
Známý čtshý oštěpař Vftězslav velelý s€ v Jihoafrické republice připravuje na nadcházej ÍcÍ sezonu. odchovanec AK Hodonín toužÍ po olympijské medaili. v řozhovoru řftiá:

Atletika je dřina, ale splnila mi spoustu snů
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Hodonín _ Pat í mezinejlep-
ši světové oštěpa e. Jeho ces-
ta na, vyslun i, kter á začinala
p ed několika lety v rodném
Hodonině, však byla hodně
dlouhá a plná nástrah. K at-
letice se Vítězslav Vesely do-
stal ve sportovnÍ t ídě ptiZá-
kladnÍ škole U Cervenych
domk , v barvách slovácké- 

'

ho celku sbíraI prvnÍ uspě-
chy. Náročná pouť vedla p es
ZIín aŽk nejlepšÍmu oštěpa i
všech dob, drŽiteli světového
rekordu Janu ŽeIeznému,
ktery' hodonÍnského roďáka
p ivedl do praŽské Dukly.
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,,Dělám to, o čem jsem se
jako kluk moŽná ani neodva-
ŽovalsnÍt," Íká v rozhovoru,
ktery zprost edkoval hodo-
nÍnsh atlet Lukáš Lípa,
známy če sky r epr ezentant
VÍtězslav Vesely. Ten je po
lo ském čtvrtém mistě na
mistrovstvÍ světa plny oče-
káváni. Devětadvacetilety
závoďník se momentálně
p ipravuje pod Žekezného
dohledem v Jihoďrické re-
publice. Cil je jasny. Na
olympijskych hrách v Lon-
dyně vylepšit dvanácté mÍsto
z Pebingu a pokusit se urvat
pro Cesko cennou medaili.

Jak jste se v b'ec k atletice do-
stal?

Poprvé jsem vstoupil na at-
letickou dráhu p i p ij Ímač-
kách do sportovní t ídy na
ZákladnÍ škole U Červenych
domk . Ve sportovni trÍdě
jsme pak měIi atletiku jako
hlavní sport.

Dodnes jste jedin , kdo v Mikul-
čicích p ehodil míčkem tamní
stadion... Vybavíte si i tento zá-
žitek z dětství?

Na to bych si asi vzpomněl
(usměv). Bylo tam tehdy kolo
mladšÍch Žákti. Docela mě mr-
zelo,Že se vlastně nevěděIo,
kam ten míček dopadl. Tak to
tam nějak zapichli do mezea
změ il se nějaky vykon
(smich).

A na sv i první závod s oštěpem
si vzpomínáte?

Bylo to ve staršichŽácich.
Myslím ,žetobylo taky v Mi-
kulčicích. Nebo na stadionu
v Hodonině na okresnim pre-

Jaká byla spolupráce s spěš-
nym trenérem oštěpu Halvou?

Byl jsem nadšeny.ByIo to,
jako bych zač,alnanovo a s

plně jinym sportem. Spousta
novych iďorm aci. Jaroslav
Halva byl pojeffi, dovedl Jana
Železného k prvním medailím
i světovému rekordu. Tenkrát
nebylo v České republice ani
na Slovensku lepšÍho trenéra.
Myslím si ale, Že jsem toto roz-
hodnuti měl udělat minimálně
o dva roky d Íve. Vzhledem k
tomu, jah m zprisobem se tré-
novalo v Hodoníně. P ece jen v
Hodoníně specialista _ trenér
pro hody a vrhy - chyběl, a to se
na mé p ipravenosti v oštěpu

Nyní má pod sv mi k ídly to
nejlepší co česk1 oštěp má.
Nejen vás, ale také Frydrycha'
Vadlejcha, Spotákovou či Kli-
mešovou. Jaká je p íprava v
takto nabité skupině?

Hlavni je, že dokáŽeme spo-
lu takto fungovat a Ve spoustě
věcí si pomáhata podporovat
se. A sportovnÍ rivalitu si sna_
Žime necháv at aŽ na závod.

