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PLZEŇ (es) První mezinárodní zku-
šenost nabrala ve slovenské Brati-
slavě o prvním lednovém víkendu
talentovaná závodnice Krasobrus-
lařského klubu Plzeň Vanessa Šte-
fanová.
Novoroční pohár přilákal závod-

níky a závodnice z celé Evropy, do-
razily i naděje z Kazachstánu, Ra-
kouska, Běloruska či Lotyšska. Šte-
fanová startovala v kateforii
Pre-Noviced Girls, která svedla do-
hromady děvčata od deseti do dva-
nácti let. V konkurenci 21 závod-
nic vybojovala 11. místo.
„Svou jízdou jsem otevírala celý

závod a dolehla na mě přece jen
nervozita z mezinárodního pro-
středí. Nepředvedla jsem všechno,
co umím, takže takto vysoké umís-
tění je vážně dobré,“ řekla po závo-

dě Vannessa Štefanová, která si při-
psala 31,71 bodu.
V Bratislavě se závodilo jinak,

než bývá zvykem. Krátký program
byl vynechán a závodnice soupeři-
ly jen ve volné jízdě, která oproti
českým pravidlům měla o 30 vte-
řin delší stopáž. Trvala tak rovné
tři minuty.
„S delší volnou jízdou se Vaness-

ka popasovala statečně. Na nácvik
byl kvůli náročnému tréninkové-
mu plánu pouhý týden, a ona
měla tak velice málo času na zažití
programu. Jedenácté místo
v mezinárodní konkurenci je dob-
rým začátkem pro závody tohoto
rozměru a věřím, že bude pro Van-
du povzbuzením do další práce,“
zhodnotila vystoupení své svěřen-
kyně trenérka Lucie Mužíková.

PRAHANa předběžné startovní lis-
tině jeho jméno už svítí, ale až 1.
února, večer před startemmistrov-
ství světa cyklokrosařů v nizozem-
skémHoogerheide, bude definitiv-
ně jasno, jestli Zdeněk Štybar v pe-
lotonu bojujícím opravdu bude.
Pro a proti kolem účasti někdej-

šího dvojnásobného šampiona je
několik.
Před rokem Štybar, přestože

přes vánoční svátky absolvoval sé-
rii cyklokrosových závodů, ten nej-
důležitější vynechal. Cestovat do
Louisville k premiéře mistrovství
na americkém kontinentu odmítl.
Zato letos! Trať leží jen pár kilomet-
rů od jeho belgického domova v Es-
senu. „A to je pro Zdeňka ta největ-

ší výzva,“ říkal reprezentační tre-
nér Stanislav Bambula.
Ti dva spolu seděli dvě hodiny

po závodě Světového poháru v Zol-
deru a debatovali omožnostech re-
prezentovat. „Jeho účast by jedno-
značně přinesla oživení a taky šan-
ce na medaili by samozřejmě byla
větší,“ uznal Bambula.
Osmadvacetiletý cyklista ze Stří-

bra, člen profesionální stáje Ome-
ga Pharma-Quick Step, je návratu
na mistrovství světa nakloněn a
říká: „Rád bych jel, ale záležet
bude na spoustě okolností...“
Třeba na tom, jaké bude v týdnu

před šampionátem počasí - odbě-
hat tři čtvrtě hodiny po kotníky v
blátě Štybar odmítá. Stejně tak kdy-

by ho postihly zdravotní potíže a
měly by mít vliv na jarní misi v sil-
ničních klasikách, byl by to faktor
pro neúčast.
Zato ho neodrazuje termínová

blízkost závodu Trofeo Palma, kte-
rýmmá hned týden po mistrovství
odstartovat svou silniční sezonu, a
i podoba trati v Nizozemsku je lá-
kadlem - rychlý, jezdivý, silničář-
ský okruh, to v Hoogerheide je.
„Ale už v Zolderumi Zdeněk tvr-

dil a potvrdil to po telefonu i před
závodem v Římě, že se rozhodne
až na poslední chvíli,“ dodal Bam-
bula. Jedinou jistotou je tak nomi-
nace Bíny, Šimůnka, Petruše, Kyzi-

váta a Bambuly.
Štybar je třetím

rokemnaplno silni-
čářem, přesto cyk-
lokros zůstává jeho
vášní a i v této sezo-
ně si nakrátko do

