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olympiáda
rio 2016
Text: redakce, foto: Shutterstock.com

srpen se blíží a s ním letní
olympijské hry – sportovní
svátek, který vzbuzuje
emoce, aLe také inspiruje
k pohybu. vyzpovídali jsme
sedm českých žen, které
budou v riu bojovat
o medaile. zaměřili jsme se
na povolený doping
i často chybějící motivaci.

VZHŮRU ZA SNY
Sedm českých nadějí:
Jak se připravují na Rio,
kdo jede s nimi a co jim
nesmí chybět v kufru?
na straně 26
DO FORMY
S DENISOU
ROSOLOVOU
Trénink zaměřený
na problematické partie
na straně 34
MOTIVACE
KE SPORTU
Tipy, jak přestat
odkládat každou
druhou hodinu cvičení
na straně 36
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Vzhůru za sny
Text: Petra Lamschová a Jana LeBlanc

„v riu mě čeká hlavně
aklimatizace, ladění
formy a koncentrace
na každý zápas.“

tenis

Petra Kvitová (26 let)

„Účast na olympijských hrách je pro mě
mimořádnou událostí už proto, že se
konají jednou za čtyři roky a je to něco, co
se nedá mockrát zažít a prožít. Nedovolím
si to srovnávat s grandslamem, protože
jde úplně o jinou soutěž s jiným
obsazením a tradicemi,“ říká nejlepší
česká tenistka. A jak se bude na prestižní
soutěži koncentrovat? „Za ty roky už
nerozlišuji, o jaký jde turnaj, dokonce
ani jak moc je důležitý. Naučila jsem se
koncentrovat na každý zápas, set i game,“
prozrazuje Petra. Na cestách v zahraničí jí
denní režim hodně usnadňují lidé z týmu:
„Díky nim je každý den jiný, zajímavý
a někdy i překvapivý. Když jsem sama,
což je také někdy důležité, ráda si přečtu
dobrou knížku nebo si pustím film,“
říká Petra. Přece jen ale existuje něco, co
jí pomáhá při výkonech, a to oblečení.
Mohlo by se zdát, že jde o banalitu, ale:
„Těším se na každý nový outfit. Líbí
se mi, že tenisové oblečení respektuje
tradici tohoto sportu. Zároveň se neustále
vyvíjejí nové materiály a technologie
a pracuje se na detailech, díky kterým se
nám hraje mnohem lépe. Baví mě ženská
silueta a už se těším, až v novém vybavení
nastoupím na olympiádě,“ přiznává
tenistka. Speciální přípravu před
olympijskými hrami Petra neplánuje.
V Riu ji čeká hlavně ladění formy
a aklimatizace. A stihne mít před nebo
po olympiádě pár dní volna? „Tenisté
během sezony nemají na dovolenou moc
času, maximálně tak den nebo víkend.
Odpočinu si až na konci roku.“
Koho by chtěla na olympiádě vidět? „Atletiku
a Usaina Bolta. Nejspíš ale nebudu
mít moc prostoru pro návštěvy jiných
sportů. Důležité bude šetřit síly.“

cyklistika

Martina Sáblíková (29 let)

Foto: Ondřej Pýcha, Tomáš Lébr, Alexander Dobrovodský – Nike

Vídáme je v televizi a v novinách.
Držíme jim palce a jsme pyšní, když
se jim podaří vyhrát. Jak se nejlepší
české sportovkyně těší na olympiádu?
Jaká je jejich motivace a komu budou
samy držet palce?

