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V čínském Nankingu vyfotili veslaři 

Miroslav Jech a Lukáš Helešic šťast-

nou „selfie“ se stříbrnými medailemi 

z Olympijských her mládeže. Jen o pár 

dní dřív se radovali na nejvyšším stupín-

ku na juniorském mistrovství světa. Dva 

talentovaní závodníci za sebou mají 

sezonu snů.

Jak ji shrnují ve třech slovech? To 

se dočtete na následujících stranách 

podzimního newsletteru, který se věnuje 

zimním plánům členů Talent Teamu 

a shrnuje jejich letní úspěchy. A těch 

bylo v uplynulých měsících dost a dost.

Tak třeba kanoista Kryštof Hájek se 

dokázal na „mládežnické“ olympiádě po-

prat s netradičním závodem, při kterém 

pádloval na trati se zatáčkami do esíčka, 

a získal bronzovou medaili. V září si pak 

doma na parapet vystavil čtyři vítězné 

trofeje z regaty Olympijských nadějí.

Vodní slalomář Jiří Prskavec přidal 

k titulu mistra Evropy stříbro ze závodů 

hlídek na mistrovství světa. Cyklista 

Tomáš Paprstka po vítězství v Českém 

poháru v cyklokrosu ovládl tutéž soutěž 

na horských kolech – jako první v Česku. 

Hendikepovaný plavec Arnošt Petráček 

získal dvě medaile na mistrovství Evropy.

Ne, všechny sny mladých sportovců 

se nenaplnily. Vodní slalomáři si dělali 

větší naděje na mistrovství světa v Deep 

Creeku. Trpké chvíle si prožil třeba 

kajakář Tomáš Veselý, který po zisku 

titulu evropského juniorského šampiona 

na olympijském kilometru toužil i po zla-

tu z mistrovství světa. Ve finále vedl, 

nicméně v závěru závodu spadl do vody 

a utopil medailovou naději. I takové 

zkušenosti však ke sportu patří.

Nejen vodáci teď mají několik měsíců 

na to, aby zužitkovali všechny zážitky 

a zkušenosti v přípravě na další rok. Léto 

už je fuč, rozbíhá se lyžařská sezona. 

Nastává čas lyžařů Andrey Zemanové, 

Josefa Kalenského, Tomáše Portyka, Da-

niela Máky, biatlonistky Veroniky Vítkové 

nebo cyklistického obojživelníka Tomáše 

Paprstky na blátě a sněhu v cyklokrosu. 

Držme jim palce, ať je zima pro Talent 

Team stejně úspěšná jako léto.
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 „PROSTĚ ÚPLNĚ NEJLEPŠÍ!“

Veslař Miroslav Jech (na fotce vlevo) 

popisuje ve třech slovech sezonu, 

v níž s Lukášem Helešicem na dvojce 

bez kormidelníka získali zlato 

na juniorském světovém šampionátu 

(na snímku), stříbro na juniorském 

mistrovství Evropy i na Olympijských 

hrách mládeže. Vládli i na domácím 

šampionátu.

„Z letošní sezony jsem chtěl 

vytáhnout maximum, mojí motivací 

byly čtyři mistrovské závody: Jsem 

mistr Evropy, mám 3. místo z MS i ME 

do 23 let, takže i s tímhle neúspěchem 

(na mistrovství světa) na konci sezony 

je můj rok úspěšný. Holt si musím 

počkat a věřím, že jednou to vyjde 

na maximum.”

Kajakář Jiří Prskavec

Takovým časem v sekundách se 

hendikepovaný plavec Arnošt 

Petráček zapsal na otevřeném Mistrovství Německa jako 

evropský rekordman v disciplíně 50 metrů znak. 

Kajakářka 

Kateřina Kudějová 

potěšila fanoušky 

druhým místem 

na Světovém 

poháru vodních 

slalomářů v Praze.

