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Talent je práce na talentu, pravil 

ruský dramatik a prozaik Anton Pavlo-

vič Čechov. Aby svůj dar mohli rozvíjet 

nadaní mladí čeští sportovci, vznikl Talent 

Team. Cílem projektu společnosti United 

Sport Partners je zajistit podporovaným 

talentům kvalitní podmínky pro sportovní 

a osobnostní růst.

„Jde o podporu do začátku, aby se 

mladým lépe sportovalo, měli méně 

problémů a přičuchli si trochu k hezkým 

věcem, které jsou se sportem spojené. 

Začínající hvězdičky možná vidí i vzory, 

které týmem prošly, jako třeba Vávra 

Hradilek,“ řekl Václav Chalupa, bývalý 

veleúspěšný veslař a jeden z patronů 

Talent Teamu.

Vedle stříbrného olympijského medai-

listy a mistra světa ve vodním slalomu 

Hradilka poznala podporu v podobě 

finančních příspěvků, lékařského zázemí 

či manažerského a PR vedení také 

biatlonistka Veronika Vítková, taktéž 

majitelka olympijského stříbra. Se všemi 

současnými členy týmu, kteří už třeba 

v juniorském věku jasně prokazují talent 

a hlavně vůli na něm pracovat, se můžete 

seznámit na následujících stránkách.

Talent team podporuje zejména mladé 

sportovce z odvětví, v nichž je Česko 

tradičně úspěšné a která se přitom často 

potýkají s nedostatkem finančních pro-

středků. Patří do něj kanoisté na divoké 

i hladké vodě, cyklisté, veslaři, lyžaři, ale 

také handicapovaný plavec.

Díky podpoře partnerů mají sportovci 

možnost dopřát si lepší zázemí, vyba-

vení, tréninkové podmínky nebo třeba 

soustředění. Volba je na nich. Institut 

sportovního lékařství jim zase poskytuje 

pomoc lékařů, fyzioterapeutů či psycho-

logů. Potřebují-li talenti radu, mohou o ni 

požádat také patrony – veslaře Václava 

Chalupu, vodního slalomáře Jiřího Roha-

na či plážového volejbalistu Michala Bízu.

„V juniorském věku je hodně důležité 

starat se, sledovat mladé sportovce a učit 

je, jak mají trénovat, posilovat. Tady se 

dá nejvíc zkazit. Mladí slyší na to, že se 

potřebují protahovat a zdravě jíst. Já jsem 

v tomhle byl hrozný darebák, trochu jsem 

to sabotoval a myslel jsem si, že všechno 

vydržím. Je pravda, že jsem toho vydržel 

hodně, ale měl jsem obrovské štěstí, že 

mě nepotkala vážná zranění, která se 

mohou nastartovat v mladém věku, kdy 

se člověk přetíží a organismus si to po-

tom nese dál,“ soudil Václav Chalupa.

Právě olympijský medailista vytipoval 

pro tým veslaře Lukáše Helešice a Mi-

roslava Jecha, stříbrné závodníky z ju-

niorského mistrovství Evropy, o nichž se 

můžete dočíst více na stranách 4 a 5. 

Talent team se teď pokusí přispět k tomu, 

aby nadaní sportovci navázali na úspěchy 

slavného předchůdce.
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LUKÁŠ ROHAN

VODNÍ SLALOM – SINGLKANOE

19 let 

Jak ukazuje talent: 
Syn dvojnásobného 
olympijského 
medailisty navazuje 
na svého otce Jiřího

Co už letos 
dokázal: Prosadil 
se do seniorské 

reprezentace

Nejbližší cíl: Být do 3. místa na mistrovství 
republiky

Největší úspěchy: 2. MS a ME juniorů 2013, 
další úspěchy má v deblkanoi

Oblíbený film: Hokejový zázrak

Začátky ve sportu: Měl strach z divoké vody, ale 
překonal ho, když se naučil eskymácký obrat

KATEŘINA KUDĚJOVÁ

VODNÍ SLALOM – SINGLKAJAK

24 let 

Jak ukazuje talent: 
Juniorská mistryně 
Evropy a evropská 
šampionka do  
23 let se úspěšně 
prosazuje i v senior-
ské kategorii

