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Vrchaři na specifické trati zářili.
Juniorka Stránská si vyběhla titul
Tři týmové medaile a
navíc individuální zlato. To je výsledek české reprezentace
v běhu do vrchu
na mistrovství Evropy
v Itálii, pod který se výrazně podepsali i běžci
z Pardubického kraje.
Martin Švec
redaktor MF DNES
PARDUBICE Říká se, že to nejlepší
přichází nakonec. Lidovým pořekadlem se zjevně inspirovala českotřebovská závodnice Michaela Stránská, pro kterou bylo zápolení na trati
v italském městečku Arco posledním
v juniorské kategorii. A její loučení
mělo zlatou příchuť. Po hladině sousedního jezera Lago di Garda sice plavaly loďky, ale devatenáctiletá členka týmu Iscarex si se čtyřicítkou soupeřek poradila spíše o parník.
„Byla jsem dost překvapená, netušila jsem, že jsem ostatním utekla o
takový kus,“ komentovala svůj výsledný čas 18 minut a tři vteřiny
Stránská, která druhé domácí Zan-

neové „naložila“ na čtyřkilometrové trati více než minutu.
Obvykle je Stránská zvyklá na
půdu pod nohama, ale v Itálii organizátoři šampionátu nasměrovaly
kroky závodnic na poněkud tvrdší
podmínky. Beton, dlažba, ani příkré schody však talentovanou běžkyni nezastavily.
„Trať byla zvolena velmi netradičně, ale rozhodně to nebylo na škodu. Ve stoupání i klesání jsme absolvovaly spoustu schodů, které udělaly trať velmi náročnou. Dokonce
jsme probíhaly skrze hradní věž. V
druhé půlce trať vedla olivovým hájem. Celkově se mi moc líbila.
Dobře mi sedla a běželo se mi výborně,“ prohlásila pro týmový web
Stránská, která se do toho opřela
již od úvodu a k úniku nasadila
hned při prvním stoupání.
„Moje taktika byla běžet odvážně.
Na začátku jsem se držela na druhém místě a asi jeden kilometr po
startu jsem šla do vedení. Běžela
jsem si svoje tempo. Na konci prvního stoupání už jsem měla náskok,
který se mi v druhé polovině závodu ještě podařilo navýšit. Jsem moc
spokojená,“ uvedla čerstvá královna evropských kopců.
Její výsledek však nepřinesl jen
zlatou individuální medaili, ale výraznou měrou přispěl i k celkové-

Krupička, který desátým místem
pomohl k historicky druhé medaili
mužské štafety. „Můj i týmový výsledek předčil mé očekávání. Všichni kluci podali stoprocentní výkon
a povedla se mužská týmová medaile po dlouhých 13 letech. Jsem rád,
že kluci dorostli do evropské vrchařské špičky a mohl jsem s nimi
oslavit na sklonku své běžecké kariéry medaili,“ těšilo Krupičku.

Je to tam Vítězná Michaela Stránská protíná s rukama nad hlavou cílovou
pásku v nejrychlejším čase mezi juniorkami . Foto: Iscarex Česká Třebová
mu třetímu místu ve čtyřčlenných
štafetách.
Cenný kov na krku však nezdobil
pouze juniorky. Potlesku fanoušků
se za stříbrnou medaili dočkalo i
mužské kvarteto, v jehož řadách figurovali dva zástupci oddílů z kraje. Pardubickou Hvězdu zdárně reprezentoval Jan Janů, který mezi
téměř sedmdesátkou běžců obsadil
šesté místo a byl tak nejlepším českým závodníkem.
„S výkonem jsem velice spokojen. V té konkurenci, která se sešla,

je umístění velice dobré,“ hodnotil
své vystoupení Janů, podle něhož
si Italové postavili trať na míru.
„Nejvíc mne zaujaly schody v seběhu. Nebylo to ale nic extrémního. Trať byla rychlá, běhatelná, takže základ úspěchu bylo nepřepálit
začátek a zároveň získat dobrou pozici pro úzká místa na trati, kde se
nedalo předbíhat,“ prozradil Janů
svoji taktiku.
Vedle něho si na pódium vystoupil pro stříbro i zkušený orlickoústecký vrchařský matador Robert

Déšť ženy nezpomalil
Zahanbit se ovšem nenechaly ani
ženy, které si domů přivezly rovněž „placku“. Bronzová trofej ze
štafety připadla Lucii Maršánové z
Hvězdy, která „za sebe“ vybojovala
v deštivých podmínkách osmou
příčku. Na hranici druhé desítky
pak skončila Adéla Stránská z českotřebovského Iscarexu.
„Dvacet minut před startem začalo lít jako z konve. Seběhy se tak staly ještě smekavější. Musela jsem se
hodně soustředit, dolů samá prudká zatáčka, takže jsem ani moc nevnímala diváky okolo trati, kterých
bylo opravdu hodně. S výkonem
jsem moc spokojená,“ prohlásila
starší sestra juniorské šampionky,
která 8,5 kilometru dlouhou trasu
považovala za technicky náročnější
než tu při kvalifikačním závodu na
„domácí“ sjezdovce Peklák.

