
t|etl€ Lnka Masná, která zavÍtala do Hodonín4 přivezla z halového miďrovství Evropy bronz ze štafety. Přesto se stále soustfudÍ na svoii hlavnítrď na osmistovce:

Stafetu beru i přes zisk bronzové medaile jako bonus
Ýv,

MAREI( TESI!(

Brno - Cel: Život závodí v
autě a paradoxně nejvic za-
záŤina motorce. MoŽná s ta-
kovym pocitem odjÍŽděla v
neděli z ha|ového mistrovstvÍ
Evropy v Goteborgu atletka
Lenka Masná. Brněnská os-
mistovka ka, která hájí bar-
vy olympu Praha, si ze Švéd-
ska dovezla bronz ze štafety
na čty ikrát čty i sta metrri.

S novym sest ihem společ-
ně s Denisou Rosolovou, Jit-
kou Bartoníčkovou a Zuza-
nou Hejnovou dosáhla času
3:28,49. ,,NechtěIa jsem hol-
kám souhru pokazit, ale ner-
voznijsem p ehnaně nebyla,"
povÍdá sedmadvacetiletá p'il-
ka ka, která štafetu běŽela na
velké akci vribec poprvé.

Užíváte si největší tispěch kari-
éry?

Jasně. Zatímje to určitě
m j největšÍ uspěch. VŽdyc-
ky se soustredím na vysledky
na osmistovce, ale medaile je
medaile.

Hodila jste těsn nepostup do
finále osmistovky po ziskU lll -
daile za hlavu, nebo je štafeta
spíš náplast?

Spiš medaili citím jako ná-
plast na smolnou osmistovku:
Doběh semifinále osmistovky
vyzněl jako mrtvy závod se
stejnym časem jako irská
soupe ka. Svédi nechtěli pus-
tit do finále sedm lidi, takŽe o
postupu mezi nejlepší rozhod-
ly tentokrát misto setin tisÍci-
ny. KdyŽ jsem na šampionát
odjÍŽděla, brala jsem p Ípadn:
uspěch na osmistovce jako
dort a štafetu spÍš jako t eš-
ničku navÍc.

' BěžeIa jste jako t etí. Go vám
blesklo hlavou, když už jste
čtvÉ rÍsek Zuzany Heinové ne-
mohla ovlivnit?

Ani nevÍm. Po prvni Zuz-
čině dvoustovce jsem byla v
klidu. TuŠila jsem, Že medai]e
klapne.UŽ na mě pricházela
euforie a radost. Medai]ové
pocity jsem zaŽÍvala poprvé.

Z vašeho kvarteta jste měla
druh neilepší díIčí čas.

V HoDoNÍttĚ. Běžkyně Lenka
Masná. Foto: Deník/Libor Kopl

Moc mě potěšilo, Že jsem v
našÍ čty ce nebyla s časem
posledni. JenŽe je to zktesle-
né. Denisa Rosolová měla na
prvním useku pevny start,
takŽe má logicky pomalejŠÍ
čas. S Ietm: m startem se Se-
tiny lehce ukroj.Í. Na t etím
useku by taky šla pod dvaa-

padesát sekund jako Zazka
Hejnová.

odkdy jste se na štafetu p i-
pravovala?

Věděla jsem to od ledna,
kdy Zuzka Bergerová musela
na operaci. Bylo jasné, Že se
nestihne na ováI v zimni se-
zoné vrátit.

P lpravovala jste se na ni speci-
álně?

Ne. Žádnou extra p Ípravu
jsem nepodnikla. Soust edila
jsem se na osmistovku.

MěIa jste strach z p edávky?
Jasně. Nechtěla jsem hol-

kám souhru pokazit, ale ner-
v oznÍj sem prehnaně nebyla.
P edávka mi dlouho nešIa.
Trénovala jsem ji ve Švédsku
i těsně p ed startem. Nako-
nec jsem p edala kolÍk uplně
v pohodě'

Limitovalo vás ve štafetě zra-
nění ruky z pádu v cíli osmis-
tovky?

Věděla jsem, Že štafetu po-
běŽÍm. Pravá ruka a klÍční

kost jsou sice doteď zranéné,
ale nohy byly v po ádku. Vě-
děla jsem, Že štďeta nám vy-
jde, i kdyŽ nás nikdo nebral
jako jedny zfavoritek.

Je horší kolík p evzít, nebo p e-
dat?

Ptevzit. To mě trápÍ víc.
P edáni je jednoduššÍ, proto-
Že člověk uŽ má menši zodpo-
vědnost a jen čeká, aŽ ruka
p ed nim Štafetu trefi do dla-
ně. 

t

Nep estoupíte po spěchu na
poloviční trati z osmistovky na
čtvÉku?

Holkám jsem v legraci i-
kala, ať si na mě dajÍ pozor,
aŽ natrénuju čtvrtku . JenŽe
to jen s usměvem. HlavnÍ je
pulka a i na nÍ vidim, Že me
daili zÍskat m Žu. Stafetu be-
ru jako atleticky bonus.

Zaostaly jste jen o dvě setiny za
národním rekordem. Má tato
sestava sílu rekord zlomit?

To se nedá ict. Štafeta ie
komplikovaná disciplina s
predávkami, s diskvalifika-

cemi a ve veliké konkurenci.
Navic formu pot ebujÍ čty i
holky v jeden den. Teď chyběl
kousek. Náš v1 sledek je cen-
ny, protoŽe rekord ďrŽi sen-
zační parta čtvrtka ek kolem
LÍdy Formanové a Heleny
Fuchsové.

Mohly jste rekord poko it už v
neděli?

Zuzka po doběhu Ííkala, Že
kdyby fÍnišovala d Ív, tak
dvě setiny doIti srazi a rekord
je reáIny. JenŽe situaci dob e
a zkušeně vyhodnotila a bě-
Žela na jistotu pro medai]i,
coŽ bylo cennějšÍ nqŽ riskovat
ztrátu sil na konci.

Pat íte do štafetové sestavy i
pro zbytek sezony?

MěIa bych tam pat it sta-
bilně, protoŽe dlouhodobě
běhám na čtvrtce t etÍ nej-
rychIejšÍ časy v republice za
Rosolovou a Hejnovou. Navíc
jsme ve Švédsku zaběhly po-
Žaďovan: limit na mistrov-
stvÍ světa, kam má odjet stej-
ná sestava' i kdyŽ pochopitel-
ně s náhradnici. ,íÍ,3,2oÍ3


