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Znojemská kanoistika se představuje - díl III.

MISTR SVĚTA 2010 - MILAN JANEČEK
Ke znojemské kanoistice neod
neod-myslitelnê patþí jeden z jejích nej
nej-úspêšnêjších a v souçasnosti i nej
nej-starších aktivních závodníkû Milan
Janeçek. Kilometrû mezi Znojem
Znojem-skou pþehradou a jezem u louckého
kláštera stále každý rok najezdí
bezpoçet.
Pþestože stále úspêšnê závodí i s
tþicetiletými soupeþi a na jeho vze
vze-zþení byste to nepoznali, narodil se
11. prosince 1953 ve Znojmê.
S kanoistikou zaçal v roce 1966 ja
ja-ko tþináctiletý. Brzy bylo jasné, že
se pro kanoistiku narodil a má pro
ni všechny pþedpoklady. První çes
çes-koslovenský mistrovský titul slavil
již v roce 1968 v kategorii mladšího
dorostu v kajaku dvojic s parïákem
Karlem Pokorným.
Od té doby pravidelnê až do pþe
pþe-chodu do mužské kategorie získá
získá-val mistrovské tituly jak na singl
singl-kajaku, tak i v posádkových dis
dis-ciplínách.
V roce 1973 pþestoupil do mužské
kategorie a souçasnê nastoupil
základní vojenskou službu v Rudé
hvêzdê Praha (dnešní Dukla Pra
Pra-ha).
Hned v následujícím roce pak do
do-sáhl nejvêtšího úspêchu v mužské
kategorii, když v kategorii jednot
jednot-livcû dokázal vyhrát domácí nomi
nomi-naci na trati 10 km na mistrovství
svêta 1974 v Mexiku.
Reprezentovat, ale smêrem na zá
zá-pad od našich hranic, mu však ne
ne-bylo umožnêno.
umožnêno...
..
Pþesto se jeho sbírka titulû mistrû
republiky rozrûstala dále až do roku
1978. To už pádloval za Rudou
hvêzdu Bratislava, kde byly ve své
dobê také „profesionální“ podmínky.
Rok poté po pþestupu zpêt do Znoj
Znoj-ma ukonçil svoji vrcholovou kariéru,
aby se ke kanoistice vrátil opêt „na
„na-plno“ v roce 2002 již jako závodník
ve veteránských kategoriích.
Na çeských vodách ve své vêkové
kategorii pþes poçetné startovní pole
nemá konkurenci. Pravidelnê sbírá
mistrovské tituly na všech tratích a
umísïuje se na stupních vítêzû i ve
veteránských závodech od 35 let
bez rozdílu vêku. Letošní sezonu
zakonçil na podzim vítêzstvím ve
španêlském Banyoles na mistrov
mistrov-ství svêta masters v kanoistickém
maratonu na trati 20 km.
..
km...
Milane jak ses vlastnê ke kanois
kanois-tice dostal?
Úplnê náhodou, pûvodnê jsem

Milan Janeçek.
zaçal v žácích jako fotbalista v Rudé
hvêzdê Znojmo, jednou pþi procházce kolem þeky Dyje jsem si všiml
dþevêné boudy, kde byl nápis Kanoistika Znojmo a kolem všude sami
urostlí kluci a chlapi, jak se patþí
dobþe namakaní, a ještê navíc se
tam taky hrál fotbal. Bylo rozhodnuto,
chtêl jsem být jako oni.
V loñské sezonê jsi vyhrál titul
svêtového šampiona na maraton
maraton-ské trati, jaký to byl závod, v jaké
vêkové kategorii a kdo jsou tví
nejvêtší soupeþi?
Na mistrovství svêta v maratonu
ve španêlském mêstê Baynoles,
které bylo zároveñ také mistrovstvím svêta mužû, byli moji nejvêtší
soupeþi tradiçnê závodníci z Jihoafrické republiky, Francouzi a domácí
Španêlé. Závodil jsem v kategorii 5459 let. Tþíletý rozdíl, který mám od
têch mladších, je už na této úrovni

trochu znát. Zdá se to možná málo,ale je to hodnê tvrdý oþíšek tyto
bývalé reprezentanty svých zemí na
21.4 km dlouhé trati porazit, když
prûmêrná rychlost je 4.30 km/ min.