Co už letos  
dokázala: Byla druhá v závodě Světového pohá-
ru v Praze a má titul mistryně Evropy v soutěži 
hlídek

Nejbližší cíl: Medailový úspěch na MS

Největší úspěchy: 1. MS do 23 let 2012,  
3. místo v celkovém hodnocení SP 2012, 
1. ME 2014 (hlídky)

Přednosti: Krásná, milá, chytrá, přívětivá

Slabiny: Neumí naplno využít své přednosti

KRYŠTOF HÁJEK

TOMÁŠ PAPRSTKA

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA – 

KANOE

CYKLISTIKA – CYKLOKROS  

A HORSKÁ KOLA

17 let 

Jak ukazuje talent: 
Na svůj věk má 
výbornou techniku 
pádlování, což ho 
předurčuje k tomu, 
aby pokračoval 
v úspěšné české 
kanostické tradici

Co už letos dokázal: Byl čtrvtý na MSJ na 
singlkanoi a na MEJ na deblkanoi

Nejbližší cíl: Medaile z olympiády mládeže

Největší úspěchy: 3. ME juniorů 2013, 4. MS 
juniorů 2013 a 2014, 4. ME juniorů 2014 (C2)

Životní krédo: Věřit

Vzor: Jaromír Jágr

22 let 

Jak ukazuje talent: 
Juniorský mistr 
světa v cyklokrosu  
z roku 2010 se pro-
sazuje i v kategorii 
do 23 let

Co už letos 
dokázal: Celkově 

zvítězil v Českém poháru v cyklokrosu a 
vede ČP na horských kolech, stal se mistrem 
republiky v kategorii do 23 let

Nejbližší cíl: Získat medaili na MS

Největší úspěchy: 1. MS juniorů 2010 
(cyklokros), 3. MS a ME se štafetou 2010 
(horská kola)

Přednosti: Technika jízdy, NO FEAR

Slabiny: Věčně nespokojený

Nesnáší: Pomalé lidi a nudu

VERONIKA VOJTOVÁ

VODNÍ SLALOM – SINGLKAJAK

24 let 

Jak ukazuje 
talent: Patří mezi 
nástupkyně 
Štěpánky Hilgertové

Co už letos 
dokázala: Stala se 
mistryní Evropy 
v soutěži hlídek 

a také si zajistila účast na mistrovství světa

Nejbližší cíl: Úspěch na mistrovství světa

Největší úspěchy: 1. ME 2014 (závod hlídek),  
5. MS do 23 let 2013

Proč vodní slalom: Nebaví ji jednotvárné sporty 
a u vodního slalomu monotónnost nehrozí

Přednosti: Cílevědomost

TOMÁŠ VESELÝ

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA – 

KAJAK

17 let 

Jak ukazuje talent: 
Loni udělal velký 
výkonnostní skok  
a sbírá medaile  
v juniorské kategorii

Co už letos 
dokázal: Získal titul 
juniorského mistra 

Evropy na K1 1000 metrů, což je olympijská 
disciplína, útočil i na titul mistra světa

Nejbližší cíl: Dostat se za rok na ME a MS seniorů

Největší úspěchy: 1. ME juniorů 2014, 2. MS  
a ME juniorů 2013

Životní krédo: Svoje sny nejen sním, ale každý 
den udělám něco proto, abych si je splnil

Přednost: Vytrvalost

JIŘÍ PRSKAVEC 

VODNÍ SLALOM – SINGLKAJAK 

21 let 

Jak ukazuje talent: 
V roce 2011 získal 
senzační bronz mezi 
muži na mistrovství 
Evropy a od té doby 
jen září

Co už letos dokázal: 
Obhájil titul mistra 

Evropy mezi seniory, byl druhý na Světovém 
poháru v Praze, třetí na evropském šampionátu 
do 23 let

Nejbližší cíl: Medaile z MS

Největší úspěchy: 1. ME 2013 a 2014, 
2. MS 2013, 3. ME 2011 (vše senioři), 
1. ME juniorů 2010, 1. MS do 23 let 2012

Životní krédo: Žít naplno!