Účast na letní olympiádě bere ve své
sportovní kariéře jako „nadplán“. „Je
to další splněný cíl a dosažená životní
meta,“ říká držitelka zlatých medailí
ze zimních olympijských her. To, že
patří k rychlobruslařské špičce, se o ní
dobře ví, ale že bude závodit na letní
olympiádě a na kole, zase tak známé
není. Až dorazí do Ria, ráda by zůstala
v tempu: „Chci vyzkoušet olympijské
sportoviště. Podle mě nejde přijet
na olympiádu, dát si týden volna a jít
na závod.“ Za ta léta, co sportuje, už
ví, co jí vyhovuje, s jídelníčkem si ale
ráda nechává poradit. „Většinou se
snažím jíst lehčí a zdravější jídla.“
Přesněji jí radí odborníci z Nutrendu,
kteří jí pomáhají nejen s jídlem, ale
také se sportovní výživou. „Ale znáte
to, občas zhřeší každý a u mě je to
obzvlášť těžké, protože mám jídlo
opravdu ráda,“ směje se Martina.
Do Ria ji bude doprovázet trenér Petr

Novák a také mechanik. A jaký je její
recept na překonání nervozity před
závodem? „Ono to úplně potlačit nejde.
Předzávodní nervozitu zažívá každý
závodník. U mě to funguje tak, že při
závodě na nervozitu prostě nemyslím
a zaměřuji se na to, abych jela co
nejlépe. Jednoduše mi nesmí zbýt čas
myslet na jiné věci.“

Co řekla o olympiádě: „Na olympijských
hrách je úspěch už jen to, že tam
sportovec může startovat.“
Jaký sport by ráda viděla: „Dráhovou
cyklistiku a atletiku. Lákají mě i vodní
sporty, ale fandit budu samozřejmě
všem.“
Kam vyrazí na dovolenou: „Možná si
udělám dovolenou po závodě v Riu.“
* V době uzávěrky Diety nebylo jisté,
zda Martina splní kritéria pro účast
na olympijských hrách a do Ria odjede.

„celý náš tým
vytváří super
atmosféru.
díky nim občas
i zapomenu
na množství
námahy
a všechnu
bolest, která je
s vrcholovým
sportem spojená.“
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golf

Klára Spilková (21 let)

„účast na hrách je
něčím, s čím jsem
nikdy nepočítala.
golf se vrací
na letní olympiádu
po dlouhých
112 letech a já
u toho budu
jako jediná česká
golfistka.“

„Od dětství jsem sledovala olympiádu
v televizi, ale protože tam nikdy nebyl
golf, vůbec mě nenapadlo, že bych měla
snít o olympijském startu,“ říká Klára
Spilková ke své cestě do Ria. Golf se letos
na olympiádu vrací po dlouhých 112
letech a Klára Spilková u toho bude jako
jediná česká golfistka. „Samozřejmě
z toho mám radost. Nejen kvůli sobě, ale
hlavně kvůli golfu, který je pořád braný
trochu jako buržoazní sport. Tohle pro
něj bude velká injekce,“ myslí si. Protože
se o začlenění golfu do olympijského
programu rozhodlo teprve před
nedávnem, Klára neabsolvovala žádný
speciální trénink. „Příprava je proto
standardní jako na každou jinou
náročnou sezonu. Denně jsem minimálně
čtyři až pět hodin na hřišti na různých
místech světa. Když jsem doma, přidávám
gymnastiku a plavání. Kromě toho mám
také pravidelné schůzky se sportovním
psychologem, s nímž trénuju dechové
cvičení na zklidnění emocí a lepší
soustředění,“ líčí. Do Brazílie se díky
hrám podívá vůbec poprvé v životě.
S sebou poveze dvaadvacetikilový
bag se čtrnácti golfovými holemi,
speciální kolekci elegantního oblečení,
které splňuje přísné regule olympiády,
a také svoji kedičku Evu (osoba, která
nosí hráči hole a radí mu ohledně
jejich výběru). Do Ria plánuje odletět
hned na začátku srpna, přestože golf
je na programu až v úplném závěru
her. „Chci se aklimatizovat a také si
trochu prohlédnout Rio. Určitě vyrazím
na Copacabanu a další pláže a snad se
přímo na stadionu podívám na oblíbené
sporty. Vstupenky zatím nemám, ale
chtěla bych na plavání, atletiku a možná
i na tenis.“
Co by si přála: „Uhrát nejlepší výsledek,
co to půjde.“