terénu odskočil. Nejdřív vyhrál ex-
hibiční kros Boonen & Friends,
pak byl osmý v Essenu, senzačně
třetí na Světovém poháru v Zolde-
ru, pátý v Loenhoutu, další den vy-
hrál v Bredene, následovalo 4.mís-
to z Diegemu a vánoční turné za-

končil druhým místem v Baalu.
Sice už to nebylo tak excelentní vy-
stoupení jako před rokem, kdy ve
všech závodech své krátké cyklo-
krosové návštěvy stál na pódiu, jen-
že tentokrátmusel bojovat i s nevý-
hodnou startovní pozicí, kdy se do-
předu prodíral třeba ze třetí řady.
„A někdy to stálo docela dost sil,“
uznal.
A jeho případné šance na šampi-

onátu? „Štyby nepřijede na závody
tak, aby nebyl připravený,“ zdůraz-
nil reprezentační trenér. „Potvrdil
to při vánočním turné. Navíc si
jako někteří další nevybíral, ale ob-
jel všechny závody. A všechny vyni-
kajícím způsobem,“ chválil Bam-
bula. Filip Grim

Pozemní hokej
1. HALOVÁ LIGA žen, 2. turnaj: Hradec Králové B -
TJ Plzeň-Litice 3:2 (za Plzeň K. Doležalová,
Tomanová), TJ Plzeň-Litice - Hradec Králové C 0:3.
Pořadí: 1. Kadaň 9, 2. Hradec Králové C 6, 3.
Bohemians Praha 3, 4. Litice 1,... 6. Litice B 0.
2. HALOVÁ LIGA mužů, 4. kolo: TJ Plzeň-Litice B -
Kbely 7:1 (3:1, za Plzeň Pecháček 3, Kalvas, Kordík
Straka, Poustka), TJ Plzeň-Litice C - Praga Praha B
3:2 (2:1, Míka, Dolejš, Homolka). TJ Plzeň-Litice D -
Slavia Praha B 5:11 (3:3, Brada 2, Vychron, Strejc,
Čvančara st.). Pořadí: 1. Litice B 9, 2. Litice C 9, 3.
Bohemians Praha 7,... 7. Litice D 0.

Tenis
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR mužů v Plzni -
dvouhra, 1. kolo: Vítek (Lokomotiva Plzeň) - Pavlík
(8-Sparta Praha) 3:6, 2:6.
2. kolo: Knoflíček (Prostějov) - R. Jebavý (I. ČLTK
Praha) 6:2, 2:6, 7:5, Šafránek (7-Prostějov) -
Jedlička (Modřany) 6:2, 6:2, Süč (4-VŠ Praha) -
Musil (Severočeská) 3:6, 6:3, 6:2, Rumler
(Prostějov) - Filipský (Sparta Praha) 7:6, 6:2, Pavlík
- Zelený (Pernštýn) 6:2, 7:6, Nebojsa (Otrokovice) -
Šátral (3-Jihlava) 1:6, 6:3, 6:2, Maršoun (5-Kladno) -
Brtnický (TK Neridé) 6:4, 6:7, 6:3, Blecha (2-I. ČLTK
Praha) - Hadrava (Orlová) 6:2, 6:1.
Čtvrtfinálové dvojice: Knoflíček - Šafránek, Süč -
Rumler, Pavlík - Nebojsa, Maršoun - Blecha.
Čtyřhra - 1. kolo: Filipský, Pavlík - Vítek, Zelený 6:0,
6:0, Poláček, Franěk (Modřany, Lasvit) - Urban,
Štengl (TK Slavia Plzeň) 6:1, 3:6, 1:0

FREISTADT V závodnickém depu
přímo v centru rakouského Freista-
dtu, odkud jezdci vyráželi na jed-
notlivé rychlostní zkoušky, pořada-
telé jejich stany umístili naproti
sobě. Jako by tušili, že souboj o pr-
venství na 31. ročníku Jänner ral-
lye svedou právě plzeňský závod-
ník Václav Pech a Polák Robert Ku-
bica, bývalý pilot F1.
Na horských silničkách to byl

tuhý boj o každičkou vteřinu. Před
posledním testem vedl Pech o 10
vteřin, ale v cíli se radoval Kubica.
„Udělal jsem velkou chybu. Zvo-

lil jsem špatné pneumatiky,“ sypal
si po závodě popel na hlavu Pech.
To Kubica na poslední zkoušku

obul do kříže zimní pneu a pneu s
hřeby a tato kombinace se mu vy-
platila. Pech jel na zimních pneu-
matikách. „Porážka mě hrozně
mrzí,“ hlesl Pech už doma v Plzni.

