
Přílohy 

Příloha 1: Rozhovor s Lukášem Dlouhým 

Úvod 

1) Vzpomenete si na moment, kdy jste se rozhodl, že tenis nebude jen Váš koníček, ale 

stane se hlavní náplní Vašeho života a zároveň Vaším zaměstnáním? Byl někdo, kdo 

Vás od toho zrazoval? 

Rozhodoval jsem se kolem 21 roku. Buďto se zlepším, budu dobrej a bude mě to živit a vydělám 

si tím, anebo to zůstane tak, že jsem si takhle tím tenisem zkazil dětství, tak to zůstane a nikam to 

nepovede. Jako záložní plán jsem měl školu, když bych s tenisem přestal, tak bych šel určitě 

studovat. Nikdo mě nezrazoval, bylo to moje rozhodnutí, rodina mě podporovala, podporuje 

dodnes, musel jsem se rozhodnout sám. Šlo hlavně o to, že tenis stál hodně peněz, tak jsem 

musel zvážit, jestli si tím tenisem vydělám dost na to, abych sebe uživil a zvládl zaplatit vše 

okolo tenisu, trenéra atd. 

2) Vybavíte si, proč zrovna tenis? Hrál ho někdo z Vaší rodiny? 

Tenis hrála o tři roky starší sestra Barbora. Chodil jsem s ní jako malý na tenis, pinkal jsem si 

tam a bavilo mě to. Tak to asi vzniklo. 

3) Pro toho, kdo se tenisem živí, musí být tenis koníčkem a pro někoho je přímo 

drogou. Čím je tenis pro Vás? Došlo k nějakým změnám? Začal jste tenis vnímat 

jinak poté, co vám  

začal vydělávat peníze? 

No tak ze začátku je to taková ta nutná dřina, aby bylo možné ty peníze tím vydělat. Pak už se 

tím ty peníze vydělávají a je to příjemnější. Někdy se chce, někdy ne. Stále je to pro mne více 

práce než koníček. 

4) Nedávno jste se oženil a narodila se Vám dcera, jak to ovlivnilo Váš osobní a 

tenisový život? 

No, že se mi nechce nikde jezdit sám, snažím se brát manželku s dcerou na co nejvíce turnajů to 

jde a i tady to někdy šidím, že bych radši jel domů, než byl na tenise, ale zatím to zvládám. 



 

5) Říká se, že tenis je především o psychice. Jak se charakterizujete po této stránce? 

Považujete se za psychicky odolného? 

Na kurtě jsem cholerik, výbušný, takový trochu blázen. Byl jsem odolný i více, ale myslím si, že 

je to docela dobré a odolný jsem stále. 

6) Při zápasech dochází často k tomu, že aktuální stav je pro Vás nepříznivý a je třeba 

s tím co nejdříve něco udělat. Jak tyto situace řešíte Vy? Máte na to nějakou osobní 

pomůcku, která Vám zaručeně pomůže?  

Tak tam jde spíš o to, co se stane na kurtě. Jestli člověk prohrává o jeden, dva míčky, anebo 

prohrává celý zápas. Když je to o jeden dva balónky, tak se snažit vydržet v tom co dělám, 

protože to dělám dobře. Když je to o víc, tak se snažit dělat všechno možné, ale ne vždycky to 

vyjde. 

7) Tenisová přátelství, partnerství, jaký na to máte názor? Jste zastáncem tenisových 

párů a přátel z tenisového prostředí? Máte mezi tenisty hodně přátel? Je Váš 

nejlepší přítel či přítelkyně z úplně jiného prostředí než je to tenisové? 

No to ale nejsou kamarádi, to jsou protivníci, sice jsme spolu furt, ale každej chce toho druhýho 

porazit, takže to na žádné velké kamarádství není. Ani u toho deblu to neplatí, že musí být ti 

spoluhráči přátelé. 

 

Období před změnou trenéra 

1) Každý profesionální sportovec zažívá období, kdy se mu nedaří, do trénování se mu 

nechce. Vybavíte si, kolik těchto období jste v průběhu své dosavadní kariéry zažil? 

Bývalo to dlouhodobější nebo jen otázka jednoho dne a další trénink už byl plný 

optimismu? 

