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Jaro modernímu pětiboji svědčí. Aspoň 
z  českého pohledu. Důkazem budiž dvojice 
stupňů vítězů na světových pohárech v  po-
dání závodníků Dukly Praha. V Budapešti se 
stal králem Martin Vlach, v bulharské Albeně 
zazářila druhým místem Veronika Novotná.
Jinak ovšem moderní pětiboj zažívá turbu-
lentní období. Jednak se už závodí v novém 
zkráceném formátu a  mezinárodní federace 
UIPM hledá místo jízdy na koni novou disci-
plínu. To však u většiny sportovců nenachází 
podporu a  smutné na tom je, že se změny 

dějí bez konzultací se závodníky, kteří pěti-
boj provozují.
Na vlastní kůži to poznal Martin Vlach, ale 
vezměme to popořádku. U  Dunaje si právě 
on připsal premiérové vítězství ve světovém 
poháru. Ve finále vyhrál jízdu na koni, běh 
i  střelbu a  druhého Itala Parisiho v  závěru 
předstihl o dvanáct bodů.
„Všechno vycházelo podle mých představ. 
Důležité bylo, že se mi v  bazénu povedlo 
moc neunavit. Čas mezi plaváním a  závě-
rečnou kombinovanou disciplínou byl totiž 

stlačený opravdu na minimum,“ pozname-
nal pětibojař, který na OH v  Tokiu obsadil 
páté místo.
Veronika Novotná se k medaili odrazila v šer-
mu a solidně absolvovala i jízdu na koni, z níž 
měla největší obavy. „Skvělý koník se mnou 
přeskákal. Sice jsem tam nechala pár bodů 
za jeden shoz a trochu i za čas, ale byla jsem 
naprosto spokojená,“ vykládala.
Osmý nejrychlejší čas v  plavání přiblížil je-
denadvacetiletou Novotnou ke splnění snu 
o  pódiu. Díky kvalitnímu běhu a  výborné 

ČEŠTÍ PĚTIBOJAŘI ZÁŘILI.
JEJICH SPORT VŠAK
KRÁČÍ DO NEZNÁMA

Veronika Novotná 
probíhá jako druhá 
cílem závodu Světového 
poháru v bulharské 
Albeně. Sama jako by 
skvělému výsledku 
nevěřila.
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střelbě se prokousala až ke stříbrné medaili. 
„Střílela jsem líp než ostatní. Ty emoce jsou 
silné, jsem opravdu nadšená,“ radovala se.

Napjatá situace v pětibojařském hnutí
Mezi tím UIPM odkryla kandidáta na novou 
disciplínu a  atmosféra uvnitř pětibojařské 
komunity je napjatá. Na jedné straně stojí 
vedení federace, které si chce zajistit důvěru 
Mezinárodního olympijského výboru. Napro-
ti tomu pětibojařské hnutí – tedy sportovci, 
trenéři či zástupci národních federací – boju-
je za udržení parkuru.
Pětiboj se pořád mění. Své o  tom ví Martin 
Vlach. „Na určité změny jsem schopný se 
adaptovat. Osobně to ale vnímám jako další 
kroky, jak pětiboj závodníkům znepříjemnit. 
Další plánované změny jsou už docela za hra-
nou,“ prohlásil pětadvacetiletý závodník.
„Ještě v  Tokiu trval závod čtyři hodiny. To 
byl vhodný kompromis mezi tím, aby divák 
nestrávil sledováním pětiboje celý den a zá-
vodníci měli k výkonům důstojné podmínky. 
Jenže současný devadesátiminutový blok je 
o něčem jiném,“ zmínil letošní úpravu.
Podle Vlacha se závodí prakticky v  poklusu. 
„Přestávky se zkrátily na jednotky minut. 
Může to způsobit zranění, protože prakticky 
odpadá prostor na rozcvičení. Mezi plaváním 

a  kombinovanou disciplínou dost záleží, do 
jaké se dostanete rozplavby. Kdo v Budapešti 
plaval v první, měl čas zhruba dvacet minut, 
ale kdo byl ve třetí, zbyla mu necelá čtvrtho-
dinka. Já plaval ve druhé,“ popsal situaci.

