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V devíti letech mámě došla trpělivost a přihlá-
sila mě do Sokola. Základní všeobecné cvičení ně-
kolikrát týdně pod vedením dospělých instruktorů 
zabralo skvěle. Fyzicky odčerpalo moji přebyteč-
nou energii, dostal jsem smysl pro řád a disciplí-
nu a navíc jsem mohl vyzkoušet všechny možné 
sporty. Ze začátku mě to opravdu trochu zklidnilo. 
Postupem času jsem ale zjistil, jak moc mě sport 
baví, a začal jsem toužit věnovat se mu víc a víc.

Kromě čisté radosti z pohybu mě sport fasci-
noval i  jako fanouška. V  televizi jsem sledoval 
každý přenos. Hokej, skoky na  lyžích, cyklis-
tický Závod míru, atletiku, formule, ale hlavně 
fotbal. Ten se  stal i  mým dětským snem. Tou-
žil jsem být slavným špičkovým fotbalistou. Být 
profesionálem, živit se  sportem. Užívat si ob-
div fanoušků, vydělávat velké peníze, cestovat 
po  světě. Všechno to, o  čem si normální kluk 
z průměrné rodiny v tehdejším Československu 
mohl nechat jenom zdát. Táta byl malíř poko-
jů a  máma správcová v  tělocvičně. Nikdy jsme 
neměli moc peněz a oba museli hodně dřít. Na 
dovolenou jsme jezdili maximálně po  Čechách 
a za hranicemi jsem byl nejdál pár kroků v Pol-
sku na  výletě v  Jeseníkách. Představoval jsem 
si, že si jako úspěšný fotbalista můžu zabezpečit 

barevnější život. Nejen pro sebe, ale i pro celou 
svoji rodinu.

Abych pro ten sen něco udělal, přemluvil 
jsem dědu, aby mě doprovodil na  nábor žáků 
fotbalové Sparty. Děda byl sparťan, táta taky, já 
to po nich logicky zdědil, a protože jsme byd-
leli pár ulic od  stadionu na  Letné, mířil jsem 
rovnou na  Spartu. Během náborového zápasu 
jsem dal gól, a tak si mě opravdu vybrali. Hned 
další týden jsem se převlékal v kabině na stej-
né chodbě, po  které chodily největší hvězdy 
mého milovaného klubu a reprezentace – Ber-
ger, Stejskal, Griga, Straka, Hašek, Skuhravý. 
Bylo mi deset a  všechno mířilo tím správným 
směrem. Jenže rok nato mě přejel náklaďák a já 
přišel o nohu…

Byl to šok. Zvlášť pro kluka, který se  chtěl 
živit fotbalem. Pro kluka, který miloval pohyb 
a sport. Možná ale právě to mi pomohlo. Stejně 
jako fantastická máma, celá moje rodina, všich-
ni příbuzní a  kamarádi. Všichni dělali, jako by 
se nic nestalo. A já tu hru hrál s nimi. Navíc jsem 
se  chtěl co nejdříve dostat z  nemocnice domů 
a  vrátit se  ke  všem těm aktivitám, které jsem 
před úrazem miloval. Lékaři mi říkali, že to může 

Vždycky jsem toužil být 
sportovcem. Už 

odmalička. Věřím, že právě proto jsem do-
stal do vínku tolik energie. Jako kluk jsem 

ji ale občas používal nesprávným směrem. 
Zlobil jsem ve škole, vymýšlel šílené a občas 

i nebezpečné aktivity s kamarády, a když jsem 
byl doma, trápil jsem svého mladšího bráchu, aby 

se mnou všechny ty nesmysly dělal taky.
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trvat až rok, než se naučím chodit, ale já věděl, 
že  to musím zvládnout rychleji. Úraz se mi stal 
v březnu, na konci května mě pustili z nemocnice 
a v červnu jsem dostal první protézu. Odmítl jsem 
půlroční rehabilitační pobyt v Kladrubech a mís-
to toho jsem se  s  máminou pomocí učil chodit 
doma sám. Bolelo to jako čert, ale přes prázdniny 
jsem to zvládl. Prvního září jsem normálně s taš-
kou na zádech napochodoval „po svých“ do školy 
mezi svoje spolužáky. Bylo to moje první velké 
vítězství! Pro kamarády jsem byl hrdina a já sám 
měl skvělý pocit, že jsem to fakt dokázal.

Samozřejmě, že  můj dětský sen se  rozplynul. 
Bylo jasné, že špičkový fotbalista za mě nebude. Ale 
láska ke sportu mi zůstala. Hned jak jsem se nau-
čil chodit, zkoušel jsem i popoběhnout. Šlo to a já 
se mohl postupně vracet ke všem sportovním ak-
tivitám. A každý sport, který jsem znovu zvládl, mi 
zvyšoval tolik potřebné sebevědomí. Vrátil jsem 
se do Sokola ke gymnastice, k volejbalu, basketu, 
naučil se  plavat, bruslit i  lyžovat. A  logicky došlo 
i na fotbal. Do Sparty už jsem se samozřejmě nevrá-
til, ale při školních turnajích jsem i s protézou brzy 
zase patřil k nejlepším.

Pohyb byl zkrátka můj život a úraz na tom nic 
nezměnil. Jasně, ze  začátku jsem za  svoji akti-
vitu platil častými komplikacemi, protože noha 
nebyla po  amputaci připravená nést takovou 
zátěž, natož aby s  ní člověk hned začal běhat, 
skákat a  kopat do  míče… Lékaři měli pravdu, 
že adaptace může trvat měsíce a roky. Ale já si 
nemohl pomoct. Do všeho jsem vždycky šel na-
plno, a pak holt další dva dny seděl doma a ne-
mohl se ani postavit.

Jako nejideálnější aktivita se  ukázala jízda 
na  kole. Cyklistika tolik nezatěžovala došlap 
a noha tedy moc nebolela. Navíc mi kolo dávalo 
velkou svobodu pohybu. Začal jsem na něm jez-
dit vlastně ještě dřív, než jsem dostal svoji první 
protézu. Bicykl mi tehdy vlastně nohu tak trochu 
nahrazoval. První dny po propuštění z nemocni-
ce jsem o berlích moc daleko nedošel, ale na kole 
jsem celou nedělní procházku s  rodinou zvládl 
v  pohodě. Bylo jaro, začátek května, nedovedl 
jsem si představit jen tak sedět doma. Když jsem 
později konečně protézu dostal, byla jízda na kole 
ještě jednodušší. Jako každé dítě jsem na  kole 
jezdil rád, ale díky úrazu jsem k němu pravděpo-
dobně získal daleko bližší vztah. Možná právě tak 
se rodila jedna moje životní láska. Ale musel jsem 

si na ni ještě pár let počkat. Stejně jako na tu dru-
hou životní lásku, moji milovanou Soňu, kterou 
jsem později potkal právě díky cyklistice. Ale po-
pořadě…

Závodní cyklistiku jsem objevil až  ve  dvaceti 
letech. Pracoval jsem jako ortopedický technik, 
navrhoval jsem a  vyráběl protézy pro pacienty, 
kteří měli stejný nebo podobný hendikep jako 
já. Líbilo se mi, že můžu uplatňovat svoje osobní 
zkušenosti s používáním protézy. Byl jsem šikov-
ný modelář a  bavilo mě, že  ta práce byla každý 
den jiná, protože každý pacient měl jiné potře-
by i jiný životní příběh. Pro ty, kteří byli čerstvě 
po  úraze nebo se  zotavovali po  amputaci kvůli 
vážné nemoci, jsem mohl být dobrým příkladem, 
že člověk tu situaci může zvládnout. Že si doká-
že najít svoje místo ve společnosti, umí se smát 
a ještě zvládne pomáhat druhým.

Ale potkal jsem i pár pacientů, kteří svým ži-
votním příběhem inspirovali mě. Tou největší in-
spirací se stal Josef Lachman. První českosloven-
ský medailista na  paralympijských hrách, který 
v Soulu 1988 vybojoval stříbrnou medaili v cykli-
stice. Znal jsem ho, protože ten sportovní úspěch 
zaznamenala i  tehdejší domácí média, přestože 
se  o  problematice hendikepovaných lidí, natož 
o jejich sportu, za minulého režimu vůbec nepsa-
lo. Já byl tenkrát tři roky po úrazu, už mi hodně 
otrnulo a prožíval jsem tu nejhorší fázi puberty. 
Táta mi tehdy přinesl 
vystřižený článek 
o  cyklistovi, 
který sice 
p ř i š e l 
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v mládí o nohu jako já, ale přesto se stal úspěš-
ným cyklistou a sbírá medaile na světových sou-
těžích. Ale znáte to, vnucený vzor puberťák těžko 
přijme… Takže článek letěl do  koše a  já vesele 
blbnul dál… Nicméně ta informace mi v hlavě zů-
stala.

Když jsem pak po  letech Pepu Lachmana 
osobně potkal, všechno se  mi ihned vybavilo. 
Stál přede mnou štíhlý, opálený čtyřicátník, 
ze kterého voněl svět a zářilo zdravé sebevědomí, 
smíchané s pokorou a láskou k životu. Vyprávěl mi 
o závodech, o tom, jak díky cyklistice procestoval 
všechny kontinenty, o  paralympijských hrách, 
které jsou srovnatelnou soutěží jako olympiáda 
pro zdravé sportovce, i  o  tom, jak s  partou 
dalších českých závodníků každý víkend skočí 
do auta a vyráží závodit do Německa, Rakouska, 
Francie…

Čím víc jsme se o tom bavili, tím víc ve mně 
rostlo moje soutěživé já. Najednou jsem viděl, 
že  tady existuje možnost věnovat se  sportu 
na určité výkonnostní úrovni. Jasně, už na střed-
ní škole mi máma sehnala kontakt na  tehdejší 
organizaci sportu hendikepovaných a já zkoušel 
hrát volejbal, ale moc mě to tehdy neoslovilo. 
Bylo mi šestnáct a druhému nejmladšímu hrá-
či bylo přes padesát. Po druhém tréninku jsem 
už nepřišel. Ti chlapi byli určitě fajn, ale gene-
račně to bylo úplně mimo. Mnohem radši jsem 
dál chodil mezi stejně staré kluky do dejvického 
Sokola, nebo jsem hrál basket a volejbal za ško-
lu. Až o pár let později mi díky setkání s Pepou 
Lachmanem došlo, že  sport hendikepovaných 
se po změně režimu i u nás hodně posunul. A cy-
klistika patřila k  nejrozvinutějším disciplínám. 
No, zkrátím to – okouzlen nadšeným vyprávě-
ním jsem dlouho neváhal. Vybral jsem veškeré 
svoje uspořené peníze, které mi máma šetřila 
od pojistky za úraz v dětství a které jsem slíbil 
použít jen v  nejdůležitějším případě, a  koupil 
jsem si svoje první závodní kolo…

Pepa Lachman mě do  cyklistiky nejen zblb-
nul, ale také se mi od začátku skoro každý den 
věnoval. Jezdil se  mnou na  tréninky, učil mě 
základům sportovní přípravy i  závodnické eti-
ketě. Vysvětloval mi, jak správně sedět na kole, 
jak šlapat ekonomicky a zároveň elegantně, jak 
se oblékat do všech možných variant počasí, jak 
zdravit protijedoucí cyklisty… Prostě všechno. 
Zároveň jsem díky němu brzy poznal celou ko-

munitu pražských závodníků. Od mistrů světa, 
či vítězů etap na  slavném Závodu míru, které 
jsem do té doby znal jen z televize, až po hobby 
jezdce, kteří každý den po práci vyráželi na kole 
do okolí Prahy. Stal jsem se součástí velké cyk-
listické rodiny, kde nikdo neřešil, že  nemám 
nohu, ale to, jak rychle při společném tréninku 
vyjedu na  kopec. Díky kamarádské povaze byl 
Pepa oblíbenou osobností pražské cyklistiky a já 
byl „jeho mladej“. Měl jsem tak všude otevřené 
dveře. Stejně mě později přivedl i do týmu čes-
kých hendikepovaných cyklistů.

Učil jsem se  postupně, bavilo mě poznávat 
sebe sama, poznávat svoje možnosti. Pochopil 
jsem, jak je cyklistika spravedlivá. Jak se člověk 
pravidelným tréninkem zlepšuje, jak rychle na-
růstá jeho výkonnost, když kolu věnuje veške-
rý volný čas.  Stejně tak jsem cítil, jak všechno 
rychle mizí, když jsem byl třeba v zimě nemocný, 
nebo když jsem musel jet bez kola na dva týdny 
kvůli práci do Německa na školení. Každý tako-
vý výpadek jsem se snažil rychle dohnat a sbíral 
přitom zkušenosti, jak se co nejlépe starat o své 
tělo. Přestal jsem kouřit. Ze dne na den. Prostě 
jsem típl poslední cigaretu. Kouřil jsem od pu-
berty, ne moc, jen večer v klubu nebo v hospodě, 
ale za  večer klidně půl krabičky padlo. Ale jak 
jsem začal jezdit na kole, najednou mi cigarety 
přestaly chutnat. Tak jsem řekl dost. Naopak 
piva a vína jsem se nikdy nevzdal. Člověk potře-
buje občas nějaký ten hřích. Navíc pivo pro mě 
bylo součástí motivace. I to mě naučil Pepa. Dát 
si pivo až za odměnu. Nejdřív kilometry na kole 
a  teprve potom odměnou orosené pivo. Fun-
govalo to skvěle a navíc se tak ještě víc tmelilo 
naše přátelství.

Čím dál víc jsem se cítil cyklistou. A byl jsem 
na to hrdý. Zvlášť, když jsem začal jezdit na závody.

Ten první se  odehrál v  Praze. Sjela se  tehdy 
velká konkurence, naše hlavní město je přeci jen 
velké lákadlo. Závodilo se navíc na atraktivní trati 
v samotném centru. Časovka vedla Nerudovou uli-
cí na Pražský hrad. Krátký, ale těžký závod. Bydlel 
jsem kousek odtud, a tak jsem každý den cestou 
do práce a z práce jezdil po trase závodu a hledal 
v rozbité dlažbě optimální stopu. Když přišel den 
D, měl jsem trať dokonale nastudovanou.

Jako neznámý nováček jsem startoval mezi 
prvními. Vyletěl jsem nahoru co nejrychleji. Nic 
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moc jsem od  toho nečekal, navíc mi v  cíli bylo 
strašně špatně. Vůbec jsem nepředpokládal, co 
s člověkem udělá tak intenzivní výkon. Nebyly to 
snad ani tři minuty závodu a já myslel, že umřu. 
O to víc mě překvapilo, že těsně před dojezdem 
nejlepších je můj čas stále nejlepší. Nakonec mě 
porazil jen tehdejší mistr světa a  já mohl slavit 
první stupně vítězů. Stál jsem pyšný na  vyhlá-
šení uprostřed nádvoří Pražského hradu a večer 
jsem se  viděl v  Brankách, bodech, vteřinách… 
„Hmmm, ta cyklistika není zas tak náročná…,“ ří-
kal jsem si v duchu s úsměvem.

Druhý den se ukázala krutá pravda. V klasic-
kém závodě na 100 km v kopcích na jihovýchod 
od Prahy jsem přijel absolutně poslední, snad půl 
hodiny po předposledním. V cíli už nebyl skoro 
nikdo, bylo dávno po  vyhlášení a  na  parkovišti 
stálo pouze auto Pepy Lachmana, který mě vezl 
domů… Byla to důležitá facka, díky níž jsem si 
uvědomil, jak moc na sobě budu ještě muset pra-
covat.

O to víc mě cyklistika pohltila. Ale nikam jsem 
nespěchal, nepotřeboval jsem vyhrávat. Měl 
jsem skvělou práci a  po  ní báječného koníčka. 
Stačilo mi být cyklistou. Být součástí barevného 
pelotonu, postupně se zlepšovat, pozorovat ty 
nejlepší, nenápadně okukovat, čím jsou vý-
jimeční. Samozřejmě, že jsem ale i já brzy 
zatoužil v cyklistice něco dokázat. Vě-
děl jsem, že mě sice čeká dlouhá ces-
ta, ale přišlo mi přirozené, že  po-
kud tomu dám všechno, musí 
se to přeci jednou projevit. Mož-
ná to bylo naivní, ale já tomu 
věřil. Nenápadně jsem tedy 
začal trénovat víc než ostat-
ní. Věnoval jsem tréninku 
veškerý volný čas.  Z  práce 
jsem mířil rovnou na  kolo 
a vracel se až se setměním.