Kromě Jana Železného vám po-
máhá i další b va! skvěl zá-
vodník Tomáš D ímaI, kte4 pro
atletiku v Hodoníně dokáza! zís-
kat devětadvacet medaiIí z ná-
rodních šampionát . Jeho otec
pÍisobil v hodonínském kIubu ja-
ko trenér. Jaká je jeho role ve
vaší skupině?

Tomáš má v naší skupině na

formuje osobnost a mnohému ' nát a pomohl s p estupem na
vás naučí. školu.
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í měnÍ historické tabulky.
Myslim si, Že kvalita muŽské-
ho oŠtěpu bude postupně stou-
pat, ale do světového rekordu
je ještě hodně daleko.

oštěpa i určitě mají velkou sí!u.
Jaké máte osobní rekordy v po-
silovně. Jaké hodnoty má vaše
maximum v bench pressu, d epu,
p emístění či trhu?

V sÍle mám oproti konku-
rent m docela značné rezer-
vy, rekord na bench - press
mám asi sto čty icet kilogra-
mli, d ep jsem na maximum
kvtili problémrim s nohami
nikdy nešel, ale myslim Že
bych letos sto padesát kilo-
gramri dal. P emÍstěni sto
t icet a trh sto kilo.

se v budoucnosti vrátil na
Moravu. Ale to se všechno
uvidÍ. Často se čIověk musÍ
pod Ídit tomu, Co Žiuot p ine-
sg.

V Hodoníně je momentálně
spousta atletic( ch talent . Ať
už je to rekordmanka na šedesát
metr Veronika Paličková nebo
uspěšn1 běžec Filip Sasínek. Go
byste jim vzkázal a pop ál?

P ál bych jim, aby atletiku
nebrali smrtelně váŽně, aby
se jÍ bavili. P ál bych jim také
dobré trenéry, kte Í budou
dbát na jejich všeobecny vše-
stranny rozvoj, ktery je p i-
pravi na to, aby vydrŽeli
zďravÍ, mohli sportovat co
nejdéle a mohIi své nejlepší
vykony p edvést aŽ v muŽ-



Jak na prisobení U červen1 ch
domkji vzpomínáte? Kolik va-
šich kamarád nebo spolužák
u atletiky z stalo?

Zezač,átku se mi tam kv Ii
škole moc nechtělo, ale jak
jsem si zvykl, tak uŽto bylo
fajn. Postupem času se vyt Í-

bilo jádro, které se sportu více
věnovalo. Dnes z našÍ t Ídy
aktivně závodÍm jen já a
Lukáš LÍpa.

Když jste na základní škole za-
čínal, dělaljste z ejmě všechny
disciplíny. Vzpomínáte si na ně-
jaké osobní rekordy?

Já jsem docela rád běhal.
Snad j sem byl v rnladším Žac-
tvu p ebornÍkem okresu v
p espolnÍm běhu. Na vykony
uŽ si moc nevzpomÍnám, ilě-
které disciplíny jsme si vy-
zkoušeli. Ale moc často to ne-
bylo. Na závodech jsem v té
době dělal hodně hod mÍč-
kem, kouli a také delší tratě,
jako byl kilometr nebo pat-
náct set metrti. V pozdějšÍm
věku se p idala čty stovka,
ale to uŽ bylo na st edni škole.
Nevím, jestli je to tedJiné, ale
tehdy se na trénincÍch hlavně
běhalo. Chyběla tam pestrost
a zábava, kter á je u trénink
mláďeŽe moc dtileŽitá. Mys-
lÍm si, Že to bylo hlavním d - !

vodem toho, proč nás na tré-
n inky cho dil o kaŽďym rokem
méně. U atletiky pak pozá-
kladni škole zristalo uplné
minimum lidí. MoŽná i kvtili
st edoškolskému a vysoko-
školskému Životu. Lidé se
mění, jejich zájmy a priority
také. Ne kaŽdy ztistane u
bportu, jakym atletika je, do
dospěIosti. u 

,

Každopádně vy asi neIituiete, že
iste u královny sportu z stal.
Go vám všechno atletika dala?