Tak určitě toho je za mojí kariéru hrozně moc. Trvalo to vždycky tak dva, tři tejdny, že se mi 

nějak nedařilo nebo nechtělo. Poslední takováhle chvíle trvala 2-3 měsíce, nechtělo se mi a už 

sem nevěděl, co s tím. Vždycky mě to ale přešlo, tenis mě zase začal bavit, chybělo mi vyhrávat. 



Vždycky to naštěstí dopadlo dobře. Vždycky to vycházelo ze mne, nemohl za to trenér a jiné 

další věci. 

2) Pojďme se zaměřit na období před změnou tenisového trenéra. Co se ve Vás dělo, 

jak to probíhalo? Cítil jste odpor ke svému trenérovi, k tréninkovým metodám nebo 

i k tenisu jako celku? Měl jste v tu dobu chuť trénovat a soutěžit?  

Tak tahle změna nebyla, že bych trenérovi nevěřil nebo nevěřil jeho metodám. Když se to 

nezlepšuje, tak to nemá cenu lámat přes koleno. Když trenér vidí, že to nejde, nejde odstranit 

chyba, tak vidí, že to má zkonzultovat s jiným trenérem. Buďto to půjde, a když ne, tak se asi 

věnovat někomu jinému, komu to pomůže. Odpor k němu ani k tenisu jsem rozhodně necítil, spíš 

jsem nevěděl jak dál a chtělo to změnu. 

3) Byla myšlenka na změnu trenéra spojená přímo s trenérem nebo zde hrály roli i 

okolnostní vlivy jako rodina, bydliště apod.? 

Určitě ne, já si ani nepamatuju, který trenér předcházel panu Nekolovi před těmi 4 lety, to si 

nevzpomenu. Bylo to spojeno s výsledky a výkonností, ne s trenérem jako osobností. 

4) Souvisela změna trenéra s Vašimi soutěžními výsledky, nebo byla založena na 

osobních pocitech, neshodách s trenérem? 

Souviselo to se soutěžními výsledky, došlo ke stagnaci výkonu, nestoupal jsem delší dobu na 

žebříčku a chtěl jsem s tím něco dělat. 

5) Jaké pocity jste měl v době, kdy jste se blížil finálnímu rozhodnutí trenéra změnit? 

Já si myslím, že to bylo v klidu. Já ho platím a v tomto případě je to na mě. Takže pocity nebyly 

ani negativní ani pozitivní, spíš jsem nevěděl, jak to dopadne, jestli mi to pomůže. 

6) Určitě nad tím člověk přemýšlí delší dobu, není to konec ze dne na den, jen se čeká 

na to, až pomyslný pohár přeteče. Vzpomenete si na den, kdy to přeteklo? Co se 

přesně stalo? Hrál jste ten den? Měl jste trénink, turnaj, zápas? 

To není na momenty, člověk vidí, že to nejde, že tam je blok. Domluvilo se to v klidu, že to 

dotrénujeme, 2-3 týdny a pak se rozloučíme. Rozhodně to nebylo na momenty, ale spíš 

dlouhodobější. 

7) Bylo rozhodnutí pouze Vaše nebo jste ho s někým konzultoval, radil se? 



Tohle to je rozhodně moje věc, jak s tím naložím. S nikým jsem to tedy nekonzultoval. 

8) Jak to probíhalo? Řekl jste trenérovi o svém rozhodnutí přímo na hřišti, z očí do očí 

nebo vše probíhalo prostřednictvím jiných osob, manažera apod.? 

Bylo to po turnaji. Řekli jsme si, že spolu ještě pojedeme na 2-3 turnaje a pak to ukončíme. 

9) Jaké byly reakce Vašeho okolí, Vaší rodiny? Věřili ve správnost Vašeho rozhodnutí, 

podpořili Vás?  

Na to nemá okolí jak reagovat. Je to můj osobní trenér a nikdo to neřešil 

 

Období změny 

1) Jak celý proces probíhal? Měl jste domluveného nového trenéra již předem a pouze 

jste přestoupil od jednoho k druhému, nebo jste ukončil jednu spolupráci a teprve 

hledal trenéra nového?  