O  sportovní výživě jsem 
tehdy moc nevěděl. Přiro-
zeně se mi ale měnila chuť 
a  tělo začínalo fungovat ji-
nak. Dneska mají začínající 
sportovci obrovskou výhodu. 
Informace si může každý na-
jít snadno na  internetu. Navíc 
díky specializovanému poraden-
ství od odborníků je možné získat 

přesný jídelníček „na míru“, který zohlední i plá-
nované sportovní aktivity, pracovní režim, věk 
a tělesné složení. Firma NUTREND takové pora-
denství nabízí zdarma v podobě on-line výživo-
vého plánu. Tým špičkových specialistů připraví 
na základě dotazníku každému zájemci rozumný 
rozvrh včetně receptů a  variant stravy. Tohle já 
tenkrát neměl a stálo mě to hodně energie a času, 
než jsem si metodou „pokus-omyl“ sestavil as-
poň trochu odpovídající jídelníček. Samozřejmě, 
že  trendy se v průběhu let měnily a  já si prošel 
různými „zaručenými metodami“, jak by se  měl 
sportovec stravovat, ale to nejdůležitější jsem na-
štěstí pochopil hned na začátku – to že odpovída-
jící, plnohodnotná a „zdravá“ strava je nedílnou 
součástí sportovní přípravy.

Výsledky se začaly brzy objevovat. Stejný praž-
ský závod jsem další rok už vyhrál, podobně jako 
několik menších akcí v  zahraničí. S  identickou 
vervou jako do  tréninku jsem naskočil i  do  zá-
vodního kolotoče. A do týmu. Reprezentační par-
ta byla skvělá. V pátek se vyrazilo auty po Evropě, 
v  sobotu a  v  neděli jsme se  zničili na  závo-

https://www.nutrend.cz/
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dech, a hned po nich hurá domů, abychom v pon-
dělí ráno stihli být každý ve své práci.

Když se podařilo vyhrát, nebo aspoň nějak vý-
razněji uspět, cesta domů byla veselá a celý ná-
sledující týden jsem se těšil na další závody. Když 
jsme se vraceli bez úspěchu, spekulovali jsme, co 
uděláme příště jinak. To jsem se těšil na příští zá-
vody snad ještě víc. Začínal jsem naplno žít cyk-
listikou…

Práci jsem ale nezanedbával. Naopak. Hned 
na začátku mi totiž dal Pepa Lachman důležitou 
radu: „Musíš bejt v práci tak dobrej, že budeš pro 
firmu nepostradatelnej. Šéf ti pak občas dovo-
lí nějaký to mimořádný volno, když budeš tře-
ba potřebovat už v pátek ráno odjet na  závody.“ 
A měl pravdu. Snažil jsem se tedy v práci odvádět 
maximum. Dělal bych to asi stejně, záleželo mi 
na mých pacientech, ale najednou v tom byla i ta 
druhá motivace, vytvořit si ještě lepší podmínky 
pro cyklistiku. Dařilo se to a šéf mi opravdu vy-
cházel vstříc. O to lépe se mi trénovalo a závodi-

lo. Najednou se v mých očích začala rýsovat velká 
příležitost. Blížily se paralympijské hry v Atlantě 
1996.

Cítil jsem se připravený. Jenže když se tvořily 
nominace, zůstal jsem mimo výběr. Bylo mi ře-
čeno, že mám ještě všechno před sebou, že jsem 
ještě mladý, že by měli dostat šanci ti zkušenější, 
pro které je to možná poslední šance. Podobně, 
ale z opačného důvodu, se do výběru nevešel ani 
Pepa Lachman. Byl jsem zklamaný. Hodně zkla-
maný. Vzal jsem kolo a  místo do  Atlanty jsem 
odjel do  Rakouska na  Týden světové cyklistiky. 
Závodit a na zklamání zapomenout. A zapomněl 
jsem hodně rychle. V Rakousku jsem totiž potkal 
svoji budoucí lásku – Soňu.
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Později se táta začal k cyklistice vracet a se svým 
bráchou objížděl závody pro „veterány“. Nejen 
u  nás, ale i  za  hranicemi. Strejda, tátův brácha 
Vráťa Kubeš, se stal dokonce mistrem světa kate-
gorie Masters a  několikanásobným mistrem Ev-
ropy. Tátu tak cyklistika znovu pohltila a s partou 
podobně nadšených bláznů kolem Kladna, kde 
jsme bydleli, opět pravidelně trénoval jako zamla-
da. Společně s  celými rodinami cyklistů se  pak 
pořádaly závody prakticky každý víkend. To pro-
středí pro mě bylo naprosto přirozené. Atmosféru 
závodů a cyklistiku vůbec jsem měla zkrátka ráda 
a  sama jsem na kole i  jezdila. Často za babičkou 
nebo za rodiči do práce. V dnešním provozu si to 
už sama nedokážu skoro ani představit. Jako holka 
jsem dokonce zkoušela i závodit, ale přišlo mi to 
strašně těžké. Nebyla jsem tolik ambiciózní, abych 
tu bolest a námahu při závodech chtěla dobrovol-
ně podstupovat a abych se trýznila někde s kluky, 
kteří mi stejně hned ujeli. Radši jsem se v klidu 
projela krajinou. Ale díky rodině a známým zůsta-
la závodní cyklistika součástí mého života. Takže 
asi není překvapením, že jsem se s Jirkou potkala 
na cyklistických závodech.

V létě 1996 jsme s mojí sestřenicí doprovázely 
tátu a strejdu do Rakouska na Týden světové cyk-

listiky. Já tam jela i z dalšího důvodu, chtěla jsem 
si vyčistit hlavu z ne příliš povedeného vztahu.

Na závodech byla vždycky dobrá atmosféra 
a  spousta legrace. To jsem přesně potřebovala. 
Bylo tam hodně závodníků z Čech, spoustu z nich 
jsem znala přes tátu a  ze  závodů na Kladensku. 
Pak se tam zjevil on…

Musela to být láska na  první pohled. Moc 
se mi líbil, vyzařovalo z něj něco, co jsem u ni-
koho předtím nepoznala. Jasně, hned jsem si 
všimla, že místo pravé nohy pod kolenem má ja-
kousi tyčku, ale vlastně mě to vůbec nezarazilo. 
Naopak, byla jsem fascinovaná, jak sebevědomě, 
ale zároveň přátelsky působil. Nejen na  mě, ale 
na každého, s kým mluvil, na koho se usmál. Měl 
dar lidi zaujmout a získat si je. A stejně přátelský 
byl i  ke  svým soupeřům. Naprosto mě okouzlil. 
V  ten den, kdy jsme se  poprvé potkali, zrovna 
vyhrál závod. Běžela jsem se nenápadně podívat 
k  rozhodčím na výsledkovou listinu, abych zjis-
tila, jak se  jmenuje. Chtěla jsem toho veselého 
a zajímavého kluka víc poznat.

Naštěstí ty sympatie byly vzájemné. Městečko 
nebylo veliké a  další den jsme na  sebe naráželi 

Pocházím z cyklistické 
rodiny. I když 

jsem se odmalička věnovala zpěvu, tak jsem 
zároveň celé dětství pomáhala rodičům or-

ganizovat závody. Pohybovala jsem se mezi 
cyklisty a strašně mě to bavilo. Táta, Karel Ku-

beš, byl v mládí skvělý dráhař a úspěšný sprin-
ter i na silnici. Závodil, myslím, až do vojny, ale 

pak založil rodinu a věnoval se práci na železnici, 
kde pracovala i moje máma.
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stále častěji. Kroužil okolo mě na kole, nenápad-
ně na mě pokukoval, a když jsem si toho všimla, 
mrknul na  mě a  usmál se. S  koncem závodů si 
odvážel mé srdce a  do  paměti vryté moje tele-
fonní číslo. Vůbec nechápu, jak si ho mohl i s vo-
lačkou zapamatovat, když si ho nezapsal. Když 
se mi po týdnu doma rozezvučel telefon, srdce mi 
bušilo, že jsem skoro nemohla mluvit. Ale v živo-
tě není nic úplně zadarmo a jednoduché. I tuhle 
lásku jsme si museli patřičně vybojovat. Trvalo to 
trochu déle, než jsme mohli být spolu doopravdy. 
Přesně rok. Za tu dobu jsme si oba vyjasnili své 
minulé vztahy a týden po návratu ze stejných zá-
vodů jsme, šíleně zamilovaní, spolu odjeli na ro-
mantický výlet do Paříže.

Brzy jsme spolu začali žít. Neměli jsme prak-
ticky nic, ale byli jsme šťastní, že jsme spolu. Já 
byla čerstvě po škole ve svém prvním zaměstnání 
a  Jirka pracoval v  malé zdravotnické firmě jako 
protetický technik. Mimochodem, v  tom bílém 
plášti mu to tak strašně slušelo… Přestěhovala 
jsem se za ním z Kladna do činžáku v pražských 
Dejvicích. Nebrali jsme žádné vysoké platy, vy-
stačilo to tak na nájem bytu, jídlo a běžný pro-
voz, ale vždycky jsme si dokázali něco nechat 
jako rezervu. Nikdy se nám nestalo, že bychom 
byli v minusu nebo že bychom si na něco museli 
půjčovat. Co jsme chtěli, na  to jsme si vydělali. 
A když jsme na něco neměli, řekli jsme si, že to 
nepotřebujeme. Tuhle zodpovědnost jsme měli 
společnou. Asi nás tak vychovali rodiče.

Jirka každý den před prací nebo 
po práci trénoval na kole. Ale vůbec 
si nepamatuju, že  by to náš vztah 
nějakým způsobem omezovalo, 
že bych měla pocit, že mě zane-
dbává. Možná to bylo dané tím, 
že jsem z rodiny znala, co kolo 
obnáší, a  brala to jako nor-
mální součást života. A  taky 
ještě netrénoval tolik, co pak 
v pozdějších dobách.

Když jsme měli volno, uží-
vali jsme si společné chví-
le třeba na  koncertech nebo 
v  divadle. Rádi jsme si zašli 
na večeři, na pivo nebo na víno. 
Strašně rádi jsme si povídali. 
Jirka mi vyprávěl zážitky ze  ško-
ly, různé vtipné historky z  práce 

a ze závodů, někdy si i hodně vymýšlel, jen aby 
mě pobavil. Taky mi ale psal krásné básničky 
a nosil růže. Bylo to nádherné období.



3. JÍT 
SI 
ZA 
SVÝM 
 SNEM





Láska k Soně byla pro mě ještě 
silnější motivací vítězit. 

Kdykoli se mnou jela na závody, chtěl jsem 
se předvést v tom nejlepším světle. Podporo-

vala mě před startem, fandila mi na trati a já 
se mohl přetrhnout, abych pro ni mohl vyhrát. 

A to se mi dařilo víc a víc. Po dvou letech přišel 
první opravdu velký výsledek – titul mistra Evro-

py! A to už byla moje jistota, že mě následující para-
lympijské hry v Sydney v magickém roce 2000 nemi-

nou. Byl jsem nadšený a plný očekávání.
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Do Sydney jsem se opravdu těšil. Nejen kvů-
li atmosféře největšího sportovního svátku, ale 
i  kvůli Austrálii samotné. Bylo to pro mě ob-
rovské lákadlo. Vůbec jsem neřešil, jak tam do-
padnu výsledkově. Měl jsem sice na kontě titul 
evropského šampióna, ale nejlepší borci byli 
Američané a  Australané. A  k  tomu závodníci 
z Evropy byli zdravě naštvaní, že  jim ten mla-
díček z Prahy leze do zelí. Navíc, já s tak velkou 
akcí neměl žádné zkušenosti. Tak jsem do toho 
šel s  čistou hlavou. Už jen účast pro mě byla 
super.

Na druhou stranu jsem ale sám kvůli sobě 
chtěl odvést co nejlepší výkon. Na jaře se mi da-
řilo, vyhrál jsem spoustu závodů a  tím to bylo 
všechno ještě veselejší. Abych pro Sydney udělal 
maximum, rozhodl jsem se, že si tři měsíce před 
odletem vezmu v  práci neplacené volno. Všich-
ni mi říkali, že jsem blázen, že přijdu o tři platy, 
že ta moje cyklistika stejně nemá žádnou velkou 
budoucnost, že je to jen koníček, že mě živí prá-
ce. Na jednu stranu měli pravdu. Ale moje srdce 
už tlouklo v rytmu cyklistiky. Jediný, koho bych 
poslechl, byla moje manželka Soňa. Ano, manžel-
ka. Brali jsme se v květnu a byl to pro mě jeden 
z nejkrásnějších a nejdůležitějších dnů života. Od 

té chvíle jsem věděl, že do konce života mám tu 
nejbáječnější bytost vedle sebe. Že se s ní budu 
smát, sdílet s  ní radost i  starosti, že  o  ni budu 
pečovat a  že  ona bude vždycky na  mojí straně. 
A Soňa mě podpořila. Chápala, že chci pro přípra-
vu udělat maximum. Tak jsem do toho šel. Ty tři 
měsíce jsem využil nejen k  ideálnímu tréninku, 
ale také k dokonalému odpočinku. Moje soukro-
má tříměsíční „profesionální“ příprava se vyplati-
la. Do Austrálie jsem odlétal dokonale připravený 
a obrovsky natěšený!

Cyklistika asi opravdu umí být spravedlivá. 
Moje investice do  přípravy se  opravdu ukázala 
jako klíčová. Na svých prvních paralympijských 
hrách jsem během jednoho týdne vyhrál dvě zlaté 
medaile! Udělal jsem výsledek, který se žádnému 
našemu cyklistovi do té doby nepodařil! Zbytek 
her jsem prožil jako ve snách. Byl to okouzlující 
pocit! Poprvé jsem si uvědomil, že jsem ve svém 
oboru momentálně nejlepší na  celém světě! 
Z Austrálie jsem ze tří startů přivezl jedno stříbro 
a dvě zlaté medaile. Po příletu domů neměly osla-
vy konce. Kamarádi, novináři, různé akce, výroč-
ní sportovní ceny… A hlavně radost mojí man-
želky. Všude mě doprovázela hrdá paní Ježková. 
Ano, byla to naše společná radost!
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Rok 2000 byl 
prostě magic-
ký. O  půlnoci 
na Silvestra mě 
požádal o  ruku 
a  já v  bouři oh-
ňostrojů křičela 
své „anooo“!

 V  květnu jsme 
se  brali a  o  pár měsí-
ců později Jirka odlétal 
na  své první vysněné para-
lympijské hry do Sydney. Já zů-
stala doma a normálně chodila do prá-
ce. V den zahájení her pozvali mě a Jirkovu mámu 
do televize, kde v ranním vysílání bylo speciální 
studio věnované právě paralympiádě. Bylo moc 
fajn, že o Jirkovi mluvili jako o velké naději čes-
ké výpravy. Lichotilo mi to. Ale že by mohl nějak 
významně uspět, jsem si tenkrát nijak zvlášť ne-
připouštěla.

Byly asi tři ráno. Spala jsem v ložnici a v dru-
hém pokoji začal drnčet starý šedivý telefon 
s kulatým ciferníkem a dlouhou šňůrou. Vylezla 
jsem z postele, přetáhla si ho na zem do ložnice 
a na studených parketách, v polospánku, slyším, 
jak mi někdo říká: „Paní Ježková, váš muž právě 
vyhrál zlatou medaili. Gratuluji vám!“ Zalila mě 
obrovská radost! Chtěla jsem vykřiknout, ale ne-
měla jsem se s kým podělit, byla noc a  já na to 
štěstí byla úplně sama. Tak jsem zase vlezla zpát-
ky do postele a usnula.