Jistotu pořadatelství základní fáze
UEFA Futsal Cupu už mají, ale
dnes bude jasné, na koho dvanáctinásobní šampioni z Era-Packu
Chrudim v polovině října v domácím prostředí narazí. Kdo se nabízí? Z druhého koše připadá v úvahu dobře známý rumunský celek
Targu Mures či belgický Halle-Gooik. Ze třetího koše se může stát konkurentem nový slovenský mistr Pinerola Bratislava nebo chorvatský
šampion Nacional Záhřeb. Los začíná ve 13 hodin. (mšv)

Billiard

V aréně startuje
mezinárodní turnaj
Přesnost. To bude záruka k úspěchu na mezinárodním klání v „osmičkovém“ billiardu, které se uskuteční ode dneška do neděle v pardubické Tipsport areně. Na šestnácti stolech špičkové kvality předvedou své umění muži, ženy a junioři. Turnaj zahájí zápasy ve čtyřčlenných skupinách, z nichž do další
fáze postoupí dva nejlepší hráči.
Mezi přihlášenými nechybí zástupci z Polska, Nizozemí, Slovenska,
Finska, Itálie či Chorvatska. Úvodní strky mužské kategorie budou k
vidění od 10 hodin a končit se
bude ve 22 hodin. Ženská skupinová část se odehraje zítra. (mšv)

Atletika
MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU,
Arco, Itálie:
Závod juniorek na 4 030 metrů: 1. Michaela
Stranská (ČR) 18:03, 2. Giulia Zanne (Ita) 19:08,
3. Heidi Davies (V. Británie) 19:09,...9. Kateřina
Maternová (ČR) 20:10, 23. Kateřina Divišová
21:17, 33. Veronika Bednarská 22:31.
Závod juniorů na 8 540 metrů: 1. Ferhat Bozkurt (Tur) 39:00, 2. Davide Magnini (Ita) 39:35, 3.
Mustafa Göksel (Tur) 39:36,... 19. Marek Chrascina 43:42, 20. Vojtěch Bednarský 43:48, 22. Viktor Šinágl 45:12, 37. Marek Czeczotka 50:46.
Závod žen na 8 540 metrů: 1. Emily Collinge
(V. Británie) 43:41, 2. Alice Gaggi (Ita) 44:08, 3.
Sara Bottarelli (Ita) 44:24, 4. Pavla Matyášová-Schorná 44:31,... 8. Lucie Maršánová 45:40,
19. Adéla Stránská 47:26, 25. Táňa Metelková
48:41.
Závod mužů na 1 2310 metrů: 1. Martin Dematteis (Ita) 53:33, 2. Bernard Dematteis 53:34, 3.
Ahmet Arslam (Tur) 54:09,... 6. Jan Janů 54:42,
10. Robert Krupička 55:43, 13. Ondřej Fejfar
56:25, 27. Tomáš Lichý 58:10.

Když v 81. minutě zvyšoval mladík Huf na 2:1, nic nenasvědčovalo tomu, že by pardubickým fotbalistům mělo v letní přípravě
uniknout druhé vítězství. Soupeř ze slovenského Popradu nebyl tím, kdo by měl v utkání více
šancí či viditelnou herní převahu. Východočechy sice poslal do
vedení po rohovém kopu kapitán Jeřábek, ale krátce po změně
stran vyrovnával Lukáč. Aktivní
Konžan Kaymaba pak potěšil fanoušky a famózním sólem připravil gól již zmíněnému Hufovi,
jenže těsný náskok Pardubice neudržely. Na trávníku v Lázních
Bohdaneč se totiž ještě děly zajímavé věci. Dvě minuty před koncem se nejprve parádně trefil
z přímého kopu Poliaček a po
hrubce chybně vyběhnutého gólmana Knoblocha v posledních
vteřinách dopravil míč do prázdné brány Kurák, jenž stanovil výhru Popradu 3:2. (mšv)
Foto: Radek Kalhous, MAFRA

