
	

	

	

	

Trenér	roku	2016	–	nominovaní	trenéři	

	
Josef	Braun	(stolní	tenis)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 jeho	 svěřenec	 Tomáš	 Polanský	 získal	 na	juniorském	 evropském	 šampionátu	
v	Záhřebu	bronz	ve	dvouhře,	stříbro	ve	smíšené	čtyřhře	a	podílel	se	na	druhém	místě	družstva,	vyhrál	
rovněž	prestižní	turnaj	Top	10.	

Jako	hráč	patřil	 Josef	Braun	v	90.	 letech	k	domácí	špičce,	v	kategorii	kadetů	vybojoval	na	mistrovství	
Evropy	 šest	 medailí	 včetně	 zlata	 z	dvouhry	 a	 dotáhl	 to	 až	 do	 reprezentace.	 Spolu	 s	kamarádem	
rozjížděl	 tréninkové	 školy	 v	Německu,	 později	 se	 jako	 trenér	 ujal	 extraligového	 Slavoje	 Ústí	 nad	
Labem,	 kde	 vypiplal	 dva	 velké	 talenty	 –	 Tomáše	 Polanského	 a	 Jakuba	 Seiberta.	 Od	 roku	 2012	 byl	
asistentem	reprezentačního	kouče	juniorů,	o	rok	později	byl	vyhlášen	domácím	trenérem	roku.	Letos	
převzal	i	národní	tým	kadetů,	sám	ještě	v	49	letech	nastupuje	v	německé	regionální	soutěži.	
	
Eva	Horklová	(krasobruslení)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 na	 juniorském	mistrovství	 světa	 v	Debrecínu	 dovedla	 sportovní	 dvojici	 Anna	
Dušková,	Martin	Bidař	k	historickému	zlatu.	

Trenérskou	 kariéru	 zahájila	 počátkem	70.	 let	 v	Ústí	 nad	 Labem,	 během	 téměř	 půl	 století	 vychovala	
řadu	 talentů	 v	čele	 s	olympioničkou	 Lenkou	 Kulovanou,	 mistryní	 republiky	 Lucií	 Krausovou,	
juniorskými	 reprezentanty	 Kateřinou	 Mrázovou	 a	 Jaroslavem	 Suchým	 či	 sportovní	 dvojicí	 Klára	
Kadlecová,	Petr	Bidař.	V	novém	miléniu	přešla	do	USK	Praha,	kde	dala	dohromady	pár	Anna	Dušková,	
Martin	 Bidař.	 S	ním	 devětašedesátiletá	 trenérka	 slavila	 mimo	 jiné	 druhé	 místo	 ve	 finále	 juniorské	
Grand	Prix	nebo	stříbro	na	olympiádě	mládeže	v	Lillehammeru.	
	
Petr	Hrdlička	(sportovní	střelba)	

Největší	úspěchy	2016:	jím	vedené	družstvo	brokařů	vybojovalo	na	mistrovství	Evropy	v	Lonatu	stříbro,	
David	Kostelecký	skončil	čtvrtý	v	trapu	na	olympijských	hrách	v	Riu.	

Olympijský	 vítěz	 v	 trapu	 z	Barcelony	 1992	 začínal	 se	 střelbou	 pod	 vedením	 svého	 otce,	 později	 se	
připravoval	v	Kometě	Brno.	Na	mistrovství	Evropy	1991	v	Boloni	skončil	šestý,	po	senzačním	triumfu	
pod	 pěti	 kruhy	 už	 se	 mu	 tolik	 nedařilo.	 Se	 závoděním	 skončil	 v	 roce	 2002,	 poté	 se	 stal	 trenérem		
v	 regionálním	 sportovním	 centru	 mládeže.	 Devětačtyřicetiletý	 brněnský	 rodák	 rovněž	 vyučuje	 na	
fakultě	sportovních	studií,	od	roku	2013	je	trenérem	reprezentačního	družstva	brokařů.	
	
Petr	Lacina	(judo)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 jeho	 dlouholetý	 svěřenec	 Lukáš	 Krpálek	 se	 na	 olympijských	 hrách	 v	Riu	 díky	
triumfu	ve	váhové	kategorii	do	100	kg	postaral	o	jediné	české	zlato.	

Třiačtyřicetiletý	 bývalý	 judista	 startoval	 na	 olympijských	 hrách	 1996	 v	Atlantě,	 v	témže	 roce	 získal	
bronz	na	akademickém	mistrovství	světa.	Kariéru	musel	předčasně	ukončit	kvůli	problémům	se	zády,	
poté	se	dal	na	trénování.	Nejdříve	působil	u	juniorské	reprezentace,	na	mistrovství	Evropy	této	věkové	
kategorie	v	roce	2003	dovedl	k	medailím	Davida	Dubského	a	Alenu	Eiglovou.	O	rok	později	přešel	jako	
šéftrenér	k	seniorům,	kde	jako	osobní	kouč	Lukáše	Krpálka	nechyběl	u	historických	úspěchů	českého	
juda	v	čele	s	Krpálkovými	zlatými	medailemi	z	mistrovství	světa	i	Evropy.	
	