Ne, ne, to já nedělám. Napřed se to musí všechno zrušit a pak se to až domluví. Nějakou dobu 

jsem si tak nějak hrál sám. Bylo víc lidí, o kterých jsem si myslel, že by mohli být adepti na 

nového trenéra. Ono to tak nějak pak přijde. 

2) Jak jste se v době změny, přechodu, cítil po herní stránce? Bavil Vás trénink, 

podával jste na tréninku své standardní výkony nebo jste pociťoval určitou změnu?  

Dopad na hru to po 20 letech hraní tenisu nemá. Jsou tady dvě možnosti, buď je člověk 

uvolněnější, anebo ho to ovlivní negativně. Já jsem v tomhle takový uvolněnější, takže mě to 

nějak neovlivnilo.  Trénoval jsem dál, herní výkonnost to neovlivnilo a tenis mě bavil. 

3) Jaké byly vaše osobní pocity, cítil jste díky změně úlevu, či naopak nervozitu?  

Tak určitě jsem cítil úlevu, takže to mělo pozitivní dopad. Když něco nefungovalo, já se toho 

zbavil, tak je dobře, že mě to ovlivnilo pozitivně. 

4) Jak situace vypadala po stránce soutěžní? Předpokládám, že jste po celou dobu 

aktivně objížděl turnaje. Cítil jste se v turnajích hůř, bez stabilní opory? Nebo 

naopak převažovala úleva. Jaké jste měl v té době soutěžní výsledky?  



Turnaje jsem objížděl zvlášť, tak jak jsem měl předem naplánované. Výsledky to také nějak 

extra neovlivnilo. 

5) Vaše okolí muselo nepochybně na Vaše rozhodnutí reagovat. Ať už byly původní 

reakce jakékoliv, podrželi Vás Vaši bližní v náročném období přechodu mezi 

trenéry?  

Jak už jsem říkal, rozhodnutí to bylo moje, rodina mě podporovala, ale okolí nějak extra 

nereagovalo, nebo si to tedy nepamatuji. 

6) Jak vypadal Váš tréninkový den? Doznal nějakých změn nebo jste se držel zažitého 

tréninkového a soutěžního modelu? 

Víceméně je to pořád to stejný. Tam není rozdíl v čase, v náplni tréninku, jde o to, jestli tam ten 

trenér stojí nebo ne. Možná tam může být rozdíl ve výkonnosti jak u mě, tak parťáka. Určitě je 

lepší, když tam někdo stojí a poradí, ale není to tak, že bych bez trenéra hrál údery špatně. 

7) Jaká byla kritéria, na jejichž základě jste vybíral nového tenisového trenéra? 

Koukal jste více na technickou úroveň či spíše na osobnostní charakteristiky nového 

trenéra? Co bylo to, co jste již v žádném případě nechtěl znovu zažít a co naopak 

jste u nového trenéra vyhledával?  

Tak tam je dobré si uvědomit, že za zeptání člověk nic nedá. Tam šlo o to, zeptat se tam, tady 

atd. a dát si dohromady, jak to vychází finančně, kde ten trenér působí, kolik má času. Ale já 

jsem to pak měl rozmyšlený hned. Na to, co já hraju, jsem nepotřeboval trénovat s Beckerem a 

s jinými, u toho deblu je to jiné. V tu dobu jsem ještě neměl rodinu, takže jsem to nemusel nějak 

extra řešit, jak to ovlivní můj osobní život. 

 

Období po změně trenéra 

1) Co následovalo těsně poté, co jste získal nového trenéra, jaká byla hlavní změna?  

Tak tenkrát, když jsme spolu opět začali trénovat, tak jsme spolu ještě někam jezdili, protože to 

bylo výhodné mít trenéra sebou. Pak jsem ale usoudil, že na to, jak na tom jsem teď na žebříčku, 

tak je to hrozně drahé brát trenéra sebou. Je výhoda, že trenér je v Praze, když chci trénovat víc, 

tak trénujeme víc. Trenéra beru jako pomůcku k tomu, abych se zlepšil. 



2) Jak jste se cítil? Přišel pocit jistoty, nové chutě do hry, naděje?  

Tak určitě jsem cítil větší energii do tenisu, ale tady zrovna ta změna přístupu nebyla kvůli 

trenérovi, já jsem ten tenis chtěl hrát. Proto jsem ho taky vzal, protože jsem chtěl hrát. 