Ráno jsem se probudila do úplně jiného světa. 
Do světa, který nás oba teprve čekal. Ta zlatá me-
daile z dráhy totiž nebyla jediná, v další disciplíně 
se mu podařilo vyhrát druhou, a k ní pak přidal 
ještě stříbrnou ze silničního závodu. Přišla jsem 
do práce a na recepci ležely Hospodářské noviny 
s barevnou titulní stranou, na které byla obrov-
ská fotka Jirky na kole s rukou nad hlavou ve ví-
tězném gestu. Kolegové za mnou chodili a jeden 
po druhém mi gratulovali. Nosili mi další a další 
články, volali na mě, když se Jirka objevil v tele-
vizi. Najednou byl úplně všude. A přitom byl tak 
daleko… Nemohla jsem se dočkat, až se mi vrátí, 
až ho budu moct obejmout! Když jsem ho vyzve-
dávala na letišti, málem jsem se k němu přes dav 
novinářů nemohla dostat. Ale hned, jak mě za-
hlédl, přerušil všechny rozhovory a okamžitě si 
mě přitáhl k sobě. „Už nikdy nechci být bez tebe!“ 

Od té chvíle 
jsme všechna 
vítězství proží-
vali spolu. Rok 
2000  byl zlo-
mový po  všech 

stránkách. Na 
hry do  Sydney 

odjížděl normální 
kluk, zpátky se vrátil 

šampion.

Možná jsem se vrátil jako 
šampion, ale brzy jsem se  taky 

musel vrátit do reality. Do práce. Bylo 
to fajn. Každý pacient mi říkal, jak mi fandil, že to 
sledoval. Kolegové i  šéf měli také velkou radost 
a  moc mi úspěch přáli. Jenže moji práci za  mě 
nikdo udělat nemohl. Další tři měsíce jsem tak 
skoro neseděl na kole, protože bylo nutné dohnat 
vše, co se mi kvůli předchozí absenci v práci na-
kupilo…

Stoprocentně jsem ale věděl, že cyklistika hra-
je v mém životě stále důležitější roli. To, co jsem 
zažil po Sydney, jsem chtěl zažívat znovu. Bylo mi 
ale jasné, že  to nepůjde automaticky, že  loňská 
vítězství v nové sezóně nic neznamenají. A také 
jsem věděl, že musím každým rokem najít něja-
kou rezervu, jak být lepší, jak si udržet náskok 
před konkurencí. Soňa mi v tom byla obrovskou 
oporou. Společně jsme všechno probírali, hledali 
jsme možnosti, co mi pomůže být ještě lepší.

Věděli jsme, že potřebujeme daleko silnější záze-
mí. Už nešlo veškerou přípravu financovat jenom 
z mého platu. A díky výsledku ze Sydney jsem si 
mohl konečně dovolit oslovit nějaké sponzory. To 
byla parketa pro Soňu. Je komunikativní, milá a její 
práce v Investiční bance ji naučila zařídit téměř ne-
možné věci. Během dvou měsíců byla schopná do-
mluvit mi kompletní cyklistické vybavení na násle-
dující sezónu. Stejně tak jsme si sehnali sponzorské 
auto. Díky mým kontaktům z práce jsem předjednal 
ještě několik dalších firem, které byly ochotné mě 
podpořit finančně. Soňa s nimi následně smlouvy 
dotáhla do konce. Byl únor a my měli vyřízené záze-
mí na celou sezónu. Lepší start do další etapy jsem 
si nemohl přát.

Zlepšené zázemí, Sonina podpora a zájem na-
šich sponzorů, to všechno mi dávalo křídla. Jezdi-
li jsme na závody spolu. Soňa řídila auto, fandila 
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u  tra-
ti, po-

d á v a l a 
mi pití a fo-

tila. Já závo-
dil a  vyhrával. 

Tedy někdy, když 
se zadařilo. Po víken-

du jsme to oslavili a pak 
celý týden normálně chodi-

li do práce. A další víkend znovu 
do  auta a  hurá na  další závody. Byly 

to bezstarostné týdny, měsíce a roky. Pořád 
se mi dařilo být o krůček před konkurencí. Každý 
rok jsem přišel s něčím, co mi pomáhalo. Začal 
jsem závodit se  zdravými, začal jsem přes zimu 
víc využívat soustředění v teple, víc jsem se staral 
o svou stravu a životosprávu a také jsem si v práci 
zkrátil úvazek na  šest hodin denně. Přišel jsem 
sice o část výplaty, ale Soňa byla zároveň schopná 
domluvit větší peníze od sponzorů, takže to vyšlo 
nastejno. A já měl tím pádem najednou víc času 
na trénink.

Soupeři sice kopírovali všechny kroky, které 
jsem dělal já, ale vždycky byli o krůček zpět. Ano, 
přibližovali se  mi, dokonce mě začali porážet, ale 
v  důležitém závodě jsem zatím dokázal domino-
vat. Vyhrál jsem další titul mistra Evropy a nako-
nec i  vysněný duhový trikot mistra světa. Utekly 
tři roky a blížily se moje druhé paralympijské hry, 
Atény 2004. Najednou jsem byl v úplně jiné situaci 
než před Sydney. Favorit, který MUSÍ vyhrát. Všich-
ni to čekali, brali to jako samozřejmost. Ani já si ne-
připouštěl nic jiného. Jenže jak to udělat? Všechny 

rezervy už jsem použil a soupeři byli stále silnější. 
Radost ze sportu postupně vystřídal tlak a stres.

Na podzim, před olympijskou sezónou při-
šla bláznivá nabídka. Naši sponzoři, kteří viděli, 
kolik cyklistice dávám a s jakým nadšením a zá-
palem se  Soňou žijeme cyklistikou, mi nabídli 
tolik peněz, abych si mohl dovolit odejít z prá-
ce. Byl to krok do neznáma… Stal bych se prv-
ním českým profesionálem mezi paralympioniky 
a jedním z mála na světě. Byl by to vlastně můj 
splněný sen z dětství… Jenže, opustit práci? Jisto-
tu, která mě živí? Skvěle fungující kariéru? Řešili 
jsme to se Soňou snad měsíc. S kamarády, s rodi-
či, sami dva. Bylo to těžké rozhodnutí. Risk. Co 
když se mi Atény nepovedou, co když se zraním, 
co když sponzoři po  roce poděkují a  odejdou… 
Nakonec jeden večer Soňa řekla, že ví, co pro mě 
cyklistika znamená a že do toho půjde se mnou.

Nemůžu říct, že bych neměla obavy. Ale když 
se nad tím zamyslím zpětně, ani jsem nepochybo-
vala. Jirkovi jsem zkrátka věřila. Už dávno se cho-
val jako cyklistický profesionál, jen k tomu ještě 
zvládal chodit do práce. Samozřejmě, tu nabídku 
jsme museli důkladně promyslet, znamenalo to 
pro nás oba velkou změnu. Přišli jsme o  jistotu 
stálého měsíčního platu a zázemí firmy, která vás 
zaměstnává. Na volné noze se o sebe musíte po-
starat sami. A to jsem právě věřila, že dokážeme. 
Z banky jsem byla zvyklá organizovat nejrůznější 
věci, jednat s investory a připravovat to nejlepší 
zázemí pro zdárný průběh obchodních jednání. 
Jsem organizační typ a tyhle věci mě baví. V na-
bídce pracovat sami na sebe jsem cítila i určitou 
svobodu, i když jsem to tenkrát viděla hodně rů-
žově. Tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. 
Neúspěchu jsem se nebála. Hlavně díky Jirkovi. 
Měl to v  hlavě všechno neuvěřitelně srovnané, 
jeho rozhled a názory o profesionálním sportu mi 
dávaly jistotu, že ví, co chce. Věřila jsem mu, že to 
dokáže. Že to společně dokážeme!

Prvního ledna 2004  jsem se  rozloučil v  prá-
ci a  stal se  ze  mě profesionál. A  Soňa do  toho 
šla se mnou. Také odešla z práce a stala se mojí 
manažerkou. Oba jsme o sportovním marketin-
gu nevěděli vůbec nic, ale věřili jsme, že takové 
zázemí, jaké se  nám podařilo domluvit během 
předchozích let při zaměstnání, budeme určitě 
schopni domluvit i  nyní, zvlášť když na  to bu-
deme mít víc času a energie. Tak jsme se pustili 
do práce. Já se učil využívat volnosti k maximál-
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nímu tréninku a Soňa se snažila hledat další re-
zervy a nové formy spolupráce. Šli jsme metodou 
„pokus-omyl“, ale dělali jsme to srdcem. Občas 
se něco nepovedlo, ale i to je zkušenost. Já se tře-
ba během prvních dvou měsíců přetrénoval tak, 
že jsem si uhnal zánět achilovky a na další mě-
síc dostal nohu do sádry. Ani to mě nezastavilo 
a po dvou týdnech jsem na sádru přivrtal „kufr“ 
do pedálu, abych mohl aspoň jezdit doma na tre-
nažéru. Šlacha se  kupodivu nehojila, takže na-
konec z  toho byla dvouměsíční pauza bez kola. 
Člověk se pořád učí…

Místo abych profesionální kariérou získal ná-
skok oproti soupeřům, ležel jsem tehdy celé jaro 
v posteli a propadal depresi, že v Aténách to bude 
výbuch. Jenže všechno zlé je k něčemu dobré… 
Tělo si paradoxně konečně po letech odpočinulo 
a  já později během léta poctivě odtrénoval po-
třebné kilometry, no a v Aténách jsem v časov-

ce a v silničním závodě soupeře doslova rozmázl. 
Bylo to nádherné vítězství, zvlášť když při tom 
tentokrát už byla i Soňa. Naše radost v cíli, stejně 
jako obhájené zlato přímo v kolébce olympismu, 
to bylo nejhezčí odměnou za náš společný risk. 
A také tím nejlepším poděkováním našim spon-
zorům. Na společné oslavě, kterou pro kamarády 
a partnery uspořádala Soňa u nás doma, jsme si 
všichni spontánně plácli, že do  toho jdeme dál! 
Přes úraz v jedenácti letech jsem si tedy nakonec 
opravdu dokázal splnit svůj dětský sen, být profe-
sionálním sportovcem. A ten sen jsem žil dalších 
třináct sezón! Člověk by to prostě neměl vzdávat. 
Nikdy. Člověk totiž nikdy neví…



4. POŘÁD 
NOVÉ 
VÝZVY
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Byli jsme šťastní, dařilo se nám, 
já žil svůj sen. Ale rozhodně 

to nebylo zadarmo. Pracovali jsme prak-
ticky pořád. Já trénoval a závodil. Soňa mě 

všude doprovázela. A mezitím jsme se oba 
snažili, abychom si udrželi potřebné zázemí. 

Učili jsme se komunikovat s novináři, hledali 
cesty, jak být užiteční pro naše sponzory. Stálo to 

spoustu času, ale to úsilí se vyplácelo. Samozřejmě, 
že občas jsme se dostali na hranu vyčerpání, jenže bez 

toho asi nelze dosáhnout výjimečných výsledků.

Úspěch v Aténách mi přinesl nové možnosti. 
Dostal jsem atraktivní nabídky účastnit se závodů 
se zdravými profesionály po celém světě. Byly to 
většinou exhibice nebo závody nižších kategorií, 
ale pro mě to byl obrovský posun ve výkonnosti 
a  také příležitost, jak přežít zimu v  teple. Váno-
ce 2004 jsem tedy trávil v Austrálii na dráhových 
šestidenních a sérii prestižních kritérií. Ten první 
rok jsem tam byl sám, ale další sezónu už jsem 
si dokázal vyjednat podmínky i pro Soňu. Byla to 
skvělá možnost, jak být spolu, ale přitom si užívat 
šest týdnů v teple. I po sportovní stránce to bylo 
úžasné. Startoval jsem v závodech s mistry světa, 
olympijskými vítězi nebo s největšími hvězdami 
silničního profipelotonu. A mezi jednotlivými zá-
vody mi zbýval i prostor na trénink v absolutním 
ráji cyklistiky. Austrálie se  stala naším zimním 
domovem. Jezdili jsme tam pravidelně každou 
zimu celých čtrnáct let.

Podobnou nabídkou byl dvoutýdenní profesio-
nální závod v Dominikánské republice. Karibská 
cyklistika pro mě byla překvapením, ale na závod 
se sjížděla reprezentační družstva okolních zemí, 
jako je Kolumbie, Venezuela, Kuba, Mexiko a kon-
tinentální týmy z USA, Kanady, Francie, Španěl-
ska, ruská Kaťuša nebo kazašská Astana. Závod 

je oslavou nezávislosti Dominikánské republiky 
a tehdy měl třicetiletou tradici. Organizátoři mě 
pozvali jako velkou hvězdu světové cyklistiky. Byl 
jsem trochu nesvůj, rozhodně jsem se tak necítil, 
ale na místě mi došlo, že pro ně je to opravdu čest 
a navíc velká motivace pro místní závodníky. Ře-
ditel závodu dokonce na mezinárodní federaci vy-
jednal, že  jsem mohl startovat za dominikánský 
národní tým. Stal jsem se miláčkem místních fa-
noušků, byl jsem na oficiálním přijetí u preziden-
ta a po jedné úspěšné etapě jsem dokonce dostal 
hodnost důstojníka policie v  Santu Domingu… 
Prostě Karibik. A protože se mi v  závodě skvěle 
dařilo, za rok dostala pozvání i Soňa a následují-
cích osm let jsme přelom února a března trávili 
v Karibiku. Stejně jako k Austrálii, tak i k Domi-
nikánské republice nás pojí spousta nádherných 
zážitků a celoživotní přátelství.

Díky sportu jsme měli možnost poznat téměř 
celý svět. Všechny možné kultury, všechny svě-
tadíly. A  bylo to nesmírně obohacující. Vždycky 
jsme se snažili zapadnout mezi místní, poznat je-
jich kulturu, naučit se jejich jazyk a poznat a po-
chopit způsob jejich života. Tím, jak jsme byli 
všude spolu, nás všichni vnímali jako nerozluč-
nou dvojici, jako dokonalý tým. Jirka byl okouz-
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lující, lidi ho milovali. S  úctou a  pokorou jsme 
se všude snažili být co nejmilejší a nejvstřícnější. 
Díky tomu jsme si přirozeně získávali kamarády 
a přátele. A tím bylo i mnohem jednodušší vytvá-
řet Jirkovi na závodech potřebné zázemí.

Právě v  závodech mezi zdravými a  mezi pro-
fesionály to zázemí Jirka potřeboval dvojnásob. 
Viděla jsem každý den, jak je cyklistika neuvěři-
telně tvrdá. Nejen v průběhu etapy, ale i v době, 
kdy se závodníci teprve připravují na start, nebo 
unavení slezou v cíli z kola a potřebují si co nej-
dříve odpočinout, aby druhý den mohli opět bo-
jovat v sedlech svých kol naplno. Každý den jiné 
město, jiné náměstí nebo ulice, kde se  startuje, 
nebo kde pořadatelé umístí cílovou pásku. Najít 
kde zaparkovat, najít obchod, kde dokoupit to 
nejnutnější, najít místo, kde se kluci převléknou 
po závodě, zjistit hotel, kde vás pořadatelé uby-
tují, a zjistit, kudy se do něj dostaneme… To je 
jenom pár z těch starostí, které musí tým okolo 
závodníků zařídit. Tedy tým, já na  to často byla 
sama. A do toho jsem celý den řídila auto. Z ho-
telu na start, celý průběh závodu za pelotonem, 
a pak po dojezdu ještě odvézt Jirku nebo celý tým 
bezpečně do hotelu.

Řidičák mám od svých 17 let. Vzpomínám si, 
jak jsem se nemohla dočkat 18. narozenin, až po-
prvé vyjedu. Divoce, sebevědomě a  trochu nad 
svoje možnosti. Talent na řízení jsem asi zdědila 
po mamince. Ta mě ale hned na začátku usadila 
na  zem tvrzením, že  za dobrého řidiče se můžu 
považovat teprve tehdy, až budu ovládat auto já, 
ne ono mě! Tuhle radu jsem si naštěstí už tenkrát 
vzala k srdci.

