
Nenúpodný sportovec z Hodoníno mú titul Mistro světo
TIODONIN - Je to moc skrom-
ny sportovec, zakterého hlavně
mluví jeho dosažené vysledky.
O sobě nechce moc hovo it, a i
proto jsme se.g ríspěchu na lo -

ském veteránském Mistrovství
světa dozvěděli vlastně čirou
náhodou až nyní. Proto vznikl
tento rozhovor, kde atlet hodo-
nínského AK ALOIS Z^P^L^
(46) z Hodonína poodkryl své
závodnické nitro.

f Zítčastnil jste se v lo ském
roce veteránského MS v atleti-
ce a domri do České republiky
jste p ivezl nečekaně zlatoa
medaili. ,Rekněte nám něco k
samotn m závodrim.

,,Toto mistrovství probíhalo ve
šláto California ve městě Sacra-
mento v Americe v době hlavních
ptázdnin po dobu jedenácti dnri.
Závody se odehrávaly V Ínno-
ha sportovních areálech města,
pÍeváŽně to byla ale univerzitní
místa. Hlavní závoďy a zejmé-
na finálové soutěže Se konaly
v areáIu tamní státní univerzity
SAC. V Americe jsem byl popr-
vé a m žu ptozradit, že to je pro
atlety země zaslíbená. Atmosfé-
ra těchto závodťr byla neopako-
vatelná, vzrušující, neboť každy

skvěIí a ambiciozní. Myslím si,
že právě z jejich ambicioznosti
měli bychom si brát pffklad."

l To byl z ejmě váš dosa-
vadní sportovní vrchol...

,,...To je pravda. Splnil jsem si
sen a nechal si na stupních vítězri
zattát českou hymnu. Samotné
závody byly složité i pro svoji
niáročnost, napffklad to byl časo-
vy posun; ktery otganizmus ,toz-
háže" na p echodnou dobu. Trvá
to tottž několik dn , než se s tím
srovnáte. P i odjezdu Za mo e
jsem tajně doufal, že navážl na
d ívější rispěch, kdy v roce 2009
jsem ve finském Lahti dosáhl na
stffbro, aLe takovy rispěch jsem
fakt nep edpokládal. Atletiku
jsem si zamiloval již od dětství,
kdy jsem p ed více než pětat i-
ceti lety objevil její kouzlo na
stadionU ,,U Cerven ch domkťl"
v Hodoníně. CeIy' sv j sportov-
ní život jsem snil o prosazení
na vrcholovych soutěžích, ale
až jako veteránjsem to zažil na
vlastní križi. Vysledek ze Sacra-
menta byl pro mě nakonec žas-
n ' a tak trochu nečekarry."

r objíždíte veteránské záv o-
dy již dlouhq a kam jste se všu-
de s atletikou již podíval?

dokazovat, že nepatÍí do staré-
ho železa a mťrŽe tak svou kon-
dicí a vykony dokázat hlavně
sobě satnému, že ani ve špor-
tu nej sou konečné hranice.
Yeteránské soutěže pravidelně
objiždim. Mám je rád, protože
na vlastní oči vidím to ptavé
sportovní divadlo. Lidé i p es
svrij věk jsou tady maximálně
soust edění k vrcholnym vyko-
n m a nikdy bych netušil, jak

problémy. d'avím se rekreačním
sportem a jsem tád, Že mťrj orga-
nizmus není zásadně proti."

l Vaší hlavní disciplínou
je skok do vyšky. Jak máte
vlastně rekord a ztstává pro-
stor i na další atletické disci-
plíny?

,,Mám osobní rekord ještě z
doby, kdy jsem vojančil V RH
Kutná Hora. Bylo to v hale i
venku a laťku jsem V roce' 1986

skvělych atlet , kte í za svojí
sportovní kariérou udělali tlus-
tou čáru ajednoduše nepokraču-
jí v tom, co měli tak ráďi. A to je
velká škoda. U mě tedy vyhrává
skok do vyšky, což je disciplí-
na, která mě hodně ovlivnila. Té
se věnuji nejvíc, i když občas
otestuji t eba i dálku nebo troj_
skok."

l Vy jste však součástíjedné
sportovní rodiny, kde se atleti-
ce věnují všichni. To je hodně
zajímavé a dosti nezvyklé.

