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Téma měsíce: ZOH Soči 
 

Zimné olympijské hry predo dvermi. 
 
Po 4 rokoch to znova naplno vypukne. Z 
kanadského Vancouveru sa tentokrát pozornosť 
divákov z mnohých krajín presunie na niekoľko 
dní do ruského Sochi.  
 
Ruské letovisko na kraji Čierneho mora 
ponúkne v mnohých disciplínach naozaj 
napínavý boj o cenné kovy. A nebude to všetko 
len založené na maximálnej možnej konkurencií, 

fakte, že všetci favoriti sa snažia naladiť formu práve na ten deň D, ale v mnohých 
prípadoch to bude sťažené aj náročnosťou podmienok, ktoré si ruskí organizátori 
na závodníkov pripravili. Pod slovom podmienky tentokrát myslím ťažké a náročné 
trate, ľadové korytá, strelnice, či mostíky. 
 
Biatlonové závody v Sochi som už minulý 
rok videl v rámci SP a v pamäti mi zostali 
dve silné spomienky. Tou prvou je naozaj 
nádherný pohľad na okolitú krajinu. Táto 
spomienka mi v hlave zostala aj napriek 
tomu, že cca pred rokom sa na okolí ešte 
tvrdo pracovalo, prebiehalo množstvo 
úprav a vylepšení, takže celkový dojem bol 
mierne oslabený a nedokonalý. O to viacej 
sa teším na pohľad z biatlonových tratí po 
dokončení a finalizácií všetkého, čo k tomu 
patrí. Druhá spomienka už smeruje k 
samotnému závodeniu, resp. konkrétne k 
náročnosti tratí. Tak ťažké trate nie sú 
bežné v rámci tradičných podnikov SP, 
možno najviac sa to podobalo novým 
tratiam na Holmenkollene v Osle a to aj v 
spojení s tým fascinujúcim pohľadom na 
okolie. Trať v Sochi je klasický motokros, t.j. tvrdý výšlap strieda ostrý nebezpečný zjazd. Takéto trate, myslím z 
pohľadu charakteru trate, sú vo svetovom poháre zastúpené, ale nie je to v spojení s vysokou nadmorskou 
výškou. Trate s vysokou nadmorskou výškou sú naopak rovinaté, nezáľudné, až by sa chcelo povedať, že vyložene 
jednoduché.  
 
Trať nebude jednoduchá pre nikoho. Lenže niekto z tejto trati bude ťažiť, niekomu naopak berie takmer 
akékoľvek šance na prekvapenie, na medailu. Ak si dobre spomínam, strelnica je tu pomerne prajná a dobre krytá. 
Náročnosť samotnej streľby bude znova spočívať v spojení s ťažkou traťou a teda aj očakávanou únavou. Dobrá 
bežecká forma tak bude nevyhnutnou podmienkou úspechu. Silové typy by mali mať navrch, či už v prudkých 
kopcoch, ale aj v rýchlych zjazdoch, kde vyššia hmotnosť urobí svoje.  
 
Ťažko sa čo i len pár dní pred štartom závodu odhaduje poradie, pretože do rozhodovacieho procesu takmer vždy 
vstupujú faktory, ktoré sú špecifické na ten daný deň, na tú danú hodinu, kedy to celé vypukne. Viz. Vancouver a 
šprinty mužov a žien, kde trať sa každou ďalšou minútou spomaľovala a spomaľovala a šance závodníkov na 

 
Vladimír Putin na biatlonové střelnici v Soči 
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úspech sa tak začínali približovať nule. Netreba ani pripomínať, že tento faktor výrazne ovplyvnil aj závod, ktorý 
vychádza z výsledkov šprintu, t.j. stíhačku. Už som to pred 2 mesiacmi písal, že je podstatný rozdiel, či je -20, -5 
alebo +5 stupňov. Z pohľadu charakteru trate je pomerne jedno, či je -20 alebo -5, pretože ani nie je problém 
kvalitne namazať lyže a nie je ani problém s rýchlym a jasným zhoršovaním trate počas závodu. Lenže z pohľadu 
samotných závodníkov, nie každý sa vyžíva pri závodení v extrémnych mrazoch, niektorí zároveň už majú nejaké 
nemilé spomienky z minulosti, ktoré sa na pohode pred a počas závodu môžu prejaviť. To isté sa dá povedať aj o 
nejakých prehánkach, či už snehových, zmiešaných alebo dažďových, každé inak ovplyvňujú závod, samozrejme v 
kombinácií s faktom, kedy prehánky nastanú a ako dlho budú trvať. 
 
