WOC News

Závěrečné drama se zlatým
rozuzlením pro britský tým

č. 11
Třetí vítězství
finských žen v řadě
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Nejlepší štafetový výsledek pro ruské ženy na MS (Galina Vinogradova - vpravo, Julia Novikova - vlevo, Tatjana Rjabkina)

Švédky stále drží nepřerušenou šňůru medailových umístění na MS (Annika Billstam - vpravo, Sofie Johansson - vlevo, Helena Jansson)

Ruská trojka tentokrát „až“ druhá (Dmitrij Cvetkov - vpravo,
Andrej Chramov - vlevo, Valentin Novikov)

Thierryho nešťastná událost přinesla medaili Švýcarům (Baptiste Rollier - vlevo, Matthias Merz - vpravo, Daniel Hubmann)
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Závod štafet žen

lila zbytku světa, následuje až po čtyřech
minutách Grace, přes další minutu za ní
Číňanka Shuangyan.
3. úsek
Minna Kauppi se z nepovedené klasiky
otřepala a nijak ani nedává znát, že jí
má v nohou. Ve společně vybíhající trojici s Danou Brožkovou a Anne Margrethe
1. úsek

2. úsek
Hned na první
kontrolu
řada
závodnic
na
čele mírně chybuje (Novikova,
Juřeníková
s
Johansson, Andersen), takže už
na prvním rádiu
(4. k.) vede Vroni
König-Salmi,
následována
Juřeníkovou
s

snímek: Pavel Adámek

Ani za dlouhým postupem se závodní
pole výrazněji neroztrhalo, až na 4. rádiu (12 k.) má trojice Vinogradova – R.
Brožková – Billstam 20-30‘‘ náskok na
další trojici Brodmann (SUI) - Riddervold
(NOR) - Allison (AUS). Do cíle už se jen
mezi nimi zvětší rozestupy, ale pořadí
je stejné, v čele přibíhá Vinogradova
s mírným náskokem (17’) před dvojicí
Brožková + Billstam, už spíše postupně
pak příbíhají další, prvních deset je v cíli
po 2‘40‘‘. Norsko předává páté, Finsko
sedmé. Se čtyřminutovou ztrátou pak na
11. místě přibíhá Číňanka Ming Yue, která
ztratila kontakt s čelem postupem na 8.
k. spodem po silnici a poté již na nejlepší
ztrácela více jak minutu.

Johansson. Ty pak ale přebíhají i pětku,
takže Vroni pak už zůstává na čele sama,
a chybuje zde i za nimi běžicí dvojice Novikova + Rantanen, které tím předbíhají
Andersen, Elson (AUS) a Abzalone (LAT).
Poslední dvě uvedené však odpadají na
dlouhém postupu 7-8. Eva Juřeníková pak
nedohledává úplně čistě 9. a 10. k. v hustnících a Johansson už je poté více jak 1,5
min. před ní. Už na 9. k. Evu dobíhají Rantanen, Novikova a Andersen, ty všechny
pak mají jinou 10. k. a tak se dostávají i
před ní. Andersen pak ztrácí minutu na 13.
k. (kámen v čistém lese nabíhá od paseky
nahoře), která se Evě naopak povedla a ta
je tak opět cca půl minutu před ní. Rantanen s Novikovou mají 13. k. srázek v
pasece, na který se běží delší obíhačkou
nad hustníkem (pouze muži zde hustník probíhali). Oproti ostatním takřka
bezchybný závod stále běží Vroni-König
Salmi, k medailovému bonusu z middlu tak přidává i
svoji hlavní úlohu – spolehlivý
výkon při tomto
závodě. Předává
tedy na čele, skoro minutu před
Johansson, 2‘44‘‘
před Novikovou,
na dohled za ní
přibíhají pak
i Juřeníková,
Rantanen a
díky
rychlému závěru
i Andersen.
Pódiová
umístění
se už vzdá-

Hausken mají každá jinou jedničku, pouze
Minna ji však nabíhá bez problémů, zatímco ostatní zde ztrácejí minutu. Před
nimi zde Rjabkina nezaváhala, ale Jansson nechává na stejné farstě, jakou měla
Dana, dokonce dvě minuty, takže náskok
Švédska se snižuje na málo přes minutu.
Dvojku už Kauppi razí před Jansson a tři
sekundy za Rjabkinou... Od obou se pak
definitivně odpoutává na dlouhém postupu, který zcela suverénně – i v porovnání
s ostatními úseky – vyhrává (8‘34‘‘). Ztrátu
na do té doby spolehlivě běžící Leu Müller
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snímek: Pavel Adámek
tak ze 100 sekund na 7. k. znatelně snižuje,
ale právě v dohledávce na osmičku Lea
nechává zoufalé dvě minuty… Minna už
si odtud běží pro zlato… Lea razí 8. k. až
za Jansson a Rjabkinou, po odlišné farstě
na 10. k. ztrácí Švédku (ačkoliv ta ji měla
podobným směrem) a 20 sekund před ní
se dostává i Ruska, která měla tuto kontrolu zcela jinde. Ta se pak Jansson stále
drží (odlišnou farstu mají jen na 13. k.), tak
rozhoduje až chyba Švédky na postupu
na 20. k. (stočila se příliš doprava). Rjabkina získává půlminutový náskok, který
už neztratila. Lea Müller sice pokračovala
stále s nevelkým odstupem, ale když
dvojice před ní nijak výrazně nechybovala a sama naopak zbytečně ztratila na
krátkém přeběhu údolí (14-15), možnost
bojovat o medaile už neměla.
Dana pokračuje ve dvojici s Hausken,
obě nechávají okolo minuty na 12. k.,
Hausken pak i na 13. k. (bažinka pod
pasekou), ačkoliv Dana ji měla taky. Bez
závěrečného souboje si tak běží pro páté
místo, letos je to 1‘55‘‘ za medailí. Až
skoro deset minut za Norskem, ve stínu
právě probíhajícího startu mužů, si pro
senzační sedmé místo dobíhají Číňanky,
pár desítek sekund před Austrálií a
Lotyšskem, na které se Li Ji
dotáhla až v závěrečném
pytlíku.
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Závod štafet mužů
1. úsek