Závodní traï je rozdêlena na 5-6 kol,
aby co nejvíce závodníci jezdili kolem
tribun pro diváky a mezi každým
kolem musí závodník vylézt a pþebêhnout 150 -200 v plážovém písku
s lodí kolem tribuny (tzv. pþebêh).
Nêkteþí ménê trénovaní závodníci
mají již po tþetím kole problém nasednout zpátky do lodê, a to platí i
pro hlavní mužskou kategorii. Bêhem mého závodu se na çele vytvoþila pêtiçlenná skupina závodníkû,
která si získala na ostatní dostateçný náskok. Rozhodl závêreçný kilometrový finiš, když se mi podaþilo
závêreçné zrychlení tempa udržet
až do cíle.
Jakých úspêchû si ve své kariéþe
ceníš nejvýše?
- Titul juniorský mistr ÇSSR v r.
1973 na kajaku jednotlivcû na trati 1
km v Praze na þece Vltavê za úçasti
pþes 500 závodníkû z celého Çeskoslovenska.
- Mezi muži je to titul mistr ÇSR
na trati 10 km také v kajaku jednotlivcû v Praze z r. 1974 a dále 2x
stþíbrná medaile v kajaku dvojic K2
na trati 10 km na mistrovství ÇSSR
které konalo na Zlatých Pískách v
Bratislavê na Slovensku ve stejném
roce
- Ze závodû veteránû je to mûj
první titul mistra svêta v kategorii od
45 do 50 let v maratonském závodê
v maðarském mêstê Györ kde bylo
na startu jen této kategorie 48 závodníku z celého svêta.
- Z období mužské kategorie rád
vzpomínám na vítêzství v kvalifikaci
reprezentace ÇSSR, které se konalo na Zlatých Pískách v Bratislavê
o úçast na “mistrovství svêta v Mexiku“, které jsem vyhrál ale z politických dûvodû jsem nebyl nominován kvûli mému tátovi, který emigroval do Západního Nêmecka. Nakonec na tomto mistrovství svêta v

Mexiku v r. 1974 nebyla moje kategorie kajak jednotlivcû na trati 10 km
naší reprezentací obsazena.
- Z období juniorské kategorie
mám vzpomínku na závod 5 km z
mistrovství ÇSR které se konalo v
Týnê nad Vltavou v r. 1972, kde jsem
na této trati v kajaku jednotlivcû
zvítêzil, což nikdo nepþepokládal,
protože v té dobê jsem byl více pþipravován na kratší tratê.
- Pro znojemský oddíl kanoistiky
byl také velký úspêch získání titulu
mistra ÇSR 1976 v kategorii mužû
na kanoi C5 (to je pêtiçlenná
posádka) ve složení F. Brychta st.,
F. Poláçek, L. Hamza, E. Þezanina,
M. Janeçek, které se konalo v Plzni.
Považuješ nêkteré období své
kariéry za zlomové?
Zlomem ve sportovním životê byl
pþechod do vrcholového stþediska
Rudá hvêzda Bratislava, kde nastaly
úplnê jiné tréninkové dávky ve spoleçných trénincích ve skupinê. Odezvou byly získané úspêchy na závodech, jak už jsem se zmínil na zaçátku rozhovoru.
Jde srovnat tvá sportovní pþípra
pþípra-va v období, kdy jsi reprezentovat v
kategorii mužû, a nyní?
Objemovê trénuji asi tak na 50%
- 60%. Jako vrcholový závodník
jsem mêl vlastnê jako zamêstnání
kanoistiku a veškeré dostupné podmínky. Teð je to hlavnê srdeçní záležitost a také si musím daleko více
dávat pozor na regeneraci.
Mladší závodníky by možná za
za-jímaly tvé rekordy v ostatních dis
dis-ciplínách , které jsou pro kanoistiku
doplñkové. Prozradíš nám nêkteré?
Plavání 100m: 1,38 min, benç
max. v souçasnosti 130 kg, pþítah
95 kg...
Kdo byl tvûj první trenér a radí ti
nêkdo i nyní?
První trenér a souçasnê vedoucí
oddílu byl nestor kanoistiky Alois
Leitner, pak pþevzal štafetu František Brychta starší, v souçasnosti
je to Petr Štêrba, trenér a vedoucí
oddílu kanoistiky...
Co jsi vystudoval za školu a jaké
je tvoje nynêjší zamêstnání?
