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rozhovor

MusíM být připravený, 
abych Mohl vést

t e x t :  M i c h a l  B a r d a
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Jako trenér a hráč jsme se s Filipem Jíchou v jednom týmu nikdy nesešli, 
propojeni jsme hlavně přes reprezentační dres a řadu společných přátel 

a soupeřů z německé bundesligy. se zatajeným dechem jsem sledoval 
jeho vzestup na handbalový olymp. před dvěma lety, kdy se Filip chystal 

na těžkou operaci pánve v londýně, jsem na mezinárodní konferenci 
naslouchal diskuzi věhlasných lékařských kapacit, že takový zákrok je 

nejzazším řešením, po kterém málokdo znovu dosáhne na vrchol. nikdy 
jsem to Filipovi neřekl a doufal jsem, že se lékaři mýlí. Dnešní povídání je 

o bolesti, pokoře a naplnění v novém životě.
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F ilipe, otázka na úvod: co dělá tělo 
nyní již bývalého házenkáře? pořád 
ještě bolí?

„Ne, teď už vůbec ne. Moje tělo je teď vděčné 
mému rozhodnutí skončit jako hráč a momentál-
ně si užívám symbiózu ducha a těla, kdy se cítím 
opravdu skvěle. Asi to je ze mne cítit i  navenek, 
protože všichni lidé okolo mi říkají, že jsem pořád 
pozitivně naladěný. A tak to i sám cítím. Rozhod-
nutí skončit bylo těžké, strašně těžké. Každý spor-
tovec, který se dostal na nějakou úroveň, jednou 
tímhle procesem a  rozhodnutím musí projít. Já 
už jsem to rozhodnutí udělal a držím se ho. Teď si 
užívám to pěkné období, rok krásného času, a tělo 
tomu hodně napomáhá. Tělo je super.“

a co duši a hlavu, tu to taky nebolí? Jak vel-
ká byla touha ještě jednou vyhrát ligu mis-
trů nebo španělskou ligu?

„Ne, hlavu už to nebolí. Moje hlava byla vždycky 
realistická, takže v tomhle ohledu to bylo vícemé-
ně jasné. Beru všechno tak, jak to bylo a jak to při-
cházelo. Nemělo by pro mě smysl plýtvat energií 
na tom, co nemůžu nějakým způsobem ovlivnit. 
Samozřejmě bych si rád z  těch pěti finále, která 
jsem hrál, odnesl tu nejcennější trofej, ale nestalo 
se to a já jsem vděčný, že to bylo, jak to bylo. Hlava 
už mě v tomhle netrápí a cítím jiný druh energie, 
která mě táhne dopředu. Není to už energie mě-
řit se s ostatními na hřišti jako hráč, ale měřit se 
jinak.“

vzpomínám, jak jsi mi po trápení se styd-
kou kostí líčil, že ti po operaci trvalo tři mi-
nuty, než jsi doma vlezl do vany. a když se ti 
to konečně povedlo, byl jsi zpocený boles-
tí. Kdybys před dvaceti lety věděl, jak moc 
může házená bolet, šel bys do toho znovu?

angažMá v Barceloně 

ukončil kvůli 

zdravotníM potížíM 

loni po dvou ligových 

titulech, přestože Měl 

sMlouvu ještě na dva 

roky

↙

PO CELÉ ČR
WWW.OLYMPIJSKYBEH.CZRŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA.

inzerce

„Spíš teď, kdybych mohl vrátit čas, tak bych si řekl, 
že do  toho nejdu. Nebál bych se bolesti, ale toho, 
zda bych všechno dokázal ještě jednou projít tak, 
jak jsem to prošel. Strach a obava naplnit znovu to 
nejvyšší očekávání. Fyzická bolest mi nedělala pro-
blém. To byla bolest, která se dala překonat z toho 
důvodu, že mě to celé extrémně naplňovalo. Prostě 
ruku v ruce s házenou šla fyzická bolest, byly jehly, 
byli doktoři, kteří byli po většinu mojí kariéry mými 
velmi dobrými kamarády. Tak bohužel profesionál-
ní sport na  takovéhle úrovni funguje. Ale tak, jak 
to všechno odešlo, odešel i  pocit vnitřní odhodla-
nosti proti fyzické bolesti bojovat. Představa, že 
bych si teď měl nechat jít něco píchnout do stydké 
kosti nebo do  kolena, mi úplně nahání hrůzu. To 
už ne, ani náhodou. Teď mě něco může bolet, ale 
rozhodně to takhle řešit nebudu. Cítím na sobě, že 
v tomhle jsem se změnil, jít do toho kolotoče znova 
bych už teď nechtěl. Teď si užívám zasloužený spor-
tovní důchod. Po bitvě je každý generál a já jsem teď 
rád v roli generála; věci, které jsem chtěl zvládnout 
a nemohl jsem jich dosáhnout, mě netrápí. Dal jsem 
do toho všechno, co jsem měl. Všude, kde jsem hrál, 
jsem se snažil ten tým pozvednout k  vysněnému 
cíli, možná i za ten cíl. A tomu jsem vždycky obě-
toval všechno, takže z tohohle úhlu pohledu – ne.“