Nelituji. DěIám to, o čem
jsem se jako kluk moŽnáani
neodvaŽovaLsnÍt. Ale vše má
své pro a proti. Vrcholovy
sport není zaseaŽtaková po-
hádka. KaŽdopádně atletika
mi splnila spoustu snri. Sport
mě naučil cÍlevědomosti a
zodpovědnosti. Sport hodně

ooru. Nevzpomurarn sr pres-
ně. Ale bylo to asi šestat icet
metr . Na to si ještě pamatuji.

Je to urěitě již dávno, ale vzpo-
mínáte si i na první medalli z re-
publi kového šamp'ionátu?

To bylo na konci deváté t Í-
dy.V Plzni se konalo mistrov-
stvÍ České republiky. Byla
tam i naše spoluŽačka zetŤiďy
Veronika Medusová, která
tehdy vyhrála také hod oště-
pem. Dnes mi to p ijde docela
zajímavé, Že jsmg byli dva nej-
lepšÍ oštěpa i v Ceské repub-
lice, kte i seděli p es uličku v
jedné t ídě a na oštěp jsme v
podstatě v bec netrénovali.

Go si myslíte o trenérech naZá-
kladní škole U červen ch dom-
k ? Práce s mládeží není v sou-
časnosti o moc jednodušší neŽ
p ed lety...

Trénoval j sem u Zďe tka Li-
py a často s námi byltaké An-
tonin Slezák. NemajÍ to lehké,
v dnešní době pracovat s mlá-
ďežiasi neníŽádny med. Navic
se po nich určitě chtějÍ nějaké
dobré vysledky, coŽtaké neni
vŽdy dob e. Ale bezvysledk
tb také nejde. Rád vzpominám
i na tradičnÍ soustredění. Čer-
tovy kameny si pamatuje asi
kaŽďy.Je to pěkné mÍsto kou-
sek od JesenÍku. Vybavím si
hlavně ty kopce a d inu.

Go bylo po základní škole?
Z stal jsem v Hodonině na

obchodnÍ akademii. Trénoval
jsem u Zde ka Lípy, kde byla
fajn parta. Zvlášts jeho synem
Lukášem jsem si rozuměl. Ale
nebyl to vrhačsky trenér, tak
jsme hledali, kde bych se mohl
p ipravovat na oštěp. Po dru-
hém ročnikujsem se rozhodl
p estoupit na obchodnÍ aka-
demii Tomáše Bati veZlíné.
Bylo to zásadnÍ rozhodnuti. UŽ
delši dobu jsem věděl, Že se
musí něco změnit, aby mělo
vribec celé to atletické tréno-
vánÍ smysl. Taťka tenkrátjez-
dil často pracovně ďoZliná,d
na stadionu tam potkal trené-
ra Jaroslava Halvu. S nim
jsme se domluvili na spolu-.
práci. on mi pak za Ídil inter-

proJevrro; rYruJe [eru neuyru,rra
širšÍ a specializovanějŠÍ p í-
pravu p ipraveno' protoŽe
jsme v Hodonině hodně běhali,
coŽ byla vlastně taky taková
p edčasná specializace. Ve
Z|ínéjsme p i tréninku na tuto
situaci také dostatečně nerea-
govali. To se pak projevilozra-
něnimi.

Poté p išeI p echod do Prahy.
Jak se v bec kluk z Hodonína
dostane do rukou neilepšího
oštěpa e všech dob?

To je trochu skok aŽďo
mych t iadvacetilet. MezItím
se stala ještě spousta věci. Zra-
nil jsem si opakovaně loket a s
atletikou jsem p estaluplně. V
roce 2005 jsem se dostal na Fa-
kultu tělesné vychovy a sportu
Univer zíty -Karlovy v Praz e.
P i studiu byIo docela hodně
času, tak jsem si ekl, Žeto
zkusÍm znovu. I kdyŽ loket ješ-
tě hodně bolel, p esto jsem šel
v sezoně 2006 asi na t i závody.
Povedlo se mi mistrovstvi
České fepubliky, kde jsem ho-
dil osobnÍ rekord a skončil na
druhém místě. Honza Železnsr
pak na podzimskončil s karié-
rou a p es Remigia Machuru,
u kterého jsem ten rok tréno-
val, jsme se domluvilina spo-
lupráci. Honza mi zatiďImÍs-
to v Dukle. Já p ešel ve škole
na dáIkové studium a kariéra
zača|ananovo.

