
Trenér roku 2014 

  

Ondřej Rybář (biatlon) 
Narozen 14. října 1978 

Největší úspěchy 2014: jeho svěřenci přivezli z OH v Soči historických pět medailí 

 

K biatlonu přešel od orientačního běhu a fotbalu, jako závodník to dotáhl až do juniorské 

reprezentace, zúčastnil se i několika univerziád. Po trenérských začátcích u žáků SKP 

Jablonec byl postupně asistentem mužského národního týmu, hlavním trenérem ženské                     

i mužské reprezentace a také osobním koučem Michala Šlesingra, Jaroslava Soukupa, Ondřeje 

Moravce a dalších. Zásadní měrou se tak zasloužil o vzestup domácího biatlonu, který 

vyvrcholil ziskem tří stříbrných a dvou bronzových medailí na olympijských hrách v Soči 

2014. Momentálně působí jako šéftrenér obou reprezentačních celků. 

 

Pavel Vrba (fotbal) 
Narozen 6. prosince 1963 

Největší úspěchy 2014: s reprezentací skvěle zvládl vstup do kvalifikace ME 2016 

  

Někdejší mládežnický reprezentant se v nejvyšší soutěži v barvách Ostravy či RH Cheb                  

i kvůli opakovaným problémům s kolenem výrazněji neprosadil. S trénováním začínal na 

rodné Moravě, v sezoně 2003/04 se jako asistent podílel na titulu Baníku. Poté odešel na 

Slovensko, kde už jako hlavní kouč vyhrál ligu s Žilinou, působil i u slovenského národního 

týmu. V roce 2008 nastoupil do Plzně a z podprůměrného klubu postupně vybudoval přední 

domácí celek, který se vedle dvou ligových primátů neztratil ani v evropských pohárech.                

V prosinci 2013 byl zastánce ofenzivního fotbalu jmenován trenérem české reprezentace,                 

s níž po rozpačitých výsledcích v přípravě vstoupil do kvalifikace ME 2016 čtyřmi výhrami 

ze čtyř zápasů.  

  

David Kotyza (tenis) 
Narozen 30. srpna 1967 

Největší úspěchy 2014: s Petrou Kvitovou se podruhé radoval z vítězství ve Wimbledonu 

  

Bývalý ligový tenista a vystudovaný učitel dal při rozhodování mezi místem kantora a pozicí 

trenéra přednost tenisové praxi. Dlouhodobě koučuje v prostějovském klubu, trénoval 

například Lucii Šafářovou, Barboru Strýcovou, Ivetu Benešovou či Michala Tabaru, působil             

i u fedcupového týmu. V roce 2008 začal spolupracovat s Petrou Kvitovou, kterou dovedl až 

do absolutní světové špičky. Loni jeho svěřenkyně po třech letech znovu vyhrála Wimbledon, 

kromě toho ovládla další dva turnaje WTA a dotáhla český fedcupový tým k třetímu triumfu            

v soutěži. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Laureáti Síně slávy UPT 

  

Jaroslav Baďura (rychlostní kanoistika) 
Narozen 5. července 1934 

V kanoistickém oddílu Slavia VŠ Praha (později USK) prošel téměř všemi pozicemi. Začínal 

jako závodník, společně s Jaroslavem Janů úspěšně reprezentovali v kategorii C2. Podílel se 

na stavbě loděnice v Chuchli, po ukončení kariéry působil dlouhá léta jako oddílový trenér               

a předseda. Kromě toho vedl reprezentační družstvo juniorů, byl i osobním koučem řady 

předních kanoistů v čele s Liborem Dvořákem, jenž na OH 1980 v Moskvě obsadil čtvrté 

místo. Od počátku 90. let řídil Sportovně technickou komisi svazu, dodnes je jejím platným 

členem. I jako důchodce se kanoistice věnuje takřka 24 hodin denně. 

  

Luděk Bukač (lední hokej) 
Narozen 4. srpna 1935 

Bývalý hokejový reprezentant a účastník dvou světových šampionátů stál v roli trenéra 

národního týmu u zrodu dvou vynikajících generací. Od počátku 80. let budoval dlouholetý 

kouč pražské Sparty spolu se Stanislavem Neveselým mužstvo, jež na MS 1985 v Praze 

dovedl až ke zlatu. Stejného úspěchu dosáhl i o 11 let později ve Vídni a zahájil tak 

nejslavnější éru českého hokeje. Kromě tuzemské reprezentace vedl člen domácí                              

i mezinárodní Síně slávy národní týmy Rakouska a Německa. Proslul rovněž jako autor řady 

odborných publikací, spolu se svým synem založil a řídí hokejovou školu. 