Tomáš Paprstka byl 

závodě Českého poháru 

horských kol v Kutné Hoře 

v čele průběžného pořadí 

a tuhle pozici udržel 

i na konci. Jako první 

v Česku tak triumfoval 

v domácím seriálu na biku 

i v cyklokrosu.

Na regatě Olympijských 

nadějí získal kanoista 

Kryštof Hájek krásné 

trofeje. Doma na parapet 

si nakonec mohl vystavit 

rovnou čtyři.

45,15

Medaile a trofeje v obrazech, 
číslech a výrocích

Přehled úspěchů Talent 
Teamu
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LUKÁŠ HELEŠIC 

A MIROSLAV JECH
(veslování, dvojka bez kormidelníka)

ZLATO – Mistrovství světa juniorů

STŘÍBRO – Olympijské hry mládeže

STŘÍBRO – Mistrovství Evropy juniorů

VERONIKA VOJTOVÁ
(vodní slalom, K1)

ZLATO – Mistrovství Evropy (hlídky)

ARNOŠT PETRÁČEK
(plavání hendikepovaných)

ZLATO – Mistrovství Evropy (50 m znak)

ZLATO – Otevřené mistrovství Německa 
(50 m motýlek)

STŘÍBRO – Mistrovství Evropy (50 m 
volným způsobem)

EVROPSKÝ REKORD – 50 m znak

TOMÁŠ PAPRSTKA
(cyklistika, horská kola a cyklokros)

1. MÍSTO – ČP horských kol

TOMÁŠ VESELÝ
(rychlostní kanoistika, K1)

ZLATO – Mistrovství Evropy juniorů

KRYŠTOF HÁJEK
(rychlostní kanoistika, C1)

ZLATO – závody C1 na 1000, 500 
i 200 metrů a C4 200 m na regatě 
Olympijských nadějí 

BRONZ – Olympijské hry mládeže

KATEŘINA KUDĚJOVÁ
(vodní slalom, K1)

ZLATO – Mistrovství Evropy (hlídky)

2. MÍSTO – Světový pohár v Praze

JIŘÍ PRSKAVEC
(vodní slalom, K1)

ZLATO – Mistrovství Evropy

STŘÍBRO – Mistrovství světa (hlídky)

2. MÍSTO – Světový pohár v Praze

BRONZ – Mistrovství světa i Evropy 
do 23 let

Šetří peníze,
přináší výhody

ZDARMA

NOVINKA

N

A P O ŠTĚ

www.zakaznicka-karta.cz

 Slevy na poštovném
 Podání bez podacích lístků
 Potvrzení o doručení zdarma

Pořiďte si svou Zákaznickou kartu
České pošty a získejte řadu výhod
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Za svou slabinu považuje Tomáš Pa-

prstka věčnou nespokojenost. Ta je však 

pro něj zároveň motorem, který ho žene 

za úspěchy na horských kolech i v cyk-

lokrosu. „Sezona na horských kolech se 

mi na domácí půdě povedla, ale zahra-

niční závody se mi moc nevydařily,“ říká 

dvaadvacetiletý cyklista kolínského týmu 

Remerx-Merida. 

Jako vůbec první jste letos vyhrál 

Český pohár v cyklokrosu i na hor-

ských kolech. Za jak velký úspěch to 

považujete?

„Hodně lidí mluvilo o tom, že jsem 

historicky první, komu se to povedlo, 

ale já to neberu jako nic významného. 

Chci vyhrát každý závod. Jsem rád, že 

se to podařilo.“

Teď už jste zase ve víru cyklokrosu. 

Odpočinul jste si vlastně mezi sezo-

nami?