plavání

Barbora Závadová (23 let)
Pro Báru bude Rio už druhou
olympiádou. „V Londýně jsem byla coby
nováček ze všeho vyjukaná. Teď už tuším,
co mě čeká, takže snad si atmosféru
vychutnám mnohem víc,“ směje se.
Do Ria se podívala už v dubnu v rámci
předolympijské přípravy, a dokonce stihla
i pár turistických zajímavostí. Do Brazílie
se chce vrátit už v druhé půlce července,
aby si stihla zvyknout na časový posun
i velké dusno. Coby plavkyně poletí
společně se střelci. Dělá se to tak proto,
aby se rozložila váha zavazadel. Přece jen
plavci potřebují mnohem méně vybavení.
„Stejně mám ale vždycky problém vejít
se do limitu,“ krčí rameny Bára. S sebou
si kromě pomůcek na trénování poveze
i patery plavky. „Na vrcholných akcích
mám jedny na tři starty, protože se
rychle opotřebovávají. Neznamená to,
že je po třech závodech házím do koše,
jen v nich pak plavu třeba přípravné
závody,“ vysvětluje. V kufru bude mít

i taštičku se sbírkou talismanů. „Mám
tam pár žabiček, které jsem kdysi sbírala,
náušnice za první mistrovství Evropy
a nějaké dopisy od mamky,“ popisuje.
Maminka i obě sestry jí budou fandit
přímo v dějišti her. Bára sice bude mít
po závodech už třetí den od startu, ale
v olympijské vesnici plánuje zůstat ještě
dalších pět dní. A koho by tam ráda
potkala? „Tenisty,“ neváhá s odpovědí
a dodává: „A taky basketbalový tým
Američanů. V to ale moc nedoufám,
protože ti většinou bydlí jinde, aby měli
klid a mohli se soustředit. Na olympiádě
je totiž spousta sportovců z rozvojových
zemí, kteří jsou tam poprvé a některé
slavnější kolegy pronásledují s foťáky
jako celebrity.“ Po olympiádě má Bára
v plánu dát si alespoň měsíc bez bazénu
a dokončit bakalářské zkoušky, které
odložila právě kvůli olympiádě.
Co by si přála: „Dostat se do finále!“

„s sebou si beru
sbírku talismanů
a také patery
plavky. rychle se
opotřebovávají.
na vrcholných
akcích mi vydrží
jedny tak na
tři starty.“
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oštěp

Bára Špotáková

Lucie Šafářová

„Olympiáda je určitě svým rozsahem
i zájmem diváků pro sportovce tím
největším zážitkem. Je nádherné
na ní vyhrát, ale stejně úžasné je se
i jen zúčastnit,“ říká nejlepší česká
oštěpařka. V jejím kufru rozhodně
nebudou chybět tretry. „Ty jsou
osobní a musí mi perfektně sedět,“
říká. Speciální zavazadlo na oštěpy
ale potřebovat nebude. „Oštěpy
musíme mít na olympiádě erární,“
dodává a prozrazuje, že se díky
výbavě, kterou sportovci dostanou
na olympiádu, navzájem poznají
i na dálku. S sebou si Bára chce vzít
i polštářek na spaní a pár předmětů pro
štěstí od kamarádů a fanoušků. A koho
vezme na olympiádu s sebou? „Je pro
mě důležité, že se mnou pojede partner
Lukáš a přijede i pár kamarádů. Taky
budu hodně ve spojení s domovem,
kde zůstává můj syn Janek.“ A jak to
bude mít s tréninkem v místě dění?
„Důležité je adaptovat se a být co
nejvíc v pohodě. Trénovat na místě
už se moc nedá,“ říká česká atletka.
Mírnou únavu obstará procházka
po Riu, možná se vypraví i na turisticky
známá místa, ale jen když to čas dovolí.
„Jedu tam hlavně závodit.“ A jaký
je její tip pro lepší výkony? „Snažím
se méně jíst, protože pak mám větší
chuť vyhrávat.“ S sebou bude mít
ale i dovolené prostředky sportovní
výživy a povzbuzující nápoje, protože
soutěž bývá většinou dlouhá a udržet
koncentraci do posledních pokusů
je těžké.

