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Daniel Hubmann (SUI)
Po sedmi stříbrných medailích z Mistrovství
světa a Evropy konečně zlato, fantastické vítězství…
To samozřejmě ano. Je to skvělé konečně
zvítězit. Léta jsem snil o tom získat zlato
z takového závodu a teď se to opravdu
stalo.
Ve sprintu jsi zaběhl skvělý závod. I přesto tě
porazil Chramov. Potom jsi byl na krátké trati čtvrtý, blízko k medaili. Jak jsi se dnes snažil
o pozitivní přístup v boji o zlato, když se zdálo,
jako bys vůbec neměl svůj den?
Po sprintu jsem byl se svým výkonem
velmi spokojen. Ale samozřejmě to nebyl
dobrý pocit, být poražen o dvě sekundy.
Po krátké trati jsem byl opravdu nešťastný, protože jsem udělal více než minutovou chybu. Prostě jsem se jen snažil dívat
se dopředu, abych dneska podal svůj nejlepší výkon. Nějak jsem si dokázal udržet
motivaci a přestože jsem byl trochu nervózní po průběhu diváckou kontrolou,
dokázal jsem zůstat klidný.
Na krátké trati jsi byl opravdu rychlý od divácké kontroly do cíle. Tvé rychlosti se mohl vyrovnat jen Thierry. A i dnes jsi byl nejrychlejším
závodníkem na poslední části trati. Takže máš
v sobě opravdu něco mimořádného.
Na krátké trati jsem si uvědomil, že jsem
tu poslední část měl opravdu dobrou,
a to mi dalo sebedůvěru, že totéž dokážu
i dnes.
Jaký pocit jsi měl z dnešního závodu předtím,
než jsi uslyšel, že bojuješ o zlatou medaili?
Fyzicky jsem se cítil opravdu skvěle už při
rozcvičování. Ale minul jsem druhou kontrolu a ztratil jsem tam možná minutu.
A nikdy jsem si nebyl opravdu jistý, zda
jsem zvolil správný postup. Nikdy jsem si
nebyl jistý, zda bojuji o medaile, ale jen
jsem se snažil myslet pozitivně a běžet co
možná nejrychleji.
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Běžel jsi všechny individuální závody a předpokládám, že poběžíš i zítřejší štafety. Jaký je
to pocit soutěžit ve všech závodech? Je jen velmi málo mužů, kteří běží všechno.
Až dosud to nebyl velký problém, nohy
mám pořád svěží. Myslím, že je to i tím, že
mám dobrou formu, takže se můžu rychle
zotavit. Bylo pro mne pozitivní i to, že v posledních dnech nebylo žádné velké vedro,
takže jsem neztratil příliš mnoho energie.
A co terény? Možná se od švýcarských tak moc
neliší.
Ano, je to něco podobného tomu, co
máme ve Švýcarsku, tyhle kopce a údolí. Je
tu mnoho možností volby postupů, takže
je to v podstatě stejný způsob orientace.
Na tom dlouhém postupu jsi zvolil úplně
opačný směr než Anders a šel jsi zleva po silnici. Měl jsi pro to nějaký zvláštní důvod?
Prověřoval jsem nějaké jiné možnosti, ale
pak jsem viděl, že existuje volba běžet
skoro celou cestu po pěšinách. Připadalo
mi to opravdu výhodné, takž jsem zvolil
tuto cestu.

Když jsi doběhl na diváckou kontrolu, vedl jsi.
Ale potom jsi měl v poslední části nějaké problémy.
Ano, slyšel jsem, že vedu o dvě a půl minuty, ale viděl jsem, že François se zezadu
blíží. Tak jsem se snažil jít do toho v poslední části tvrdě a udělal jsem několik
chyb. Měl jsem opravdu strach, protože ty
kontroly byly velmi obtížné.
Takže jak ses cítil po závodě, ve kterém jsi vedl
a v poslední části jsi ztratil minutu a půl? Cítil
ses, jako když jsi ztratil zlato, nebo jako když jsi
získal stříbro?
Možná jsem cítil oboje. Ale teď jsem se
závodem velmi spokojen. Nohy jsem měl
celou cestu svěží, ale možná jsem měl mít
na konci trochu chladnější hlavu.
Jen před něco víc než měsícem jsi byl na mistrovství Evropy úplně z formy a nemohl jsi bojovat o dobré umístění. Ale teď jsi tam nahoře.
Co se po mistrovství Evropy stalo?

