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Olympijská šampionka to ještě nebalí

MARTINA SÁBLÍKOVÁ
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Vážené kolegyně a kolegové,
tělocvikáři, trenéři a fanoušci školního sportu,

6 Hvězda Martina Sáblíková
rozhovor o sportu a o životě

dovolte mi, abych vás jménem svým i jménem
Výkonného výboru Asociace školních sportovních
klubů České republiky pozdravila a popřála vám
vše dobré.
Končí rok 2017 – rok vyplněný řadou úspěchů
českého školního sportu, na jehož rozvoji se podílíte
především vy. Dovolte mi proto, abych vám
poděkovala: děkuji vám za nezměrné úsilí, se kterým
se věnujete rozvoji školního sportu, děkuji vám
za obětavost při výchově malých sportovců, děkuji vám
rovněž za prosazování zásad fair play na školních
sportovních kolbištích. Asociace je právem hrdá
na skutečnost, že jejími členy jste právě vy, kteří tvoříte svou prací mohutnou základnu
dětských pohybových aktivit.
Dovolte mi vyslovit mé přání: přeji nám všem, členům Asociace školních sportovních
klubů ČR, úspěšný nový rok – úspěchem v něm nechť jsou nejen vítězství ve sportu,
ale především vítězství v životě osobním a profesním.

HVĚZDA

ODLOŽENÝ KONEC

že na to opravdu nemám moc času. Takže
jsem na Palestře stále v prváku. Školu chci
dodělat, ale teď na ni nemám opravdu čas.
Já bydlím ve Žďáru, škola je v Praze, a když
mám po sezoně trochu volno, tak si chci odpočinout a ne hned skočit do auta a jet na
zkoušky nebo doučování po dálnici D1.
A pak se ještě rychle vracet na odpolední
trénink.

„Ještě nic nebalím, motivaci mám velkou“, říká trojnásobná olympijská
vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková.
ěkdy ve třinácti letech jí trenér
řekl, že vyhraje olympiádu. Nekecal. O 10 let později ve Vancouveru se tak stalo. Martina
Sáblíková v Kanadě vystoupila na nejvyšší stupínek dokonce dvakrát a ještě
k tomu ukradla soupeřkám bronz na
trati, která je na ni krátká – jen 1500
metrů.
Teď je Martině třicet, ovšem ještě zdaleka nekončí. Pořád má motivaci porážet
soupeřky a vyhrávat. Třeba na únorových
OH v Pchjongčchangu, nebo i o čtyři roky
později v Pekingu. A mimochodem,
i v tom zápřahu studuje vysokou...

N

Vzpomeneš si ještě, jaké to bylo ve
škole?
Na školu vzpomínám docela ráda, hlavně
na své začátky. Malé dítě to vnímá trošku jinak, protože se učí číst, psát, což
jsou pro něj strašně zajímavé věci. Zato
konec základní školy bere dospívající
mládež jinak, jakože tam musí chodit
z donucení. Od páté do deváté třídy je to
pro děcka těžké. Tak jsem to cítila já.
(smích)
Co tě napadlo nedávno, když jsi vedla
poprvé do školy své sourozence – dvojčata Báru a Martina?

Sleduješ Facebook a další sociální sítě?
Jsi „in“?
Tak vytrvale na síti nejsem, nemám na to
tolik času. Ale Facebook mám, už kvůli fanouškům. Aby věděli, kde se pohybuju, co
dělám. To samé Instagram. Ale nejsem ten
blázen, který by živě vysílal, přidával na síť
fotky s ouškama, což jsem viděla u těch
mladších.

Pro mě bylo hodně emotivní, když usedli si
do lavice, dostali žákovskou a ostatní věci.
Měla jsem to umocněné tím, že chodí do té
samé školy, kterou jsem navštěvovala i já.
Teď tam mají moji velkou fotku, a když se ti
dva před ní postavili a spustili: Jé, tady jsi
chodila do školy, tak mě to pohladilo na
duši.
Vzpomínáš na svou první tašku?
Asi jako každá holka jsem měla nějakou růžovou nebo červenou, ale úplně přesně si
to nevybavuji.

Kolik je za tvými úspěchy procent talentu a dřiny?
Té dřiny je tam hodně. A jak se říká, i když
má někdo talent, musí ho rozvíjet. Jinak

Měla jsi oblíbené předměty?
Tělocvik, a to mi zůstalo do teď. A přestávky se svačinou, oběd. (smích) Hodně
brzy, asi v šesté třídě, jsem začala jezdit
pryč. Když jsem se pak vrátila, musela jsem
se všechno doučovat. Což bylo těžší, ale naštěstí mi pomáhali rodiče i učitelé. Vypořádávala jsem se s tím hodně těžce, ale pár
předmětů mě bavilo.

učitelé. Všichni mi pomáhali. Přišla jsem do
školy a měla psát za tři hodiny zkoušku,
sedla jsem si do lavice a oni mi pomáhali, vysvětlili mi učivo. A když tahle třída odešla,
chodila jsem na doučování a zkoušky jen do
kabinetů, další spolužáky jsem už neměla.
Maturovala jsi před OH ve Vancouveru, měla jsi větší nervy než potom
na olympijské dráze?
Bylo to těžké. Navíc, já chtěla maturitu oddálit, abych ji mohla dělat až po olympiádě.
Nicméně všichni mi říkali, ať ji udělám před
Vancouverem, aspoň na ni nebudu myslet
a nebude mě tížit. Před tím jsem je kvůli
tomu neměla ráda, ale zpětně jim musím
poděkovat. Po červnové matuře jsem šla do
olympijské sezony s čistou hlavou.

A neměla jsi nějaký průšvih? Alespoň
malý?
Těch bylo hodně, na základní škole jsem se
zastávala mladších. Musím se přiznat, že
jsem mlátila malé hokejisty, kteří ubližovali ostatním. (smích)
Ty, taková štíhlá dívka?
Ne, že bych se s nimi vždycky pouštěla do
opravdové rvačky. Ale třeba když dělali
něco, co se mi nelíbilo, sebrala jsem jim
před školou třeba kšiltovku a běžela s ní až
na náměstí. Tam jsem ji pověsila na strom
a utíkala zpátky. Pak si na mě dávali pozor.

Bála ses nějakého předmětu?
Z předmětů jsem strach neměla, spíš z nějakých otázek. Všude si člověk najde něco, co ho
zajímá a pak jsou tam věci, které ho nebaví.
Já jsem maturovala ze ZSV (základy společenských věd) a tam jsou otázky z politologie.
A pro mě, odpůrce politiky, to bylo něco.

Sportovní gympl byl nejspíš jasnou
volbou…
Ono by to asi jinak nešlo. Normální školu
bych nedala, s tím, jak jsem přes sezonu
byla pořád pryč. Ale jsem hrozně ráda, že
jsem na té sportovní škole mohla být,
protože tam pro mě dělali první poslední. A když jsem se vrátila domů, tak
neexistovalo, že by mi nějaký profesor
s něčím nepomohl. Za to jsem jim
vděčná.