3) Změnil jste nějakým způsobem svůj přístup k trenérovi, způsob komunikace atd. na 

základě Vašich předešlých zkušeností? Snažil jste se kupříkladu vyvarovat určitého 

chování či chyb, které jste dříve s trenérem neuhlídali?  

Tak velký rozdíl to byl, protože tehdy jsem byla mladý, bylo mi kolem dvaceti a byl na mě 

mnohem přísnější a víc do tenisu zažraný. Tenkrát byl mladší i on, vidím na něm, že už také 

stárne, tak do toho dával hrozně moc energie. Ted už je starší, měkčí, má vnučku, vidím to na 

něm, že už není tak přísný, a taky by ta přísnost na mě už neměla takový vliv. Podle mě je 

nejlepší trenér pro mladé hráče mezi 16-22 lety. Ten jeho přísný přístup platí na mladé hráče, 

kteří poslouchají na slovo a hodně se naučí, na nás staré už to moc nejde. Komunikace je teď 

mezi námi jednodušší, lepší, snadnější. 

4) Jaké byly Vaše soutěžní výsledky v období následujícím po změně trenéra, jak jste 

se v turnajích cítil?  

Tak tam to šlo hodně dolů, klesnul jsem hodně na žebříčku, za což on nemohl a pak, když to šlo 

nahoru, tak za to asi on taky úplně nemohl, ten tenis hraju já, ne on. Určitě jsem se s ním zlepšil, 

ale pak jde hlavně o hráčovu hlavu a jeho psychiku. Myslím si, že on nemůže za to, jestli hraju 

blbě nebo ne. My to natrénujeme, ale je na mě, abych to, co jsme natrénovali, ukázal na kurtě. 

No myslím si, že jsem začal jít nahoru teprve před rokem a teď jsem tak ve třetině toho, co jsem 

byl. 

5) Z pohledu tréninku, přišlo mnoho změn? Změnili jste s novým trenérem tréninkové 

postupy, přístup k přípravě, celý systém přípravy na turnaje, nebo jste měl své 

vyhovující zajeté postupy, které jste do velké míry nadále využíval?  

Tak jak jsem říkal, není tak přísný, nejezdíme spolu na turnaje. On si jede stále svoji linii, které 

jsem věřil tehdy v těch 16 letech a věřím jí i teď. Samozřejmě sleduje ten trend tenisu a pozoruje, 

ale stále trénujeme jeho stylem. Je možné, že třeba časem něco změní, uvidíme. 

6) Jak v současném okamžiku, s odstupem času, hodnotíte své rozhodnutí? Co Vám do 

hry a života celkově přineslo?  



Tak rozhodně to hodnotím pozitivně. Když by to nefungovalo, tak už s ním netrénuju. Takže 

si myslím, že jsem se rozhodl správně. Ale třeba tenhle rok jsem ho viděl 3 týdny. Byl jsem 

měsíc v Austrálii, Jižní Americe, týden v Doze, takže jsem tu teď chvíli. Vždycky si zavoláme, 

až přijedu a potrénujeme spolu. 

7) Máte s novým trenérem vytyčené konkrétní soutěžní cíle? Jak se Vám je daří zatím 

plnit? 

Tak cíle konkrétní nemáme. Cílem je vyhrávat a posouvat se na žebříčku co nejvíce vzhůru. 

8) Jak se k Vašemu soutěžnímu tempu a výsledkům staví Vaše manželka, podporuje 

Vás v další vrcholové kariéře? A co Vaše rodina?  

Já mám ze svého okolí velkou podporu. Všichni respektují, že hrát tenis je mé rozhodnutí a že ho 

budu hrát tak dlouho, jak mě to bude bavit a půjde mi to.  

 

Závěr 

1) Jste úspěšný především ve čtyřhře, přemýšlel jste někdy nad tím, proč právě Vám 

tak čtyřhra jde? 

Ani nevím, poté co jsem začal hrát s Pavlem Víznerem, tak mi to nějak sedlo. Potom už nebyl 

čas se věnovat dvouhře a musel jsem tedy u toho zůstat. 