JOSEF KALENSKÝ
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ – 

SLOPESTYLE

25 let 

Jak ukazuje talent: 
Matador na české 
slopestylové scéně 
se prosazuje i na 
zahraničním poli

Co už letos 
dokázal: Překonal 
zranění kolena

Nejbližší cíl: Být do 30. místa na MS

Největší úspěchy: 1. místo O`Neill Soldiers, 
2. místo Red Bull Tricky Roulette, 2. místo 
Evropský pohár

Proč slopestyle: Nikdy ho nic nebavilo víc

TOMÁŠ PORTYK

SEVERSKÁ KOMBINACE

18 let 

Jak ukazuje talent: 
V roce 2012 vyhrál 
na zimní olympiádě 
mládeže, letos už 
byl i na „velkých“ 
hrách

Co už letos 
dokázal: Byl pátý na 

juniorském mistrovství světa, s týmem skončil 
sedmý na olympijských hrách v Soči

Nejbližší cíl: Zabydlet se v popředí pořadí 
závodů Světového poháru

Největší úspěchy: 1. YOG 2012, 5. MS juniorů 
2014, 7. a 9. MS juniorů 2013

Koníčky: fotbal
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LUKÁŠ HELEŠIC

VESLOVÁNÍ – DVOJKA BEZ 

KORMIDELNÍKA

18 let 

Jak ukazuje talent: 
Sbírá medaile  
v juniorské kategorii

Co už letos doká-
zal: S parťákem 
Miroslavem Jechem 
byl druhý na junior-
ském ME, získali  

i titul mistrů republiky

Nejbližší cíl: Uspět na juniorském MS a na 
olympiádě mládeže

Největší úspěchy: 2. MEJ 2013 a 2014, 5. MSJ 2013

Přednosti: Spolehlivost, humor, schopnost řešit 
složité situace

O veslování říká: Není to jen sport, ale  
životní styl

ELEN VANÍČKOVÁ

CYKLISTIKA – SILNIČNÍ,  

HORSKÁ KOLA I CYKLOKROS

18 let 

Jak ukazuje talent:  
S tréninky začala 
před 4 lety, ale už je 
loňskou juniorskou 
mistryní republiky  
v silniční cyklistice

Co už letos 
dokázala: Jako 

mladá závodnice už šlape na silnici na paty ženám

Nejbližší cíl: MS v cyklokrosu v Táboře 2015

Největší úspěchy: 1. na mistrovství republiky 
juniorek v silniční cyklistice 2013

Přednosti: Silná vůle, poctivost

Slabiny: Perfekcionismus, žárlivost

DANIEL MÁKA

BĚH NA LYŽÍCH, RED BULL 

NORDIX (SKIKROS NA BĚŽKÁCH)

22 let 

Jak ukazuje talent: 
V adrenalinové verzi 
běžeckého lyžování 
porazil i norskou 
hvězdu Pettera 
Northuga

Co už letos doká-
zal: S Martinem 

Koukalem vyhrál týmový sprint v Karlových 
Varech

Nejbližší cíl: Být do desátého místa na MS do 
23 let

Největší úspěchy: 1. místo ve finále Red Bull 
Nordix 2010 a další umístění ve skikrosu na 
běžkách

Přednosti: Prudké výjezdy a technické pasáže

ANDREA ZEMANOVÁ

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ – SKIKROS

21 let 

Jak ukazuje 
talent: Závodila ve 
sjezdovém lyžování, 
ale hned ve své 
první skikrosové 
sezoně se dostala 
na olympiádu

Co už letos 
dokázala: Byla čtvrtá na juniorském MS

Nejbližší cíl: Prosadit se do Top 10 Světového 
poháru

Největší úspěchy: 4. MS juniorů 2014, 14. místo 
v závodě SP, 21. ZOH

Přednost: Soutěživost

Slabina: Nedočkavost

ARNOŠT PETRÁČEK

PLAVÁNÍ

24 let 

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

Co už letos 
dokázal: Na 
otevřeném 

mistrovství Německa vyhrál 50 m motýlek  
a vytvořil evropský rekord na 50 m znak