Jaké to je, když si vrcholový sportovec
vytáhne otázku o dopingu?
Původně jsem myslela, že jsem si vytáhla
první pomoc. To by bylo těžší než doping.
Začala jsem lehce zmatkovat. Zaměnila
jsem otázku 24 s tou, která měla číslo 25.
Na potítku to pak bylo docela fajn.
Měla jsi v plánu vysokou školu, dalo se
při tvém tréninkovém vytížení zvládat další učení?
Na vysokou pořád chodím, tedy párkrát za
rok do školy přijdu. Jenže musím přiznat,

Gymnázium ti i tak trvalo déle, než je
běžné...
Se svou první třídou jsem došla až do čtvrťáku, takže se mi neměnili spolužáci ani
6

začne upadat. Samozřejmě, talent tam nějaký musel být, jinak by se mi spousta věcí
nepodařila. Na procenta si to netroufnu
odhadnout, ale kdybych využívala jen ten
talent a nemakala, tak to bude špatné.
Držíš dietu, jíš zdravě, nebo ráda sáhneš po tučnějším soustu?
Jak kdy. Během závodní sezony jím saláty,
těstoviny, občas nějaké maso, což člověku
mnohdy leze krkem. Takže po sezoně přijedu domů a cpu se klasickými českými
jídly, na která mám chuť celou sezonu.
Během přípravy pak jdou kila dolů a snažím se jíst zdravě. Ale občas, když potřebuju doplnit kalorický deficit, tak si dám
i něco z fast foodu.
Co posloucháš? Čteš? Nebo stále usínáš u filmů?
Občas si najdu nějaký film, na který se chci
kouknout a pak u něj usnu. To je pravda.
A pár knih jsem poslední dobou přečetla,
jenže to moje čtení... Většinou jsem po tréninku tak unavená, že vytuhnu u první
stránky. A knihu pak čtu měsíc, dva i tři.
Kdy tě uchvátily brusle? Hrála si
slušně basketbal...
Basket mě hodně bavil. Ale pak přišly do
módy kolečkové brusle, také jsem jedny dostala. Shodou náhod mamky kámoška, teď
už manželka trenéra, k nám přišla i s Petrem na návštěvu. Bavili se o bruslení
a nějak to upekli. Takže jsem přišla jednou
na trénink a už jsem tam zůstala.

„

“

>>>

Když má
někdo talent,
musí ho
rozvíjet
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SPORT INVEST
Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.
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LETEM ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM SVĚTEM
PODZIMNÍ VÍTĚZKY A VÍTĚZOVÉ REPUBLIKOVÝCH FINÁLE

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
(11. 10. Kolín)
Žákyně i žáci: ZŠ Englišova Opava

STŘEDOŠKOLSKÝ
ATLETICKÝ POHÁR

STOLNÍ TENIS – POHÁR AŠSK

(10. 10. Břeclav)

(21. – 22. 11. Vlašim)

Dorostenky: Gymnázium Trutnov, dorostenci: SPŠ Tábor

Dorostenky: OA Vlašim, dorostenci: Slezské gymnázium Opava

BASKETBAL 3x3
– POHÁR AŠSK
(27. – 28. 11. Jindřichův Hradec)
Dívky: Sportovní gymnázium
Ludvíka Daňka Brno,
chlapci: Gymnázium
Jiřího Wolkera Prostějov
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HÁZENÁ – POHÁR AŠSK
(30. 11. – 1. 12. Rožnov pod Radhoštěm)
Chlapci: VoŠ a SPŠ Žďár n. S.

TEAMGYM JUNIOR
– POHÁR AŠSK
(1. – 2. 12. Třebíč)
Junior 0 a Junior I: 31. ZŠ Plzeň,
Junior II: 11. ZŠ Frýdek Místek

STOLNÍ TENIS
– POHÁR AŠSK
(4. – 5. 12. Holice)
Dívky: ZŠ a MŠ Ratíškovice,
chlapci: ZŠ Boženy Němcové Litoměřice

HÁZENÁ
– POHÁR AŠSK
(5. – 6. 12. Most)
Dívky: Podkrušnohorské
gymnázium Most

HVĚZDA

ODLOŽENÝ KONEC
„Ještě nic nebalím, motivaci mám velkou,“ říká trojnásobná olympijská
vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková.
ěkdy ve třinácti letech jí trenér
řekl, že vyhraje olympiádu. Nekecal. O 10 let později ve Vancouveru se tak stalo. Martina
Sáblíková v Kanadě vystoupila na nejvyšší stupínek dokonce dvakrát a ještě
k tomu ukradla soupeřkám bronz na
trati, která je na ni krátká – jen 1500
metrů.
Teď je Martině třicet, ovšem ještě zdaleka nekončí. Pořád má motivaci porážet
soupeřky a vyhrávat. Třeba na únorových
OH v Pchjongčchangu, nebo i o čtyři roky
později v Pekingu. A mimochodem,
i v tom zápřahu studuje vysokou...

N

Vzpomeneš si ještě, jaké to bylo ve
škole?
Na školu vzpomínám docela ráda, hlavně
na své začátky. Malé dítě to vnímá trošku jinak, protože se učí číst, psát, což
jsou pro něj strašně zajímavé věci. Zato
konec základní školy bere dospívající
mládež jinak, jakože tam musí chodit
z donucení. Od páté do deváté třídy je to
pro děcka těžké. Tak jsem to cítila já.
(smích)
Co tě napadlo nedávno, když jsi vedla
poprvé do školy své sourozence – dvojčata Báru a Martina?

