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Heal. Restore.  
Relax.

INFORMACE A REZERVACE 
reservations.marienbad@falkensteiner.com

Uvolnit se, zhluboka se nadechnout  
a užít si zpomalení – Pociťte uklidňující  

sílu staletých léčivých pramenů a během  
zdravotních masáží & aktivních sezení získejte 

novou vitalitu. Náš kompetentní tým odborných 
terapeutů si na Vás rád udělá čas, abyste si  

udrželi své zdraví a dosáhli pozitivních změn. 
Společně se zaměříme na dosažení  

rovnováhy Vašeho těla a mysli.

5 *  W E L L N E S S  C E N T R U M  
V  M A R I Á N S K Ý C H  L Á Z N Í C H
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TITULNÍ  SNÍMEK: BARBORA REICHOVÁ

VE SPOLUPRÁCI :

Jednou mi vyprávěla fyzioterapeutka 
nejmenovaného týmu historku, kdy trenér 
chtěl vážit své hráčky a měřit procento 
tuku při nástupu do přípravy po letní 
pauze. Jedna dívka údajně zareagovala 
slovy: Jestli mě budete vážit, už sem 
nikdy nepřijdu.

Touto vzpomínkou otevírám další 
číslo měsíčníku COACH, důvod je 
nasnadě: hlavní téma autorky Zuzany 
Šafářové. JSME OPRAVDU TO, CO JÍME? 
S podtitulem „poruchy příjmu potravy, 
aneb když se jídlo mění v závislost a duše 
trpí“. Je to velice citlivé téma, v němž 
se snadno dá šlápnout vedle, obzvláště 
v případě dívek a žen. Autorka příspěvku 
tvrdí, že ženy mají tendenci přijímat 
stravovací doporučení jako dogma. „Při 
stanovování zásad stravování je učím, 
že ani na úrovni vrcholového sportu 
není nutné se chovat asketicky a vše 
dodržovat ze sta procent. A naopak je 
vhodné si dopřát i potraviny, které sice 
nesplňují kritéria zdravé stravy, ale jak 
s oblibou říkám, potěší na duši.“ 

Jako memento zaznívá v tomto článku 
i názor psychosomatičky Heleny Máslové, 
s níž jsme si v tomto měsíčníku již také 
povídali a která varuje především před 
stravovacími chybami v dětském věku: 
„U dospělého jde o zvratný proces, 
u pubescenta se tento stav může fixovat 
jako trvalé nastavení. Puberta je stadium, 
kdy se načítá svět a organismus se 
adaptuje na podmínky tohoto okolního 

světa, toto načtení se fixuje jako jakési 
tovární nastavení.“

Závěr článku vyznívá důležitým 
poselstvím autorky: „Ve sportu i v životě 
by zkrátka vše mělo být v určité 
rovnováze.“ A za sebe to dotvrzují 
živoucími příklady některých našich 
špičkových sportovkyň Kristiiny Mäki, 
Jessicy Jislové a Gábiny Soukalové, jež 
připouštějí, že si laskominy s lehkým 
srdcem sem tam dopřejí.

Zaujme hlavní rozhovor s MUDr. Jiřím 
Dostalem. V době covidu velmi 
vehementně podporoval sportovní 
prostředí ve snaze nechat děti sportovat, 
pamatuji na jeho slova: „Každá krize 
přináší příležitost. A jestli vidím někde 
obrovskou příležitost, tak je to pochopení 
rodičů, že jsou zodpovědní za to, aby 
s dětmi začali chodit ven.“

Tentokrát ho David Tománek zpovídá 
na téma fyziologie. A pak jsou tu 
i tradiční rubriky a já vám při nich popřeji 
příjemnou četbu.

Když duše trpí kvůli jídlu
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Zdeněk Haník
bývalý trenér volejbalové 
reprezentace a předseda 
České trenérské 
akademie ČOV

ejbalové 
ředseda
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Nemůžeme 
stále žít 

z minulosti

T E X T :  D A V I D  T O M Á N E K

Kdo někdy sportoval, určitě zažil 
pocity, kdy nemohl popadnout 
dech, nohy ztěžkly, svaly bolely, 

srdce tlouklo jako o závod. Určitě 
také zažil, když se po pravidelném 
tréninku kondice lepší, svaly sílí, 
zvedne těžší závaží, běží rychleji 
a déle… Proč tomu tak je, jaké 

procesy se při sportovním výkonu 
odehrávají v našem těle, poodhalí 

pro COACH špičkový sportovní 
fyziolog JIŘÍ DOSTAL.
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JIŘÍ DOSTAL
Narozen: 23. 9. 1972
Profese: vedoucí lékař Centra sportovní 
medicíny, vedoucí lékař Victoria VSC a člen 
lékařské komise ČOV
Specializace: zaměřuje se na sportovní 
fyziologii u vrcholových sportovců a pečuje 
o mnoho reprezentantů a olympioniků
Kariéra: v minulosti pracoval jak v klinické, 
tak manažerské roli v nemocnicích 
a zdravotnických zařízeních. Je 
členem Americké společnosti pro 
sportovní medicínu, České společnosti 
tělovýchovného lékařství a má na kontě 
několik odborných publikací jak v zahraničí, 
tak v České republice. Vyučuje a přednáší 
obor sportovní fyziologie na lékařských 
i sportovních VŠ.
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Jak může sportovní fyziologie pomoci?
„Je třeba rozdělit asi tři základní ob-

lasti. Závodní a výkonnostní sport, zdra-
ví obyvatel a  pohybový vývoj dětí. Kaž-
dá z  těchto tří částí má své specifikum. 
Z hlediska populačního zdraví je to jed-
noznačně vysvětlení pohybu jako součás-
ti prevence civilizačních onemocnění. To 
je asi místo, kde má obor největší sociální 
potenciál. Já osobně se ale zabývám tou 
první částí, kterou je práce s vrcholovými 
sportovci a reprezentanty.“
Pokud jde o zdraví obyvatel a pohybový 
vývoj dětí, jak jsme na tom v porovnání 
s minulými lety a také v porovnání se 
zahraničím?

„Odborně jsme na  stejné úrovni jako 
zahraničí. Víme, co je třeba udělat. Pro-
blém je, že to neděláme. Přestože jsme 
jako národ na  první pohled velmi spor-
tovní, tak zejména v dětském věku vytvá-
říme obrovský deficit, který zaplatíme 
dvakrát. Zaprvé krátkodobě se nám sníží 
- už se snižuje - počet sportovců schop-
ných přivézt medaile z  velkých akcí. To 
je prostý fakt, který se bude ještě prohlu-
bovat. Zadruhé to zaplatí současné děti 
samy tím, že budou mít výrazně vyšší ri-
ziko kardiovaskulárních, metabolických 
a  onkologických nemocí v  dospělém 
a seniorském věku. Jenže jak vidím sou-
časné nastavení filozofie investic a prio-
rit do sportu, toto není jasnou prioritou. 

Hodně se mluví o  investicích do  infra-
struktury, jenže k tomu novému sporto-
višti musíte mít vzdělané trenéry a pro-
středí, které necílí na  výkon v  dětském 
věku, ale na sportovní rozvoj dítěte. A to 
se neděje. Je to obrovský problém, který 
draze zaplatí zejména současné děti.“
Vaší specializací je závodní 
a výkonnostní sport. Co přesně to 
obnáší?

„Víte, vrcholový sport a  zejména me-
tabolicky náročné disciplíny se v mnoha 
ohledech dostávají na hranici udržitelné-
ho výkonu. Je třeba, aby sportovec opti-
malizoval svůj trénink a všechny ostatní 
aspekty výkonu, zejména zdraví, aby 
byl pak schopen přivézt třeba medaili 
z  olympijských her. Navíc z  čistě popu-
lační statistiky jde o  chybu v  systému. 
Jde o  jedince, u kterých musí být velmi 
individuální přístup, a obecná vyšetření 
či obvyklé testy nejsou výpovědní či jsou 
zavádějící. Jeden můj kolega to krásně 
přirovnal k  rozdílu mezi fast foodem 
(nesportující populace), kvalitní restau-
rací (amatérský sport) a  michelinskou 
kuchyní (vrcholový sport). Zde musíte 
mít vysoké odborné znalosti, ale také cit, 
umění a zkušenosti, jak se kterým spor-
tovcem a trenérem pracovat.“
Můžete nabídnout konkrétní příklad?

„Nebudu říkat jméno, ale typickým 
příkladem je případ vrcholové vytrva-
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lostní sportovkyně, která se vám ozve tři 
měsíce před významnou soutěží s  tím, 
že její výkon je dole, a může přijet na ví-
kend, abychom zjistili, co s ní je. Oprav-
du pak přijela a my jsme měli 24 hodin 
na to zmobilizovat nejen naše kolegy, ale 
i spolupracující laboratoře a další odbor-
níky. Výsledkem celodenních vyšetření 
a testů byla změna v přístupu k tréninku 
a  nutrici, kterou jsme implementovali 
a kontrolovali - a za ty tři měsíce úspěšně 
reprezentovala a přivezla medaili. Takto 
to vypadá jako jednoduchá věc, ale věřte 
mi, že to byla jedna z nejsložitějších věcí, 
co jsme řešili, a bylo v tom zapojeno asi 
pět lidí z různých oborů.“
Co jste upravili, že přestal být výkon 
dole?

„Popíšu vám postup. Jde o  systema-
tický proces, který krok po  kroku ma-
puje jednu část za druhou a identifikuje 
nebo eliminuje všechny známé důvody 
a  onemocnění souvisejících s  nevýkon-
ností. Jako první je anamnéza. Je odliš-
ná od čistě lékařské a zaměřuje se navíc 
na  podrobné zmapování tréninkových 
programů a  plánů v  posledním roce či 

dvou. Používáme různé softwary a  ná-
stroje pro kalkulaci energetických vý-
dejů, struktury tréninku, intenzit apod. 
Dále je to anamnéza nutriční, kdy jdeme 
do velkých detailů ohledně stravy. V ne-
poslední řadě pak anamnéza nemocí, 
sociální, duševního zdraví apod. Tato 
část klidně trvá dvě až tři hodiny. Na je-
jím základě vytváříme baterii testů, které 
následují. Součástí jsou krevní laborator-
ní testy různého rozsahu i různá další vy-
šetření. Kritickou částí je pak série funkč-
ních vyšetření, jejichž rozsah zde není 
ani možno popsat. Ve  zkratce je jejích 

cílem zmapování reakcí, kapacit a výko-
nů oběhového systému, dechového sys-
tému, metabolismu, svalového systému 
a  někdy i  endokrinních systémů. Něco 
se provádí v  zátěži, něco v  klidu. Tato 
část trvá několik hodin a musí se někdy 
opakovat, takže na  výsledek je třeba 
čekat i několik dní. V tomto konkrétním 
případě byl problém v  plíživém vytvo-
ření závažného energetického deficitu. 
Intervenční (terapeutická) část pak za-
hrnovala pečlivé titrování zátěže, trénin-
ku s nutričním programem tak, aby bylo 
možno udržet kvalitu tréninku a zároveň 
otočit energetickou bilanci, doradit ztrá-
tu a nastartovat odpovídající metabolis-
mus. Ono to možná vypadá jednoduše 
a škarohlíd to bude komentovat: No tak 
se prostě nají a hotovo. Jenže ono to tak 
jednoduché opravdu není. Kdyby bylo, 
není energetický deficit jedním z nejčas-
tějších problémů ve  vrcholovém vytrva-
lostním sportu.“
A jméno nám neřeknete?

„Ne, neřeknu, přestože bych asi mohl 
a nevadilo by jí to. Jenže my jsme zdra-
votnické zařízení a  nikdy nemluvíme 

INZERCE

5
Tolik překonatelných překážek 

k úspěchu řeší Centrum sportovní 
medicíny. Mezi typy limitací 

uvádí zdravotní, metabolickou, 
pohybovou a koordinační, nutriční 

a psychobiologickou.
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veřejně o sportovcích, kteří k nám cho-
dí. To je také mimochodem velký pro-
blém. Když se podíváte na sociální sítě, 
je tam mnoho různých trenérů, fitness 
center a sportovně diagnostických zaří-
zení, které se chlubí, o koho všeho pe-
čují. Já to považuji za věc za hranou. My 
se staráme o mnoho olympijských vítě-
zů, mistrů světa, členů reprezentačních 
týmů z různých sportů a nikde neuvidí-
te veřejně jejich jména. Zdravotnický 
servis na této úrovni se nemá prezento-
vat na sociální síti, ale osobními dopo-
ručeními. Tak to je všude na světě. Od-
děluje to právě ty špičkové michelinské 
restaurace od běžných či fast foodů. Ty 
michelinské lidé znají a nepotřebují re-
klamu.“
Vy jste teda pomyslná michelinská 
restaurace? Kolik máte hvězdiček?

„Dovolím si říct, že v rámci Česka jsme 
asi opravdu michelinská kuchyně. A ko-
lik hvězdiček? Asi jednu. Máme ještě 
pořád co zlepšovat. V rámci světa ale bo-
hužel nejsme tak dobří. Ne, že bychom 
neuměli, co oni. To umíme a  kolikrát 
umíme i více. Jde ale o reputaci, kterou 
tvoříte léta. Vím, že co se týká vybave-
ní a  odbornosti, jsme na  světové úrovni 

a  jsme schopni dělat výkony, vyšetření 
a poradenství ve stejné kvalitě jako v re-
nomovaných světových sportovně-zdra-
votnických centrech. Kde máme velké 
mezery, je odborná publikační činnost, 
financování a  procesní řízení. Tam je 
svět ještě o míle před námi. To je náš úkol 
na dalších deset let.“
Co je tedy součástí typického centra, 
které se stará o vrcholový sport?

„Základem je komplexnost. Doby, kdy 
to mohl dělat jeden tělovýchovný lékař, 
jsou už dávno minulostí. V zásadě potře-
bujete několik lékařských a nelékařských 
odborností, které pokryjí jak interní obo-
ry, tak péči o pohybový aparát, dále nut-
rici, psychologii, tréninkové poradenství 
a další součásti zabezpečení pro vrcholo-
vý sport.“
Řešíte i přetrénování?

„Ano, samozřejmě. Ale v  posledních 
dvou letech se prakticky nevyskytuje 
typické přetrénování z  důvodu excesiv-
ního tréninkového zatížení. Místo toho 
jsme řešili nejčastěji dvě oblasti, které 
vedou ke  stejným příznakům. Zaprvé 
to je postcovidový syndrom. A  zadruhé 
relativní energetický deficit a  poruchy 
příjmu potravy.“

„NA SPORTOVCE PŮSOBÍ 
JINÉ TYPY STRESŮ, 
KTERÉ NEJSOU PŘÍMO 
TRÉNINKOVÉ - NAPŘÍKLAD 
ŠKOLNÍ, SOCIÁLNÍ, 
ZDRAVOTNÍ A DALŠÍ. KDYŽ 
TU MÍRU STRESU SEČTETE, 
JE ENORMNÍ. JEN TEN 
TRÉNINKOVÝ STRES JE UŽ 
V MINORITĚ.“
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Přetrénování v současnosti je tedy jiné 
než před deseti, dvaceti lety? Proč to 
tak je?

„Je to dáno změnou sociálního prostře-
dí a v posledních dvou letech už jen ak-
centováno infekcí COVID-19. Ta sociální 
změna je tak zásadní, že máme kolikrát 
problém dosáhnout dostatečných trénin-
kových hodin. Na  sportovce působí jiné 
typy stresů, které nejsou přímo tréninko-
vé - například školní, sociální, zdravotní 
a další. Ale když tu míru stresu sečtete, je 
enormní. Jen ten tréninkový stres je už 
v minoritě.“
Postcovidový syndrom je vcelku 
pochopitelný, ale poruchy příjmu 
potravy? U sportu? To spíše u mladých 
modelek na sociálních sítích, nebo ne?

„Vidím, že se divíte, ale je to tak. Jde 
o  jeden z  velkých problémů, který kosí 
sportovkyně od  15 let do  konce karié-
ry. Četnost tohoto onemocnění je v  ně-
kterých sportech až desetkrát vyšší než 
v  běžné populaci, přitom jde o  závažné 
onemocnění. Nejen ze sportovního hle-
diska, ale i z hlediska zdraví. Dokonce to 
došlo tak daleko, že jsme jako první v re-
publice vytvořili multifunkční tým, kde je 
tělovýchovný lékař, psychiatr, nutriční te-
rapeut, psychoterapeut a  sportovní fyzi-
olog, kteří společně řeší každou sportov-
kyni s  poruchou příjmu potravy, kterou 
máme v péči. Máme zažádáno i o vědec-
ký grant a uvidíme, jak uspějeme.“

Představme si, že jsem trenér a mám 
sportovkyni, která mi postupně hubne 
před očima, nebo mi její kamarádky 
říkají, že tajně zvrací. Co mám dělat? 
Mám jí to říct?

„To je velmi dobrá otázka. Ano, je nut-
né si s ní o tom napřed obecně promluvit 
a  udělat si racionální názor na  situaci. 
Ale nepouštět se dál. Jde o velmi citlivou 
oblast a  je třeba ji spíše směřovat k  od-
borníkům, kteří ji vyšetří a  řeknou, jak 
dál. Vy sám totiž neodkážete odhadnout 
míru poruchy, nebo zdali třeba ani nejde 
o poruchu příjmu potravy, ale o takzvaný 
energetický deficit.“
Co myslíte energetickým deficitem?