,,Je žasné sdílet sportovní
radost Se svymi dětmi p ímo
na stadioně. P ed pár lety by
podobná myšlenka byla pro nás
jen stěŽi p edstavitelná a nyní,
kdy se mtižeme všichni čty i
z;Ú.častnit závodtl první národní
ligy za náš mate sky klub AK
Hodonín, je sen realitou a to už
několik sezon. Syn Jakub ská-
če taky vyšku, takže se S ním
potkávám ve společné soutěži a
je velmi p íjemné ahlavně p irg.
zené s ním prohrát, nicméně mu
ještě něco do rodinného rekordu
chybí. S dcerou Andreou' která
běhá sprinty, ffiá manželka 'ri-
ka stejnou pozici. Casto se ale v
disciplínách potkávaji jako sou-
pe ky, kde právě dcera ženskym
rodinnym rekordťrm již vévodí.
S manželkou je to pro nás p í-
jemny st et generaci a oba pev-
ně doufáme, Že si jej,.budeme
užívat co nejdéIe."

I Víme o vašiženě, že spolu
s vámi se zríčast uje veterán_
.ky.t' soutěží. Jaké má vysled-
ky a v jaké disciplíně se pre-
zentuje?

,,iVIezi veterány se registro_

p ípravě na každ závod a mys-
lím si, že atletiku stejně jako já
miluje a jiirozumí."

l stále se bavíme o veterán-
skych kategoriích, ale většina
čtená ri z ejmě nebude mít
v tom tak jasno. Zkuste tedy
popsat jednotlivá rozdělení v
této kategorii.

,,Veteránské' kategorie jsou
rozděIeny po pětiletych cyklech.
Stát se jim mižete po dovršení
35 let, a pak se to dělí na jednot-
livé cykly. od 35-39,40-44,45-
49 a dáJ'e bez omezení. Na drá-
ze v zahraničí jsou zcela běŽné
kategorie sportovcri nad 90 let,
a p ed těmito vykohy již musíte
jenom smeknout."

l Ještě naposledy k Ms
v Americe. Máme na mys-
li finanční stránku, protože
takovy závod^stojí jistě nema_
lé finanční prost edky.

,,Účast na každém podob-
ném podniku si hradí náš Spor-
tovec sám. Musím konstatovat,
že mezi v' ptavami Z riznych
koutri světa je propastny toz-
díl. V pravy ze západní Evropy
a UsA jezdí tymově a organi-
zovaně S kornpletním zázemím
trenér , masér a matenáIního
zabezpečení. Naopak pro nás
jsou vrcholné veteránské závo-
dy finančně stejně nákladné jako
t eba běžná dovolená, kterou si
v p edstihu i plánujeme. Platíme
si cestovní vylohy, ubytov ání,
stravu a pojištění. Tyto vyznam-
né atletické soutěže mají podob_
ny systém otganizace jako je
to nap íklad u velkych atletic-
kych .akcí či olympijskych her.
Systém registrace, pÍezentace,



sportovec sem p ijel z ročit své
tréninkové tisilí s eílem dosátr-
norrt co nejlepšího vyslédku, Já
osobně jsem si užil atmosféry
maxirnáIné a právě v tom bytry
pro mě tyto závody neopakova_
telné. Zaž||jsem masovou snahu
o medailová umístění v jednot_
liv ch disciplínách a v tom Wá-
vě Američ ané ukázali' jak jsou

',,Jako veterán jsem začal S.oU-

téŽit do 40 let. Byl
jsem dtáze bojovat
ce\ ale najednou,
zjistíte, že'pro vyrazně mlad-
ší soupe e jIž nejste takovou
konkure_ncí a proto jsem spat il
další: smysl mého sportovního
snažení ve -vete tnské atleti_
ce. Člověk si totiž musí stále

ouornr ,a vyKorrnl Jsou sporuovcr
v této věkové kategorii. Kro-
mě šampionátli republikovych
jsern se z častnil zatimdvakrát
Mistrovství., Evropy, (Polsko , a
Maďarsko) a byl jsem'na t ech
světovyeh šampionátectr; a sice
v ltálii, Finsku a USA."

l Jak'vypadá taková p í-
praY
vám
vžďy .:

deyšírn jeho zdravotní strán-
ka.