Předseda Vlachovi na pódiu
nepodal ruku
Vyřazení parkuru ho mírně řečeno štve. „Ne-
jen já, ale i celý český pětiboj se na to díváme 
negativně. Nesouhlasíme s tím a myslíme si, 
že by jezdectví mělo v programu zůstat. Patří 
do něj 110 let a nevidíme důvod, proč by se 
to mělo změnit,“ láteřil.
Olympijský vítěz z  Tokia Brit Joe Choong 
v  Budapešti rozdal na hodinové rozcvičení 
před finále trička vyzývající ke změně pravi-
del parkuru namísto jeho rušení. „Z osmnácti 
nás bylo asi jedenáct, kteří jsme trika se slo-
ganem za zachování jezdectví oblékli. Neby-
lo to útočné nebo urážlivé. Stálo tam ‚Keep 
riding and change the rules‘, ale přesto se 
členové UIPM snažili, abychom trika sundali,“ 
kroutil hlavou.
„Nejdřív za mnou přišel zástupce federace 
a snažil se mi vysvětlit, že musím mít oficiál-
ní dres. V pravidlech o rozcvičení přitom nic 
takového není. Jako třešničku na dortu jsem 
pak vnímal okamžik, kdy mi předseda UIPM 

Klaus Schormann na pódiu nepodal ruku. Ne 
že bych o to nějak stál, ale taková je teď at-
mosféra na závodech,“ vyprávěl.
Složení moderního pětiboje, jaké má nastat 
od roku 2025, nevypadá moc logicky. Dosa-
vadní šerm, plavání a běh se střelbou má do-
plnit další běh s překážkami. Ten má nahradit 
jízdu na koni. Definitivní verdikt padne na 
listopadovém kongresu v Guatemale.
Moderní pětiboj nebyl (spolu s boxem a vzpí-
ráním) zatím potvrzen do programu OH 2028 
v  Los Angeles. Pro UIPM je klíčové, aby zů-
stal olympijským sportem. Jenže funkcionáři 
jsou kvůli tomu schopní tradiční kombinova-
nou disciplínu úplně znetvořit. Pokud se jim 
to podaří, není jisté, jestli ji většina závodní-
ků po roce 2024 neopustí.

Text: Milan Novotný

Foto: Filip Komorous

ČEŠTÍ PĚTIBOJAŘI ZÁŘILI.
Martin Vlach s reprezentačními kolegyněmi Veronikou Novotnou (vlevo) a Karolínou Křenkovou pózují v tričkách s nápisem „Jezděte dál a změňte pravidla“.
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MINISTRYNĚ OBRANY
JANA ČERNOCHOVÁ  
OCENILA SPORTOVCE ASC DUKLA 
ZA REPREZENTACI NA ZIMNÍ 
OLYMPIÁDĚ V PEKINGU

Úsměvy a příjemná atmosféra. V této kulise se 
neslo setkání ministryně obrany Jany Černo-
chové s úspěšnými sportovci, trenéry a funk-
cionáři z  řad Armádního sportovního centra 
Dukla u  příležitosti ocenění jejich výkonů 
a  reprezentace na únorových zimních olym-
pijských hrách v Pekingu.
Nejvýraznější postavou slavnostní události 
byla zákonitě sněhová obojživelnice Ester Le-
decká, která pro českou výpravu, čítající mimo 
jiné třiatřicet dukláků, vybojovala v Číně jedi-
nou zlatou medaili. Na snowboardu obhájila 
prvenství v  paralelním obřím slalomu, na ly-
žích pak skončila čtvrtá v  kombinaci a  pátá 
v superobřím slalomu.
„Dovolte mi vám pogratulovat a  poděko-
vat za reprezentaci resortu,“ řekla na úvod 
Černochová, když sedmadvacetileté, již 

Ester Ledecká a manželé Paulovi s děkovnými listy

Společné foto – zleva: Radek Jančík, Michael Georgiev, Tomáš Bank, Filip Říha, 
Jana Černochová, Ester Ledecká, Zuzana Paulová, Tomáš Paul, Kateřina Neumannová

trojnásobné olympijské vítězce předávala 
kytici a děkovný list.
Ten převzali také curleři Tomáš a Zuzana Pau-
lovi. „Máte každý jeden, abyste se doma nehá-
dali,“ pobavila ministryně přítomné. Manžel-
ský pár se šestým místem postaral o výrazné 
zvýšení popularity v Česku do té doby nepříliš 
známého sportovního odvětví. „Jsem moc 
ráda, že jsem vás mohla osobně poznat,“ do-
plnila Černochová.
Za oceněné, mezi něž patřili i vedoucí trenér 
ASO Dukla Liberec Michael Georgiev a  lyžař-
ský kouč Tomáš Bank, promluvila Ester Le-
decká. „Snažíme se bojovat, jak nejlépe umí-
me a hlavně v duchu fair play. Moc si vážíme 
podpory Ministerstva obrany a Dukly. Vlastně 
všeho, co pro nás děláte.“