snímek: Jan Kocbach

Po dlouhém postupu na osmou kontrolu
ostatním až o půl minuty odskakuje Pasi
Ikonen. Úplně nejrychlejší postup na 8. k.
však měl (a to ze všech tří úseků) Gonon, s
časem 6‘51‘‘ (Gueorgiou na 3. úseku 6‘58‘‘).
Ikonenovo vedení končí v dohledávce na
13. k (kámen pod hustníkem). V hustníkové
pasáži 15-16 se vedení ujímá Gonon, poté
těsně následován pouze Procházkou. I ten
jej však na 21. k. ztrácí, když nabíhá jeho
farstu, sám má ale jinou, a s půlminutovou
ztrátou pak pokračuje v balíku s Bertuksem
(Lotyšsko), Gristwoodem a Ikonenem. Ikonen pak trochu ztrácí, ostatní tři dobíhají
se ztrátou do půl minuty na Gonona. Norsko (Skjeset) předává osmé se ztrátou 1,5
min, Švédsko (Öhlund) a Rusko (Cvetkov)
společně 11. a 12. ještě o minutu později.
Öhlund chyboval na 13. k. (kámen), tam byl
Cvetkov naopak ve vedení, o to ale přišel
postupem na 15. (obíhačkou až na cestu) a
poté ztratil i postupem na 16. (oběhl hus-

tník před kontrolou úplně zespoda, i kdy
měl sráz v pasece). Švýcar Baptiste Rollier
dobíhá s Bukovacem a Kovácsem až na 14.16. místě, se ztrátou 3‘20‘‘ na prvního. I on
patří k těm, kdo chybovali na 13. k. (rovněž
kámen) a ztratil i na 16. k. (bažinka).
2. úsek
Renard v úvodní části vedení francouzů
ještě zvyšuje, na dlouhém postupu 7-8
však zařazuje Duncan nejvyšší rychlostní
stupeň, k tomu Smola s Huovilou zbytečně
obíhají kopec před 8. k. zprava přes paseku
a Krumins zůstal pro změnu na dohledávce.
Duncan je zde o 1,5 min. dřív, už prakticky
společně s Renardem. Oba
mají následně odlišné farsty
a když má Duncan o něco
blíž 12. k., pořadí se otáčí.
Renard má však o něco
bližší 13. k. (ohyb rozhraní)
a Duncan pak zazmatkuje
na postupu na 14., když
při obíhání údolí vyběhl až
na vrchol hřbetu nad kontrolou - opět ztrácí přes půl
minuty. Pomyslná houpačka
se ovšem vrací, Renard má
16. k. v pasece, na kterou se
musí buď oběhnout nebo
proběhnout hustník, zatímco Duncan má kámen za
hřbítkem, ke kterému se jen
sbíhá po průseku a získává
pak náskok až 50‘‘. V závěrečné části má
Renard několik nejrychlejších mezičasů a
předává se ztrátou 24‘‘.
Huovila se na Smolu s Kruminsem v podstatě
dotáhl už na trojce, následně se pořadí v
rámci této trojice různě přesypává, Krumins
mírně ztrácí, na 14. a 15. je už zase před
Smolou, ten se pak ale u 16. k. připojil ke
stíhací dvojici Merz - Gösswein (oba stáhli na
svém úseku 11 míst…), která už za devítkou
přibrala Chramova, jež zde chyboval.
Skandinávské šance zpočátku zvyšuje
skvěle běžící Johansson. Chramova setřásl
už na trojce (odběhl od dvojky příliš doleva),
dobíhá naopak Nordberga, který chyboval
na jedničku. Na postupu 7-8 utíká i jemu
(před Nordberga se zde dostává i Chramov)
a dobíhá Breitschädela. Na 8. k. je tato dvojice již na 6.-7. místě, půl (i méně) minuty za
předchozí trojicí CZE-LAT-FIN. Johanssonův
let ale přibrzdí 11. k. a pak hlavně
13. k., kde je

naopak
dostižen
i
předstižen trojicí SUIHUN-RUS.
Na 3.-4. místě nakonec takřka zároveň
předávají Rusové a Švýcaři, 1,5 min. za Brity.
V následu pak drží šanci na výborný výsledek
Maďaři, předávající společně s domácími. Za
další 3/4 minuty předává Lotyšsko, teprve
dalších 15 sekund následováno Finskem a o
dalších 20‘‘ déle konečně i Švédskem. Za další
minutu přibíhají i Rakušané, Norové a Ukrajinci. I Nordberg totiž zanechal svůj zářez na
13. k. (kámen) a obecně je z mezičasů vidět,
že v nohách asi cítil svoji stříbrnou klasiku.