Jestli se nepletu, hrál jsi jako profesionál 
v šesti zemích. co ti dala jednotlivá angaž-
má? Dá se říci, že nějaká fáze tvé kariéry ti 
dala víc než jiná?
„Celá ta cesta mi dala hrozně moc. Ať už to na za-
čátku mé kariéry byla anabáze na  Blízkém vý-
chodě, která mi dala házenkářsky asi málo, ale 
druhým pohledem mi dala hodně. V  ničem, co 
mě kdy potkalo, jsem nikdy nehledal negativní 
věci, ale hledal jsem vždy to pozitivní, co by mě 
dokázalo posunout o  trochu dál. A  to bylo právě 
důležité na  Kataru a  Saúdské Arábii. Zkušenost, 
kdy se z kluka, byť trošku násilnou metodou, stal 
přemýšlením muž. Pochopil jsem, že se musím 
mnohem víc věnovat i mimosportovní stránce, že 
se musím učit jazyky, že musím přijmout kulturu 
a obyčeje běžného života v cizí zemi za své. O to 
víc mi to pak usnadní všechno i  na  hřišti. Tyhle 
paralely jsem vždycky hledal a  dokázal pro sebe 
najít pozitivní jádro, byť někdy ty věci na  první 
dojem pozitivní nebyly. Věci, které se prostě řešit 
musely. V životních a sportovních paralelách jsem 
se naučil, že i na hřišti se věci musí řešit, a kdo je 
nevidí a odsouvá, prohraje. V tom jsem si byl svým 

vlastním učitelem jak na hřišti, tak v životě, vždyc-
ky jsem viděl spojenou metaforu života ve sportu 
a  naopak. To mi mnohdy ulehčovalo věci, které 
byly v životě těžší. Když to podstupuješ a řešíš jako 
hráč, tak se toho nebojíš a máš z toho dobrý pocit. 
To mne mnohému naučilo.“

říkal jsi, že si současnost užíváš. nemusí-
me se bavit s nějakou falešnou skromnos-
tí, dlouhou dobu jsi patřil mezi nejlepší 
házenkáře planety. co bylo tím hlavním 
faktorem, že ses dostal jako hráč až úplně 
na vrchol?
„Byl to rozhodně hlad a  houževnatost, jistá tvr-
dohlavost a sebevíra v to, že jsem schopen doká-
zat cokoliv, co chci. To je to, co mě k tomu vedlo. 
Když jsem potom byl na  nějaké úrovni, tak jsem 
se koncentroval na  to, aby to nebyla záležitost 
jen jednoho zápasu. Nechtěl jsem být hráč, který 
se dostane na  nějakou úroveň a  pak ji nedokáže 
udržet. Snažil jsem se výkyvy výkonnosti omezit. 
To bylo na celé věci nejtěžší – že si člověk nemohl 
déle vychutnat ten moment dobrého zápasu a od-
vedeného výkonu, kdy mu to fakt šlo. To ve sportu 
trvá hrozně krátce. Pochopit mi to pomohla právě 
moje houževnatost a  tvrdohlavost. Když přijedeš 
domů ve  čtyři hodiny v  noci s  dobrým pocitem, 
tak se chceš s tím dobrým pocitem taky probudit, 
protože všechno je prostě super. Tak se probudíš, 
jdeš na trénink, druhý den máš předzápasový tré-
nink a třetí den máš zase zápas. Nikoho už nikdy 
nezajímá, co bylo dva dny předtím. To je na sportu 
tak pěkný a  to mě naplňovalo, každé tři dny být 
na sebe přísný a disciplinovaný a znovu vést ostat-
ní. Na začátku jsem byl jenom hladový, ale později 
jsem věděl, že musím být připravený, abych mohl 
vést. Já musím být první, na  koho je spolehnutí 
– když nebude a  prohrajeme, tak to mně osobně 
bude hrozně vadit. To bylo pro mne to nejdůleži-
tější a  díky tomu jsem se dokázal držet takovou 
dobu na takové úrovni, byť jsem šest let hrál skoro 
sto zápasů za sezonu. Ale dokázal jsem to.“

