
HoDonfiq - oštěpa vÍrÉz-
sLAv vnsnr,Ý (29 tet - Dukla
Praha) pat í momentrálně mezi
špičku světového oštěpu. Jeho
osobní rekord z roku 2012 má
hodnotu 86145 metrri a je t etím
nejlepším oštěpa em CR v his_
torii.

Po 1o ském čtvrtém místě na
Mistrovství světa v korejském
Tegu, kde vybornym vykonem
84,11 metďr obsadil nakonec čtvr-
tou pffčku, je plny očekáviíní letoš-
ních letních olympijskych her,
které hostí Londyn. MomentÁlně
se p ipravuje se svym trenérem a
tréninkovymi partnery v Jihoafric-
ké republice, kde z plného trénin-
ku již hazel první závod a vykon
8I,72 metru mu vzhledem k 1o -

ské vykonnosti zajistil p edčasně
ričast na oH v Londyně a mtlže
směle pokračovat V pffpravě na
tento vrchol, kde se pokusí vylepšit
své dvanácté místo z pÍedchozích
her v Pekingu (tam hodil v, roce
2008 své náčitlt do vzdáIenosti
76,76 metru - pozn. red.). V rivo-
du našeho rozhovonr ZdYzptomínal
sympaticky atlet na své začátky
ve sportovních atleticky-ch ťnďách
pŤi zákJadru škole ,,tI Cervenych
domk " v Hodoníně, kde k atletice
poprvé pičichl a získal zde prvnt
cenné vavffny. odkud jeho cesta
vedla p es ZIín až k nejlepšímu
oštěpafi všech dob, d itelt světo-
vého rekordu v oštěpu a momen-
tálně frenérovi Janu Zeleznému do
ptažské Dukly.

a Jak bychom mohli začít
takovy rozhovor něž klasickou
otázkou. Kde jste se poprvé.
dostal k atletice?

.Poorvé isem vstouoil na atle-

a Každopádně vy nelituje_
te, že jste u.atletiky _ královny
sportu _ zristal? Co vám vlastně
atletika dala?

,,Nelituji, neboť dělám teď to, o
čern jsem si jako kluk možná ani
neodvažoval snít. Ale vše má své
pro a proti. Vrcholovy sport není
Zase až taková pohádka. Atletika
mi splnila spoustu sn . Sport mě
naučil cflevědomosti, zodpověd_
nosti a vtibec sport hodně formuje
osobnost a mnohému vás naučí."

chtějí určitě nějaké dobré vysled=
ky, což také není vždy dob e, ale
bez vysledkťr to prostě z ejmě ne-
jde. Certovy kameny si pamatuje
asi kaž d ', je to pěkné místo kou-
sek od Jeseníku. Vybavím si hlav-
ně ty kopce, co jsme naběhali."

a Nyní se posu me dál. Co
po základní škole? Nejd íve to
byla hodonínská rrekonomka" a
pak p echod do Z|ína. ]';

,,Zastal jsem V Hodoníně na
obchodní akademii. Trénoval

že se kluk z Hodonína dostane
do rukou nejlepšího oštěpa e
všech dob?

,,To je trochu skok až do mych
23 let. Mezitím se stala ještě
spousta věcí. Zranlljsem si opa-
kovaně loket a S atletikou jsem
p estal plně. V roce 2005 jsem
se dostal na FTVS UK v Praze
a p i studiu bylo docela hodně
času, tak jsem si ekl, žeto Znovu
zkusím. I když loket ještě hodně
bolel, p esto jsem šel v sezoně
2006 asi i závodv. Povedlo se mi

lu Klimešovou. Jaká je p ípra_
va v takto nabyté skupině?

,,Hlavní je, že dokážeme spolu
takto fungovat a ve spoustě věcí si
pomiáhat apodporovat se. A spor-
tovní rivalitu se.snažíme nechávat
až na samotny závod."

l Kromě JanaŽelezného vás
pomáhá trénovat i další byvaly
skvěly závodník z Hodonína,
sprinter Tomáš D ímal, ktery
pro atletiku v Hodoníně doká_
za| získat 29 medailí na Mis-
trovství Čn, a p edtím i ČSSR.
Jeho otec prisobil v Hodoníně
jako vyborn .trenér. Jaká je
jeho práce ve vaší skupině?

,,Tomáš má V naší skupině
na starosti rychlostní p ípravu.
Rychlost, a to nejen ta běžecká,
je v oštěpu velice dtiležitá. Vne_
sl nám do p ípravy hodně novych
prvkťr, které se pozitivně promítly
na naši vykonnosti. Kromě toho
se nám stará o zdraví co se tyče
fy zioterapio a regen erace."

a Jak nyní probíhá p ípra-
va. Po čtvrtém místě na MS v
minulém roce je minimálním
cílem finále olympiády. Myslíte
v koutku duše i na,medaili?

