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ZNOJEMSKÁ KANOISTIKA SE PŘEDSTAVUJE - DÍL I.
Medailová naděje pro Londýn 2012
Jediným neporaženým rychlostním kajakářem na domácích vodách
byl v sezoně 2010 Jan Štěrba
To je krátká vizitka çlena oddílu TJ
Znojmo kanoistika a Asociace v od
od-ních sportû ZNOJMO.
K maximálnímu možnému poçtu
sedmi titulû mistra republiky v sezonê 2010 z republikového šampionátu v Raçicích pþibyly v loñské
sezonê i bronzové medaile v posádce çeského çtyþkajaku na olympijské trati (1000 m) z mistrovství
Evropy v rychlostní kanoistice v Trasonê (Španêlsko), a zejména ze svêtového šampionátu v polské Poznani... Çeská kanoistika tak hledí
na olympijské hry v Londýnê 2012
s velkým oçekáváním.
Díky pþísným limitûm omezujícím poçet
sportovcû na olympijských hrách

Jan Štêrba (první zleva).
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mûže startovat v každé disciplínê
rychlostní kanoistiky jen deset nejlepších z celého svêta.
V minulosti medailovê úspêšný sport
v posledních letech výsledkovê strádal a na minulé olympijské hry v Pekingu se tak nepodíval žádný çeský
rychlostní kanoista.
Od té doby se mnohé zmênilo a
výrazné zamêþení se na olympijské
disciplíny pþineslo první výsledky.
Vlajkovou lodí a hlavním motorem
çeské kanoistiky je bezesporu posádka reprezentaçního çtyþkajaku.
Tato posádka startuje ve složení Jan
Štêrba, Ondþej Horský, Jan Sou
Sou-çek, Daniel Havel. Po více jak dvaceti letech má opêt çeská kanoistika

elitní kajakáþe s medailí z mistrovství
svêta v olympijské disciplínê.
V sez
onê 2011 je hlavní závodem
sezo
m istrovství svêta v maðarském
Szegedu. Zde se rozhodne o letenkách na olympijské hry v Londýnê. A jen šest nejlepších evropských posádek si zajistí nominaci.
Honza Štêrba mimo preferovaný
çtyþkajak v loñské sezonê úspêšnê
startoval na deblkajaku s parïákem
Ondrou Horským (Dukla Praha) na
svêtovém poháru v Duisburku (Nêmecko), kde v têžké konkurenci na
kilometrové trati podlehli jen domácím
olympijským vítêzûm.
Jako çeský šampion a vítêz domácí

kvalifikace pak také startoval na
singlkajaku na vzpomínaném mistrovství svêta v polské Poznani. Na
trati 500m vyhrál B-finále, což znamená výsledné 10. místo.
Ve svêtové konkurenci je pþibližnê
prvních 20 závodníkû velmi vyrovnaných s ambicemi na medailová
umístêní, o çemž napþíklad vypovídá, že za Honzou se têsnê na jedenáctém místê (druhý v B-finále)
umístil maðar Szalai, který dva mêsíce pþedtím na stejné trati vybojoval
ve Španêlsku titul mistra Evropy!
Kromê závodû rychlostní kanois
kanois-tiky je Honza i výraznou posilou v
posádce Znojemských drakû.

JAN ŠTĚRBA: NEJVÍCE SI CENÍM TĚCH ÚSPĚCHŮ, U KTERÝCH VÍM,
ŽE JSEM PRO JEJICH DOSAŽENÍ UDĚLAL MAXIMUM
Rozhovor s reprezentantem Janem
Štêrbou - p
rofil çtyþnásobného
profil
medailisty z ME a MS na K4
...
K4...
Honzo, je ti 28 let, jak dlouho
jezdíš na kajaku a jak vypadá
pþíprava špiçkového závodníka v
rychlostní kanoistice
?
kanoistice?
Zaçal jsem pþibližnê ve 12 letech.
To je dle mého názoru ideální vêk
pro zaçátek s rychlostní kanoistikou.
Bez urçitého poçtu naježdêných kilometrû na vodê nejde v mužské kategorii konkurovat nejlepším. Roçní
pþíprava zjednodušenê zaçíná obvykle na podzim suchou pþípravou
doma, na závêr roku se již tþetí rok
pþesouváme za teplem a najíždêním
kilometrû do Amerického vrcho-

Jan Štêrba.

pþed prvními závody. V loñské sezonê se osvêdçila lokalita ve španêlské Seville. Od kvêtna pak probíhají kanoistické soutêže, letos
bude jeden ze svêtových pohárû i u
nás v Raçicích, a koho kanoistika
zajímá, bude moci závody vidêt i v
Çeské televizi. Vrcholem a olympijskou nominací je pak mistrovství
svêta v Szegedu v srpnu.
Jakých nejlepších výsledkû si
dosáhl v juniorech?
Na MSJ v Záhþebu v roce 1999
jsme na K2 1000 m s Pavlem Kusákem obsadili 8. místo (zvítêzili známí
Slováci R. Riszdorfer a E. Vlçek).
Mûj nejlepší juniorský výsledek je 4.
místo na K4 500 m spoleçnê s Fili-
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lového sportovního centra v San Diegu. Zaçátek roku stþídáme bêžkaþské soustþedêní na domácích horách se Švýcarskem. Nejvêtší objem
kilometrû na vodê pþipadá na jaro

pem Švábem, Pavlem Kusákem a
Standou Markem.
Považuješ nêkteré období své
kariéry za zlomové?
Zlomová byla asi sezona 2003/