Nejbližší cíl: Uspět na srpnovém ME

Největší úspěchy: 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

MIROSLAV JECH

VESLOVÁNÍ – DVOJKA BEZ 

KORMIDELNÍKA

17 let 

Jak ukazuje talent: 
Má medaile mezi 
juniory

Co už letos doká-
zal: S parťákem 
Lukášem Helešicem 
byl druhý na junior-
ském ME, získali  

i titul mistrů republiky

Nejbližší cíl: Uspět na juniorském mistrovství 
světa a na olympiádě mládeže

Největší úspěchy: 2. MEJ 2014, 6. MEJ 2013

Přednosti: Optimista

O veslování říká: Mám rád sport v přírodě  
a partu lidí kolem veslování

PATRONI PROJEKTU

VÁCLAV CHALUPA

VESLOVÁNÍ

Největší úspěchy: 

2. OH 1992, 2. MS 
1989, 1990, 1991, 
1993, 3. MS 1995, 
1998 a 2001 (vše skif)

JIŘÍ ROHAN

VODNÍ SLALOM

Největší úspěchy: 

2. OH 1992 a 1996,  
1. MS 1993, 2. MS 
1991 a 3. MS 1997  
(vše deblkanoe)

MICHAL BÍZA

PLÁŽOVÝ 

VOLEJBAL

Největší úspěchy: 

7. místo v turnaji 
Světové série v Bahrajnu 
2008 a v Šanghaji 2009 
(s P. Rotreklem)

generální 
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hlavní 
partner
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Pokusí se dobýt svět a hned zamíří 

na olympiádu. Jen co se totiž vesla-

ři Miroslav Jech a Lukáš Helešic vrátí 

z juniorského mistrovství světa – ideálně 

jako medailisté – přebalí tašky a zamíří 

na olympijské hry mládeže do Číny. 

„Letět bychom měli ten samý den. Ani 

se nepodíváme domů,“ řekl Jech. Jeho 

parťák z dvojky bez kormidelníka Helešic 

dodal: „Jen v kanceláři trenéra v Praze 

přehodíme tašky, asi nafasujeme obleče-

ní a jedeme na letiště.“

V Číně čeká stříbrné medailisty 

z juniorského mistrovství Evropy trochu 

jiný závod. Pojede se jen kilometr oproti 

obvyklým dvěma, všichni veslaři navíc 

dostanou stejný typ lodě. „Bude to 

mnohem rychlejší, pro silnější a větší, 

kteří dokážou loď na kilometr odstěho-

vat. Je to sprint,“ popsal Helešic. Jech 

přidal: „Těšíme se, v Číně jsme ještě ani 

jeden nebyli. A tolik lidí v jednom městě 

jsme ještě neviděli, bude to zajímavé.“

Olympiáda mládeže je pro ně bonu-

sem v sezoně, v níž síly směřují hlav-

ně k mistrovství světa v Hamburku. 

I z plného tréninku na něj však vyhráli 

republikový šampionát. Talent zkrátka 

mají a pro úspěch jsou ochotni obětovat 

mnohé. Jelikož osmnáctiletý Helešic 

žije v Břeclavi a sedmnáctiletý Jech zase 

v Pardubicích, společně trénují, jen když 

to jde.

„Když jsme chodili do školy, vídali jsme 

se o prodloužených víkendech. O prázd-

ninách jsme spolu pořád,“ popsal Jech. 

Helešic dodal: „Naštěstí mi ve škole vyšli 

Ze šampionátu pojedou veslaři 
rovnou na malou olympiádu

Miroslav Jech a Lukáš Helešic

Jelikož Lukáš Helešic a Miroslav Jech žijí každý jinde, na 
společné tréninky dojíždějí. Tady se sešli v Pardubicích.
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„Mirek a Lukáš mě zaujali svým 

výkonem – jsou to asi naši dva 

nejlepší junioři – a svým přístup 

ke sportu, k tréninku. I když je 

jeden z Břeclavi a druhý z Pardu-

bic, snaží se maximálně trénovat 

spolu. Chtějí úspěch, chtějí pro něj 

udělat hodně, a to se velmi cení. 