Výhodou pred Sochi by malo byť neabsolvovanie kompletného programu v rámci SP. Robili to Nóri a to 
pravidelne, urobili to kompletne aj švédski muži a na podobnú taktiku sa podujal aj Martin Fourcade. Nie je to 
robené len z dôvodu, aby sa organizmus predčasne neunavil, ale aj z dôvodu, aby forma len postupne gradovala a 
aby sa nestalo, že sériou mnohých závodov v jednom slede za sebou sa nespustila top forma príliš skoro. Mnoho 
závodov má aj riziká v tom, že organizmus môže a väčšinou aj je náchylnejší na zranenia a predovšetkým na rôzne 
choroby, ktoré by šance pretekárov posunuli takmer na úplnú nulu.  
 

Nóri by mali byť v špičkovej forme. Nielen z dôvodu, že sú to veľmi kvalitní závodníci, či už v 
mužskej alebo ženskej kategórií, ale aj z dôvodu spomínanej postupnej prípravy v snahe 
gradovať formu až na sezónnom vrchole. Trate by mali tiež zohrať pozitívnu službu pre drtivu 
väčšinu nórskej ekipy, najmä Trio Tora Berger, Emil Hegle Svendsen a Ole Einar Bjoerndalen 
budú doslova vo svojom živle. U zvyšku to nie je také zrejmé a okaté, ale nevidím tam nikoho, 

komu náročné trate vyložene ublížia, príp. spôsobia nemožnosť útočiť na tie najvyššie priečky. 
 
U Nemcov to má dva základné uhly pohľadu. Nemyslím si, že výsledky budú na úrovni 
výsledkov z Anterselvy. Tam im to sadlo, zároveň by som povedal, že boli krajinou, ktorá 
bola najviac motivovaná ukázať nejaký výsledok, príp. formu ešte pred ZOH. Keby som to 
otočil, tak keď to, čo predviedli v Anterselve je ich maximum, tak na OH to môže dopadnúť 
slušným fiaskom. Ako to už býva, pravda bude niekde uprostred oboch extrémov.  
 

Francúzi. Keby som ich bral ako celok, tak by som zrovna nejásal, resp. neoplýval veľkými 
očami. Lenže ono stačí, že ZOH vyjdu Martinovi a dojem z celého počínania francúzskych 
biatlonistov je len v kladných hodnotách. Ženy, tam nádej vliala, aspoň nejakú, v Anterselve 
Anais Bescond, lenže to je závodníčka, ktorá môže prekvapiť nanajvýš jedenkrát za rok a to sa 
už (žiaľ) stalo. Dorin po zranení, veľká záhada, Brunet bez bežeckej formy, na ťažkých tratiach 

dokonca bez akejkoľvek šance aj pri 4 nulách v individuálnom závode, ten zvyšok má najmä dotvoriť štafetu, 
úspechom by bolo akékoľvek umiestnenie do top15 v ktoromkoľvek z individuálnych závodov. U mužov, v 
podstate aj u žien, bude limitom ťažká trať. Limitom bude aj pre Martina, samozrejme pre toho takým, že nebude 
na trati rýchlejší ako Emil, dokonca by mal byť o niečo pomalší, čo znamená, že stratí svoju hlavnú výhodu oproti 
najbližším súperom.  
 
Domáci Rusi, neznáma, ktorú si väčšina vyloží tak, že by mali zažiariť. Lenže v biatlone je to 
pomerne zradná výhoda, až sa mi chce napísať, že výhodu v tom nevidím. V ženách nechýba 
kvantita, lenže kvantita má kvalitu okolo top10 a za také umiestnenia sa medaile naozaj 
nezbierajú. Nádejou nech je stúpajúca forma Olgy Vilukhiny, zvyšok mimo Yany Romanovej 
bez náznaku čohokoľvek, čo by sa dalo pretlmočiť do slova „forma“. A pri ruských ženách mi 
ani spojenie náročná trať a výborný výsledok nejdú moc dohromady. Ruskí muži, kvantita takisto nechýba, v 
tomto prípade ani kvalitatívna kvantita. Samozrejme, Rusi tam majú rôzne typy závodníkov, bolo by hlúpe ich brať 
ako celok, ktorý rozmetá s celou svetovou konkurenciou na domácich olympijských hrách. Evgeni Ustyugov, je 
stabilný, nebol moc vidieť počas sezóny, vie sa pripraviť na veľké akcie, už vie, čo to je mať na krku zavesenú zlatú 
medailu zo ZOH, ťažké trate by mu nemali robiť veľký problém. Naďalej čakám, že k prekvapeniam bude patriť 
Dmitri Malyshko, ako silový typ závodníka má k tomu všetky predpoklady. Neverím Shipulinovi, neviem, čo čakať 
od takého Garanicheva. Loginov, tam si úspech viem predstaviť, aj keď bude to mať ťažké.  