„Po mistrovství republiky na horských 

kolech jsem měl zhruba týdenní pauzu 

bez jakékoli činnosti, byl jsem na dovo-

lené. Jsem rád, že v létě můžu aspoň 

jednou vyrazit na dovolenou a úplně si 

odpočinout od kola, od sportu, od sys-

tému, že jsem doma a musím pořád 

něco dělat. Na dovolené vyloženě jen 

ležím na pláži a rekreuju se. Týden odpo-

činku budu mít zase v půlce cyklokroso-

vé sezony.“

Jak složité je přeběhnutí z horských 

kol do cyklokrosu?

„Pro někoho to může být náročné, ale 

já už jsem si takhle zvykl, jedu takhle 

několikátou sezonu za sebou. A pře-

chod řeším tak, že silniční kolo vyměním 

ke konci bikové sezony za cyklokrosové 

a zvykám si na něj. Přechod je snazší 

a nedělá mi problémy.“

V čem jsou tyto disciplíny nejvíc 

odlišné?

„Rozdíl je maximálně v převýšení, které 

je na horských kolech mnohem větší. 

Naopak průměrná rychlost je v cyklokro-

su kolem 25 až 30 kilometrů za hodinu, 

na horském kole se závody většinou 

odehrávají pod dvacet kilometrů za ho-

dinu. A běhá se při nich málokdy.“

Jaký cíl si dáváte pro cyklokrosovou 

sezonu?

„Uspět ve Světovém poháru. Chtěl 

bych se dostat do nejlepší dvacítky, to 

je můj cíl v kategorii Elite, kterou jedu 

první rok. A pak bych se chtěl připravit 

na Světový pohár v Koksijde, protože 

tam se jede na písku.“

Počkejte, čeští závodníci tamní trať 

nemívají zrovna rádi. Duny sedí 

domácím Belgičanům, kteří na po-

sledním mistrovství světa v Koksijde 

brali prvních sedm míst.

„U nás na to nejde víceméně natrénovat. 

Češi s tím mají docela problém, ale já 

jsem takovou výjimkou, že mně se tam 

vždycky nejlíp dařilo. Takže bych se na to 

chtěl připravit a ukázat se tam. Trénovat 

Chci vyhrát 
každý závod

Tušíte, co je snowscoot? Pokud 

ne, Tomáš Paprstka vás zasvětí. 

„Je to něco mezi snowboardem 

a BMX kolem, je to rám z kola 

na snowboardových prknech. Stojí 

se na tom jako na kole, ale systém 

ježdění je jako na lyžích,“ říká 

Paprstka, který snowscoot objevil 

s bratrem na Slovensku. „Řídítka 

nepustím ani na sjezdovce,“ přita-

kává. Rychlost má rád, vychutnává 

si i sjezdy na kole. „To je nádhera. 

Chtěl bych vyzkoušet další adrena-

linové sporty. Nejvíc mě táhne rally, 

ale to až do budoucna.“

Řídítka drží 
i na sněhu
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se na to dá v Kolíně, kde máme zázemí 

týmu. Tam je písek, ale ne ten samý jako 

u moře. Ale chtěl bych tam zvládnout 

trochu techniky a pak přijet do Koksijde 

v plném nasazení. A potom je největším 

cílem mistrovství světa v Táboře.“

Tam jste se v roce 2010 stal mistrem 

světa mezi juniory – tehdy na zmrzlé 

trati, což je zase česká cyklokrosová 

specialita. Na jaký cíl budete mířit teď?

„Kdyby byly stejné podmínky jako v roce 

2010, kdy jsem tam vyhrál, byla by to 

nádhera a těšil bych se na to hodně. Ale 

uvidíme až před závodem. Určitě se chci 

nominovat a zajet co nejlepší výsledek.“

Mezi vaše vzory patří Zdeněk Šty-

bar, trojnásobný mistr světa v cyk-

lokrosu. Co na něm obdivujete?

„Tréninkovou píli, která je neskutečná. 