Pro mě bylo hodně emotivní, když usedli do
lavice, dostali žákovskou a ostatní věci.
Měla jsem to umocněné tím, že chodí do té
samé školy, kterou jsem navštěvovala i já.
Teď tam mají moji velkou fotku, a když se
ti dva před ni postavili a spustili: Jé, tady jsi
chodila do školy, tak mě to pohladilo na
duši.
Vzpomínáš na svou první tašku?
Asi jako každá holka jsem měla nějakou růžovou nebo červenou, ale úplně přesně si
to nevybavuji.
Měla jsi oblíbené předměty?
Tělocvik, a to mi zůstalo do teď. A přestávky se svačinou, oběd. (smích) Hodně
brzy, asi v šesté třídě, jsem začala jezdit
pryč. Když jsem se pak vrátila, musela jsem
se všechno doučovat. Což bylo těžší, ale naštěstí mi pomáhali rodiče i učitelé. Vypořádávala jsem se s tím hodně těžce, ale pár
předmětů mě bavilo.
A neměla jsi nějaký průšvih? Alespoň
malý?
Těch bylo hodně, na základní škole jsem se
zastávala mladších. Musím se přiznat, že
jsem mlátila malé hokejisty, kteří ubližovali ostatním. (smích)
Ty, taková štíhlá dívka?
Ne, že bych se s nimi vždycky pouštěla do
opravdové rvačky. Ale třeba když dělali
něco, co se mi nelíbilo, sebrala jsem jim
před školou třeba kšiltovku a běžela s ní až
na náměstí. Tam jsem ji pověsila na strom
a utíkala zpátky. Pak si na mě dávali pozor.
Sportovní gympl byl nejspíš jasnou
volbou…
Ono by to asi jinak nešlo. Normální školu
bych nedala, s tím, jak jsem přes sezonu
byla pořád pryč. Ale jsem hrozně ráda, že
jsem na té sportovní škole mohla být,
protože tam pro mě dělali první poslední. A když jsem se vrátila domů, tak
neexistovalo, že by mi nějaký profesor
s něčím nepomohl. Za to jsem jim
vděčná.
Gymnázium ti i tak trvalo déle, než je
běžné...
Se svou první třídou jsem došla až do čtvrťáku, takže se mi neměnili spolužáci ani
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že na to opravdu nemám moc času. Takže
jsem na Palestře stále v prváku. Školu chci
dodělat, ale teď na ni nemám opravdu čas.
Já bydlím ve Žďáru, škola je v Praze, a když
mám po sezoně trochu volno, tak si chci odpočinout a ne hned skočit do auta a jet na
zkoušky nebo doučování po dálnici D1.
A pak se ještě rychle vracet na odpolední
trénink.
Sleduješ Facebook a další sociální sítě?
Jsi „in“?
Tak vytrvale na síti nejsem, nemám na to
tolik času. Ale Facebook mám, už kvůli fanouškům. Aby věděli, kde se pohybuju, co
dělám. To samé Instagram. Ale nejsem ten
blázen, který by živě vysílal, přidával na síť
fotky s ouškama, což jsem viděla u těch
mladších.
Kolik je za tvými úspěchy procent talentu a dřiny?
Té dřiny je tam hodně. A jak se říká, i když
má někdo talent, musí ho rozvíjet. Jinak
učitelé. Všichni mi pomáhali. Přišla jsem do
školy a měla psát za tři hodiny zkoušku,
sedla jsem si do lavice a oni mi pomáhali, vysvětlili mi učivo. A když tahle třída odešla,
chodila jsem na doučování a zkoušky jen do
kabinetů, další spolužáky jsem už neměla.
Maturovala jsi před OH ve Vancouveru, měla jsi větší nervy než potom
na olympijské dráze?
Bylo to těžké. Navíc, já chtěla maturitu oddálit, abych ji mohla dělat až po olympiádě.
Nicméně všichni mi říkali, ať ji udělám před
Vancouverem, aspoň na ni nebudu myslet
a nebude mě tížit. Před tím jsem je kvůli
tomu neměla ráda, ale zpětně jim musím
poděkovat. Po červnové matuře jsem šla do
olympijské sezony s čistou hlavou.
Bála ses nějakého předmětu?
Z předmětů jsem strach neměla, spíš z nějakých otázek. Všude si člověk najde něco, co ho
zajímá a pak jsou tam věci, které ho nebaví.
Já jsem maturovala ze ZSV (základy společenských věd) a tam jsou otázky z politologie.
A pro mě, odpůrce politiky, to bylo něco.
Jaké to je, když si vrcholový sportovec
vytáhne otázku o dopingu?
Původně jsem myslela, že jsem si vytáhla
první pomoc. To by bylo těžší než doping.
Začala jsem lehce zmatkovat. Zaměnila
jsem otázku 24 s tou, která měla číslo 25.
Na potítku to pak bylo docela fajn.
Měla jsi v plánu vysokou školu, dalo se
při tvém tréninkovém vytížení zvládat další učení?
Na vysokou pořád chodím, tedy párkrát za
rok do školy přijdu. Jenže musím přiznat,

začne upadat. Samozřejmě, talent tam nějaký musel být, jinak by se mi spousta věcí
nepodařila. Na procenta si to netroufnu
odhadnout, ale kdybych využívala jen ten
talent a nemakala, tak to bude špatné.
Držíš dietu, jíš zdravě, nebo ráda sáhneš po tučnějším soustu?
Jak kdy. Během závodní sezony jím saláty,
těstoviny, občas nějaké maso, což člověku
mnohdy leze krkem. Takže po sezoně přijedu domů a cpu se klasickými českými
jídly, na která mám chuť celou sezonu.
Během přípravy pak jdou kila dolů a snažím se jíst zdravě. Ale občas, když potřebuju doplnit kalorický deficit, tak si dám
i něco z fast foodu.
Co posloucháš? Čteš? Nebo stále usínáš u filmů?
Občas si najdu nějaký film, na který se chci
kouknout a pak u něj usnu. To je pravda.
A pár knih jsem poslední dobou přečetla,
jenže to moje čtení... Většinou jsem po tréninku tak unavená, že vytuhnu u první
stránky. A knihu pak čtu měsíc, dva i tři.
Kdy tě uchvátily brusle? Hrála si
slušně basketbal...
Basket mě hodně bavil. Ale pak přišly do
módy kolečkové brusle, také jsem jedny dostala. Shodou náhod mamky kámoška, teď
už manželka trenéra, k nám přišla i s Petrem na návštěvu. Bavili se o bruslení
a nějak to upekli. Takže jsem přišla jednou
na trénink a už jsem tam zůstala.

„

“

Když má
někdo talent,
musí ho
rozvíjet
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HVĚZDA
MARTINA SÁBLÍKOVÁ
Narozena: 27. 5. 1987 v Novém Městě
na Moravě
Výška/váha: 171 cm/53 kg
Klub: Novis Team
Největší úspěchy: OH –Vancouver 2010 –
zlato na 3000 a 5000 m, bronz na 1500 m;
Soči 2014 – zlato na 5000 m, stříbro na
3000 m; MS – zlato na 3000 m (2007, 2012,
2015, 2016); na 5000 m (2007, 2008, 2009,
2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017); víceboj
(2009, 2010, 2015, 2016); stříbro na 3000 m
(2009, 2011, 2013, 2017); víceboj (2012,
2017); bronz ve víceboji (2011); ME – zlato
ve víceboji (2007, 2010, 2011, 2012, 2016);
SP – 11x vítězka celkového pořadí
Světového poháru, mnohonásobná vítězka
jednotlivých závodů SP.