2004, kdy mi nebyla prodloužena reprezentaçní smlouva, setrval jsem
však v pþípravê jako oddílový závodník, pþipravoval se na vlastní
náklady a v následujícím roce získal
republikový titul a 4.místo na ME do
23 let na K2 500 m se Svatoplukem
Baïkou. Spolupráce se „Sváïou“ si
velmi cením. V následujícím roce
jsme spoleçnê získali stþíbro z ME
na K4 200 m (s Filipem Švábem a
Pavlem Holubáþem) a na základê
têchto výsledkû mi bylo umožnêno
vrátit se zpêt k „profíkûm“.
Jakých výsledkû si nejvíc vážíš
z pþedchozích sez
o n ((kromê
kromê roku
sezo
2010)?
Nejvíce têch, u kterých vím, že
jsem pro jejich dosažení udêlal
maximum. Samozþejmê medailové
umístêní jsou vždy ta nejradostnêjší:
ME 2005 Poznañ K4 200m 2. místo
ME 2006 Raçice K4 200m 2. místo
Na MS 2005 v Záhþebu nám bronz
unikl o 24 tisícin, o rok pozdêji na
MS v Szegedu jen o 16 tisícin
(posádka K4 200 m Svatopluk
Baïka, Filip Šváb, Pavel Holubáþ,
Jan Štêrba)
ME 2009 Brandenburg K4 1000m
3. místo
MS 2009 Halifax K4 1000m 4. místo
- 56 setin od medaile (posádka K4
Ondþej Horský, Jan Souçek, Jan
Andrlík, Jan Štêrba)
1.SP 2009 Raçice 2.místo K2 500
m (Ondþej Horský)
1.SP 2009 Raçice 2. místo K4 1000
m.
To vypadá, že žádný z Çechû
nemá "na K4" tolik velkých medailí
jako ty. Jak dlouho bys ještê chtêl
profesionálnê závodit
závodit,, neboli kolik
medailí ještê máme çekat pþi do
do-držování nasazeného trendu?
Vše záleží na zdraví, výsledcích
a motivaci. V souçasné dobê je pro
mê nejvêtší motivací probojovat se
na OH do Londýna 2012. Po letošní
sezonê se zdá, že to není zcela nereálné, pþestože nominaçní kritéria
jsou neskuteçnê tvrdá. Pokud se mi
bude daþit, chtêl bych profesionálnê
závodit i po OH v Londýnê.
Çím to podle tebe je, že v letošním
roce çtyþkajak na 1000m jezdil
jednoznaçnê rychleji než všechny
minulé çeské posádky K4?
To je možná dobrá otázka pro trenéry, vždyï kostru tvoþili 3 závodníci,
kteþí se od roku 2002 v nêjaké
kombinaci v reprezentaçním K4 objevují. Osobnê soudím, že se vytvoþily dva pþedpoklady pro úspêch:
1) to jak se posádka posadila. Çtyþkajak zaçal háçkovat Ondra Horský, který je vynikající tempaþ, çitelnê fázuje zábêry a jeho dobrý „ti-