Nasazení do závodů, přípravy, to se mi 

na Zdeňkovi líbí. A taky to, že třeba 

ošklivě upadl v silničním závodě, ale brzy 

dával na Twitter poděkování za přání 

a fotku, jak pije kafe brčkem. Dělal si 

z toho srandu, ukázal, že je v pohodě.“

Čím vás zase zaujal Jaroslav Kul-

havý, zlatý olympijský medailista 

v cross country?

„Je to prostě vítěz.“

Vaším třetím vzorem je vlastní stín. 

Jak si to mám vysvětlit?

„Mám nějaké vzory, ale pak si chci jet 

podle sebe a neřídit se podle někoho. 

Chci to mít, jak si to udělám sám.“

To souvisí s tím, že jako svou slabinu 

uvádíte to, že jste věčně nespokoje-

ný? I proto říkáte, že pro vás není ví-

tězství v Českém poháru v cyklokrosu 

i na horském kole nic významného?

„Vyhrál jsem Český pohár, ale furt to 

není ta nejvyšší meta. Nemůžu říct, že 

jsem nespokojený. Ta odpověď v dotaz-

níku byla myšlená tak, že se mi většinou 

moc věcí nelíbí, udělal bych je jinak.“

Takže třeba mechanici s vámi mají 

velkou potíž?

„Mají to se mnou těžké. Radši si někdy 

kolo nastavím sám, než abych jim řekl: 

Takhle, takhle, takhle.“

Zmínili jsme Zdeňka Štybara, který 

se z cyklokrosu vydal do silniční cyk-

listiky. Tenhle směr vás neláká?

„Vůbec, silniční cyklistika mě nebaví, netáh-

ne mě to k ní. Zkusil jsem pár závodů, ale 

tak, že mi to pak pokazilo bikovou sezonu. 

Tak jsem si řekl: Dost, objedu jen pár vybra-

ných závodů v rámci tréninku a nebudu se 

tomu věnovat. Třeba se to do budoucna 

změní, ale teď o tom neuvažuju.“

GARANTUJEME,  
ŽE CENA ELEKTŘINY  
MŮŽE JEN KLESAT

ČEZ GARANT VÁM DÁ NA 2 ROKY 
JISTOTU, ŽE CENA SILOVÉ 
ELEKTŘINY MŮŽE JÍT JEN DOLŮ

Kdyby šla kila stejně snadno 
dolů jako cena elektřiny s novým 
produktem ČEZ GARANT. S ním 
získáte levnější silovou elektřinu 
a k tomu 2 roky jistotu, že její cena 
může zase jenom klesat. Když bude 
silová elektřina zdražovat, produkt 
ČEZ GARANT se ani nehne. Zato 
ale zlevní, když ceny klesnou. Máme 
pro vás férové produkty, protože vaše 
energie je na prvním místě.

Přesvědčte se na www.cez.cz/garant.
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Patří do jednoho týmu, ale vzhledem 

k rozličnosti svých sportů mají jen málokdy 

šanci se v klidu potkat. A tak bylo setkání 

Talent Teamu na konci září výjimečnou 

příležitostí, při které se seznámili i jednotliví 

členové, kteří se jinak míjejí. Adrenalin 

na raftu si s nimi užili i mladí sportovci, které 

podporuje Česká olympijská nadace.

Den začal pro členy Talent Teamu mediálním tréninkem, 

při kterém se na chybách druhých učili, jak (ne)komuniko-

vat s novináři, ale třeba i s fanoušky na Facebooku.

Následně zavítala dvanáctka sportovců do Institutu 

sportovního lékařství, kde mohou členové Talent Teamu 

využít pomoci lékařů, fyzioterapeutů i psychologa.

Evropský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec 

vysvětluje parťákům z Talent Teamu i dětem z České 

olympijské nadace, jak na vodě správně ovládat raft.

Vzápětí si pak 

sportovci mohli 

sami při krátkém 

rozhovoru vyzkoušet, 

jak je třeba mluvit 

před kamerou a zda 

se vyhýbají oblíbené 

frázi „Tak určitě…“.