,,JSme nyní na dvouměsíčním
soust edění v Jihoafrické repub-
lice. KťŽd sportovec vždycky
mus{ rnyslet vyše, než co zatím
dosáhl, tak'že po 4. místě netoužit
po medaili snad ani nelze. Ale
určitě to nebude lehké a často toz-
hodují i náhody a sportovní štěstí.
A to, jaká byla minulá Sezona' v
následující neplatí a všichni začí_
nají nanovo od nuly. To p]atr 'l
p ed kaŽd m závodem."

,,V síle mám oproti konŘrrentum
táky docela rnačné rezer'{y, bench-
press asi 140 kg, d ep jsem maxi-
mum kV li problém m s nohama
nikdy nešel, ďe myslím, že bych
letos 150 kilogramťl dď. P emístění
je 130 kg a trh 100 kg."

a Jaky je plán závodri v letoš_
ní sezoně. Určitě jsou vrcho-
lem oH v Londyně' ale co dál.
Máme tady na mysli t eba ME
nebo ríčast na DiamantovéLize
(DL).

,,Vše se bude odvíjet od toho,
jak to bude vypadat se zdravím a
momentální formou. Je možné,
Že si zazávodím 8. května v o1o-
mouci, ale ostry start sezony mě
čeká na DL v Šanghaji 19. května.
Pak následuj eZLatáffettav ostra_
vě a DL ve městě Eugene, které
Ieží v americkér4 státě oregon.
DáI se pak uvidí, bude záIežet
podle zdravotního stavu a p ed_

vedenych qisledkri. Jestli bude-
me závodit na ME se ještě uvidí,
ale zatím to v plánu máme."

a v letošní sezoně dostal váš
rodny klub _ AK Hodonín _ p i-
děleno po adatelství Mezistát_
ního utkání mužri a žen ďo 22
let, ve kterém si to rozdají Čn'
Maďarsko a Slovinsko. P ijede_
te podpo it organizátory a jako
,rdomácí" p edat medaile?

,,Pokud bude čas a chuť, tak d
p ijedu.'í

) Letos vás hodonínští atleti
nominovali do ankety sportovec
okresu jako ,rkrajánka" roku.
Bohužel podm u byla ríčast
na akci, a to byr drivod proč
iste ocenění nedostal. i kdvž

Zleva: Jakub Vadlejch' Petr Frydrych, VÍtězslav Vesel (v Kiltovce) a Tero Kristian Pitkiimáki (FlNsKo) a Nikol ogrod:
níková. Tréninková skupina kouče Jana Zelezného z JAR. FoTo: atchiv Vítězslav VeseI



rlcKou oranu pn pnJlmacKacn
do sportovní ttdy na ZŠ U Čer-
venych domk v Hodoníně. Ve
sportovních tŤidáchjsme pak měli
atletiku jako hlavní Sport."

a Vzpomínáte si jaké to na
sportovních t ídách U Červe_
nych domk bylo? Jací byli
karnarádi a nebo kolik vás u
atletiky jako takové zristalo?

,,Za začátku se mi tam nechtě_
1o, změna školy a tak podobně.
Ale pak už jsem si zvykl a bylo to
fajn. Postupem času se vytffbilo
zdravé jádro, které se sportu více
věnovalo. Dnes aktivně závodim
jen já a Lukáš Lípa, tedy z naší
ttidy!'

a Když jste začína| na
zák|adní škole, dělal jste asi
všechny disciplíny. Vzpomínáte
si na osobní rekordy některych
z nich?

,Já jsem docela rád běhal a
i snad byl v mladším žactvu
p eborníkem okresu v p espol-
ním běhu. Na vykony už si moc
nevzpomínám, některé disciplíny
jsme si vyzkoušeli ale ne moc čas-
to. Na závodech v té době chodil
hodně hod míčkem, koulí a také
delší ttatě,jako 1 kilometr nebo 1

500 rfietrri. V pozdějším věku se
p idalo 400 metr , ale to už byla
sťední škola. Nevím jestli je to
teďjiné, ate tehdy se na trénincích
hlavně běhalo. Chyběla tam pest_

rost a zátbava, ktetáje u tréninku
m7ádeže moc dtiležitá. Myslím
si, že to bylo hlavním dtivodem,
proč nás na tréninky chodilo
každ m rokem méně. U atleti_
ky pak po základnt škole z stalo
riplné minimum lidí. A pak ješ_

tě st edoškolsky život, p ípadně
vysokoškolsky, lidé se mění, a s
nimi i jejich zájmy a priority. Ne
každ tak zristane u sportu jakym
atletika jp až do dospělosti."

a Dodnes jste jedin , nebo
možná jeden z mála, kdo v
Mikulčicích p ehodil míčkem
tamní stadion. Vybaví se vám to
i po letech?