	
	



	

	

	
	
	
	
	
Karel	Leština	(rychlostní	kanoistika)	

Největší	úspěchy	2016:	 jeho	 svěřenec	 Josef	Dostál	 vybojoval	na	olympijských	hrách	v	Riu	de	 Janeiru	
stříbro	v	singlu	a	na	čtyřkajaku	přispěl	k	bronzu.	

Někdejší	 reprezentant	 a	 semifinalista	olympijských	her	 v	Atlantě	1996	a	 Sydney	2000	na	deblu	 i	 na	
čtyřkajaku	se	výrazného	úspěchu	pod	pěti	kruhy	dočkal	až	jako	osobní	trenér	Josefa	Dostála	a	Lukáše	
Trefila,	 poloviny	bronzové	posádky	 čtyřkajaku	na	OH	2012	v	Londýně.	O	dva	 roky	později	 v	Moskvě	
slavil	 s	Dostálem	 i	 titul	mistra	 světa	 ze	 singlu,	 na	následujícím	 šampionátu	 vybojoval	 svěřenec	dnes	
třiačtyřicetiletého	kouče	Dukly	Praha	individuální	stříbro.	
	
	
Petr	Novák	(rychlobruslení)	

Největší	úspěchy	2016:	s	Martinou	Sáblíkovou	slavil	tři	zlata	z	mistrovství	světa	 i	další	celkový	triumf	
ve	Světovém	poháru	na	dlouhých	tratích,	kde	Sáblíkovou	nikdo	neporazil.	

Majitel	originálního	know-how	začal	trénovat	ještě	jako	závodník,	Jiřího	Kyncla	dovedl	k	nečekanému	
16.	 místu	 na	 ZOH	 1988	 v	 Calgary.	 Sportovní	 klenot	 vybrousil	 z	 Martiny	 Sáblíkové,	 která	 se	 kromě	
sbírky	pěti	olympijských	medailí	včetně	tří	nejcennějších	může	pochlubit	i	16	tituly	mistryně	světa	či	
deseti	 celkovými	 triumfy	 ve	 Světovém	 poháru.	 Osmašedesátiletý	 laureát	 Síně	 slávy	 Unie	
profesionálních	trenérů	stál	též	za	vzestupem	bývalé	juniorské	světové	šampionky	Karolíny	Erbanové.	
	
	
Ondřej	Rybář	(biatlon)	

Největší	úspěchy	2016:	jeho	svěřenci	na	MS	v	Oslu	několikrát	skončili	těsně	pod	stupni	vítězů,	Gabriela	
Koukalová	vyhrála	celkové	hodnocení	Světového	poháru.	

Jako	 závodník	 to	 dotáhl	 do	 juniorské	 reprezentace,	 po	 trenérských	 začátcích	 u	 žáků	 Jablonce	 byl	
asistentem	 mužského	 národního	 týmu,	 hlavním	 trenérem	 obou	 reprezentací	 i	 osobním	 koučem	
Michala	 Šlesingra,	 Jaroslava	 Soukupa,	 Ondřeje	 Moravce	 a	 dalších.	 Zásadní	 měrou	 se	 tak	 zasloužil		
o	vzestup	domácího	biatlonu,	který	vyvrcholil	ziskem	pěti	medailí	na	ZOH	2014	v	Soči	či	dalších	čtyř	
cenných	 kovů	 na	mistrovství	 světa	 v	Kontiolahti	 o	 rok	 později.	Momentálně	 je	 osmatřicetiletý	 vítěz	
posledních	dvou	ročníků	ankety	Trenér	roku	úspěšný	jako	reprezentační	šéftrenér.	
	
	
Vladimír	Šmíd	(lyžování	–	severská	kombinace)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 jeho	 reprezentační	 svěřenec	 Tomáš	 Portyk	 získal	 v	Rašnově	 titul	 juniorského	
mistra	světa	v	závodě	na	středním	můstku	s	během	na	5	km.	

Bývalý	 sdruženář	 startoval	 na	 světovém	 šampionátu	 v	Lahti	 2001,	 ve	 stejném	 roce	 získal	 bronz	 na	
zimní	 univerziádě	 v	Zakopaném.	 Jako	 trenér	 juniorského	 národního	 týmu	 se	 podílel	 na	 bronzu	
družstva	 na	 mistrovství	 světa	 2005	 v	Rovaniemi	 či	 dvou	 třetích	 místech	 Miroslava	 Dvořáka	
na	mistrovství	 světa	v	Kranji	o	 rok	později.	U	reprezentačního	týmu	dospělých	působil	od	roku	2006	
jako	asistent,	předloni	převzal	v	37	letech	funkci	hlavního	trenéra	po	Ladislavu	Ryglovi	mladším.	
	
	

	
	



	

	

	
	
	
Roman	Teplý	(jachting)	

Největší	úspěchy	2016:	 jeho	mladší	syn	Ondřej	se	pod	 jeho	vedením	stal	 juniorským	mistrem	Evropy		
i	vicemistrem	světa	do	23	let,	starší	Viktor	se	kvalifikoval	na	olympijské	hry	v	Riu.	

