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Rychlobruslení  Češka v počtu zlatých dohnala Němku

Tohle je valentýnský dárek, 
jaký ještě svět neviděl! Josef 
Váňa ve svých stájích jenom 
sní o sněhových závějích, 
v nichž by si připadal jako 
na Juráškovi v Popelce. 
Romantická nálada se ale dá 
navodit i v současném jarním 
počasí. Dostihový klub 
iSport.cz nabízí speciální 
valentýnské certifi káty.

PRAHA (nit) – V  Česku uni-
kátní dostihový projekt se blí-
ží ke  startu. Dostihový klub 
iSport.cz si pro letošní sezonu 
pronajme dva koně od legendár-
ního trenéra Josefa Váni. Jsou 
jimi šestiletý hnědák Theophi-
los a  sedmiletý hnědák Power 
Zar, s nímž Váňa počítá pro start 
v letošní Velké pardubické. Prv-
ní dostihy v klubových barvách 

jsou v plánu v dubnu a klub stá-
le přibírá nové členy.

Roční klubový poplatek činí 
1000 korun, přihlásit se můžete 
na  stránkách www.isport.cz/
dostihovyklub.

Oba koně ve  Váňových stá-
jích Bohuslav na  Karlovarsku 
v  současné době absolvují ob-
jemovou přípravu. A trenérská 
dvojice manželů Váňových se 
musí vyrovnat s  nedostatkem 
sněhu, který je zvyklá využívat 
pro kondiční program svých 
koní.

„My bychom byli rádi, kdy-
by tady bylo půl metru sněhu. 
Po sněhu se pracuje ideálně, ale 
musíme žít z  toho, co máme. 
Bohužel, zimy jsou poslední do-
bou čím dál horší a horší. Možná 
pro motoristy lepší, ale pro nás 
pro  koňaře horší,“ říká Váňa. 

JIŘÍ PUNČOCHÁŘ

Osmým titulem ze závodu 
na 5000 metrů v řadě a celko-
vě dvanáctou zlatou medailí 
z MS jednotlivých tratí se 
rychlobruslařka Martina 
Sáblíková vyrovnala v čele 
historických tabulek legen-
dární Němce Anni Friesinge-
rové. Ještě do konce probí-
hajícího šampionátu v ruské 
Kolomně ji pak bude mít šanci 
překonat, zítra obsadí závod 
na 1500 metrů. V její formě 
není nic nemožné.

KOLOMNA/ZNOJMO – 
Ve čtvrtek večer skončila Marti-
na Sáblíková v Kolomně na mis-
trovství světa po  dojetí závodu 
na 3000 metrů utahaná k smrti, 
vítězná „jen“ o osm setin vteři-
ny, a fyzicky rozbitá tak, že do tří 
hodin ráno nemohla spát.

Na  delší pětikilometrovou 
trať se o den později vrátila svě-
ží, ovládla ji hladce a  plná sil. 
Není divu, „pětka“ je její nejlep-
ší tratí, kraluje na ní nepřetržitě 
už od roku 2007. Druhou Carien 
Kleibeukerovou z  Nizozemska 
porazila o téměř čtyři vteřiny.

„On to byl zcela jiný závod, 
než ve čtvrtek. Proti trojce se mi 
jelo mnohem lépe, technicky to 
vypadalo zcela jinak, paradox-
ně mě tento závod bolel méně. 
Možná to bylo ovlivněno kvali-
tou ledu, v  hale bylo mnohem 
chladněji, podle Petra (trenéra 
Novák) dokonce o  tři stupně,“ 
uvedla Sáblíková na svém webu. 
„Cítila jsem se v  té chvíli stále 
velmi dobře a  nakonec ten vý-
sledný čas je výborný,“ pochva-
lovala si.

Triumfovala časem 6:51,09, 
který je jen o čtyři vteřiny hor-
ší než její listopadový výkon 
z  vysokohorského prostředí 
v americkém Salt Lake City, kde 
tradičně padají světové rekordy.

