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19.8.  

Opustili jsme ČR a své nejdražší za účelem 

zúčastnit se paralympijských her v Tokiu 2020 (i 

když se píše rok 2021. Odlet z letiště Praha 

Ruzyně ve 14 hod. Abychom cestu neměli tak 

jednoduchou, absolvovali jsme jeden přestup, a 

to ve Frankfurtu, kde jsme dosedli kolem 15:30, 

pak přesun na jiný terminál a odlet Aibusu byl 

v 18 hod. 

Uvědomuji si, jakou mám na palubě letadla 

výhodu a mohu si stoupnout a krátkou 

vzdálenost od vstupu do letadla dojít jen s 

drobnou pomocí Pavla (asistenta, trenéra).  

Narozdíl od všech ostatních vozíčkářů, kteří 

musí prosit o přesun v letadle mezi WC a 

sedadlem nebo čekáním při vystupování z 

letadla, kdy opět čekají na speciální židli, která 

usnadňuje vozíčkářům vystupování z letadla. 

 

 

 

 

 



20.8.  

 

Po úspěšném přistání na japonské půdě v 10 hod dopoledne (v ČR je o 7 

hodin méně!) nás překvapila velmi početná japonská armáda lidí, která nám 

pomohla vystoupit z letadla a procházela s námi “předcovidovou” (kontrola 

všech formulářů) cestu po letišti.  

 

Po několika hodinách jsme se dostali k samotnému testování. Dali nám do 

ruky zkumavku, do které jsme 

museli naplivat docela dost 

velké množství slin, poté opět 

následoval přesun na další 

stanoviště, kde jsme čekali na 

výsledky..... čekání bylo 

dlouhé, ale nakonec všichni 

negativní, tak přesun na 

poslední “stanoviště”, kde 

nám akreditace zavařili do 

folie a dali na krk, pak jsme 

vyzvedli zavazadla, která na nás již čekala připravená a další přesun a čekání 

na bus. Kolem 18:00 hodiny místního času (neboli 13 hod v ČR) nasedáme 

do autobusu a hurá směr olympijská a paralympijská vesnice.  

 

Ve vesnici nás čekalo hezké přivítání od týmu a zároveň nám přišli pomoc s 

bagáží. O ubytování Vám psát ani nechci, protože bohatě bude stačit, když 

napíšu, že spíme na papírové posteli. To je pro dnešek vše a zítra se zase 

ozveme….. jdeme po 25 hodinách cestování na jídlo a pak na kutě:-)  



 

21.8. 

 

Spali jsme do 10:30 (v Čechách 3:30) pomalu si začínáme zvykat na posun času. Ve srovnání s vesnicí v Londýně je to tu 

mnohem jednodušší a chudší, Japonci jsou hodně zaměření na šetření přírody a recyklaci, tak žádné McDonaldy v jídelně, 

ale jednoduché výdejny různých pokrmů a hlavně třídění do posledního ubrousku na jídelním tácu! 

 

O tom, že se z vesnice nedostaneme ven, to jsme věděli předem, tak jsme 

dnes prošli celou vesnici a zároveň jsem si nechal v servisu Otto Bock 

opravit vozík. Hurá, už nemusíme dávat pozor, aby mi neupadlo pravé 

přední kolečko:-) (což se povedlo mojí přítelkyni týden před odletem XD, 

provizorně jsem to opravil). Je tu multifunkční budova se skvěle 

vybaveným fitness a jedno patro relax a herní zóna. Dnes máme ještě 

odpočinkový den, ale zítra dopoledne dáme posilovací trénink a 

odpoledne jedeme 

na tréninkový stadion 

a v čase závodu 

vyzkoušíme, jak 

budou české kuželky 

létat v japonském 

větru!! Zítra dáme 

vědět! 

 

 

 

 

 



22.8. 

 

Konec lenošení, dopoledne fitko a protažení, odpoledne neoficiální 

focení pro vlajkonoše a Czech teamu, prostě kdo byl ve vesnici.  

Hned poté poprvé využíváme bus terminál a jedeme na tréninkový 

stadion Edogawa City. Cesta v pohodě, bus jel na čas, po cca 30min 

jízdy vjíždíme na stadion, kde na nás opět mávají pomocníci a 

pomocnice v modrých tričkách. 

Nicméně na stadionu jsme nemile překvapeni, že pro disk a kuželku je 

pouze jeden sektor se sítí a u něj samozřejmě dlouhá fronta...jeden 

trenér z Venezuely nám 

říká, že čekají již 3 hodiny:-

((, a to mohli být klidně čtyři 

sektory v každým rohu 

stadionu!! S Pavlem jsme 

zvyklí řešit různé problémy, 

tak jsme vyřešili i tento a pro 

tento den jsme zvolili trénink 

odhodů z kleku a kuželky 

létaly skvěle, většina kolem 

34m a několik jich dopadli i 

za 37 m.  

Bohužel při jednou z posledních hodů jsem se do toho opravdu opřel, ale tělo tu 

pecku nestačilo udržet, tak jsem si lehce protáhl šikmý břišní sval, který ještě 

večer po návratu mi zkusila uvolnit fyzioterapeutka Lenka a dokonce i pan doktor 

Czech teamu a všichni, i s Pavlem jsme se domluvili, pokud to bude bolet i další 

den, tak necháme záda odpočívat. 



23.8. 

 

Tak bohužel. Záda stále nejsou 100%ok, tak dnes trénink vynecháme. Dobrá zpráva je, že je to lepší než včera:-) Večer 

mám domluvenou masáž, tak věřím, že to bude v pohodě! 