     2) Jak trávíte volný den bez tenisu? Co nejraději děláte, když máte volno? 

Nejraději jsem s manželkou a dcerkou. Rád ležím, odpočívám. Teď jsem začal hrát beach tenis, 

to mě baví. 

      3) Jste otcem malé Emy, až za Vámi za pár let přijde, že chce být jako Vy a hrát tenis, 

budete ji v tenise podporovat nebo ji budete zrazovat? 

Tak když přijde sama, že chce hrát, tak ji podpořím a nebudu ji od toho zrazovat, ale rozhodně jí 

do toho nebudu nutit. 

     4) Co byste vzkázal mladým tenisovým nadějím, které sní o úspěšné tenisové kariéře, 

máte pro ně nějaký tajný recept? 



Ať makaj, vydrží to do těch 20 let, kdy se to láme a uvidí se, jestli bude hrát. At si hlavně 

vyberou, jestli to chtějí dělat nebo ne, protože jim to vezme veškerý volný čas a musí tomu 

hodně obětovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2: Rozhovor s Janem Langerem 

Úvod 



1) Jane, vzpomenete si, kdy jste měl poprvé v ruce tenisovou raketu? Vybavíte si, kolik 

Vám bylo let a kde to bylo?  

No, byly mi asi 4 roky. Chodili jsme s bráchou a tátou jen tak pinkat o kotelny. Vzpomínám si, 

že jsme hráli, dokud nás pan kotelník nevyhnal. 

2) Vybavíte si, kdy jste se rozhodl, že se tenisu budete věnovat naplno? Byl někdo, kdo 

Vás od toho zrazoval? Rodina Vás podporovala? 

Já jsem se nerozhodoval. Tenis mě bavil, tak jsem se mu intenzivně věnoval a s dobrými 

výsledky rostla chuť. Táta byl nadšený a všude s námi na turnaj jezdil a povzbuzoval nás. 

3) Vybavíte si, proč zrovna tenis? Hrál ho někdo z Vaší rodiny? 

Byla to spíše náhoda. Táta měl doma dvě tenisové rakety a vymýšlel sport pro mého staršího 

bratra a volba padla na tenis. 

4) Tenisový život není jednoduchý. Dokázal byste říci tři věci, které Vám tenis vzal a 

tři věci, které Vám naopak dal?  

Tenis mi vzal spoustu času, dětství a kamarády. A co mi dal? Spoustu zážitků, úspěchů a 

možnost studia v Americe. 

5) Studoval jste díky tenisu vysokou školu ve Spojených státech Amerických, 

vzpomínáte na to někdy? Vrátil byste se tam zpátky? 

Vzpomínám na to rád, byly to hezké 4 roky. Poprvé jsem v individuálním sportu prožíval 

intenzivního tenisového ducha, který k univerzitnímu tenisu patří. 

6) Říká se, že tenis je především o psychice. Jak se charakterizujete po této stránce? 

Považujete se za psychicky odolného? 

Vždycky o mě říkali, že jsem na tenis moc hodný, že se takto nemůžu prosadit. 

7) Při zápasech dochází často k tomu, že aktuální stav je pro Vás nepříznivý a je třeba 

s tím co nejdříve něco udělat. Jak jste tyto situace řešil Vy? Máte na to nějakou 

osobní pomůcku, která Vám zaručeně pomůže?  

Snažil jsem se dělat vše pro to, abych to změnil a otočil ten zápas. Prostě se zakousnout a dřít 

míček od míčku. 



8) Tenisová přátelství, partnerství, jaký na to máte názor? Jste zastáncem tenisových 

párů a přátel z tenisového prostředí? Máte mezi tenisty hodně přátel? Je Váš 

nejlepší přítel či přítelkyně z úplně jiného prostředí než je to tenisové? 

Tenis mi dal hodně přátel, se kterými se stýkám i mimo. S přítelkyní člověk musí mít společné 

zájmy a koníčky, tak mi nepřijde na tenisových párech nic zvláštního a neobvyklého, vlastně 

takový ideální stav. 

 

Období před změnou trenéra 

1) Studoval jste sportovní gymnázium v Praze, pravidelně trénoval na pražském 

Olympu, i přesto jste však nedosahoval takových výsledků jako roky předtím, jaký 

to mělo dopad na Vaši psychiku? Přemýšlel jste, co bude dál? 