>>>

Prý ti už ve třinácti trenér Novák řekl,
že vyhraješ olympiádu?
On je hodně motivační typ. Neříká to jen
mně, ale všem, co přijdou. Snaží se je namotivovat, aby se zlepšovali. Upřímně, člověk si nemá klást malé cíle.
Jak je možné, že nemáš tak objemná
stehna jako mnohé soupeřky, ale jsi
štíhlá?
Mám to dané nejspíš geneticky. Když jsem
byla mladší, tak mě to trápilo. Proto jsem
jeden čas hodně chodila do posilovny.
Jenže po čtyřech měsících jsem přibrala
všeho všudy asi tři čtvrtě kila. Tak jsem si
řekla, že to asi nemá cenu a smířila jsem se
s tím, že budu vypadat trochu odlišně od
svých soupeřek.
Umíš přešlapovat doprava?
Umím, ale dá mi to zabrat. Protože po těch
dvaceti letech, co přešlapuju doleva, mi ta
pravá strana dělá problémy i na kole.
Bruslíš líp než Jágr?
To je zajímavá otázka. On má větší dynamiku i sílu, takže by byl ze začátku určitě
rychlejší. Ale je otázka, na jak dlouho.
Těšíš se v létě na led?
Těším. Ale ne hned začátkem léta. Jsem
ráda, že si od něj mohu odpočinout. Ale
když začne být chladnější počasí, tak už
v tom vzduchu cítím led. To už si říkám, že
je ten správný čas.
Jak jsi na tom po velkých úspěších
s motivací?
Motivace je pořád. Mění se soupeřky a chci
jim dokázat, že ještě nepatřím do starého
železa a musí se mnou počítat. A je tam
spousta lidí, kteří ke mně vzhlíží, i když mě
8
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chtějí porazit. To je zvláštní. A pak tu jsou
děcka, která se mnou trénují v týmu. Chci
jim ukázat, že to jde. A aby mě viděla v plné
síle, to jim pomáhá, aby něco podobného
mohla taky dokázat.
Je pravda, že vám trenér ve skupině
zakazoval školní lásky?
Tak zakazoval... Je to spíš z toho důvodu, že
víme, jak to chodí. Jsou různé diskotéky,
člověk se hne jiným směrem. Toho nás chtěl
uchránit, abychom se přestali věnovat
sportu a později nás to nemrzelo. Ale
musím říct, že tenkrát se mi to moc nelíbilo,
ale byl to dobrý tah. Člověku nic neuteče.
Jak vůbec vypadá letní příprava zimní
královny?
Je to pořád to samé – kolečkové brusle,
kolo, posilovna, běhání, skákání. Plány
moc neměníme, protože máme vyzkoušené, že to funguje.
Je to fyzicky náročné?
Je, i když ze začátku této sezony mě Petr
trošku šetřil kvůli kolenu, byla jsem hodně
odpočatá. Pomohlo mi to srovnat si
všechno v hlavě.
Co sis srovnávala v hlavě?
Hlavně jsem přemýšlela o zdravotním
stavu. Jestli na to ještě mám, jestli tělo vydrží. Ale jsem v pohodě, odpočinutá.
Čeká tě čtvrtá olympiáda, jak velký je
to rozdíl, co se týká tvého těla?
Bude to rozdíl, ale těším se stejně. Olympiáda je svátek, uvidíme, jak se bude dařit. Je
pravda, že jsem tenkrát regenerovala rychleji. Ale zase jak jsem teď měla delší volno
a vrátila se do tréninku, tak se mi výkonnost nabírala celkem jednoduše. Kdybych

takhle vysadila ve dvaceti, dostávala bych
se na tuhle úroveň hůř.
Myslíš na OH v korejském Pchjongčchangu víc a víc?
Blíží se čím dál rychleji, takže o hrách přemýšlím víc. Je to zvláštní, teď jsme vyplňovali akreditační formuláře, posílali fotky
a odpovídali na dotazníky, vypisovali cíle.
Navíc jsme letos pracovali na novém designu kombinézy. Těším se na to.
Míváš puchýře, když po létě vklouzneš
do bruslí?
Většinou mě v bruslích strašně bolí chodidla, nedá se vydržet v nich stát. A samozřejmě si zvykám na stabilitu, od kolečkových bruslí se to liší, nůž je užší, bota je
lehčí, takže si pár dní říkám, že na té noze
nic nemám a připadá mi, že lítám.
Jak dlouho ti vydrží brusle?
Nože měním častěji, ale boty už jsem měla
v Soči, ještě to s nimi zkusím. (smích)
Říkala jsi, že plánuješ kariéru do olympiády 2018...
Už se to zase trošku změnilo, odložila jsem
ten můj konec, chtěla bych dál pokračovat.
Myslím, že mohu těm mladším ještě něco
předat, i moje celá rodina mi říká, že bych to
balit neměla. A pokud budu zdravotně v pořádku, tak si to mám užívat, dokud to půjde.
Takže jak dlouho ještě?
Do pětačtyřiceti jezdit nehodlám a ani neslibuji, že budu na příští zimní olympiádě
2022 v Pekingu, ale touhle korejskou olympiádou to pro mě nekončí. Pokud se nevyskytne zdravotní problém...
D
TEXT JAN UHLÍK FOTO SPORT INVEST

SPORTOVNÍ LIGA

BITVY O POHÁRY PŘED
TELEVIZNÍMI KAMERAMI
Ohlédnutí za vydařeným 3. ročníkem Sportovní ligy
základních škol o Pohár ministra školství a program
současného čtvrtého ročníku.
tletika, basketbal, florbal, házená, minifotbal, plavání a volejbal – všech sedm disciplín přineslo dramatické souboje,
maximum emocí a skvělou atmosféru.
Soutěž, do níž se zapojilo 154 077 žáků ze
7 175 základních škol a víceletých gymnázií, rozhýbala mládež a stala se vydařenou
přehlídkou zázemí českého sportu i jeho
budoucích hvězd.
Ve všech republikových finále byly k vidění
mimořádné výkony, nasazení, bojovnost či
vůle po vítězství. V pořadatelských městech
měli mladí sportovci k dispozici špičkové zázemí a soutěžili v moderních areálech či halách určených pro vrcholné mezinárodní soutěže. Se zúčastněnými týmy doslova žili také
fanoušci, v převážné většině žákyně a žáci
z místních základních škol, kteří vytvářeli