O mnoho let později, už jako opravdu zkušená 
řidička, jsem se s  tichostí a  respektem na závo-
dech řadila na poslední místo v karavaně dopro-
vodných vozů. Je to ta nejhorší pozice, protože, 
když je aut třeba dvacet, tak strašně dlouho trvá, 
než se dopředu ke svému závodníkovi dostanete. 
V každém autě je vysílačka, přes kterou dostává-
te pokyny, a  rozhodčí, který jede přede všemi, 
hlásí do  karavany situaci v  závodním pelotonu. 
Úniky, pády, defekty, potřebu občerstvení. Když 
pak uslyšíte číslo vašeho závodníka, musíte vy-
razit dopředu. Bezpečně, ale dostatečně rychle, 
aby váš závodník dlouho nečekal a neztratil kon-
takt se  skupinou. Občas se  stalo, že auta jiných 
týmů byla roztažená na  obou půlkách silnice, 
takže jsem musela troubit jako blázen a cestu si 

uvolnit. Je to o vzájemném respektu sportovních 
ředitelů za volanty vozů v koloně. A také o zkuše-
nostech. V Evropě to bylo většinou v pohodě, ale 
třeba v Karibiku jsou závody docela divočina. Tam 
jsem možná dostala tu nejlepší školu řidičského 
umění v pelotonu.

Ale ať se  závodilo kdekoliv, snažila jsem 
se  ke  „svým“ dostat co nejdřív. Jen zapraskala 
vysílačka a já vytušila, že se jedná o našeho čle-
na týmu, tak jsem vyrazila, jako když jde o život. 
Když jedete čtrnáctidenní etapák a víte, že klu-
ci v  závodě trpí jako zvířata, v  horku, prachu, 
v nepohodlí, tak prostě chcete být do pěti vteřin 
u nich a pomoct jim. V tomhle jsem byla nekom-
promisní, za  závodníky bych dýchala. Zvlášť, 
když jeden z  nich byl právě Jirka. Ale rozdíly 
jsem nedělala. Prostě buď tam co nejdřív a  co 
nejpřipravenější. Ať se jednalo o jídlo, pití nebo 
defekt.

V závodě za volantem používáte všechno vyba-
vení, co vozy mají. Hlavně zpětná zrcátka a klak-
son. Troubí se  hlavně z  preventivních důvodů, 
aby o  vás ostatní věděli. Třeba když předjíždíte 
peloton nebo i  menší skupinky cyklistů. To je 
dost nebezpečný manévr. Někdy musíte najet 
do úplné krajnice, až to za vámi práší. Ale pořád 
lepší trochu prachu, než sražený cyklista. A ne-
bavím se tady o bezpečném odstupu metr a půl, 
když předjíždíte cyklistu v běžném provozu. Tady 
se  jedná o  centimetry, o  pevné nervy a  o  silné 
auto, kterému musíte důvěřovat.

Když se ale mezi cyklisty dostanete ve sjez-
du, v tu ránu je závodník mnohem rychlejší než 
vy se  čtyřkolovým kolosem. V  jeden moment 
koukáte jak před sebe, tak dozadu do zpětného 
zrcátka, ale i do těch postranních, protože cyk-
lista se může objevit odkudkoli. Do takové situ-
ace se fakt dostat nechcete, ale občas se tomu 
člověk nevyhne. Pořád jste ve  střehu, pořád 
předvídáte, v jaké pozici se právě vaše auto vůči 
cyklistům nachází. Jestli vás skupina za  vámi 
může dojet, a když se tak stane, kde auto odsta-
víte, aby vás cyklisti mohli bezpečně předjet. 
Samozřejmě i mně se stalo, že okolo mě najed-
nou kluci lítali zprava zleva, a už s tím nešlo nic 
dělat. I takové okamžiky závod přináší a ani to 
nemusí být vaše vina. Ale jednou jsem se mezi 
závodníky dostala svou blbostí. Věřte, že  těch 
jadrných nadávek jsem si vyslechla… Jo, byly 
oprávněné!
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Moje pozice v mužském světě cyklistiky neby-
la úplně lehká, ale myslím, že jsem si svůj respekt 
dokázala vybojovat tou nejpřirozenější cestou. 
Profesionalitou, zkušenostmi a  milým a  vstříc-
ným vystupováním. A  tak, jak Jirkovi přinášely 
profesionální závody obrovské zlepšení po strán-
ce výkonnosti, i já ve své roli nabírala sebevědomí 
a jistotu.

Stále častější kontakty s profesionální cyklisti-
kou mi přinášely i nové zkušenosti z oblasti tré-
ninku, materiálu, regenerace nebo výživy. To mi 
dávalo další možnosti na zlepšení. Co jsem vymys-
lel, že by mohlo fungovat, to Soňa během několika 
dnů dokázala zajistit. Navíc sama přinášela nové 
nápady. Pamatuji si, když jednou začala cvičit jógu. 
Byla tak nadšená, že do toho chtěla zapojit i mě. Že 
by mi to mohlo pomoct i pro cyklistiku. Za necelý 
týden mi připravila speciální půlhodinovou sesta-
vu cviků, které dělám každé ráno doposud. A když 
říkám každé ráno, myslím každé. Udělal jsem si 
z toho malý rituál, který mi pomáhá kompenzovat 
jednostranné zatížení z cyklistiky, ale také posiluje 
komplexní svalové partie, které používám, abych 
co nejvíce potlačil svůj hendikep. Věřím, že právě 
tohle bylo jedno z tajemství, proč jsem se tak dlou-
ho držel na absolutní špičce.

Hledal jsem i další možnosti zlepšení. Hlavně 
v tréninku. Před dalšími hrami v Pekingu už mi 
ale docházely nápady a  začal jsem pochybovat, 
zda to, co dělám, bude stačit na další velkou vý-
zvu, tedy na  obhajobu zlatých medailí na  mých 
třetích paralympijských hrách. Po pravidelných 
zátěžových testech na FTVS jsem na chodbě fa-
kulty potkal Viktora Zapletala. Věděli jsme o sobě, 
ale tohle byl náš první kontakt. Znal jsem ho jako 
trenéra tehdy velice nadějné hvězdy, juniorské-
ho mistra světa MTB Jardy Kulhavého. Dali jsme 
se  krátce do  řeči, slovo dalo slovo, a  prakticky 
hned jsme se domluvili na spolupráci. Najednou 
jsem měl odborníka, se kterým jsem mohl do de-
tailů konzultovat cyklistický trénink. Neskutečně 
se  mi ulevilo. Tedy myslím v  hlavě. Tréninkově 
mi Viktor pořádně naložil. Sám bych si na to ne-
troufl, ale on podle mých parametrů věřil, že to 
vydržím. A  já to vydržel. A díky daleko většímu 
objemu kilometrů jsem nejen vyhrál další dva ti-
tuly mistra světa, ale dokázal ještě lépe a častěji 
závodit se zdravými. Z předchozích dvaceti tisíc 
kilometrů za rok jsem najednou měl přes třicet. 
To byla nálož, kterou tehdy jezdili borci připravu-
jící se na Tour de France…

Zvýšené tréninkové nároky bylo potřeba vy-
vážit naprosto ideální stravou. Už dlouho jsem 
se zdravé výživě věnoval, dokonce jsem k  tomu 
nenásilně přivedl i  Soňu, která byla ze  začátku 
zvyklá na  typickou českou kuchyni své mamin-
ky. Ale při takové tréninkové zátěži už bylo nutné 
dodávat tělu i speciální výživové doplňky a stravu 
speciálně upravovat. Viktor mě přivedl k odbor-
níkům z  olomoucké firmy NUTREND, ti mi do-
poručili některé produkty a celkově poradili, jak 
sestavit jídelníček, včetně sportovní výživy pro 
trénink a závody. Domluvili jsme se na dlouho-
dobé spolupráci a já měl dalšího silného partnera, 
o kterého jsem mohl svou přípravu opřít. Nešel 
jsem do neznáma, sportovní nápoje a některé mi-
nerály od NUTRENDu jsem používal už v Sydney, 
kupoval jsem si je tehdy normálně v obchodech. 
Ale teď tu byla úzká osobní spolupráce a  já měl 
za sebou celou firmu.

NUTREND se  navíc před Pekingem stal ofi-
ciálním partnerem Českého olympijského i pa-
ralympijského týmu. Pamatuju si, jak jsme 
na kampaň pro Peking fotili speciální materiál. 
Stejnou fotku pak fantasticky využila Soňa. Ta 
do Pekingu vezla fanklub ze zástupců sponzorů 
a našich nejbližších přátel. Dokonce, aby měla 
jistotu, že se o všechny dokáže postarat za ka-
ždé situace, naučila se  během roku čínsky. Já 
byl zaměřený na svou přípravu, tak jsem to ni-
jak zvlášť neregistroval. Když jsme se ale poté 
v Pekingu před branou olympijské vesnice po-
tkali, tak mi vyrazila dech. Nejenže normálně 
mluvila s místními dobrovolníky, ale dokázala 
i  přečíst běžné nápisy a  dokonce uměla psát. 
Právě díky znalosti čínských znaků už v Praze 
připravila tisíce podpisových kartiček s  mojí 
fotkou a  čínským nápisem „Jirko, do  toho!“. 
A  pak je před mým závodem rozdávala na  ve-
lodromu. Kromě domácích závodníků jsem měl 
v hale rozhodně absolutně největší aplaus. I to-
hle byl příklad Soniny nápaditosti a  profesio-
nality.

Skvělá příprava a úžasné zázemí mi nakonec 
pomohly vyhrát i  v  Pekingu. Dokonce to byly 
moje nejúspěšnější hry. Do České republiky jsem 
přivezl dvě zlaté, stříbrnou a bronzovou medaili. 
Hlavně si ale pamatuju ten pocit, s  jakou leh-
kostí se mi závodilo. Na to nikdy nezapomenu. 
Přišlo mi, jako by to kolo jelo samo, že  jenom 
řídím… Myslím, že  tehdy jsem byl v  absolutní 
životní formě.

https://www.nutrend.cz/
https://www.nutrend.cz/
https://www.nutrend.cz/
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I  já mám 
na hry v Pekingu 
ty nejkrásnější 
vzpomínky. Dala 
jsem dohromady 
Jirkův fanklub. Se-
šla se  úžasná parta 
lidí ze zástupců spon-
zorů a  našich nejbliž-
ších přátel. Původně 
jsem tak nějak doufala, 
že  bych mohla být na  tře-
tích hrách konečně akcepto-
vaná jako oficiální součást vý-
pravy, zvlášť když jsem už měla díky 
profesionálním závodům mnohem větší 
zkušenosti než drtivá většina funkcionářů, 
ale atmosféra našeho minifanklubu a ty nezapo-
menutelné zážitky z  Číny mi všechno tisíckrát 
vynahradily.

Až na jednoho chlapa jsme byly samé holky. Do 
Pekingu jsme dorazily týden před začátkem her.

A ten týden jsme chtěly věnovat výletu na jih 
Číny. Itinerář cesty jsem plánovala dlouho a dů-
kladně. Před odletem jsem navíc všechny kama-
rádky požádala, aby si každá připravila referát 
o  jedné z  památek nebo zajímavostí. Na mís-
tě nám pak dotyčná dělala průvodce. Vždyc-
ky, když někam jedu poprvé, snažím se o dané 
destinaci dozvědět co nejvíc. Zjištění, že v této 
oblasti Číny se anglicky prakticky nedomluvím, 
mě přesvědčilo začít chodit do  kurzu čínštiny. 
Chtěla jsem mít jistotu, že se o náš fanklub do-
kážu postarat.

Čínština nám nakonec opravdu hodně uleh-
čila situaci, zvlášť při cestování. Systém vlaků 
nebo ubytování je totiž hodně o  komunikaci. 
Tyhle zážitky jsou na zvláštní knížku, ale za nás 
za všechny asi můžu říct, že to byl absolutně nád-
herný týden. Úchvatné scenérie pohoří v  oko-
lí města Si-an s posvátnou horou Huashan, kde 
jsme se v jakémkoli chrámu a svatyni pomodlily 
za Jirkův úspěch, stejně jako dechberoucí pohle-
dy na Terakotovou armádu nebo Čínskou zeď, to 
všechno bylo báječnou předehrou k  pozdějším 
explozím radosti a štěstí.

Pro Číňany jsme byly exotické už jen tím, 
že  jsme měly světlé vlasy a většina z nás byla 
i o hlavu vyšší než oni. Proto nás na každém rohu, 

a  to 
d o -
slova, 
z a s t a -
v o v a -
li a  fotili 
se s námi. Přišly 
jsme si jako slavné 
hvězdy, bylo to legrační. Na samotné závody 
jsme se připravily dokonale – stejná trika s čes-
kou vlajkou a Jirkovým jménem v čínštině, ná-
lepky na obličej, vlajky a taky kartičky. Podpi-
sové kartičky pro diváky v hale velodromu. Byly 
jsme tam už od rána a Jirka během toho dne měl 
startovat dvakrát. Jednou v kvalifikaci, a když to 
dobře dopadne, tak poté ve finále. Využily jsme 
dostatek času a rozdaly divákům předem vytiš-
těné podpisové karty s  Jirkovou fotkou, jeho 
čínskou transkripcí jména a čínským nápisem 
„Ťjá jou“ neboli „Do toho!“. Když pak Jirka roz-
jel svou jízdu, hala burácela. Fandili mu všich-
ni! Atmosféra závodu byla nepopsatelná. S nej-
lepším časem, navíc v paralympijském rekordu, 
se dostal do finále, a když pak ve stejné atmosfé-
ře v boji o zlato projel cílovou páskou na prvním 
místě, sesypali se k nám všichni diváci z okol-
ních řad. Australani, Číňani, Angláni jásali spo-
lečně s námi. Korunu tomu nasadil Jirka, když 
přes zákaz organizátorů přijel až k nám, skočil 
na bariéru a objal nás. Vznikla tak jedna z ne-
jemotivnějších fotek za  celou jeho kariéru… 
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Druhou 
z l a t o u medaili pak 
přidal v časovce na silnici. Díky další stříbrné 
a bronzové medaili ze zbylých disciplín to byly 
určitě jeho nejúspěšnější hry. A pro mě jeden 
z  nejsilnějších zážitků v  životě. Když totiž ra-
dost sdílíte s  přáteli, tak se  násobí. Dodnes 
mám husí kůži, když si na  ty okamžiky vzpo-
menu.

Třetí vyhrané hry v řadě, mezi tím tituly mi-
stra světa a  Evropy, spokojení a  věrní sponzoři, 
všechno se  zdálo skvělé… Jenže úspěch se  ne-
odpouští, vždycky se najde někdo, komu začne-
te vadit. Sportovně-politické tlaky silných zemí 
na Mezinárodní cyklistické unii dokázaly změnit 
pravidla a  já byl po  Pekingu najednou postave-
ný do  situace, že  musím závodit proti závodní-
kům s  mnohem menším hendikepem. Spoustu 
mých soupeřů to zlomilo a na sport se vykašlali. 
Já byl taky frustrovaný. Ale vzal jsem to jako další 
zkoušku, se kterou se nakonec musím vyrovnat. 
„Stejně pravidelně závodím s nejlepšími profíky, 
tak co, i  s  tímhle se  nějak musím poprat,“ říkal 
jsem si. Ale tak snadné to nebylo. Se zdravými 
jsem nemusel vyhrávat, ale v  paralympijském 
pelotonu jsem dříve platil za hvězdu a najednou 
bych o  svou šanci přišel. Jen administrativním 
rozhodnutím… Navíc i  v  Čechách mi několik 
funkcionářů stále více házelo klacky pod nohy. 
Bylo to jen pár jedinců, ale i to zamrzí. Nechápal 
jsem to. Asi nedokázali překousnout, že se doká-

žeme se Soňou živit sportem a při-
tom jsme na  oficiální paralympij-
ské struktuře absolutně nezávislí. 
Zkrátka, že se nám daří a že nás 
nemohou ovládat. Nebylo to nic 
příjemného. Nikomu jsme nic 
neudělali, po nikom jsme nic ne-
chtěli, já se naopak navenek tvá-
řil, že  Český paralympijský tým 
funguje skvěle, podporoval jsem 
další sportovce, ale přesto asi úřa-

dovala závist.

O to víc jsem se upnul na svůj mi-
nitým, na nejbližší přátele a kamará-

dy kolem nás. A se Soňou jsme hledali 
stále nové výzvy. Dostal jsem možnost 

účastnit se  exhibice nejlepších profesi-
onálů po  Tour de France. Bylo to kritérium 

na  100  km v  centru jednoho německého měs-
ta. Obrovská show a pro mě další velký zážitek. 
Opět jsem závodil s borci, které jsem dřív mohl 
sledovat jen v televizi. A tohle byl směr, kterým 
jsme se chtěli vydat.

