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! ákIadnÍ odpoved .ie vcel ku jednod u chá:

J protoz. síla obou muŽŠl'ev byla pros1ě nepo
E ror'natel ná. Sovéts|qi svaz reprezentovali
ti nejlepší hráči v čele s Tletjakem, Michaj1ovem'
ChaTlamovem a Petrovem. A]e už zďe byly
i budouci superhvězdy: Fetisou Makaroi Krutov'
Za posledních dvacet let pTohŤála sborná na
olympiádě jedlný zápas a byla bezkonkulenčně
největším favorÍtem celého tulnaje'

Naproti tomu Spojené Státy replezentovali
ýhradně studenti z univerzit' Věkoqí průměr

Zázrak na Ied
s
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Sportovních udá|ostí, které novináři později překřtiIi na ,,zázrak,,, se v historii
odehrá|a ce|á řada. Nejs|avnější však můŽe být jen jedna. V očích většiny sportovní
veřejnosti (minimá|ně na evropském a severoamerickém kontinentu) je to hokejový
zápas mezi Spojenými státy a Sovětským svazem na zimních o|ympijských hrách
1980 v Lake P|acid. Americký časopis Sports |||ustrated ho označiI za největší
sportovní udá|ost 20. sto|etí, te|evizní stanice ESPN za nejdů|eŽitější sportovní
moment, který se odehrál v letech 1979 aŽ 2004 a Mezinárodní hokejová federace
za nej|epší příběh ve své sto|eté historii. A proč to všechno?

qímu by] 21 ]et. Jedna]o se nejmladší qým v celém
turnaji a zároveň i nejmladší' jaký kdy Ameriku
na ol}rynpiádě reprezentoval. Se Sověty se tih1e
kluci Štřetli v posiedním příprar'ném zápase před
turnajem v New Yorku... a prohráli 3:10!

JenomŽe tlenéT Američanů Herb Brooks bvl
báječný stratég a psycholog. Ze sqích nadšeně boju
jících studentů vJ,tvoř1l Qfon' kte4i všechny papírové
pŤedpoklady úplně roztrha] na kusy. Američané se
Štále zlepŠovali' a nakonec hrá]i mnohem lépe, neŽ
bylo vl a Štně teoreti c kv vrj bec možné.
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V základní skupině remizovali se Švédy 2:2,

ostatní čq'{i zápasy qlhráli. Napřík1ad českoslo.
venssi ýběr odešel se šokující prohrou 3:7. Do
tabutky flnálové skupiny se jim tedy počítal bod
ze zápasu se Švédském a čekala je dvě nejlepŠí
muŽstva Z dluhé skupiny: Sověts]qí svaz, který
všechny své zápasy qlhráI, a druhé Finsko.

22. února 1980, ve rryprodané hale ol],'rnpic
Cen1re s 8500 divá ky. naŠtupuji tedy Amcricané
k zápasu se zdán1ivě neporazite]n}íln sovětsk;ím
ýběrem. Trenér BIooks jim v šatně před zápasem
řekne: ,,Narodili jste se, abyste hTá]i hokej. To' Že
jŠte tady, není náhoda. Tohle je vaše chvÍle...

Úvod zápasu ale probíhá podle očekávání:
v 10. minutě tečuje Krutov Kasatonovor,rr střelu
a Sovětshí svaz vede 1:0. o pět minut později však
\rladimir Tletjak pustí do brány lehkou stŤe]u
Schneidera a je ryror'rráno. Ale jen na chvíIi:
18. minuta, Makarov trefuje horní růŽek americké
branky 2:1.

Pak přijde pr'r'rrí k1íčoqý moment Zápasu. Do
konce praní třetiny Zb]ivá pět \'teřin, když Dave
Christian spíš z povinnosti napálí puk z vlaŠtní
po]oviny na sovětskou bránu. Tretjak vŠak střelu
dokáŽe pouze r,ryrazit pŤed sebe a dojíždějicí
Johnson dorazí kotouč \teř1nu před závěrečnou
Sirénou do sítě. Najednou je to Zase neTozhodně.

Po přestávce pošte legendáIní ruský trenér
viktor Tichonov do blány místo nejistého TYetjaka
jeho náhradníka Myškina. Později to označi za
největší chybu své trenéIské kariéry a zlomoý
okamŽik celého Zápasu.

Zatím se to vŠakještě neprojer,'rrje. Sověti jSou
ve druhé třetině jasně 1epší, na stŤe1y q'hrají 12:2'

a]e svou převahu \Tjádří jen jedním góIem: ve
23. minutě ho vŠtřelí Ma]cev.

V sedmé minutě závěrečné třetinyje na dvě
minuty $oučen v]adimil KTutov. PTo Ameriěany
ie to vzácná příležitoŠt, plotoŽe při qrovnaném
počtu hráčů na ledě se dostávají do gólodch
pří1eŽitoStí jen qýjimečně. Z jejich přesilovky odti-
kávají poslední \teřiny, když se puk od obránce
Stalikova odrazí přímo na hůi Marka Johnnsona'
kteqí nezaváhá a mezi Myškinoqfona nohama
vstřelí svůj druhý gÓ1. obecenŠtvo je ve valu.

Ta pravá extáze však přijde tep]-ve o 80 sekund
pozdeji. Americky kapitán Eruzione převezme
Za útočnou modrou čarou puk, a protoŽe je
na okamžik úplně nebráněný o n1čem dlouho
nepŤemýšlí a napá1í ho na bránu. Není to nijak
Skvě]á střela, a]e Myškinovi blání ve qíhledu
obŤánce Pěrnrchin, a puk mu znornr proklouzne
mezi nohama do branky. Přesně deset minut před
koncem je na ukazateli skóre senzační qÍsledek:
USA - SSSR 4:3.
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Američané se nadále snaŽi hrát aktivně, ale
ve skutečnosti už nepomýŠ1ejí na nic jiného' neŽ
jak qísledek za kaŽdou cenu ubránit. A daří Se
jim to. Tichonov v poslední minutě překvapivě
ani neodvolá brankáře, protoŽe s1oql obránce
Stallkova: ,,My jsme nikdy šeŠt na pět nehTáli.
Tichonov tomu nevěřil...

A tal pÍÍcháZejí pos|edni \.teřiny Zápasu. Ši||cí
publikum je odpočítává nahlas a komentátor tele-
Yizní stanice ABC AI Michaels Zařve do m1krďonu
nesmltelnou hláŠku: ,,Do you believe in miracles?
YESI.. (''věŤíte na zázraky? ANo!..)

Současně se závěrečnou sirénou naskáčou
Američané na led a jako Smyslů Zbavení se tam
objimají' Tlenér Brooks utíká do šatny ' moŽná
nechce, aby bylo údět' že p1áče. A Sověti? .Ii jako
by Stá1e nemohli uvěřit tomu, co se právě stalo.
TŤenér Tichonov si pak vezme v Šatně stIanou
nejzkušenějŠí hráče _ TYetjaka, Char1amova'
Michailova a PetŤova a kaŽdému z nich řekne do
očí: ,,Tohle je tvoje prohla...

Jakoukoliv naději, Že by snad moh]i tuÍnaj přeci
jenon1 \TrhŤát, vezme Sovětům poslední zápas
USA s Finy. Ještě po dvou tŤetinách Američané
prohrávají 1:2, a]e znonr dokáŽou SkÓre otočit.
Vyhrají 4:2 a mohou Slavit senzačni triumÍ:

Zázlak na 1edě ie dokonán. x

NOVINKA!
M|adý svět Křížovky
s citáty sIavných osobností
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