A
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Ani tentokrát nezapomněli organizátoři
na zapojení současných či bývalých vynikajících českých reprezentantů. Ti se stali
patrony jednotlivých odvětví a inspirovali
děti příkladem či radami. Účastnili se i tzv.
All Star Game, které se konaly vždy na
závěr úvodního soutěžního dne. Školačky
a školáci tak po boku svých velkých vzorů
absolvovali nejrůznější dovednostní soutěže, exhibice a modelové tréninky.
Pořadateli SLZŠ jsou Asociace školních
sportovních klubů, Česká unie sportu
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich propojením se podařilo vytvořit mimořádný produkt, který se stává
jedním z pilířů českého sportu.
V současné době už probíhá 4. ročník
Sportovní ligy základních škol. Opět
v něm budou žáci soutěžit v sedmi sportovních odvětvích na špičkových sportovištích pod patronací osobností jednotlivých sportů.
D

báječné a bouřlivé prostředí. Bitvy o poháry
často strhly i představitele místních a krajských samospráv, kteří patřili k tradičním
podporovatelům projektu.
Velkým zlomem v prezentaci Sportovní
ligy v uplynulém ročníku byl vstup České
televize jako generálního partnera projektu. Prostřednictvím přímých přenosů
ČT sport odvysílala rozhodující fáze všech
republikových finále. Živá vysílání televizní moderátoři doplňovali o zajímavé
rozhovory a komentáře odborníků. Sportovní liga se tak všem fanouškům prezentovala v kvalitě seniorských soutěží a pro
špičkový mládežnický sport znamenala jedinečnou reklamu.
Klíčovým mediálním partnerem projektu byl také Deník, který poskytl prezentaci soutěží obsáhlý prostor. Jeho redaktoři publikovali rozhovory s mladými
sportovci či jejich portréty a seznamovali
čtenáře s oporami školních družstev právě
z jejich regionu.
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IV. ročník Sportovní ligy ZŠ 2017/2018 – republiková finále
sport
florbal
házená
basketbal
minifotbal
volejbal
atletika – Pohár rozhlasu
plavání

termín 2018
19. – 20. 3.
19. – 20. 4.
25. – 26. 4.
24. – 25. 5.
31. 5. – 1. 6.
12. 6.
20. 9.

www.sportovniligazs.cz

republikové finále
sportovní hala Jižní Město, Praha
6. ZŠ Pionýrů, Frýdek Místek
sportovní hala Armex BK Děčín
fotbalový stadion 1. FC Slovácko, Uherské Hradiště
hala míčových sportů, Karlovy Vary
atletický stadion, Olomouc
bazén Slovany, Plzeň

www.facebook.com/sportovniligazs

patron
Tom Ondrušek, Dominika Kubišová
Vojtěch Petrovský, Lenka Roháčková
Robert Landa, Tereza Vorlová
Michal Sadílek
Ondřej Hudeček
Michaela Hrubá
Simona Baumrtová
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McDONALD’S CUP

NÁVŠTĚVA V TURÍNĚ,
START V PRAZE
Minulý 20. ročník fotbalového McDonald’s Cupu uzavřela
návštěva vítězů na zápase Juventusu v Turíně, nový 21. ročník
otevřel již tradiční seminář organizátorů a partnerů turnaje.

Kluci z Hradce byli v Turíně i mediálními hvězdami
12
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Pavel Nedvěd rozdal spoustu autogramů

Pavel hostům představil šatnu Juventusu

Svatava Ságnerová (AŠSK ČR)

Zuzana Svobodová (McDonald’s ČR)

Jiří Ponikelský (Česká televize)

Jaromír Zmrhal (Slavia Praha)

íte, co mají společného Vladimír Darida, Tomáš Necid, Tomáš Kalas,
Jakub Rada, Václav Černý, Tomáš
Koubek, nebo Jaromír Zmrhal?
Všichni se v minulých letech zúčastnili
v barvách svých základních škol McDonald´s
Cupu! Největší fotbalový turnaj pro školáky
v Česku vstoupil v září letošního roku už do
svého 21. ročníku a není pochyb o tom, že
mezi osmdesáti tisíci mladých fotbalistů se
také tentokrát objeví talenty, které dorostou
až do reprezentace.
V současné době probíhají v téměř třech
tisících základních škol třídní a školní kola.
Zapojují se do nich hráči ve dvou věkových
kategoriích – mladší (ročníky 2008-2011)
a starší (ročníky 2006-2008). Od konce
března příštího roku bude kvalifikační labyrint pokračovat okrskovými či okresními
koly a krajskými finále. Na jejich hladký průběh a regulérnost dohlédnou okresní a krajští garanti AŠSK. Turnaj vyvrcholí ve dnech
29.-30. května 2018 finálovým Svátkem fotbalu v Ústí nad Labem.
Nejtěžší úkol zřejmě čeká na obhájce
prvenství ze ZŠ Sever v Hradci Králové. Jejich vítězná jízda vyvrcholila drtivou finálovou výhrou nad soupeři z 33. ZŠ Plzeň 11:1.
Noví školští šampioni tak získali vytoužený
pohár, ale to nebylo zdaleka všechno. Patron 20. ročníku, viceprezident Juventusu
Turín a držitel Zlatého míče 2003 Pavel Nedvěd je za odměnu pozval do Turína na
zápas slavné „Staré dámy“ v italské Sérii
A proti Beneventu Calcio a provedl je i zázemím klubu na Allianz stadio. Kluci

V

www.mcdonaldscup.cz

Úřadující šampioni (ZŠ Sever Hradec Králové)
z Hradce Králové si domů odvezli nezapomenutelné zážitky.
Všem pořadatelům, hráčům, trenérům
i pedagogům, kteří se postarali o úspěch 20.
ročníku McDonald’s Cupu, poděkovala na
říjnovém semináři v Praze viceprezidentka
AŠSK Svatava Ságnerová. A pak už přišlo na
řadu představení nadcházejícího, 21. ročníku.
Také on má svého patrona. Stal se jím záložník pražské Slavie i české reprezentace
Jaromír Zmrhal. A že je opravdu znalcem tohoto turnaje a mužem na svém místě, potvrzuje skutečnost, že před několika lety

www.facebook.com/mcdcup/

společně se svými spolužáky ze Žatce vyhrál
krajské finále mladší kategorie.
Sportovní i společenskou atmosféru této
jedinečné fotbalové soutěže podpoří noví
partneři. Česká televize na kanálu ČT sport
odvysílá přímým přenosem finálový zápas.
Průběžné zpravodajství z jednotlivých regionů naleznou čtenáři také na stránkách
Deníku. A aby byli mladí aktéři rozhodujícího duelu jaksepatří vyšňořeni, ušije jim
společnost Puma – oblékající i českou fotbalovou reprezentaci – speciální dresy.
D
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PŘESPOLNÍ BĚH

HONBA ZA POKLADEM
U STŘÍBRNÉHO RYBNÍKA
Malšova Lhota u Hradce Králové byla po roce opět dějištěm
republikového finále v přespoláku Běháme s BK Tour.
a pokladem v podobě pohárů, medailí a dalších cen se vydali nejlepší
školští terénní běžci z celého
Česka, kteří si finálovou účast zajistili v předcházejících kvalifikačních kolech. Závodilo se na okruhu kolem Stříbrného rybníka po travnatých nebo
písčitých cestách s minimálním převýšením v okolí startu, v závodech dle kategorií o celkové délce 1650, 2000, 3150
a 4900 metrů.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – III.
(mladší žáci, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, ročníky narození 2004, 2005,
2006) a IV. (starší žáci II. stupně ZŠ a studenti středních škol ročníků narození
2000, 2001, 2002, 2003).
Vydařené finále se konalo za finanční
podpory Královéhradeckého kraje a pod
záštitou primátora Hradce Králové
Zdeňka Finka, a pod patronací Klubu fair
play Českého olympijského výboru. Hlavními organizátory z pověření AŠSK byly