vzpomínám taky, jak jsem tě jako bývalý 
gólman před deseti lety na mistrovství svě-
ta v německu přemlouval, že bys měl házet 
sedmičky brankářům okolo hlavy. Že by ti 
to u nich zjednalo respekt a dodalo na ne-
vypočitatelnosti. udělal jsi to někdy?
(se smíchem) „Ne, hráčem, který by střílel sedmič-
ky okolo hlavy, jsem se opravdu nestal!“

rozhovor

Narozen: 19. 4. 1982

 Profese: od nadcházející sezony 
asistent trenéra alfreda gislasona 
v thW kiel

 Hráčská kariéra: slavia plzeň 
(1995-2000), dukla praha (2000-
03), al ahlí jeddah (saúdská arábie, 
2003), al ahlí sport club (katar, 
2003-04), tsv st. otmar st. gallen 
(švýc., 2003-05), tBv lemgo 
(něm., 2005-07), thW kiel (něm., 
2007-15), Fc Barcelona (2015-17)

 Největší úspěchy: nejlepší 
házenkář světa (2010), s thW kiel 
vítěz ligy mistrů (2010, 2012), 
vítěz Ms klubů (2011), mistr 
německa (2008, 2009, 2010, 
2012, 2013, 2014, 2015), vítěz 
německého poháru (2008, 2009, 
2010, 2012, 2013), vítěz německého 
superpoháru (2007, 2008, 2011, 
2014, 2015), vítěz champions 
trophy (2007), s Barcelonou vítěz 
španělské ligy a španělského poháru 
(2016, 2017), s tBv lemgo vítěz 
poháru ehF (2006), s al ahli vítěz 
poháru katarského emirátu (2002)

F i l i p  J í c h a
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„To vzniklo náhodou v  Lemgu po  mém příchodu 
do  Německa. Na  prvním tréninku jsme hráli fot-
bal a já jsem dal dva góly. Tehdejší mazáci Blacky 
Schwarzer a Volker Zerbe znali z Čechů jen Karla 
Gotta a Pavla Nedvěda, a tak mi začali říkat Pavel. 
Je ale pravda, že Blacky mi říká Pavel dodnes.“

chtěl bych se vrátit k jednomu milníku, 
který dle mého názoru v posledních le-
tech trochu zapadl a který je přitom zcela 
mimořádný. v sezóně 2011/12 vyhrál thW 
Kiel bundesligu bez ztráty jediného bodu, 
nikdo jiný to nikdy nedokázal. napovídalo 
něco tomu, že by ta sezona mohla být tak 
exkluzivní? v nejlepší soutěži světa mi to 
připadá úplně mimogalaktické.
„Myslím, že to byla souhra ne náhod, ale sportov-
ního ducha a  štěstí. Měli jsme v Kielu tým, který 
byl opravdu nejlepší na světě. Bylo tam plno hrá-
čů v nejlepších letech, ať už jsem to byl já, Daniel 
Narcisse nebo Kim Andersson. Bylo nám 28 až 30 
let, Titi Omeyer v brance měl 33, což je myslím pro 
brankáře nejlepší věk. Házenkářské myšlení hrá-
čů na spojkách bylo na takové úrovni, že nás tre-
nér Alfred Gislason sice výborně připravoval, ale 
do hry nám vlastně nemluvil. Sám viděl tu úžas-
nou tvořivou herní kapacitu, která na hřišti byla. 
Říkal O. K., vyhrávejte a dělejte si to, jak chcete. 
Když nebudeme vyhrávat, budu muset zakročit 
já. Občas měl sice Alfred období, kdy chtěl něco 
změnit, ale my jsme ho většinou dokázali přesvěd-
čit, aby nás nechal hrát. Říkali jsme mu: Nech nás 
hrát, a jestli to nezvládneme, až potom něco změň. 
Byla to souhra herní geniality hráčů na  spojkách 
a týmového ducha, který jsme měli.“