„Jde o  jednotku, která se jmenuje 
Relativní energetický deficit ve  sportu 
(REDs). V  principu jde o  to, že je dlou-
hodobý nepoměr mezi energetickým 
příjmem a  výdejem. Sportovec vůbec 
nemusí mít poruchu příjmu potravy, což 
je psychiatrické onemocnění, a  přitom 
může mít právě obtíže z relativní podvý-
živy. To vy nemáte šanci poznat, a proto 
jsme vytvořili tento program. Pomoci jak 
sportovcům, tak trenérům, ale i rodičům 
tento problém vyřešit.“
Jak dlouho musí sportovec žít 
v energetickém deficitu, aby nastaly 
problémy? Může tento stav dojít až 
do něčeho fatálního?

„Jde o dlouhodobou záležitost v  roz-
sahu měsíců a  let. Když týden či měsíc 

CO JE SPORTOVNÍ 
FYZIOLOGIE

„Jde o obor, který se zabývá 
vztahem sportovního výkonu 
a biologického podkladu toho 
výkonu. Neboli jak se stane, 
že sportovec je schopen podat 
či nepodat výkon. Co se děje 
v tréninku. Jaký má metabolismus, 
co se děje v oblasti nutrice, 
pohybového aparátu a dalších 
faktorů tréninku, a pak závodního 
výkonu.
První odborné práce byly 
publikovány v první polovině 
19. století. Víme také, že 
i ve starověku, zejména v Řecku, 
byl tento obor již rozvinutý. Je 
třeba znám lékař a sportovec 
Herodicus, který jako první popsal 
vliv výživy na výkon. Výrazný rozvoj 
přišel na začátku 20. století, 
třeba přesně před sto lety V. A. 
Hill položil základy svalové práce 
a spotřeby kyslíku (VO2max) tak, 
jak ji používáme dodnes. Zásadní 
skok pak započal v 60. letech 
minulého století a vlastně trvá až 
do dnešních dnů.
V Československu se tento obor 
nikdy výrazně nerozvinul jako 
samostatný vědní a studijní 
program. Zatímco na západě, 
zejména ve Skandinávii, Německu 
a v USA, je takzvaná exercise 
physiology, neboli sportovní 
fyziologie - i když nejde o přesný 
překlad, protože zátěžová 
fyziologie se u nás jako terminus 
technicus nepoužívá - jedním ze 
základních kamenů vzdělávacích 
programů pro vysoké školy se 
sportovním zaměřením, tak 
u nás se nikdy tento obor neujal. 
V kontrastu třeba k fyzioterapii, 
která je zase u nás doslova 
hypertrofovaná oproti jiným 
státům díky takzvané Pražské 
škole rehabilitace, která je i ze 
světového hlediska unikátní. 
U nás tento obor částečně 
pokrývalo tělovýchovné lékařství 
a individuálně několik akademiků 
na vysokých školách. Ale 
systematicky budován nebyl.“

Jiří Dostal
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nebudete dostatečně jíst, tak sice zhub-
nete, ale nevytvoříte si energetický de-
ficit. Tělo má vysokou míru adaptace 
a  přizpůsobí se. Problém je, pokud to 
trvá několik měsíců a déle. Fatální to jis-
tě není, ale velmi často je pak REDs spo-
jen s poruchou příjmu potravy. A tam už 
je rozsah mnohem závažnější.“
Zkuste mi říci jednu bizarnost nebo 
mýtus, který se uchytil ve sportu, 
a přesto se stále používá.

„Ufff. Bizarnost mě nyní nenapadá. 
Ale mýtů je hodně. Asi ten nejvíce roz-
vinutý je o  laktátu, zakyselení a  bolesti 
svalů. Už 40 let je jednoznačně prokázá-
no, že laktát nebolí a není kyselý. Naopak 
je jednou z nejdůležitějších molekul, co 
můžeme sledovat, a  je hlavně zdrojem 
energie pro výkon. Když slyším nějaké-
ho vrcholového sportovce, jak říká, že 
měl úplně tuhé nohy v laktátu, tak se mi 
otevírá kudla v kapse. Ne proto, že on to 
neví, ale protože vzdělávací systém pro 
trenéry to pořád nepodchytil a  já mám 
během roku asi tak pět přednášek pro 
svazy a  trenéry, kde toto téma opravuji 
a vysvětluji, jak to je.“

Proč to tak je?
„Je zde několik faktorů. Zaprvé, co 

jsem zmínil na  začátku. Absence vzdě-
lávacího programu sportovní fyziologie, 
kde by student s  touto odpovědí vyletěl 
od zkoušky už v prvním ročníku. Zadru-
hé setrvačnost a  styl ,dělali jsme to tak 
dříve a  bylo to dostatečné‘ až po  velmi 
omezenou jazykovou vybavenost a velmi 
malé, až žádné kontakty s cizinou. To vše 
nás hází opravdu o 40 až 50 let zpět.“
A ještě k tomu laktátovému mýtu. Co 
tedy sportovce bolí?

„Není jeden důvod, proč to v  tré-
ninku bolí. Když odmyslíme zranění, 
která jsou patologická, je třeba říct, že 
bolest a  únava při zátěží jsou zcela fy-
ziologický mechanismus ochrany těla 
před poškozením. Je to vývojově jedna 
z  nejstarších cest, jak brzdit jakýkoliv 
biologický organismus před přetížením. 
Nyní již víme, že třeba bolest je zcela 
multifaktoriální a  souvisí s  rozpadem 
stabilního prostředí v  buňkách. Může 
být způsobena různými ionty, změnou 
pH, mikrotraumaty, změnou objemu 
vody v  tkáni apod. Pro reálnou praxi 

„KDYŽ SLYŠÍM NĚJAKÉHO 
VRCHOLOVÉHO 
SPORTOVCE, JAK ŘÍKÁ, 
ŽE MĚL ÚPLNĚ TUHÉ 
NOHY V LAKTÁTU, TAK 
SE MI OTEVÍRÁ KUDLA 
V KAPSE. UŽ 40 LET 
JE JEDNOZNAČNĚ 
PROKÁZÁNO, ŽE LAKTÁT 
NEBOLÍ A NENÍ KYSELÝ.“
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ky není možné zjistit kvalitu či nekvalitu, 
co se za tím skrývá.“
Z toho mám skoro depresi.

„No nejste sám. Já také, ale zase to ne-
musíme přehánět. Je to stejné i v jiných 
oborech. Třeba v advokacii. Také si mů-
žete stáhnout smlouvu z webu. Ale když 
budete shánět právníka pro důležitou 
věc, budete se ptát ve svém okolí. Ona se 
kvalita ukáže a ukazuje. A jak jsem říkal, 
čím dál více jdeme zpět do  původního 
modelu osobní reference. U nás jsou tře-
ba ,klienti z  ulice‘ velmi malou součás-
tí. Nejsme aktivní na  žádné sociální síti 
a  web také není nejmodernější. Ale ne-
institucionální klienti k  nám nejčastěji 
přijdou právě přes osobní doporučení.“
Jsme časopis Coach, čte nás hodně 
trenérů. Co byste jim v této oblasti 
doporučil?

„Jediná schůdná cesta je navázání 
osobního vztahu se specializovaným 
centrem a  vytvoření oboustranné dů-
věry a dlouhodobé spolupráce. Alespoň 
na začátku i osobní přítomnost trenéra 
při vyšetřeních a konzultacích, aby po-
chopil, jak jsou interpretovány výsled-
ky. Úplně nejlépe pak dát spolupracu-
jícímu zařízení instrukce, v  jaké formě 
a  jak by měly být výsledky zpracovány. 
Tak, aby seděly do tréninkové filozofie. 
Jde zejména o  servis pro trenéry a  zá-
vodníky. A  dobré centrum své postupy 
dokáže propojit s  potřebami trenéra 
a závodníka.“

nemá moc význam pátrat, co přesně 
bolí a  způsobuje únavu, protože to je 
vždy součin několika faktorů.“
Dobře, jak tedy já jako amatérský 
sportovec a trenér můžu zjistit, jestli to, 
co mi říkají, je správně, nebo ne.

„Bohužel jediná cesta je kombinace 
vlastního kritického myšlení se samostu-
diem a kontakty s lidmi, kteří mají vyso-
ký odborný kredit a reputaci. Nedívat se 
na hezké obrázky na sociálních sítích, ale 
jít po kvalitě a ptát se. Dám vám příklad. 
Úplně jednoduché vyšetření pro amatér-
ský sport. VO2max. Znají ho generace 
sportovců. Jenže co s  tím číslem bude-
te dělat? Jak ho budete interpretovat 
do  tréninku apod. Dneska se ví, že o  to 
jedno číslo fakt nejde, ale během vyšet-
ření je možno sledovat X dalších parame-
trů, které pak je možné použít pro kon-
krétního sportovce pro konkrétní plán 
pro konkrétní cíl. Jenže aby to bylo mož-
né, opět musí být člověk, co tomu hlu-
boce rozumí, co zná sport, a  ne ten, co 
takzvaně seká jeden výkon za  druhým. 
A to je nesmírně obtížné. Nyní, kdy je vše 
zrychlené a s krásnými obrázky, praktic-
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Lídři v kabině? Žádané  
Třetí část rozhovoru se současnou 
trenérskou špičkou NHL

nevšimli. Tehdy víte, že máte speciální 
skupinu lidí. Měl jsem takové týmy 
i v Tampě a neskončili jsme jen u toho, 
že jsme vyhráli Stanley Cup. Budovali 
jsme klima. Chce to ale hodně hráčů se 
schopností leadershipu a extrémně sil-
né jádro týmu. Existují části tréninku, 
kde můžete pomoci trénovat své lídry, 
ale nakonec to hráči musí mít v sobě, 
což je předpoklad k umění převzít 
vlastnictví v místnosti.“
Peter DeBOER, kouč Vegas Golden 
Knights: „Je to skvělé téma pro mladé 
trenéry. Práce trenéra trvá celou sezonu, 
pak přijde závěr, play off. A když jsem 
byl dvakrát ve finále poháru, musíte v tu 
chvíli bojovat s nutkáním: přitáhnout, 
nebo povolit? Udělal jsi už svou práci, 
tréninky, přípravy, svůj koučink a hráči 
to nasáli. Znají vaše očekávání. Vědí, co 
je co, a trenér teď trochu ustoupí do po-
zadí. Když se vydáte touto cestou, je 
šance, že hráči kabinu vezmou za vlast-
ní. Můj příběh o Joe Thorntonovi ze San 

Přirození lídři. Zabíjíme je 
už od dětství. Zakazujeme, 
přikazujeme. Někdo určí, 
že budou útočníky nebo 
obránci. Nemohou si vybrat 
do lajny kamaráda, přitom 
spolu třeba sedí ve škole 
v lavici nebo si prostě 
rozumí. V kabině často káží 
jen dospělé osoby, dětem 
vštěpují, jak mají hrát, kam 
smí či nesmí přihrát. Malý 
hráč slyší ze střídačky: 
Přihraj to! A zároveň 
z tribuny: Jeď, makej, střílej! 
Jakákoliv akce na ledě 
je doprovázena pokyny, 
příkazy a hulákáním. Pak 
i na střídačce, v kabině 
a ještě dohra v autě. A my 
marně čekáme v juniorech 
a dospělých, kdy z nich 
už konečně vyrostou lídři 
kabiny. Jak to chodí v NHL?

T E X T :  S L A V O M Í R  L E N E R

Můžete něco prozradit o procesu 
vytváření vlastnictví kabiny mezi 

hráči?
Jon COOPER, kouč Tampa Bay Light-
ning: „Prošel jsem si tou zkušeností a je 
to každým rokem těžší a těžší s přícho-
dem nových hráčů a aspektem odpo-
vědnosti vůči hráčům, kteří kabinu 
vedou. Pozoruji, že současná generace 
hráčů je tak talentovaná, má tolik 
individuálních dovedností, také díky 
jejich trenérům na všech úrovních. Bylo 
jim dokola od mládí říkáno, co mají 
dělat, tak dlouho, až se to skoro stává 
trochu robotickým. Současně jim chybí 
podstatný aspekt, a tím je schopnost se 
rozhodovat sami za sebe a schopnost 
vedení spoluhráčů. A když se k vám 
dostanou, stále u vás hledají, co mají 
dělat. V týmech, se kterými jsem měl 
úspěchy a vyhrál jsem soutěž - vracím 
se do Norfolku a k titulu AHL, Calder 
Cupu 2012 - kdybych se na konci roku 
tři týdny neukázal, ani by si toho snad 
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Jose: v roce 2019 jsme v sedmém, roz-
hodujícím zápase proti Vegas prohrávali 
0:3 a hráli pětiminutovou přesilovku. 
Střílíme v ní čtyři góly a vítězíme v pro-
dloužení. Pamatuji si první pětku, a Joe 
v ní nebyl. Člen Síně slávy, po Waynu 
Gretzkym možná nejlepší hráč všech 
dob, pokud jde o distribuování puků 
a zlepšování ostatních kluků - a k tomu 
velký specialista na přesilovku. Naše 
první pětka však stále skórovala, dostali 
jsme se na hranici čtyř minut a srovnali 
jsme na 3:3. Já usoudil, že první pětka 
už toho má plné zuby, je unavená, dala 
tři góly, dejme druhé pětce taky šanci. 
Joe se na mě na střídačce podíval a řekl: 
‚Ne, nech je tam, jsou v laufu!‘ Když se 
na to dívám zpětně, máte hráče Síně 
slávy, který celou kariéru byl v těchto 
chvílích rozdílovým hráčem, skákal přes 
mantinel, aby dal vítězný gól v přesi-
lovce. A on to nechal jiným. Měl v sobě 
dostatek citu pro okamžitou situaci, 
leadership a jistotu. A opravdu, první 

é  zboží

SLAVOMÍR LENER
• po boku Ivana Hlinky trenér hokejových 
olympijských vítězů v Naganu 1998
• v NHL působil šest sezon jako 
asistent Calgary Flames 
a Florida Panthers, kouč 
reprezentačního A-týmu i U20, 
Sparty, Düsseldorfu, Luley 
a Linköpingu, kde 
odkoučoval přes 1000 
utkání (2x zlato 
a 4x bronz)
• působil jako šéftrenér 
svazu a manažer 
reprezentace 
(1x stříbro, 2x bronz)

ezon jako 
s 

uč 
u i U20,
uley 

ér 

pětka znovu zabodovala, i když byla 
k smrti unavená. To je něco, na co nikdy 
nezapomenu.“
Jak jako bývalý hokejista přesvěd-
číte hráče, aby převzali vedení 
a kontrolu kabiny, která k vám přišla 
přirozeně?
Rod BRIND’AMOUR, kouč Carolina 
Hurricanes: „Ne, nemusím nikoho pře-
svědčovat. Hokej je z nějakého důvodu 
nejatraktivnějším a nejnáročnějším 
týmovým sportem na světě. Musíte mít 
dobré vůdce. Měl jsem štěstí, že jsem 
jako nový trenér vešel do místnosti, kde 
jsem znal všechny hráče. Věděl jsem, 
čeho jsou všichni schopni. Měl jsem 
skvělý vztah s kluky, kteří byli vůdci, 
například s Justinem Williamsem. Ne-
musím toho moc říkat, jste v synchronu. 
Ví, o co mi jde, naslouchá a filtruje to 
dál ostatním. Se ztotožněním se nebyly 
žádné starosti. Nulová tolerance. Jasné 
úkoly a cíle. Pokud tomu tak není, 
ve většině sportů tento slabý článek 
vyvstane a dostane vás. Měli jsme to 
štěstí, že jsme měli lídry v kabině a Coop 
má pravdu, když říká, že dnešní mládeži 
vedoucí schopnosti chybí. Budu k vám 
upřímný. Proto je důležité mít zkušené 
Justina Williamse nebo Jordana Staala 
v šatně, kdy mladší mohou sledovat 
a vidět, o čem to všechno je, a učit se 
od nich. Hrál jsem spoustu let v NHL 
a nepamatuji si, že bych vinil trenéra 
z prohry, nebo ho naopak poplácal 
po zádech: ‚Dnes večer jsi nám to vy-
hrál‘. Nikdy mě to nenapadlo. Připravíte 
je, nabudíte a teď už jen: Kluci, je to vaše 
show.“
DeBOER: „V prvním finále konference 
2019 jsme se Sharks vyhráli v St. Louis 
přihrávkou rukou. Jsem si jistý, že si to 

pamatujete. A jak se s tím Craig Berube, 
trenér Blues, známý jako bývalý hráč 
rváč a bouřlivák, vypořádal. Všichni vě-
děli, že by to gól být neměl a kvůli tomu 
prohráli první zápas. Den poté jsem četl 
výroky hráčů, Berubeho. Pamatuji si 
jeho klid, vyrovnanost a zprávy, které 
udělal po tom zápase se svým týmem. 
A oni se vrátili, možná odehráli nejlepší 
zápas série a vyhráli Stanley Cup. To 
pro mě byl jeden z těch trenérských 
momentů, kdy to mohlo jít jednou ze 
dvou cest. Mohl vejít do kabiny, zdeptat 
je, jak se podělali. Možná by tým ztratil 
klid. Místo toho byl jeho přístup hlasem 
rozumu a oni se sebrali a šli vyhrát 
Stanley Cup. Dávám mu za to velký 
kredit.“
COOPER: „Craig to vystihl. Ale stále po-
třebuješ lidi v kabině, kteří, když Craig 
z kabiny odejde, řeknou: ‚Má pravdu‘. 
A nech to odeznít. Protože se to mohlo 
vyvinout i jinak. Je to výpověď trenéra, 
týmu a jejich leadershipu, proč to tak 
dopadlo.“