Nejdþíve jsem dokonçil Základní
školu na Mládežce ve Znojmê, pak
udêlal obchodní akademii také ve
Znojmê a nakonec jsem vystudoval
Vysokou školu stavební - VÚT Brno
fakulta stavební. Moje profese je
úçetní a dañové poradenství. Je to
dosti çasovê nároçné.
Máš doma trojçata ve vêku 15 let,
vydá se nêkdo v tátových stopách?
U dêvçat je to zatím volejbal, který
je baví, každý sport má své kouzlo.
Syn zatím kombinuje volejbal a kopanou jako zimní pþípravu ke kanoistice, musíme ale pomalu, je ve vêku,
kdy vyspívá.
Jaké jsou tvé plány do budoucna,
je nêco, co bys chtêl ještê dokázat
nebo kam se podívat?
Chtêl bych se v pþíštím roce zúçastnit mistrovství svêta veteránû
na krátké trati (200 m, 500 m a 1000
m v Maðarském Szegedu) a olympiády veteránû v australském Sydney. Pokud se nominuji, tak záleží i
na financích, jelikož závody samotné
i pþíprava jsou finançnê pomêrnê
nákladné.
Vzkázal bys ještê nêco çtená
çtená-þûm?
Moc dêkuji za pþízeñ, kterou vênují všem druhûm sportu na okrese
vçetnê kanoistky, která jak jsem
uvedl, obsahuje skoro všechny
sportovní odvêtví od dynamiçnosti,
vytrvalosti, síly a v neposlední þadê
psychické stability....
(Stránku pþipravil Petr Štêrba)

Nejlepší výsledky Milana Janeçka ve veteránských soutêžích:
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Rok 2005 mistrovství svêta, Francie, na trati maraton v kategorii
dvojic na K2 s Antonínem Spáçilem - stþíbrná medaile.
Rok 2007 mistrovství Evropy, Slovenská republika, na trati maraton
21,7 km - titul mistra Evropy pro rok 2007.
Rok 2008 mistrovství svêta, Çeská republika, na trati maraton 21,7
km - titul mistra svêta pro rok 2008.
Rok 2009 mis
mis.. Evropy, Polsko, 2. místo na trati maraton 21,7 km.
Rok 2009 mistrovství svêta krátké tratê, Çeská republika, Raçice na
2000 m - ttitul
itul mistra svêta pro rok 2009
2009..
Rok 2010 mistrovství svêta, Španêlsko, na trati maraton - titul
mistra svêta pro rok 2010.
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Mladí plavci v Blansku
Žactvo nejmladší žákovské kategorie soutêžilo na Blanenském
plaveckém mítinku na krátkých tratích. Na tyto závody se sjelo 120
mladých závodníkû z osmi plaveckých oddílû. Výprava plavcû TJ Znojmo,
omezená chybêjícími nemocnými závodníky, si doplavala pro pêkné
umístêní. Zásluhou Hlobenê a Moravcové si Znojmáci pþivezli çtyþi
medailová umístêní. Z výsledkû uvádíme nejlepší výkony.
Desetiletí - Adam Hlobeñ 2. 50 m vol. zp., 3. 100 m polohový závod a 5.
50 m prsa, Gabriela Jordánová 11. 50 m prsa, devítiletí David Slavíçek
8. 50 m znak a 9. 50 m vol. zp., osmiletí Kateþina Moravcová 2. 25 m prsa
a 2. 25 m vol. zp., Tomáš Špaçek 8. 50 m znak a 9. 50 m vol.zp. -aluš-

IZOLOVANÉ CVIKY
V minulém çlánku jsme se vênovali základním cvikûm, jakožto základu
jakéhokoliv tréninkového programu. V dnešním çlánku si pþedstavíme
jejich oponenty, tedy cviky izolované (jednokloubové). Již z názvu lze
vytušit, že tyto cviky izolují jen ten konkrétní sval, který chceme, a zpravidla
nepþecházejí pþes více kloubû, kdežto základní pþecházejí pþes více kloubû
a zatêžují i okolní svaly
svaly.. Z tohoto krátkého popisu je jasnê vidêt, že izolované
cviky jsou pravým opakem cvikû základních.