Zmiňoval jsi špičkové hráče. přesto se 
nemůžu ubránit dojmu, že vztah mezi te-
bou a alfredem Gislasonem byl výjimečný 
a plný respektu. hluboký vztah, který jed-
no rozhodnutí hráče pokusit se prodloužit 
svou kariéru někde jinde, nemůže úplně 
rozbít?
„Náš vztah s  Alfredem byl vždycky férový. Pro 
toho, kdo to nezná: kluk z  Čech musí v  házené 
projít jinou cestou než kluk z  Francie nebo kluk 
ze Švédska, zvláště v takovém týmu, jako je Kiel. 
Prostě to tak je. Kdo nad tím pláče a  nechce to 
akceptovat, může zůstat a  plakat doma. Někdy 
mě to zdravě naštvalo, že mi na začátku neměřili 
stejným metrem, ale mojí jedinou odpovědí bylo 

co musí mít hráč, aby se prosadil v dnešní 
házené na takovéhle úrovni?
„Ta kombinace houževnatosti a  pokory, o  které 
jsme mluvili, je extrémně důležitá. Dnešní ge-
nerace mladých sportovců je jiná a  kdo by chtěl 
tenhle proces zastavit a  říká, že mladí nesportují 
nebo nemají takovou vůli, mrhá energií. My jsme 
byli také nějaká generace a naši mazáci nás měli 
jako své následovníky. Je to neustálý vývoj celého 
lidstva a kdo by to chtěl zastavit, jen ztrácí energii, 
protože to se nikdy nezastaví.“

a to je možná dobře, ne?
„To je na tom to pěkné. Jediné správné je naučit 
se to akceptovat a vytěžit z té situace maximum. 
Někteří hráči mají jiné myšlení, ale přesto jsou 
to špičkoví sportovci. Kdo se chce prosadit a být 
pět nebo osm let na  nejvyšším vrcholu, musí 
mít v  sobě hlavně vůli, houževnatost a  pokoru 
k tomu, že nic netrvá věčně. Musí se k tomu ne-
rovnému boji postavit čelem a pokoušet se vyhrát 
závod s časem.“

Mluvil jsi o vývoji hráčů, ale i házená se 
za dobu, kdy jsi byl ve světové špičce, vyví-
jela. líbí se ti, kde je házená dnes?
„Akceptuji, jak to je; zdá se mi zbytečné jít proti 
tomu. Jsem v  tomhle trochu vizionář, ale nechci 
bořit, chci stavět. Vizi, kam posunout házenou, 
rozhodně mám – hlavně zjednodušení hry pro 
diváka. Jako hnutí bojujeme o  každého diváka, 
o televizního diváka zvlášť. Potřebujeme pravidla 
házené zjednodušit a  udělat je transparentnější, 
aby byla snazší i  pro rozhodčí. Abychom omezili 
šedé zóny a negativní emoce, a zůstaly jen kladné 
emoce z vlastního sportu. Chtěl bych jít cestou co 
největší transparentnosti sportu a jasně strukturo-
vaných pravidel, aby se rozhodčí mohli soustředit 
na vlastní hru. Týká se to třeba prorážení, kdy jsou 
simulováním obránců znevýhodňováni střelci, ale 
třeba i  pasivní hry. Vždycky jsem byl proti shot 
clocku, ale dnes bych to přivítal. Třicet sekund 
a pak šest přihrávek nebo klepnutí míčem o zem, 
po  kterých by družstvo muselo vystřelit. Bylo by 
to plynulé a transparentní pro všechny a pomohlo 
by to házené dostat se na trhy, jako je Čína nebo 
severní Amerika. A to jako olympijský sport nutně 
potřebujeme.“

Kde se vlastně vzala tvoje německá pře-
zdívka pavel?

↙
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jíchův životní rok s vizitkou: 

nejlepší střelec a nejužitečnější 

hráč Me, nejlepší hráč světa, 

vítěz ligy Mistrů a Bundesligy.