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: Jan Schejbal

KRÁLOVNOU BÍLÉ STOPY 2022 JE ESTER LEDECKÁ. 
V ANKETĚ TRIUMFOVALA UŽ POPÁTÉ
Duklačky se střídají na trůnu. Korunu v tradiční anketě Svazu lyžařů o Krále bílé stopy 
přebírá po snowboardistce Evě Samkové její oddílová kolegyně z Dukly Liberec – sně-
hová obojživelnice Ester Ledecká. Triumf slaví už popáté. Lepší je jen se sedmi trofeje-
mi bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.
Na galavečeru ve Žlutých lázních Ledecká hlasování podle předpokladů zcela 
jasně ovládla. Dominovala absolutnímu pořadí i hodnocení obou svých zimních 
sportů – snowboardingu a alpskému lyžování.
Na trůn ji katapultovalo především olympijské zlato z Pekingu v paralelním ob-
řím slalomu na snowboardu.,Jsem hrozně ráda, že jsem pořád schopná držet krok 
se světovou špičkou ve dvou sportech. Je to samozřejmě zásluha i mého týmu a tre-
nérů. Moc si tohoto ocenění vážím, i když podobné ankety beru s rezervou. Jed-
notlivá odvětví se dají jen těžko porovnávat. I ostatní předvedli v této sezoně 
výborné výkony,“ uvedla ve vší skromnosti sedmadvacetiletá hvězda.
Nejlepším trenéry byli vyhlášeni její lyžařští koučové – Tomáš Bank a Franz 
Gamper, juniorem sedmnáctiletý freestyle snowboardista Jakub Hroneš. 
Do Síně slávy českého lyžování byl uveden akrobatický lyžař Aleš Valenta, 
olympijský vítěz ze Salt Lake City 2002.

VÝSLEDKY ANKETY KRÁL BÍLÉ STOPY 2022

Královna bílé stopy 2022: Ester Ledecká, trenér roku: Tomáš Bank a Franz Gamper, 

junior roku: Jakub Hroneš, Síň slávy: Aleš Valenta.

Jednotlivé disciplíny – akrobatické lyžování: Nikol Kučerová, alpské disciplíny: Ester 

Ledecká, běh na lyžích: Michal Novák, severská kombinace: Jan Vytrval, skok na lyžích: 

Karolína Indráčková, snowboarding: Ester Ledecká (vš. Dukla Liberec), travní lyžování: 

Martin Barták.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: Ondřej Pýcha (Svaz lyžařů ČR)
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Ve skvostné formě se na prvním velkém pod-
niku sezony představil kanoista Martin Fuksa. 
Při Světovém poháru v  Račicích slavil triumfy 
jak na pětisetmetrové trati, tak na kilometru. 
Zajímavých výsledků dosáhli i  další závodníci 
armádního klubu Dukla. V  Labe aréně se jich 
představilo celkem osmnáct.

Vynikající výkony
Před domácím publikem předvedl Martin Fuk-
sa vynikající výkony. Na pětistovce startoval 
ve finále ze čtvrté dráhy vedle dalšího z  favo-
ritů  – olympijského vítěze Isaquiase Queiroze 
dos Santose z Brazílie. A byl to souboj právě to-
hoto dua. Fuksa v polovině trati mírně zaostá-
val, v závěru už měl navrch a svého největšího 
soupeře předstihl. V cíli byl rychlejší o 31 setin. 
„Snažil jsem se s ním jet a ještě šetřil síly na fi-
niš. Myslím, že to pro diváky muselo být super,“ 
pronesl. „Byl to můj první ostrý závod v sezoně. 
Je z  toho zlato, což je strašně povzbuzující,“ 
doplnil devětadvacetiletý borec. Smůlu měl 
naopak jeho mladší bratr Petr, který byl z dru-
hého místa v  semifinále diskvalifikován kvůli 
příliš lehké lodi.
Na kilometru bylo vítězství Martina Fuksy ještě 
dominantnější. Se soupeři si doslova pohrál. Už 
v  polovině trati si vybudoval výrazný náskok, 
který bezpečně udržel až do cíle. Na druhého 

Catalina Chirilu z Rumunska najel 1,27 vteřiny. 
„Nechtěl jsem si to moc komplikovat. Věděl 
jsem, že mám slušný náskok, takže jsem ve fi-
niši mohl i  trochu zvolnit a  pozdravit diváky,“ 
povídal po abnormálně vydařeném závodě. 
„V Račicích jsem měl slušnou formu, jezdilo se 
mi hezky. Užívám si každý moment, kdy sto-
jím na bedně. Před domácím publikem to těší 
dvojnásob,“ poznamenal rodák z Nymburka.