Cyklista Tomáš 

Paprstka odpovídá 

moderátorovi při 

představování 

sportovců na začátku 

sportovní akce 

ve Vodáckém areálu 

v Troji.
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Den s Talent Teamem



Na setkání dorazila i stříbrná olympijská medailistka 

v biatlonu Veronika Vítková (třetí zprava). Na společné 

fotografii chybí jen kajakář Tomáš Veselý a skikrosařka 

Andrea Zemanová, toho času na závodech a trénincích.

Vodní slalomářka Veronika Vojtová pomáhá ostatním 

vybrat výbavu. Na vodu se chystají kluci z nadace, Daniel 

Máka, Tomáš Paprstka, Kryštof Hájek a Josef Kalenský.

Jízdu mezi brankami slalomového kanálu si sportovci 

vychutnali několikrát. Ačkoli léto už se rozloučilo, do vody 

mnozí z nich nakonec ještě skočili.

Zábava v peřejích, aneb běžec na lyžích Daniel Máka, 

akrobatický lyžař Josef Kalenský a rychlostní kanoista 

Kryštof Hájek na raftu, který kormidluje Lukáš Rohan.

Kajakářka Veronika 

Vojtová sice neřídila 

raft, ale za volantem 

při převozu 

člunů na začátek 

Vodáckého areálu se 

bavila taky dobře.
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Druhá posádka, 

aneb mladí sportovci 

podpoření Českou 

olympijskou nadací, 

cyklisté Tomáš Paprst-

ka a Elen Vaníčková 

a zadák Jiří Prskavec, 

evropský šampion 

z divoké vody.

Informace z rána 

se mohly hodit, 

na závěr dne si ka-

noista Lukáš Rohan 

vyzkoušel rozhovor 

pro kameru České 

televize naostro.

9

12

generální 
partner

hlavní 
partner

partner partner partner



generální 
partner

hlavní 
partner

partner partner partner

Josef „Pepé“ Kalenský se věnuje fre-

estyle lyžování, triky kouzlí ve snowpar-

ku při slopestylu. Freestyle přístup má 

i k životu. Nejen proto, že je občas 

nedochvilný. Přesvědčte se v následují-

cím dotazníku.

Kdy jsem se na lyžích naposled rado-

val jako malej kluk?

„Asi minulou sezonu při tréninku v May-

rhofenu. Ideální den, celý den azuro, 

teplo, měkký sníh, super upravený 

snowpark a tři skoky v lajně za sebou. 

Pamatuju si, že v tu chvíli mě to oprav-

du bavilo, sypal jsem tam jeden trik 

za druhým a přál jsem si, aby to nikdy 

neskončilo.“

Co pro mě znamená freestyle v běž-

ném životě?

„Můj celý život je freestyle.“

Kdy jsem si na lyžích nejvíc nabil?

„V průběhu tréninku na mistrovství světa 

v Norsku, kde jsem vypnul. Při jednom triku 

jsem přeletěl dopad, přistál jsem na takzva-

nou štorcku, fláknul sebou o zem a rozmlátil 

helmu na deset kousků. Více si nepamatuju. 

Pak už jen následoval odjezd do nemocnice 

na CT a všechny možný další vyšetření.“

Co je nejhorší na zranění?

„Ta bezmoc, kdy musíte být v klidu, 

nic nedělat a jen sledujete, jak všichni 

kolem vás jezdí, baví se, zlepšují se. Je to 

hodně frustrující.“

Jak se nejraději připravuju v létě?

„Pokud vynechám přípravu na sněhu, 

tak nejčastěji je to asi skákání na lyžích 

do vody. Můžu si zkusit nový triky nebo 

nový graby, ze kterých bych měl na sně-

hu respekt. To mě baví dost, hlavně když 

se naučím nějaký nový trik. Poslední rok 

mě hodně chytlo kolo. Jsem z Krkonoš, 

tak jezdím hlavně v horách a za každým 

vydřeným kopcem mě pak čeká sladká 

odměna v podobě sjezdu.“

Čeho bych chtěl dosáhnout v nad-

cházející sezoně?