ÚSTÍ NAD ORLICÍ Běloruský tenista Uladzimir Ignatik splnil po úterním vypadnutí nasazené jedničky
Robina Stanka očekávání a na orlickoústeckém turnaji Rieter Open postoupil do dnešního čtvrtfinále. Turnajová jednička Ignatik včera vyřadil Poláka Lomackiho jednoznačným výsledkem 6:2 a 6:3. Dnes se
utká se sedmým nasazeným Rakušanem Pichlerem.
Pokračuje i nejvýše nasazený český hráč, kterým je trojka Václav
Šafránek, jenž proti Ukrajinci Kekerchenimu vydřel postup ve třech
setech. Z českých tenistů se mezi
poslední osmičku podívá ještě Vít
Kopřiva a turnajová šestka Dominik Kellovský. (mšv)

Chrudim se dozví
jména soupeřů
pro Ligu mistrů

Ve výsledcích a
telegraficky

Pardubice
proti Popradu
nezvládly závěr

Favorit Ignatik
nezaváhal, dál
jde i Šafránek

Futsal

Fotbal
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ, Lázně Bohdaneč:
FK Pardubice - FK Poprad 2:3 (1:0). Branky:
13. Jeřábek, 81. Huf – 47. Lukáč, 88. Poliaček,
90. Kurák. Rozhodčí: Bačo – Slavíček, Baracz.
Diváci: 220. Sestava Pardubic: 1. poločas:
Stejskal – Prokopec, Šejvl, Jeřábek, F. Pánek, –
Valenta, Málek, Kudrna, Fousek – Ladra, Petráň. 2. poločas: Knobloch – Řehák, Zavadil,
Kejmar, Jedlička, Bláha, Řezníček, Pospíšil, D.
Pánek, Huf, Kayamba. Trenér Jiří Krejčí a Jaroslav Míchal.

Tenis

Petrásek pojal Pastviny jako trénink
ŽAMBERK Když dobíhal coby vítěz
do cíle, někteří startující ještě ani
nedojeli cyklistickou část. Pro talentovaného triatlonistu Pavla Petráska bylo klání v okolí Pastvinské přehrady zpestřením přípravy na mnohem delší zápřahy. Vzhledem ke
kratším vzdálenostem všech tří disciplín však nebyl čas na žádné taktické kalkulace.
„Tady se síly nerozvrhují a musí
se to od začátku do konce rvát naplno. Ale když člověk uteče soupeřům, může si trochu oddechnout,“
říká šestadvacetiletý závodník z
Černilova u Hradce Králové.
Jak obtížný byl závod?
Bylo to náročné, ale spíše šlo o tréninkový závod. Terén je tady hodně kopcovitý. Soupeři byli zdatní,
ale naštěstí se mi podařilo první

místo uhájit. Tratě tu jsou pěkné a
akce je i dobře zorganizovaná. Navíc okolo diváci fandili o sto šest,
což bylo super. Přijelo i dost známých, takže jsem si to užil.
Jste zvyklý na větší dřinu?
Specializuji se na polovičního Ironmana, což je trať 1,9 kilometru plavání, 90 na kole a 21 běh. Tohle byl
tedy takový sprint. Ale je to zase
dobré, že si můžu zajezdit v intenzitách, které v té mé hlavní kategorii
tolik nezažiju. Bolí to hodně. Jsem i
v plném tréninkovém nasazení,
protože se připravuji na TriPrague,
což je poloviční Ironman v centru
Prahy. Šel jsem proto do závodu z
plného tréninku. Byl jsem tu podruhé. Loni jsem přijel na doporučení
kamarádů, kteří tu mají chatu. Má
to tady přátelskou atmosféru. A

hodě a nezažívat při mele vzadu
lokty a strkance.

Vítěz Pastvinského triatlonu Pavel Petrásek. Foto: archiv Pavla Petráska
jako trénink je to dobré, lepší než
se někde mořit sám. Tady se to jede
v takovém tempu, do kterého bych
se jinak nevybičoval.
Do plavání bylo rozumné se vrhnout z předních míst, že?
Rozhodně, aby se dalo dostat na vedoucí pozice, kde se dá plavat v po-