3. úsek
Na trať se vydává Jamie Stevenson a necelou půlminutu za ním Thierry, který má za
sebou vítězný middle a volnou sobotu,
takže většina publika zřejmě vsází na to, že
na štafetové zlato konečně dosáhnou Francouzi. Průběh závodu nijak nenaznačuje,
že by tomu mělo být jinak, na rádiu na 4. k.
už je čelní dvojice spolu. Pořadí na dalších
místech se mírně selektuje, Novikov s Hubmannem odskakují dvojici Dlabaja – Lenkei.
To se mění na dlouhém postupu 7-8, kde je
Novikov rychlejší a je přes půl minuty před
Hubmannem. Z druhé dvojice nadobro odpadá Lenkei, ostatní tři mají stále slušený
náskok před většinou ostatních – nedaleko
se stále drží osamělý Sirmais (LAT), ale Öberg
(SWE) na Dlabaju ztrácí skoro dvě minuty a
další skandinávci mají ještě větší ztrátu.
Stevenson je stále s Thierrym, ale když podbíhá 10. k., je dostižen Novikovem, zatímco
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Gueorgiou si začíná tvořit náskok. Na 12.
k. má Dlabaja kratší farstu a i přes kličku
v dohledávce toho využívá a dostává se
před Hubmanna. Na 13. k. má však naopak
nejníže umístěnou kontrolu (údolíčko) a
pozice se opět obrací, společnou 14. k.
probíhají zároveň, na 15. k. běžel Hubmann
o něco přímější cestou a razí zde o 12‘‘ dřív.
Pro diváky sledující závod přes trac trac však
začíná být napínavá i situace na čele - náskok
Thierryho na dvojici Novikov - Stevenson je
pouze půl minuty. Po společné 15. se Jamie
odpojuje, protože má další kontrolu na
srázu v pasece a musí se probít hustníkem,
zatímco jeho nejbližší soupeři sbíhají po
průseku dolů. Podobný rozdíl přibližuje Sirmaise na dosah Dlabajovi s Hubmannem,
kteří měli oba rovněž sráz v pasece. Už jen
málo přes minutu na Dlabaju ztrácí také
skandinávský autobus. Když pak českošvýcarská dvojice na 18. k. nejdříve nabíhá
Hubmannovu farstu (význačný strom), Dlabaja začíná ztrácet a ve stoupání na diváckou kontrolu se Hubmannův náskok začíná
zvýrazňovat. Nicméně pokud se nestane
něco nečekaného, je již vyloučeno, že by
ještě mohli bojovat o medaile. Na divácké
19. k. vede Thierry o 37‘‘ před Novikovem,
Stevenson ztrácí dalších 21‘‘, o 55‘‘ za ním je
pak Hubmann, který už má půlminutový
náskok na Dlabaju.
Thierry tedy mezitím stále drží svůj náskok,
ačkoliv chvílemi vypadávající signál přenosu
polohy drží arénu stále v napětí. Když
se však francouzská vlaječka
opět objevuje na obrazovce, míří
od

22 k. přímo na 24.
Když pak na chvíli nabírá směr
zpět a pokračuje pak na 23., zdá se že Thierry udělal nepochopitelnou chybu a mířil
původně přímo na přespříští kontrolu. U 23.
kontroly je poněkud nepřehledný zmatek
vlajek tří evropských velmocí, ta francouzská se však pohybuje velmi pomalu.
Když k této kontrole konečně dorazí, dvojice soupeřů už probíhá kolečkem s číslem
24. Zdá se, že o medailích rozhodlo nějaké
zranění, je však zvláštní, že Thierry i přesto,
byť pomalu, pokračuje v závodě. Trac trac
divákům nyní umožňuje zažít opravdu neobvyklou detektivku. Co se tam děje? Ani
záznam z televizní kamery však nedává
uspokojivé vysvětlení. Celé o-publikum
nyní nechápavě v přímém přenosu zírá na
žijící legendu OB, která v závěru závodu
rozběhnutého na zlato … jde pěšky. Na
pohled není vůbec jasné, o jaké zranění by
se mohlo jednat, jediným letmým gestem
francouzský finišmen pouze ukazuje
prstem kamsi před ústa… Mezičas z rádia
na 24. k. naskočil, čip tedy neztratil. Skeptici rozvíjejí teorie o zabaleném závodě po
fatální chybě. Někteří pořadatelé trnou, zda
hvězda nebude reklamovat zmapování
prostoru nebo nějakou technickou chybu...
Čas však běží a na souboj o medaile musí
tak jako tak dojít. Nyní už je jasné, mezi
kým se o zlatu rozhodne. Statistika dosavadních výsledků by chtěla naznačit, že to
bude další zlato pro Rusko, ale papírové
předpoklady začínají brát za své. Novikov
tuhne a nechytá Stevensonův nástup, z
několikasekundového náskoku ještě na 24.
k. je na 26. k. už ztráta a dnešní drama plné
zvratů vrcholí stylově - zlato ze štafet poprvé v historii získává Velká Británie… Hubmann, který tedy poskočil na medailovou
pozici, už má před Dlabajou bezpečný
náskok - na medaili nám tedy chybí
necelých 40‘‘. I domácí finšman udržel méně
jak půlminutový náskok na Sirmaise, který
píše další záznam do seznamu překvapení
tohoto závodu. Teprv pak zbylo aspoň jedno místo na velké bedně pro skandinávský
tým, až v závěru se rozhodlo který, neboť
Föhr, Öberg a Osterbo vyběhli na trať v jedné minutě (v uvedeném pořadí na 8., 9 a
11. místě, ještě s Binderem z Rakouska). Po
drobné chybě Föhra na 1. k. jsou záhy všichni
spolu, až před 19. k. se začal Föhr oddělovat.
Osterbo smazal malý náskok Öberga až volbou zleva na 24., zatímco Öberg šel zprava
přes vršek. Norský finišman si svoji účast
na MS jistě také představoval jinak, než že
své šance na sprintu pohřbí
hledáním