„MYSLÍM, ŽE ROD DĚLÁ VŠECHNO MOŽNÉ, ABY SE 
UJISTIL, ŽE JSOU VŠICHNI PŘIPRAVENI, DO POSLEDNÍHO 
DETAILU, Z JAKÉHOKOLIV ÚHLU POHLEDU SE PODÍVÁŠ. 
VYTVÁŘÍ PROSTŘEDÍ A KLIMA V KABINĚ, KDE HRÁČI 
CHTĚJÍ BÝT, NAPLNO POD NÍM TRÉNOVAT A PŘEDEVŠÍM 
ZA NĚJ TVRDĚ HRÁT. NECHTĚJÍ HO ZKLAMAT. MYSLÍM, 
ŽE JE TO HLAVNĚ JEHO POVAHA A ZPŮSOB, JAKÝM SE 
CHOVÁ, ŽE K NĚMU VŠICHNI VZHLÍŽÍ.“

Don WADDELL, generální manažer Hurricanes, o kouči Brind‘Amourovi

SCO2205012.indd   13 26.04.2022   11:02:25



C O A C H  5 / 2 0 2 2
14

H L A S  S P O R T O V C E

FOTBALOVÝ OBRÁNCE

TOMÁŠ PETRÁŠEK
Narozen: 2. 3. 1992
Kariéra: AFK Častolovice (1999-2002), 
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (2002-06), 
FK Náchod-Deštné (2006-07), FC Hradec Králové 
(2007-12), SK Hlavice (2012), SK Roudnice 
nad Labem (2013-14), FK Kolín (2014), 
Flota Swinoujscie (2015), SK Převýšov (2015), 
Slavoj Vyšehrad (2015-16), FK Viktoria Žižkov 
(2016), Raków Czestochowa (2016-?)
Největší úspěchy: vítěz Polského poháru 
a Superpoháru 2021, reprezentant ČR (3 utkání)

Od začátku obránce?
„Trenéři mě, když jsem přišel na prv-

ní tréninky, hned postavili do obrany, 
takže jsem obránce odjakživa a příleži-
tostný útočník. Když jsem hrál ve třetí 
lize a potřebovali jsme honit výsledek, 
šel jsem do útoku. A docela mi to šlo, 
byl jsem gólový hráč. Vždycky jsem 
byl obránce s ofenzivními gólovými 
choutkami ve vápně. V přípravce jsem 
si do obrany možná stoupnul i sám, 
protože jsem vždycky nejvyšší ze všech 
a bylo potřeba mít borce, který to vzadu 
odmaže. Měl jsem velký nákop, a tak 
jsem v žácích ještě na malé brány dával 
hodně gólů ze strašné dálky, protože 
malí gólmani nedoskočili na břevno.“

Přechod do Hradce
„Nejdřív jsem šel z Častolovic do Rych-

nova, kde byla regionální základna, 
a tam už začal dobrý fotbal i bezvadná 
parta. Předposlední rok jsem šel hrát 
do Náchoda žákovskou ligu. Byl to slabý 
tým, ale získal jsem kontakt s dobrými 
hráči a až pak jsem šel do Hradce Krá-
lové. Hrál jsem i v regionálním výběru 
Královéhradeckého kraje, takže jsem byl 
na přechod do většího klubu připravený. 
I tak to znamenalo velký skok, naštěstí 
jsem si rychle zvyknul i díky tomu, že 
jsem od začátku v mladších kategoriích 
takový přirozený lídr, takže v Hradci pro 
mě bylo všechno super. Provázel mě tam 
trenér Luboš Prokopec, který mě do klu-
bu přivedl. V různých kategoriích jsem 
měl i další trenéry, ale pak jsem se stejně 

vrátil k Luboši, který mi dal v dorostu 
opravdu strašně moc. Je specifický, 
ale teď jsme se v reprezentaci s Tomá-
šem Holešem a Jardou Zeleným opět 
po letech příhodám s ním smáli. Zažívali 
jsme vojnu, drily, morální tréninky, což 
dneska asi už neexistuje. Nedovedu 
si představit, že by někdo u mládeže 
takové tréninky provozoval. Jsem rád, 
že jsem zažíval tvrdé tréninky.“

Tvrdé tréninky s Prokopcem
„Luboš se na mě určitě zlobit nebu-

de, když něco odkryji. Měli jsme zimní 
tréninky na horách, dělali jsme na kon-
dici. Běžky, běhání v mrazu s bolestí 
a klidně i se zraněním, tam to bylo úplně 
jedno a nikdo se na nic nevymlouval. 
Když jsme viděli rozepsaný plán a v něm 
v jednotlivých dnech slova jako vojna 
nebo smrt, už jen z toho jsme měli oba-
vy. Vstávali jsme v 5:30 a šli vlekařům 
odhazovat sníh, abychom si uvědomili, 
že máme šanci být fotbalistou, tak ať 
makáme. Nebo v létě na soustředění. Je-
den z našich masérů byl vášnivý golfista 
a my měli nařízené trénovat s chrániči 
holení. Luboš zjistil, že jeden borec 
chrániče nemá, a kontroloval chrániče 
golfovou holí. Dovedete si představit, že 
bez chráničů to muselo zabolet. Mělo to 
samozřejmě nějakou mez, ale hlavně: 
trenér byl spravedlivý. Uměl se s námi 
skvěle pobavit a byly to nádherné roky. 
Naše společné úsilí vyústilo v doroste-
necký titul, který jsme pro Hradec vy-
hráli po 25 letech, krásná vzpomínka.“

Ještě před dvěma lety mohla okolo něj zaznít otázka z filmu Vrchní, prchni!, kterou vznesl 
jeden starý číšník u karlovarského Vřídla: „Kdo z vás ho zná?!... Nikdo!“ Dnes už ale skoro 
každý ví, že TOMÁŠ PETRÁŠEK je fotbalový obránce, reprezentant, který hrál v Česku 
maximálně druhou nejvyšší soutěž a zaujal až v Polsku, kam odešel do 3. ligy do Rakówu 
Czestochowa, s nímž nyní usiluje o mistrovský titul.

Po zápasech odpovídám 
na 47 otázek

T E X T :  J I Ř Í  N I K O D Ý M
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Hokej
„V Česticích jsme od 6 do 13 let hráli 

vesnický hokej, s obrovskou láskou, 
měli jsme svoji partu. Trenér byl tatínek 
mých spoluhráčů a hodně mě naučil. 
Když jsme jeli celá jedna pětka do Tře-
bechovic, dorazili jsme v našich starých 
poloroztrhaných výstrojích a všichni 
v kabině se nám smáli, že jsme jezeďá-
ci a sedláci. No, a my pak byli na ledě 
nejlepší ze všech, tak byl klid. Určitě 
mě hokej naučil tvrdosti - takové to, 
co se hokejista směje fotbalistům, že 
jsou panenky. Rány do kotníků nebo 
sekery přes ruce, třeba jsem se i poprali, 
to všechno mě zocelilo. Rekreačně si 
chodím hokej zahrát pořád s radostí. 
Byl tam jako trenér hrozný cholerik 
a strašně křičel. To vás naučí, že když 
někoho podobného potkáte, jste na po-
dobný přístup připravený a nemůže vás 

zaskočit. Ale ve 13 letech už nešlo stíhat 
oboje a vybral jsem si fotbal. Cítil jsem, 
že jsem v něm lepší, a cítil jsem k němu 
větší lásku než k hokeji. Mohl jsem při-
hlížet i k tomu, že hokej byl ekonomicky 
hodně náročný. Vychovávala mě jen 
maminka, bylo pro nás jednodušší kou-
pit kopačky a chrániče než celou výstroj, 
chtěl jsem to mamce udělat lehčí.“

Nižší soutěže
„Prakticky všichni trenéři ve všech 

kategoriích mi něco dali a měl jsem 
štěstí i na trenéry v nižších soutěžích. 
Začnu Jaroslavem Dočkalem, trenérskou 
legendou, bohužel už není mezi námi. 
S ním jsem cestoval na každý trénink. 
Když nás trénoval, bylo mu kolem 70 let. 
Jeho inteligence a pohled na svět byly 
neskutečně moderní a vyzrálé a dal mi 
strašně moc. Začal jsem si díky němu 
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věřit. Říkal, že když na určitých věcech 
zapracuji, vidí ve mně velký potenciál. 
Měl jsem pana Janečka v Roudnici, pana 
Matějku v Převýšově, ti mě měli, myslím, 
hodně rádi a stavěli na mně. Na této 
úrovni z taktického pohledu a fotbalo-
vého mě určitě hodně posunul Zdeněk 
Hašek na Žižkově. On to ví. Obrovský od-
borník. Hrozně rád na něj vzpomínám.“

Raków Czestochowa
„Přál bych vám, abyste sem mohli přijet 

na stáž, strávit tu týden a vidět, jak trenér 
Marek Papszun pracuje. Strašně zají-
mavá věc je, že pracuje celý čas stejným 
systémem práce a pořád ho zdokonaluje. 
Moc dobře ví, co chce dělat, jaký je jeho 
cíl. Má obrovskou podporu ve vedení, 
čemuž se s jeho výsledky nelze divit. Je 
spravedlivý a takticky na neuvěřitelně 
vysoké úrovni. Dbá na nejmenší detaily 
a je hlavně manažer, který dbá nejen 
o chod týmu po sportovní stránce, ale 
i z pohledu organizačního. Marek je wor-
koholik, který pracuje od 7 od rána do 10 
do večera. Z učitele dějepisu to dotáhnul 
na nejlépe vydělávajícího trenéra v pol-
ské lize. Měl na stole pětiletý kontrakt 
od Legie Varšava, kterým by se zajistil 
do konce života. Ale odmítl a je naštěstí 
pořád s námi. Teď, když jsme v poháru 
vyřadili Legii, jsme si vyměnili sms. Něco 
jsem s ním řešil jako kapitán a taky jsem 
mu psal, že už asi nelituje. Odpověděl mi, 
že po našem výkonu musí litovat oni.“

Tréninky
„Tréninky Marka Papszuna jsou jedi-

nečné. Organizačně připravené na nej-
vyšší úrovni, o tom jsem přesvědčený. 
Extrémně zaměřené na to, co chceme 
na hřišti při utkáních dělat. Mají vždy 
jednoznačný cíl a jsou takticky připra-
vené tak, že nás celý cyklus připravuje 
do zápasu. Každý z nás ví, co má na hřišti 
dělat, trenér hodně dbá na každý detail.“

Realizační tým
„Papszunovo charisma a realizační 

tým, který čítá 18 lidí, to všechno ladí 
dohromady. Při každém tréninku i utkání 
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vidíme, jaký je trenér a jak má celý svůj 
tým výborně poskládaný. Ve 3. lize měl 
v realizačním týmu 5 členů, a teď se 
všemi jeho členy už 18. Od začátku jsme 
zbyli v klubu on, jeden masér a já, zbytek 
se už proměnil. Klubem prošlo několik 
kvalitních hráčů i trenérů. Jeden trenér 
a analytik jsou v Lechu Poznaň. Měli 
jsme trenéra gólmanů s nejvyšší licencí, 
už tu taky není. Spolupráce s trenérem 
Papszunem není jednoduchá, je velký 
perfekcionista, ale i díky tomu má obrov-
ský úspěch.“

Pozápasové reporty
„Marek Papszun se vyznačuje i jed-

nou specialitou, o které nevím, že by se 
vyskytovala jinde. Jsou to pozápasové 
reporty, které musí napsat každý hráč 
a trenér. Report čítá 47 otázek a je přes-
ně zaměřen na všechny fáze hry. Řeší se 
v nich obrana, útok, přechodová fáze, 
standardky, fyzická i mentální připra-
venost, co bychom chtěli změnit, jestli 
jsme všemu rozuměli nebo co bychom 
měli v příštím týdnu přidat do trénin-
ku. Každého to sice štve, ale kdybyste 
slyšeli, jaké máme rozhovory o přestáv-
ce nebo po zápase, to nejsou prázdné 
fráze, ale věci, které mají význam 
a jdou přímo k podstatě. Když jsem se 
ho nedávno ptal, jestli mají reporty ten 
správný smysl, jestli od nás dostává 

kvalitní feedback, tak mi odpověděl, že 
70-80 procent borců by mohlo jít v klidu 
dělat profesionální trenérskou licenci 
UEFA. A dodal, že si neuvědomujeme, 
jaký to má pro trenérský tým význam, 
když se na celou věc mohou podívat 
našima hráčskýma očima. Najdou tam 
konfrontace, kdy hráč z frustrace cíleně 
napsal, aby se ozval, totální blbost. Nutí 
nás o fotbale přemýšlet a moje rutina 
po každém zápase je taková, že utkání 
sleduju znova, zastavuju si ho, vracím 
si konkrétní situace, dívám se na zpo-
malené záběry, abych věděl, jak se dál 
na hřišti chovat. Po vyřazení Legie z po-
háru jsem trenéra poprosil, abychom 
report nedělali a ustoupil nám. Ale on 
si to vezme zase někde jinde zpátky. 
(úsměv) Tak čekám, že někdy budeme 
mít o jeden den volna míň. Ale takový 
je jeho styl práce. Říkali jsme si, že když 
sem budou chodit větší a větší hvězdy, 
reporty zmizí, ale nic se nezměnilo. 
Když se spekulovalo, že půjde do Le-
gie, zaznívaly hlasy, jak tam asi bude 
s reporty fungovat. A když se řešilo, 
že by šel k reprezentaci, dělali jsme si 
legraci, jak je bude vyplňovat Robert 
Lewanadowski. Ale mentální kouč Jan 
Mühlfeit, s nímž spolupracuji, mi říkal, 
že přesně tohle se děje ve všech velkých 
organizacích, a byl šťastný, že to někdo 
někde dělá i ve sportu.“

Emoce kouče při utkání
„Věc, na které by měl Marek víc zapra-

covat. Někdy je absolutně v klidu. A pak 
jsou zápasy, na kterých mu extrémně 
záleží, a je na něm vidět nervozita, kte-
rou někdy přenáší i na nás. Když na nás 
doma přijde třeba jen 5-6 tisíc lidí, tak 
ho slyšíme. A když máte v hlavě nějakou 
myšlenku a slyšíte, jak utkání hodně 
komentuje, pak se hůř soustředíte. Pan 
Dočkal mi kdysi říkal: ,Tomáši, mně 
vyčítají, že nejsem na lavičce emotivní. 
Ale jak mám být emotivní, když už se 
všechno stalo? Buď trenérem a řekni jim 
to před utkáním, aby se to nestalo. Ale 
proč budu komentovat, když už se to 
stalo?‘ Něco na tom bude. Podle mě je 
správné zavolat si hráče, oni to dělají tak 
a tak, a říct, jak má na soupeře reagovat, 
jak ho překvapit. On už se v tom lepší, 
ale reakce, co a jak udělat, tam má ještě 
prostor. Ale i bez toho je skvělý trenér. 
Taktická příprava je v dobrém slova 
smyslu masakr.“

Posun pod Papszunem
„Můžu to říct jednou větou: posunul 

mě ze 3. ligy do reprezentace. To, že 
jsem tady zbyl z původního týmu sám, 
není zadarmo. Kdybych byl špatný, byl 
bych už desetkrát vyhozen. Musel jsem 
se posouvat s celým klubem na stále vyš-
ší úroveň, a to není lehké. Vracel jsem se 

Kapitán a výjimečný 
trenér. Tomáš Petrášek 

nedá na Marka 
Papszuna, kouče 

Rakówa, dopustit.
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po zranění, což stojí velké úsilí. Marek 
Papszun je z lidí, které jsem potkal v ka-
riéře, ten nejdůležitější. On ze mě udělal 
hráče, který může přemýšlet o věcech, 
o kterých se mi nikdy nesnilo. A už je 
to pro mě normální stav. Už nevolám 
každý den domů, už nevolám dědovi, 
abych se s čistou radostí podělil o to, co 
jsem dokázal. Ale jednou si asi řeknu, že 
to byla neuvěřitelná cesta.“

Nadstandardní vztah 
s trenérem

„Myslím, že jsem si tady vybudoval 
silnou pozici a s Markem řešíme spoustu 
věcí. V komunikaci je nás víc, máme 
radu starších. Nejsou v ní jen starší hrá-
či, máme v Rakówu mladý tým, a proto 
do naší rady patří i zástupce mladších 
hráčů, cizinců z Balkánu a Španělů 
a Portugalců. Řešíme spoustu organizač-
ních i sportovních záležitostí. I když má 
poslední slovo trenér, víme, že feedback 
od nás je pro něj důležitý. On nám věří 
jako ochráncům dobré atmosféry, máme 
svou odpovědnost a od trenéra cítíme 
jeho důvěru. Společně se zabýváme 
i věcmi mimo fotbal. Máme v týmu 

i mentálního trenéra. S nadsázkou 
říkám, že ho nepotřebuji, protože mám 
jako trenéra Marka Papszuna. Kontakto-
val jsem ale Honzu Mühlfeita, abych se 
dostal zase dál a nestál na místě.“

Jan Mühlfeit
„Byl jsem totálně na dně: moje koleno 

nevypadalo vůbec dobře a taky mě 
opustila přítelkyně. Byly dvě možnosti. 
Zhroutit se, nebo s tím něco udělat. Tak 
jsem kontaktoval Honzu Mühlfeita. On 
mi naštěstí odpověděl. Já mu nejdřív 
neřekl o osobních problémech a ozná-
mil mu, že se chci po zranění vrátit. On 
na mě udělal obrovský dojem, začali 
jsme spolupracovat a hodně mi pomáhá. 