„Nekladu si cíle, protože jsem si bohužel 

minulou sezonu podruhé urval přední 

křížový vaz v koleni. Přípravě jsem ale 

věnoval maximum, takže pevně věřím, 

že se vrátím minimálně na stejnou úro-

veň, na které jsem minulý rok jezdil, ale 

rád bych něco i přidal. Zkrátka se sám 

nechám překvapit.“

Jak by dopadl můj vzor Chuck Norris 

v mojí disciplíně?

„Když Chuck Norris trénuje kopy z oto-

čky, vznikají tornáda. Radši nechci ani 

vidět, jak by to dopadlo, kdyby mu ještě 

někdo nasadil na nohy freestylový lyže.“

Kdy jsem byl nejvíc nedochvilný?

„To z hlavy takhle neřeknu, ale určitě 

s tím problémy mám. Ne, že bych byl 

nějak nespolehlivý, ale pokud se nejedná 

o nic zásadního a vážného, tak mám 

na všechno dost času. Každopádně 

o tom vím a jsem přesvědčený, že jsem 

se v poslední době zlepšil. Snad.“

Můj život je FREESTYLE

Talent Team neposkytuje svým čle-

nům jen finanční či manažerské záze-

mí, sportovci mohou využívat i služby 

Institutu sportovního lékařství. Jak 

moc se pomoc lékařů či fyzioterape-

utů hodí, poznal na začátku podzimu 

i Josef Kalenský.

„V průběhu září jsem si při tréninku 

v posilovně zranil achilovku. Ze začátku 

to nebylo nic vážného, takže jsem 

tomu nevěnoval nijak zvlášť pozornost. 

Ale zhruba po deseti dnech se achilov-

ka zhoršila natolik, že jsem nemohl ani 

chodit,“ popisuje pětadvacetiletý lyžař.

Právě tou dobou zavítal do ISL, 

kde lékaři zjistili, že si achilovku 

natáhl a navíc v ní má zánět. Zra-

nění ošetřili laserem, elektroléčbou. 

„Fyzioterapeut mi ukázal, jak mám 

achilovku protahovat a lehce s ní 

cvičit. Po třech dnech léčení se můj 

stav začal neuvěřitelně zlepšovat 

a po několika dalších dnech jsem ani 

nevěděl, že jsem s achilovkou měl 

nějaký problém. Asi tak po týdnu 

jsem mohl zase naplno trénovat. 

Za to bych chtěl celému týmu dokto-

rů a lidí z ISL nesmírně poděkovat.“

Laser, elektroléčba a cvičení. 
A za pár dní byl lyžař fit
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Dlouho následovala Andrea Zemanová 

svého úspěšného otce Bohumíra na sjez-

dovkách. Ubíjela ji však zranění, a tak se 

rozhodla prorazit ve skikrosu. V zimě hned 

absolvovala olympiádu, skončila čtvrtá 

na juniorském mistrovství světa. V akroba-

tickém lyžování rozvíjí svou cestu i dál.

Kdy jsem se na lyžích naposled rado-

vala jako malá holka?

„Na posledním ledovci, kdy jsem se nau-

čila další důležité věci pro skikros.“

Jak si dokážu poradit se skoky a za-

táčkami v běžném životě?

„Záleží, jak je velký skok a prudká zatáč-

ka, ale asi jako každý jiný. Dělám, co je 

v mých silách.“

Kdy jsem si na lyžích nejvíc nabila?

„Před pěti lety, kdy jsem si poprvé 

přetrhla přední křížový vaz v koleni. 

U jedné lyže mi nevypnulo vázání a vá-

lela jsem se v kotrmelcích, až mi lyže 

ukroutila koleno.“

Co je nejhorší na zranění?