Spousta mladých sportovců dnes 

čeká, že jim trenéři a rodiče přine-

sou všechno na zlatém podnosu. 

Tihle kluci se opravdu snaží udělat 

maximum pro to, aby vyhrávali 

a byli dobří. Asi cítí, že mají talent 

a že by byla škoda ho nevyužít.“

Očima Václava 
Chalupy

vstříc. Míra to má o něco snazší, chodí 

v Pardubicích na sportovní gymnázium.“ 

Jech tak může dopoledne tři hodiny 

trénovat, pak sedá v lavicích a odpoled-

ne už zase míří na trénink. Helešice čeká 

dřina vždy až odpoledne po škole. „Když 

jsme každý sám, trénujeme na skifu. 

A běháme, chodíme do posilovny, 

na trenažér, na plavání, na spinning, 

protože veslování je stereotyp,“ líčil 

Helešic.

Ke sportu, v němž nyní v Česku 

vládnou velcí šampioni Mirka Knapková 

a Ondřej Synek, se oba dostali prostřed-

nictvím školy. Helešic šel v páté třídě 

na školní přebor ve veslování na tre-

nažéru v loděnici v Břeclavi. Trenažér 

viděl poprvé v životě. Přesto vyhrál. „Ale 

nezvali mě, abych šel hned veslovat. 

Asi během dvou týdnů jsem tam přišel 

a měl jsem zájem to vyzkoušet. Nakonec 

jsem u toho zůstal, i když začátky nebyly 

jednoduché.“

Jecha zlákala do loděnice návštěva 

juniorských reprezentantů, kteří přišli 

do školy povídat o mistrovství světa. 

„Nabízeli nám, ať si veslování přijdeme 

vyzkoušet na loděnici. S pár klukama 

jsme se domluvili, že půjdeme. Zalíbilo 

se mi to a zůstal jsem u toho.“ Teď už 

může sám vykládat, jak to vypadá na vr-

cholných juniorských veslařských akcích, 

mistrovství světa ho čeká v německém 

Hamburku. „Určitě bychom chtěli me-

daili,“ shodnou se oba parťáci.

KDE TALENT TEAM USPĚL

24. – 25. května

Co: ME juniorů ve veslování

Kde: Hazewinkel, Belgie

Kdo: Lukáš Helešic a Miroslav Jech – stříbro

30. května – 1. června

Co: ME ve vodním slalomu

Kde: Vídeň, Rakousko

Kdo: Jiří Prskavec – zlato (K1)

Kateřina Kudějová – zlato (hlídky)

Veronika Vojtová – zlato (hlídky)

20. – 22. června

Co: Světový pohár ve vodním slalomu

Kde: Praha

Kdo: Jiří Prskavec – 2. místo

Kateřina Kudějová – 2. místo

26. – 29. června

Co: ME juniorů v rychlostní kanoistice

Kde: Mantes en Yvelines, Francie

Kdo: Tomáš Veselý – zlato

CO TALENT TEAM ČEKÁ

6. – 10. srpna

Co: MS juniorů ve veslování

Kde: Hamburk, Německo

Kdo: Lukáš Helešic, Miroslav Jech

16. – 18. srpna

Co: Olympijské hry mládeže

Kde: Nan-ťing, Čína

Kdo: Lukáš Helešic, Miroslav Jech,  

Kryštof Hájek

3. – 7. září

Co: MS na horských kolech

Kde: Hafjell, Norsko

Kdo: Tomáš Paprstka

17. – 21. září

Co: MS ve vodním slalomu

Kde: Deep Creek, USA

Kdo: Jiří Prskavec, Kateřina Kudějová, 

Veronika Vojtová

Oslava stříbra z juniorského mistrovství Evropy



Jako malí doprovázeli Jiří Prskavec a Lu-

káš Rohan rodiče na závody ve vodním 

slalomu. Třeba v německém Augsburgu 

stanovali v parku kousek od kanálu. „Tam 

to byla taková pěkná dovolená,“ vzpomí-

ná Rohan. A Prskavec dodává: „Rodi-

če nás obou sportovali a dneska jsou 

trenéři, takže jsme byli jedni z nejlepších 

kamarádů a většinu prázdnin jsme trávili 

společně někde u vody.“

Oba u ní zůstali, i když s dovolenou to 

nemá nic společného. Naopak – profesi-

onálně se pustili do sportu svých rodičů. 