Ztratil jsem motivaci, protože jsem najednou s lidmi, které jsem v pohodě porážel a teď jsem 

prohrával. Pro mě nebylo úspěchem udělat pár kol, já jsem byl zvyklý vyhrávat. Neměl jsem 

motivaci. Byl jsem trochu vyhořelý. Často jsem přemýšlel, že skončím, ale bylo mi to pak 

vždycky líto, to všechno zahodit. 

2) Zvažoval jste, že s tenisem skončíte? Nebo jste snil o tenisové kariéře? 

Jako malý jsem snil o tenisové kariéře, ale brzy jsem si uvědomil, že šance je minimální, tak 

studium byl jasný cíl. 

3) Jak na pokles výkonnosti reagoval Váš tehdejší trenér? Dával Vám najevo, že se 

Vaše výkonnost zhoršila? 

Já jsem trenéry měnil strašně často a upřímně, mi přišlo, že jim to je jedno, že byli rádi, že mají 

koho trénovat. Byli to kluboví trenéři. 

4) Tenis jste hráli společně s Vaším bratrem, jak na tom, co se týče výkonnosti, byl on? 

Byl na tom lépe než vy? Nebylo to pro Vás frustrující být ten druhý? 

Za mlada to frustrující bylo, být druhý, ale časem jsme se vyrovnali a byl jsem lepší já. 

5) Vaše změna trenéra nesouvisela s neshodami s trenérem, ale z důvodu studia. 

Vzpomínáte si na moment, kdy Vás poprvé napadlo, že byste mohl tenisu využít a 

získat tak stipendium na některé z amerických univerzit? 



Já si to úplně nevybavuju. Myslím si, že táta to někde četl a chtěl do Ameriky dostat nejstaršího 

bratra Petra. Ale Petr se bál, nikam nechtěl, tak tátovy snahy ztroskotaly. A přišlo mi, že ho to i 

zklamalo. Tak jsem si dal za cíl, že já do té Ameriky půjdu. 

6) Jak na to reagovalo Vaše okolí? Zrazoval Vás od toho někdo? Měl jste podporu 

rodiny? 

Táta měl radost, mamka s babičkou měly strach, brácha Radek tomu nevěřil, ani kamarádi. Když 

už to bylo vše potvrzené, tak tam najednou chtěli všichni taky 

7) Jak na Váš nápad reagoval tehdejší trenér? 

Upřímně, jemu to bylo celkem jedno, ale fandil mi. 

8) Jaké byly Vaše další kroky? Co vše jste musel udělat pro to, aby Vás na univerzitu 

přijali?  

Musel jsem kontaktovat spoustu univerzit, natočit video, rozposlat ho. Udělat si anglické 

zkoušky a co nejlépe se prezentovat. 

9) Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že Vás přijali? Vzpomínáte si, co pak 

následovalo? Měl jste radost nebo naopak strach, obavy?  

Měl jsem smíšené pocity, těšil jsem se, ale bál jsem se. Do té doby jsem vlastně v zahraničí 

nikdy nebyl, ani jsem nikdy neletěl v letadle. 

10) Bylo definitivní rozhodnutí pouze na Vás nebo jste se s někým radil? Co na to Váš 

bratr, záviděl Vám? Chtěl jít s Vámi také? 

Rozhodnutí bylo na mně, ale radil jsem se doma. Brácha mi to záviděl, chtěl jít taky, ale do 

poslední chvíle si myslel, že mi to nevyjde. 

11) Jakým způsobem to ovlivnilo Váš osobní život? Měl jste v tu dobu přítelkyni? Jak 

na to reagovala?  

Přítelkyni jsem měl, dali jsme se ale dohromady těsně předtím, řekli jsme si, že to zkusíme. Tak 

ona to věděla, že jedu pryč, byla smířená se vztahem na dálku. 

 

Období změny 



1) Jak probíhaly měsíce před Vaším odjezdem? Vše bylo rozhodnuto, potvrzeno, jak 

na to reagoval Váš tehdejší trenér? 

Fandil mi, já už jsem v té době tolik s trenérem netrénoval, chodil jsem spíš hrát se spoluhráči z 

Olympu. 