Já jsem se pak omluvil, že jsem mu neře-
kl o osobních problémech, protože jsem 
ho nepovažoval za manželského porad-
ce. On mě ale úplně v klidu ujistil, že je 
s tím v pohodě, protože dělá mentálního 
kouče modelkám a misskám. To byla 
legrace a smáli jsme se tomu. Asi to při-
volal a mám doma miss České republiky. 
(směje se) Musím se přiznat, že když je 
dlouhý den před zápasem a hrajeme až 
třeba v osm večer, pustím si na YouTube 
jeho videa. Něco dělám, poslouchám 
ho, uklidňuje mě, mám rád jeho hlas 
a pozitivitu a jsem šťastný, že mohu být 
s takovým člověkem v kontaktu.“

Sám v budoucnu trenérem
„Trenérskou práci neuvěřitelně obdivu-

ji. Vidím, kolik můj trenér na top úrovni 
do toho dává času, kolik práce za tím je 
a kolik stresu a tlaku na sebe musí vzít. Je 
to řehole. On má jednu zásadu, že musí 
být vždycky lépe placený než nejlépe pla-
cený hráč. Když se dostanete na tuto úro-
veň, dokáže to být dobře placená práce. 
Ne každý má ale to štěstí se na tu nejvyšší 
úroveň dostat. Musí v tom být vášeň, a já 
tu trenérskou v sobě zatím nemám.“

64
Tolik zápasů odehrál Tomáš Petrášek 

v polské lize, jako střední obránce 
v nich nastřílel už deset gólů.
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Děsím se množství jídla na talíři.

Jsme 
opravdu to, 

co jíme?

Všechno výše sepsané je pouze něco málo z mých 
poznámek, které jsem si za poslední roky zapamatovala 

ze setkání se sportovkyněmi, které se trápily s jídlem.

Jídlo je to jediné, nad čím 
mám kontrolu.

Když mám hlad, 
dám si kávu.

Stojím na stupni vítězů a místo radosti cítím prázdnotu.

Ostatní mi 
připadají v dresu 

štíhlejší.

Trénuji až do úmoru kosti, fyzickou 
bolestí přebíjím tu psychickou. Bojím se vážení.

Trenérka mi říká, že jsem tlustá, 
a poradila, abych nejedla.

C O A C H  5 / 2 0 2 2
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Ve sportu se poměrně krátce vyskytu-
je jev zvaný RED-S (Relative Energy 

Deficience) neboli dlouhodobě podhod-
nocený energetický příjem. Sportov-
ci buď vědomě nepřijímají dostatečné 
množství kalorií, nebo nejsou schopni 
sníst množství jídla odpovídající extrém-
ní fyzické zátěži.

V důsledku toho pak dochází ke zhor-
šení regeneračních procesů. Časem se 
začínají objevovat vážné zdravotní kom-
plikace a  úrazy, které mohou sportovci 
činnost pozastavit nebo kariéru úplně 
ukončit. Může dojít k  propuknutí po-
ruch příjmu potravy (PPP), které jsou 
z  pohledu mortality vedené dokonce 
jako nejzávažnější psychiatrická one-
mocnění. U nich velkou roli hrají geny, 
ale spouštěcích vlivů je ovšem celá řada. 
Důvodem bývají osobnostní predis-
pozice (úzkostné, perfekcionistické či 
emočně nestabilní rysy osobnosti), dále 
psychologické faktory, jako je proděla-
né trauma bez ohledu na jeho intenzitu, 
například ztráta trenéra, rozvod rodičů 
či zdánlivě nevýznamná zraňující po-
známka, a  v  neposlední řadě sociokul-
turní tlak.

Právě neustálé poměřování s  ostat-
ními, tlak na  výkon a  nízkou tělesnou 
váhu, stejně tak podstupování opako-
vaných proher či zranění se považují 
za  zvláště rizikové. A  to je i  nejspíše 
důvodem, proč výzkumy posledních 
desetiletí dokládají vyšší prevalenci PPP 
mezi sportovci než u  běžné populace. 
Přitom z důvodu studu se odhalí jen vel-
mi malá část. Nikdo nechce mít nálep-

DEFINICE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY (PPP)
Mentální anorexie je charakterizo-
vána udržováním tělesné hmotnosti 
nejméně pod 15 procent před před-
pokládanou váhou nebo Body Mass 
Index (BMI) nižší než 17,5 procent. 
Dále snižováním hmotnosti vyvola-
ným zvracením, užíváním diuretik, 
anorektik, projímadel či nadměrným 
cvičením. Stupeň závažnosti se urču-
je na základě procentuálního poklesu 
původní váhy a  indexu tělesné hmot-
nosti. Prepubertální dívky či chlap-
ci pak nesplňují očekávaný váhový 
přírůstek.

Dále je typické:
• přetrvávající strach z tloušťky 

i po výrazném poklesu tělesné váhy, 
zkreslené představy o vlastním těle, 
neustálé vtíravé myšlenky na udržení 
nízké hmotnosti

• u žen ztráta menstruace, její absenci 
déle než půl roku nelze přehlížet, 
u mužů ztráta sexuálního zájmu

• pokud postihne dívku či chlapce 
před pubertou, opozdí se či úplně 
zastaví růst, vývoj prsou, genitálií, 
menzes se vůbec nedostaví

Chorobný strach z  tloušťky je iden-
tický rovněž pro mentální bulimii. 
Zde je typický abnormální kalorický 
příjem v krátkém časovém období, ne-
odolatelná touha po jídle a snaha po-
tlačit přijaté kalorie jedním či více způ-
soby, jako je vyprovokované zvracení, 

zneužívání projímadel, hladovkami, 
anorektiky a dalšími preparáty.

U sportujících ovšem může být z dů-
vodu vyššího obsahu svalové hmoty 
údaj o  tělesné váze a  BMI zkreslující. 
Je vhodné tedy sledovat zastoupení 
tělesných tuků metodou bioimpedanč-
ní analýzy a v ideálním případě hlídat 
i případné změny v hustotě kostí, které 
jsou pro sportovce rizikové a  mohou 
ukazovat na  případné patologické jí-
delní chování.

U anorexie i bulimie existují atypické 
formy, kdy chybí jeden i více klíčových 
rysů či jsou všechny symptomy mírné 
podoby, a takto postižení si závažnost 
svého počínání nepřipouštějí a pomoc 
i následnou léčbu častěji odmítají. Kro-
mě výše uvedených zahrnují poruchy 
příjmu potravy rovněž patologické 
jídelní chování, jako je psychogenní 
přejídání a  další specifikované PPP 
označované jako OSFED (Other Spe-
cified Feeding or Eating Disorder). 
U sportovců mužů se objevuje posed-
lost svalovou hmotou spojenou s  ab-
normálním příjmem bílkovin a  nadu-
žívání potravinových suplementů.

Výskyt PPP u sportovců
 Sportovci Běžná populace

 2 : 1 10 : 1

T É M A

Zdroj: Papežová H. et al. (2018) Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání: 
Interdiciplinární a transdiagnostický pohled. Praha: Mladá fronta.

Prevalence PPP (Sudgot-Brogen
&Torstveit, 2004; Joy et. al., 2016)
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jeho termín a další informace 

můžete na webu projektu
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ku psychiatrického pacienta. Nejohro-
ženější skupinou jsou obecně ženy, ale 
ani muži nejsou výjimkou. A  zároveň 
už dávno neplatí, že tento problém se 
dotýká jen takzvaně estetických sportů 
a sportů s váhovými kategoriemi. Přípa-
dů navíc každoročně přibývá. Na nárůst 
mají mít vliv i sociální sítě a nejrůznější 
fitness aplikace, které jsou mezi spor-
tovci populární.

Sportovci jsou tedy jednoznačně ohro-
ženou skupinou, ať už z  pohledu nedo-
statečného energetického příjmu, tak 
psychiatrických onemocnění z  okruhu 
PPP. Řešením je především prevence. 
Ale co když jsou častokrát trenéři staveni 
před těžké rozhodnutí, zda je přednější 
zdraví svěřence, či zisk medaile?  

Zmínky o nejrůznějších formách poru-
šeného příjmu potravy jsou velice staré. 
Příznaky anorexie byly popsány už Hip-
pokratem v 5. století před naším letopoč-
tem, který tím definoval nedostatek po-
žitku z jídla. Termín anorexie jako první 
použil Galén. Zřejmě první dívkou, která 
se vyhladověla k smrti, byla svatá Kate-
řina ze Sieny. Půsty, úmyslné hladovění 

bylo a stále je součástí mnoha nábožen-
ství.

Anorexie podle Platóna představuje 
osvobození se od ctižádostivosti a cham-
tivosti. Bylo vnímáno jako prostředek as-
ketických praktik pro dosažení kontroly 
nad potřebami těla a  dosažení vyššího 
duchovního stavu. Rozdíl od  nábožen-
ského pojetí je v tom, že nebývá spojeno 
se strachem z tloušťky, ovšem zdravotní 
následky mohou být stejně závažné.

Co se týče projevů podobných bulimii, 
byly v minulosti spojovány s obžerstvím 
a  výsadou vyšší společnosti. Například 
v době antického Říma bylo u císařského 
dvora běžné, že si účastníci gastronomic-
kých orgií mezi jednotlivými chody umě-
le vyvolávali zvracení, aby mohli nadále 
pokračovat v hodování.

Prevence na prvním místě
„Máme tu početnou skupinu sportov-

kyň, které dlouhodobě trpí nedostateč-
ným energetickým příjmem. Je potřeba 
na  tuto skutečnost upozornit veřejnost, 
trenéry a  rodiče,“ varuje Emil Bolek, 
vedoucí úseku sportovního úseku z  Vě-

deckého a  servisního pracoviště tělesné 
výchovy a sportu.

„Uvědomujeme si, že jde o  obrovský 
problém. Z  toho důvodu jsme od  ledna 
letošního roku spustili program, ve  kte-
rém si sportovkyně ve  věku od  patnácti 
do třiceti let mohou nechat zanalyzovat 
stravovací návyky. Posuzujeme mimo 
jiné, zda nejsou v energetickém deficitu. 
Sbíráme data, naším cílem je jednoznač-
ně prevence, abychom zabránili závaž-
ným zdravotním problémům,“ dodává 
biochemička Jana Woronyczová ze stej-
ného pracoviště.

A  ještě pohled Petra Minaříka z  Psy-
chiatrické kliniky Centra pro léčbu PPP: 
„Na  závažnost problému začínají pou-
kazovat i v zahraničí. Například Norský 
olympijský výbor vydal edukační leták 
určený týmu spolupracovníku kolem 
sportovce, jak rozpoznat případný pro-
blém s  poruchou příjmu potravy a  po-
stupovat. Připravovaný výzkum v  této 
oblasti na 1. LF UK a VFN v Praze si kla-
de za cíl zmapovat PPP u vytrvalostních 
sportů v  České republice. Identifikovat 
preventivní opatření.“
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Léčba mentální anorexie 
a bulimie

Jelikož se jedná o  multifaktoriálně 
podmíněné onemocnění, pro úspěšnou 
léčbu je nutné zapojení celé řady od-
borníků. „Psychiatr by měl na  základě 
diagnostiky určit, zda se opravdu jed-
ná o  PPP. V  týmu by neměl chybět psy-
cholog/terapeut, odborník přes nutrici 
a sportovní lékař, kteří pomáhají se zpět-
ným návratem do  sportovního života 
a dokážou společně s  trenérem stanovit 
případné tréninkové dávky. Klíčovou roli 
v  léčbě může sehrát právě zmíněný sa-
motný trenér, který má ke svému svěřen-
ci blízko. Celková léčba může zabrat až 
šest let,“ objasňuje psychoterapeut Petr 
Minařík.

Jak se zachovat při podezření 
na poruchu příjmu potravy?
• u sportovců mladších osmnácti let 

se obrátit na rodiče, kteří nesou 
za potomka zodpovědnost

• u plnoletého svěřenec se doporučuje 
v prvé řadě vytvořit bezpečné 
a přátelské prostředí. Nepoložit hned 
přímý dotaz na poruchu příjmu potravy, 
ale zajímat se, zda sportovce něco 
netrápí a nesouvisí to s jídlem. Pokud 
se dotyčný svěří s problémem, určit 
postup pomoci včetně odborníků, 
kteří se kontaktují. Otevřít i otázku 
případného přerušení sportovní kariéry 
a nastavit plán k návratu do zatížení.

 PPP v kontextu závislost
Společným rysem poruch příjmu po-

travy a  jiných závislostí jsou psychic-
ké charakteristiky, jako je impulzivita, 
bažení, nutkavost či nezdrženlivost. 
U alkoholismu je to bažení po alkoholu, 
u bulimie po jídle a u anorexie uspokoje-
ní přináší vůle vydržet bez jídla.

Vliv PPP na zdraví
K  závažným zdravotním následkům 

patří ztráta menstruačního cyklu u žen, 
což má za následek nepříznivý vliv na re-
produkční zdraví, porucha štítné žlázy, 
rozvoj osteoporózy. Dochází k  narušení 
termoregulace, ke  svalové atrofii, kazi-
vosti zubů, lámavosti nehtů a vlasů, ale 
i  poškození kognitivních funkcí mozku. 
Z  tohoto důvodu takto postižený člověk 
už ani nedokáže na situaci nahlížet reál-
ně. Nadměrně se přetěžují srdce, ledviny, 
játra a další orgány, což může mít až fa-
tální následky.

SOUVISLOST PPP SE STŘEVNÍ MIKROFLÓROU

„Změna jídelníčku a  stravovacích návyků logicky mění i  mikrobiom. 
Pozměněný mikrobiom pak může vysílat do  mozku signály, že na-
rušení příjmu potravy je v podstatě žádoucí. Zjednodušeně řečeno 
bakterie ze střeva si pak určují, jak často a co budeme jíst. Informací 
je zatím relativně málo, ale první vlaštovky ve formě odborných pu-

blikací v impaktovaných časopisech se již objevují. U pacientů s poru-
chami příjmu potravy se zcela zásadně mění střevní mikrobiom. Například zdraví 
prospěšná bakterie Akkermansia se může změnit v nebezpečného nepřítele, který pa-
cientce v důsledku hladovění začne ,rozleptávat‘ hlenovou ochranu střevní sliznice. 
Tím se zvyšuje propustnost střeva a do krve může procházet řada nebezpečných látek 
z našich útrob. Navíc se u těchto pacientek a pacientů zvyšují počty patogenních bak-
terií (např. Shigella, Clostridium), které způsobují střevní zánět a zánět v celém těle. 
Probiotika jsou určitě vhodným doplňkem léčby PPP. Nejsou však všespásná. Konzu-
mace probiotik může příznivě ovlivnit chuť na jídlo a současně alespoň mírně zlep-
šit signalizaci v  rámci osy střevo-mozek. Tzn. rozhodně mohou přispět ke  zlepšení 
nálady a zmírnění depresivních stavů.“ PETR RYŠÁVKA

RED-S a PPP ve vztahu k výkonnosti
JIŘÍ DOSTAL, spor tovní  lékař : „Jedním z rozhodujících parametrů vysoké 
výkonnosti je ekonomika výkonu a nízká váha představuje jeden ze základních 
kamenů ekonomiky. Bohužel neexistuje jednoduše definovatelná hranice, kdy je 
váha optimální, a kdy již dochází k projevům energetického deficitu se selháním 
výkonu. Navíc v mnoha případech má metabolismus velmi vysokou setrvačnost 
a problémy se projeví až s velkým zpožděním.“
PETR MINAŘÍK, psychoterapeut : „Pokles hmotnosti je zákeřný v tom, že může 
dojít po určitou dobu k výraznému nárůstu sportovní výkonnosti. V určitém 
okamžiku se to ovšem otáčí, výkonnost jede dolů, zhoršuje se regenerace 
a přichází zranění.“

Očima 
molekulárního 

biologa

JIŘÍ DOSTAL, spor tovní  lékař :
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SYMPTOMY PORUCH 
PŘÍJMU POTRAVY

• pokles tělesné váhy a tělesných 
tuků

• nárůst výkonnosti (většinou 
po dobu tří měsíců) v důsledku 
poklesu tělesné hmotnosti 
a následný propad

• zvýšená četnost zranění, pomalejší 
regenerace

• snížená kostní denzita
• odmítání jídla, výmluvy, proč 

není možné jíst, šťourání se 
v jídle, vyhýbání se společnému 
stravování

• změna chuťových preferencí
• odcházení při či po jídle na toaletu
• poruchy a změny nálad bez 

zjevné příčiny, nespokojenost, 
podrážděnost až agrese

• stranění se kolektivu, uzavřenost 
či naopak obviňování okolí

• navyšování si tréninkových dávek, 
často tajně bez vědomí trenéra

• nepřiměřené se zaobírání 
postavou, jídlem

• porucha menstruačního cyklu
• zhoršená kvalita vlasů, pleti, nehtů
• trávicí obtíže, zácpa
• zimumřivost
• poruchy spánku
• hyperaktivita
• změna stylu oblékání, nošení 

volného oblečení

PÁR VĚT 
OD ROZHODČÍHO…

„Myslela jsem, že s  PPP se u  mých 
svěřenkyň nikdy nepotkám. Je to velmi 

složitá věc, zákeřná, která se pozvolna 
vkrádá do  tréninku, do  závodu, 
do  vztahu trenérka a  svěřenkyně. 
Všechny indicie si bohužel uvědomíte, 
až když už je pozdě. Mám jednu 
svěřenkyni, která tím prošla. Svěřila 
se, až když výkonnost rapidně 
poklesla a  z  mistryně republiky se 
stala průměrná atletka. Nejdříve za-
tloukala a snažila se odvést pozornost, 
že trénink je špatně nastaven. Docela 
mi tím vyrazila dech a začala jsem po-
chybovat, zda jsem opravdu něco špat-
ně nenaplánovala. Vše vygradovalo 
na  mistrovství republiky, v  závodním 
vypětí a  stresu mi vše došlo. Svěřen-
kyně si nic absolutně nepřipouštěla. 
Domluvila jsem se s  doktorem, který 
ji zná a  má ji v  péči. Řekla jsem své 
podezření a vše se potvrdilo. Ukončily 
jsme sezonu a hledaly další řešení. Šla 
jsem zpátky do historie a uvědomila si 
spouštěč PPP. Na  halových závodech 
jí jeden rozhodčí jen tak familiárně 
řekl: ,Nepřibrala jsi trošku? Je tě nějak 
víc, než jsem tě viděl naposledy?‘ Asi 
za dva týdny mi od něho přišel email, 
že se moc omlouvá a vzal by to zpět! 
Říci sedmnáctileté dívce, že je tlustá, 
je konečná. Ne všechny to ustojí!“