,,N8 to bych Ši asi vzpomněl,
bylo tam kolo mladších žáki.
Docela mě mrzelo, že se vlastně
nevědělo, kam ten míček dopadl.
Thk to tam nějak zapicttlt do meze
a změŤ7l se něj aky v kon."

a Vzpoménete si vribec na
sv j první závod oštěpem?

,,Bylo to prvním rokem v kate-
gorii starších žákl '. Myslím, Že
to bylo taky v Mikulčicích nebo'
snad na stadionu v Hodoníně na
okresním p eboru... Teď už si
p esně nevzpomenu. Ale bylo to
asi 36 metru. Na to si ještě vzpo-
mínám."

a Když jsme u vzpomínek,
co vaše první medaile z repub-
likového šampionátu.

,,To bylo na konci deváté t ídy
na Mistrovství České republiky v
Plzni. Byla tam i Veronika Medu-
sová, naše spolužačka ze t ídy a
vyhrá|a tehdy také hod oštěpem.
Dnes mi to p ijde docela zajíma-
vé, žej1me byli dva nejlepší oště-
pa i v CR, kteff seděli p es ulič-
ku v jedné ídě anaďtep jsme v
podstatě v bec netrénovďi."

l Co si myslíte o trenérech na
vv(

ZS U Cervenych domkri? Dnes
není práce s mládeží o moc jed-
noduššínež tehdy. A co si vyba_
víte,-když se ekne soust edění
na Čertovych kamenech, kam
se jezdí hodonínští atleti stríle s
oblibou p ipravovat?

,,Trénoval jsem u ZdekaLípy
a často s niími byl také Antonín
Slezák. Nemají to lehké, v dneš_
ní době pracovat S mládeží asi
není žádn med. Navíc se po nich

JSem u zoenKa Lrpy, Koe Dyla taJn
parta, zvlášt s jeho synem Luká_
šemjsem si rozuměl. Ale nebyl to
vrhačsky trenét, tak jsme hleda_
li, kde bych se mohl p ipravÓvat
na oštěp. Po 2. ročníku jsem Se

rozhodl p estoupit na obchodní
Akademii Tomáše Bati ve ZIíně.
Bylo to zásadni rozhodnutí. vz
delší dobu jsem věděl, že se musí
něco změrit, aby mělo ' v bec
celé to atletické trénoviání smy-
sl. Tafta tenkrát jezdll často pra_

covně do ZIna ana stadionu tam
p.otkal trenéra Jaroslava Halvu.
S ním jsme se domluvili na spo-
lupráci. on -i pak zaÍídl|internát
a pomohl s p estupem na zdejší
školu."

o Jaká byla spolupráce s tre-
nérem Halvou, ktery je odbor_
níkem na slovo vzat m?

,,Byl jsem nadšeny' jako bych
začal nanovo a S plně jinym
sportem. Spousta novych infor-
mací. Jaroslav Hďva byl pojeffi,
dovedl Jana Že|ezného k"prvním
medailím i světovému rekordu.
Tenkrát nebylo v ČR, ani na S1o_

vensku lepšího trenéra. Myslím
a|e, že jsem toto rozhodnutí měl
udělat minimálně o dva roky d í-
ve vzhledem k tomu, jakym zpliu-

sobem se trénovalo v Hodoníně.
P ece jen v Hodoníně speciďista-
ffenér pro hody a vrhy chyběl, a
to se na mé p ipravenosti k oštěpu
projevilo. Začít až v 18ti letech se
šiÍší a specializovanější pŤipta-
vou' tak moje tělo na to nebylo
p ipraveno' protože jsme v Hodo-
níně hodně běhali, cožbyla vlast-
ně taky taková p edčasná specia_
lizace. Ye ZIně jsme p i méninku
na tuto situaci také dostatečně
nereagovali. To se pak projevilo
pozděj š ími zr aněními . "

a Poté p išel p echod do
Prahy. Jak se to vribec stalo,

MUtq nooilJsem s1 osoDnl reKoro
a skončil na druhém místě. Honza
Železny pak na podzim skončil s
aktivní kariérou a p es Remigiu-
se Machuru, u kterého jsem ten
rok trénoval, jsme se domluvili
na spolupráci. Honza mi zaÍidíl
místo v ASC Dukla, já p ešel ve
škole na dálkové studium a karié-
ra záčala nanovo."

l Jaká je- vubec spolupráce s
Janem Zelezn m. Je stejně

dobrym trenérem, jako
iÉ byl závodníkem?

Hodí si někdy
na tré-

nin -

ku
is
vámi,
nebo jen
uka zuje
a Ťká, co a
jak? Myslíte'
že by vás ještě
potrápil v sektoru?