Lucii čeká už třetí olympiáda.
„Pokaždé je to zážitek, vidět
všechny sporty a sportovce
a společně se sejít v olympijské
vesnici. Pro mě je to něco jako
vyhrát grandslam, hodně cenná
sportovní akce,“ říká brněnská
rodačka o účasti na olympijských
hrách. Doprovázet ji bude kapitán
českého fedcupového týmu
Petr Pála. Na místě už ji čeká
předzápasová rutina: „ Ať už je
to olympiáda, nebo turnaj, jestli
první kolo, nebo finále, vždy si vše
projdu a srovnám v hlavě,“ říká
Lucie, která se potřebuje absolutně
soustředit. Těsně před zápasy by
ji rozptylovala i hudba. A co byste
našli v kufru tenistky? „Na každý
turnaj dostaneme speciální
oblečení od Nike – určitě tenisové
šaty a dvoje boty. Součástí výbavy
bude i olympijský dres. Beru si také
boty na běhání, sandálky a nějaké
pohodlné oblečení. Pokud bude
třeba i nějaké koktejlky a boty
na podpatku.“ Luciiným věrným
společníkem, zvlášť na cestách,
je telefon: „Je to jediný kontakt se
světem, s rodinou a mými blízkými.
Když člověk tolik cestuje, pak je
za moderní technologie, jako je Face
Time, Skype či WhatsApp, moc rád.“

(35 let)

„oštěpy nechávám
doma. je pravidlem,
že na olympiádě
dostáváme erární.
co mi ale rozhodně
nesmí chybět, jsou
tretry, které jsou
osobní a musí mi
perfektně sedět.“

tenis

Co jí nejvíc pomáhá: „Hudba.“
Na co se těší: „Na olympijskou
atmosféru – je neopakovatelná.“
Jak se uklidňuje před závodem: „Mít nervy
je dobrá věc, pomáhá mi to pro
výkon.“

(29 let)

Zdroj energie: „Datle, a když je
nejhůř, tak trochu koly.“
Jak se dostala zpět do kondice:
„Po začátku roku, kdy jsem
měla bakteriální infekci a brala
spoustu antibiotik, jsem si
na doporučení lékařů dopřála
detox těla a nasadila bezlepkovou
a bezlaktózovou dietu. Myslím,
že mi to hodně pomohlo.“

„nejlepší regenerace
po závodech? fyzioterapeut,
vířivka, masáže a spánek,
který trvá osm a více hodin.“
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překážkový běh
Denisa Rosolová
(29 let)

Jak se koncentruje:
„Naučila jsem se
zhluboka dýchat.“
Co bude mít s sebou v MP3:
„Úplně všechno
od r‘n‘b až třeba
po Kryštofy.“

Inzerce ▼

„myslím si, že
i na závodech
může vypadat
sportovec hezky,
proto mi v kufru
nebude chybět
rtěnka a také
laky na nehty.“

Na olympiádu pojede, jak sama říká, už
v první várce. Závodit však bude až deset
dní nato. Mezitím doufá, že zvládne
aklimatizaci a lehký trénink. „Před
takovými závody už se ubírá z objemu
a záleží spíš na kvalitě tréninku,“ uvádí
nás česká reprezentantka do zákulisí
atletiky, zvláště pak běhu. Řešit bude také
svůj jídelníček: „Na minulé olympiádě
jsem zjistila, že jím málo. Loni mi navíc
zjistili potravinové intolerance, takže
se snažím nad jídlem přemýšlet. Místo
brambor jsem se musela naučit
jíst rýži, což pro mě byl
docela oříšek. Na druhou
stranu jsem začala dělat
raw dorty, což je vážně
dobrota,“ říká atletka.
Na olympiádu se těší
hlavně proto, že je tam
skvělá atmosféra.
V kufru jí nebudou
chybět nejen tretry,
ale také laky na nehty
a rtěnka: „Myslím si,
že i na závodech může
člověk vypadat hezky.
Na nehty dokážu kreslit
různé vzory, tak si třeba
s holkama namalujeme
českou vlajku,“ prozrazuje
Denisa. V Riu by se ráda
podívala na sochu Ježíše
a pláž Copacabana, ale
všechno bude záležet
na závodech a volném času.