  

Vojtěch Červínek (cyklistika) 
Narozen 6. září 1948 

Několikanásobný mistr Československa v cyklokrosu si v roce 1977 přivezl amatérský bronz 

ze světového šampionátu v Hannoveru, který byl jeho sedmým a posledním startem na MS. 

Po ukončení závodnické kariéry zažil během desetiletého působení ve funkci reprezentačního 

trenéra světové tituly Miloše Fišery, Radomíra Šimůnka, Karla Camrdy nebo Ondreje Glajzy. 

Později stál jako trenér a konzultant za vzestupem trojnásobného mistra světa kategorie elite 

Zdeňka Štybara, pro rady si němu chodili také Petr Dlask, Karel Hník či bratři Polničtí. 

  

Václav Fiřtík (biatlon, in memoriam) 
Narozen 28. dubna 1957 – zemřel 29. března 2014 

Během svého více než tři dekády dlouhého působení dokázal vyvést biatlon z kdysi 

podceňovaného odvětví až do pozice jednoho z nejsledovanějších tuzemských sportů.                    

Po rozpadu Československa se stal předsedou samostatného biatlonového svazu, od roku 

2010 byl i jedním z viceprezidentů Mezinárodní biatlonové unie IBU. Měl velkou zásluhu na 

biatlonovém boomu, jenž v posledních dvou letech vyvrcholil pořadatelstvím mistrovství 

světa v Novém Městě na Moravě či medailovou žní na olympijských hrách v Soči. Krátce 

poté náhle zemřel po cévní mozkové příhodě. 

  

Jan Kukal (tenis) 
Narozen 13. září 1942 

Někdejší daviscupový reprezentant, jemuž se dařilo hlavně v hale. Po ukončení hráčské 

kariéry trénoval v zahraničí, počátkem 80. let působil jako kouč u čs. daviscupového týmu               

a zároveň jako nehrající kapitán u ženského družstva, s nímž v letech 1983 a 1984 slavil 

triumf v Poháru federace. Po trenérských angažmá v Rakousku a na Slovensku se na přelomu 

milénia znovu ujal českého daviscupového i fedcupového týmu. Člen české i slovenské Síně 



slávy, který jako trenér spolupracoval s Ivanem Lendlem, Hanou Mandlíkovou, Helenou 

Sukovou, Jiřím Novákem či Thomasem Musterem, je rovněž organizátorem výstav umění. 

  

  

Josef Masopust (fotbal) 
Narozen 9. února 1931 

Jedna z největších legend domácího fotbalu strávila téměř celou kariéru v Dukle Praha, s níž 

technicky skvěle vybavený záložník vybojoval osm mistrovských titulů. S reprezentací,                 

za kterou odehrál 63 zápasů a vstřelil deset gólů, získal bronz na Poháru evropských národů 

(dnešním ME) 1960 ve Francii a především stříbro na MS 1962 v Chile. V témž roce dostal 

jako první čs. hráč prestižní Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Později trénoval 

Duklu, Zbrojovku Brno (s tou v roce 1978 vyhrál titul), i čs. reprezentaci. Na přelomu milénia 

byl vyhlášen nejlepším tuzemským fotbalistou století, má i mnoho dalších ocenění včetně 

státní Medaile Za zásluhy. 

  

Petr Novák (rychlobruslení) 
Narozen 7. června 1948 

Majitel originálního trenérského know-how se v mládí věnoval gymnastice a atletice, nakonec 

však zvítězilo rychlobruslení. Už jako závodník začal trénovat, Jiřího Kyncla dovedl                       

k nečekanému 16. místu na OH 1988 v Calgary. Sportovní klenot vybrousil z Martiny 

Sáblíkové, kterou přesvědčil o tom, že se může stát olympijskou vítězkou. To se úspěšné 

dvojici nejen díky tréninkové dřině, ale třeba i speciální technice bruslení dosud povedlo již 

třikrát, kromě kompletní sbírky medailí z OH se Sáblíková může pochlubit i 12 tituly 

mistryně světa či osmi celkovými triumfy ve Světovém poháru na dlouhých tratích. Novák 

stál i za vzestupem juniorské světové šampionky Karolíny Erbanové. 

  

Míla Nováková (krasobruslení) 
Narozena 5. prosince 1924 

Legendární krasobruslařská trenérka vychovala během svého dlouholetého působení u sportu, 

v němž se snoubí technická náročnost s elegancí, řadu vynikajících závodníků. K jejím 

nejznámějším svěřencům patřily Hana Mašková či sourozenci Romanovi, jež dovedla až                  

k zisku medailí z vrcholných akcí. Mašková vybojovala kromě titulu mistryně Evropy i dva 

bronzy na světových šampionátech a medaili stejné hodnoty na OH 1968 v Grenoblu. Pavel            

a Eva Romanovi zase čtyřikrát za sebou vévodili soutěži tanečních párů na MS. Jako 

uznávaná odbornice působila Nováková i v roli televizní spolukomentátorky 

krasobruslařských soutěží. 