Jaká je spolupráce s Janem Že-
lezn m? Je steině dob4 m tre-
nérem, jako byl závodníkem?

Hodně byvalych špičkovych
závodník zkusi]o trénovat,
ale ne kažďy měl tu schopnost
p edat zkušenosti, trpělivost a
povahu na trénování. To asi l

ale neplati o Janu Žekezném.
Nejlépe je to asi vidět na tom,
jak to bylo s oŠtěpem v České
republice p edtÍm a teď. Honza
je obrovsky profesionál, a kdyŽ
se něco rozhodne dělat, tak je
to na sto procent. Jsem ráď,že
nám tak vě í. Často nám něco
ukazuje, ale v závoďéuŽby nás
asi moc nepotrápil. Rokyp i-
b:ivají a my uŽ jsme se taky do-
stali na docela dobrou urove .

sral.osrr ryunrusrrrr pnpr-av u.
Rychlost, a to nejen ta běŽec-
ká, je v oštěpu velmi d leŽitá.
Vnesl nám do p Ípravy hodně
novych prvk , které se pozi-
tivně promÍtly na vykonnosti.
Kromě toho se nám stará o
zďraví, co se t ká fyzioterapie
a regenerace.

Jak nyní probíhá p íprava? Loni
jste skončil na mistrovství světa
čtvÉ . S jak mi ambicemi pole-
títe na olympflské hry do Lon- ,

d1 na? Pom šIíte v koutku duše i
na medaili?

Jsme nyni na dvouměsÍč-
nim soust eděnÍ v Jihoďrické
republi ce . KaŽďy sportovec
vŽdycky musÍ myslet vyše, neŽ
čeho zatimdosáhl. TakŽe po
čtvrtém mÍstě nechtÍt medaili
snad ani nemohu. Ale určitě to
nebude j ednoduché. Často
totlŽrozhoduji náhody a štěs-
tÍ. To jaká byla minulá sezona,
v následujicÍ neplatÍ. Všichni
začinaji nanovo a od nuly. To
plati i p ed kaŽdym závodem.

Jak q kon byste si p áI? V kon
81,72 metru, kte4 m jste potvr-
diI svoii učast na olympiádě' je
určitě dob4 m vstupem do se-
zolly...

V p ípravě jďezatÍm všech-
no dobŤe. AŽna nějaké krát-
kodobé maličkosti j sem zďra-
vy. HlavnÍ je, aby tělo vydrŽe-
Io.ZďravÍje záklaď.

Za p edpokladu, že vám zdraví
vydrží, kam si myslíte, že iste
schopen své osm set gram vá-
Žící náčiní hodit?

KaŽďy hledá a snaŽí Se o to,
aby se mu povedlideálnÍ po-
kus, kdy se to všechno spoji
dohromady. Cis1a Íkat nebu-
du, ale myslím si, Že mám ještě
dost velké rezervy v technice.
Také jsem byl v tréninku hod_
ně ome zov ánzraněnimi, takže
po ád vě Ím ve vykonnostní
rrist.

Je v bec v současnosti někdo,
kdo by mohl ohrozit světovj re-
kord vašeho trenéra Jana Ze-
lezného?

V současné době Se vyno ila
spousta mladych talentri, kte-

l\teryclt zavuuu se v rs,Lusilr ss-
zoně z častníte? Uvidí vás fa-
noušci i v české republice?

