
Jednou pevnost, dvakrát na most - MS 2010 finále sprint ženy 
 

 
 
K1 - Umělá překážka překazila řadě závodníků cestu k úspěchu, ještě než se stačili 
pořádně dostat do závodu. Už sto metrů za startem tak Dana Brožková přišla o umístění 
v první šestce. Mazaný tah stavitele. Na omluvu nachytaných závodníků je třeba přiznat, 
že člověk obvykle nepočítá s plotem vedoucím přes silnici... Obě hlavní kandidátky titulu 
zahájily shodným postupem se shodně nejrychlejším mezičasem. 
 
K2 - Většina, včetně našich, v úvodu správně pod most a na otočku. Druhá varianta cca o 
5" pomalejší. 
 
K5 - Volba zprava-zleva, u které je potřeba všimnout si nízko položeného vchodu ke 
kontrole. Simone Niggli tady volí menšinový postup horem a ztrácí cca 10". 
 
K6 - Podobný typ problému. Menšinově tu naopak volí Eva Juřeníková, ale zabíhá 
konkurenceschopný čas. V tomto případě však o kvalitě mezičasu rozhodovalo spíše až 
nasazení v závěrečné části postupu před vstupem do pevnosti. 
 
K7 - Tři různé pevnostní postupy. Rozhoduje tu však spíše rychlost provedení - typický 
test schopnosti rozběhnout se do rychlosti po delším výběhu (závodnice právě zdolaly 
60m převýšení). Pořadí po úvodní stoupavé polovině závodu: 1. Jansson, 2. Kauppi +7", 
3. Niggli a Andersen +13".  
 
K8 - Seběh z pevnosti začíná barokním postupem. Zdá se, že varianta Minny Kauppi byla 
skutečně cca o 5" pomalejší. 
 



K9, K11, K12 - Série jednodušších postupů. Vysoká rychlost, laktát, nejistota z 
dosavadního průběhu závodu a obrovský psychický tlak však úřadují. Řada medailových 
kandidátek tady až neuvěřitelně chybuje. 
 
K13 - Na poslední složitější volbě závodu dokázala dvojice Norek Andersen-Egseth trefit 
jasně nejrychlejší variantu. Eva Juřeníková se rozhodla pro jednoduchou obíhačku, která 
však byla o více než 40 metrů delší, než optimální postup, čemuž zhruba odpovídá její 
11" ztráta. 
 
K18 - Postup, kde Helena Jansson smolně prohrála svůj do té doby jasně zlatý závod. V 
podstatě to byla dvojchyba - varianta zprava domovním průchodem byla sama o sobě o 
pár vteřin pomalejší. Simone Niggli tudy však běžela také. Helena ale navíc průchod 
přeběhla. Drobná klička stála sedm cenných vteřin. Sympatické Švédce pak unikla v cíli 
obhajoba sprintového zlata jen o jednu jedinou.   
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