,,Pfizn6vám, že' tréninkrim
věnuji méně času, než bych měl.
U mě je to tak pět dnri v tydnu,
ale vě ím,. že pokud mě 'z,diaví
vydtží, tak se dál posunu. Zdra-
ví je u mě klíčové a jsem zatim
šťastny, že jsem neměl ,větší

a lyÓ l Z;oolill' ve vysce z!'I -CIÍl.

" Tady jsem měl tu čést b 'tkrátce
pod trenérem, Jaroslavom Hanu.
šem, kter byl nejen skvělym
atletem, ale také evropskl'm a
světovym veteránsk m šampio-
nem. Mimochgdem to byl právě
on, ktery jako amatétskJ vyškď_
sk 'odbornik objevil neskuteě-
ny talent Jána Zvary, b valého
československého rekordmana'
ktery skoěil 237 cm. I veteráni
mají své republikové šampioná-
ty; ale p i první časti jsem byl
hodně rozpačit ., Na fuskych
stadionech= to ž mnoho., svych
v
p
p
věfim, Že se situace do budouc-
na změní. U nás je tot1Ž mnoho

vdl;d suucasrl0'':spotu se mnou.
'Začala postupně sbírat vav í-
ny nejprve .'na národních šam-
pionátech a postupně sé zaéala
objevovat na evropsk ch i svě-
tovych akcích. Je specialistkou
na' sprjntérské traté, hlavně na
zoo,a 400 metr . Myslím si, Že u
nás pat í ve veteráriské katego-,
rii k nejlepším. Loni v Americe
nap íklád 

-oou 
áhla vynikajícího

osobního rispěchu, když postou_
pila v běhu na 200 a 400 metru
bp finále; kde nakonec v pestré
a' nátočné ,konkurenci hlavně
americk ch sprinterek dosáhla
na osmou a sedmou.p íčku. To
je z mého pohledu mimo ádn

spěeh a za odvedenou práci,pi
tréninku zasloužená odměna.'
Moje ženaje pro mě vzorem v

moznycn qopmgovycn & [ocfi-
nickych kontrol, konffol náÍadí 

'

a sportovníÓh pom cek' dodržo-
aIí, ale také
p e&up cich
,' co, nabizi

tudíž běŽné soutěže vrcholo'
v ch sportovcri."

l Udržujete, kontakty se,
,asvymi soupe i a jak si vlast-

ně organizujete mezinátrodní
závody?

my atleti jsme jedna velká rodi_
na, která si má vždy:co .fict, Je
prostě rižasné se setkávats lid-
rniz;rŮzn ch koutri světa aÍozu-
mět si s nimi díky sportu. 

'Co 
se

tyče cestování na mezinárodní
akpe, tak tady,jezdime s martžel-
kou samostatně. Plánujeme si
oba v_olno jak nátm,tď pracovní
povinnosti dovolí, neboť podni-
káme a jsme soirčástí nJ p íliš
velké společnosti."

l Pomalu nám končí druhy
měsíc v roce, nabízí se proto
poslední otázka. Jaké máte
plány pro'rok 20lz?'

,,V tomto roce miím několik
sportovních cílÍi. Chtěl bych
se ,ztlčastnit halového Mistrov_
ství Evropy ve finském městě
Jyváskylá, které se bude konat v
dub-nu a pak MistrovsWí Evro_
py na dráze \ nás v Ceqh6ch,
jenž,]se uskuteční v měsíci srp__

nu. A v néposlední adě 'chci
pomoci druŽstvu AK Hodonín
v národní ,lize Za p edpokladu,
že budu nominován. Rád bych v
této sezoně poko il svr j osobní
veteránsky rekord, ktery je 190
cm.tt , ,

TaWe za Všechny čtená e
I deníku Nové Slovácko p eje;
me pevné zdtayí a držírrle palce
p i poko ení osobního rekordu.

N5 Žť -2, "2*11- Josef Polášek