Netrvalo dlouho a  ta šance opravdu přišla. 
Před sezónou 2010  jsem podepsal profesionál-
ní kontrakt se zahraničním týmem. Rázem jsem 
se mohl pravidelně a bez speciálních výjimek do-
stávat na profesionální závody. Viktor mi upravil 
trénink, Soňa zajistila ještě více času na soustře-
děních a já měl novou obrovskou motivaci. Byla 
tak silná, že jsem byl schopný i v Praze, když sně-
žilo, odjezdit až  šestihodinové tréninky na  tre-
nažéru. Využil jsem samozřejmě tradiční Austrá-
lii, Mallorku, Kanárské ostrovy a pak už mě čekaly 
první závody. Dvě italské jednorázovky na konci 
února. Na startu týmy Sky, Movistar, Liquigas, 
prostě první liga. Já na startovní čáře vedle úřadu-
jícího mistra světa, z druhé strany vítěz Giro d´I-
talia… A začalo peklo. Závod na dvě stě kilomet-
rů. Hned po startu pády, defekty, vítr, pravá, levá 
a všechno minimálně padesátkou. Uf. Dělal jsem, 
co jsem mohl, sotva jsem visel. Nakonec se tro-
chu zvolnilo, já přežil první selekci a pak mi do-
šlo, že tam opravdu jsem. Byla to úžasná euforie. 
Do kopce jsem proletěl kolem Chrise Froomea, 
pozdravil se s profíky, které jsem znal z Austrálie, 
a  jel poděkovat našemu týmovému manažerovi 
do auta, že mi dali tu úžasnou šanci. Samozřejmě, 
že na posledních třiceti kilometrech, kdy se opět 
začalo naplno závodit, už to nešlo. Nebyl jsem 
zvyklý létat přes vesnice pětašedesátkou…
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Chvíli to trvalo, ale brzy jsem se  na  vyšší 
rychlost a delší závody dokázal adaptovat. Byla 
to úžasná sezóna. Během jara jsem si udělal 
v  týmu takové jméno, že  několik závodů jsem 
byl dokonce určený jako lídr, pro kterého ostat-
ní pracují. Tahle pozice mi vyhovovala a  moti-
vovala k tomu, že jsem za náš tým byl opravdu 
častokrát výsledkově nejlepší. Soňa si dokázala 
svými zkušenostmi a přirozeným šarmem vybu-
dovat obrovský respekt a brzy se stala součástí 
managementu týmu. Druhou půlku sezóny byla 
dokonce hlavní sportovní ředitelkou. Jako jedna 
z mála žen se dokázala prosadit v jinak absolut-
ně mužském světě profesionální cyklistiky. Za 
ten rok jsme spolu získali tolik nových zkuše-
ností a zážitků, že by to vydalo na samostatnou 
knihu. Především to byl ale další splněný sen 
a další překonaná hranice.

Obrovské sebevědomí a  nové zážitky, které 
jsem si odnesl z profesionálního angažmá, mi po-
mohly překonat nepříjemné období v paralympij-
ské cyklistice. Ale s blížícími se hrami v Londýně 
se mi i  tam opět vrátila chuť do závodění. Díky 
novým pravidlům jsem měl sice pozici o poznání 
těžší než dřív, ale co se dalo dělat. Zakousl jsem 
se a začal znovu vítězit. Vyhrál jsem další duho-
vý trikot na dráze a v létě ovládl seriál Světového 
poháru. Do Londýna jsem už nejel jako absolutní 
favorit, ale to bylo vlastně výhodou. Věřil jsem, 
že natrénováno mám víc než ostatní, jen to pro-
dat v  závodech. Moje nejoblíbenější a  nejlepší 
disciplína – stíhací závod na dráze – mi moc ne-
vyšla. Tedy nevyšla, prohrál jsem ve finále  a bral 
stříbro. Byl jsem vteřinku zklamaný, ale pak mi 
došlo, že  je to vlastně fantastické. Oslavili jsme 
to hned večer s fanklubem, který byl v Londýně 
oproti Pekingu ještě daleko početnější. Všichni 
byli nadšení a já nakonec taky!

Poslední šance byla v časovce na slavném au-
tomobilovém okruhu v  Brands Hatch. Trénink 
na časovku je totiž hodně podobný tomu stíha-
címu. Trasa se mi líbila. Byla těžká, ale spravedli-
vá. Ale v den D se mi nic nedařilo. Znáte to, když 
vstanete levou nohou. Já tedy levou vstávám už 
od jedenácti let…, ale tohle byl fakt den blbec. Nic 
mi nešlo. Zaspal jsem, snídaně mi nesedla, takže 
jsem před závodem zvracel, uklouzl jsem při roz-
jíždění. Do závodu jsem šel napůl otrávený, napůl 
rezignovaný. Sundal jsem z kola všechny měřiče 
a  vytáhl z  dresu vysílačku. Nechtěl jsem slyšet 
žádné mezičasy, nic. Prostě to nějak objedu a uvi-

dí se. Stejně ze sebe dneska nic nevymačkám… 
Jenže jak jsem sjel ze  startovní rampy, všechno 
negativní najednou zmizelo a já začal makat. Mí-
jel jsem jednoho soupeře za druhým a diváci stále 
více řvali. Z auta na mě Viktor troubil víc a víc. 
Vřítil jsem se  po  těch pětadvaceti kilometrech 
do cíle, otočil se na časomíru, nevěřícně koukal 
po  divácích. Pak mi došlo, že  jsem vyhrál další 
zlatou medaili! Zvedl jsem kolo nad hlavu a začal 
řvát jako zvíře. Moje šestá zlatá. Touhle medailí 
jsem se  stal nejúspěšnějším cyklistou v  historii 
paralympijských her.

Na tu zlatou časovku z  Londýna si pamatuju 
jako dneska. Ráno mi bylo špatně, měla jsem tep-
lotu a  točila se se mnou hotelová postel. Přesto 
jsem v ní nemohla zůstat. Vždyť Jirka závodí…! 
S  kamarádkou Katkou jsme se  tedy vypravily 
na  závodní okruh. Byla tam šílená spousta lidí, 
vůbec jsme se  k  Jirkovi před startem nedostaly. 
Mrzelo mě to, chtěla jsem mu jako vždycky dát 
pusu pro štěstí.

Vyrazil na trať a já ho sledovala jen na obří ob-
razovce u cílové brány, kudy měl dvakrát projet. 
Přetlačovala jsem se s ostatními fanoušky u oce-
lových plůtků, abych aspoň trochu viděla. Byla 
jsem strašně nervózní… Ani pro hry v Londýně 
na  mě nezbylo místo v  oficiální výpravě, takže 
jsem ani neměla akreditaci člena týmu. Byla jsem 
tam prostě normální sportovní fanoušek. Na sil-
niční závody nám Jirka musel den dopředu se-
hnat vstupenky.

Na londýnský velodrom se vstupenky dokon-
ce kupovaly rok předem a  během hodiny byly 
vyprodané. Naprostá „loterie“. Všichni členo-
vé našeho fanklubu dostali za úkol se ten daný 
den rok před hrami o  půlnoci přihlásit na  ofi-
ciální on-line shop se  vstupenkami a  pokusit 
se  nakoupit maximum možného. Stejně jsme 
se na některé Jirkovy závody na dráze nedostali 
všichni. A právě po skončení programu závodů 
na  velodromu většina fanklubu už musela od-
letět domů a na silniční disciplíny jsem zůstala 
jen s kamarádkou Katkou, spolumajitelkou a ře-
ditelkou firmy DURATEC.

Při časovkách si vždycky pro sebe měřím me-
zičasy a odstupy, i když vím, že je nemám Jirkovi 
jak říct. Při prvním průjezdu měl před největšími 
soupeři náskok 7 vteřin. On vede! Zajásala jsem, 
až se pán vedle mě lekl a něco zabrumlal. Sakra, 
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s e d m 
vteřin, je 

to dost nebo 
málo? Bude dál 

získávat nebo ztrá-
cet? A  hlavně – udrží 

to?! Jak to mám vědět?! V  té-
hle nejistotě jsme musely vydržet dal-

ších dlouhých deset minut, než se přiřítil do cíle 
druhého okruhu. Pořád sedm vteřin… To není 
možný. Napětím jsem nedýchala. Dalších deset 
minut už nevydržím… Ani nevím, jak to uteklo, 
ale najednou slyším komentátora, jak vzrušeně 
hlásí Jirkův příjezd do cíle. Tak je to tady!

Jirka za obrovského řevu publika profičel pás-
kou a na tabuli svítil jeho čas na prvním místě! 
Ale za  ním ještě jede největší favorit závodu. 
A ten může všechno zvrátit.

Hlas komentátora ještě zesílil: „Ladies and 
gentlemen, nyní rozhodnou pouze vteřinky. Sta-
ne se vítězem šampion z Pekingu Jiří Ježek, nebo 
aktuální mistr světa Rumun Eduard Novak, který 
právě přijíždí? Už se řítí ze zatáčky a  je v cílové 
rovince. Jenže už mu zbývá pouze sedm vteřin, 
aby stihl překonat Ježkův čas! Počítejte se mnou! 
SEDM – ŠEST – PĚT – ČTYŘI…“ Naskočila mi 
husí kůže! V  ten moment jsem už věděla, že  je 
to odpočítávání Jirkova vítězství! Rumun byl moc 

daleko, aby to do  cíle stihl… „TŘI 
– DVA – JEDNA! Paralympic cham-
pion and gold medalist – Jiri Jezek, 
Czech Republic!“

Skákala jsem radostí, až  jsem 
tomu nevrlému pánovi vedle mě 
šlápla na  nohu. Ten se  zakabonil 
ještě víc, ale nám tu radost nemohl 
zkazit! Jásala jsem a  utíkala někam, 
kde bych mohla Jirku aspoň zahléd-
nout. Stál s  kolem nad hlavou před 

hloučkem fotografů a řval štěstím. Pak 
se  svalil na  zem a  plakal. Chtěla jsem 

být u  něj… Trvalo to ale další půlhodi-
nu, než jsme se  k  sobě dostali. Probojo-

val se  k  nám přes zákaz ochranky. Dělily 
nás sice reklamní bariéry, ale konečně jsme 

se mohli políbit a obejmout.

Stal se nejúspěšnějším cyklistou v paralympij-
ské historii. Bylo jasné, že tyhle oslavy nebudou 
brát konce. Jirka chtěl být co nejdřív mezi svými 
nejbližšími. Omluvil se  z  účasti na  závěrečném 
ceremoniálu, koupil si letenku a druhý den po zá-
vodě odletěl spolu s námi domů. Slavit a radovat 
se z dalšího fantastického úspěchu…

Bylo to nádherné. Čtvrté hry v  řadě, čtvr-
tý podzim plný zasloužených oslav. Tentokrát 
jsme si to se Soňou užívali dlouho. Podvědomě 
jsem cítil, že  je to asi naposled, za  další čtyři 
roky už těžko zvládnu konkurovat nejlepším. 
Ale teď jsem král!

Ohlasy v  médiích a  v  celém sportovním svě-
tě byly úžasné. Nové spolupráce, nové příleži-
tosti, nová setkání. Rok nato se mi i díky úspě-
chu v Londýně splnil další cyklistický sen. Díky 
spolupráci se Škoda Auto, která slavila deset let 
sponzoringu slavné Tour de France, jsem dostal 
šanci zajet si jako oficiální předjezdec časovku 
na největším závodě světa. Tour de France a na-
víc její stý ročník! Těch třiatřicet kilometrů pro 
mě bylo stejně nádherných a  emotivních, jako 
všechna paralympijská vítězství.
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5. ŽIVOT 
NEJSOU 
JEN 
VÍTĚZSTVÍ





Rok po krásném zážitku na Tour 
jsem začal přemýšlet o Riu. Pa-

ralympijské hry v brazilském městě se blíži-
ly a já je už dlouho bral jako svoji poslední 

rozlučku s vrcholnou cyklistikou. Jenže na hry 
se musí člověk nominovat. Konkurence byla 

stále dravější a já začínal ztrácet jistotu. Prvním 
důležitým nominačním závodem pro Rio bylo mis-

trovství světa v USA v roce 2014. Když zveřejnili trať 
silničního závodu, nemohl jsem tomu věřit. Absolutní 

rovina. Bylo jasné, že se bude rozhodovat ve spurtu. A to 
rozhodně nikdy nebyla moje doména. Silniční závod jsem byl 

schopný vyhrát pouze v těžkých kopcích nebo po dlouhém sólo-
vém úniku. Nic z toho nepřicházelo v úvahu. „No co, zkusím ten spurt 

nějak po- ladit,“ usmál jsem se před začátkem sezóny, ale myslel jsem to vážně. Bylo to bláz-
nivé, po dvaceti letech kariéry i skoro nemožné. Ale přes zimu jsem změnil trénink, makal na sobě a první 
jarní závody ukázaly, že jdu správnou cestou. Najednou to šlo. A bavilo mě to. Získal jsem sebevědomí 
a pouštěl se do dříve dávno ztracených bitev. V prvních rovinatých závodech Světového poháru jsem byl 
vždy na stupních vítězů a i mezi zdravými na domácích závodech jsem se začal ve spurtu prosazovat.
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Jirkovi se začalo dařit i v závodech, které dříve 
objížděl jen z tréninkových důvodů. Vypadalo to, 
že nás čeká další sezóna snů. I když, ta sezóna má-
lem skončila dřív, než pořádně začala. Ještě před 
startem prvních silničních závodů jsme byli dva 
týdny na  soustředění na  Mallorce. Jirku čekalo 
mistrovství světa na dráze v Mexiku, tak se chtěl 
jako vždycky co nejlíp připravit v ideálních pod-
mínkách našeho oblíbeného španělského ostro-
va. Při cestě zpátky jsme z letiště v Norimberku 
jeli autem další tři hodiny domů. Do Prahy jsme 
se  dostali kolem půl čtvrté ráno. Normálně by-
chom šli rovnou spát, ale Jirka si chtěl ještě ukli-
dit kolo do našeho skladu.

V polospánku jsem se za ním ploužila, když v tu 
chvíli jsme oba zůstali jak přibití. Náš sklad s veš-
kerým materiálem někdo vykradl! Byl to šok! Ve 
skladu nezbylo skoro nic. Zmizelo sedm komplet-

ních kol, spousta rezervních předních a zadních, 
nové helmy a sedla na celou sezónu, galusky, pláš-
tě, prostě všechno vybavení připravené na  celý 
rok. Jirka tam stál a v ruce měl jen to jedno jedi-
né kolo, se kterým jsme se vrátili z Mallorky. Stáli 
jsme ve dveřích a po tvářích nám tekly slzy. Byla 
to bezmoc a  zoufalství. Strašně nás to zasáhlo. 
Ukradli nám nejen kola, ale především naše zážit-
ky. Zmizela kola z Tour de France, vítězný speciál 
z Londýna i dráhová kola z Pekingu. Pro cyklistu 
je kolo téměř součástí jeho těla. Aspoň Jirka to tak 
vždycky měl. Podílel se  na  jejich výrobě, vybíral 
si barvy, s techniky firmy DURATEC ladil kompo-
nenty. Ke každému kolu měl vztah. Kdyby svoje 
kola neměl rád, nemohl by na nich závodit. Servi-
soval si je sám a dělá to dodneška.

„Kolo je vizitka závodníka,“ tvrdil pokaždé, když 
viděl, že někdo jiný přijel na závody s ledabyle při-
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praveným kolem. „Se 
špinavým kolem nikdy 
nemůžeš vyhrát,“ káral 
každého lajdáka a sám šel 
vždycky příkladem. Do-
dnes může být sebeunave-
nější, ale když na tréninku 
zmokne a  kolo je špinavé, 
tak se o něj postará dřív, než 
se jde sám vysprchovat.