SI čipu a štafetu, byť velmi dobrým výkonem,
pouze vytáhne z 11. na 7. místo. Deset
sekund za ním tedy dobíhají Švédové, o 3
minuty později Slovensko, které výborným
výkonem přiblížil k nejlepším Lukáš Barták.
Až za ním dobíhá Lenkei který nakonec
alespoň udržel Maďarsko v první desítce…
Thierry po svých dorazil až na roh cílové
louky. Kdyby teoreticky došel až na cílovou
čáru možná by z toho bylo ještě 13. místo… Samozřejmě je však okamžitě podroben lékařské péči v přistavené sanitce. O
několik desítek minut později už je konečně
známa příčina – bodnutí hmyzem do
krku. Později je upřesněno, že se jednalo o
bodnutí zevnitř, zřejmě do oblasti kořene
jazyka, která tedy začala natékat. Samo o
sobě, v součtu s fyzickou zátěží, záležitost
neslučitelná s pokračováním v běhu - nejednalo se o alergickou reakci, to by ani
nebyl schopen dalšího pohybu. Stav tedy
není výrazně vážný, aby však nebylo nic
ponecháno náhodě, je z Olomouce přivolán
vrtulník. Ještě týž večer je Thierry z nemocnice propuštěn a o dva dny později skončí
třetí na dalším závodě světového poháru
(sprint) na O-Ringenu a momentálně je
druhý v průběžném pořadí světového
poháru. Zklamání z tak neuvěřitelného
předčasného konce závodu však bude ještě
dlouho překonávat.
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Graham Gristwood, Jamie Stevenson, Jon Duncan
Minna Kauppi , Merja Rantanen, Katri Lindeqvist
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Cesta za zlatem skončila na 22.
I přes obrovské zklamání z neuvěřitelného konce závodu štafet se Thierry Gueorgiou
nebránil podělit se se svým zážitkem...
.. Byl jsem samozřejmě nadšen ze skvělé
týmové práce mých dvou spoluběžců na
předchozích úsecích. Pozici pro můj úsek
mi připravili velmi dobře. Dostal jsem se
pak do vedení docela brzo a tlačil jsem
pak na pilu, jako by to byl individuální
závod..
Za diváckou kontrolou na louce jsem
věděl, že můj náskok je dostatečný a už to
tedy chtělo pouze dát si pozor a jít opatrně
na zbývající kontroly. Byl jsem tedy plně
soustředěný i při náběhu na 22. kontrolu.
Orazil jsem ji a vyběhl ze světle zeleného
prostoru. Náhle, v desetině vteřiny, jsem
před sebou zpozoroval několik včel.
Naběhl jsem na včelí roj. Nevím jak, ale
jedna mi vletěla do úst. Pokusil jsem se
ji vyplivnout, ale už se mi dostala dál do
krku. Následně jsem měl dávivou reakci,
chtělo se mi silně zvracet.
Tep jsem měl v ten moment okolo 180190. Byl jsem v šoku a zpanikařil jsem.
Všechno v mé mysli bylo strašně zmatené.
Věděl jsem, že do cíle už je to tak blízko,
tak jsem se snažil donutit se zase běžet.

Ale vůbec jsem se nedíval do mapy a běžel mentech stalo - chvíli jsem ještě
jsem špatným směrem. Za necelou minu- předpokládal, že mám závod ještě před
tu už se mi kvůli žihadlu začalo špatně dý- sebou. Několikrát jsem doktora žádal, aby
chat. Záhy se dostavilo něco podobného mě nechal odejít, protože můj spoluběžec
astmatickému záchvatu. Plíce mohly pra- bude za chvíli na předávce.
covat jen zhruba na 20% mé normální ka- Takový průběh událostí mi stále připadá
pacity. Náš sen - zlato z MS - se rozplynul, zcela neuvěřitelný. Je to jako zlá noční
ale zároveň jsem si začal uvědomovat, že můra. Několikrát jsem tvrdil, že při
jsem navíc v nebezpečí.
špičkových výkonech není místo pro
Snažil jsem se uklidnit a napadlo mě říct “štěstí”. Mnohokrát jsem se smál, když mi
kameramanovi na televizní kontrole, aby lidi před startem přáli “hodně štěstí”. Ale
zavolal lékařský tým z arény. Pak jsem teď musím uznat, že trénink a příprava
pokračoval po trati, protože jsem myslel, slouží k tomu, aby se role faktoru “štěstí”
omezila na minimum. A vždycky tam
že mi půjdou naproti.
V aréně jsem pak zkolaboval a helikoptéra někde vzadu velmi tenká, ale nevyhnutelmě přepravila do nemocnice. Když jsem ná vrstva “štěstí“ zůstane.
se tam probral, vůbec jsem si nemohl
vzpomenout, co se v posledních moThierry Gueorgiou
Na pódiu si medailisté právě vychutnávají sladké momenty slávy. Na pozadí mizí v dáli
helikoptéra s Thierrym na palubě.
Snímek: Pavel Adámek
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Závod žen na klasické trati
dvojku.

snímek: Pavel Adámek

6-7 Dana využívá
pěšiny nad dnem
údolí, což znamená
větší
převýšení.
Je však pouze o 5’’
pomalejší než Andersen a o 10’’ oproti zde nejrychlejší
Hausken. O 20’’
oproti ní pak byla
pomalejší o bíhačka
Sofie Johansson po
cestách zleva.

start-1 Postup na jedničku se naprosto
nepovedl A. M. Hausken a již na první
kontrole ji dobíhá Dana Brožková...
2-3 Poté, co se Hausken podařilo Daně
na dvojku poodběhnout, se na hustníkové trojce situace opět otáčí a Dana se jí
následně ještě vzdaluje.
Už od třetí kontroly se na průběžných
prvních třech místech pohybují pouze
pozdější medailistky, byť to nebylo
v průběhu trati rozhodně ještě tak
jednoznačné.
3-4 Trojku i čtyřku zkazila Minna Kauppi
(cca po 40‘) a poté, co trochu ztratila už
na jedničku i dvojku, „začíná“ závod na
trojce z desátého místa. Až po osmičku
má však stále jednotlivé mezičasy kolem
15. mista. Zjevně nemá právě svůj den.
4-5 Mnoho závodnic proběhlo hustníkem
až na pěšinu a až od ní se vrátily zpět na
kontrolu. Po podobné chybě (stočila
se navíc příliš na jih) je zde Signe Soes
předběhnuta Annikou Billstam, ačkoliv
ta zvolila obíhačku zleva a ztratila okolo
půl minuty. Následně běží obě společně
celý zbytek trati.
5-6 Andersen obíhá hustník v ostrém
úhlu po cestách zprava, což je o o 24’’
pomalejší než čas Dany, která tím pro
další tři mezičasy konečně přebírá
vedení - z prvních šesti
nebyla nejrychlejší
pouze na