Čtyřkajak pátý, napínavá podívaná 
na deblu
Velké ambice měl ve finále pětistovky také 
čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Za-
vřel, Daniel Havel. Nově poskládaná posádka 
nakonec obsadila 5. místo. Na vítězné Španěly 
ztratila 1,8 vteřiny. Češi, kteří před tím vyhráli 
rozjížďku i  semifinále, s  výkonem spokojeni 
nebyli. „Nedokázali jsme se dostat do rytmu 
jako tomu bylo v předešlých jízdách. Určitě se 
na tom podepsala nervozita,“ měl jasno Havel. 
„Úplně se nám to nepovedlo. I z taktického hle-
diska,“ doplnil hodnocení Špicar.
Nesmírně napínavou podívanou nabídlo fi-
nále deblkajakářů na 500 metrů. Jakub Špicar 
s  Danielem Havlem ztratili v  cíli na vítězné 
Ukrajince pouhých 80 setin sekundy, jenže 
v  nabité konkurenci stačil jejich kvalitní vý-
kon pouze na 7. místo. Jen pro zajímavost, od 

bronzu dělilo Čechy 26 setin… „Bohužel nám 
nezbylo tolik sil do finiše. Rozhodovaly centi-
metry,“ měl jasno Špicar.
Závod naopak nevyšel bronzovým olympij-
ským medailistům z  Tokia  – Josefu Dostálovi 
a Radku Šloufovi. V semifinále dojeli až sedmí, 
což znamenalo účast jen ve finále C. „Poprvé 
v  životě mi na startu vyklouzlo pádlo z  ruky. 
Nemám dostatečně natrénováno, Radek je na 
tom dobře, ale já jsem ho moc nepodržel. Když 
chybí připravenost půlky posádky, tak to zkrát-
ka nejde,“ nevymlouval se Dostál.
Na kilometrové trati skončili deblkajakáři To-
máš Sobíšek s  Michalem Kulichem pátí, mezi 
kanoisty obsadil debl ve složení Jiří Zalubil  – 
Antonín Hrabal sedmou pozici.
V Račicích se představilo více než 500 sportov-
ců ze 49 zemí. „Sešla se tu velmi silná konkuren-
ce, ze světové špičky téměř nikdo nechyběl – 
navíc na Světovém poháru mohou startovat 
dvě lodě za stát na rozdíl od mistrovství světa či 
Evropy. Je příjemné závodit doma, kde dostane 
šanci více závodníků a zároveň mají reprezen-
tanti podporu širšího realizačního týmu, přátel 
a rodin,“ uvedl ve svazové zprávě šéftrenér re-
prezentace Pavel Hottmar.

Text: Pavel Král (ASC Dukla), foto: Barbora Reichová

KANOISTA MARTIN FUKSA PŘI SVĚTOVÉM 
POHÁRU V RAČICÍCH ZÁŘIL. 

VYBOJOVAL ZLATÝ DOUBLE
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TOP VÝKONY, KONČÍ LEGENDA

Atlet z  Grenady překonal své osobní maxi-
mum o téměř šest metrů a zařadil se na páté 
místo historických tabulek, které vede Jan 
Železný, Vadlejchův trenér. Jeho světový re-
kord z roku 1996 má hodnotu 98,48 metru.
„Je to splněný sen. Když jsem v patnácti le-
tech začínal s atletikou, měl jsem dva. Jednak 
olympijskou medaili a přehodit 90 metrů. Je 
to něco neskutečného. Devadesátka je ob-
rovský milník. Budu si tenhle večer pamato-
vat celý život. Stejně tak jako dny, kdy jsem 
poprvé přehodil 70 i 80 metrů,“ vykládal po 
závodě šťastný Vadlejch.

OŠTĚPAŘSKÁ FANTAZIE. VADLEJCH POPRVÉ V ŽIVOTĚ 
PŘEHODIL DEVADESÁTIMETROVOU HRANICI!