rozhovor



na tréninku ukázat, jaký jsem pracant. To mi, my-
slím, získalo trenérovu přízeň: že jsem vždycky 
šel první vpřed, ať už to bolelo jakkoliv. Když se 
nás ptal, jak se cítíme a jestli budeme ještě běhat, 
nikdy ode mne nezaznělo žádné negativní „to ses 
zbláznil“. Nemohl jsem, ale řekl jsem, že jestli 
chce, abychom běhali ještě jednou, tak budeme 
běhat. Tím se, myslím, ten vztah budoval a  pak 
jsem se dostal do jeho horního šuplíčku mezi nej-
důležitější hráče, do pozice jeho pravé ruky. Alfred 
je v tomhle takový šuplíčkový typ, asi jako všichni 
trenéři. Tak, jak jsem si užíval jeho důvěru, jsem 
ale nechtěl zklamat především sám sebe. To bylo 
pro mne možná ještě větší lákadlo, nezklamat sám 
sebe. Nezklamu-li sám sebe, protože mám na sebe 
ty největší nároky, nezklamu ani ostatní.“

byla to právě tvá houževnatost, která nako-
nec alfredu Gislasonovi tolik imponovala? 
islanďané mají tuto vlastnost v sobě a jsou 
známí tím, že je nic nebolí.
„Myslím, že ano. To, co mu ale postupem času asi 
nejvíce imponovalo, bylo moje know-how a to, jak 
přemýšlím o házené. Jak přemýšlím o taktice, jak 
jsem chtěl věci řešit a jak jsem s ním chtěl disku-
tovat. Chtěl jsem mu přinášet věci z  moderního 
pojetí hry, protože jako hráč to člověk cítí, a pokud 
se dokáže vyjádřit, vnímá hru a má pro ni cit, je 
to přínos. To se, myslím, Alfredovi taky líbilo. Tím, 
že byl na všechno sám a neměl žádného asistenta, 
potřeboval často reflexi a ventil. To jsem mu dával, 
a také jsem mu dokázal dát zpětnou vazbu, když 
se nám něco nelíbilo na  něm. Není jednoduché 

říci trenérovi, že si tým myslí, že něco dělá špatně. 
Ale když chce trenér komunikovat, nebere to jako 
výtku, ale jako impuls. Myslím, že v tomhle byl Al-
fred velmi férový a velmi dobrý.“

co on na to?
„Říkal: Dobrá, můžeme to zkusit – já jsem ale po-
řád šéf, to musíte akceptovat. Když mi říkáte, že 
vás nemám střídat po třech špatných střelách, je to 
O. K. Je to moje filozofie, která nám často přináše-
la úspěchy, ale pokusím se s tím něco udělat. Dalo 
se s ním o tomhle hovořit. Nadhled trenéra je ex-
trémně důležitý, protože trenéři, stejně jako hráči, 
mají dobré dny a  špatné dny. To je potřeba při-
znat sám sobě. Není potřeba to přiznávat veřejně, 
nejsem ani zastáncem toho přiznávat to celému 
týmu. Ale jedincům z toho týmu, kteří mají silnou 
vnitřní pozici, ano. Přiznat, že v  tomhle zápase 
jsem i já jako trenér udělal chybu. Když to hráč po-
šle dál do  týmu správným způsobem, napomáhá 
to věrohodnosti trenéra i  vzájemné soudržnosti. 
Dopad do týmu je pak mnohem silnější, než kdyby 
to řekl trenér sám. Některé věci by trenér sám říkat 
neměl už z toho principu, že někdy musí působit 
jako vševědoucí.“

studuješ v současné době trenérskou li-
cenci v německu. Dozvěděl ses tam o há-
zené něco nového?
„Dozvídám se o házené pořád něco nového. Trva-
lo mi jen asi rok nebo dva, kdy jsem si myslel, že 
jsem se dostal na vrchol a že už vím všechno. To 
mě pustilo záhy.“
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„Jsou dvě oblasti, které mě lákají. Jedna je funkci-
onařina na úrovni, kde bych mohl házenou ovliv-
ňovat, třeba pravidla a  další bytí mého sportu. 
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, a  to mi 
také otevírá mnoho dveří. Mluvím španělsky, an-
glicky a německy, to jsou nejdůležitější házenkář-
ské jazyky. To je jedna věc. Co ale umím nejvíc, je 
pokusit se svou představu o házené přenést do ně-
jakého špičkového družstva profesionálů. Vést je 
jako kobylky směrem, kterým chci já. Celou svoji 
kariéru jsem byl motor a teď bych chtěl být i pilot. 
To mě láká; nechtěl bych mít v padesáti letech po-
cit, že jsem to nezkusil. Třeba to nevyjde, ale roz-
hodně to znovu bude velmi pozitivní zkušenost, 
jako pro mne bylo v házené doposud všechno. To 
mne asi čeká v nejbližší budoucnosti: že se připra-
vím na to, abych se svoji filozofii špičkové házené, 
ve které jsem se posledních dvanáct let pohyboval, 
pokoušel řídit.“

Musel jsi nad tím hodně přemýšlet, když 
jsi v poslední době cítil, že tě na hřiš-
ti bolest už asi nepustí na úroveň, kde 
bys sám chtěl být. Jaký bys chtěl být  
trenér?