Ta krádež nás úplně po-
ložila. Navíc se  to stalo krát-
ce po  přestěhování do  nového 
bytu, a já ještě neměla uzavřenou 
smlouvu s  pojišťovnou. Respekti-
ve smlouva ležela na  stole a  čekala 
na  Jirkův podpis. „Jo, jasně, podepíšu 
to po návratu z Mallorky,“ řekl před odle-
tem. Nenapadlo nás, jaká to je chyba. Nikdy 
se  nám nic neztratilo. Na závodech, na  letiš-
tích ani v hotelech. A najednou tohle. Nemohli 
jsme nic dělat. Policie na  případ nasadila svoje 
nejlepší vyšetřovatele, ale komisař, který s námi 
jednal, nám řekl, ať za vším raději uděláme tlu-
stou čáru, protože ze zkušenosti věděl, že šance 
na nalezení pachatele je mizivá. Bylo to bolestivé, 
ale pomohlo nám to. Věděli jsme, že musíme jít 
dál. Díky neuvěřitelnému nasazení všech našich 
sponzorů jsme do týdne mohli odletět na světo-
vý šampionát do Mexika a po návratu se postup-
ně řešilo další vybavení. Naše partnerské firmy 
se za nás postavily, a přestože je to stálo obrovské 
úsilí a hodně peněz, nikdo nám nic nevyčítal. Ne-
dořešená pojistka byla samozřejmě naše chyba. 
Zmizel nám materiál za  tři čtvrtě milionu. Vět-
šinu věcí nám naštěstí sponzoři poskytli znovu. 
Hrozně nás mrzelo, že  je ten rok stojíme vlast-
ně dvojnásobné plnění. Byli jsme jim ale straš-
ně moc vděční. I tak nás to stálo spoustu peněz, 
abychom mohli zpátky zajistit veškeré potřebné 
vybavení. Byl to šílený začátek sezóny, která měla 
vrcholit mistrovstvím světa v USA…

Do Ameriky jsme se  Soňou odletěli hodně 
brzy, abych se stačil plně zaklimatizovat. Všech-
no bylo fajn. Cítil jsem se dobře, jenže když přišly 
závody, byla forma pryč. V časovce jsem skončil 
až pátý, což byl v  takhle důležitém závodě můj 
nejhorší výsledek od roku 1998. Ale ještě zbýval 
silniční závod a na ten jsem se přeci připravoval, 
v něm to musí klapnout! Neklaplo. Dvě stě metrů 
před cílem, když už jsem si připravoval výhodnou 

p o z i c i 
ke  spurtu, 
došlo k hromad-
nému pádu. K  pádu, ja-
kých jsem během kariéry zažil desítky. Tenhle 
byl ale hodně nešťastný. Vlna padajících závod-
níků mě katapultovala do  reklamních bariér 
z kovových plůtků…

Tenkrát jsem tam málem zemřel. Ještě teď 
na  to nerad vzpomínám. Naštěstí stála blízko 
sanitka, zasahující lékaři mi zachránili život 
a na operačním sále odvedli skvělou práci. Ale 
následky byly vážné. Přišel jsem o  část plíce, 
dvě žebra už nikdo nikdy nenašel, a ruku jsem 
měl tak komplikovaně zlomenou, že hrozilo její 
ochrnutí. Vyražené zuby a  potrhaný obličej už 
byly vlastně drobnosti.

Mnohem horší to měla Soňa, která celý in-
cident sledovala z  cílové pásky. Rozběhla 
se ke mně, ale zasahující lékaři už naštěstí to nej-
horší zakryli. Naložili mě do sanitky a po chvíli 
dalších nutných zdravotnických úkonů mě trans-
portovali do nedaleké nemocnice. V ten moment 
se ukázalo úžasné sportovní přátelství, když dva 
mí největší soupeři ještě v dresu skočili se Soňou 
do auta a jeli za sanitkou do nemocnice. Po celou 
dobu operace byli s ní.
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Já byl další dva dny v umělém spánku. Soňa 
zůstala v  Americe sama, protože můj závod 
se  odehrával poslední den šampionátu a  celá 
česká výprava musela hned odletět domů. Tak 
si asi každý umí představit, co si Soňa musela 
vytrpět.

Zázemí v  USA je vždycky na  výborné úrovni 
a já se na závody tolik těšila. Jirka pro tohle mist-
rovství udělal strašně moc. Časovka se mu nepo-
vedla, ale pořád zbýval královský silniční závod. 
Co se mu honilo v hlavě nevím, ale před každými 
důležitými závody míval pochyby, tak mě nepře-
kvapilo, že byl pár dní před startem trochu zaraže-
ný. Tentokrát v tom ale bylo něco navíc. Zmiňoval 
nebezpečnou trať, nelíbily se  mu nestandardní 
plůtky kolem trati. Měl obavy, že se někomu něco 
stane. Že nakonec bude bojovat o život on sám, 
nás ale nenapadlo.

Den před samotným silničním závodem přišla 
smutná zpráva. Manžel Jirkovy maminky náhle 
zemřel. Věděli jsme, že  se  delší dobu léčí s  leu-
kémií, ale jeho náhlý odchod byl obrovský šok. 
Vždyť v posledních týdnech vypadal tak skvěle… 
Okamžitě jsme chtěli odletět domů, ale letenka 
bohužel nešla změnit. Do plánovaného návratu 
zbývaly dva dny, tak jsme se s maminkou dohod-
li, že Jirka odzávodí a hned ráno se původním le-
tem vrátíme do Prahy. Každý si dokáže představit, 
v jakém rozpoložení Jirka následující den do zá-
vodu nastupoval…

Jako vždycky jsem fotila jak po trati, tak i z pro-
najaté motorky. Závod byl nervózní a  přišel mi 
i hodně agresivní. Viděla jsem spoustu pádů a ko-
lizí. Šlo o hodně a rovinatá trať nikomu nedovoli-
la závod výrazně rozhodnout. Všechno směřovalo 
do hromadného spurtu.

V posledním kole jsem si stoupla asi 50 metrů 
za cíl a čekala na finiš. S ostatními fotografy už 
se známe, tak jsme přátelsky prohodili pár slov, 
vymezili si pozice a čekali, až se přižene ta obrov-
ská barevná masa cyklistů. Na velkoplošné obra-
zovce jsme zároveň sledovali průběh posledních 
kilometrů. Chumel závodníků se propletl několi-
ka zatáčkami, prolétl kruhovým objezdem a vy-
nořil se na cílové rovince. Připravím si foťák a sle-
duju vývoj událostí. Vím, že Jirka půjde do spurtu 
naplno, že chce vyhrát! Tenhle vývoj závodu če-
kal a patřičně se na něj celý rok připravoval. Teď 
to jenom prodat!

V tom najednou spatřím něco modrého vyle-
tět do  vzduchu. Neee! Snažím se  uklidnit, že  je 
to Slovák nebo Rus. Nepřála bych to nikomu, 
ale hlava chtěla vytěsnit, že by mohlo jít o Jirku. 
Ztuhla jsem. Čelo pelotonu se kolem mě prořítí 
šílenou rychlostí. Vítěz jásá s rukama nad hlavou, 
ostatní postupně projíždějí. Otáčím se, hledám 
Jirku, když v tom jeden ze závodníků zakřičí moje 
jméno. V ten moment jsem věděla, že je zle! Asi 
sto metrů před cílovou rovinou leží dvě těla vzdá-
lená od sebe asi 20 metrů. Probíhám okolo první-
ho. Byl v bezvědomí, ale začíná se probírat. Jirka 
leží ještě kus za  ním. Už jsou u  něj záchranáři. 
Než doběhnu, stačí mu přikrýt ránu na hrudní-
ku. Ruku má podivně zkroucenou nad hlavou. 
Kleknu si k němu na zem a vidím jeho zelené oči, 
které jsou úplně skleněné. Jako by byl pod vodou 
a potápěl se. Vůbec mě nevnímá. Nevím, co mu 
říkám. Okolo něj se rozlévá kaluž krve. Někdo mě 
bere v  podpaží a  táhne mě pryč! Já chci zpátky 
k němu, ale nechtějí mě pustit. Strašně mi hučí 
v hlavě. Kaluž krve pod Jirkou se zvětšuje a tělo 
má divně znetvořené. Proboha co to je? Pusťte 
mě k němu!

Přibíhá další člověk a  snaží se  mě uklidnit. 
„Bude to dobrý! Jsou u  něj záchranáři, odvezou 
ho do nemocnice.“ Něčí ruce mě pořád drží stra-
nou. Trvá to strašně dlouho, leží na  té zemi ce-
lou věčnost. Přitom je hned vedle sanita. Proč to 
všechno tak trvá? Prosím, ať to přežije…! V  ten 
moment mě napadlo, že  zemře. Stála jsem tam 
a nemohla nic dělat. Zírala na  tu šílenou scénu 
a  byla úplně bezmocná. Každá vteřina se  neu-
věřitelně vlekla. Najednou jako by někdo znovu 
zmáčkl „play“ a  ten zpomalený film se  zas nor-
málně rozběhl. Začala jsem vnímat. Jirku naklá-
dají do sanity a jeho dlouholetý rival Edie mi říká, 
že bere auto: „Pojedeme těsně za sanitou do ne-
mocnice!“ Přikývnu, sednu si vedle řidiče a celou 
cestu hypnotizuju zadní dveře sanitky jedoucí 
před námi. Proboha, ať mi neumře…

Vjíždíme do areálu nemocnice. Příjem na po-
hotovosti je rampa s  obrovským otvorem jako 
ve  velkoskladech. Na rampě už čeká personál 
v bílých pláštích. Tam nesmíme, ale směrují nás 
do vedlejších dveří nalevo. Mám ohromný strach 
a třesu se. Edie Novak jde se mnou. V dresu, ještě 
s čísly na zádech. Jsem mu strašně vděčná.

Někdo mi přináší Jirkovu cyklistickou proté-
zu. Chytnu ji a tisknu pevně u těla. Personál mě 
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začíná o všem informovat. „Pacient je na příjmu 
na CT. Za chvíli ho povezou do 4. patra na opera-
ci hrudníku.“ Paní s deskami dokumentů se ptá, 
jestli chci Jirku před operací ještě vidět. Upo-
zorňuje, že ho uvedli do umělého spánku, že už 
nebude vnímat. Samozřejmě kývám, že ano! Byl 
samá hadička a  spal. Lehce se ho dotknu a  tiše 
zašeptám, že to musí přežít, že to zvládne… Nic 
víc jsem nestihla. Odvezli ho na sál a nás zavedli 
do jakési čekárny.

Edie byl celou dobu se mnou. Po krátké chvíli 
dorazil i Španěl Roberto, druhý z velkých soupeřů 
a náš kamarád. A taky manažerka české výpravy 
Jarka. Na stěně místnosti byla velká obrazovka 
a vedle ní telefon. Ten každou chvíli pravidelně 
zvonil. Asi po pátém zazvonění to Edie nevydržel 
a  zvedl sluchátko. K  našemu překvapení volala 
sestra ze sálu. Chtěla nás informovat o stavu ope-
race. „Jirka si prý vede dobře, ale ještě to nějakou 
dobu potrvá,“ tlumočil s nadějí Edie. Pak už jsem 
k telefonu chodila sama. Každý hovor ze sálu mě 
trochu uklidňoval, v  tom posledním mi řekli, 
že operace končí a lékař jde za námi.

Seděla jsem na židli, dívala se k výtahu. Tou-
žila jsem, ať Jirka vyběhne zpoza rohu, udělá ty 
svoje opičky a  řekne: „Dyť jsem tady, to byl jen 
vtip!“ Nic takového se nestalo. Po půl hodině při-
šel lékař. Okamžitě jsme všichni vyskočili ze židlí 
a shlukli se okolo něj.

„Pacienta jsme zachránili. Plůtky u  trati mu 
prorazili hrudní stěnu a plíci. Museli jsme část 
plíce odebrat a  přišít utržený prsní sval. Také 
přišel o dvě žebra. Ta byla bohužel tak rozdrcená, 
že jsme je museli odstranit.“ Popisoval, jak žebra 
museli nahradit jakousi pevnou tkaninou, která 
bude chránit srdce. „Teď musíme čekat a  dou-
fat, aby pacient nedostal infekci. Poranění bylo 
opravdu rozsáhlé. Ale pokud nenastanou kom-
plikace, pacient je stabilizovaný a mimo přímé 
ohrožení života.“ Chtělo se  mi brečet. Štěstím 
a úlevou. Jirka žije!

V tom promluvil Edie: „Doktore, tohle je nejlepší 
závodník na světě. Bude moct ještě někdy závodit?“

„Pokud bude moct používat ruku, tak věřím, 
že se ještě na kolo posadí,“ byla doktorova odpo-
věď na Edieho otázku.

„A co má s rukou, prosím?“

„To netuším, já jsem specialista na hrudní chi-
rurgii. Sorry, musím jít, uvidíme se později.“

Neustálé informace a úžasná péče. To mě dr-
želo na  nohou. Díky tomu z  té situace nemám 
příliš velké trauma. Věděla jsem, že se o Jirku sta-
rají nejlepší lékaři. Ale stejně důkladně se perso-
nál staral i o mě. Po operaci Jirku převezli na JIP. 
Hned vedle byla pohodlná místnost pro příbuz-
né pacientů. Na recepci tam byly dvě starší paní, 
které vždycky když viděly, že je mi do breku, tak 
mě objaly. Já se jim vyplakala na rameni a bylo mi 
trochu líp.

Samozřejmě jsem musela řešit i praktické věci. 
Zavolat na  cestovní pojišťovnu, nahlásit úraz 
a  začít vyřizovat potřebné formality. Stačilo ale 
vyplnit krátký dotazník a  podepsat plnou moc, 
pak už všechno fungovalo mezi naší pojišťov-
nou a nemocnicí. Další věc, kterou jsem musela 
udělat, bylo zavolat Jirkově mamince. Nevěděla 
jsem, jak na to. Včera jí zemřel milovaný manžel 
a dnes jsem jí měla oznámit, že jí málem zemřel 
syn. Opatrně jsem jí řekla, že měl velký úraz, ale 
že bude v pořádku. Sama jsem ale ještě v tu chvíli 
netušila, co s ním bude.

Další den museli všichni postupně odletět 
zpátky domů do Evropy. Já zůstala sama. Naštěstí 
se o všechno starala pojišťovna. Nechala jsem si 
auto a  zůstala v  hotelu, ze  kterého jsem jezdila 
za Jirkou. Toho dva dny po první operaci probudili 
z umělého spánku. Ještě ho čekala operace ruky, 
ale hrudník se hojil dobře. Všechno muselo straš-
ně bolet, ale z nejhoršího byl venku. I následná 
operace pažní kosti dopadla skvěle. Pamatuju si 
na moment, kdy doktor testoval funkčnost ruky 
tím, že Jirku poprosil, ať zvedne palec. Ani jsem 
nedýchala. Naštěstí ruka fungovala, palec směřo-
val nahoru. Bylo to zároveň gesto, že to zvládne-
me! Při druhé operaci mu zároveň narovnali nos 
a sešili tržné rány v obličeji. Celkově vypadal jako 
rozbitá panenka ze skládky, ale v ten moment už 
jsem věděla, že mi to přežil!

Doktoři předpokládali, že v nemocnici zůstane 
tak 2-3 měsíce. Jenže tělo sportovce se hojí mno-
hem rychleji. Navíc Jirka k  rychlému uzdravení 
přispěl svojí vůlí. Přes velké bolesti dělal obrovské 
pokroky. Ani ne týden od úrazu už chodil po nemoc-
nici. Byl neohrabaný, motala se mu hlava, ale pár 
krůčků popošel. Postupně jsme vzdálenosti pro-
dlužovali. Napřed kousek po chodbě, poté kolem 
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o d d ě l e -
ní a  šestý den 

jsem ho vzala do nemocniční zahrady. V ten mo-
ment začal přemýšlet o přesunu do Prahy. Udržo-
vali ho pod silnými sedativy v infuzích, takže to 
nepřicházelo v úvahu. Jakmile ale přešel z kapa-
ček na prášky, začala jsem obvolávat vše potřeb-
né pro návrat. Mezitím každý den absolvoval re-
habilitace a všemožné kontroly a testy. Když mu 
vytáhli poslední dren z hrudníku, bylo vyhráno. 
Jedenáctý den jsme odletěli domů.

V  Praze jsem pak s  Jirkou absolvovala růz-
né lékařské prohlídky a vyšetření u domácích 
specialistů v motolské nemocnici, zvlášť kvůli 
částečně chybějící plíci. Zranění se hojila dob-
ře a my se tak postupně z nemocničního pro-
středí přesouvali do  klidu domova. Z  režimu 
pacienta Jirka opět najížděl do  režimu spor-
tovce. Začal lehkými tréninky na  trenažéru 
a  za  pár týdnů už se  ptal doktorů, kdy může 
poprvé znovu sednout na kolo… Samozřejmě 
jsem se o něj bála, ale ani já jsem si nedokáza-
la představit, že by se musel cyklistiky úplně 
vzdát.