To v  nížinné ruské Kolomně 
nehrozí, rekord dráhy tam nic-
méně Sáblíková na  pětikilome-
trové trati drží a  v  závodě jí to 
psychicky pomohlo, zejména 
poté, co Kleibeukerová před ní 
zajela výborný čas 6:54,96. „Ten 

Dvanáctá a rekordní

„Bylo tady čtyři pět centimetrů, 
takže jsme chodili po  bílu. Ale 
nedá se tomu říct, že bychom 
pracovali ve sněhu.“

Váňa si kraj kolem obce Chyše 
pro svou tréninkovou centrálu 
nevybral náhodou. Mezi dvěma 
stájemi se tyčí vrch Vladař, kde 
koně získávají vytrvalost a sílu. 
Dřív k bonusům zdejších přírod-
ních podmínek patřily i hroma-
dy sněhu. V něm se v zimě ko-
ním nejlíp trénuje.

„To by bylo krásné, ještě sedět 
na  bílém koni, že by si člověk 
připadal, že sedí na Juráškovi,“ 
usmívá se Váňa při představě 
sněhové pláně z fi lmové pohád-
ky Tři oříšky pro Popelku. „Bylo 
to takhle, když si vzpomínám 
před třiadvaceti lety, co jsme 
sem přišli. Prvních pět šest 
sedm zim jsme pracovali ve sně-

hu. A bylo to o něčem jiném. Ale 
od té doby je to čím dál teplejší 
a sněhu míň a míň. Skutečnost 
je taková, musíme se přizpůso-
bit tomu, co máme.“

Oba koně dostihového klubu 
vyrážejí k tréninkovým vyjížď-
kám do  oblasti Vladaře a  ne-
dostatek sněhu a  měkčí půda 
v  okolí přidělává práci jejich 
ošetřovatelům. Po  každé jízdě 
koně hned putují pod venkovní 
sprchu.

„Jelikož pole hodně povoli-
lo, tak jsou koně až po  břicha 
hrozně zapráskaní. My je pak 
pustíme ještě do  výběhu, ale 
odtamtud nepřijdou tak zaprás-
kaní, jako když musíme přejít 
to šílené pole,“ usmívá se Pavla 
Váňová.

První dostihy čekají klubové 
koně už v dubnu a v květnu.
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 pro tuto sezonu si Dostihový 
klub od trenéra Josefa Váni 
pronajímá hnědáky Power Zara 
a Theophila

 s Power Zarem Váňa počítá 
pro Velkou pardubickou

 kluboví členové budou 
mít na jednotlivých dostizích 
přístup do paddocku a stájí při 
dostizích, mohou se účastnit 
návštěv ve stájích Josefa Váni, 
můžou si vybrat barvy dresu.

její čas mě trochu vylekal, ale vě-
děla jsem, že do toho musím dát 
všechno. Petr (Novák) mi rekord 
dráhy připomněl, s tím, že když 
zajedu 6:53, tak to bude stačit. To 
mě uklidnilo,“ přiznala Sáblíko-
vá. S  čistou hlavou pak vytyče-
nou metu výrazně překonala.

Sedmatřicetiletou veteránku 
„dostihla“ už po třech kilomet-
rech a ve zbytku závodu se moh-
la nerušeně věnovat zvyšování 
náskoku. Za  Sáblíkovou a  Klei-
beukerovou skončila třetí další 
Nizozemka Irene Schoutenová 
a  tato trojice tak ze stupňů ví-

tězů vytlačila 43letou německou 
ikonu Claudii Pechsteinovou, 
která vede historické pořadí 
nasbíraných medailí ze světo-
vých šampionátů jednotlivých 
tratí. Má jich devětadvacet díky 
pěti zlatům a shodnému počtu 
dvanácti stříber a bronzů.

Sáblíková se s dvanácti zlaty 
vyrovnala jiné Němce Friesin-
gerové, což může překonat hned 
zítra. Patnáctistovka sice nepat-
ří k hlavním disciplínám české 
olympijské vítězky, už ji v rámci 
Světového poháru ale taky doká-
zala v této sezoně vyhrát. 

„Uvidíme, jak to bude dál vy-
padat. Teď se těším na  sobot-
ní (týmový) závod s  holkama. 
Jsem ráda, že jim mohu vrátit 
podporu. Pak uvidím, na  co 
zbudou v neděli síly,“ řekla Sáb-
líková, přihlášená v  Kolomně 
také na  závod s  hromadným 
startem.