7-9 I na těchto dvou
postupech je Marianne rychlejší nežli
Dana a na 9. k. se dostává do průběžného
vedení, 11 sekund před Danou.
9-10 Stejně jako v mužské kategorii, i
ženy měly na začátku dlouhého postupu výměnu mapy a nemohly si jej tedy
promyslet dopředu. Postup byl takřka
shodný jako na mužské trati, výchozí
kontrola byla pouze o 350 m východněji
a 5 vrstevnic výš, tak odběh na volbu
zprava mohl znamenat nepatrně (o cca
15 m) menší převýšení nežli u mužů.
Nejrychlejšího času bylo dosaženo jednou z voleb zprava (4,65 km / 90 m), ale
nelze z toho jednoznačně vyvodit, že
by byla nejrychlejší. Nicméně byla však
alespoň podobná nejrychlejší mužské
volbě zprava, s využitím cest, které více
obíhaly údolí v počátku postupu. Postup měl poněkud nečekanou vítězku,
Maďarku Bernadett Kelemen (22‘20‘‘),
která jej absolvovala společně se Sofií Johansson (22‘26‘‘), jež jí doběhla o 4 minuty na 6 kontrole a dovedla ji až do cíle pro
13.místo.
Třetího času (22‘52‘‘) dosáhla Hausken
již naopak volbou velmi výrazně zleva
(4,67 km/150 m), až přes vesnici. A jen o
15’’ pomalejší byla Minna Kauppi, která
do vesnice seběhla dokonce postupem
mimo mapu více ze severu (škoda že se
stavitel a mapař už nestihli domluvit na
zmapování celého prostoru potenciálně
využitelného pro postup...). Poskočila tím
však z devátého na páté místo. Dalšího
času (23‘17‘‘) dosáhla Andersen naprosto
stejnou volbou jako Hausken, o dalších
15’’ pomalejší byla Sarah Rol-

lins,
která
neběžela až přes
vesnici a raději vyběhla
devět vrstevnic přes hřbet na silnici. Podobně běžela i Dana Brožková (3,86
km/180 m), ale s časem 24‘20‘‘, který znamenal, že se na ní opět dotáhla Hausken.
Pak už se tato dvojice nerozdělila. Rovněž
se tím nejenže trochu zvětšila (na 1‘14‘‘)
průběžná ztráta Dany na Andersen, ale
její hlavní soupeřka je na 10. k. v reálném
čase pouhých 45’’ za ní. Pokud by Danu
doběhla, o zlatu by asi už bylo rozhodnuto předem. To se však nestalo a následně
oproti Andersen většinou opět trochu
zrychluje.
Dokonce o 4’’ rychlejší než Dana zde byla
Jana Panchártková, která běžela zprava,
podobně jako Johansson, pouze z údolí
v druhé půli vyběhla přímější cestou, na
okraj louky. Naprosto stejného času jako
Dana zde dosáhla Eva Juřeníková, která
běžela také zprava, podobně jako Jana,
ale v polovině postupu nevyužila pěšin a
cest a běžela přímějším směrem terénem
(4,35 km/85 m). Drží se stále na velmi
výborné pozici, pouze zde poskočila z
pátého na šesté místo.
Dlouhý postup v některých případech
zamíchal pořadím výrazněji - kromě Minny se zde výrazně posunula dopředu také
Sofie Johansson (z 10. na 4. místo) a A. M.
Hausken (z 12. na 7.). Naopak Liisa Anttila
se propadla ze 4. na 11. a Merja Rantanen
ze 7. na 12., když zvolia obíhačku hodně z
jihu, až přes okraj lesa.
Dvě třetiny žen si vybraly jižní volbu a
nikdo se neodvážil (nebo možná pouze
nestihl promyslet, vzhledem k nedostatku času) teoretickou přímou volbu
(resp. mírně napravo od spojnice), ačkoliv
přinejmenším pro fyzicky disponovanější
závodnice by nebyla zcela nemyslitelná
(3,4 km/ 200 m).
13-14 Dana a Hausken šly přímější cestou,
která znamenala větší převýšení. Marianne se tak Daně opět trochu vzdálila, na
36’’, a protože nejrychlejší zde byla dvojka
Billstam - Soes, první uvedená poté ztrácí
na Danu pouhých 28 s.
16-21 Dana ztrácí několik sekund na 16.
k., když naběhla dřívější světlinu, ale pak
je jistější na hustníkových kontrolách, což
rozhodlo - z pěti těchto kontrol je čtyřikrát
rychlejší nežli Marianne a na 21. k. na ní
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závěru
závodu
propadla z 9. na 17. místo,
jež nejrychlejším postupem na sběrku i
doběhem už jen vytáhla na 15. místo.
Po zaváhání na 21. je Eva Juřeníková
desátá, ale díky chybám Rantanen a Engstrand na 22. k. se vrací na osmé místo.

Nejdůležitější
však na 22. k. byla
klička Andersen, která tím
definitivně ztratila náskok na
Danu a ta se zde naopak dostává
18 sekund před ní. Náskok už se jen
zvyšuje a zlato tak po 18 letech opět
zůstává doma…

Nejlepších šest:
1. Dana Brožková (CZE), 2. Marianne Andersen (NOR),
3. Annika Billstam (SWE), 4. Anne Margrethe Hausken
(NOR), 5. Signe Soes (DEN), 6. Sofie Johansson (SWE)

snímky: Jan Kocbach

pak ztrácí už jen pouhé 3 sekundy!
V soubojích o nejvyšší místa však zde zachovaly ženy chladnější hlavu nežli muži.
Výjimkou byla v podstatě pouze Minna
Kauppi, která ani nadále nepokračovala
v nijak oslnivém tempu, vyhrála pouze
postup na diváckou a za to naopak hned
na další kontrole ztratila přes půl minuty, ačkoliv ji dohledávala od východu,
z pěšiny. Málem se pak sice dotáhla na
Johansson, která zkazila 17. k., ale Minna pak opět zaváhala na 19. k. a okolo
půl minuty nechala ještě na 22. k. Tam
ovšem nebyla jediná - dohledávka ani
postup se zde nepodařily také Emmě
Engstrand (spadla tak z 8. na 9. místo) a
přes čtyři minuty „česala“ okolí kontroly
Merja Rantanen, která se tak v úplném