Nedokážu si to mistrovství Evropy vysvětlit. Pořádně nevím, co se tam stalo. Ale
doufám, že moje normální úroveň je tahle.
A co terén a trať? Bylo to takové, jak jsi čekal,
nebo tam bylo nějaké překvapení?
Pokud jde o postup na druhou kontrolu, viděl jsem něco docela podobného v mapě
včera večer. Na tom velmi dlouhém úseku
z 15. na 16. kontrolu už jsem si nebyl jistý,
ale rozhodl jsem se docela rychle, že to půjdu zprava a myslím, že to bylo dobré.
A co ten led na tvém koleni? Jsi v pořádku pro
zítřejší štafetu?
Udělal jsem si to na krátké trati. Včera
jsem se toho trochu obával a při rozcvičování jsem se necítil moc dobře, ale když
jsem odstartoval do závodu, nebyl vůbec
to problém.

Tuto volbu jsi si nemohl naplánovat dopředu,
protože byla až na mapě z výměny, jen jsi ji
otočil a viděl tříkilometrový postup. Nebyl jsi
pak při rozhodování ve stresu?
Nejdůležitější bylo chvíli se na mapu dívat
a rozhodnout se. Byla předtím zrovna občerstvovačka, takže jsem se stejně zastavil
a zároveň se napil.

Anders Nordberg (NOR)
Loni jsi získal bronzovou medaili. Takže jdeš
krůček po krůčku nahoru. Jaké to pro tebe bylo
dneska?
Byl to skvělý závod. Docela se mi dařilo
v první části, kde jsem chytil Olleho Kärnera. Viděl jsem ho už na třetí kontrole, takže
jsem byl se svým začátkem velmi spokojen. Potom, tak asi po 30 až 40 minutách,
jsem udělal několik malých chyb, ale pořád jsem měl ze závodu dobrý pocit.
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François Gonon (FRA)
Françoisi, jak se cítíš?
Skvěle. Jsem velmi spokojen.
Myslím, že bronzová medaile je pro tebe něco
jako malé vítězství.
Určitě jsem dnes mohl běžet o maličko
rychleji, ale musím uvažovat krůček po
krůčku a dneska jsem velmi spokojen.

A poběžíš s těmi dvěma, co budou mít odpočinuté nohy.
Ano. Sestavu jsme nezměnili, takže poběžím první úsek, Damian druhý a Tero bude
ﬁnišovat. Mají dva dny odpočinku k dobru
a doufám, že budeme bojovat o zlato.

Takže dneska večer nebudou žádné velké
oslavy?
Ne, budeme oslavovat zítra večer.

Před dvěma lety jsi byl na šestém místě a teď
jsi třetí. Takže to jde správným směrem.
Ano. A doufám, že v roce 2011 ve Francii
budu na vrcholu.
Jak jsi prožíval dnešní závod? Jak jsi se při závodě cítil?
Vlastně jsem ani jistě nevěděl, že běžím
tak dobře, než jsem se dostal na diváckou
kontrolu. Celou cestu jsem běžel sám, běžel jsem svou vlastní trať, soustředil jsem
se jen na sebe a docela jsem měl pocit, že
jsem posbíral všechny kontroly bez problémů. Jen jsem nevěděl, zda jsem zvolil
správný postup na tom dlouhém úseku.
Na divácké jsem pak pochopil, že jsem na
tom hodně dobře. Až na konci jsem měl
pocit, že jsem trošku unavený a udělal
jsem pár malých chyb.
V poslední části se terén trochu změnil a byly tam nějaké tři nebo čtyři kontroly v docela
hustém porostu. Jaké to bylo, když jsi vbíhal
do této oblasti a přitom jsi věděl, že bojuješ
o medaili, máš za sebou už hodinu a čtyřicet
minut běhu, jsi unaven a máš před sebou ještě
celkem náročnou oblast. Co se odehrávalo ve
tvé hlavě?
Myslím, že to byl od stavitele dobrý nápad, schovat si tuto náročnou oblast na
konec. Prostě jsem si říkal, že si z toho
nebudu nic dělat, uvolním se a hodně se
soustředím na buzolu.
Zítra budou štafety. Budeš v družstvu?
Myslím, že ano.
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Dana Brožková (CZE)
Vyhrála jsi úplně první české zlato v klasice.
Jaký je to pocit?
Úžasné. Sen, který se splnil.
Jak se ti líbil závod? Jak ses cítila v lese?
Na začátku jsem se cítila skvěle, protože
jsem dobře odstartovala. Před tím dlouhým úsekem jsem nevěděla, kudy se vydat. Rozhodla jsem se jít doleva, ale když
jsem běžela přes jeden kopec, zahlídla
jsem Marianne Andersen, která startovala
za mnou. To mě znervóznilo a začala jsem
dělat chyby. Ale i přesto jsem se pořád
snažila dát tomu všechno. Na konci jsem
se soustředila na mapu, protože úsek po
divácké kontrole byl náročný. Musím říct,
že mi Anne Margarethe Hausken na konci
trošku pomohla, protože jsme se sešli na
11. kontrolu a odtamtud běžely spolu.
11. kontrola následovala hned po tom dlouhém úseku. Ale ty jsi byla minutu před ní už na
prvním rádiu na 4. kontrole.
Viděla jsem ji už na první, ale to jsem byla
trošku rychlejší, takže mě dohnala až na
11.
Překvapila tě něčím coby českou běžkyni trať
nebo terén?
V lese mě nepřekvapilo nic. Ale na kvaliﬁkacích jsem měla trošku problémy s mapou, protože se od českého standardu
lišily. Porosty byly zmapovány jinak, než
je běžné, takže mapa připomínala spíš
Švédsko nebo Norsko. Nebyla to klasická
česká mapa.
Když jsi běžela na diváckou kontrolu, pochopila jsi už, že bojuješ o zlato?
Ne, vůbec, ne. Věděla jsem, že jde o medaili, ale netušila jsem, že o zlatou.

