Na univerziádu nejedu bořit rekordy,
chci si ji užít, těší se rychlobruslař

Na univerziádu nejedu bořit rekordy, chci si ji užít, říká
rychlobruslař Tomáš Brabenec

Parky a cyklostezky jsou v letních dnech plné bruslařů. Málokdo ale ví, že se v tomto velmi populárním sportu
koná i mistrovství světa a že usiluje o zařazení mezi olympijské disciplíny. Už deset let se závodnímu kolečkovému
rychlobruslení věnuje také student Matematicko-fyzikální fakulty UK Tomáš Brabenec, který svůj talent předvede i na
letní univerziádě. Hostit ji bude od 19. do 30. srpna tchajwanská metropole Tchaj-pej.

Co vás přivedlo ke kolečkovým bruslím?
Asi v osmi letech jsem začal chodit na kroužek bruslení do domu dětí a mládeže v našem městě. Později se tam otevřel
kurz i pro pokročilejší rychlobruslaře. Od té doby se mu věnuji závodně.
Máte za sebou první rok studia matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jde vůbec kombinovat studium
tak obtížného oboru s vrcholovým sportem?
Byl to velmi náročný rok. Pokud se člověk chce škole věnovat, musí jít sport trochu stranou a to platí hlavně během
zkouškového. Poslední rok jsem netrénoval určitě tolik jako před dvěma třemi roky.
Přesto jste se dokázal kvalifikovat na letní univerziádu...
Vzhledem k tomu, že rychlobruslení na vyšší úrovni u nás dělá relativně málo lidí, nebylo pro mě těžké se na univerziádu
kvalifikovat. Na mistrovství České republiky členové svazu kolečkového rychlobruslení prostě vybrali ty, u nichž usoudili,
že jsou schopni naši zemi reprezentovat na mezinárodní úrovni.
Při pohledu na některé cyklostezky to vypadá, že je u nás bruslení velmi populární sport. Sám ale říkáte, že
závodně se mu zase tolik lidí nevěnuje. Čím to je?
Myslím, že to je tím, že lidé kolečkové rychlobruslení moc neznají. Není to olympijský sport, ve zprávách o něm také
moc neuslyšíte. Většina lidí asi ani neví, že pokud bruslí dobře rekreačně, mohli by to posunout i někam dál.
Jak vypadají závody v kolečkovém rychlobruslení?
Závodí se na různě dlouhých tratích na specializovaných oválech, které mají sto padesát až dvě stě metrů, nebo se
pořádají městské půlmaratony a maratony, kdy se jezdí na silnicích.
Dáváte přednost dráze, nebo silnici?
Nejraději závodím na drahách. Trénuji na dráze v Praze-Modřanech, objíždím evropské dráhové závody a čeká mě to
i na univerziádě. Nominace na jednotlivé tratě se budou ale ještě asi trochu měnit. Zatím to vypadá, že bych měl jet
závod na tisíc metrů, pak buď deset, nebo patnáct kilometrů a také štafetu s dalšími dvěma členy našeho týmu. Čeká
mě ale i silniční maraton ve městě.
Patří univerziáda mezi vrcholy vaší letošní závodní sezony?
Určitě. Od té doby, co jsem nastoupil na vysokou školu, to začalo být s trénováním těžší. Moc závodů jsem letos také
neobjel, univerziáda proto bude vrcholem sezony. Snažil jsem se v průběhu roku připravovat, jak jen to šlo a co mi
studium dovolilo.
S jakým cílem jedete na univerziádu, s jakým umístěním byste byl spokojen?
Zatím není zveřejněna startovní listina. Nevíme, s kým budeme závodit. Jedu si to tam hlavně užít. Nečekám, že bych
tam bořil rekordy.
Co považujete za vrcholy své dosavadní sportovní kariéry?
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Měl bych asi říct mistrovství České republiky, když jsem se stal mistrem republiky. Konkurence je tady ale tak malá, že
to zase takový úspěch není. Nejvíc spokojený jsem byl asi před třemi roky, kdy jsem se jako junior dostal na mistrovství
Evropy a zajel tam třinácté místo.
Z čeho sestává trénink kolečkových rychlobruslařů?
V létě jsme prakticky jenom na bruslích. V zimě bruslíme několikrát týdně v hale. Vedle toho běháme, jezdíme na kole
a posilujeme.
Trénujete i na ledních bruslích?
Někteří lidé se věnují oběma těmto sportům, já to ale nedělám.
Proč? Technika bruslení je odlišná?
Přesně tak. Zaměřuji se vyloženě jen na kolečka. Na závodních ledních bruslích jsem snad ani nikdy nestál.
Jakých rychlostí dosahujete na závodech?
Na dráze, kde je to samá zatáčka, se člověk nedostane do tak vysokých rychlostí, je to něco přes čtyřicet kilometrů v
hodině, na silnici ale i přes padesát.
Kam si chodíte rekreačně zabruslit?
Na cyklostezku k Vltavě, která vede z Podolí až na Zbraslav. Mám ji pět minut od domu, tam bruslím pořád.
Máte za sebou první rok studia na MFF UK, vidíte se v budoucnu spíše jako matematik, nebo třeba jako trenér
kolečkového rychlobruslení?
Určitě se chci věnovat víc škole než sportu. Rychlobruslení je pro mě koníček, kterému se snažím dávat hodně, škola
je ale jasná priorita.
Už po devětadvacáté se budou konat mezinárodní letní sportovní hry studentů vysokých škol. Od 19. do 30. srpna
je bude hostit tchajwanská metropole Tchaj-pej. Na univerziádu vyjede dvanáct tisíc sportovců a členů doprovodu ze
150 zemí světa, mezi nimi i dvě desítky studentů Univerzity Karlovy. Soutěžit se bude ve dvaadvaceti sportovních
disciplínách od těch tradičních, jako jsou atletika, basketbal nebo plavání, až po ty méně obvyklé, jako jsou biliár nebo
čínské bojové umění wu-šu.
Aby se na hry jaksepatří natěšili nejenom sami sportovci, ale i obyvatelé metropole, organizátoři univerziády proměnili
soupravy tchajpejského metra ve sportoviště. Lidé tak už od začátku července jezdí po městě vlaky, které uvnitř vypadají
jako basketbalové hřiště nebo třeba plavecký bazén.
Za maskota her lidé v internetovém hlasování zvolili černého medvěda pojmenovaného Bravo. Předlohou se mu
stal endemický druh, který žije pouze na Tchaj-wanu a který se na první pohled odlišuje od ostatních medvědů
výraznou bílou náprsenkou ve tvaru V. Tohoto charakteristického znaku využili autoři návrhu, Bravo má proto V na
krku zvýrazněné, aby odkazovalo k počátečnímu písmenu slova „victory“ (vítězství). Bravo má také připomínat všem
návštěvníkům a účastníkům her, aby dbali na ochranu přírody. Tchajwanští medvědi totiž patří mezi ohrožené druhy.

Compiled Apr 1, 2019 9:34:30 PM by Document Globe ®

2