MARTINA BLAŽKOVÁ, 
vrcholová at let ika, 

přes 20 let  praxe

POPÍRÁNÍ PROBLÉMU ŠKODÍ

„U  rozvoje PPP je někdy 
zákeřný jejich někdy 
plíživý a  ziskový rozvoj. 
Kontrolou jídla a  stavu 
těla je možné zpočátku 

dosáhnout libých pocitů 
zvýšené sebehodnoty, nebo naopak zbavit 
se nepříjemné pozornosti. Zpočátku bývá 
přítomna řada jasně vnímaných zisků. 
Od subjektivních pocitů energie, lehkosti, 
pochval a ocenění od okolí včetně trenérů, 
po lepší výkonnost, soustředění a prožitek 
zvýšeného sebehodnocení. Současně je 
hned v tomto i kámen úrazu, kdy později 
tyto již pouze domnělé zisky blokují do-
tyčného ve  změně a  v  úzdravě. Proces je 

leckdy velmi jemně detekovatelný a  čas-
to okolím zpočátku i  podporovaný. Stran 
léčby je důležité vycházet z reálné situace 
a závažnosti a míry potíží. Základem je ná-
hled na situaci, který může být zcela jiný 
u okolí a zcela jiný u osoby s problémem. 
S ohledem na náhled a motivaci ke změně 
je někdy vhodná a dostatečná ambulantní 
léčba, někdy je nutná hospitalizace. Zde 
záleží na míře hloubky problému a i míře 
tělesné devastace a  současných psychic-
kých komplikací včetně depresivního 
syndromu, někdy i  se sebevražednými 
myšlenkami. Ano, i tak hluboká může být 
tato problematika. Někdy jsou potřebnou 
podporou antidepresiva, někdy se situace 
zvládne podpůrnou psychoterapií. Ucho-
pení a přijetí toho, že se jedná o problém, 

je základem pro to, aby se se situací dalo 
vůbec nějakým způsobem pohnout. Pokud 
trvá popírání problému, je možnost jaké-
koliv trvalejší změny obtížně realizovatel-
ná. Je vhodné počítat s  opakovanými se-
lháními, protože se opravdu může jednat 
o  proces chronický a  recidivující. Dochá-
zet může k opakovanému váhání, zda má 
úzdrava, léčba, jakákoliv snaha o  změnu 
smysl. Sebepoznání, sebepřijetí a  hledání 
smyslu a  zisků v  nových vzorcích chová-
ní a  jednání, posilování zdravých vztahů 
k okolí a především k sobě, to mohou být 
cesty k úzdravě. Stejně jako v případě zá-
vislostí, s kterými je řada procesů v přípa-
dě poruch příjmu potravy společná, je pro-
ces postupné úzdravy dlouhodobý.“

DUŠAN RANDÁK

Očima 
psychiatra

HRÁČKY 
UŽ NEVÁŽÍM

„Za poslední roky jsem zazna-
menala několik případů PPP 
u  děvčat žákovského věku a  jeden 
v  reprezentačním juniorském týmu. Mu-
síme se zamyslet i  my trenéři, jestli ne-
vhodnou připomínkou nemůžeme ublížit. 
Kdysi jsem také řešila váhu hráček, chtěla 
jsem, aby byly v dobré fyzické kondici, bez 
zranění, kvalitně se stravovaly. Posledních 
několik let, kdy už máme větší povědomí 
o anorexii a bulimii, hráčky nevážím. Prá-
vě z důvodu, že by to mohlo udělat víc ško-
dy než užitku.“

ROMANA PTÁČKOVÁ, 
reprezentace basketbal istek do 20 let , 

30 let  praxe

Očima 
trenérek
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Byla vyhlášena nováčkem sezony 
na  okruhu WTA, tenisem se prosa-

dila na  16. místo světového žebříčku 
a do čtvrtfinále US Open. Daniela „Dája“ 
Bedáňová se ale v minulosti taky trápila 
s bulimií.
Jak dlouho ses s touto poruchou 
příjmu potravy trápila? Považuješ se 
za vyléčenou?

„Moc ráda bych řekla, že jsem vylé-
čená. Svůj stav považuji po  mnoho let 
za  dobře stabilizovaný. Stále musím 
myslet na  spoustu věcí, zkrátka hlídat 
se, abych do toho znovu nespadla. Co se 
týče jídla, ve  větším množství se vyhý-
bám sladkému, extra tučným a  smaže-
ným potravinám. Nedělají dobře mému 
trávení, mohly by problém odstartovat.“
Jak to vlastně s bulimií začalo? Bylo 
spouštěčem něco konkrétního?

„V  době dospívání, kdy se moje tělo 
začalo měnit na ženské, mi bylo řečeno, 
že jsem tlustá a mám břicho jak těhotná. 
A  tak jsem omezila sladké. Váhou jsem 
šla relativně snadno dolů a byla jsem spo-
kojená. Jenže pro změnu jsem od  okolí 
začala poslouchat, jak jsem příliš hubená 
a nebudu mít na tenis dostatek energie. 
Jenže já už nechtěla přibrat, když se mi 
podařilo zhubnout. Nakonec se o  mou 
postavu začali zajímat i  novináři, měla 
jsem pocit, že mě řeší celá republika. 
Dnes bych se tomu dokázala zasmát, ale 
v  nějakých těch sedmnácti letech jsem 
byla zranitelná, navíc díky tenisu pod 
obrovským tlakem. Nakonec se mi jídlo 
stalo únikem z reality.“
Proč se člověk vlastně přejídá, jak se 
v té chvílí cítí?

„Bohužel velice uspokojeně.“
A poté, co se vyzvrací? Stává se to 
postupně normou?

„Pokaždé jsem cítila vinu. Že jsem to 
zase nezvládla, jak jsem hloupá. Přitom 

INZERCE

Nejdřív mi říkali, že jsem 
tlustá, pak moc hubená
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Závěrem
Nedostatečný energetický příjem 

a poruchy příjmu potravy představují 
závažný problém současného sportu 
všech úrovní, který není možné pře-
hlížet. Postihuje především mladé 
sportovce, mohou tedy významně za-
sahovat do  vývoje organismu a  vést 
k trvalým následkům. Narušují výkon-
nost sportovce a většinou dříve či poz-
ději jeho kariéru ukončí. Je tedy nutné 
dbát především na prevenci.

Ohroženou skupinou jsou přede-
vším sportovkyně. Z vlastní dlouhole-
té zkušenosti výživové poradkyně pů-
sobící ve  sportu musím podotknout, 
že se sama snažím dávat pozor na to, 
jakým způsobem předkládám svým 
klientům a  posluchačům informace. 
Vypozorovala jsem, že ženy mají ten-
denci přijímat doporučení jako dog-
ma. U  nich jsem obzvláště obezřet-
ná při stanovování zásad stravování 
a učím je, že ani na úrovni vrcholové-
ho sportu není nutné se chovat aske-
ticky a  vše dodržovat ze sta procent. 
A  naopak je vhodné si dopřát i  po-
traviny, které sice nesplňují kritéria 
zdravé stravy, ale jak s oblibou říkám, 
potěší na duši.

Ve  sportu i  v  životě by zkrátka vše 
mělo být v určité rovnováze.

Poruchy stravování 
můžou mít na ženské 

zdraví fatální dlouho-
dobý vliv. „U  pubescen-
tů hrozí jakési tovární 
nastavení,“ varuje gynekoložka Helena 
Máslová.
Jak se odráží dlouhodobý 
nedostatečný energetický příjem 
na ženském zdraví?

„Vede k  omezení aktivit nesloužících 
k  bezprostřednímu přežití, což je třeba 
menstruační cyklus. Kromě plodnosti se 
seškrtá i  intelektuální výkon a  emoční 
prožívání.“
Ztráta menstruace se ovšem 
ve vrcholovém sportu považuje 
za normální. Jaký na to máte jako 
lékařka názor?

„Pokud jde o plnoletou ženu, která se 
dobrovolně rozhodla jít cestou represe 
reprodukčních funkcí a  je ochotna pod-

stoupit riziko neplodnosti, tak je to v po-
řádku.“
Je z pohledu zdravotních následků 
podstatný rozdíl, zda podhodnotí 
energetický příjem dospělá 
sportovkyně, či dívka v pubertálním 
věku?

„Rozdíl je obrovský. U  dospělého jde 
o zvratný proces, u pubescenta se tento 
stav může fixovat jako trvalé nastavení. 
Puberta je stadium, kdy se načítá svět 
a  organismus se adaptuje na  podmínky 
tohoto okolního světa, toto načtení se fi-
xuje jako jakési tovární nastavení.“
Pokud sportovkyně ztratí menstruaci, 
nebo jí vůbec nedostane, většinou se 
jí nasadí hormonální suplementace. Je 
takový přístup správným řešením?

„Spíš ne. Syntetické hormony poskyt-
nou falešnou zpětnou vazbu centrální 
neuroendokrinní soustavě a  ta zeslabí 
svou stimulační práci.“

dlouho jsem si nalhávala, jak mám vše 
pod kontrolou a mohu kdykoliv přestat.“
Myslíš, že během tvé kariéry někdo 
poznal, čím si procházíš?

„Snažila jsem se to velice dobře skrý-
vat. Mít předem naplánované, kde budu 
zvracet. Přesto si myslím, že hodně lidem 
to došlo, a raději dělali, že to nevidí.“
Kdy ses rozhodla s bulimií skoncovat?

„Každý den jsem s  tím chtěla skončit, 
ale nešlo se toho vzdát. Byla jsem v zača-
rovaném kruhu a  hodně jsem se napla-
kala.“
Jak jsi řešila léčbu? Co ti nejvíc 
pomohlo?

„Chtěli mě zavřít do  léčebny. Psychi-
atrička mi neustále opakovala, abych 
nezvracela, a  předepsala antidepresiva. 
Popravdě jsem je neužívala, neviděla 
jsem v tom cestu. Pomohla mi dostupná 
literatura a  nejvíc podpora kamarádů, 
mých nejbližších, kteří se mnou byli čty-
řiadvacet hodin denně. Jsem přesvěd-
čená, že je klíčové to zvládnout doma. 
Tedy v  prostředí, ve  kterém člověk žije, 
a ne v umělém světě léčebny. A dokud si 
člověk nepřizná, že má problém, nemůže 
se začít uzdravovat. Důležité je zaměst-
nat se, naplánovat si program, věnovat 
se koníčkům, zkrátka nemít volný čas. 
Nejhorší je být sám a propadnout smut-
ku. Určitě je vhodné odjet na dovolenou. 
První týden je jednoznačně nejtěžší.“
Přineslo ti onemocnění něco 
pozitivního?

„Spoustu nových koníčků. Na  jednu 
stranu jsem na sebe hrdá, že jsem to do-
kázala zvládnout. Na  druhou stranu se 
popravdě pořád stydím, že se mi taková 
věc vůbec přihodila.“
Dnes pracuješ jako tenisová trenérka, 
setkáváš se s tímto problémem u svých 
svěřenců?

„Naštěstí nesetkávám. Nicméně já 
trénuji rekreační hráče. Poruchy příjmu 
potravy určitě mohou být na  vzestupu, 
protože tlak na  sportovkyně se pořád 
stupňuje.“
O své poruše příjmu potravy jsi už 
v médiích v minulosti mluvila. Proč ses 
rozhodla přistoupit na můj rozhovor?

„Beru to jako formu terapie, i když stud 
je pořád obrovský. Věřím, že tím pomohu 
ostatním.“
Co bys tedy vzkázala holkám, které 
něco takového postihlo?

„Varovala bych je, ať o  tom vůbec ne-
uvažují. Spadnout do toho je totiž mno-
hem jednodušší, než se z toho dostat.“

MÁM HLAD, 
NEBO JEN CHUŤ?
Výpověď české přední vrcholové 
sportovkyně, která nedávno úspěšně 
ukončila léčbu. Z důvodu návratu 
do kariéry, nízkého věku a mediální 
známosti jsem se rozhodla její jméno 
zamlčet. Společně s lékařským 
týmem Centra sportovní medicíny 
jsem se jí snažila být poslední měsíce 
léčby nápomocná v rámci nutričního 
poradenství.
„Byla jsem ztracená, úplně. Nevěděla 
jsem co, kolik, kdy a jak. Bylo pro mě 
těžké poznat, kdy mám hlad, kdy mám 
chuť, kdy jsem už sytá a kdy polosytá. 
Prostě jsem si nemohla vzpomenout, 
jaké to bylo předtím - před nemocí. Jako 
kdybych zapomněla chodit a musela 
se to učit od úplného začátku. Myslela 
jsem si, že to vlastně půjde hned. 
Pravda byla taková, že to trvalo dlouho 
a vše přicházelo postupně. Jídlo a vše 
kolem něj pro mě byl vlastně strašný 
stres. Velký klid mi dodával pocit, že 
na to nejsem sama, že se kdykoliv mám 
na koho obrátit. Po roce léčby se mi 
splnil sen, cítím kolem jídla svobodu 
a volnost. Není to něco, nad čím 
přemýšlím dlouhé hodiny.“

Pozor na trvalé nastavení!
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Který 
hybatel / 
game changer 
posunul 
váš sport 
o úroveň výš?
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DAVE WOHL
basketbal, bývalý hráč, trenér a GM klubů NBA

„Vzhledem k tomu, že NBA slaví letos 
75 let, je těžké za celou tu dobu určit 
jednu jedinou změnu hry a jednoho 
hybatele. Myslím, že existovaly různé 
éry a v každé z nich byli hráči, kteří hru 

skutečně změnili. Pojďme postupně.

Pozice pivota
Tato pozice byla zásadní pro ovládnutí ligy počínaje hráči 
jako George Mikan v 50. letech minulého století, Bill 
Russell a Wilt Chamberlain v 60. a na počátku 70. let, 
Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, 
Tim Duncan, David Robinson a Shaq O’Neal od 80. let 
do počátku 21. století. Vynikající hráči na pozici centra 
byli v týmech, které vyhrály téměř polovinu titulů NBA.

„Létající“ hráči
Sloučení ABA a NBA přineslo více zakončování 
smečí a tříbodovou střelbou. Julius Erving byl asi 
tím nejznámějším typem basketbalisty hrajícím nad 
obroučkou od roku 1976.

Oslnivé duo
Tito dva hráči zpochybnili způsob, jakým se dosud 
pohlíželo na pozice na hřišti. Udali směr, jak se bude 
hra vyvíjet. Zachránili NBA. Než vstoupili do ligy, nikdo 
si nemyslel, že 206 cm vysoký hráč jako Magic může být 
rozehrávač. Nebo pomalý, 206 cm vysoký běloch může 
střílet trojky, řídit, doskakovat, přihrávat, skórovat přes 
nejlepší obránce a urážet nejlepší hráče, dokud neviděli 
Birda hrát za Celtics. Tito dva dominovali v 80. letech 
a změnili NBA, hlavně z pohledu hry na útočné polovině. 
Earvin „Magic“ Johnson a Larry Bird.

Skórující hráči
Tito tři si předávali pochodeň od 90. let až po dnešek. 
V mnoha zápasech byli prostě nezastavitelní. Vyhráli 
celkem 15 NBA prstenů a každý z nich je v mnoha 
rozhovorech zmiňován jako ten nejlepší basketbalista 
všech dob. Všichni tři byli schopni vrátit svůj tým 
na vítěznou vlnu, i když se všem kolem nedařilo, a dovést 
ho k titulu. Michael Jordan 1984-98, Kobe Bryant 1996-
2015, LeBron James 2003-22.

Střelci
Ačkoliv je v NBA mnoho skvělých střelců, od momentu, 
kdy do ní vstoupil Steph Curry, je právě on považován 
za toho, jenž změnil hru ve tříbodovém prostoru. Změnil 
jak útok, tak obranu.

Noví podkošoví hráči
Jsou reprezentanty nové generace podkošových hráčů. 
Umí hrát ve vymezeném území, čelem i zády ke koši. 
Střílejí za tři body. Vnikají s míčem z tříbodového prostoru 
pod koš. Předriblují hřiště, aby zrychlili přenesení míče 
na útočnou polovinu. Iniciují kombinaci založenou 
na clonění a mají skvělou přihrávku, která se dostane 
do rukou spoluhráče v pravý čas pro otevřenou střelu. 
Nikola Jokič, Draymond Green a Joel Embiid.