(Volby postupů na mapě zpracoval
Radek Novotný)

postup 15-16
Daniel Hubmann		
Anders Nordberg		
François Gonon		
Andrej Chramov		
Matthias Merz		

4,4 km /
4,5 km /
3,6 km /
4,5 km /
3,9 km /

175 m
145 m
255 m
160 m
200 m

21’36’’
21’55’’
22’16’’
22’20’’
20’38’’

4’55’’/km
4’52’’/km
6’11’’/km
4’58’’/km
5’17’’/km

Marián Dávidík		
Marc Lauenstein		
Olle Kärner		
Michal Smola		
Jamie Stevenson		

4,1 km / 200 m
4,3 km / 170 m
4,4 km / 135 m
4,3 km / 175 m
4,2 km / 200 m

20’49’’
21’06’’
21’39’’
23’09’’
20’30’’

5’05’’/km
4’54’’/km
4’55’’/km
5’23’’/km
4’53’’/km

Závod mužů na klasické trati

1-2 Postup přes dvě údolí, který nemělo
smysl jít jinak nežli zprava, to ovšem
závodníci řešili bezpočtem variant. Zde
nejrychlejší Francois Gonon využil ve velké
míře traverzových cest a pouze v závěru
se přehoupnul přes hřbet, o 12 sekund
pomalejší Nordberg z hlavního údolí
stoupal přímo terénem. Michal Smola po
seběhu do údolí nepřeběhl do protisvahu
na cestu a raději šel až za potok a vystoupal
pak podobně jako Nordberg. Oproti němu
však ztratil 40‘‘. Philippe Adamski dosáhl
takřka stejného času jako Nordberg tím, že
z bočního údolí již přímo stoupal po pěšině
a relativně slušného mezičasu touto volbou dosáhl i Carl Waaler Kaas. Zřejmě by
zde byl rychlý i Hubmann, který šel rovněž
tudy, ale nechal minutu na dohledávce (je
zde proto až na 24. místě). Dohledávku z
této volby (ale s náběhem více ze severu)
zde zkazil i Mats Haldin (cca 1‘ chyba).
Problém s dohledávkou, i přestože nabíhal
od cesty na hřbetu, zde měl také budoucí
štafetový mistr Jamie Stevenson (cca +1‘
chyba). Někteří seběhli až na silnici, od níž
šli v závěru buď terénem na hřbet (Matthias Merz) nebo až na cestu okolo hřbetu
a na kontrolu naběhli od severu (Andrej
Chramov, Jan Mrázek). Chramov však
ztratil na Gonona 57‘, Merz ještě o 5‘ víc a
Mrázek celkem 1‘55‘‘. Mats Troeng, který
min. v první půli závodu jinak dosahoval
běžně mezičasů v první desítce, zde ztratil
v dohledávce přes tři minuty.
2-3 Volby se lišily jen tím, jak kdo probíhal
údolí přímo, a tedy s větším převýšením,
nebo více zleva. Nejrychlejší bylo zůstat
na cestě zhruba do místa kde se stáčí na
JV a potom běžet v podstatě přímo. Okolo 1‘15‘ zde ztratili Merz a Dávidík, kteří
si přidali okolo 5 vrstevnic seběhnutím
do údolí vpravo zbytečně brzo, přitom v
druhé půlce postupu navíc naopak běželi
zleva (zejména Merz), aby zůstali déle
na cestě.
3-7 V podstatě
jas-

13.
k
.
nejrychlejší byl
Adamski, s prakticky
přímým postupem
(mírně zleva), a
na průběžné třetí
místo se dostal
dokonce on. I další z
nejrychlejších postupů
vedly spíše přímo. Nordberg (+50‘‘) zůstal
na zpevněné cestě po
konec údolí, Michal
Smola (+31‘‘) po ní doběhl až na protější
hřbet.
snímek: Pavel Adámek

Start-1 Postup, který se chodil po čáře,
ale například mírně kličkující Anjala nebo
Dávidík, který naběhl v dohledávce moc
doleva, zde na nejrychlejší mezičas Weltziena ztratili okolo 20‘‘.

né postupy, z favoritů se trochu propadl
Chramov, který ztratil po zhruba 20‘
na 4. a 7. k.. Na 6. k. ztratil podobný čas
Gonon, který nenaběhl na pěšinu a běžel
souběžně s ní. Spadl tak po čtyřech postupech z průběžného vedení, které mu
ovšem Nordberg vzal pouze pro další tři
kontroly. Cca 30‘‘ ztratil na 6. k. Stevenson,
kterému se dohledávka od cesty vlevo
nepovedla zcela ideálně.
7-8 Většina závodníků dohledávala přímo
hustníkem, za pomocí ostrůvku čistého
lesa, ale např. Gonon zůstal na cestě déle
a odbočil až na průseku. Jeho mezičas pak
byl přinejmenším srovnatelný s ostatními
ze špičky a zde nejrychlejší Jefimov šel
„něco mezi“ - až za oplocenku, ale ne až
na průsek. Přes minutu zde dostali Merz a
Anjala, kteří zkazili doledávku, jen o něco
méně Chramov, který hustníkem proběhl
až na další pěšinu.
Na tomto postupu se Smola dostal
před Mrázka (který mírně chyboval v
dohledávce na 3. a 5. k.), poprvé jej však
zahlédl už na postupu na šestku.
8-13 Postup 8-9 je sice krátký, ale na
nejrychlejšího Matse Troenga třeba
Chramov ztratil 30‘‘ (byť bez výraznější
chyby) a Hubmann 19‘‘, když se odrazil až
od pěšiny jižně od kontroly. Ještě hlouběji
(na 17. místo) se zde propadá Stevenson.
U deváté kontroly se Michal Smola škrábl
do oka a pozvolna pro něj končí souboj o
medaile, což je vidět i na mezičasech od
postupu 8-9. Je tedy spíše ironií osudu,
že se právě na tomto postupu dostává na
třetí místo - na mezičasech na 9. až 11. k.
vede Gonon před Nordbergem a Smolou,
na 12. k. už se před něj dostává
Hubmann. Na