KOPECKÉHO ZLEPŠENÍ. V DESETIBOJI SE DOSTAL PŘES 8 000 BODŮ!

PŘEKÁŽKÁŘKA HEJNOVÁ KVŮLI TĚHOTENSTVÍ UKONČILA ÚSPĚŠNOU KARIÉRU

Talent dává o  sobě vědět. Mistr republiky 
v  desetiboji Ondřej Kopecký poprvé překo-
nal hranici osmi tisíc bodů. Třiadvacetiletý 
atlet pražské Dukly vyhrál mítink v Bydhošti 
výkonem 8 041 bodů, osobní rekord si vylep-
šil o úžasných 414 bodů.
Osmitisícovou hranici pokořil Kopecký jako 
dvanáctý český vícebojař v  historii. „Poprvé 
přes osm tisíc. Trápil jsem se na výšce, za-
chraňoval na čtyřstovce osobákem. Druhý 
den se nic nepokazilo a je z toho poprvé v ži-
votě 8 000,“ radoval se svěřenec olympijské-
ho vítěze Romana Šebrleho.
Ten byl Kopeckého výkonem mile překva-
pený. „Přiznám, že jsem čekal menší bo-
dový zisk. Výborně zvládl hlavně dálku 

a čtyřstovku. Zabojoval v tyči. Škoda jen křečí 
na patnáctistovce. Mohl atakovat 8 100.“
K  jaké bodové metě by se Ondřej Kopecký 
mohl v  letošní sezoně přiblížit? „Jsme spolu 
první rok. Teď ale ukázal, že je i dobrý závod-
ník, což v desetiboji znamená hodně. Nechá-
me se překvapit. Naším cílem je také účast na 
mistrovství světa a Evropy,“ pravil Šebrle.
Zde pro úplnost Kopeckého výkony v jednot-
livých disciplínách na mítinku v Bydhošti:
100 m: 11,06 s (847 b.); dálka: 7,47 m (927 b.), 
koule: 13,46 m (695 b.); výška: 1,89 m (705 b.); 
400 m: 48,54 s (883); 110 m př.: 14,35 s (930 b.), 
disk: 44,06 m (748 b.); tyč: 5,10 m (941 b.); 
oštěp: 57,86 m (706 b.); 1 500 m: 4:43,42 min. 
(659 b.) – celkem 8 041 bodů.

Návrat na dráhu se už konat nebude. Zu-
zana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa 
v běhu na 400 metrů, kvůli těhotenství defi-
nitivně končí veleúspěšnou závodní kariéru. 
„S  přítelem Markem Zúberem čekáme mi-
minko. Už by to šlo těžko skrývat, tak jdeme 
s pravdou ven,“ řekla v nahrávce pro média 
bronzová medailistka z  olympijských her 
v Londýně 2012.
Členka Dukly Praha se poslední dobou po-
týkala se zdravotními problémy. Poraněná 
achilovka jí vystavila stop v  účasti na olym-
piádě v  Tokiu. „Chci se dát stoprocentně 

dohromady. Zkusím se připravit na příští rok, 
protože takhle končit nechci,“ doufala v lepší 
zítřky ještě vloni v srpnu.
Nestalo se. V  pětatřiceti letech tak uzavírá 
velmi bohatou a  úspěšnou kariéru. „Za mě 
byla skvělá. Ze srdce děkuji všem, kteří mě 
podporovali a  podporují. Teď se těším na 
novou roli a nového šampiona. Jen mi roste 
břicho, už ani nezapnu džíny,“ poznamenala 
s úsměvem. „Mrzí mě, že se už neproběhnu. 
Z  toho, co nás čeká, mám ale samozřejmě 
velkou radost. Bude to úplně jiný život,“ těší 
se na narození potomka.

Senzace, životní výkon, famózní osobní re-
kord. Řada dalších přívlastků by se dala najít 
k výkonu oštěpaře Dukly Praha Jakuba Vad-
lejcha na mítinku Diamantové ligy v Dauhá, 
kde jako druhý Čech v historii překonal hra-
nici 90 metrů.
Stříbrný olympijský medailista z Tokia si bě-
hem soutěže dvakrát zlepšil osobní rekord 
až na 90,88 metru. Novopečený otec dcery 
Emmy nestačil jen na úřadujícího mistra svě-
ta Andersona Peterse, který si ve strhujícím 
souboji zajistil vítězství v  poslední sérii ho-
dem dlouhým 93,07 metru.

Text: Milan Novotný a Pavel Král
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