Prskavec následuje otce Jiřího a maminku 

Marcelu na kajaku, Rohan jezdí stejně 

jako jeho otec Jiří, dvojnásobný olympij-

ský medailista, v kanoi.

Mezi členy Talent Teamu zdaleka 

nejsou sami, kdo následují své úspěšné 

rodiče – olympioniky. Andrea Zemanová 

se jen těžko mohla vyhnout sjezdovému 

lyžování, když její otec Bohumír v roce 

1981 vyhrál kombinaci ve slavném 

Kitzbühelu. A Daniel Máka si zase moc 

dobře pamatuje, jak mu táta posílal 

pozdravy skrze obrazovku.

„Držel jsem mu palce u televize a on mi 

mával třeba po skoku. Vedl mě ke spor-

tu, už od druhé třídy se mu se mnou 

věnoval,“ říká běžec na lyžích, jehož táta 

František byl v severské kombinaci s druž-

stvem pátý na olympiádě v Lillehammeru 

1994 a šestý v Albertville 1992.

Svůj první závod absolvoval Dani-

el Máka už v roce a půl. „Ve Vrchlabí 

na náměstí jsem sice byl poslední, ale 

dostal jsem cenu od Krakonoše. To byla 

moje první závodní stovka. Fotky člověka 

nadchnou i po pár letech,“ říká Máka, 

jenž „podědil“ jen polovinu tátova 

sportu. Skok ho neláká, má 

totiž strach z výšek. „Stačí, 

když tátovi pomáhám na střeše, stojím 

ve dvou nebo třímetrové výšce a už ta 

mně děsí.“

Dvoumetrové lyže – skočky nazul jen 

jednou a skončil na zádech. „Ty jsou moc 

dlouhé a široké.“ Létat vzduchem na běž-

kách mu vadí o poznání méně, ve ski-

krosu na úzkých prkýnkách je úspěšný. 

To pak tátovi volá a hlásí dobré zprávy. 

„Pořád mě podporuje, přes léto mi shání 

sponzory, doplňky.“

Otec pomáhal Mákovi zpočátku i v tré-

ninku. „Párkrát si se mnou vyrazil na kolo 

nebo na běžky. Ale do role trenéra se 

extrémně nepletl. Bruslařská technika mi 

šla asi po něm, ke klasice mi ale neměl 

moc co říct,“ líčil Daniel Máka.

Pouze kajakář Jiří Prskavec v součas-

nosti trénuje pod vedením táty, dvojná-

sobného olympionika. Andrea Zema-

nová, jež od sjezdovek přešla úspěšně 

ke skikrosu, se radši připravovala pod 

dohledem bratra. „Trénovat s tátou, to by 

asi nešlo. Myslím si, že bychom to asi ani 

jeden nevydrželi,“ řekla čtvrtá skikrosařka 

z juniorského mistrovství světa se smí-

chem. „Ale táta mě samozřejmě ovlivnil 

úplně nejvíc, odmala mě vedl k lyžování. 

