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Paradoxy Primavery
Jednou na té bezmála třísetkilometrové distanci
pomůže na první místo kolegovi z Lampre Fondriestovi
a sám pak obsadí 121. příčku. Jindy nezachytí zdrcující
atak pozdějšího mistra světa Bettiniho a musí vzít zavděk
znovu „jen“ pozicí v první desítce. A když už se Ján
Svorada v roce 2002 nadechuje k hromadnému dojezdu,
v jakých sbíral po celý život ty největší úspěchy, je na Via
Roma nejsilnější jeho odvěký sok Cipollini a před Svoradu
se navrch vmáčkne na šestém místě jiný Čech – Tomáš
Konečný, který tak dodnes v klasice Milán-Sanremo drží
české výsledkové maximum.
Je to ale právě Svorada, který má mandát tuto jarní
italskou jednorázovku hodnotit, protože v profesionální
kariéře, kterou za prvé kompletně strávil v italských
týmech, ji při jedenácti účastech poznal skrz naskrz a byl
taky řazen do kasty cyklistů, kterým Sanremo dlouho
patřilo. Tedy spurterům.
Stačí pohled do listiny laureátů a co jméno, to pojem
v oboru hromadných dojezdů: Kristoff, Ciolek, Gerrans,
v roce 2009 Cavendish a dál do minulosti Freire, Petacchi,
Zabel, Kelly, Saronni i všehoschopný Kanibal Merckx…
Pak ale zrak obrátíte k nejmodernějším dějinám závodu
a pocítíte změnu poměrů. Těmi posledními z cyklistů, co
mají rychlé nohy a velké svaly, jsou Němec Degenkolb
v roce 2015 a Francouz Démare hned v sezoně po něm.
A pak už nastala revoluce: vítězem je v Sanremu
Kwiatkowski, polský klasikář silný v kopcích a dlouholetý
pomocník Frooma ve Sky alias Ineosu; Nibali, vítěz
všech tří Grand Tours; francouzský všeuměl Alaphilippe,
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který jako by se nezastavil před žádnou výzvou, nebo
i cyklokrosový exšampion Van Aert.
Takže opravdu sprinterská klasika, kterou už sprinteři
nevyhrávají? „To já bych sprinterskou klasikou spíš
nazval Paříž-Tours,“ odkazuje někdejší elitní spurter
pelotonu k podzimní jednorázovce ze západu Francie do
její metropole. „O Sanremu se tak sice mluví, protože za
určitých okolností má i sprinter šanci přejet poslední dva
kopce, které většinou rozhodují, a do cílové roviny pak
přijede větší skupina. Na druhou stranu je to nejdelší
závod sezony, měří 300 kilometrů, a při této délce
extrémně narůstá únava závodníka. Závody do
200 kilometrů jsou relativně v pohodě, ale nad tuto
hranici a o to víc nad 250 kilometrů nevzrůstá únava
lineárně, tam jsou to rovnou skoky.“
Takže už možná rozumíte tomu, proč se o Primaveře
říká, že je to nejlehčí z klasik, kterou je však nejtěžší
vyhrát. Odysea z Milána na italskou riviéru do Sanrema je
nejdelším závodem v profesionálním kalendáři, jenomže
překážek je na trati jen velmi málo, a tak se do tahanice
o prvenství tlačí víc uchazečů než v sice kratších, ale o to
selektivnějších kláních. A protože mnohdy se v minulosti
končilo hromadným spurtem, bral se závod za přebor
rychlíků pelotonu.
Před Svoradou však Sanremo zas a znovu odvracelo
svoji tvář a on věděl proč: „Tam už tolik nerozhoduje
rychlost jako to, komu ve finále zůstane víc sil. Ten
závod vypadá strašně jednoduše, ale ke konci už je každý
kilometr navrch znát. A spurtovat po 300 kilometrech je

