
Vyvrcholení Evropského poháru v drytoolingu a dvojité zlato pro Lucku Hrozovou

Rakouská víska Unken  hostila v sobotu 19.2. poslední ze t í závod  Evropského poháru.
Rozhodovalo se zde tedy i  o celkových vít zích celého seriálu EP.

edchozí závody:
6.11.2010 Innsbruck – ú ast z R a výsledky: Hrozová 1., Mat jec 10., Olt 17.
11.2.2011 Fieberbrunn – ú ast z R – plánovaná Luckou Hrozovou, ale díky špatným
informacím o datumu konání p ijeli o den pozd ji.

Na tento poslední závod se od nás chystala pom rn  veliká výprava, složená ze dvou
sp átelených skupin - aut a to jednoho z Prahy a jednoho z Brna.
My (skupina P ve složení Libor „Rebel“ Hroza, Lucka Hrozová, Martina Slabá a já-Míra
Mat jec) vyrážíme v pátek v podve er, p espáváme v aut  (Transit, l žková úprava
homemade by Rebel) poblíž místa konání a ráno jsme v as na závodišti. První dojmy ze st ny
jsou lehce smíšené – pom rn  nízká a p edevším tém  kolmá. Je nám jasné, že obtížnost cest
bude muset být tvo ena technickými kroky, malými chyty a tím pádem to všechno bude více
o náhod . Na míst  už je také skupina „B“ tvo ena Radkem „Zobanem“ Lienerthem, Martinou
Kratochvílovou a Alešem z Tendonu.
Nakonec nás závodí p t z R – Lucka, Martina Kratochvílová a po menším rozmejšlení i
Martina Slabá - drytoolový benjamínek. Za chlapy já a Zoban. eské holky tvo í polovinu
závodního pole, v chlapech je 34 startujících. Jsou p ichystány t i kvalifika ní cesty pro kluky
i pro holky, dv  jsou shodné, holky mají pak ješt  jednu leh í a chlapi jednu t žší. Chlapské
cesty jsou pom rn  lezitelné a tak nejde jenom o to dát top, ale pokud možno ješt  v dobrém
ase. Mn  se poda í dát t i topy a postupuji z 10. místa do semifinálové dvanáctky. Zobanovi

to bohužel v jedné cest  ust elí pom rn  nízko a tak z stává o ty i místa za branami
semifinále. U holek padne taky pár top , v etn  Lucky, ale do finále jde všech 6, a tak jim
nemusí být líto, pokud n které n co nevyšlo.
Chlapské semifinále je stejn  jako "kvalda" stylem flash, bohužel bez p edlezení. Takže první
závodník jde OS, spadl v prvním kroku, další asi v pátem- v dlouhatánském nátahu…a jdu na
adu já, moc jsem toho nestihl okouknout. Poda í se mi tento krok p ejít a pak ješt  pár temp,

než mi smekne cepín z mizerného chytu. Nakonec ješt  t i semifinalisté spadnou níž než já a
kon ím na 7. míst . Do finále jde šest borc , škoda.
Ve erní finále je parádní šou a super atmosféra dává zapomenout na po áte ní roz arování
z parametr  st ny. St na je krásn  nasv tlená, pod ní dav fanoušk ekající na ty nejlepší,
kte í jsou p ímo pod st nu dovezeni Hammerem.
Z ženské izolace vychází jako první Martina Slabá a pouští se do cesty. Prvních cca 7 m je
v ledu, poté p echod do p evisu do šuky (paragánu, ty ky a kdo ví, jak se tomu ješt íká)
a z ní dlouhý nátah do dalšího dobrého chytu. Tento krok se bohužel pro Martinu stává
nep ekonatelným. Další nastupuje také Martina, tentokrát Kratochvílová. Dostává se p es led,
našponuje dlouhý nátah z šuky a pokra uje dál ješt  asi t i kroky, kde jí vyjede cepín
v rozpažce. Horší je, že se p i tom cepínem bouchla do horního rtu, který si roztrhla. Po finále
jedou na šití. P ed Luckou jde Christina Huber, díky její ú asti na všech EP (z ehož na
minulém, kde Lucka chyb la, byla druhá) má nejv tší šanci na celkové vít zství. Cesta není
tak obtížná a tak se dostává do topu, kde ale již není schopna cvaknout. P edposlední (díky
sou tu as  v topech z kvalifikace) jde Lucka, dlouhé nátahy z paragán  ji ned lají problém a
podle o ekávání dává top. Následuje už jen Christine Schlesener (vít zka p edchozího
závodu, ovšem na prvním chyb la), která se sice dostává do topu, ale nezvládne p idat druhou
zbra . Lucka je v tomto závod  jasn  první a myslí si, že celkové vít zství seriálu EP musí
pat it Christin  Huber, která objela všechny t i závody a zde je na t etím míst . O to v tší



ekvapení je, když po vyhlášení prvního místa v tomto závod  vyhlásí Lucku i jako celkovou
vít zku EP, který vyhrála i p es absenci jednoho závodu.
Finále chlap  je velkolepá podívaná, plná zvu ných jmen. Nechybí tu mistr všech mistr
Markus Bendler, dále Albert Leichtfried, Herbert Klammer, Benedikt Purner….to jsou jména,
která jsou ve sv  cepín  známá. To že zde i celkov  vyhrál Markus ur it  nikoho
nep ekvapí, druhý zde i celkov  Albert. Já se dv ma závody kon ím na solidním celkovém
10. míst .
Po vyhlášení výsledk  ješt  chvilku posedáváme se sva kem, ale naše plány tímto závodem
nekon í, a tak se ješt  ve er p esouváme do St.Johanu, kde se v ned li a pond lí chystáme do
Diebsofenu n co uko istit, ale to už je jiný p íb h…..

Míra Mat jec