  

Aleš Poděbrad (atletika) 
Narozen 23. prosince 1926 

Kolem několikanásobného československého rekordmana a domácího šampiona na čtvrtce se 

počátkem 50. let začal tvořit kolektiv klubu ATK Praha, z nějž v pozdějších letech už jako              

z Dukly vzešla řada hvězd světové atletiky. Nemalý podíl na tom měl i reprezentant a 

účastník ME 1950 Poděbrad, který po ukončení závodní činnosti zůstal v Dukle jako vedoucí 

trenér. Během více než dvou dekád dovedl k medailím z velkých akcí Josefa Odložila, 

stříbrného na OH 1964 v Tokiu v běhu na 1500 metrů, Jiřího Kynose, Juraje Demeče a další. 

V 70. letech byl i předsedou trenérské rady atletického svazu. 

  

Pavel Řeřábek (volejbal) 
Narozen 21. května 1952 



Někdejší smečař Slavie VŠ Praha a RH Praha, jíž pomohl ke dvěma mistrovským titulům                 

i triumfu v PVP, se v dresu se lvíčkem na prsou zúčastnil devíti vrcholných akcí. První 

trenérské zkušenosti sbíral ještě během svého hráčského angažmá v Itálii, později vedl 

volejbalistky Slavie Praha a působil i u ženské reprezentace, s kterou jako asistent či hlavní 

kouč získal evropské stříbro (1993) a bronz (1997). V roce 2002 si ho jako asistenta k 

mužskému národnímu týmu vybral proslulý Argentinec Velasco, po jeho odchodu stál 

Řeřábek u úspěšného českého představení ve Světové lize. Člen domácí Síně slávy byl též 

svazovým šéftrenérem ženské složky i členem výboru volejbalového svazu. 

  

Jaroslav Starosta (veslování) 
Narozen 21. dubna 1937 

Během své závodní kariéry získal coby člen čtyřky s kormidelníkem stříbro a bronz                           

z mistrovství Evropy, na OH v Římě mu cenný kov těsně unikl. Další medaile si připsal                  

ve funkci šéftrenéra Dukly Praha, k těm nejcennějším patřily zlato Michala Vabrouška na MS 

2000 ve skifu lehkých vah, stříbro čtyřky s kormidelníkem na MS 1993 nebo bronz dvojky                  

s kormidelníkem na MS 1977. Jeho svěřenci sbírali úspěchy i v juniorských kategoriích. 

Jeden z nejúspěšnějších trenérů v historii českého veslování se prosadil i jako funkcionář, 

dosud je předsedou společenské komise svazu. 

  

Jaroslav Šíp (basketbal, in memoriam) 
Narozen 24. listopadu 1930 – zemřel 6. listopadu 2014 

Výrazná osobnost domácího basketbalu se do historie sportu pod vysokými koši zapsala jako 

hráč, trenér i funkcionář. S reprezentací získal rozehrávač a tvůrce hry s přesnou střelou 

třikrát stříbrnou a jednou bronzovou medaili na mistrovství Evropy, v barvách ÚDA Praha                 

a Slovanu Orbis Praha vybojoval pět domácích titulů. Dalších sedm ligových primátů si 

připsal jako kouč Slavie VŠ Praha, kterou v roce 1966 dovedl až do finále PMEZ. V 90. 

letech byl člen tuzemské Síně slávy funkcionářem Asociace ligových klubů a předsedou sekce 

basketbalové ligy žen. 

  

Michal Vachun (judo) 
Narozen 27. června 1944 

Pětinásobný mistr republiky a držitel bronzu z ME 1965 se ve stejném roce stal premiérovým 

čs. účastníkem mistrovství světa v judu. Velmi úspěšně si vedl i během více než tři desetiletí 

dlouhé trenérské dráhy, jeho svěřenci získali na mistrovství světa či Evropy 14 medailí. 

Kromě domácí reprezentace působil v roli šéftrenéra i na Islandu, zemi judisticky předtím 

takřka „nepolíbené“. Člen výkonného výboru domácího svazu nyní zastává vysoké funkce                  

i v zahraničí. Od roku 2011 je viceprezidentem Evropské unie EJU, zasedá též ve sportovní 

komisi Mezinárodní federace IJF. 