Před startem byste ale jistě dru-
hou příčku bral všemi deseti?
Já ji beru i teď. Je to velký úspěch.
Jeli jsme na úplné hranici možnos-
tí, auta i našich. Byl to jeden z nej-
hezčích závodů mojí kariéry. Sou-
boj s Kubicou byl nadoraz. Prohrát
s takovým jezdcem, který má pod-
poru továrního týmu, není ostuda.

Špatná volba pneumatiky, to byl
jediný moment, který rozhodl o
tom, že nakonec vyhrál Kubica?
Ano. Celý druhý den jsmemělima-
linko navrch. Já byl přesvědčený,
že jsme zvolili správně. Myslel
jsem, že chybu udělali oni, že ne-
můžou být rychlejší. Možná i pro-
to jsem malinko zvolnil tempo, a
to se na dlouhé erzetě projevilo.

Poznal jste už na trati, že je něco
špatně?
Ne ne. Až v cíli jsem vystoupil z
auta, abych sledoval Robertův čas
(Kubica startoval za Pechem -
pozn. aut.) a zjistil jsem, že je za
námi strašně rychle. To jsem vě-
děl, že je zle...

Vaší prioritou je český šampio-
nát, ale na trati Jänner rallye

jsem neměl pocit, že byste jen hlí-
dal prvenství mezi Čechy. Do sou-
boje s Kubicou jste šel naplno?
Myslel jsem, že v českém mistráku
svedeme větší souboj s Tarabu-
sem, ale to se nestalo. Když jsem vi-
děl, jaké dosahujeme časy a že
jsme schopni bojovat o celkové pr-

venství, snažil jsem se držet tempo.

A triumf v podniku mistrovství

Evropy byl neskutečně blízko.
Kdy se vám naposledy podařilo
takový závod vyhrát?
Velkou Evropu jsme vyhráli v roce
2003 na Barumce. Pak už jen závo-
dy šampionátu střední Evropy. Ale
na to jsem teď v Rakousku nemys-
lel. Šlo hlavně o krásný souboj s Ro-
bertem, tahali jsme se o vteřiny.
Jeli jsme oba na hraně rizika, ale
ani jeden jsme ji nechtěl překročit.

Změnil by triumf v prvním závo-
dě mistrovství Evropy nějak vaše
plány pro zbytek sezony?
Asi ne. Už delší dobu se bavíme o
tom, že bychom chtěli zkusit větší
závod v zahraničí, ale finanční pro-
středky nám to nedovolují. Radši
se budeme držet celou sezonu na
domácím písečku, než abychom
odjeli dva tři závody v Evropě a
pak neměli za co závodit.

Další Čech v pořadí Tarabus
skunčil sice pátý, ale ztratil na
vás více než tři minuty. Nebudou
teď závody českého šampionátu
pro vás trochu nuda?
Já doufám, že ne. Tovární tým ško-
dovky oznámil, že pojede vybrané
závody. Kopecký by takměl jet mi-
nimálně Bohemku a Barumku. Při-
bude Valoušek, hodně dobrý bude
letos Jakeš. Někteří mladí jezdci
oznámili přechod na techniku R5,
která je silnější než moje auto.

Další závod mistrovství ČR je až
začátkem května (Rallye Český
Krumlov). Nepřemýšlel jste o
tom, že byste vyplnil dlouhou
pauzu nějakým závodem venku?
Přemýšleli jsme, ale limitují nás pe-
níze. Abychom si vyjeli jednou za-
závodit do Litvy nebo do Polska,
nemámoc cenu. Aby to mělo smy-
sl, chtělo by to vyjet víckrát. Aby-
chom si tratě osahali a třeba za rok
tyto zkušenosti zúročili.