Tělo profesio-
nálního sportov-
ce je zázračné. 
Možná i  proto, 
jak se  o  něj my 
sportovci umíme 
starat. Navíc ho 
skoro každý den 
týráme na  hrani-
ci možností, takže 
každý takový úraz 
je pro organizmus 

vlastně jen další 
nepříjemná zátěž 

a  stres. I  když tohle 
bylo fakt hodně… Ni-

kdy jsem nezažil vět-
ší bolesti, a  provázejí 

mě dosud. Ale hned jak 
mi trochu otrnulo, zhruba 

po dvou měsících, věděl jsem, 
že se chci vrátit! Aspoň na jeden 

závod. Rozloučit se tak, jak mě fa-
noušci i závodníci znali. S úsměvem. 

Po půl roce se to podařilo. Stálo to hod-
ně přemáhání, speciálních tréninků a tera-

pií, všechno bylo najednou jinak… Ale znovu mi 
pomáhalo strašně moc lidí a z nich nejvíc samo-
zřejmě Soňa. S láskou a péčí, jako dřív, když jsem 
byl její šampión. Všichni věděli, že už nikdy ne-
vyhraju žádný závod, ale Soňa cítila, jak je pro mě 
ten návrat důležitý. Aspoň jeden start.

Bylo úžasné, že  když jsem se  pak opravdu 
poprvé oficiálně znovu objevil na  velodromu, 
soupeři z  celého světa přestali trénovat a  začali 
tleskat, objímat mě a  někteří i  plakali. Rados-
tí, že  jsem zpátky. Ano, opravdu jsem už nikdy 
žádný důležitý závod nevyhrál, ale nakonec jsem 
si kariéru dokázal prodloužit o  další tři sezóny. 
Pochopil jsem, že  sportovec nemusí jen vyhrá-
vat, aby si udržel přízeň fanoušků a  sponzorů. 
Už dávno jsme se Soňou dávali našim aktivitám 
širší rozměr. Snažili jsme se  kolem sebe hlavně 
rozdávat radost. Muselo z nás být vidět, jak straš-
ně moc jsme rádi součástí toho kolotoče. Nako-
nec se mi začalo i trochu dařit a Soňa tak mohla 
znovu aspoň trochu zažívat tu euforii, že její zá-
vodník jede o vítězství. Dokonce se mi podařilo 
nominovat se do Ria. Dostal jsem šanci rozloučit 
se s vrcholnou cyklistikou na té nejvyšší úrovni. 
A  myslím, že  rozlučka to byla důstojná. Šestým 
místem ve stíhačce a hlavně emotivním dlouhým 
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únikem v  mém posledním důležitém silničním 
závodě jsem zanechal po tom všem, co mě potka-
lo, obrovský dojem. Loučil jsem se tak, jak jsem 
dřív závodil. Pro diváky a bojovně!

Poslední sezónu jsme si se Soňou nechali jako 
rozlučkovou roadshow. Celý rok 2017 jsme objíž-
děli závody, které jsem dřív vyhrával, nebo jsem 
tam měl spoustu fanoušků či oblíbené organizá-
tory. Byly to nádherné akce! Všechno vyvrcholi-
lo rozlučkami v Plzni na tradičním kritériu Velká 
cena DURATEC a poté v Praze na Strahově při fi-
nálovém závodě Evropského poháru ParaCycling. 
Poslední zářijový večer jsme si sami se  Soňou 
skočili na pár piv a ráno 1. října 2017 jsme se oba 
probudili do naší nové životní etapy…



6.VLASTNĚ 
SE 
NIC 
NEMĚNÍ…





Sport mi dal všechno důležité. 
Naučil mě být cílevědo-

mý a pracovitý, pokorný i zdravě sebevě-
domý, tvrdý k sobě a tolerantní k ostatním, 

být otevřený k novým věcem a umět hledat 
neprošlapané cesty. Díky sportu jsem proces-

toval celý svět. Často jsem se musel spolehnout 
sám na sebe, ale naučil jsem se požádat o po-

moc, když jsem to opravdu potřeboval. Poznal jsem 
spoustu úžasných lidí, získal nové přátele.
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I  to nejdůležitější setkání v  mém životě má 
na svědomí sport. Moji manželku Soňu jsem po-
tkal na závodech. Stala se nejen mojí celoživot-
ní láskou, ale i největší inspirací vyhrávat, stala 
se  mou oporou, mým největším přítelem, mým 
parťákem, mým spolupracovníkem i mojí mana-
žerkou. Zkrátka tou nejbližší bytostí na světě! Jako 
kluk jsem toužil po dvou věcech. Živit se sportem 
a najít si úžasnou manželku… Oboje se mi spl-
nilo! Nikdo se nemůže divit, když říkám, že jsem 
opravdu šťastný…

Uzavřel jsem sice jednu životní kapitolu, ale 
v mém a našem životě se vlastně nic nezměni-
lo. Sport je pořád součástí našeho každodenní-
ho programu. Jenom už není všechno zaměřené 
na výkon a na mě, ale na radost – na naši spo-
lečnou radost. Ano, teď je čas na  to, abychom 
si veškeré ty sportovní aktivity užívali. Společ-
ně! Samozřejmě, že můj „motor“ je rozeběhnutý 
na  daleko vyšší obrátky, je nastavený na  mno-
hem delší provozní kapacitu, ale v zásadě jsem 
se  ho naučil přizpůsobit Soniným možnostem. 
Naše společné aktivity se  tak řídí podle její 
chuti a  energie. Když má náladu a  čas, vyráží-
me na kolo spolu. Když se jí nechce, je unavená 
nebo ji něco bolí, jdu sám.

Je to zvláštní, ani jsem nikdy nepřemýšlel, zda 
po konci kariéry budu dál pravidelně sportovat. 
Věděl jsem určitě, že už nebudu chtít závodit, my-
slím tím pokračovat v závodění někde v amatér-
ských ligách nebo v kategoriích Masters. To už ne. 
Tahle kapitola už je opravdu uzavřená. Ale hned 
po  mém posledním závodě mi přišlo přirozené 
pokračovat normálně dál v pravidelném sportov-
ním režimu. Jasně, snížil jsem objemy na mini-
mum, ale udržel jsem si tu vůli a vlastně i touhu 
každý den se hýbat. Pohyb a sport je droga. Ná-
vyk, který sice bere část volného času, ale přináší 
zdraví, fyzickou kondici, dobrou náladu a  pocit 
opravdovosti. Pocit, že žiju.

V  dnešním světě se  velká část našich každo-
denních aktivit přesouvá do virtuální reality. Ko-
munikujeme přes SMS, e-maily, Messenger nebo 
WhatsApp, dramatické příběhy zažíváme spíš 
jen v televizi, názory a nové poznatky přebíráme 
od instagramových influencerů, youtuberů nebo 
bloggerů. Vlastní fyzická aktivita v přírodě, u kte-
ré se  zapotíme, zadýcháme, kdy je nám zima, 
horko, prší nebo na nás pálí slunce, to je jeden 
z těch opravdových životních prožitků, které po-
řád máme. Samozřejmě, že mluvím spíše o životě 
ve velkých městech, o lidech pracujících v kance-



-40-

lářských, manažerských a  agenturních pozicích. 
O  tom, co poslední dobou pozoruji kolem sebe. 
Na vesnicích, kde se  lidé starají o  své zahrady, 
pole, sady a vinice, tam je svět ještě v pořádku. 
Stejně to platí o lidech, kteří těžce fyzicky pracují. 
Těm sport nic nahrazovat nemusí. Mimochodem, 
všimli jste si, že fenomén fitness center, aerobiku 
nebo běhání se  masově rozvíjí až  s  rozmachem 
kancelářských a manažerských profesí, s rozma-
chem nahrazování lidské fyzické práce průmyslo-
vou výrobou a robotickými linkami? Člověk obec-
ně přicházel o svou přirozenou fyzickou aktivitu, 
tak ji začal vyhledávat v rekreačním sportu.

Právě přirozená potřeba pohybu, radost 
ze  sportu a  tak trochu i  „pud sebezáchovy“ mi 
nedovolil dát si nějakou pauzu. Naopak, bál jsem 
se, že  kdybych se  přestal pravidelně hýbat, těž-
ko bych se do nějakého režimu vracel. Přeci jen, 
všichni jsme ve své podstatě líní – aspoň já určitě 
– takže pravidelnost a  režim je skvělou motiva-
cí. Mojí druhou hlavní motivací je Soňa. Vlastně 
se motivujeme navzájem. Kdyby se náhodou jed-
nomu nechtělo, ten druhý ho vytáhne. Funguje 
to s pravidelným ranním cvičením nebo s jakou-
koli další každodenní sportovní aktivitou. „Mám 
teď dvě hodiny čas, jdu na kolo. Jdeš se mnou?“ 
nebo „Zítra je sobota, hned ráno bych si šel zabě-
hat, co ty na to?“ Přesně tyhle věty jsou výzvou, 
která funguje. Jsme šťastní, že můžeme konečně 
všechno dělat společně.

Totéž platí i  o  účastech na  sportovních ak-
cích. Dostáváme spoustu nabídek zúčastnit 
se  různých závodů, charitativních běhů, cykli-
stických vyjížděk, sportovních soutěží a  jiných 
podobných akcí. To je samozřejmě také skvělý 
důvod udržovat se  aspoň v  určité kondici. Co 
se  týče cyklistických závodů, nemám už důvod 
rvát se o přední příčky, takže většinou buď jedu 
vedle Soni a  snažím se  ji podporovat a  užít si 
to s ní, nebo jedeme každý zvlášť, ale já si jedu 
na pohodu, tak, abych se sice dostal co nejdřív 
do  cíle, ale už bez toho absolutního nasazení 
a soupeření s ostatními.

Běžecké závody, to je jiná. Běhání je pro mě 
nové, tam si rád dám do těla, tam makám napl-
no. Baví mě se  zlepšovat, zkoušet posouvat své 
možnosti. K  běhání jsem se  vlastně dostal díky 
NUTRENDu. V roce 2011 se NUTREND stal part-
nerem Pražského mezinárodního maratonu 
a v  rámci propagačních aktivit jsme se dohodli, 

že  zkusím zaběhnout pražský dubnový půlma-
raton. Vzal jsem to jako výzvu. Vyrobil jsem si 
speciální běžeckou protézu, dostal trenéra a  za-
čal s přípravou. Byl to dost bláznivý nápad, kvůli 
cyklistické sezóně jsem na  to měl jenom měsíc 
a půl, ale všichni jsme věřili, že to nějak dám. Ne-
budu to celé popisovat, myslím, že v mojí knížce 
Frajer je tahle historka zaznamenaná dokonale, 
ale nakonec jsem to opravdu nějak dal. Doplazil 
jsem se do cíle se zánětem šlach a svalů té zdra-
vé nohy, od palce až skoro do třísla… Ale na to, 
že to byl můj první půlmaraton v životě, čas jsem 
měl skvělý – 1:50:35. Jenže další téměř dva mě-
síce jsem měl nohu v sádře. Od té doby jsem si 
běhání zakázal a vrátil se k němu až po skončení 
cyklistické kariéry.

Vrátit se k běhání mě inspirovala Soňa. Právě 
v  letech, kdy já se musel soustředit na cyklisti-
ku, byl běh jednou z jejích hlavních sportovních 
aktivit. Dneska už mi nic nebrání, a tak moc rádi 
běháme spolu. Ideální příležitostí, jak si zaběhat 
a  přitom pomoci nějakému dobročinnému pro-
jektu, jsou různé charitativní běhy. Je jich během 
roku spousta, takže kdykoli máme volno a chuť, 
přihlásíme se a máme o skvělou motivaci posta-
ráno. Většinou je na  takových závodech úžasně 
milá atmosféra, navíc se  vždycky snažíme pře-
svědčit ještě další naše kamarády, takže je z toho 
vždycky fajn zážitek. Podobně příjemnou akcí je 
náš milovaný Lívancový běh, který se koná kaž-
dou první sobotu v měsíci v pražské Stromovce. 
Skvělá atmosféra, úžasná parta milých organizá-
torů a příjemná trať na dvě míle. Stala se z toho 
naše tradice a perfektní důvod vyhrabat se v so-
botu brzy z postele a nastartovat si víkend příva-
lem pozitivní energie.

Když už se zmiňuji o ranním přívalu energie, je 
fakt, že nejradši běhám hned ráno, nalačno. Od-
cvičím si svoji půlhodinku, obléknu se, probudím 
tělo nějakým „nakopávačem“ – nejradši N1, který 
navíc i zahřeje – a vyrazím na svých deset až pat-
náct kilometrů. Občas to stojí trochu přemlouvání, 
ale když si vzpomenu, jak ta snídaně potom chut-
ná… A začít den hodinovým proběhnutím je na-
prosto úžasná metoda, jak si udržet dobrou náladu 
až do večera. Navíc, pokud je člověk sportovním 
závislákem, má takhle „vyděláno“ hned po  ránu 
a  nemusí být přes den nervózní, zda si stihne 
po práci zasportovat. A na rozdíl od cyklistiky, bě-
hání brzy ráno neovlivňuje zima nebo déšť, běhat 
se dá prakticky za jakéhokoli počasí.

https://www.nutrend.cz/
https://www.nutrend.cz/
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Dalším dobrým důvodem, proč jsem se  roz-
hodl rozšířit svoje aktivity o  běhání je projekt 
#pomahejpohybem. Od jeho spuštění jsem jeho 
ambasadorem. Jedná se  o  jednoduchou aplika-
ci do mobilního telefonu, která se  jmenuje EPP. 
Díky ní si každý sportovec může během tréninku 
nahrát svou pohybovou aktivitu, aplikace ji pro-
mění v body a ty pak sportovec sám přímo v apli-
kaci přiřadí jednomu z  charitativních projektů. 
Až projekt nasbírá dostatečný počet bodů, získá 
požadovaný finanční příspěvek od  Nadace ČEZ. 
S EPPkou pomáhá pohybem už téměř půl milionu 
sportovců. Od aktivních seniorů přes začínající 
mladé naděje, nadšené rekreační sportovce, za-
pálené amatéry až po naše nejznámější olympi-
oniky. Já nejprve používal EPPku pouze při svých 
trénincích na  kole, ale když jsem později začal 
i běhat, moje příspěvky dobročinným projektům 
jsem tak mohl ještě rozšířit.

I když mě běhání baví víc a víc, stejně pořád zů-
stávám hlavně cyklistou. Cyklistiku mám v  krvi, 
je to můj život. Vlastně, je to náš život. Protože 
Soňa v tom „jede“ se mnou. A nyní doslova, pro-
tože většinu vyjížděk na kole absolvujeme spolu. 
Je to i součást naší práce, protože díky cyklistice 
dál spolupracujeme s  většinou našich předcho-
zích partnerů. Jak v rámci reklamních aktivit, tak 
při testování a  vývoji nových výrobků, produktů 
a služeb. Naše sázka na schopné domácí výrobce, 
kteří patří celosvětově ke špičkám ve svých odvět-
vích, stále přináší nové formy spolupráce a je pro 
nás často srdeční záležitostí. Typickým příkladem 
je náš vztah s NUTRENDem, kde se  jen posunu-
lo naše působení od ryze špičkových sportovních 
aktivit v rámci řady Endurance do komplexní řady 
Active Lifestyle, která přesně odráží naši součas-
nou společnou lásku ke zdravému životnímu sty-
lu. Snažíme se tak se Soňou propagovat nejen naše 
oblíbené produkty NUTREND, ale také každodenní 
tipy na různé sportovní aktivity nebo třeba recepty 
na jednoduchou, ale zdravou výživu.

Když jsme spolu začínali chodit, vařila jsem kla-
sicky knedlo-vepřo, omáčky, guláše, pečené kuře 
i kachnu. Byla jsem na to zvyklá z domova, moje 
maminka je skvělá kuchařka a  typickou českou 
kuchyni jsem od ní odkoukala. Jenže Jirka tenkrát 
už závodil, takže se stravoval úplně jinak. Postup-
ně mi došlo, že vařím pouze pro sebe. Jirka si občas 
kousek vzal, ale většinou si udělal jen salát, osma-
hnul kuřecí steak, umíchal vajíčka nebo připravil 
těstoviny. Prostě lehká jídla pro sportovce.