ming" pþevádí Souçíno na zbytek
posádky, pro který je pak snadnêjší i díky solidním rychlostním
schopnostem efektivnê vkládat do
zábêrû maximální možnou sílu ve
správný ças. Ostatnê to potvrzují i
výsledky jarní tenzometrie. Myslím
si, že „typovê“ jsou závodníci na
jednotlivých postech naší posádky
nyní velmi podobní napþ. závodníkûm dlouhodobê úspêšné slovenské posádky.
2) veliké individuální nasazení jednotlivých çlenû v pþípravném období i bêhem závodní sezony a silná osobní motivace.
Proslýchá se, že jsi velmi zodpo
zodpo-vêdný závodník, nic neponecháváš
náhodê, všechno, co bêhem dne
udêláš, musí ladit s tvojí pþípravou
a v každém tréninku se snažíš od
od-vést to nejlepší možné. Co si tom
myslíš?
Jsem zastáncem názoru, že pokud je pþíprava dopþedu dobþe promyšlena, a hlavnê pokud její následná realizace je na co nejvyšší úrovni,
pþináší to výsledky. V praxi to tak
opravdu funguje. Zaráží mê, kolik
sportovcû je ochotno vênovat samotnému tréninku spousty çasu i
energie a pþitom vênují jen minimum
pozornosti uvažování nad svojí sportovní pþípravou, zda to, co a jak dêlají, opravdu zvyšuje výkonnost, a
pokud ne, tak proç. V tomto mi velmi
pomáhá napþ. i mûj tréninkový deník.
Myslím si, že pþístup k tréninku je
otázkou priorit. Když se chce nêkdo
prosadit ve vrcholovém sportu, musí
doopravdy chtít, a hlavnê se sportu
hodnê obêtovat, prostê dþít. Samozþejmê je tþeba se sportem i bavit,
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ale myslím si, že pro profesionála by
to mêl být jen pþíjemný vedlejší efekt
sportování.
Co bys vylepšil v pþípravê repre
repre-zentace, kdybys mohl?
Tato otázka je spíše na çlánek než
na rychlou odpovêð. Tak jen struçnê: reprezentace je hodnocena podle výsledkû, které pþináší státní
finance a tím i materiální zabezpeçení. Rozhodující faktor byla a mêla
by zûstat pouze výkonnost. Tu
ovlivñuje množství a velikost talentû,
kterých naše kanoistika zdá se nemá nazbyt. V souçasné dobê má
reprezentace dobrou výchozí pozici
- starší zkušené závodníky s velmi
dobrou výkonností a zdá se, že solidní pþísun talentû z juniorských kategorií (jak kajak, kanoe tak dívky),
kteþí je mohou vhodnê doplñovat.
Pokud se podaþí v reprezentaci vytvoþit zdravé konkurençní, a pþitom
kolektivní prostþedí, mûže mít reprezentaçní družstvo seniorû solidní
vyhlídky.
Jaké jsou tvé oblíbené doplñkové
sporty?
Co se týçe sportû, kterými se snažím zlepšit výkonnost, tak pokud
jsou vhodné podmínky, tak nejradêji
jezdím na bêžkách. Samozþejmê
hodnê çasu strávím posilováním, bêháním atd. Co se týçe sportû pro
zábavu, poslední dobou pþicházím
na chuï také sjezdovkám, na které
mám samozþejmê velmi málo çasu.
Hodnê oblíbené mám in-line brusle
a horské kolo. Jestliže se jedná o
výlet, ne vždy však dokonçím plánovanou trasu, záleží na množství
a útulnosti „obçerstvení“ podél cest.
A nesmím opomenout ani draçí loð,

kde se Znojmu poslední dobou
neobyçejnê daþí.
Mladé závodníky by možná
zajímaly tvé rekordy na 1500 m bêh,
200 m plavání, event. nêkteré nej
nej-lepší výkony z posilovny. Prozradíš
nám nêkteré?
Bêh 1500m – 4:27,00
Plavání 200m – 2:30,00
Max. Benç – 135 kg
Max. Pþítah – 120 kg
Vím, že jsi student FTVS, povíš
nám nêco o svém studiu?
V souçasné dobê jsem v posledním - 4. roçníku dálkového magisterského studia oboru Têlesná výchova a sport, ke kterému zvládám
souçasnê i naplno trénovat, což se
mi na ÇVUT – Fakultê stavební, kde
jsem strávil 2 semestry, nedaþilo.
Nejvêtším plusem tohoto studia je
pro mê získání teoretických vêdomostí z oblasti sportovního tréninku
a magisterský titul.
Vzkázal bys ještê nêco çtená
çtená-þûm?
Sportovní çinnost by mêla hlavnê
bavit, aï už závodníky nebo trenéry,
a když se ještê výsledkovê daþí, je
to samozþejmê o to radostnêjší. Není
však dûležité pokaždé zvítêzit, ale
odejít neporažen - s vêdomím, že
pro výsledek bylo udêláno opravdové maximum, pþedevším pokud
jde o profesionály.
Doufejme, že o podobný profe
profe-sionální pþístup k tréninku se budou
snažit i další mladí závodníci, kteþí
jsou v souçasnosti teprve dorosten
dorosten-ci nebo juniory.
Snad se nêkterým podaþí také dosáhnout na úspêchy podobné têm
tvým.
Díky za rozhovor.
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Kurz snižování nadváhy STOB (stop obezitě)
Zkoušeli jste již mnohokrát neúspêšnê hubnout? Máte pþebyteçných 5, 10 çi více pþebyteçných
kilogramû?
Zkuste metodu, která je pþi léçbê

obezity považována za nejúspêšnêjší!
Kurz STOB vám pomûže vytvoþit
správné stravovací a pohybové
návyky, budete nejen hubnout bez

diet a hladovêní, ale váhové úbytky
si udržíte!
Kurzy snižování nadváhy probíhají
pod odborným po celé republice úspêšnost potvrzují tisíc e absol-

ventû, kteþí se díky této metodê
dokázali zbavit nadbyteçných kilogramû.... V kurzu máte možnost
pracovat na zmênê svého životního stylu, což vede k trvalé re-

dukci váhy. Cviçit pþimêþenê svým
têlesným možnostem. Získat další
pomûcky usnadñující hubnutí, a v
neposlední þadê pþíjemnê strávit
ças ve spoleçnosti lidí majících

stejný cíl... Ve Znojmê zahajuje
tþímêsíçní kurz STOBu ve stþedu
2. února v 18 hodin v posilovnê
Mediclubu na Havlíçkovê ulici.
J. Beinhauerová, vedoucí kurzu