Povětrnostní podmínky vám vyhovovaly?
Byly ideální. Teplo mi nevadí a doufal jsem, že bude. Je přínosné, pokud si zatrénuju v podobných podmínkách, protože v létě při závodech jsou leckde více tropické.
Otestujete formu i na některém
z dalších závodů v kraji?
Na Říčkovském Golemovi jsem startoval minulý rok a skončil druhý,
ale tentokrát se pojedeme podívat
do německého Rothu, takže se bohužel nezúčastním. Je to škoda, jelikož to je taky pěkný poctivý závod.
A kunvaldský triatlon se mi pak kříží s tou Prahou. — Martin Švec

RIETER OPEN 2016, Ústí nad Orlicí:
Dvouhra: 1. kolo: Robin Staněk (1) - Samuel
Hodor (Slo) 4:6, 2:6, Yvo Panak - Vít Kopřiva
3:6, 6:4, 4:6, Matěj Vocel - Mikalai Haliak (Běl)
6:1, 6:0, Filip Duda - Pawel Cias (5, Pol) 5:7, 2:6,
Eros Siringo (Ita) - David Poljak 7:6, 6:4, Julian
Onken (Něm) - David Mrázek 6:3, 6:3, Ivo Minář
- Alberto Cammarata (Ita) 7:6, 4:6, 7:5, Jerome
Inzerillo (Fra) - Dominik Kellovský 4:6, 3:6, Francois-Arthur Vibert (Fra) - Pavel Nejedlý 6:2, 6:2,
Filip Brtnický - Matěj Maruščák (Slo) 6:7, 0:6,
Leon Schutt (Něm) - Filipp Kekercheni (Ukr) 6:3,
4:6, 1:6, Roman Jebavý - Václav Šafránek (3)
6:7, 5:7, David Pichler (Rak) - Daniel Rabas 6:0,
6:3, Ondřej Krstev - Vitaliy Sachko (Ukr) - 6:3,
1:6, 2:6, Piotr Lomacki (Pol) - Michal Franěk 6:2,
2:6, 6:1, Petr Hájek - Uladzimir Ignatik (2, Běl)
6:2, 6:2. 2. kolo: Vocel - Cias (5, Pol) 4:6, 4:6, Lomacki (Pol) - Ignatik (2, Běl) 2:6, 3:6, Pichler
(Rak) - Sachko (Ukr) 7:5, 6:4, Hodor (Slo) - Kopřiva 2:6, 2:6, Kekercheni (Ukr) - Šafránek (3) 6:1,
4:6, 2:6, Vibert (Fra) - Maruščák (Slo) 2:6, 4:6, Minář - Kellovský 7:5, 1:6, 5:7, Siringo (Ita) - Onken
(Něm) 6:2, 6:2.
Čtyřhra: 1. kolo: Jebavý, Salaba - Nejedlý, Schiel 6:1, 6:0, Poljak, Vocel - Inzerillo (Fra), Vibert
(Fra) - 6:3, 6:3, Doležal, Šafránek - Hodor (Slo),
Maruščák (Slo) 7:6, 6:3, Frommel, Mrázek - Cias
(Pol), Lomacki (Pol) 6:2, 6:2, Onken (Něm),
Schutt (Něm) - Krstev, Sachko (Ukr) 4:6, 1:6, Kulich (Slo), Marko (Slo) - Kekercheni (Ukr), Pichler
(Rak) 6:3, 6:3, Minář, Písecký - Michálek, Polanka 3:6, 1:6, Franěk, Musil - Ignatik (Běl), Kellovský 3:6, 3:6. Čtvrtfinále: Michálek, Polanka - Ignatik (Běl), Kellovský 4:6, 7:5, 8:10, Jebavý, Salaba - Poljak, Vocel 6:4, 6:2, Doležal, Šafránek Cias (Pol), Lomacki (Pol) 6:4, 7:6, Krstev, Sachko
(Ukr) - Kekercheni (Ukr), Pichler (Rak) 3:6, 3:6.

Triatlon
18. PASTVINSKÝ TRIATLON, 350 metrů plavání, 17 kilometrů kolo, 4,5 kilometru běh:
Muži do 40 let: 1. Pavel Petrásek 49:39, 2. Aleš
Zídka 53:03, 3. Michal Buršík 55:48. Muži nad
40 let: 1. Rudolf Cogar 52:16, 2. Marek Svoboda
54:14, 3. František Fajfr 55:24. Ženy do 30 let:
1. Tereza Veselá 1:06:36, 2. Barbora Čížová
1:08:54, 3. Alžběta Kolaříková 1:11:59. Ženy
nad 30 let: 1. Jana Jiroušková 52:29, 2. Lenka
Dušková 1:02:24, 3. Dana Hyláková 1:04:07.