foto: Jan Kocbach
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Marianne Andersen (NOR)
Stále se ti scházejí stříbrné a bronzové medaile, žádné zlato. Dnes jsi byla 80 minut na čele,
ale nakonec jsi vedení ztratila. Co se na těch
posledních kontrolách stalo?
Byla jsem unavená a udělala několik menších chyb. A myslím, že Dana na konečném úseku běžela rychleji než já.
V zimě a na jaře jsi měla problémy s achilovkou. Cítila jsi ji na tom posledním úseku?
Nevím, jestli to s tím mělo něco společného. Trénovala jsem různými alternativními
způsoby a v posledních měsících i hodně
běhala, takže nemůžu posoudit, jaký to
dnes mělo vliv.

Téměř sis sáhla na bronz na krátké trati, skončila jsi na čtvrtém místě. A teď máš medaili.
Jsi s tím stříbrem spokojená, nebo by jsi radši
měla zlato?
Musím přiznat, že jsem po doběhu byla
zklamaná. Ve třetině závodu jsem ztratila
kontaktní čočku. A nevím, kolik jsem tím
ztratila času. Dřela jsem a snažila jsem se
běžet tak jak na začátku, samozřejmě mi
to ale nepřišlo zrovna jako výhoda.

Dana Brožková říkala, že tě na trati viděla. Viděla jsi ji taky?
Ne, neviděla jsem ji, volila tam přímější
cestu.

Jak jsi četla mapu? Jen jedním okem?
V tomhle se mé tělo naštěstí přizpůsobilo nové situaci. Měla jsem spíš trošku
problémy s tím, abych dobře viděla před
sebe, protože když se díváš jen jedním
okem, ztratíš prostorové vidění.

Něco k zítřku. Myslím, že všechny tři ženy pro
vaši štafetu dnes závodily a všechny se umístily do první dvanáctky. Jak to tedy vidíš?
Myslím, že na to máme a že tomu dáme
všechno. Je tu hodně dobrých týmu, takže
se uvidí. Tak jako tak to bude vzrušující.

foto: Jan Kocbach

7
WOC2008, Legionářská 12, CZ-772 00 Olomouc - info@woc2008.cz - www.woc2008.cz

Ještě nám řekni pár slov o trati a mapě. Překvapilo tě něco?
Žádné zásadní překvapení, ale líbilo se mi
to. Myslím, že to byla dobrá kombinace
možných postupů a ke konci pak pár chytáků.

Annika Bilstam (SWE)
Anniko, tohle je tvůj třetí závod na tomto mistrovství světa a druhá medaile. To není špatné.
Ne, vůbec ne. Moc mě to těší.
Pověz nám něco o dnešním závodě.
Mým cílem bylo jít na jistotu a myslím,
že se mi to podařilo. Takže jsem opravdu
spokojena.
A co trať? Bylo tam poměrně hodně kopců,
bylo to náročné na fyzičku. K medailovému
umístění to chtělo dobrou kondici.
Ano, samozřejmě. Medaile byla celý rok
mým cílem. Na mistrovství Evropy jsem se
tolik nesoustředila, v květnu jsem pokračovala v základním tréninku. Myslím, že
jsem učinila správně.
Co říkáš na trať a na terén? Splnily očekávání?
Asi tam nebyla taková překvapení jako třeba
ty skalky na krátké trati.
Ne, žádná velká překvápka. Myslím, že se
trať staviteli povedla.
Ztratila jsi někde? Myslíš, že jsi mohla překonat
časy ostatních medailistek? Nebyla jsi za nimi
o moc.
Kdybych mohla něco změnit, bylo by to
na tom dlouhém postupu. Myslím, že
volba zleva byla rychlejší, ale jistá si tím
nejsem.
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