Z
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Středisko volného času Active ze Žďáru
nad Sázavou a královéhradecká Cestovní
kancelář BK Tour.
První tři družstva v každé kategorii obdržela poháry, diplomy, medaile a další
ceny.
Vylosované družstvo z každé kategorie získalo pro svoji třídu bezplatný poukaz pro 25 osob na třídenní školní výlet
do některého z rekreačních zařízení BK
Tour v Česku dle vlastního výběru.
K tomu všemu si oba vítězné školní
týmy ve starší kategorii IV. vybojovaly
účast na Mistrovství světa středních škol
ISF WSC Cross-country 2018, které se
uskuteční v dubnu ve francouzské metropoli Paříži, kde budou reprezentovat AŠSK
i celé Česko.
A že jim budeme držet palce, to je přece
jasné!
D
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www.assk.cz/down/2017/1020/vysledky-rf-prespolni-beh.pdf

Dívky III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ a MŠ Petřiny – Jih
ZŠ Nám. Míru, Vrchlabí
ZŠ T.G.M., Lomnice nad Popelkou
ZŠ Metelkovo nám., Teplice
ZŠ Englišova, Opava
ZŠ Dukelská, Benešov

Dívky IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SG Ludvíka Daňka, Brno
Gymnázium a SG, Nové Město na Moravě
Lepařovo gymnázium, Jičín
Gymnázium Jeseník
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec
Gymnázium Žamberk

Chlapci III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Evžena Rošického, Jihlava
ZŠ Opava – Kylešovice
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
FZŠ Chodovická, Praha
ZŠ Březové Hory, Příbram

Chlapci IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.activezdar.rajce.idnes.cz/Republikove_finale_v_prespolnim_behu_2017/

Gymnázium Dr. A. Jandy, Jablonec n. Nisou
Gymnázium a SOŠ ekonomická, Vimperk
SG Ludvíka Daňka, Brno
Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kněžnou
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
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KONFERENCE

DVĚ ASOCIACE V TRNAVĚ
Spolupráce české a slovenské asociace školního sportu pokračovala konferencí
u našich sousedů v Trnavě.
aký je současný stav školního
sportu v Česku a na Slovensku?
Jaký je vztah dnešních dětí k pohybu a sportu? Jaké je postavení
učitele tělesné výchovy v dnešní škole
z pohledu rodičů a společnosti?
Na tyto a další otázky mohl dostat odpověď návštěvník celostátní konference
o školním sportu na Slovensku, která se
konala začátkem listopadu ve slovenském
univerzitním městě Trnava.
Na konferenci se představili odborníci
z oblasti pedagogiky a lékařství či zástupci
slovenského ministerstva školství, vědy,
výzkumu a sportu, kteří prezentovali současný stav školního sportu a jeho směřování na Slovensku.
Českou delegaci tvořily viceprezidentka
Asociace školních sportovních klubů Svatava Ságnerová, která vystoupila s příspěvkem na téma školní sport v České republice,
a Blažena Kubíčková, ředitelka Tauferovy
střední odborné školy veterinární Kroměříž, jež realizuje projekt volnočasových aktivit AŠSK s názvem Centrum sportu.

J
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Při této příležitosti deklarovali zástupci
české i slovenské asociace školního sportu
úzkou spolupráci v nastávajícím období
v oblastech vzdělávání učitelů, tělesné výchovy, výzkumu, pohybových aktivit
a sportovních soutěží.
Diskutovalo se například o „oživení“
tradičních mezistátních školních zápasů
ve florbalu a o možnosti rozšíření tohoto
projektu o další sporty i krajiny. Jedním
z nápadů bylo zavedení mezinárodní ligy
pro státy Visegrádské skupiny.
Obě asociace zmínily, že by si zároveň
rády vypomáhaly zajištěním společné dopravy při výjezdech na mezinárodní soutěže. Další možnosti spolupráce spočívají
ve vzájemných školeních, či setkáváních
pedagogických pracovníků v rámci sportovních i mimosportovních školních aktivit. Na závěr setkání přijali zástupci asociací komuniké o vzájemné spolupráci
obou organizací.
D
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ŠKOLENÍ

RADY, KONZULTACE,
UKÁZKY, POSTUPY
Praktické školení hospodářů Asociace školních sportovních klubů
je úspěšně za námi.
oncem listopadu proběhlo na sekretariátu asociace v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy na pražském
Veleslavíně dobrovolné školení hospodářů
AŠSK.
Téměř čtyřhodinový program vedli členové výkonného výboru Roman Kuběna
a Leoš Bím. Praktickou část školení pak
obstaraly hospodářka a revizorka Plzeňské krajské rady AŠSK Helena Česáková
a hospodářka Liberecké krajské rady AŠSK
Eva Bímová.
Radilo se formou jednotlivých konzultací i pomocí praktických ukázek v účetním programu a probíraly se konkrétní
problémy i postupy, jak jednotlivé položky
zaúčtovat.

K
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Dobrý den!
chci vám ještě jednou poděkovat za
perfektní organizaci a průběh sobotního
školení hospodářů.
Podobná školení v minulých letech byla
totiž často dost formální a teoretická. Moc
se vám to povedlo, takhle se mi to líbilo
a myslím, že nejenom mně.
Zdraví
Vladimír Škrabálek, hospodář KR Praha

A že mělo školení úspěch, nám potvrdil
i děkovný e-mail od Vladimíra Škrabálka,
hospodáře z krajské rady Praha, který si

můžete přečíst v boxu. Moc za něj děkujeme – a slibujeme, že v takto praktických
školeních budeme pokračovat!
D
TEXT AŠSK FOTO archiv DTH

LASER GAME

PROCVIČTE SI POSTŘEH!
První ročník nového projektu je úspěšně za námi a mezi školáky populární
Samsung školní laser game liga už pokračuje ročníkem druhým.

drenalinová soutěž pro všechny věkové kategorie v nové herní disciplíně zvané „laser game“. Díky laser
game, se děti zábavně zapojí do náročné sportovní aktivity a procvičí si postřeh
a orientaci jako v žádném jiném sportu.
Minulého premiérového ročníku se účastnilo 589 hráčů v 90 týmech, rozdělených do
dvou kategorií základních a středních škol.
Organizátoři předpokládají, že tyto počty
budou v novém ročníku vyšší.
Soutěží se v šestičlenných týmech, abychom podporovali týmového ducha a spolupráci dětí, protože bez těchto vlastností se neobjedou.
Prostředí, ve kterém se hraje, je unikátní
aréna s množstvím překážek, které děti naučí
orientovat se v prostoru.
Samsung školní laser game ligu sponzorují
a výhry věnovaly společnosti Pepsi, Albi, Surf
Arena, Escape rooms Praha. Společně
s hlavní výhrou, špičkovým Playstation pro
čtyři nejlepší hráče jednotlivých kategorií
budou rozděleny výhry v celkové hodnotě
přes 160 000 Kč.
Ukažte dětem, že tělocvik nemusí být jen
v tělocvičně a přihlaste svou školu nebo třídu
do Samsung školní laser game ligy 2017/2018
a staňte se tak součástí nejžádanější formy
výuky!
D
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ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
V seriálu rozhovorů s klíčovými lidmi Asociace školních sportovních klubů
představujeme Romana Kuběnu, člena výkonného výboru a předsedu
Krajské rady Plzeňského kraje.
e 24 letech se zamiloval do florbalu,
od té doby ho hraje i trénuje. Za tu
dobu naučil „florbalkou“ střílet na
bránu na 600 dětí. Navíc tímto sportem pobláznil celou svou rodinu – manželku
i čtyři děti. Kromě trenéřiny ale zároveň působí jako člen výkonného výboru AŠSK a ředitel Domu dětí a mládeže ve Stodu. Přečtěte
si, jak všechny své role zvládá a jak vidí budoucnost školního sportu.