2) Chodil jste stále na tréninky, nebo jste se tenisu věnoval méně? 

Tenisu jsem se věnoval méně, šel jsem si zahrát, jak se mi chtělo, jednou týdně. 

3) Jezdil jste v tu dobu po turnajích, hrál jste mistráky? 

Mistráky jsem hrál, dokonce extraligu. Pamatuji si na zápas proti Robinu Vikovi. Na turnaje 

jsem nejezdil. 

4) Jak na Vaše rozhodnutí reagovalo okolí? Spoluhráči, přátelé, myslíte si, že byl 

někdo, kdo Vám to nepřál? 

Těch, co mi to nepřáli, bylo, bohužel, hodně, ale moji nejbližší přátelé mě podporovali 

5) Nakonec jste do USA nejel sám, ale společně s Vaším spoluhráčem. Spadl Vám 

kámen ze srdce, že na to nebudete sám? 

No to ano, měl jsem strach být sám v cizí zemi, byl jsem rád, že tam budu mít nějakou oporu. 

6) Byl jste před odjezdem v kontaktu s Vaším budoucím trenérem? Jaký byl Váš 

původní pocit?  

No tak byl jsem s ním v kontaktu, on byl ta osoba, přes kterou jsem se tam dostal. Přišel mi 

přátelský, takový ten americký trenér. 

7) Co všechno jste o univerzitě a Vašem studiu věděl dopředu? 

Věděl jsem, dá se říci všechno, vše jsem si našel na internetu, ale spíš o studiu, o tom College 

tenisu jsem moc nevěděl. 

8) Vybavíte si první setkání s Vaším novým trenérem? Co jste si o něm myslel?  

Poprvé jsem se s ním potkal na letišti, když pro nás přijel, byl oblečený v tenisovém a nerozuměl 

jsem mu skoro nic. 

 

9) Jak Vás přijali spolužáci, spoluhráči? 



To bylo super, taková rodina. Tenis nebyl individuálním, ale kolektivním sportem 

10) Jak probíhal Váš běžný den? Kolik jste měli tréninků za den? 

No, když se blížil vrchol sezony tak jsme chodili ráno běhat a odpoledne hrát. Jinak jsme hráli 

jednou denně. 

11) Jaké byly hlavní rozdíly mezi Vaším předešlým českým trenérem a novým 

americkým coachem?  

V Čechách ty tréninky organizoval trenér, kdežto v Americe to bylo na nás, co budeme hrát. 

Rozdělili jsme se vždycky na kurty a hráli, co jsme potřebovali. 

12) Zaznamenal jste velké rozdíly v tréninkových metodách amerického trenéra? 

Čekal jsem, že to bude super americký coach, ale on nás vůbec netrénoval. Ani neměl sebou 

raketu, jen tam přijel a nechal nás hrát. Očekával, že jsme již hotoví hráči. 

13) Jak na tom byla Vaše výkonnost, měla pod novým vedením vzrůstající tendenci? 

Spíše jsem se držel na úrovni, výkonnost ani neklesala, ani nestoupala. 

14) Hrál jste soutěže? 

První půlka sezony byly individuální turnaje a druhá půlka byly týmové soutěže. Hned svůj první 

turnaj jsem vyhrál. 

 

Období po změně trenéra 

1) Vaším odchodem do Ameriky se pro Vás změnilo hodně věcí, prostředí, škola, 

trenér, spoluhráči, měl jste někdy po těchto změnách slabou chvilku a litoval Vašeho 

rozhodnutí?  

Já si to moc nepamatuju, asi jo, ale já se jen tak nevzdám. Já byl ze začátku hodně nadšený, 

super lidi, cestování, bylo to fajn. 

2) Myslíte si, že když byste tam nebyl se svým kamarádem, že by bylo vše jinak? 

Tak asi určitě. Asi bych se cítil víc o samotě, byl jsem rád, že tam je se mnou. 

3) Jak jste zvládali odloučení s Vaší přítelkyní, byli jste v denním kontaktu?  



Bylo to složité, psali jsme si emaily, nikdy tam za mnou nepřijela. 

4) Byl jste v kontaktu se svým předešlým trenérem? Rozešli jste se v dobrém? 