A možná největší game changer ze všech
Dostal všechny na pódium, které sleduje celý svět, 
z vlastníků a hráčů udělal ještě větší boháče, než si sami 
uměli představit, a změnil vnímání basketbalu v očích 
celého světa. Hlavní komisionář, David Stern, 1984-2014.“F
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SLAVOMÍR LENER
lední hokej, bývalý trenér reprezentací - A-tým a U20 - 
Sparty, Linköpingu, Luley, Düsseldorfu, v NHL u Calgary 
Flames a Florida Panthers

„Podle mého to byl nejen u nás, 
ale i v zahraničí profesor Vladimír 
Kostka, člen Síně slávy IIHF. Byl 
skvělým pedagogem a trenérem. 
Stál u zrodu vysoce respektovaného 

ITVS, později FTVS, na kterém založil katedru 
ledního hokeje pro trenéry nejvyšší kvalifikace. 
Metodika, již sestavil, se stala základním pilířem 
pro systematický rozvojový trénink a hru doma 
a získala velké renomé i v cizině. Dokázal skvěle 
propojit teorii sportovního tréninku, didaktiku, 
výzkum a praxi. Obsáhlá byla jeho publikační 
a přednášková činnost. Současně byl i trenérem 
reprezentace a stal se s ní mistrem světa. 
Preferoval týmovou práci, prosazoval důležitost 
a výhody práce v rovnocenných trenérských 
dvojicích. Jsem přesvědčen, že díky jemu nejenže 
československý hokej zůstal v 60. a 70. letech 
jako jediný ve střední Evropě na světové úrovni, 
ale dokonce udával směr a kurz. Profesor Kostka 
posunul náš i světový hokej o level výše a jeho 
názory a poznatky jsou v mnoha směrech platné 
dodnes, stačilo by se jen jimi do detailu řídit…“

VOJTĚCH ALBRECHT
softball, hlavní kouč ženské reprezentace

„Mike Candrea, hlavní trenér University of Arizona, v letech 1990-
2001 dominoval se svým programem univerzitnímu softballu v USA 
díky zavedení nového konceptu útočné hry, zaměřené na angažování 
převážně rychlých hráček odpalujících z levé strany (z pohledu 
nadhazovače). Takový hráč je fakticky blíže k první metě než hráč 

odpalující z pravé strany. Rychlost spojená s kratší vzdáleností běhu v kombinaci 
s nabíhanými prvky (pálkař se místo statického postavení pohybuje ve vymezeném 
prostoru směrem k nadhazovači) vytvořila zcela nový rozměr hry. Díky rozpohybování 
pálkaře se běh na první metu, který je určující pro reakci hráčů v obraně, zkrátil 
na časy okolo 2,5-2,8 sekundy, což vyvolalo kompletní změnu v postavení obranných 
hráčů, kteří najednou museli zpracovat a odhodit míč daleko rychleji než dříve. 
Koncept se během deseti let zažil po celém světě a paradoxem je, že mistry hry 
z levé strany se staly Japonky, které nakonec na OH 2008 v Pekingu porazily USA 
a které toho času vedl právě jmenovaný game changer Mike Candrea.“

GIOVANNI TRAPATTONI
fotbal, bývalý trenér Itálie, Irska, Juventusu, 
Bayernu Mnichov, Benfiky nebo Salcburku

„Italský fotbal měl 
ve svých vývojových 
etapách vždy 
famózní hybatele, 
kteří povyšovali 

jeho hodnotu na světovou úroveň. 
Připomínám alespoň Riveru, Rivu, 
předtím Bonipertiho, Suáreze. Jejich 
poslání ve hře se mohlo a může 
přirovnat k symfonickému orchestru, 
v němž všichni sice precizně hrají, 
ale hybatelé - první houslista, dirigent 
nebo jiní - dotvářejí hrané skladby 
do pravé umělecké hodnoty. Tak 
to je i ve fotbale, v němž hybatelé 
nejen korunují týmový herní výkon 
do úspěšného výsledku, ale svým 
originálním herním výkonem 
demonstrují, že fotbal není jen hra, 
ale také specifický druh sportovního 
umění.“

TOMÁŠ BŘEZINA
hokejbal, generální sekretář 
Českomoravského svazu

„Hokejbal se 
začal rozvíjet 
v Českoslo-
vensku 
na přelomu 

80. a 90. let minulého století. 
Na počátku se hrálo podle 
pravidel, která byla sepsána 
v Českých Budějovicích. 
Postupně se nám dařilo získat 
kontakty na zahraniční federace. 
Díky spolupráci s hokejbalisty 
z Kanady se k nám dostala 
jejich pravidla, která dala základ 
mezinárodním pravidlům. 
Největší změnou bylo navýšení 
počtu hráčů ze 
4 hráčů v poli + brankář na 5+1, 
a hlavně zavedení pravidla 
o plovoucí modré čáře - právě 
to (floating blue line) významně 
změnilo obraz hry a přineslo 
do hokejbalu větší škálu 
možností pro kreativitu hráčů.“

ANTONÍN PLACHÝ
fotbal, vedoucí úseku trenérů

„Nechci mluvit o zahraničí, protože tam se s obdivem díváme často. 
Když vezmu opravdu poslední roky, hybatelem, který posunul český 
fotbal, je Jindra Trpišovský a tým lidí kolem něj. Ukazují nejen náročný 
i hezký fotbal, o kterém se ještě před pár lety říkalo, že to není možné: 
že není možné presovat 90 minut, není možné hrát na tolik doteků… 

Navíc ačkoliv ze Slavie odešlo mnoho hráčů do zahraničí, opakovaně se podařilo 
tým vhodně doplnit a hrát podobný fotbal. Samozřejmě by bylo hezké ho doplňovat 
více českými hráči, ale to je už otázka výchovy v celé ČR a samozřejmě financí 
na evropském trhu.“
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MARTA NOVOTNÁ
stolní tenis, předsedkyně trenérsko-metodické komise 
ČAST, bývalá trenérka mládežnické i seniorské 
reprezentace nebo Bavorského svazu

„Stolní tenis, který se začal 
hrát v Evropě na přelomu 19. 
a 20 století, dostal v roce 1926 
jednotná pravidla, založila se 
mezinárodní federace ITTF a hrálo 

se první mistrovství světa. Trvalo tři čtvrtě století, 
než si vývoj vyžádal revoluční změny pravidel, 
které nastaly v novém tisíciletí. Důvodem bylo 
zvýšení atraktivity našeho sportu pro diváky 
i pro média v konkurenci ostatních sportovních 
odvětví. Tak se postupně od roku 2000 začalo 
hrát s větším míčkem, průměr se z původních 
38 mm zvětšil na 40 mm. Záměrem bylo celkové 
zpomalení hry a delší výměny. V roce 2001 se 
změnilo počítání v setu, místo 21 bodů se hrálo 
do 11 bodů s cílem dosáhnout většího napětí 
ve hře a častější hraní koncovek setů. V roce 
2002 pak přišla úprava pravidla o podání, aby se 
stalo čitelné jak pro hráče, tak i pro diváky. Tyto 
změny nastartovaly novou éru našeho sportu. 
Hráči začali zasahovat míček daleko dříve, což 
vedlo ke změně úderové a pohybové techniky. Hra 
se začala naopak zrychlovat, což kladlo na hráče 
zvláštní požadavky v kondiční připravenosti. Kratší 
sety si vyžádaly maximální koncentraci po celý 
zápas a tím větší nároky na mentální přípravu. 
Tento nový vývoj se dále rozvíjel v roce 2014 se 
zavedením plastových míčků místo dosavadních 
celuloidových, které neumožňují míčku udělit tak 
silnou rotaci. Ve hře se začaly uplatňovat nové 
údery a nasazení větší síly k jejich zvládnutí, tento 
trend přetrvává až do současnosti.
Číňani od svého nástupu na světovou scénu 
v 50. letech minulého století, až na kratší období 
vlády Švédů a Maďarů, dominovali. Stolní tenis 
se v nejlidnatější zemi světa stal sportem číslo 
1. To už samo o sobě dává předpoklad pro 
velkou popularitu, obrovskou členskou základnu, 
a tím i velkou a domácí konkurenci. Číňané se 
tak stávají největšími hybateli ve vývoji našeho 
sportu, kteří posouvají všechny hranice. Mají 
k tomu somatické předpoklady. Menším vzrůstem 
s níže posazeným těžištěm těla mají mimořádné 
schopnosti k rychlému přemisťování v hracím 
prostoru a koordinaci pohybu. Celý systém 
podpory talentovaných hráčů až po profesionální 
podmínky, které mají ti nejlepší, tak dotváří celek, 
jenž generuje již několik desítek let hráče, kteří 
vládnou našemu sportu a určují jeho vývoj.“

Pomáhej pohybem s aplikací
 od Nadace ČEZ

www.pomahejpohybem.cz

INZERCE

PETR DITRICH
baseball, předseda svazu

„Baseball je jeden z nejstarších sportů, který se zároveň 
vyznačuje minimálními změnami v pravidlech. Mnohdy ty, které 
se uvedou do praxe, jsou pro laiky nepostřehnutelné. Baseball 
je silný, nejen ekonomicky, především v Americe a Asii, kde 
jsou největší ligy světa: Major League Baseball v USA a Nippon 

Professional Baseball v Japonsku. V celosvětovém rozvoji sehrálo nejdůležitější 
roli přijetí baseballu do programu olympijských her. Ukázkově se hrálo v roce 
Soulu 1988 a Barceloně 1992. Světový baseball tím dobyl nový vrchol. Jako 
klíčové se ukázalo zasažení zemí, v nichž nebyl tradičním sportem. Hráči 
i trenéři získali novou motivaci. V souvislosti s přijetím baseballu na olympijské 
hry byl také zrušen status amatérského sportu, což přispělo ke sjednocení 
v rámci světové organizace. Konkrétní dopady se projevují především takto: 
Na OH mají šanci hrát všichni hráči, bez rozdílu, zda se jedná o amatéra nebo 
profesionála. A byla přijata antidopingová pravidla. Baseball se stal nosným 
sportem na posledních OH. V americké MLB jsou hráči ze všech koutů světa. 
Termín konání MS se vybírá po dohodě s profesionálními ligami.“

JAN BAGIN
člen Síně slávy českého 
baseballu, Eagles Praha

„Hlavním 
faktorem 
ve vývoji 
našeho 
sportu 

v České republice byl 
listopad 1989, po němž 
nastal masivní a zásadní 
rozmach baseballu 
u nás. Významně k tomu 
přispěly možnosti 
cestování, a tím pádem 
lepší získávání informací, 
materiálů atd.“
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GREGORY GAULTIER
squash, Squash club Strahov, bývalá světová jednička, mistr světa 2015, 3x vítěz British Open, 2x US 
Open, Francouz bydlící v Praze

„K otázce bych přistoupil z více úhlů. Pokud se bavíme o konkrétním 
hráči, byl by to Jansher Khan. Jeho preciznost a enormní úsilí věnované 
tréninkovému procesu strhlo celé squashové hnutí. Tím došlo 
ke skokovému kvalitativnímu zvýšení úrovně naší hry. Z jiného úhlu 
pohledu můžeme označit jako game changer Egypt, jehož hráči novým 

pojetím hry slavili a stále slaví výrazné úspěchy. Zbytek světa/hráčů se musel této 
změně přizpůsobit, aby měli šanci Egypťanům konkurovat. Pro dokreslení, v současné 
době je 7 hráčů, resp. 5 hráček z Top 10 na světovém žebříčku PSA z Egypta, který 
každým rokem produkuje nové hráče posouvající limity naší hry na novou, vyšší úroveň. 
Dále vidím jako obrovský game changer fakt, že díky změně formátu pořádání soutěží 
se postavily mužská a ženská profesionální tour na stejnou úroveň. To umožnilo 
ženskému squashi vzkvétat stejným tempem jako mužská hra.“

JAKUB KUDLÁČEK
basketbal, ředitel mezinárodního skautingu Charlotte Hornets v NBA

„Hráčů, kteří posunuli náš sport na jinou úroveň, je velké množství, 
nicméně není těžké vybrat toho, který ční nade všemi. Michael 
Jordan nejen že změnil hru samotnou, ale podařilo se mu něco, co 
do té doby ještě nikdo jiný v basketbalu nedokázal. Stal se první 
opravdovou globální superstar. Dokázal zpopularizovat NBA a basketbal 

na všech kontinentech a ukázal, že basketbalista se může stát opravdovou ikonou 
na palubovkách i mimo ně. Pro zajímavost, jeho finálové zápasy z 90. let jsou 
do dnešního dne Top 2 nejsledovanější NBA TV přenosy. A jeho už legendární 
Jumpman logo nosí na sobě generace lidí, kteří už pravděpodobně ani netuší, kdo 
Michael Jordan byl. Dá se říci, že díky němu se může NBA a její hráči pyšnit světovou 
popularitou a snažit se ovlivňovat svět pomocí svého statusu More than an athlete.“

PŘEMYSL PANUŠKA
veslování, metodik svazu, dříve 15 let hlavní 
trenér české a 4 roky německé reprezentace

„Po olympijských 
hrách v Barceloně 
1992 prochází naše 
veslování výkonnostní 
krizí. Krom Václava 

Chalupy nemáme mezinárodně 
konkurenceschopnou posádku. 
Na pozici předsedy svazu nastupuje 
pan Jiří Kejval, který nás rozhýbal! 
Tvoříme novou koncepci, testujeme, 
porovnáváme a vyhodnocujeme 
s důrazem na výkonnostní posun 
jednotlivých závodníků. První materiál 
nesl název „Zlato ze Sydney“. Nic 
nevadí, že jsme v roce 2000 medaili 
nezískali. Přišly Atény, párová 
čtyřka byla desetinky od zlata a já, 
hlavní trenér optimista, tenkrát jel 
na olympiádu až pro tři medaile. 
Začínala éra skifařů Ondřeje Synka 
a Mirky Knapkové, každé Hry 
jsme měli i větší posádky s ambicí 
na finále, medaili. A Mirka přivezla 
zlato z Londýna! Krásná doba, úžasné 
vzpomínky. Co je potřeba? Mnoho 
energie, nadšení a odvahy, ale hlavně 
odbornosti! Stojí to za pokus.“

C O A C H I N G MICHAL BARDA
házená, bývalý reprezentant, trenér a olympionik

„Pro mne byl a je 
takovým člověkem Filip 
Jícha. Nejlepší střelec, 
MVP a člen All Stars 
týmu mistrovství Evropy 

2010, nejlepší házenkář světa za stejný 
rok. Několikanásobný vítěz ligy i poháru 
v Německu i Španělsku se dvěma 
největšími házenkářskými kluby světa, 
THW Kiel a FC Barcelona. Vítěz mnoha 
dalších týmových i individuálních trofejí 
a člověk, jehož si s sebou na státní 
návštěvu na Pražském hradě přivedl 
německý prezident Joachim Gauck. 
První házenkář světa, který vyhrál 
Champions League jako hráč i jako 
trenér. Ve své první sezoně jako head 
coach dovedl Kiel k titulu i triumfu 
v Champions League, byl vyhlášen 
nejlepším trenérem bundesligy a získal 
titul World Handball Coach 2020. Malý 
kluk ze Starého Plzence, jenž změnil 
svět handballu. Nesmírně přemýšlivý 
a skromný člověk, který, už když s vámi 
mluví, vás inspiruje. Na západ od Chebu 
tohle všechno dobře vědí…“
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SPRÁVNÝ SPORT
PRO VAŠE DÍTĚ

Dostupnější než si myslíte, zábavnější než 
očekáváte, bezpečnější než kdy dřív!

pojdhrathokej.cz/najdiklub

Generální 
partner:

Partner zdravé 
výživy:

Partneři:
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R E F L E X E

Skončí utkání a pak máte zhruba 12 hodin na to, abyste zjistili, jak se váš tým 
transformuje do podoby vítěze. Mnoho hlavních trenérů, hlavně v týmových sportech, cítí, 
jak rychle tikají hodiny. Čas, velmi krátké a úderné slovo, s obrovským dopadem na výkon 
týmu v jakémkoliv konkurenčním prostředí.

Alchymie sportovní 
přípravy

Ve  fotbalové Premier League máte 
pravděpodobně kolem osmi utkání 

na to, abyste se dostali na úroveň vysoké 
výkonnosti týmu. V  basketbale na  mezi-
národní úrovni je to kolem šesti měsíců. 
Ve světovém ragby nejspíš dva roky. Eddie 
Jones, trenér anglické ragbyové reprezen-
tace, si ale myslí, že týmu trvá tři roky, než 
do sebe všechna kolečka zapadnou.

Panuje mnoho názorů, jak tohoto bodu 
dosáhnout. Je zajímavé, že se málokdy 
týkají techniky a  taktiky. Ty jsou brány 
jako samozřejmost, určitá forma auto-
pilota, s  nímž hráči do  týmu přicházejí 
a společně v něm koexistují. Co si myslí 
úspěšní současní hlavní trenéři a  ma-
nažeři, kteří chtějí být stále o krok před 
konkurencí? Co je potřeba k  tomu, aby 
do sebe všechna kolečka zapadla? Zde je 
ke zvážení pár bodů, jimž sportovní pro-
středí věnuje zvýšenou pozornost. Měli 
bychom i my.

Trenér jako chemik
Vše začíná představením vize týmu, 

s  níž přichází lídr, hlavní trenér, spor-
tovní ředitel nebo generální manažer. 
V jakémkoliv prostředí vyžadujícím opa-
kovanou vysokou výkonnost musí všich-
ni tuto vizi podporovat a být připraveni 
vše vyladit, doplnit či změnit, když je to 
nutné. „Musíte pracovat pozpátku,“ říká 
Eddie Jones. „Pro podporu vize získejte 
na  svoji stranu nejprve vedení klubu či 
federace, pak musíte získat správné lidi 
a nastavit správnou kulturu, vztahy, cho-
vání a hodnoty.“

Trenér je vlastně takový chemik, přisy-
pává přísady a myšlenky, něco odebere. 
Každý den musí kontrolovat ukazate-
le, protože každým dnem se přibližuje 
do ideálního bodu, ve kterém se budete 
cítit nejlépe, ale jste také o den blíže mís-
tu, kde vám není nejlépe. Připravit tým, 
aby jeho výkonnost v elitním sportu byla 
dlouhodobě na  vysoké úrovni, je stále 
těžší a vyžaduje mnohem více ingredien-
cí než jen techniku a taktiku.