Svůj posun historickými ta-
bulkami dobře vnímá. „Mám to 
v  hlavě a  jsem moc šťastná, že 
se mi stále daří ve  špičce udr-
žet. Když jdu na stupně vítězů, 
pokaždé to beru jako obrovskou 
čest,“ tvrdí Sáblíková.

MS v číslech
Ženy: 1000 m: 1. Ter Morsová (Niz.) 
1:14,73, 2. Richardsonová-Bergsmaová 
1:14,94, 3. Boweová (obě USA) 1:15,01, 
...13. ERBANOVÁ 1:16,80, 23. ZDRÁHA-
LOVÁ 1:19,38.
5000 m: 1. SÁBLÍKOVÁ 6:51,09, 2. 
Kleibeukerová 6:54,96, 3. Schoutenová 
(obě Niz.) 6:55,93.
Muži: 1500 m: 1. Juskov (Rus.) 1:44,13, 2. 
Nuis 1:45,66, 3. Krol (oba Niz.) 1:45,75.
Stíhací závod družstev: 1. Nizozemsko 
(Blokhuijsen, De Vries, Stroetinga) 
3:40,04, 2. Norsko (Bökko, Nilsen, 
Pedersen) 3:41,26, 3. Kanada (Belchos, 
Bloemen, Donnelly) 3:43,28.

ZLATÁ SÁBLÍKOVÁ DÁL VÁLCUJE LEDOVÝ SVĚT

Certifikát
Dostihového klubu iSport.cz

Certifikát

NEJVÍC TITULŮ Z MS
JEDNOTLIVÝCH TRATÍ

NEJVÍC TITULŮ CELKEM 
(JEDNOTLIVÉ TRATĚ + VÍCEBOJ)

výsledky, fakta 
ATLETIKA

Keňa nepředložila Světové antidopin-
gové agentuře ve stanoveném termínu 
konkrétní opatření v boji proti dopingu 
v atletice. Podle BBC se proto běžecká 
velmoc ocitne na seznamu zemí 
podezřelých z porušování antidopin-
gového kodexu a hrozí jí vyloučení z vý-
znamných mezinárodních akcí včetně 
olympijských her v Riu de Janeiro.

BASKETBAL
NBA: Milwaukee-Washington 99:92, 
Oklahoma City-New Orleans 121:95.
Finálový turnaj Českého poháru 
mužů - semifi nále: Děčín-Opava 76:66 
(26:15, 45:29, 58:46), Pardubice-Kolín 
81:80 (19:22, 47:39, 60:62).
Český pohár žen - čtvrtfinále: Slavia 
Praha-Nymburk 63:73. Nymburk dopl-
nil ve Final Four Valosun Brno, Hradec 
Králové a Karlovy Vary, které turnaj 
uspořádají 28. a 29. února.
Kooperativa liga mužů - 1. kolo: Brno-
-Nymburk 57:102 (16:24, 35:49, 46:75).
Liga žen - 20. kolo: Nymburk-Slovanka 
MB 101:54 (24:15, 58:28, 80:39).

CYKLISTIKA
Kolem Kataru - závěrečná 5. etapa 
(114 km): 1. Kristoff  (Nor.) 2:56:16, 2. 
Cavendish (Brit.), 3. Jans (Belg.), 4. 
Hutarovič (Běl.), 5. Modolo (It.), 6. 
Bennett (Ir.) všichni stejný čas. Ko-
nečné pořadí: 1. Cavendish 13:47:23, 
2. Kristoff  -5, 3. Van Avermaet (Belg.) 
-8, 4. Quinziato (It.) -12, 5. Boasson 
Hagen (Nor.) -25, 6. Andersen (Dán.) 
-36.

LYŽOVÁNÍ
Druhý trénink na sjezd SP žen v Crans 
Montaně (Švýcarsko): 1. Suterová 
1:36,49, 2. Gutová (obě Švýc.) -0,08, 3. 
Rossová (USA) -0,09, ...25. KŘÍŽOVÁ 
-2,07, 46. LEDECKÁ -3,88.