„Pozorování ostatních, jak si můžou 

jezdit a zlepšovat se, zatímco vy ne.“

Jak překonávám na lyžích obavy?

„Snažím se namluvit si, že to není nic 

hroznýho a že to dám. Pak vidím, že to 

dají ostatní, tak musím přece i já.“

Jak se nejraději připravuju v létě?

„Letní přípravu máme pestrou. Od bě-

hání přes posilování až po speciální 

cvičení. Do toho je zahrnuto i lyžování 

na ledovcích. Většinou trénuju sama, 

nejraději tak mám společná soustředění, 

kde je sranda a trénink je zábavnější.“

Čeho bych chtěla dosáhnout v nad-

cházející sezoně?

„Chtěla bych dosáhnout toho, abych 

byla sama se sebou spokojená a byl 

u mě vidět pokrok. Chtěla bych se 

pravidelně umisťovat do 16. místa 

ve Světovém poháru a mít alespoň jeden 

výsledek do Top 10.“

Jak bych si vedla ve slopestylu?

„Kdybych začala dělat slopestyle jako 

malá, myslím si, že bych se něco i na-

učila. Střevo nejsem a u holek je tam 

konkurence nesrovnatelná s tou klučičí, 

je o dost menší. Třeba by mi to šlo, ale 

teď už je asi pozdě.“

Kdy jsem byla nejvíc nedočkává?

„Když jsem byla malá a čekala na Ježíška.“

Jak často si dopřeju oblíbený smažák?

„V létě častěji, třeba dvakrát do měsíce. 

Není to nic zdravého, tak to nepřehá-

ním, ale zase o to více si to vychutnám. 

Navíc v zimě trávíme čas ve Francii, Itálii 

a tak dále a tam smažák moc neznají.“

Obavy na lyžích? Když to 
ostatní dají, musím i já

NEJVĚTŠÍ ZIMNÍ AKCE PRO 
ČLENY TALENT TEAMU

Mistrovství světa v akrobatickém 
lyžování

14. – 25. ledna 2015  
(Kreichsberg, Rakousko)

Mistrovství světa v cyklokrosu

31. ledna – 1. února 2015 (Tábor)

Světový pohár v biatlonu

5. – 8. února 2015 (Nové Město na Moravě)  

Světový pohár v severské kombinaci

7. – 8. února 2015 (Liberec)  

Mistrovství světa v klasickém lyžování

18. února – 1. března 2015 (Falun, Švédsko)  

Mistrovství světa v biatlonu

3. – 15. března 2015 (Kontiolahti, Finsko)  

Novinky sledujte na Facebooku:  
www.facebook.com/teamtalentu

Podrobnosti o členech Talent Teamu najdete 
na www.talenteam.cz

www.facebook.com/teamtalentu
www.talenteam.cz
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Arnošt Petráček zbožňuje vodu 

od dětství. „Jako malinký jsem se ráchal 

v kruhu a hrozně mě to bavilo. Naučil 

jsem se díky tomu i hodiny. Taťka mi ří-

kal: V tuhle hodinu půjdeme do bazénu. 

A já vždycky koukal na hodiny a říkal 

jsem mu: Hele, pojď už.“

Plavání je pro třiadvacetiletého mladí-

ka s vrozenou vadou horních i dolních 

končetin nejen skvělou rehabilitací 

a zábavou, ale našel díky němu i uplat-

nění. Vždyť Petráček sbírá medaile, 

rekordy, už se zúčastnil paralympijských 

her a příští rok by si chtěl na mistrov-

ství světa zajistit místo i ve výpravě pro 

Rio 2016. „Musím získat zlatou nebo 

stříbrnou medaili a pak nebudu muset 

řešit kvótu,“ říká dvojná-

sobný medailista z letošního 

mistrovství Evropy.