Vnímala jsem, že si lidi okolo povídali, že 

byl dobrý, ale jako malá jsem si to neuvě-

domovala.“

V začátcích ji doprovázela po závodech 

spíš maminka, protože táta trénoval 

v Lichtenštejnsku tamní národní tým. Jed-

nou radou od něj se však pořád řídí. „Že 

člověka sport musí bavit a musí ho chtít 

dělat sám, protože jinak to nemá cenu.“

Maminka stála u prvních vodáckých 

krůčků také u Jiřího Prskavce. „Ale po ně-

jakých dvou letech, když už mi to začalo 

trochu jít a taťka na mě začal mít nervy, si 

mě vzal do parády on.“ Poměrně křehký 

vztah otec–trenér a dítě–závodník jim 

nedělá velký problém. „Možná v době 

puberty jsem na tátu byl chvilkama 

i hnusnej, ale i kvůli tomu, že jsme větší 

skupina, se na tréninku bereme profe-

sionálně. Snažím se k němu chovat spíš 

jako k trenérovi než jako k tátovi, protože 

jinak by to nedělalo dobrotu ve skupině.“

I když vyrůstal u vody, mohl si Prskavec 

vybrat mezi vodním slalomem a sjezdo-

vým lyžováním. „Táta to měl taky tak 

a mně dal stejnou příležitost. Jako malin-

ký jsem dělal oboje, ale od začátku mi to 

na vodě šlo lépe. V předžácích jsem jezdil 

na lyžích, ale mým největším úspěchem 

bylo asi desáté místo na závodě, kde bylo 

dvanáct lidí, takže žádná hitpardáda,“ 

vzpomínal Prskavec mladší se smíchem.

Na vodě už má Prskavec dva tituly 

seniorského mistra Evropy, stříbro z mis-

trovství světa a spoustu dalších úspěchů. 
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Jak se dědí talent

Andrea Zemanová „zdědila“ lyžování po svém 
otci Bohumírovi, úspěšném sjezdaři (vlevo). 

Daniel Máka na lyžích závodil 
už v roce a půl.



Táta pro něj vždycky byl vzorem, moc mu 

fandil. Na oplátku od něj dostal hodně 

dobrých rad, z nichž s vybírá, co mu vy-

hovuje. A podědil i talent. „Co se našeho 

sportu týká, člověk musí mít cit pro vodu. 

Myslím, že ten jsem po rodičích získal. 

Mamka byla taky dost úspěšná, tak se to 

spojilo a rozhodně v genech něco mám,“ 

říká syn kajakářky Marcely Prskavcové.

Totéž jistě platí také u Lukáše Rohana, 

jehož otec Jiří získal společně s Miro-

slavem Šimkem dvě olympijská stříbra 

v kategorii deblkanoí. Ani Lukáše rodiče 

do vodního slalomu nijak nenutili, bavil 

ho i florbal. Jenže voda vyhrála. Tedy až 

v okamžiku, kdy se Rohan pořádně naučil 

eskymácký obrat, díky kterému se může 

dostat zpod hladiny.

„Pamatuju si, že mě v začátcích táta 

nutil do přejezdu proudu, kde jsem se 

opravdu bál. Tak jsem řekl, že nepojedu. 

A on odpověděl, že jestli to nepřejedu, 

skončím. Tak jsem šel z vody. Ale myslím, 

že další den už jsem byl zpět,“ líčil Lukáš 

Rohan. Divoká voda si ho získala. „Hlavně 

díky tomu, že ve vodním slalomu mám 

nejvíc kamarádů a některé lidi znám 

odmala, teď můžu říct, že je to nejlepší 

sport.“

Jelikož Rohanův otec trénuje starší zá-

vodníky, Lukáše vede Pavel Kubričan. Táta 

mu však vypomůže. „Když může, radí mi 

docela dost. Ale ví, že hodně věcí si už 

dokážu říct sám. Jeho nejcennější rada? 

Brát sport s nadhledem. Když se něco 

nepovede, tak se to musí hodit za hlavu 

a jít dál.“
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Sám úspěšně závodil a teď vychovává svoje nástupce. Jiří Prskavec starší, 

bývalý kajakář na divoké vodě, olympionik a medailista z mistrovství světa, 

vede vedle syna Jiřího také další členy Talent Teamu, kajakářky Kateřinu 

Kudějovou a Veroniku Vojtovou.

Co je z vašeho pohledu nejtěžší na vztahu dítě–závodník  

a rodič–trenér?

„Dokázat oddělit profesionální vztah od rodičovského. V rámci tréninku jsem 

na Jířu možná tvrdší, než by bylo zdrávo, ale jinak to prostě nejde. Oba se 

snažíme dělat sport na profesionální úrovni, takže když je na tréninku, cho-

vám se k němu jinak než pak někde v soukromí.“

Měli jste někdy krizovku? Jiří říkal, že na vás v pubertě byl hnusný. 