V kontaktu jsem s ním byl přes bráchu, ale osobně ne. 

5) Změnil se Váš přístup k tenisu pod vedením nového trenéra? 

Myslím, že moc ne. Mě to bavilo kvůli lidem, ne kvůli němu. Bylo to něco jiného.  

6) Jak rychle jste se adaptoval na tamější režim? 

Trvalo nám to cca jeden semestr, pak už jsme se cítili jako místní. 

7) Jaké byly Vaše soutěžní výsledky v období následujícím po změně trenéra, jak jste 

se po herní stránce cítil?  

Cítil jsem se dobře, první turnaj jsem vyhrál a na druhém byl ve finále, cítil jsem formu. 

8) Z pohledu tréninku, přišlo mnoho změn? Změnili jste s novým trenérem tréninkové 

postupy, přístup k přípravě, celý systém přípravy, nebo jste měl své vyhovující 

zajeté postupy, které jste do velké míry nadále využíval?  

Spíš jsem používal to, co jsem uměl z Čech. Místní trenér trénink neřídil. 

9) Co byste označil za největší rozdíl, za největší změnu v porovnání původního a 

nového trenéra?  

Americký trenér jen dohlížel a netrénoval. V Čechách tomu bylo naopak. 

10) Jak v současném okamžiku, s odstupem času, hodnotíte své rozhodnutí? Co Vám do 

hry a života celkově přineslo?  

Dalo mi to vzdělání, zahraniční zkušenost, více možností, přátele. 

11) Měl jste s novým trenérem vytyčené konkrétní soutěžní cíle? Jak se Vám je dařilo 

plnit? 

Neměl jsem, jako tým jsme měli vyhrát konferenci, ale jako jednotlivci jsme cíle neměli. 

12) Hrál jste za tým soutěže? Jak taková soutěž ve Spojených státech probíhá, je to 

rozdílné oproti českým soutěžím?  



Jo je to rozdílné, začíná se čtyřhrou, jiný herní systém, do 8 gamů prodloužený set a pak po 10 

minutách se šlo rovnou na dvouhry. 

13) Jak na tom byl Váš tým, umisťovali jste se na předních pozicích žebříčku? 

Žebříček je pro 70 týmů, my byli vždy okolo 80. místa. Bylo to ale i přesto cenné. Vybudovali 

jsme si velký respekt u ostatních sportovců, Dostali jsme jako dar prsteny, které byly znamením 

prestiže, všichni nám je záviděli. 

 

Závěr 

1) Po 4 letech studia ve Spojených státech jste se vrátil zpět do Čech. Proč jste tam 

nepokračoval na magisterském studiu? 

Z důvodu hospodářské krize, bohužel nenabírali, jinak bych tam zůstal. 

2) Bylo rozhodnutí se vrátit pouze Vaše? 

Tlačila na mne přítelkyně, ať se vrátím, ale rozhodl jsem se sám. 

3) Jaký největší přínos pro Vás mělo studium spojené s tenisem? 

Měl jsem díky tenisu studium hrazeno, jinak bych to musel platit. 

4) Jaký máte vztah k tenisu nyní, chodíte si ještě někdy zahrát? 

Rád se na něj podívám, ale hrát nechodím. 

5) Jak trávíte volný den? Co nejraději děláte? 

Rád si jdu zaběhat a účastním se závodů. Chybí mi soutěživost. Z důvodu pracovní vytíženosti 

rád odpočívám. 

6)  Co byste vzkázal mladým nadějným tenistům, kteří sní o úspěšné tenisové kariéře, 

máte pro ně nějaký tajný recept? 

Vzkázal bych jim, aby nepodceňovali školu a co nejdéle se pokusili studovat a současně hrát 

tenis 

7) Jaké máte plány do budoucna, myslíte, že se k tenisu někdy vrátíte alespoň 

rekreačně? 



Zatím o tom nepřemýšlím, ale kdo ví, třeba ještě někdy budu hrát soutěže. 

8) Budete vést vaše děti k tenisu nebo necháte rozhodnutí na nich? 

Já jsem o tom ještě nepřemýšlel, budu chtít, aby moje děti byly především všestranné, a pak se 

uvidí, jestli jim tenis půjde. 

 