V

Už 23 let trénuješ florbal, ještě déle ho
hraješ. Jak ses k tomuto sportu vlastně
dostal?
Florbalu jsem propadl, až když mi bylo čtyřiadvacet. Jel jsem tehdy na seminář s reprezentačním gólmanem Romanem Slavíkem, který
mě učil, co to vlastně florbal je. Pobláznil jsem
se tím a spolu s kolegy jsme založili první
oddíl v západních Čechách. Na první trénink
jsme objednali florbalové hokejky ze Švédska.
20 6/2017

Přišlo nám na něj tehdy 50 dětí, hokejky nám
ale nepřišly…
Co jste s těmi dětmi tehdy dělali?
Zařadili jsme atletickou abecedu, posilování
a různé běhací a obratnostní hry v tělocvičně.
Děti to naštěstí neodradilo, vrátily se a týden
na to jich tam bylo ještě víc. Hokejky už taky
dorazily a já od té doby trénuji florbal.
Florbal se stal jedním z nejoblíbenějších
sportů také na školách, proč tomu tak je?
Dítě si najde svoji pozici na hřišti velmi rychle
a dokáže se zapojit do hry téměř hned. Kluci
a holky mohou hrát dohromady, což děti baví.
Navíc je florbal flexibilní – dá se velmi snadno
modifikovat na malou i velkou tělocvičnu, může
se hrát na malé i velké brány, s brankářem i bez
brankáře… Učitel tak umí zapojit celou třídu
a mám zkušenosti, že i ten největší sportovní
„dřeváček“ se do toho míčku nějak trefí.

Jaký byl tvůj největší trenérský úspěch?
Vzpomínám na dva momenty. Když moje
družstvo holek na školním MČR získalo zlaté
medaile. Tři roky předtím holky vždy skončily
v semifinále a ten rozhodující zápas se jim nedařilo zvládnout, až v roce 1997 jsme to dotáhli do konce. Vzpomínám taky na rok 2003,
kdy mi v Kopřivnici při sledování boje o třetí
místo zešedivěly vlasy. Minutu a půl před koncem zápasu jsme prohrávali se Zlínem 6:3.
Vzal jsem si oddychový čas, vyrovnali jsme na
6:6 a na nájezdy pak vyhráli. Od té doby mám
na pravé straně hlavy pramínek bílých vlasů.
Jak děti na sportoviště dostat a jak je
tam udržet?
Zaujala mě statistika, která ukazuje, že před
třiceti lety děti sportovaly v průměru 20
hodin týdně. Před deseti lety už to bylo jen 10
hodin týdně, před dvěma lety to kleslo na tři
hodiny týdně. Přesto si myslím, že dítě do
třetí třídy základní školy má přirozenou radost z pohybu a dokáže se pro pohyb zlákat.
Ať je to štíhlík, nebo tlouštík, dá se s ním pracovat. Pokud děti v tělocviku na prvním
stupni zanedbáme, je těžké je pro sport nadchnout na druhém stupni. Myslím, že kdyby
učitelé tělesné výchovy učili tělocvik už od
druhé třídy základní školy, tak by ten sport
nemusel být pro děti tak nepříjemný předmět
a problémy by se tím podchytily.
Je tedy školní sport budoucností dětského sportu?
V České republice neexistuje koncepce, která
by měla navazující charakter. Každý si hraje na
„svém písečku“ a sportovní organizace pořádně
nespolupracují. Například ve Švýcarsku se děti
hned nespecializují a členy tělovýchovné jednoty se mohou stát snad až od patnácti let. Do
té doby sportují přímo na školách a hrají za
školu ve spolupráci s nějakým oddílem. Členem
oddílu se ale stávají až ve vyšším věku, kdy si
vyberou, kterému sportu se chtějí věnovat.

„

“

Sportovní soutěže
by na sebe
měly navazovat

Není tam takový brzký boj o děti ze strany
svazů, jako je tady. Stejně tak se na tu ranou
specializaci netlačí ve Finsku ani ve Švédsku.
Jaké následky má podle tebe ten český
přístup?
Sice se Česká republika v mládežnickém věku
dokáže vyrovnávat světovým sportovním velmocím, ale v dalším vývoji už nám to chybí.
Děti možná umí perfektně například s hokejkou, ale všestranná obratnost jim schází, což
se strašně špatně dohání. Model Švýcarska či
severských zemí by se mi zamlouval, ale museli
bychom se všichni naučit lépe spolupracovat.
Je i tohle úkol pro AŠSK?
Je to těžké, protože každý svaz vše vidí jen
z hlediska svého sportu a nedokáže se na to
podívat s odstupem jako na větší obrázek.
S některými svazy je spolupráce lepší, s některými horší, s některými žádná. Byl bych ale
rád, kdyby se nám podařilo vzájemnou kooperaci zlepšit.
Co může dělat AŠSK pro to, aby sportovalo stále více dětí?
Jednoznačně by AŠSK měla pomoct tělocvikářům vytvářet lepší podmínky pro sportování na školách. Existují školy, ve kterých je
ředitel bývalý sportovec, v tu chvíli má tělocvikář pozici snazší. Pokud tomu tak není, tak
pro tělocvikáře může být mnohem těžší pro-

sadit si lepší podmínky pro sport na škole. Zároveň by měla umět pomoc po legislativní
stránce, aby měl tělocvikář vše ošetřené a nemusel se strachovat. Prostřednictvím seminářům by zase měla nabídnout pomoc třeba
s aplikováním metodiky.