13-14 Nikdo z favoritů výrazněji
nechyboval, ale vyniknout nejlepším
mezičasem se podařilo opět jednomu z
pole poražených, tentokrát Dmitriji Cvetkovi. Například ale Hubmann, který naběhl
moc doleva, za ním zde zaostal 25‘‘ a Stevenson přes 40‘‘, když přeběhl až na cestu
na kraji mapy.
14-15 Různé varianty relativně přímých
postupů, nejrychlejší byl pro změnu
Mamlejev, což byla ovšem spíše fyzická
záležitost, neboť zvolil prakticky shodný postup jako Gonon, který byl o 27‘‘
pomalejší a i přesto z běžců na špičce
skoro nejrychlejší. Chyboval zde Merz,
který minul kontrolu zleva a zarazil se až o
pěšinu, a Johansson (oba cca +1‘10‘‘).
15-16 Nejdelší postup celé trati závodníci spatřili až na jeho začátku, kde byla
výměna mapy, takže neměli žádný čas na
rozmyšlenou. Zazářil zde Stevenson, který
byl časem 20‘30‘‘ nejrychlejší a poskočil
tím ze 16. na 5. místo! Jeho postup (4,2 km
/ 200 m ) byl takřka stejný jako Dávidíkův
(4,1 km / 200 m), pouze v úvodní části
postupu neseběhl do bočního údolí, ale
oběhl jej zprava po pěšině na hřbetu. Davo
však zaostal pouze o 19 sekund. Prakticky
stejného času (20‘38‘‘) dosáhl podobným
postupem Merz (3,9 km / 200 m), který do
zmíněného údolí seběhl příměji a v závěru
pak vyběhl svah od silnice přímo, nikoliv
po klikaté pěšině. Stejného času dosáhl i
Bulhar Nikolov, kterého po jeho nevýhodném postupu na 15. k. (běžel zleva po
cestách) Merz doběhl a dotáhl ho až do
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cíle pro senzační 12 místo. Pod 21 minut
se dostala i další společně běžící dvojice,
Jefimov, který doběhl Haldina (takřka
stejným postupem jako Merz) a také Fraser v závěsu za Dávidíkem. Z prvních šesti
konečného pořadí běžel po silnici ještě
Hubmann (4,4 km / 175 m), ale seběhl od
kontroly na spodnější cestu a pak naběhl
až ke kraji vesnice. Za Stevensonem zaostal lehce přes minutu.
Nejrychlejší postup zprava běžel Lauenstein (4,3 km / 170 m, 21‘06‘‘) a pak až
Kärner (4,4 km / 135 m, 21‘39‘‘), oba s volbou poměrně výrazně zprava, kde byly
ovšem cesty v úvodu postupu přímější
a oběhlo se první údolí. Gononova
volba středem (3,6 km / 255 m) byla
ještě pomalejší (22‘16‘‘), byl však pouze o
20‘‘ horší než Nordberg (4,5 km / 145 m), a
tak se pořadí na medailových pozicích po
tomto postupu dokonce ani nezměnilo Gonon, Nordberg, Hubmann. Kromě Stevensona si výrazně polepšil Merz (ze 13.
na 4. místo), Dávidík (ze 14. na 6. místo),
Jefimov (z 15. na 8.).
Mats Troeng zvolil postup až podél jižního
okraje
lesa,
Na televizní 18. k. před sebou Davo tlačil
Scotta Frasera.

hustníkem ve svahu
východně od 7. kontroly se prokousal na louku a pokračoval lesem a pasekou na louku severně od startu. Propadl
se z 18. na 34. místo, které do cíle vylepšil
už jen na 28. Ústup z čela zde zaznamenal
Adamski (ze 4. na 12., stejný postup jako
Hubmann) a nyní už vyrazněji bohužel i
Smola (ze 6. na 16. místo, 23‘09‘‘, 4,3 km /
175 m). Ten se pak z pozic kolem 16.-18.
místa dokázal alespoň vytáhnout na 12.,
resp. nakonec 13. místo, když v tandemu
s Mrázkem (nakonec 24.), který vydržel až
do cíle, v podstatě nikde nechybovali.
16-28 V podstatě všechny tyto postupy
byly spíše o pozornosti, zbývajících silách
a koncentraci s blížícím se závěrem. Na 17.
k. byl Gonon o 30‘‘ pomalejší nežli ostatní
medailisté, zřejmě však pouze odběhem
od kontroly, když nešel co nejdříve na cestu.
Nordberg se tím dostal těsně před něj, nejprve jen pro další mezičas, ale za motýlem
už vede o půl minuty, když Gonon mírně
zaváhal na jedné kontrole v motýlu. Dotáhl
se tak na něj už i Hubmann a na postupu
na 25. k. se před Gonona dostává i on.
Na první pohled pozoruhodně se dopředu
prokousává Chramov, který byl po
dlouhém postupu 15-16 na 15. místě, za
motýlem 12. a na 28. k. už
osmý. Po dlouhém postupu
však byl rozdíl mezi 8. a 15.
místem pouhých 1‘11‘‘. V podobném gardu se pak stejnou měrou naopak výrazně
výsledkově propadá Jefimov, zejména volbou na 25.
k. (zleva po pěšině vzhůru
svahem údolí). Za motýlem
opustil první desítku i Cvetkov, sice pozvolněji, ale rovněž
definitivně.
Od 16. k. po odběh z motýlku
je na svém nejlepším
průběžném pořadí během
závodu Mats Haldin, jednalo
se ovšem o 20. místo, neboť
Haldin nebyl zdravotně zcela
v pořádku. I v podstatě bezchybným výkonem se proto
pak už jen propadl až na
konečné 29. místo, na závod
štafet už nenastoupil a dost
možná tak zažil nepříliš povedenou derniéru svých účastí
na MS.
28-29 Pro mnohé rozhodu-

