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Potkal jsem Cloveka,
co mi zachran·l karieru
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JESTE V DUBNU HO PREPADALY CERNE
MYSLEI\JKY. KVULI BOLESTEM ZAD
NEMOHL PORADNE TRENOVAT A ZAVODIT,
PRISEL 0 JISTOU UCAST NA GIRU A POZICI
LfDRA SVE STAJE. HROZILA MU OPERACE ,
NA NfZ ALE NECHTEL. MINIMALNE TATO
SEZONA SE ZDALA BYT ZTRACENA,
V SAZCE ALE BYLO MNOHEM VIC.
Ctyri mesfce na to porazf Leopold Konig v kopcfch americkeho Utahu svetova esa, muze prvnf desftky Tour de France Leipheimera, Vande Veldeho,
Hornera, Danielsona, a pate vftezf v nejtezsf etape zavodu Kolem Britanie
v konkurenci letosnfho nejvetSfho objevu na mezinarodnf scene, domacfho
Jonathana Tiernana-Lockeho, ktet)i se jako jezdec tretidiviznfho t)imu Endura Racing propracoval az do pozice lfdra britske reprezentace na mistrovstvf
sveta ve Valkenburgu a podepsal dvoulezy kontrakt s Pro Teamem Sky.
Uspesnemu vyustenf sezony vyjm a startu na svetovem sampionatu ,
kde Lea postihly krece , ale predchazela velk a nejistota . Ohrozena byla
eel a jeho kariera a petadvacetilety cyklista uz zacal pro pad at skeps i.

Leo, co vam pomohlo se dostat zpet?
.. Ted' uz se nad tfm usmfvam, ale pripada mi neuveritelne , ze zadny
z doktoru, a byly to vesmes uznavane lekarske kapacity u nas i v zahranicf, mi nebyl schopen ucin ne poradit. Navrhovali dokonce operaci,
ale ta by neresila prfcinu potfzf, nybrz jen jejich nasledek, tedy bolesti.
Operativnf zakrok jsem proto odmftal , a i kdybych ho podstoupil, do konce sezony bych se nejspfs k zavodenf nevratil. Nastestf me v dubnu
zkontaktoval clovek, ktet)i se o mych problemech doslechl. Jmenuje se
Ctirad Kaftan , sam jezdf na kale a drive delal trenera akrobatickeho lyzovanf u nas i v Kanade. Muzu dnes seri6zne Fret, ze prave on mi zachranil
karieru ."

Co vam doporucil?
, On si prosel podobnym martyriem s bederni patefi jako ja. Dlouhe vysedavani na kole narusuje pfirozenou bederni lord6zu, prohnuti zad , meni polohu obratlu i plotenek a zpusobuje bolesti. Je to vlastne velmi jednoduch8 . Ja
jsem potfeboval lord6zu vratit do standardni podoby. K tomu slouzi soubor
cviceni, kter9 se naz9Ya McKenzieho metoda , pak teprve mohlo nasledovat
posilovani. Mimochodem, o techto jednoduchych cvicich jsem mluvil s nekolika lekari, ale zadny mi je vylozene nedoporucil , on a je mezi nimi bohuze l
dost zavrhovana ."

Kdy jste zacal pocit'ovat zlepsenf?
,Velmi brzy. Kdyz jsem koncem dubna startoval na Kolem Trentina, pro-

,Ja jsem puvodne pomyslel na celkove umisteni, ale uz v uvodni etape , kdyzjsme najeli na uzke
polni cesty a tym Endu ra nasadil sflene tempo ,
jsem zusta l za padem. A kdyz uz jsme se s Honzou Bartou dostaval i pomalu dopredu, spadlo to
podruhe a my prije li do cile se ztratou puldruhe minuty, takze plany na celkove poradi vzaly
za sve. Paradoxne tyden pred zavodem jsme se
dozvedeli, ze se budeme v pfisti sezone spojovat
prave s Endurou a oni se postarali o to, ze jsme
byli hned po prvnim dnu ze hry. Pak jsem se soustfedil na nejakou viteznou etapu , parkrat mi to
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vade! jsem ty cviky asi dva tydny. Uz tehdy jsem se citil mnohem lepe , ale
nemelo cenu poustet se nepripraveny na Giro d'ltalia a udelat si tam ostudu,
protoze jsem nemel v nohach dostatek zavodu. Dnes jsem rad , ze jsem
nepodlehllakave predstave premiery v tak velkem zavode a radeji se vylecil,
asi by mi to jen uskodilo. Po mesicni aplikaci teto metody jsem byl na lekarskem vysetfeni a i to ukazalo, ze problemy jsou pryc. Konecne jsem mohl
naplno zavodit bez bolesti!"

nevyslo, az v te nejtezsi se mi poved lo s Tiernanem-Lockem odjet."