Věda jako akcelerátor
„Výzkumníci“ v oblasti sportu musí být 

spojeni s  hřištěm a  vizemi sportovního 
prostředí. Stejně tak by měli pracovat 
na  tom, aby jejich výzkumy byly efek-
tivně aplikovatelné v  praxi. Na  setkání 
sportovních ředitelů s  lídry vědeckých 
pracovišť loňského listopadu v Londýně 
zaznělo: „Když sportovní věda vstoupi-
la do  sportu, chtěla být Godzillou bijící 
se do  prsou a  chtěla ukázat všem, jak 
je chytrá. Až teď ale všichni přicházíme 
na to, že věda je jen součástí balíčku.“

Pro sport je to skvělá zpráva, začíná-
me intenzivněji propojovat teorii s praxí. 
Obě strany si uvědomují nutnost apliko-
vatelných vědeckých poznatků. Pocho-
pení, že věda je součástí sportovní pří-
pravy, se stalo klíčovým akcelerátorem 
sportu. Věda není řidičem. Největším 
plusem je vyjasnění její role.

Koučování není kontrolování
Také znáte tyto pocity? Na prvním tré-

ninku před sezonou mluvíte o  tom, jak 

MICHAL JEŽDÍK
• Vedoucí sportovně metodického úseku České 
basketbalové federace, člen VV ČOV. Bývalý 
basketbalový reprezentant, trenér národního 
mužstva mužů a U20, Sparty, Prostějova, 
Nymburka.  Byl členem realizačního týmu NBA 
Detroit Pistons v letních ligách. Opakovaně 
absolvoval Euroleague Basketball Institut. 
Certifikovaný lektor ČOV.
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chcete neztrácet míče, lépe bránit, za-
končovat z  otevřených střel, dosáhnout 
lepšího pohybu míče. Vlastní trénink je 
ale jako helter-skelter, pohyby jsou ne-
učesané, neuspořádané a  vypadají jako 
zcela náhodné. Když skončíte, říkáte si: 
To bylo šílené, jak můžu mít tým pod 
kontrolou, jsem toho vůbec schopný? Jak 
docílit toho, aby si hráči vyhověli, aby re-
agovali jeden na druhého, abychom ne-
vypadali na  hřišti jako pět individualit, 
které se poprvé potkaly?

Jak to dělá Steve Kerr, hlavní trenér 
Golden State Warriors v  NBA? „Sna-
žím se kontinuálně komunikovat naši 
představu o hře a o spolupráci na hřišti 
i mimo něj. Preferujeme, aby většina ko-
munikace byla neformálního charakte-
ru, mimo kancelář, nejlépe jeden na jed-
noho. Například při cestě na  nebo ze 
hřiště, při přerušení tréninku, při setkání 
v tréninkovém centru, při cestě z letiště. 
Všichni lidé v realizačním týmu znají své 
role a  odpovědnosti. Sdílíme si zpětné 
vazby z  těchto rozhovorů a  na  základě 
nich a výkonů na hřišti v tréninku i utká-
ní jsme připraveni dělat drobné úpravy 
ve hře. Pohledy a názory hráčů v žádném 
případě nepodceňujeme. Zároveň ale ne-
slevujme z našich nároků na důslednost 
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sportovní přípravy ve  všech sportech. 
Je ale také zároveň těžce uchopitelnou 
z pohledu odpovědnosti. Spadá do kom-
petence hlavního trenéra, externího psy-
chologa, nebo psychologa, který musí 
být nedílnou součástí každodenního 
chodu týmu? Má psycholog specialista 
pracovat s  týmem, jednotlivými hráči, 
nebo jen s hlavním trenérem?

Napadnou vás samozřejmě další mož-
nosti a otázky. Cílem každého týmu je, 
aby šel do  utkání se správným přístu-
pem. Jak ale dosáhnout toho, aby všich-
ni hráči měli správný přístup častěji, než 
jej neměli? Pokud dokážete skloubit 
talent v  týmu se správným přístupem, 
hlavně v  úvodu utkání, je velmi prav-
děpodobné, že vaše výkonnost bude 
dlouhodobě nad průměrem celé soutě-
že a  budete vyhrávat častěji. Jak toho 
ale docílit? Základy vidím v psychologii 
výkonu.

Kde začít? Ve  vztazích. Se svým tý-
mem, s  jednotlivými hráči, realizačním 
týmem, vedením a  vlastníkem klubu, 
federace či jiné organizace. Jak se k sobě 
navzájem chováte, jak se respektujete, 
jak spolu mluvíte, jak nasloucháte jeden 
druhému. Vztahy jsou jedním ze zásad-
ních faktorů růstu v jakémkoliv týmovém 

a  dodržování základních hodnot, které 
máme všichni před očima na  každém 
kroku: soutěživost, pochopení, všíma-
vost, radost a soudružnost.“    

Sportovní psychologie je 
budoucnost

Většina trenérů elitních sportovců 
a  týmů přiznává, že se spoléhají a  opí-
rají o  poznatky z  psychologie výkonu. 
Myslím, že oblast sportovní psychologie 
je jednou z  nejvíce se rozvíjejících částí 

INZERCE

Cizinci v Anglii. Trenéři 
Jürgen Klopp a Pep 

Guardiola povýšili fotbal 
na umění v prestižní 

Premier League. Němec 
s Liverpoolem, Španěl 

s Manchesterem City. Pojí 
je dlouholetý vzájemný 

respekt a úcta.

Cesta k úspěchu vede
přes trvalé hodnoty
a fair play.
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prostředí, jehož cílem je dosáhnout vyso-
ké výkonnosti.

Když se vrátíme o  20 let zpátky, hráč 
byl v kontaktu primárně pouze s hlavním 
trenérem, týmovým manažerem a  mož-
ná s  kondičním trenérem. Teď od  nich 
očekáváme mít takových vztahů třeba 
deset. To samé se ale týká také trenérů 
a  dalších členů realizačních týmů. Klí-
čovou věcí je schopnost hlavního trené-
ra rozvíjet tuto oblast a  zajistit, aby to 
uvnitř týmu skutečně hučelo jako v úlu, 
všichni znali své role a  odpovědnosti, 
aby se informace sdílely. Jednoduše aby 
vše bylo na úrovni, kterou chcete.

Forenzní psycholog
Tuto část bych začal vtipným vyjádře-

ním Eddieho Jonese, které není daleko 
od pravdy: „Myslím, že pokud jste velký 
tým, potřebujete pro něj tři psychology 
- jednoho pro hráče, druhého pro reali-
zační tým a třetího pak s velkou pravdě-
podobností i pro sebe.“

Mnohem důležitější informací ale je, 
že hodně týmů angažuje forenzního psy-
chologa, aby pomohl porozumět tomu, 
co lidi nutí dělat věci a rozhodnutí, které 
dělají. Zkušení trenéři, kteří tuto spolu-
práci zažili, souhlasně říkají, že ačkoli 
měli to štěstí, že jsou v  trenérské praxi 
desítky let, za tři týdny spolupráce s  fo-
renzním psychologem se naučili, jak být 
aktivnější a cílevědomější ve způsobu ko-
munikace.

Klopp, Guardiola, Kerr
Všichni tři a  určitě mnoho dalších 

charakterizují dvě věci. První je snaha 
uspět ve  vysoce konkurenčním prostře-
dí, v němž je nutné opakovaně podávat 
výkony na hranici individuálních a týmo-
vých možností. Druhou je vize, jak má 
tým fungovat a pracovat.

Schopnost přimět lidi, aby tvrdě pra-
covali a dělali opravdu obtížné věci, bě-
hem nichž opouští svou komfortní zónu, 
je stále těžší. Často musíte prozkoumat 
a  vyzkoušet více způsobů, jak toho do-
sáhnout. Ukazuje se, že zásadní je mít 
co nejkvalitnější realizační tým slože-
ný z  expertů na  různé složky sportovní 
přípravy a  nastavit dobré vztahy uvnitř 
týmu.

Pep Guardiola, Jürgen Klopp či Steve 
Kerr umí navázat dobré vztahy s  hráči, 
aniž by porušili nastavené standardy 
a opomněli náročnost, přísnost a důsled-
nost. Není výjimkou, že je během utkání 

uvidíte, jak křičí, ale když opouští hřiště, 
jsou milujícími otci svých hráčů, kteří je 
objímají.

Ukazuje se, že schopnost vytvořit pro-
středí, v  němž se hráči budou cítit bez-
pečně, ale také budou ztotožněni s nasta-
venými standardy, je jednou z nejtěžších 
věcí. Ti nejlepší hráči vyžadují zvláštní 
přístup. Poskytněte jim ho, avšak vyža-
dujte od nich větší odpovědnost za výsle-
dek a výkon týmu.

Závěrem
Kromě očividných parametrů dobrého 

trenéra v elitním prostředí, jako jsou od-
danost, posedlost, silný smysl pro detail, 
nezávislost, charakter, znalosti, zkuše-
nosti, odvaha, důslednost, respekt nebo 
empatie, je zjevné, že chcete-li být dob-
rým trenérem, musíte být nejprve dob-
rým člověkem. Abyste byli výjimečným 
trenérem, musíte být tedy i výjimečným 
člověkem.

„SCHOPNOST VYTVOŘIT 
PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ 
SE HRÁČI BUDOU CÍTIT 
BEZPEČNĚ, ALE TAKÉ BUDOU 
ZTOTOŽNĚNI S NASTAVENÝMI 
STANDARDY, JE JEDNOU 
Z NEJTĚŽŠÍCH VĚCÍ. TI 
NEJLEPŠÍ HRÁČI VYŽADUJÍ 
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP. 
POSKYTNĚTE JIM HO, 
AVŠAK VYŽADUJTE OD NICH 
VĚTŠÍ ODPOVĚDNOST 
ZA VÝSLEDEK A VÝKON 
TÝMU.“

Hvězda a kouč. Stephen 
Curry a Steve Kerr, dva 
klíčové motory týmu Golden 
State Warriors v NBA.
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Často jsem se snažil 
koukat přes horizont

FLORBALOVÝ TRENÉR

JAROSLAV BERKA
Narozen: 15. 9. 1987
Hráčská kariéra: Torpédo Havířov (1999-2008), 
AC Sparta Praha (2008-13)
Trenérská kariéra: hlavní AC Sparta Praha 
(2013-17), u reprezentačního týmu juniorů ČR 
asistent (2015-19) a hlavní (2019-21), trenér 
reprezentačního týmu mužů ČR (2022-?)
Největší úspěchy: vicemistr extraligy a poháru 
(2007), bronz na MS U19 (2017 asistent), 
2x zlatá medaile na MSJ (2019 asistent, 2021 
hlavní trenér)

Poslední roky jsou pro JAROSLAVA BERKU prodchnuté dynamikou. Na klubové scéně 
jako sportovní ředitel ovlivňoval růst florbalové Sparty. Nejprve jako asistent a posléze 
jako hlavní trenér dosáhl s juniory na dva tituly mistrů světa. Dalším krokem v jeho kariéře 
bylo v polovině prosince uvedení do nové role. Právě v těchto jarních dnech se naplno 
stává trenérem reprezentačního A-mužstva.

Už jste se v rychlém sledu událostí stihl 
zastavit a všechno v klidu vstřebat?
„Je pravda, že se věci dějí rychle, 
nicméně mám pocit, že to k tomu patří. 
Akceptuju v pracovním životě určitou 
dynamiku změn, protože ze zkušenosti 
vnímám, že věci nikdy nepřicházejí 
v naprosto ideálním načasování, jak si 
je člověk někdy snově snaží nalajnovat. 
Myslím si, že vše vstřebám, až se věci 
rozjedou a já si vybalancuji způsob práce 
v nové roli. Nějaký čas to bude určitě 
trvat, tím mám na mysli první dva, tři 
reprezentační srazy.“
Byl jste sportovním ředitelem ve Spartě. 
Podle jakých kritérií si vybíráte 
spolupracovníky do realizačního týmu 
a do klubu? Co je pro vás zásadní? 
„Rozvoj hráčů a hráček - úmyslně 
nepoužívám jen slovo trénování - je 
o lidech a jejich vlastnostech. Snažím 
se ve svém okolí odhalit v lidech jejich 
unikátní vlastnosti a silné stránky, 
a pokud to zapadá do konkrétních potřeb 
v organizaci, dát jim maximální prostor 
a sladit s nimi ten celek. Ač jsem velmi 
strukturálně a procesně orientovaný 
člověk, vnímám, že klíčová síla v tomto 
odvětví je v lidech.“

Kdo a jakým způsobem nastavuje 
ve Spartě dlouhodobé a krátkodobé cíle 
a pro jednotlivé věkové kategorie?
„S klíčovými lidmi ve vedení klubu jsme 
byli sladěni v dlouhodobé vizi oddílu. 
Já jsem se často snažil koukat přes 

horizont, kam by jednotlivé činnosti měly 
vést a proč. Je důležité si najít smysl 
a poslání v činnosti organizace. Protože 
tituly a úspěchy jsou pomíjivé záležitosti, 
každý rok je to znovu a znovu, takže když 
jsme šli na dřeň uvažování o tom, co 
vlastně děláme – pro mě to je o budování 
a rozvoji dětí v nějaké oblasti - v našem 
případě sport, florbal. Spousta dětí se 
skrz sport naučí zodpovědnosti, přístupu 
k sobě samému a k týmu, proaktivitě. 
Tomu, že je nejdříve práce a potom 
výsledky. A ,nahoře‘ v té elitní části je to 
totéž, rozvoj. Ale směrem k reprezentaci, 
k naplnění potenciálu na top levelu. Patřit 
v něčem k nejlepším, budovat produkt, 
který lidi baví, motivuje a podněcuje 
své okolí, být toho součástí na různých 
úrovních. A při cestě za touto vizí je 
mnoho fází. Od budování organizačního 
prostředí, které nám vůbec umožní řídit 
koncepčně nějaký větší celek, práce 
s lidmi i procesy, budování zázemí atd. 
Je nesmysl si říct, že budeme schopni 
vychovat reprezentanty, když bychom jim 
nemohli poskytnout sportovní zázemí. 
K tomu patří mít finanční stabilitu, kterou 
získám efektivním řízením a plánováním 
atd. Ty jednotlivé fáze, krátkodobé cíle, 
se různě prolínají a tvoří cestu, která je 
vlastně cíl, protože to není zakončeno 
nějakým titulem či úspěchem, ale 
rozvojem lidí a hráčů.“

Používáte pro řízení a procesy v rámci 
klubu nějaké systémy, softwary? Jaké 
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s tím máte zkušenosti a dokážete 
nastínit pozitiva i negativa takového 
systému?
„Těch softwarů je víc. Rozdělil bych to 
na dva základní směry. Jedním je řízení 
organizace jako takové. Protože pro ten 
samotný sport potřebujeme vytvořit 
vhodné prostředí. Je to o komunikaci, 
řízení klíčových procesů, nastavení 
tréninkových plánů, akcí a celkový 
management klubu. Je to významná 
část práce ve sportovním klubu. Pokud 
lidi časově neúměrně zatěžuje, logicky 
poté bude chybět čas na ,dělání té 
činnosti v praxi‘. Myslím si, že jsme 
jako jeden z prvních klubů v Česku 
šli cestou digitalizace těchto věcí 
a spolupodíleli se na vývoji aplikace 
pro správu sportovních klubů od EOSu. 
V určité fázi to pro nás byla stěžejní 
záležitost, bez které bychom nemohli 
jít dále, a věnovali jsme tomu obrovské 
množství energie. Druhou částí je 
pak samotný sport a analýza sportu 
z pohledu obsahu. Tam pracujeme 
na XPS platformě, zejména v oblasti 
analýzy hry a řízení obsahu tréninků.“

Dosáhl jste s českými juniory 
na titul mistrů světa a povýšil do role 
reprezentačního trenéra seniorů. Kde 
spatřujete největší rozdíl ve vedení 
juniorského a seniorského týmu?
„Vnímám, že dospělí hráči mají mnohem 
větší hráčskou identitu. Jsou to 
v mnoha ohledech hotoví hráči, méně 
tvarovatelní, ale zároveň již vnímají své 
silné stránky a umí je ve hře využívat. 
Bavíme se zde o top levelu, tzn. budeme 
se bavit o totálním vybrušování většiny 
aspektů, abychom mohli být úspěšní. 
A to platí jak o herních dovednostech, 
tak o sebeprosazení a rolích v takových 
utkáních či o fungování týmu jako celku.“

Jaké principy vedly k zisku titulu 
mistrů světa v juniorech a které se dají 
uplatnit i u seniorského týmu?
„Neexistuje kuchařka na to, jaké principy 
vedou k titulu mistrů světa, i když my 
jako lidi snažící se hledat nějakou 
strukturu ve věcech, to ideálně chceme 
nějak popsat, definovat a prezentovat. 
Snad jedinou neproměnnou je fakt, 
že hra v utkání je plně hráčů a oni ji 
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Dvakrát vyhrál s juniorským 

výběrem mistrovství světa kouč 
Jaroslav Berka. Nejdříve jako 

asistent, naposledy v roli 
hlavního trenéra.