Vše se bude odvijet od toho,
jak to bude vypadat se zďra-
vÍm a momentálnÍ formou. Je
moŽné Že si zazávodÍm B.
května v olomouci. ostry
start sezony mě čekel9. květ-
na v Šanghaji. Pak následuje
ZIatá tretra v ostravě a Dia-
mantová liga v Eugene. Pak
se uvidí. Rozhodujici bude
zdravotní stav a p edvedené
vykony. Jestli budeme závo-
dit na mistrovstvi Evropy, se
ještě uvidi. Start na evrop-
ském šampionátu ale zatÍm v
plánu máme.

V letošní sezoně dostal váš ma-
te slq klub AK Hodonín p iděle-
no Mezistátní utkání muž a žen
do dvaadvaceti let. P iiedete
podpo it organizátory a jako
hodonínsk1 odchovanec p edat
talentovan m závodník m lll -

daile?
Pokud bude čas a chuť, tak

p ijedu rád.

Zástupce hodonínského atletic-
kého klubu vás nominoval do
ankety o nejlepšího spoÉovce
roku v kategorii Krajánek. Pod-
mínkou ovšem byla rÍčast na ak-
ci a to byl hlavní d vod toho,
proč jste ocenění nedostal. Mrzí
vás to, nebojste naopak rád,že
na vás hodonínští atIeti stále
myslí?

osobně mě to moc nemrzí.
Jen škoda, Že hodoninská at-
letikap išlaopomyslné
umistěni v oblÍbené anketě.
Jsem rád, Že mi mÍstní ďrŽi
palce. Byvalému trenérovi
Llpovi vozÍm do sbÍrky star-
tovní čísla. Má je vystaveny
společně s dalšÍmi na nástěn-
cq v kabineté.UŽ má pěknou
sbÍrku.

P ed sebou máte ještě několik
let házení. Už plánuie svoii bu-
doucnost? Vrátíte se po skon-
čení kariéry do rodného města,
nebo spíše uvažujete o budouc-
nosti v Praze, kde je p ece jen
více možností?

Je pravďa, Že v Prazeje vÍ-
ce moŽností, ale raději bych

šrJÍy U'|.l IIE UU ZeIlUlÍy url'.t\.a teš,U-
riich.

Vítě-zslav Vesel;

odchoa anec AK Hodonín se
narodil27. unora 1983, VeselÍl
je českÍl atlet, reprezentant u
hodu o štěpem. Jeho tr enér em
je suětoull rekordman a tr,oj-
nasobn , olympij sk , uítěz u
téže disciplíně Jan Žetezn ,.

12. čerÚna 2008 zuítězil na
ZIaté tret e hodem ze druhé
série dlouh ,m rou ny ch 7 B
metrťt. Tím zarouet splnil B
limit pro učast na olympij-
sk ,chhrachu Pekingu. Na
o Iy mpiadě o b s adi I u y ko nem
7 6, 7 6 m u e Íinale p o s lední,
duanactémísto.
V sezoně 2009 mě il jeho
nejdelší hod 80,35 metru. To-
hotpu konudosahlnamí-
tinkuu Sušici. Na suětouém
šampionatu u Berlíně u šak do
Íinale nepo sto up iI, kdy ž u
ku alifikaci o b s adil celkou é
28. místo.
8, kuětna 2010 si na mítiruku u
olomouci u razně uylepšil
osobní rekord na 86, 45 metru
a až do 27. kuětna byl tento
u ,konnejlepšíu sezoně. V
českÍl ch tabulkach mu mo-
mentalně patrí tretí místo,
dat hodili oštěp jen Jan Že-
lezn , a letr Frydrych. Naeu-
rop ském šamp ionatu u Bar -

celoněušak jeho nejdelší hod
mě iljen 77,83metru a skon-
čiI na deuatém místě.
Na Mistroustuí suěta u korej-
ském Tegupostoupil jako je-
dirÚ, česk , o štěpa do Íinale.
Tam obsadil 3. za í 2011 uÍl-
born mu konem 84,11 metru
čturtoupríčku, hdyž ho od
bronzoué medaile děIilo pou-
hÍl ch deu atenact centimetr ťt.