MOTORISMUS
Švédská rallye, podnik mistrovství 
světa v automobilových soutěžích 
- po 1. etapě: 1. Ogier, Ingrassia (Fr./
Volkswagen Polo-R) 1:03:10,6, 2. 
Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai 
i20) -26,9, 3. Östberg, Flöene (Nor./
Ford Fiesta RS) -33,7, 4. Tänak, Molder 
(Est./Ford Fiesta RS) -34,7, 5. Sordo, 
Marti (Šp./Hyundai i20) -38,2, 6. 
Mikkelsen, Jaeger (Nor./Volkswagen 
Polo-R) -41,9.

TENIS
Turnaj mužů v Buenos Aires (antuka, 
dotace 598 865 dolarů) - 2. kolo: 
Nadal (1-Šp.)-Mónaco (Arg.) 6:4, 6:4, 
Lorenzi (It.)-Schwartzman (Arg.) 4:6, 
6:3, 6:1.
Turnaj mužů v Rotterdamu (tvrdý 
povrch, dotace 1 722 820 eur) - 2. 
kolo: A. Zverev (Něm.)-Simon (3-Fr.) 
7:5, 3:6, 7:6 (4). Čtvrtfinále: Kližan 
(SR)-Bautista (6-Šp.) 6:7 (5), 7:6 
(6), 6:0, Mahut (Fr.)-Troicki (8-Srb.) 
6:2, 6:1.
Turnaj mužů v Memphisu (tvrdý 
povrch, dotace 693 425 dolarů) - 2. 
kolo: Fritz (USA)-Johnson (2-USA) 
7:6 (5), 7:6 (7), Young (3-USA)-
-Granollers (Šp.) 6:1, 7:6 (2), Becker 
(Něm.)-Millman (7-Austr.) 6:2, 7:6 
(6), Berankis (Lit.)-Džumhur (8-Bos-
na) 6:3, 6:4.
Turnaj žen v Kao-siungu na Tchaj-
-wanu (tvrdý povrch, dotace 
500 000 dolarů) - čtvrtfinále: V. 
Williamsová (1-USA)-Sevastovová 
(Lot.) 7:5, 6:2, Doiová (2-Jap.)-Na-
raová (7-Jap.) bez boje, Putincevová 
(3-Kaz.)-Vögeleová (Švýc.) 6:3, 
skreč, Hsieh Su-Wei (6-Tchaj-wan)-
-Kuličkovová 6:0, 6:2.
Turnaj žen v Petrohradu (tvrdý 
povrch, dotace 753 000 dolarů) - 
čtvrtfi nále: Vinciová (2-It.)-Babosová 
(Maď.) 7:6 (3), 4:6, 7:6 (4), Ivanovičo-
vá (4-Srb.)-Kozlovová (Ukr.) 6:1, 7:5, 
Kasatkinová (Rus.)-Cibulková (SR) 
4:6, 7:5, 6:3. Čtyřhra - semifi nále: 
Duševinová, KREJČÍKOVÁ (Rus./ČR)-
-HLAVÁČKOVÁ, HRADECKÁ (2) 3:6, 
7:6 (5), 10:8.

ZPRÁVY
ZLATÝCH 11: 8, 15, 16, 22, 23, 25, 29, 
38, 39, 40, 45, 51, 54, 58, 61, 62, 65, 
66, 73, 80. Denní číslo: 6, 5, 4, 6, 3, 7. 
SPORTKA: 1. tah 6, 9, 15, 19, 29, 48, 
dodatkové číslo 7. II. tah 10, 16, 17, 19, 
38, 43, dodatkové číslo 22. Šance 7, 5, 
7, 4, 3, 5. ŠŤASTNÝCH DESET: 2, 17, 
20, 22, 25, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 
52, 55, 59, 60, 61, 67, 72, 76. Šance 
milion: 3, 8, 2, 5, 3, 4. Královské číslo: 
42. EUROJACKPOT: 7, 20, 21, 33, 41. 
Powerball: 1, 2. Extra 6: 3, 4, 0, 0, 9, 2. 

(bez záruky)

RADOST
Martiny Sáblíkové byla 
i při dvanáctém titulu 
na jednotlivých tratích 
obrovská. Porazila dvě 
Nizozemky.
FOTO: ČTK/AP, EPA