Musel jste ho krotit?

„Musel. Ale nebylo tak šílené.“

Probíráte doma se synem převážně jen vodní slalom?

„Je to samozřejmě časté téma, protože nás to oba baví a manželka to akcep-

tuje, ale taky se bavíme třeba o škole. A o té se Jířa baví nerad. Jak si myslím, 

že je poctivý v tréninku, v tomhle směru je neskutečně líný.“

Vy i Jiřího maminka Marcela jste oba velmi úspěšně závodili ve vod-

ním slalomu. Řekl byste, že se talent dědí?

„Nevím, jestli se to tak dá úplně říct. My jsme malý, trochu rodinný sport. 

Když děcko vyrůstá odmala v tom prostředí, možná potom víc vnímá tech-

niku, má ji víc odkoukanou od těch nejlepších. To bych asi viděl jako jedinou 

výhodu proti dětem, které přijdou z náboru a začátek je pro ně těžší.“

Prskavec starší: „Na Jířu jsem 
možná tvrdší, než by bylo zdrávo“

Kajakář Jiří Prskavec mladší trénuje pod vedením 
Jiřího Prskavce staršího.

Lukáš a Jiří Rohanovi
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Vodní slalomářka Veronika Vojtová 

si je moc dobře vědoma své sportovní 

slabiny: „Prozatím neumím předvést 

v závodě to, co při tréninku.“  I když se 

snaží přípravu co nejvíce přiblížit pod -

mínkám velkého klání, na  trati se pak 

v závodě cítí jinak. Všední dny přeci jen 

nejsou stejné jako ty, při nichž se sporto -

vec soustředí jen na  to, aby šel na  start 

dokonale naladěn. „A  jen těžko si člověk 

dokáže při tréninku představit diváckou 

kulisu, která vás může naprosto ovlád -

nout před domácím publikem,“  dodala 

čtyřiadvacetiletá kajakářka.

Proto se také odhodlala řešit svůj 

nedostatek s  pomocí Institutu sportov-

ního lékařství (ISL). „Už dlouho jsem 

věděla, že je to ten největší problém, ale 

trvalo mi delší dobu si to zcela přiznat 

a dokopat se k  návštěvě 

odborníka ve sportovní 

psychologii. Zároveň jsem si byla vědo -

ma toho, že zvládat sport na  vrcholové 

úrovni společně s denním studiem není 

vůbec běžně zvládnutelná věc,“  řekla 

evropská šampionka v  soutěži hlídek.

Hlava podle ní hraje ve  vodním slalo-

mu ohromnou roli. „Obzvláště v  kate-

gorii žen. Odborníci tvrdí, že až šedesát 

procent výkonu se skrývá v  psychické 

připravenosti. Troufám si říci, že v  mém 

případě se jedná o  daleko vyšší pro-

cento. V  dnešní době je psychologická 

příprava nedílnou součástí vrcholového 

sportu. I  když si člověk častokrát myslí, 

že je vše v  pořádku a  že vše zvládne 

sám, opak je pravdou. Vždy je co zlep -

šovat,“  soudila Vojtová.

I proto by v ISL v budoucnosti ráda 

absolvovala sportovní vyšetření a konzul-

tace se zaměřením na  sportovní výživu. 

„Sama dobře vím, že strava je moje 

skrytá rezerva. Snažím se jíst vyváženě. 

Protože mám ale problém s  udržením 

váhy a svalové hmoty, která se mi velmi 

rychle ztrácí – obzvláště pak ve  streso-

vých obdobích – musím se více hlídat,“ 

uvedla kajakářka.

Vedle speciálních prostředků pro 

urychlení regenerace a  na udržení váhy 

kvůli tomu zařazuje do  tréninkového 

plánu kompenzační cvičení a  protaho-

vání v podobě jógy. „Ta mi mimo jiné 

byla doporučena i  v rámci psychologické 

přípravy,“  vysvětlila Vojtová.

Vojtové pomáhá  
psycholog i jóga

Veronika Vojtová
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