,,Hodně byvalych špičkovych
závodníkti zkusilo trénovat, ale
nekažd 'měl tu schopnost p edat
zkušenosti, trpělivost a povahu
na trénováni. To asi ale nepla_
tí o Janu ŽeLezném. Nejlépe je
to asi vidět na tom, jak to bylo s

oštěpem v ČR p edtím a jak,je to
nyní. Je to obrovs( profesioniál a
když se něco rozhodne dělat, tak
je to na I00%o a ty nám dáxal, i
když jsme ještě házeli 70 metrťr.

Jsem rád, že nátm tak věiI. čas-
to niím něco ukazuje, ďe v závo-
dé uŽ by nás asi moc nepotrápil,
neboťroky p ibyvajíamy už jsme
se taky dostďi na docela dobrou
rove ."

a Nyní má pod svymi k í-
dly to nejlepší' co česky oštěp
má. Nejen tedy vás, ale i Petra
Frydrycha, Jakuba Vadlejcha,
Barboru Spotríkovou či Jarmi_

9 JaKy vyKon Dy Js[e sr prarí
Je ve v hledu 90 metrri? Jak se
vyvíjela p íprava? Vykon 81'172

metrri, kterym jste potvrdil svo-
ji čast na LoH je určitě dob-
rym vstupem do sezony.

,,V p ípravě jde zatím vše
dob e. Až na nějaké krátkodobé
maličkosti jsem zfuavy. Hlavní
je, aby tělo vydrželo zďtavé, to
je zákJad, ktery se však ne vŽdy
podďí."

) Za p edpokladu, že vydrží
zdraví, kam si myslite, že jste
schopen své 800 gramri vážící
náčiní hodit?

,,Každy hledá a snaží se o to,
aby se mu povedl ideátní pokus,

kdy se to všechno spojí dohro-
mady. Císla tu íkat nebu_

du, ďe myslím si, že
mám ještě dosti

velké tezer.
ffi'."" vy v technice

a taky jsem byl v
tréninku'hodně ome-

zov án zranéntmi, tak'že
po ádmt u věit ve vykonnost-
ní nárrist."

1 Myslíte si, že je v součas_
ném světovém vrcholovém oště-
pu talent, ktery by mohl ohrozit

ryětovy rekord vašeho kouče
Zelezného, ktery činí 98'48 met-
r?

vase nomrnace prosla YyDefem.
Mrzívás to?

,,osobně mě to moc nemrzí, jen
škoda, Že hodonínská atletika pi-
šla o pomyslné umístění v anketě.
Jsem tád, že mi místní drži palce.
Byvalému trenérovi panu Lípovi
vozím do sbírky startovní čísla.
Vystavuje si je pak na nástěnku
v kabinetě k ostatnírn od dalších
svych závodnftťl. Pokud vím,, už
jich má pěkaou sbírku."

a Jaké máte plány do
budoucna až ukončíte atletic_
kou kariéru? Yrátíte se do rod-
ného města nebo spíše uvažuje_
te o budoucnosti v Praze, kde je
p ece jenom daleko více mož-
ností?

,,Je pravda, že v Ptaze je více
možností, ale raději bych Se v
budoucnosti vrátll na Moravu.
Ale to se všechno uvidí a často
se člověk musí pod ídit tomu, co
samotn život p inese."

a v HodonÍně je momentálně
spousta atletickych talent . Je to
t eba žákyně Veronika Pďičko_
vá - rekordmanka ná 60 met-
rri v hďe nebo dorostenec Filip
SasÍnek' ktery loni získal šest

, zlat chmedailí na Mistrovstvích
CR. Kdysi jste byl na jejich mís_
tě, co by jste jim nyní pop ríl do
jejich atletické kariéry?

,,V současné době se vynoi- ,,Wál bych jim, aby atletiku
lo docela hodně mladych talen_ nebrďi smrtelně vá ně, aby se jí
t , kte í mění historické tabulky. bavili.. Pál bych jim také dob-
Myslím si, že kvďita mužského ré trenéry kteff budou dbát na
oštěpu bude v pruměru postupně jejich všeobecn 'všestranny roz-
stoupat, ale do světového rekordu voj, ktery je pipruví na to, aby
je ještě hodně daleko." vydrželi zdtavi, mohli sportovat

co nejdéle a mohli své nejlepší
a Určitě čtená e tydeníku vykony p edvést až v muŽskych

Nové Slovácko bude zajímat, nebo Ženskych kategoriích."
jaké máte osobní rekordy v Pevnou ruku a hodně sportov-
posilovně. Jaké hodnoty má ního štěstí na letošních oH
vaše maxim v bench_pressu, v I'ond ně p ejí za redakci
d epu, p emístění či trhu? N5 44 "*|"M.L rosef PokÍšek + LL