Pomáhají školní sportovní soutěže rozhýbávat více dětí?
Určitě, v porovnání se soutěžemi jednotlivých
svazů, které jsou především o výkonnosti,
umožňují zapojit mnohem více dětí. Na soutěžích AŠSK jsou i děti, které se sportu v oddílech nevěnují. Najednou se jim ale ve školním sportu zadařilo a díky tomu mohou zažít
atmosféru sportovní soutěže. Potenciál vidím
i v pořádání školních kol, na kterých si atmosféru soutěže mohou vyzkoušet v podstatě
všechny děti. Je škoda, že se často vynechávají. Ideálně by to mělo být tak, že se nejdříve
odehraje školní kolo, z kterého si tělocvikář
vybere své družstvo do okresního finále.
V čem se dají školní sportovní soutěže
ještě zlepšit?
Je skvělé, když se v rámci republikového finále
mohou soutěžící potkat a pobavit se na besedě s českými reprezentanty nebo se povede
zábavný doprovodný program. Úplně jinou dimenzi tomu daly televizní přenosy. Aby svého
syna či dceru viděli táta s mámou zápolit
o titul v televizi, spolužáci se na něj dívali
v přímém přenosu, věděli tak, že něco umí
a chtěli si to třeba díky tomu taky zkusit, to je
něco úžasného. Tímhle směrem se chce AŠSK
vydávat čím dál víc, i když vím, že se to nedá
dělat u každé soutěže…
Do budoucna se chystáte rozšířit Sportovní
ligu základních škol na první stupeň ZŠ.
Dostat ji chcete také do středních škol…
Ta myšlenka spočívá v tom, že by soutěže na
sebe měly navazovat. Dítě by tak mělo s přibývajícím věkem postupovat k podobným
projektům. Pokud se totiž holka nebo kluk
projektu Sportovní ligy zúčastní už od počátku, zvykne si na to. Myslím, že pak budeme
schopni pro soutěže nadchnout i školáky
a školačky na středních školách. Ideální by
bylo, kdybychom byli schopni projekt spustit
už od září 2018, nejprve ale musím najít souhlas napříč kraji. Snad se nám to podaří… D
TEXT AŠSK FOTO archiv Romana Kuběny
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SERIÁL

PRVNÍ POMOC V.
Náš záchranářsko-zdravotnický seriál pokračuje pátým dílem. Opět nabízí cenné
rady, které se mohou hodit.
etní radovánky máme úspěšně za
sebou a na dveře klepou ty zimní.
Kromě radosti z čerstvě napadaného sněhu s sebou nesou také svá
úskalí v podobě poranění pohybového aparátu či poraněné hlavy.
Mílovými kroky se blíží nejkrásnější období v roce. Kromě radosti z dárků mají
děti i dospělí radost ze zimních kratochvílí,
které mají ovšem i své stinné stránky jako
například nejrůznější úrazy. Nejvíce je
úrazů pohybového aparátu, poranění
hlavy a zanedbatelná nejsou ani podchlazení.

L

Pohybový aparát
Do poranění pohybového aparátu spadají
všechny úrazy týkající se šlach, vazů,
kloubů nebo kostí a svalů. Příčinou úrazů
z volnočasových aktivit může být lyžování,
jízda na saních, snowboardech, ale zrovna
tak i vyčerpání. Provází je značná bolestivost, otok, porucha hybnosti.
Mezi nejlehčí poranění vazů patří jejich
natažení. Obvykle vzniká při sportování.
Může však dojít i k natržení či úplnému
přetětí. Postiženo je nejčastěji koleno, rameno, Achillova pata, kotník. Toto poranění je značně bolestivé, spojeno s modřinami, otokem a až nemožností pohybu.
Správnou diagnózu určí vždy až lékař.
V rámci první pomoci je důležitý klid, studené obklady, popřípadě elevace končetiny. S návštěvou odborného oddělení bychom neměli otálet.

Klouby
Poranění kloubů je také častým úrazem
spojeným se sportováním. Nejméně závažným stavem je pohmoždění (jinak také
kontuze). Charakteristickým znakem je
krevní výron a bolestivost. Při podvrtnutí
kloubní hlavice opustí jamku, ale sama se
vrací zpět. Opět je tu bolestivost, krevní
výron, otok a porucha funkce končetiny.
V obou případech je dobré přiložit studený
obklad, zajistit klid, nenašlapovat a raději
vyhledat odborné ošetření. Závažnějším
stavem je vykloubení, kdy hlavice opustí
jamku, ale sama se již do původního stavu
nevrátí. Nejčastěji se jedná o kolenní a ramenní kloub. Poškozená končetina zůstane
ve vynucené poloze. Každá změna působí
velkou bolestivost. Nikdy se nesnažte hlavici vracet zpět. Pouze chlaďte, zanechejte
22
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ve vynucené poloze a zajistěte odbornou
pomoc.

Fraktury
Přímým působením síly na kost vznikají fraktury. Podle porušení kožního krytu je dělíme
na uzavřené a otevřené. Vážnou komplikací
u zlomenin pánve nebo dlouhých kostí je rozvoj šoku, tuková embolie, u otevřených navíc
ještě infekce. Uzavřené zlomeniny chlaďte –
snižuje se tím bolestivost, nikdy nenapravujte
a postiženého dopravte na odborné ošetření.
Jedině RTG odhalí, o jaký úraz se jedná. Otevřené zlomeniny opatrně zajistěte proti
vstupu infekce, kostní úlomky nikdy nezatlačujte. Velká bolestivost ohrožuje postiženého
šokem. Nepodávejte nic ústy, přivolejte ZZS.

Hlava
Častým úrazem, ke kterému může dojít také
na svazích hor, je poranění hlavy. Ještě stále
se najde dost jedinců, kteří podceňují nošení
ochranné přilby. Lebka je sice poměrně odolný kryt mozku, ale ne vždy jej dokáže
ochránit. Lehkou formou poranění hlavy je
otřes mozku (neboli komoce). Vzniká nejčastěji pádem, napadením, ale také při autonehodách. Postižený si stěžuje na bolestivost,
může mít pocit na zvracení nebo může rovnou zvracet, nepamatuje si na události před
a bezprostředně po úrazu. Ne vždy je přítomná krátká ztráta vědomí. Závažnějším
stavem je zhmoždění. To vzniká tupým násilím, může být spojeno s krvácením. Příznaky jsou obdobné jako u předchozího poranění, avšak bezvědomí je delší, mohou se
objevit křeče, postižený může být dezorientovaný. Dalším poraněním je komprese - nejzávažnější stav. Příčinou je úraz – vpáčená
kost, krvácení, otok. Mezi příznaky patří
ztráta vědomí, kterou střídá období lucidní,
nutno kontrolovat!! Dále bolest hlavy, nauzea, zvracení, spavost, částečné ochrnutí,
úplná ztráta hybnosti, změna ve stavu zornic
– jedna je rozšířená, druhá zúžená.
První pomoc u všech stavů je zhodnocení
stavu, zástava krvácení, sledovat základní
životní funkce, KPR, kontrola vědomí.
Pokud je postižený při vědomí, položíme ho
na záda se zvednutou hlavou, jestliže je
v bezvědomí a dýchá – zotavovací poloha,
protišoková opatření a volat zdravotnickou
záchrannou službu.
D
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