Nebojfte se , ze se mohou vratit?

s jednou vterinou naskoku . Navic jsem mel za sebou naseho lidra Bartosze
Huzarskeho, kter9 byl rovnez v poradi. Tiernan-Locke si musel zlut'aka zaslouzit sam . Tahal jsem , uz kdyz se rodil rozhodujici unik deset kilclmetru
pred cilem, v kratkem , prudkem stoupani byl ale Anglican lepsi, mne sedi
spis ta delsi. Pak nasledoval sjezd a rovina do cile. Asi dvakrat jsem mu
vystridal, ale chtel jsem hlavne etapu , coz mi ve spurtu vyslo. Musim vsak
priznat, ze Tiernan-Locke je velmi silny zavodnik, uplne jina liga. Skoda , ze
ve fuzovanem celku uz s nami nebude , ale vubec se nedivim , ze odchazi
z kontinentalni sestavy do Pro Teamu Sky, tedy z tfeti divi ze rovnou do prvni.
Rozhodne tam patfi. "

,Dnes uz ne , jen nesmim prestat s cvicenim a budu u nej muset vydrzet
i po skonceni zavodni kariery."

Netlaci li na vas v tymu , abyste resil potfze nejakym radikalnejsfm zpusobem? Vzdyt' s vami pocftali na Giro jako s jezdcem pro celkove pofadf.
, Prave ze vubec ne a jsem jim za to vdecny. Vedeni me maximalne podporovalo , delali , co mohli, domlouvali mi doktory, rikali, ze se nic nedeje , ze se
musfm hlavne vylecit. Urcite pro me udelali vic, nez by museli a nezje bezne
v jinych tymech. Kluci , co maji zkusenosti i odjinud , me upozon'iovali , ze jinde
by tak vstficni a klidni urcite nebyli. " -

Duvera tymu se promftla i do vaseho rozhodnutf prodlouzit
s NetAppem smlouvu, pfestoze jste mel jine nabfdky a pfestoze dlouho nebyla jasna budoucnost staje?
, Melo to velky vliv. Ty spekulace ohledne dalsiho fungovani tymu probihaly
delsi cas. Dosud jsme spadali pod evropsky management firmy, tense menil
a nove vedeni s podporou cyklistiky nepocitalo. Jenomze nam nahrala skutecnost, ze doslo k Y9m ene i ve vedoucich funkcich v americke centrale NetAppu a novi manazeri rekli cyklisticke staji ano , coz se promitne i do vetSiho
poctu zamorskych startu . V pristi sezone pojedeme asi vsechny americke
etapove zavody, krome Kalifornie a Utahu i US Pro Challenge v Coloradu. "

Anglicanovi slo o trikot lfdra zavodu
a nebyl moe nadseny, kdyz jste mu
v kopci nestffdal .
. Ja jsem mu ale rikal, ze mi jde jen 0 etapu
a ze mi je jedno, jestli prijedeme pred balikem

A vy a World Tour?
,Myslim, ze mam na ni jeste dost casu . Mel jsem moznost odejit do Pro
Teamu uz ted', ale pockam si , az budu hotoyY zavodnik. V NetApp-Endu ra
jeste muzu rust, budeme silnejsi nez letos a s Honzou Bartou tady marne
vynikajici pozici. A kdyz si vezmu, ze jsem malem letosni sezonu odepsal
a nakonec zaznamenal druha mista v kralovskych etapach na Kolem Rakouska pres Grossglockner za Fuglsangem a Kolem Utahu na Snowbird a vyhral jsem ji na Tour of Britain, i z v9sledkoveho pohledu jsem byl uspesny. "
Kamil Hofman
Foto: Team NetApp

Vam se prave na americkem kontinentu, konkretne na Tour
of Utah, mimofadne dafilo, kdyz jste v kopcovitem zavode
skoncil celkove tfetf pfed skvelymi domacfmi vrchafi Leipheimerem (6.) a Horne rem (7 .).
, Po Kolem Rakouska jsem mel mesic zavodni volno , ale hodne jsem trenoval a odjel do Utahu z pine pripravy, takze fo rma nebyla uplne top. Presto
se mi zavodilo v kopcich velmi dobre a samozrejme mi zvedlo sebevedomi,
kdyzj sem dokazal konkurovat ve stoupanich na Snowbird nebo Empire Pass
takov9m jmenum ."

Vrchol ale pfisel az o dalsf mesic pozdeji v etapach Kolem
Britanie, kde jste uz loni skoncil celkove paty . Tu vfteznou
sestou etapu do Caerphilly, v jejfmz zaveru jste ujel s Tiernanem-Lockem, jste si vyhledl uz dopfedu?
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