Do tradiční české kuchyně jsem tedy Jirku ne-
zlomila, bylo to spíš naopak. Jako každá ženská 
řeším svou postavu a samozřejmě vím, že strava 
je tím nejdůležitějším klíčem. Jirka je tak i pro mě 
ideální motivací. Díky jeho vlastním zkušenos-
tem a dlouholeté spolupráci s poradci z NUTREN-
Du mám vlastně doma špičkového odborníka… 
I když nebojte, oba taky rádi hřešíme. Kromě va-
ření jsem se totiž od maminky naučila péct i vý-
borné buchty a  koláče podle babiččina receptu. 
Jirka sladkému nikdy neodolá, jenže on ty kalorie 
na kole vyjezdí. Já se musím hlídat mnohem víc… 
Sportujeme teď sice společně, ale i tak si dávám 
daleko větší pozor, co jím. A  i  když mám vedle 
sebe Jirku, který má za ty roky správnou výživu 
opravdu zmapovanou, vždycky jsem ráda za  ja-
koukoli další inspiraci. Tou mi je v poslední době 
on-line výživový plán od specialistů z NUTREN-
Du. Je to skvělý a hlavně rozumný průvodce ra-
cionální výživou v průběhu celého týdne včetně 
receptů a tipů na sportovní aktivity. Tuhle mož-
nost má každý. Stačí vyplnit dotazník, odeslat ho 
odborníkům a za pár dnů vám přijde profesionál-
ně zpracovaný třicetidenní plán. Pak už je na kaž-
dém z nás, jestli si občas k tomu plánu „něco ma-
lého“ nepřidá… Ale i když občas zhřeším, umím 
si jindy část porce ubrat. Nebo se pak musím o to 
víc hýbat. Naštěstí i  o  sportovní motivaci mám 
díky Jirkovi postaráno. Když máte vedle sebe ta-
kového dříče, stačí se jen přidat…

A zdaleka nejde jen o kolo nebo běhání. Kdysi 
jsem Jirku naučila každé ráno cvičit. Jemu to ce-
lou kariéru pomáhalo kompenzovat jednostran-
né zatížení. Stal se  z  toho pro něj každodenní 
rituál. Já ale tak poctivá ze začátku rozhodně ne-
byla. Jenže svojí pravidelností mě Jirka nakonec 
zlomil a teď si ráno bez cvičení nedokážu předsta-
vit. Kromě toho jsem si zamilovala jógu, která mě 
vždycky naplní pozitivní energií a snad taky tro-
chu formuje tělo. Baví mě i TRX a vlastně veškeré 
cviky, které si můžu zacvičit v pohodlí domova. 
Posilovny a fitness centra jsou fajn, ale my jsme 
se na cestách naučili cvičit i na malém prostoru 
hotelového pokoje. Zkrátka, když se člověk roz-
hodne sportovat, prostor a  možnosti si vždycky 
najde. I to mě naučil Jirka.

Sportovní aktivity a projekty spojené s cyklis-
tikou se snažím podporovat i po skončení kariéry. 
Jako oficiální ambasador se podílím na celosvěto-
vém internetovém portálu WeLoveCycling.com, 
kde se  věnujeme cyklistice ve  všech podobách, 
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od článků souvisejících s Tour de 
France přes tréninkové tipy a vý-
živové poradenství až po bezpeč-
nou jízdu ve  městech nebo do-
jíždění do  práce. V  rámci těchto 
aktivit jsem pořád ve spojení s au-
tomobilkou Škoda, která je jedním 
z hlavních partnerů Tour de France 
a  cyklistiky obecně. Každoročně mi 
to přináší spoustu zajímavých akcí, 
jakou je například můj oblíbený závod 
L’Etap du Tour, jeden z  největších závo-
dů pro širokou veřejnost, který každoročně 
pořádají organizátoři Tour de France na  trati 
jedné z nejatraktivnějších horských etap dané-
ho ročníku. Závod má stejné zajištění jako slavná 
„Stará dáma“, akorát že místo dvou stovek nejlep-
ších profesionálů se na startu sejde patnáct tisíc 
hobby jezdců z celého světa. Já každoročně dělám 
kapitána týmu WeLoveCycling, kde dáváme pří-
ležitost zažít tu báječnou atmosféru několika čte-
nářům, výhercům různých soutěží během roku. 
Soňa nám pak s jejími zkušenostmi pomáhá vy-
tvářet ideální zázemí a podporu před a při závodě. 
Pro každého účastníka je to nádherná možnost 
„dotknout se“ slavné Tour a navíc aspoň na jeden 
den zažít ten pocit, jaký zažívají špičkoví profe-
sionálové. Musím říct, že i pro mě je to vždycky 
nádherný zážitek.

Ale angažujeme se i v Čechách. Často jezdíme 
na společné vyjížďky organizované našimi part-
nerskými firmami, ať už jde o akce pro zaměst-
nance nebo pro zákazníky a fanoušky. Z akcí pro 
širokou veřejnost jsem třeba pomáhal propago-
vat hezký projekt Lví stopa, kde měli cyklisté bě-
hem léta možnost projíždět předem připravenou 
trasu, která na mapě ČR nakonec vykreslila ob-
rovského českého lva. Tenhle nápad byl oslavou 
stoletého výročí naší republiky a přilákal do zají-
mavých míst naší země spoustu milovníků cyklis-
tiky, od rodin s dětmi po zdatné cyklisty, z nichž 
někteří dokonce zvládli projet tu trasu celou. To 
jsou přesně projekty, které nás baví. Přitáhnou 
lidi ke sportu, podpoří zdravý životní styl a ještě 
kladou důraz na přátelství, dobrou partu a týmo-
vost. A to je přesně to, co nás na sportu baví!

Samozřejmě, že někdy si rádi vyjedeme jen sami 
dva. Ve stále hustším provozu na silnicích kolem 
Prahy volím se Soňou radši příjemné cyklostezky 
a cestičky, proto spolu většinou vyrážíme na hor-
ských kolech nebo na gravelech. Gravel bike je obdoba 

 
 
 
 
 
silničního kola určená do terénu, tedy něco jako 
cyklokrosové kolo. Já se po skončení závodní ka-
riéry do svého gravelu úplně zamiloval. Umožňuje 
mi stejný posed jako na silničním kole, na který 
jsem za  těch pětadvacet let zvyklý, ale dovolí mi 
kdykoli sjet ze silnice a svobodně vyrazit po jaké-
koli polní nebo lesní cestě. Objevil jsem tak nová 
zákoutí a nádherná místa v okolí našeho hlavní-
ho města. Občas takhle právě se Soňou vezmeme 
naše gravely, sedneme na vlak, necháme se odvézt 
třeba na  Mělnicko, a  pak se  proti proudu Vltavy 
vracíme zpátky domů…

Když nám v  sezóně čas dovolí, nebo když to 
má nějaký speciální význam pro jednu z našich 
partnerských firem, rádi využijeme nabídku star-
tovat na některém z cyklistických závodů pro ši-
rokou veřejnost. Tyhle akce mají vždycky skvělou 
atmosféru. Většinou to vychází tak, že můžu ráno 
slavnostně odstartovat závody dětí a pak se spo-
lu se Soňou sami postavíme na start jedné z tras 
a vyrazíme. Já už opravdu nemám závodní ambice, 
takže na trati působím spíš jako Sonina podpora 
a  závod si užíváme společně. Jasně, je to úplně 
jiná dimenze cyklistiky, ale to nadšení závodníků, 
skvěle připravené tratě v zajímavých koutech re-
publiky a snaha užít si den nehledě na výsledek, to 
jsou pro nás ty nejlepší důvody občas znovu přip-
nout startovní číslo. Častokrát tyhle akce pojímá-
me jako příležitost setkat se s našimi kamarády 
z cyklistického prostředí, udělat si společný výlet 
a kromě závodu si užít aktivní sobotu nebo nedě-
li. Navíc mám konečně čas i energii popovídat si 
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s  lid-
mi, kteří 

mi třeba dříve 
na dálku fandili, proto-

že spousta nadšených amatérů a hobby závodní-
ků, kteří tvoří startovní pole těchto závodů, bylo 
zároveň mými fanoušky. Teď se konečně můžeme 
společně potkat na trati nebo si v cíli popovídat. 
I to je tvář cyklistiky, která je v současnosti naší 
motivací i zábavou a radostí.

Ale aby to nevypadalo, že si pořád jen užívá-
me a sportujeme si, tak samozřejmě všechny ty-
hle aktivity musíme skloubit s prací. Časově je to 
pro nás trošku jednodušší, protože si oba řídíme 
svoje pracovní aktivity a kalendář sami, ale i tak 
má nejdříve přednost práce, a až když si najde-
me volnou hodinku dvě, můžeme skočit na kolo 
nebo si jít zaběhat.

Soňa se nadále stará o všechnu moji administ-
rativu a koordinuje veškeré moje aktivity, komu-
nikuje s klienty a firmami, pro které děláme růz-
né projekty a zakázky. Buď se jedná o motivační 
a  inspirativní setkání pro zaměstnanecké týmy 
a  management, nebo o  přednášky směřované 
na zdravý životní styl, stravu během pracovního 
dne, time management – jak skloubit časově ná-
ročné zaměstnání a přitom najít chvilku na spor-
tování a  podobně. Prostě všechno, co mě a  nás 
oba se  Soňou naučily ty roky v  závodním kolo-
toči. Pro tyhle příležitosti si mne najímají firmy 
a společnosti z celé České republiky i ze zahrani-
čí, takže oba dva pořád hodně cestujeme.

Na podobná inspirativní setkání a  přednáš-
ky mě zvou i  různé vzdělávací instituce v  rámci 
konferencí a  seminářů, nebo všechny typy škol, 
od základních až po univerzity. Zvlášť u přednášek 
pro mladou generaci mě baví a láká, že můžu as-

poň malou inspirací třeba přispět 
k tomu, že se v mladých talentech 
nastartuje touha něco velkého do-

kázat, stejně jako se to tenkrát stalo 
u mě.

Se studenty středních škol i s žáky 
na základkách rád mluvím i o rozumné 

výživě. Mám radost, kolik je mezi mla-
dými aktivních sportovců. Věřím, že s obá-

vanou generací „počítačových a  tabletových 
maniaků“ to není tak zlé. Holky a kluci se pořád 
chtějí hýbat a nabídka sportovních aktivit je na-
štěstí poměrně vysoká. Trochu mě překvapilo, 
jak málo ale mládež ví o fungování těla co se týče 
výživy. Zvlášť, když se  jedná o  aktivní sportov-
ce. Tělo je v  tomhle věku v  důležité fázi vývoje 
a strašně moc záleží na tom, jak se mladí stravují 
a jaké získávají návyky. Reklama na fast-foody je 
sice pomalu zakazovaná, ale vlivem médií, filmů 
a  hudebních klipů je pořád „cool“ pít colu, jíst 
hamburgery, čokoládové tyčinky, atd. Jasně, mla-
dý organismus zpracuje všechno, zvlášť při pra-
videlné sportovní zátěži. Ale nenápadně pak tělu 
postupně začínají chybět důležité stavební látky, 
začíná docházet ke  zraněním, nebo se  snižuje 
imunita. I proto se s mladými sportovci a s dětmi 
obecně snažím mluvit o výživě a principech fun-
gování lidského těla.

Odmítám jakoukoli reklamu zaměřenou 
na žáky a studenty škol, a z toho důvodu se spe-
cialisty z NUTRENDu nemluvíme o konkrétních 
produktech. Bavíme se s mladými spíš o pricipech 
a využívání běžných potravin jako je ovoce, zele-
nina, libové maso nebo co nejméně upravované 
mléčné výrobky. Prostě to, čemu se říká přiroze-
ná zdravá strava. To platí i o mladých sportovcích. 
Většina speciální sportovní výživy a doplňků stra-
vy je určená a vhodná pro dospělé. I když mám 
radost, že NUTREND jde novým směrem a snaží 
se myslet i na  tělesný vývoj mladých sportovců 
od  starších žákovských kategorií a  dorostenců. 
Prvním takovým produketm je „COOL PROTEIN 
SHAKE“, který má být alternativou zdravé svači-
ny během dne, nebo ideálním doplněním energie 
a živin hned po tréninku, než se mladý kluk nebo 
holka dostane domů. Je to určitě lepší varianta, 
než sladká tyčinka, tatranka, nebo plátek pizzy 
cestou ze hřiště.

Každý mladý sportovec se chce zlepšovat a ro-
diče často nemají potřebné zkušenosti, jak dítěti 
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předat co nejlepší stravovací návyky. Mám ra-
dost, že i tohle téma studenty a žáky škol zajímá, 
i když samozřejmě společně mluvíme i o  jiných 
a  možná ještě atraktivnějších věcech spojených 
s mojí sportovní kariérou…

Další částí mojí práce je příležitostné modero-
vání různých akcí jak cyklistických a sportovních, 
tak i společenských. Zase je to milá příležitost po-
tkat zajímavé osobnosti, nebo se při přípravě mo-
derování ponořit do některého pro mě dosud ne-
objeveného oboru lidské činnosti. Člověk se tak 
pořád učí… Ze stejného důvodu jsem moc rád 
využil příležitost od Českého olympijského výbo-
ru, který v rámci programu Duální kariéra otevřel 
společně s  pražskou Vysokou školou ekonomic-
kou dvousemestrální studium Sportovní diplo-
macie. Možná se mi tak naskytne další možnost 
zastupovat český sport v mezinárodních sportov-
ních strukturách. Už jsem byl několik let členem 
komise sportovců v rámci Mezinárodní cyklistic-
ké unie ve Švýcarsku, ale tohle studium mi přiná-
ší nové zajímavé poznatky. A i když je to v mém 
už tak dost našlapaném kalendáři hodně časově 
náročné, věřím, že je to další zajímavá zkušenost 
do následující životní etapy.

Hodně času se  Soňou věnujeme i  našim cha-
ritativním projektům, se kterými jsme oba dlou-
hodobě spojení. Většinou se  jedná o  činnosti 
na podporu hendikepovaných dětí a jejich rodičů, 
bezpečnostní prevenci na silnicích nebo o inspira-
ci a životní impulzy lidem, kteří se ocitnou v těžké 
životní situaci. Spolupracujeme při tom s několi-
ka nadačními fondy, ale některé aktivity si řídí-
me sami. Nechci, aby to znělo jako fráze, ale já to 
beru jako samozřejmost. Mně na mé cestě spousta 
lidí významně pomohla, a tak dneska, když mám 
energii a možnosti, snažím se tu pomoc a podporu 
předávat dál. Soňa se svojí úžasně milou povahou 
je toho vždycky součástí a já jsem jí za to strašně 
vděčný. Zvlášť v momentech, kdy se snažíme pře-
dat trochu životního optimismu lidem například 
po  těžkém úrazu nebo při léčbě nějaké závažné 
nemoci. Tam je její zářící osobnost nádhernou po-
zitivní energií, která léčí a uzdravuje. Pro nikoho 
není lehké takové situace zvládnout a ustát. O to 
víc jsem jí vděčný, že má tu sílu a chuť i tyhle akti-
vity absolvovat se mnou. Společně tak můžeme as-
poň trochu pomoci lidem, kteří to potřebují. Vím 
sám, jak je to důležité…

A jak potom sami dobíjíme své baterie? No jak 
jinak než sportem… Ideálně se jednou za čas se-
bereme, odletíme na Mallorku, do Austrálie nebo 
se  autem přesuneme kamkoliv, kde to máme 
rádi, skočíme na kola a užíváme si slunce, příro-
du a pozitivní energii nádherné krajiny. A to buď 
úplně sami, nebo společně s  našimi nejbližšími 
kamarády. Doufám a věřím, že na takové okamži-
ky si vždycky dokážeme najít čas. Život je přeci 
tak krátký, že stojí za to si ho užívat tím nejlep-
ším způsobem. A to pro nás znamená být spolu, 
aktivně sportovat, mít kolem sebe naše nejbližší 
a s nimi se smát… To je život, jaký máme rádi!
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