Jak tedy poznáte izolovaný cvik? Jedná se o všechny cviky provádêné
na kladkách (napþ. stlaçování kladky na triceps), cviky provádêné na strojích
(napþ. pþedkopávání) a nêkteré cviky s çinkami (napþ. rozpažování). Pravidelní návštêvníci posiloven nám jistê dají za pravdu, že když k têmto cvikûm
pþidáte ještê nêjaký na biceps, setkáte se s jejich provádêním v posilovnê
nejçastêji. Je to smutná, ale bohužel pravdivá realita.
Na konci minulého çlánku jsme se zmínili, že i izolované cviky mají v
tréninku své opodstatnêní. Ano, bezesporu mají, ale urçitê ne takové, že by
se na nich dal postavit tréninkový program, jak si mnozí cviçenci myslí.
Hlavním dûvodem, proç jsou zaþazovány do tréninku, je „tvarování“ svalû.
Právê proto je do svého tréninkového plánu zaþazují vyspêlí cviçenci a
kulturisté, kteþí již mají vybudovanou svalovou hmotu a objem a nyní chtêjí
svalstvo zkvalitnit. Jejich velkou výhodou je, že pþi jejich provádêní mûžete
využít intenzifikaçní postupy, jakými jsou napþ.: pþedvyçerpání svalû
(zaþazení izolovaného cviku pþed základní), ubírané série (postupnê ubíráte
zátêž). Mimochodem: jedná se o postupy, pþi kterých naženete do svalû
obrovské množství krve a docílíte v posilování tolik chtêného „napumpování“.
Díly izolovaným cvikûm také odpadá nutnost mít sparingpartnera, çi podavaçe, protože na rozdíl napþíklad od bençpressu nehrozí, že Vás zavalí
çinka. A koneçnê výhody izolovaných cvikû ocení také ženy. Z pþedchozích
þádkû je jasné, že izolované cviky mají své opodstatnêní hlavnê v „rýsovací
fázi“
fázi“,, kdy nejde o nabírání svalové hmoty, ale o vyrýsování a zkvalitnêní
již vybudovaného svalstva.
Nyní si pojðme izolované cviky pþedstavit. Jak již bylo þeçeno, jedná se
pþedevším o cviky, které se provádêjí na kladkách a strojích. Na prsa jsou
to rozpažování, stahování protismêrných kladek a peck-deck, na záda
stahování kladky nataženými pažemi a další variace s kladkami, hyperextanze, na nohy pþedkopávání, zakopávání, addukce, na biceps zdvihy
na Scottovê laviçce, izolovaný zdvih a rûzné variace kladek, na triceps
variace stlaçování kladky kick-back, na ramena: upažování, pþedpažování,
variace kladek, na bþicho rûzné stroje, a koneçnê na lýtka jsou to výpony
vsedê. Tyto cviky by nemêly v žádném pþípadê tvoþit základ Vašeho
tréninkového programu. To mêjte prosím na pamêti.
Základní cviky versus izolované: Oba dva typy cvikû mají v tréninku
svoji dûležitost a opodstatnêní. Jako nejlepší þešení se jeví zaþazení
nêkolika základních cvikû na zaçátek tréninku, kdy máte nejvíce sil, a k
nim pþidat na konci nêkterý z izolovaných cvikû - podle toho, v jaké çásti
pþípravy se nacházíte, zvolte jejich množství. Jednoduše þeçeno: základní
cviky Vám pomohou ke svalûm, kdežto izolované Vám pomohou nabyté
svalstvo zkvalitnit a vyrýsovat. Vyloženê se nabízí pþirovnání: díky
základním cvikûm postavíte velký bytelný dûm s pevnými základy, a
izolované cviky Vám tento dûm pomohou zkrášlit. Už chápete? Doufáme,
že ano. Již tedy víte, kam zamíþíte pþi pþíští návštêvê posilovny? Ke kladkám,
nebo ke stojanu na dþepy?
Na závêr se rozlouçíme památnou vêtou nejslavnêjšího kulturisty všech
dob Arnolda Schwarzeneggera: „To nejlepší, co mûžete udêlat pro svoje
zdraví, je cviçit“
cviçit“.. Veškeré Vaše dotazy mûžete smêþovat na náš e-mail:
osobnitreneri@seznam.cz
osobnitreneri@seznam.cz, pþípadnê mûžete také navštívit naše stránky:
www.osobnitreneri.eu
www.osobnitreneri.eu.. Pþíští çlánek ponese název: Bolesti zad.
Osobní trenéþi Jan Herzig a Mgr. Lucie Drábková (text a foto)