Výborná pověst provází kouče Jaroslava Berku, 
který se dokáže obklopit skvělými spolupra-
covníky. Ukázal to ve Spartě i v juniorské 
reprezentaci. Teď převzal áčko.
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částečně vědomě a částečně nevědomě 
hrají v totálním emočním zápalu. Jsou 
to prostě hráči hrající hru. Vnímají, 
reagují, rozhodují se. Nejsou to stroje, 
ač by to v mnoha případech bylo 
ideálním scénářem pro spoustu trenérů. 
Našim úkolem bylo hráčům pomáhat 
a vytvářet takové prostředí, kde se mohli 
zlepšovat směrem k tomu, co je na dané 
úrovni hry potřeba a hra jako taková 
to vyžaduje. To pro mě jsou ty klíčové 
principy.“

V čem spatřujete největší úskalí při 
přechodu hráčů z juniorů do dospělých 
a jak se v tomto procesu vyvarovat 
chyb?
„Já tam žádné úskalí jako takové 
nespatřuju. Snad jen to, že v prostředí, 
které mladé hráče často modeluje, někdy 
chybí schopnost dlouhodobě vytrvat 
a zlepšovat se, mít radost z toho procesu 
a neupnout se na rychlé dosažení 
nějakého pomíjivého výsledku, úspěchu. 
Ale to je primárně vina lidí modelujících 
to prostředí, nikoliv mladých hráčů 
samotných.“

Jak podle toho, kam váš sport směřuje, 
vypadá ideální hráč pro nadcházejících 
zhruba deset let?
„Myslím, že už jsem to naznačil 
v odpovědích výše. Je to především 
hráč schopný hrát ve velké intenzitě 
hru, schopen se prosadit svými 
silnými stránkami na úkor soupeře. 
Pokud půjdeme do principů hry, 
bude to podobné jako ve většině 
brankových sportů. Zvyšování 
intenzity, zkracování času a zmenšení 
prostoru v klíčových prostorech hřiště, 
a tedy nutnost se prosadit v kratším 
čase, na méně dotyků, ze vzduchu 
či v netradičních pozicích. Pilování 
dovedností do obrovské kvality, 
aby se tyto parametry daly alespoň 
trochu obejít například střelou z větší 
vzdálenosti či prosazením se jeden 
na jednoho ve velké rychlosti, čtením hry 
a prosazením se při změně dynamiky 
hry, tedy při ztrátě nebo zisku balonu.“

Co potřebuje český florbal, aby se 
vyrovnal v seniorské kategorii Finům 
a Švédům a dokázal je porážet?

„Lepší hráče, než jsou hráči hrající 
za Finsko a Švédsko. (smích) Opravdu, 
takhle jednoduché to je. V dovednostech, 
v kondici, ve vnímání a čtení hry, 
v rozhodování, ve schopnosti prosadit své 
silné stránky na úkor soupeře. Celkově 
poté ve způsobu hry proti soupeři. 
Ve schopnosti a odolnosti v těžkých 
a klíčových momentech, kdy se utkání 
rozhodují. A tedy musíme být schopni, 
jako trenéři v Česku, hráče na to připravit 
a pomoci jim na tento level dojít. Ale 
jelikož se bavíme opravdu o top světovém 
levelu, bez ohledu na konkrétní sport, 
ovlivňuje toto prostředí a tuto tvorbu 
mnoho faktorů již od útlého věku. 
Bavíme se o vnímání a čtení hry, které 
se rozvíjí také pestrostí pohybů a her. 
Nebo o dovednostech či schopnosti 
prosadit se na úkor soupeře, což vyžaduje 
také velkou míru vědomé či u hráčů 
i nevědomě sebereflexe, aby to u sebe 
sama vnímali a dokázali s tím pracovat. 

Juniorští florbalisté na posledním šampionátu 
porazili mimo jiné i favorizované Švédy (v semi-
finále) a dokázali obhájit titul mistrů světa. Ze 
střídačky je vedl právě Jaroslav Berka.
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Všechny tyto a další věci se vyvíjí průběžně 
a v drobných detailech to ovlivňují jak 
trenéři, tak rodiče či učitelé. Zjednodušený 
příklad. Z mého pohledu nemůžeme 
chtít po hráči-člověku, který v průběhu 
svého růstu a rozvoje byl intenzivně 
tvarován, aby zapadl do nějaké škatulky, 
dělal a poslouchal pokyny, nenaučil se 
vnímat své schopnosti a pracovat s nimi, 
neprožil přirozeným způsobem mnoho 
herních situací a nenaučil se je vnímat, 
nemá schopnost se prosadit a vystoupit 
něčím z řady apod., aby najednou hrál 
utkání a stal se v obrovské konkurenci 
tím absolutně nejlepším ve svém oboru. 
A to potom jdeme až na úplný spodek 
pyramidy, do vzdělávacího systému 
ve školách, do způsobu práce s dětmi 
apod. Takže potom v Česku vedeme 
politické diskuze o podpoře sportu X nebo 
Y na úrovni reprezentací, protože nemáme 
schopnost se podívat na celek a jít 
po podstatě. Což je pochopitelné, jelikož 
o těchto věcech rozhodují lidé, kteří nejsou 
odborníky v této oblasti a z nějakého 
důvodu v nejlepším vědomí a svědomí 
udělají především krátkodobé rozhodnutí.“
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Psychologický šestipatrák

T E X T : 
Z D E N Ě K  H A N Í K , 
O N D Ř E J  F O L T Ý N

Už víš, že jsou tu dílčí role, jež musíš jako 
trenér-psycholog opanovat. Jako ANA-
LYTIK č teš, analyzuješ a  interpretuješ 
aktuální stav či situaci. Jako HYBATEL 
produkuješ, tvoříš a  ovlivňuješ dění ko-
lem jednotlivce či týmu. A coby MENTOR 
sportovce chápeš, motivuješ a podporu-
ješ v člověčí rovině.
Trenérské prostředí často vnímá psy-
chologii jako sousto pro mentora, po-
tažmo externího psychologa. Ale ty už 
víš, že to by bylo značné zjednodušení, 
protože s psychikou sportovce vstupuješ 
do interakce v každé dílčí roli. Mentální 
koučové zpravidla ignorují role analytika 
a hybatele, nebo jim ani nerozumí. Pra-
cují tudíž pouze s třetinou reality.

ŠESTIPATROVÝ DŮM   
Oblasti práce či dílčí role už znáš. Teď 
k  situacím, které mohou nastat, na  co 
musíš být připraven a jak na to jít. Výstu-
pem interakce mezi tebou a sportovcem 
je dobrý výkon, resp. výsledek. Jaké úko-

Vážený trenérský kolego, 
potěšil jsi nás! Uvědomil sis, 

že psychologem pro sportovce 
jsi ty sám. Tvůj tým či svěřenec 
ti věří, a očekávají od tebe, že 
jim pomůžeš k lepšímu výkonu. 
Nelámou si hlavu s tím, co je 
fyzické, psychické, technické či 
taktické. Chtějí být lepší a vyhrávat. 
Nedovolil jsi, aby se ovlivňování 
psychiky sportovců stalo výhradním 
majetkem mentálních koučů. Vzal 
sis hlavu hráče zpět. Gratulujeme! 
Správně sis ale uvědomil, že bez 
teoretických vědomostí a nějakých 
těch praktických zkušeností to 
nepůjde.

ly nebo problémy na  tebe čekají? Aby-
chom je mohli správně pochopit, před-
stavme si, že stavíš šestipatrový dům. 
V  každém patře tě čekají různé úkoly 
a v každém musí být i řešeny. Abys mohl 
úkoly správně uchopit, musíš si odpově-
dět na základní otázky, týkající se každé-
ho tvého svěřence.

Z obrázku vyplývá, jaké úlohy a v  jakém 
pořadí na  tebe čekají, pokud chceš spor-
tovce připravit na  konkrétní výkon nebo 
jej k němu dovést. Požadavky vytvářejí po-
sloupnost, kde úspěch ve vyšším patře je 
vždy závislý na výsledku práce v patrech 
nižších. Nelze například dobře vysvětlit 
něco, pokud přesně nevíš, co to „něco“ 
je. Motivace nemusí vůbec vzniknout či 
vydržet, nebo může vyjít naprázdno, po-
kud sportovec nechápe, co od něho chceš. 
A konečně, lidé, kteří nechtějí, se učí no-
vým znalostem, dovednostem, návykům 
a zkušenostem hůř než ti lační. Tak postu-
pujme pomalu vzhůru od prvního patra.

1. PATRO: VÍŠ, CO OD NĚHO 
CHCEŠ?

Měl by sis nejdříve uvědomit, co od spor-
tovce chceš. Začni analýzou (to už znáš 
- analytik, vzpomínáš?), protože každý 
den je to tak trochu jiný film.
„Polní psychologie, ta dennodenní, v pra-
xi, je často vzdálená knize. Já jsem se psy-
chologii sportu snažil studovat, na fakul-
tě, na trenérství, ale faktem je, že praxe 
s holkama mě znovu a znovu přesvědčo-
vala o  odlišných věcech. Neexistuje tam 
žádná šablona a každá holka je úplně jiná 
knížka. Někdy mě to až štve. Říkám si, že 
už toho dost vím a že bych mohl některé 
věci rutinně zapracovat, ale jsem pokaž-
dé překvapený, že i  když toho mají mé 
hráčky hodně společného, 
musím postupovat po-
každé jinak.“

DAVID KOTYZA, 
t renér  českých 

tenisových hvězd
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nevěděl. Že míč je vlastně 
štafetový kolík, to jsem 
předtím netušil.“

MARIO GÖTZE, 
německý fotbalový 

reprezentant, mistr světa

„Musí se mi věci vysvětlit. 
Musím je chápat. Když po  mně někdo 
něco chce, tak to musím pochopit, jinak 
to neudělám. To se šprajcnu. Musí mi to 
dávat smysl.“

EVA SAMKOVÁ, 
olympi jská v í tězka 

ve snowboardcrosu

3. PATRO: 
CHCE TO?

Jak ve  svěřenci probudíš vášeň, jak ho 
povzbudíš či motivuješ?
„Ester nemusím motivovat. Na  vrcholové 
úrovni mají závodníci, podle mě, o motivaci 
postaráno. Závodník musí mít svoji motiva-
ci zevnitř. Ale já jsem měl to štěstí, že jsem 
měl skvělé závodníky, motivo-
vané.“

TOMÁŠ BANK, 
t renér  t rojnásobné 
olympi jské v í tězky 

Ester  Ledecké

„Pohání mě touha motivovat mladé lidi, 
aby se snažili dosáhnout co možná nejlep-
ších výsledků v tom, co dělají. Motivuju lás-
kou, nebojácností, moji hráči se berou jako 
my, ne já. Pracuji pro každého člena týmu, 
ne pro jednotlivce.“

ERIC HOLTZ, 
trenér izraelské 

baseballové reprezentace

4. PATRO: 
ZVLÁDNE TO?

Jak budeš rozvíjet potřebné schopnosti 
a dovedností? 
„Duševní odolnost je někdy důležitější než 
tělesná. Lidský organismus si musí přivy-
kat na nedostatečnost, jinak se stane křeh-
kým a zranitelným. Když se nepotkáváte se 
stresory, jste vychováván pouze v bavlnce. 
Organismus přitom má v sobě zabudované 
přirozené adaptační mecha-
nismy a my je musíme tré-
novat.“

PAVEL KOLÁŘ, 
významný 

fyz ioterapeut

Aby sis mohl správně odpovědět na otáz-
ku, zda víš, co chceš, měl bys být schopen 
seberozvoje. Zkušenější a vzdělanější tre-
nér má zpravidla lepší schopnost se ptát.

„Nejsme trenéry kvůli sobě. Je důležité 
mít otevřenou mysl, každý den se dá na-
učit něco nového. Pokuste se pořád učit, 
i když máte pocit, že jste už hodně úspěš-
ní. To byla jedna z mých silných stránek. 
Vždy jsem byl hodně zvídavý a chtěl jsem 
chápat věci lépe. Pořád jsem se snažil učit 
a naslouchal jsem trenérům, 
kterým jsem věřil.“

JUKKA JALONEN, 
t renér  f inské hokejové 

reprezentace, 
olympi jský v í těz

To, co platí pro hvězdné trenéry, platí 
i pro tebe. Základní principy jsou stejné 
v  malých klubech i  v  těch velkých, jako 
třeba na Old Trafford nebo na San Siro. 
Představ si například, že jsi trenérem dív-
čího družstva v krajském přeboru a zjiš-
ťuješ, že tvé svěřenkyně ve věku šestnácti 
let ztrácejí zájem absolvovat do té doby 
akceptovaný režim čtyř tréninků týdně 
a víkendových zápasů a postupně opouš-
tějí klub. Asi si musíš popravdě přiznat, 
že pro hráčky v tomto věku už sport ne-
musí být životní prioritou.

To ale neznamená konec světa. Není 
třeba tvrdošíjně trvat na  zajetém mo-
delu, máš možnost vytvořit volnější re-
žim, který by byl přijatelný: např. dva 
tréninky týdně a  střídavá účast na  zá-
pasech. To může pomoct jak klubu, tak 
především dívkám, které budou mít 
možnost nadále sportovat, a  přitom 
rozvíjet i  jiné aktivity. Sport zůstane 
součástí jejich životního stylu, ale už 
nebude na  prvním místě. Pokud je to 
pro tebe nepřijatelné, tak se rozhodni, 
zda chceš pracovat v  takovém režimu, 
zda vůbec chceš být trenérem, nebo 
jestli si raději najdeš klub s profesionál-
nějším přístupem. Každopádně si ale 
budeš muset odpovědět na otázku, zda 
VÍŠ, CO CHCEŠ.
V následujících dílech zmapujeme všech-
na patra, počínaje tímto prvním. Pro 
dnešní text uvedeme už jenom zajímavé 
příklady z praxe, které se víceméně vzta-
hují k dalším patrům našeho virtuálního 
domu.

2. PATRO: 
ROZUMÍ TI?

Dokážeš srozumitelně vysvětlit sportov-
ci, co máš v hlavě?
„Pep Guardiola mě zlepšil v taktické ob-
lasti. Dozvěděl jsem se to, co jsem dřív 

SCO2205040.indd   41 25.04.2022   17:21:47



C O A C H  5 / 2 0 2 2
42

P S Y C H O P R O S T O R  T R E N É R A

DO TRENÉRSKÉHO NOTESU

CO ČTE TRENÉR PSYCHOLOG?„Fotbal se zásadně změnil ve  všem. 
I ostatní sporty – především v rychlosti. 
Teď už se ve světovém fotbalu nenajdou 
hráči, kteří by byli pomalejší. Rychlost 
a  agresivita je prostě základ. Ani hrá-
čům, kteří to s míčem umí, už to není nic 
platné, když na ně nastoupí tyhle rychlo-
běžky. Takový Pavel Horváth nebyl nikdy 
rychlý, ale měl rychlejší myšlení, a to ješ-
tě šlo. On byl ale jeden z posledních. Teď 
je to tak, že hráč musí být 
rychlý, a  ještě musí mít 
rychlé myšlení.“

IVAN HAŠEK, 
fotbalový t renér, 

bývalý  reprezentant

5. PATRO: UMÍŠ VYTVOŘIT 
PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI?

Jak „umíš šatnu“.
„Je tam hlavně důležitá intuice, aby tre-
nér naslouchal týmu, hráčkám a  pozo-
roval, co se děje. A čím dál tím více jim 
dával nezávislost a odpovědnost od tre-
néra. Já si myslím, že cílem každého 
rodiče a  trenéra by mělo být učinit sám 
sebe nepotřebným.“

TOMÁŠ PACINA, 
donedávna trenér 

ženské hokejové 
reprezentace

„Ženy přijdou do  šatny a  začnou říkat: 
Ta je blbá. U žen je to vždy slovně. A ješ-
tě mají vlastnost, že jsou zlopametné. To 
je takový slovenský výraz. To znamená: 
všechno je navždy. Ta a ta mi ublížila… 
Chlapi si v  hospodě buď dají do  držky, 
nebo si to alespoň vyříkají, a druhý den 
je klid. Ženy si to ukládají a nosí s sebou 
dlouho.“

NATÁLIA HEJKOVÁ, 
5x trenérka v í tězek 

basketbalové Eurol igy

6. PATRO: UMÍŠ INTEGROVAT 
KONFLIKTNÍ OSOBNOST?

Silná osobnost, nebo potížista?
„Nebojte se zeptat hráčů, někdy vědí 
lépe než vy.“

ŽELJKO OBRADOVIČ, 
slavný srbský 

basketbalový t renér
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„PRÁCI SE SILNÝMI OSOBNOSTMI 
MÁM RÁD, ALE MUSÍ TO BÝT 
OPRAVDU SILNÉ OSOBNOSTI, 
NE ROZMAZLENÉ HVĚZDY. 
DOMNÍVÁM SE, ŽE LÍDR MÁ PRÁVO 
NA PRIVILEGIA, ALE NAPROTI TOMU 
NA NĚHO MUSÍ BÝT KLADENY VĚTŠÍ 
NÁROKY NEŽ NA OSTATNÍ.“

ZDENĚK HANÍK 
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Nabídka platí pouze pro objednávky doručované na území České republiky. Tuto akci pořádá společnost CZECH NEWS CENTER a. s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, předplatitelská linka 253 253 553.  
Podmínky pro dodávku periodického tisku formou předplatného, kterými se řídí práva a povinnosti při poskytování předplatného, a informace o zpracování osobních údajů jsou uveřejněny na internetové stránce www.cncenter.cz/predplatne.

Objednávejte na iKiosek.cz/Sport, přes email predplatne@cncenter.cz
nebo na tel. čísle 253253553 (při objednávce sdělte kód SPT 2204E). 
Platnost akce je do 9. 5. 2022.

Využijte speciální akční nabídky a dostávejte každý den 
do schránky deník Sport s aktuálním zpravodajstvím
z Mistrovství světa v ledním hokeji.

349 Kč
(SLEVA 20 % 

PROTI BĚŽNÉ CENĚ) 
20 výtisků 

+ 4 x Sport Magazín 
Od 12. 5. do 3. 6.

PŘEDPLAŤTE SI DENÍK
K MS V HOKEJI

V BALÍČKU NAVÍC ZÍSKÁTE HNED ČTYŘI SPORT MAGAZÍNY, 
VČETNĚ SPECIÁLNÍHO MAGAZÍNU PLUS S KOMPLETNÍM 
PROGRAMEM MISTROVSTVÍ SVĚTA.
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