Jak tedy přestávku vyplníte?
Budeme se připravovat s tréninko-
vým autem. Zdeněk Soukup

PLZEŇ (sou) Mezi účastní-
ky letošního ročníku halo-
vého mistrovství ČR tenis-
tů v Plzni je i přední český
deblista František Čermák.
Sedmatřicetiletý tenista,
který loni vyhrál s Lucií
Hradeckou smíšenou
čtyřhru na French Open a
byli i ve finále Australian Open.
Ve dvouhře ale skončil Čermák

v Plzni hned v 1. kole, když nestačil
na českého šampiona z roku 2012
a letos prvního nasazeného hráče
Romana Jebavého z I. ČLTK Praha.
„Čermákovi nesedl zdejší po-

vrch. Vůbec se nedostal do hry,“
říkal ředitel šampionátu Jiří Ková-
řík, který je zároveň manažerem

TK Slavie Plzeň. Ta tento-
krát neměla v hlavní soutě-
ži žádného zástupce, vů-
bec poprvé ve 22leté histo-
rii turnaje v Plzni.
Včera skončil svoji pouť

šampionátem i Jebavý. Vy-
řadil ho prostějovský Da-
niel Knoflíček, který si tak

dal opožděný dárek k nedělním
18. narozeninám. Ve 2. kole vypad-
li i další nasazený hráč Šátral, Sala-
ba skončil už v prvním kole.
Mistrovství ČR pokračuje v hale

na Borech dnes od 10 hodin čtvrtfi-
nálovými zápasy. Zítra se hraje od
11.00 semifinále dvouhry a v 15.00
finále čtyřhry. Závěrečný zápas je
na programu v sobotu od 10.00.

Naděje Plzeňanka Vanessa
Štefanová při volné jízdě v
Bratislavě. Foto: Tomáš Hanzlík

Štefanová obstála i v Bratislavě

„Štyby nepřijede na závody tak,
aby byl nepřipravený. Potvrdil
to i při vánočním turné.“
Stanislav Bambula, trenér ČR

Soupeři v cíli Robert Kubica
se zdviženou paží po vítězství
v Jänner rallye. Vedle sedí
druhý Václav Pech. Foto: R. Balcar

Pech dojel po boji
na Jänner rallye
druhý za Kubicou

V Plzni se představil i loňský
vítěz mixu na French Open

Já byl přesvědčený, že
jsme zvolili správně.
Myslel jsem, že
chybu udělali oni.

Krátce
FOTBAL

Viktorián Krmenčík
odehraje jaro v Ostravě
Dvacetiletý útočník Michael Kr-
menčík se zapojil do zimní přípra-
vy v ostravském Baníku, kam při-
chází na půlroční hostování s opcí.
„Baníku jsem fandil od mistrovské
sezony. Teď jsem tady a přeju si,
abych se prosadil,“ uvedl Krmen-
čík na webu Baníku. Do Ostravy si
ho přivedl nový kouč František
Komňacký. Tedy muž, který vedl
Baník i vmistrovské sezoně. Do pl-
zeňské Viktorie přišel Krmenčík
ještě jako dorostenec ze Sokolova,
už v 17 letech si ho trenér Vrba vy-
táhl do A-týmu. Později hostoval v
Sokolově, Čáslavi a Vlašimi. (sou)

Pech na trati Plzeňské
posádce drželi v okolí
rakouského Freistadtu palce
i čeští fanoušci. Foto: R. Turovský

FAKTA

Kdo je Robert Kubica?
- devětadvacetiletý rodák z
Krakova je prvním polským
pilotem slavné Formule 1. První
závod absolvoval na GP Maďarska v
roce 2006 v barvách BMW Sauber,
posledním byla o čtyři roky později
Grand Prix Abú Dhabí, to už
startoval za stáj Renault. V seriálu
F1 se jednou radoval z vítězství
(Grand Prix Kanady 2008), 12x stál
na stupních vítězů a odjel celkem
76 závodů. 6. února 2011 havaroval
Kubica při rallye v Itálii s vozem
Škoda Fabia S2000. Narazil do
svodidel, na něž se auto doslova
napíchlo. Kubica si vážně poranil
pravou ruku, kterou mu lékaři
během sedmihodinové operace
zachránili před amputací. Přesto
mu zraněná ruka neumožňuje
optimální pohyb, na kokpit F1 se
necítí. Ale dále jezdí v rallye.

Plzeňský závodník Václav Pech ještě před poslední rychlostní zkouškou
na tradiční rallye v Rakousku vedl, ale potom špatně zvolil pneumatiky
a z prvenství se radoval Polák Robert Kubica, bývalý pilot formule 1.

»

Štyby se rozhodne na poslední chvíli, potvrdil kouč

Jiří
Kovařík

Ve výsledcích a telegraficky