Maminka s tatínkem učili 

syna plavat ve 12,5 metru 

dlouhém bazénu v penzionu 

na Lipně. Později s pomocí 

občanského sdružení v Čes-

kých Budějovicích začal Pe-

tráček plavat závodně. „Můj 

první závod byl v roce 2002 

v Karlových Varech, kde jsem 

získal stříbrnou medaili. Hod-

ně mě to motivovalo, abych 

se dál zlepšoval a dostal se na vrcholnou 

soutěž. To byl tenkrát můj cíl. Voda mi 

přinesla spoustu věcí.“

Petráček závodí v kategorii S4 na škále 

S1 až S10, kde jednička značí nejtěžší 

postižení. „V naší kategorii je spousta 

vozíčkářů. kteří nemohou hýbat noha-

ma, ale mají zdravé ruce. Když plavou 

kraula, jsou mnohem rychlejší než já del-

fínovým vlněním, takže se musím hodně 

snažit, abych se na ně dotáhl.“

Petráček před závody trénuje dva-

krát denně, ráno od šesti do půl osmé 

a večer od pěti do půl sedmé. Hodně 

posiluje břicho a nohy. A také se s tre-

nérem Jiřím Filipem zaměřuje na hlavu 

– nejen po stránce psychické, řeší také 

pozici hlavy při plavání, aby tělo kladlo 

vodě co nejmenší odpor. Pracuje také 

na startech. „Mám při odskoku třeba 

vteřinovou prodlevu, což je na padesáti-

metrové trati hrozně moc.“

Petráček se chystal i na operací očí. 

Když totiž sundá brýle, na druhé straně 

bazénu nevidí na výsledky. „Musím se 

zeptat trenéra, jaký jsem měl čas a jak 

jsem dopadl, což mě hrozně štve.“

Cestuje na závody po Česku i Evropě, 

za rok najezdí kolem 30 tisíc kilometrů. 

„Auto je vybaveno automatickou pře-

vodovkou, musí mít elektrickou sedač-

ku, která mě zanese přímo k volantu, 

nástavce na automatickou převodovku 

a na ruční brzdu. A má vypnutý airbag, 

protože mám povoleno od lékaře jezdit 

bez pásu.“

Auto mu dává svobodu na cestách 

za plaváním i kamarády. Vedle sportu 

stíhá Petráček také školu. A na Lipně 

se věnuje projektu Den s handicapem. 

„Tím, že jsem na Lipně strávil třináct 

let, mám k němu velký vztah, citovou 

vazbu. Našli se tam skvělí lidé, kteří nám 

umožnili vytvořit podmínky pro lyžování 

v zimě, hendikepovaní mají možnost 

si v zimě zdarma vyzkoušet monoski, 

v létě handbiky, může se jezdit na člunu, 

v létě i v zimě funguje bobová dráha. 

Díky tomu projektu se tam sjíždí víc 

hendikepovaných lidí.“

Ve vodě našel Petráček 
úspěch i uplatnění

ARNOŠT PETRÁČEK

PLAVÁNÍ

23 let 

Jak ukazuje talent: 
Byl čtvrtý a pátý 
na paralympijských 
hrách, vytvořil 
světové rekordy.

Co už letos dokázal: 
Získal zlato a stříbro 
na mistrovství 
Evropy 
a na německém 
šampionátu vytvořil 
evropský rekord 
na 50 m znak.

Nejbližší cíl: Vybojovat si příští rok na MS účast 
na paralympijských hrách 2016.

Největší úspěchy: 1. ME 2014 (50 m znak), 
2. ME 2014 (50 m volným způsobem), 4. místo 
na paralympiádě 2008 (50 m znak), 5. místo 
na paralympiádě 2012, 2 x 2. MS 2013, světový 
rekord na 50 m motýlek, evropský rekord 
na 50 m znak.

Co dalšího stíhá: Studuje vysokou školu a podílí 
se na organizaci projektu „Lipno bez bariér“.

Koníčky: Počítače, sport, řízení auta.