jící
postup v
bojích o konečná
umístění. Nejrychleji jej šel
Johansson, který se tím vrátil do
první desítky. Jeho postup se nedochoval,
ale další nejrychlejší volby Chramova a Kruminse využívaly alespoň částečně pěšin a
Merz dosáhl jen o vteřiny pomalejšího času
obíhačkou na jistotu zleva po pěšinách a
průseku. Skoro o půl minuty pomalejší zde
byli Hubmann a Gonon a minutu zde ztratil Nordberg, který naběhl jinou vodoteč. Už
zde si tak medailisté určili konečné pořadí, s
půlminutovými vzájemnými rozestupy, které
se následně zpravidla už jen zvětšovaly.
Hubmann zde zaznamenal jedinou výraznější
ztrátu v závěrečných kilometrech a jinak
předvedl, jak dokáže udržet nervy na uzdě
v rozhodujícím okamžiku. V součtu s tím, že
se stále cítil fyzicky v pohodě, to znamenalo,
že z posledních 11 postupů nevyhrál pouze
dva.
29-30 Zde neustál tlak z výborného výkonu
Dávidík, odběhl mnohem více doprava než
bylo třeba, propadl se ze 4. na 8. místo a jeho
ztráta na medaili se zvětšila z 1‘22‘‘ na 2‘15‘‘.
30-31 Nervy pracují a tak i na krátkém
„přeskoku“ pasekou se chybuje. Gonon se
půlminutovou chybou (naběhl hustníček
vpravo) vzdaluje stříbru. Stevenson, který se
mezitím dotáhl až na 4. místo (už ovšem 100
sekund za medailí), uletěl do hustníků vlevo a
chyba s hodnotou 1‘20‘‘ jej sráží až na desáté
místo. Díky malým časovým rozestupům na
jednotlivých pozicích a spolehlivému výkonu
se i nadále propracovává dopředu Chramov
a právě zde se dostal na 4.-5. místo. Chybami
na 30. a 31. k. se na konečné 20. místo propadá Jefimov.
31-32 Oplocenka byla dobrým vodítkem, ale
někteří ji nevyužili. Nordberg šel více zleva
a kontrolu netrefil napoprvé, neztratil však
tolik, aby jej Gonon ještě ohrozil. Merz opět
vsadil na jistotu, běžel po silnici a doběhl si ke
kontrole po průseku. Byl tak o 16 s pomalejší
než Chramov, s kterým měl na 31. zcela stejný čas, a určil si tím konečné páté místo.
32-cíl Rozhodují už jen detaily a kondice. V
top ten se přesypává pořadí na 6.-8. místě,
nakonec si nejrychlejším finišem vybojoval
alespoň pódiové umístění Davo, který porazil Anjalu o dvě a Kärnera o tři sekundy!
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Nejlepších šest:
1. Daniel Hubmann (SUI),
2. Anders Nordberg (NOR),
3. François Gonon (FRA),
4. Andrey Khramov (RUS),
5. Matthias Merz (SUI),
6. Marián Dávidík (SVK)
Snímky: Jan Kocbach (1,4,5,6),
Petr Kadeřávek (2,3)

Máme rádi detaily

Už z některých článků a rozhovorů v přípravném období bylo celkem známým faktem, že naši mapaři se pustili do práce s tradičním českým přístupem a začali postupně tušit, že
mapová komise IOF to jen tak nenechá. Tak se i stalo a musely poté vzniknout “přípustné verze”, očesané
o stovky, resp. spíš tisíce objektů, zejména vývratů, kupek, světlinek, ale i srázků, průseků, hustníků, měnily se
klasifikace porostů. Kdo si po závodech O-Festivalu, které se konaly v prostoru MS, vzal do ruky mapy obou závodů, mohl si
zahrát oblíbenou hru “najdi deset rozdílů”. Na této stránce jsou vedle sebe umístěny dva prostory závodu kvalifikace klasické trati
(resp. E2 OF). První z nich je i ukázkou přemisťovaní kontrol z “nevhodných” objektů. Kontrolu č. 10 mužského rozběhu C, resp. ženského
A, stavitel původně umístil na kupku severozápadně od větvení rozhraní, na kterém nakonec skončila. Podle svědectví některých běžců
byla kupka mnohem zřetelnější...

Na 4. kontrole chyboval nejen Matthias Merz (viz ukázka mapy),
ale například i Michal Smola. Náběh srázku v čistém svahu bez
jakýchkoliv navádějících objektů byl docela náročný. Když se
byli trenéři po závodě podívat na místo činu, našli na postupu
před kontrolou cca 20x5 m světlinu, jež by dohledávku značně
zjednodušila (a snížila tak faktor náhody). Nutno však
dodat, že tato nebyla ani na mapě pro veřejný
závod.
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Dvě ukázky z prostoru finále klasiky a štafet a tedy zároveň poslední etapy OF. Zde už nebylo tolik odlišností v pojetí prostorů, zejména se “kácely” vývraty. Ale například přímo na místě 16. k.
je vidět i generalizace srázků. Za zmínku však stojí také jáma vzniklá pro 1. kontrolu mužské tratě MS..,
Na druhé ukázce je vidět, že na “české mapě” by ženy v prostoru první kontroly měly o něco více kupek.
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