„Vidím před sebou něco a za tím jdu. Od každého 
si beru nějaký impuls, někdy větší a někdy menší, 
a zpracuji ho do svého programu, do svého myšle-
ní. Chci být svůj. Chci být trenér, který jde za svým 
moderním stylem, a  na  konci se uvidí, jestli to 
bylo správné, nebo ne. Možná to bude jiné, možná 
budu v mnoha ohledech inovátor, ale každopádně 
to zkusím a půjdu cestou, kterou chci jít.“

takže tvrdohlavý trenér?
„Jasně, budu dál tvrdohlavý, už ale s  tím, že  
nejsem vševědoucí. Tvrdohlavý, ale hledající.“

ta zpráva ve světovém handbalu už před 
několika týdny zazněla oficiálně: Filip Jícha 
bude od nové sezony asistentem alfreda 
Gislasona na střídačce thW Kiel. těšíš se?
„Alfred si už během této sezony přál, abych při-
šel co nejdřív, ale já jsem to odmítl. Bylo pro mne 
ještě moc brzo, potřeboval jsem ještě chvilku čas 
pro sebe. Řekl jsem mu, aby kdykoliv zavolal, když 
bude potřebovat, ale ideální čas by pro mne byl 
v létě. Jsem rád, že jsme se s Kielem takto dohod-
li, budeme tam s Alfredem rok spolu. Tohle je náš 
plán. A pro mne nová výzva.“

„co umím nejvíc, je pokusit se svou představu o házené přenést do nějakého 
špičkového družstva profesionálů. vést je jako kobylky směrem, kterým chci já. 
celou svoji kariéru jsem byl motor a teď bych chtěl být i pilot.“
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rozhovor
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Kdy to bylo?
„Když jsem byl jako hráč ten dominující, když jsem 
měl výhodu svého silného těla a fyzického fondu. 
Když jsem došel na  správnou cestu a  viděl jsem, 
že jsem byl absolutně dominující. Když se objevil 
nějaký problém, řekl jsem: Dejte mi balon a  já to 
zařídím. Koukejte na mě a na balon, přihraju vám 
nějakým zázračným způsobem, seberu soupeři míč 
nebo vymyslím akci – prostě něco udělám. Záhy mě 
to pustilo, protože lídr musí vždycky najít svou roli 
v  týmu. Teď při studiu potkávám samozřejmě ko-
legy i přednášející, kteří jako hráči nedosáhli tako-
vých úspěchů, ale mají vědomosti, které nemám já. 
A to se mi líbí. Možná, že třeba v taktice jsem díky 
své tvrdohlavosti a zkušenostem o něco napřed, ale 
třeba na metodiku práce s mládeží i jiné věci jsem 
koukal s otevřenou pusou. Pořád je to házená, můj 
sport, ale je to úplně jiný svět.“

proč to vlastně děláš? Když se podívám, 
jak dlouho jsi jako hráč táhl špičkový tým 
a pohyboval se v absolutní světové špičce, 

neumím si představit, že bys dělal trenér-
skou licenci kvůli tomu, abys trénoval ně-
kde ve třetí bundeslize?
„Proč to dělám, je jednoduché. Uzavřít kariéru 
jako hráč, tu dlouhou velikánskou knihu, je jed-
na věc v  životě. Opustit sport nebo házenou je 
druhá. Uzavřít kariéru bylo fajn s tím, že zůstanu 
u házené. Doma je to domluvené a tím, jak se mi 
odvalil balvan ze srdce, otevřela se mi další cesta 
přede mnou. Říkám si, že jsem se narodil, abych 
byl v  tomhle sportu, abych byl mezi házenkáři 
a mezi sportovci. To je, proč to dělám: protože je 
to pro mne motor, protože to nedokážu opustit, 
protože mne to baví a naplňuje. Myslím, že bych 
se dokázal uplatnit i v jiném oboru, v normálním 
businessu, ale momentálně je to pro mne nepřed-
stavitelné.“

být trenérem mládeže, trénovat ve špič-
kovém klubu nebo trénovat reprezentaci 
jsou úplně jiné úlohy. co z toho by tě v bu-
doucnu zajímalo nejvíc?
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