Reprezentant	Československa	ve	třídě	Finn,	v	níž	získal	tři	domácí	tituly	a	šestkrát	vyhrál	Velkou	cenu	
Slovenska,	 přivedl	 k	jachtingu	 oba	 syny.	 Jako	 jejich	 trenér	 se	 podílel	 například	 na	 Ondřejově	
předloňském	 titulu	 juniorského	mistra	 světa	 ve	 Finnu	 či	 Viktorově	 evropském	 zlatu	 v	neolympijské	
třídě	D-one.	V	roli	kouče	se	čtyřikrát	zúčastnil	olympijských	her,	naposledy	loni	v	Riu.	Třiašedesátiletý	
trenér	provozuje	školu	jachtingu,	je	též	ředitelem	společnosti	Devoti	Sailing,	která	se	zabývá	vývojem	
závodních	lodí.	
	
Michaela	Uhrová	(basketbal	3x3)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 jako	 hrající	 trenérka	 se	 výrazně	 podílela	 na	 překvapivém	 titulu	 z	mistrovství	
světa	ve	hře	3x3	v	Kuang-čou,	na	mistrovství	Evropy	 juniorek	v	Debrecínu	vybojovaly	 její	svěřenkyně	
bronz.	

Od	 mládežnických	 kategorií	 vynikala	 na	 pozici	 rozehrávačky,	 v	 roce	 2001	 s	 juniorským	 národním	
týmem	senzačně	vyhrála	mistrovství	světa.	Má	i	zlato	a	stříbro	z	evropských	šampionátů	dospělých,	
zahrála	 si	 na	olympijských	hrách	v	Aténách	a	Pekingu.	Po	několika	domácích	angažmá	 strávila	 čtyři	
roky	na	Slovensku	a	v	Itálii.	Kariéru	ukončila	v	roce	2014	v	barvách	mladoboleslavské	Slovanky,	kde	se	
vzápětí	stala	trenérkou.	Předloni	vedla	reprezentační	družstvo	žen	3x3	na	Evropských	hrách	v	Baku,	
loni	se	v	34	letech	úspěšně	vrátila	na	palubovku,	byť	jen	jako	záskok.	
	
Jiří	Vaněk	(tenis)	

Největší	 úspěchy	 2016:	 Karolína	 Plíšková	 pod	 jeho	 vedením	 vystoupala	 až	 na	 páté	místo	 světového	
žebříčku,	 postoupila	do	 finále	US	Open,	 kvalifikovala	 se	na	Turnaj	mistryň	a	 výrazně	 se	 zasloužila	 o	
triumf	českého	družstva	ve	Fed	Cupu.	

Jako	hráč	pronikl	do	elitní	světové	stovky,	zúčastnil	se	olympijských	her	v	Sydney	2000	a	Pekingu	2008.	
Profesionální	 kariéru	 ukončil	 kvůli	 problémům	 se	 zády	 v	roce	 2010,	 v	té	 době	 už	 trénoval	 a	
s	manželkou	rozjížděl	tenisovou	akademii.	Plíškovou	vedl	od	léta	2014	a	pomohl	jí	k	pěti	turnajovým	
titulům	 i	 strmému	 vzestupu	 v	žebříčku.	 Po	 nedávném	 ukončení	 spolupráce	 s	aktuální	 českou	
jedničkou	 se	 osmatřicetiletý	 vítěz	 jedenácti	 challengerů	 stal	 novým	 koučem	dvojnásobné	
wimbledonské	vítězky	Petry	Kvitové.	
	
Jan	Železný	(atletika)	

Největší	úspěchy	2016:	na	olympijských	hrách	v	Riu	de	Janeiru	postoupili	všichni	 tři	 jeho	svěřenci	do	
finále,	 Vítězslav	 Veselý	 získal	 stříbro	 na	 mistrovství	 Evropy	 v	Amsterdamu	 a	 Jakub	 Vadlejch	 ovládl	
celkové	hodnocení	seriálu	Diamantová	liga.	

Nejúspěšnější	 oštěpař	 všech	dob,	 legenda	domácí	 i	 světové	atletiky.	V	absolutní	 špičce	 se	držel	 celé	
dvě	 dekády,	 během	 nichž	 si	 z	 velkých	 akcí	 přivezl	 celkem	 jedenáct	 medailí	 včetně	 tří	 olympijských	
triumfů	 a	 stejného	 počtu	 titulů	 mistra	 světa.	 Jeho	 světový	 rekord	 98,48	metru	 z	května	 1996	 platí	
dodnes.	Po	ukončení	závodní	kariéry	se	vrhl	na	trénování,	mezi	jeho	svěřenkyně	patřila	i	dvojnásobná	
olympijská	vítězka	Barbora	Špotáková.	Momentálně	vede	držitel	státní	medaile	Za	zásluhy,	který	loni	
oslavil	 padesátiny,	 skupinu	 čtyř	 oštěpařů	 v	 čele	 se	 světovým	 šampionem	 Vítězslavem	 Veselým.	 Je	
rovněž	ředitelem	mítinku	Zlatá	tretra.	

	