 

Zítra bude zahajovací ceremoniál. Dnes se Pavel byl podívat na 

rozcvičovací stadion u Olympijského stadionu, kam můžeme až v 

den závodu. Je to asi 45 min cesty autobusem. Zítra dle stavu zad 

se rozhodneme, jestli tam půjdeme. Je tady opravdu velké 

množství vozíčkářů, tak to bude časově hodně náročné.  

 

Stát někde venku v tom vedru 6 hodin... Naštěstí 

nejsem vlajkonoš, tak to pro mne není povinné a 

důležitější je moje zdraví. Spíš dáme lehký fitko, 

protažení a mentálně se budu připravovat na závod. 

 

 

 

 



24.8. 

 

Dnes se vše točilo kolem zahajovacího ceremoniálu. 

V 17 hod společné focení celého Czech týmu a pak 

odchod na bus. My jsme jen potvrdili, že se 

ceremoniálu nezúčastníme a šli jsme udělat pár 

fotek ve slušivém nástupovém oblečku, který nám 

chválili ostatní státy i organizátoři. Cestou jsme 

zjistili, že rozhodně nejsme sami, kdo letos vynechá 

ceremoniál. Ve vesnici bylo stále plno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po focení jsme dali lehký trénink ve fitku. Musím říct, že záda jsou dnes lepší a 

věřím, že zítra na tréninku to bude ještě lepší:-)  

 

 

 

 

 

 



 



25.8. 

 

Kolem 17 hod jsme šli na tréninkový stadion. Bylo tam před námi 10 sportovců 

na jeden sektor v síti, čekali jsme 2 hodiny než jsme přišli na řadu a pak měli 

jen 10 min na trénink.  

Docela to lítalo, nejdelší 34,10 m, i s těmi bolestmi. Necítím se furt dobře, takže 

to nevypadá špatně, ale budu hodně bojovat. 

Pak jsme šli na oběd a večeři v jednom, protože pozdní vstávání a snídaně, 

pak odpočívat do postýlky. 

 

 

26.8.  

 

Dnes poslední trénink před závodem. Tělo 

je opět o kousek lepší a opět kuželky létaly 

daleko…. dokonce ještě dál, než včera:-) 

Na stadion jsme vyjeli trochu dřív a konečně 

organizátoři připravili i druhý sektor pro disk 

i kuželku, tak jsme se rozcvičili a prakticky 

hned jsme mohli stavět kozu, to bylo super. 

Výkon docela slušný na to, že mě bolí záda. Hodil jsem nějakých 34,60 m. Jsem 

spokojený a Pavel také..….  

Po tréninku jsme odevzdali kuželky ke kontrole a přivezli jsme i kozu z tréninkového 

stadionu, dnes i zítra bude spát s námi na pokoji:-) a bude se připravovat na velké finále!! 

zítra budeme mít jen lehký trénink ve fitku, podle aktuálního stavu tělíčka. 

 

                                                          Doprava autobusem....celý autobus je jen náš          



 

 

 

 

27.8. 

 

Dnes odpočívám a šetřím síly na zítra. Pavel odpoledne 

odvezl kozu na stadion, který obhlédnul a připravil 

taktický i časový plán na zítra, ať nemáme žádný 

zbytečný stres.  

 

Už je známá startovka (viz níže) PB (personal best) 

značí, jaké mají atleti osobní maximum, kolik hodili nejvíc 

v minulosti. SB (season best) je, co hodili letos. Největší 

soupeři jsou Číňan, Rusák a tři Alžířani.  

 

Necháme to osudu. Dám do toho vše, co jsem se učil a 

natrénoval. Buď to padne nebo ne. Dali jsme do toho 

všechno s Pavlem a myslím, že nějaký hezký výsledek to 

bude. Nemůžu říct, jestli na medaili, ale něco tam bude. 

V tom je krása sportu. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



28.8. – DEN D 

 

V noci jsem nemohl v klidu spát. Měl jsem šílené myšlenky a “co kdyby”. Po cca hodině jsem konečně usnul, v 2:15. Ale 

měl jsem i tak neklidné spaní - stále jsem se překuloval, občas mě píchlo v zádech či noze, ale bylo fajn, že spím a 

nepronásledují mě myšlenky. 

 

Vzbudil jsem se kolem 11 hod díky tomu, že závěsy jsou světelně nepropustné. Když jsem je roztáhl, tak se poté probudil i 

Pavel a oba dva jsme vstávali. Po vykonání ranní úkonů na pokoji jako je měření teploty, plivání do zkumavek a ranní 

hygieny jsme se vydali na snídani. Po ní jsme se vrátili zpátky na pokoj a relaxovali jsme před odjezdem na stadion. 

 

Po nějaké době mi volala Lenka, naše místní fyzioterapeutka, jestli bych nechtěl ta záda nějak uvolnit. Říkám, že by to 

mohlo pomoct na ta záda, tak jsme šli s Pavlem. Zavolal doktora, který mě vyšetřil a protáhl. Cítil jsem, jak mi kost od pánve 

a žeber mačkají bolestivé místo v šikmých svalech. Doufal jsem, že to povolí. 

 

Při návratu do pokoje jsme si zahráli pár 

her na mobilu, abychom měli jiné 

myšlenky. Poté jsme se před 16 hod 

začali chystat na odjezd na olympijský 

stadion. Vzali jsme si potřebné věci a 

vyrazili na místní autobusové nádraží, 

které bylo vybudováno v rámci olympijské 

vesnice. Všude jsou velmi vřelí Japonci. 

Pořád na nás mávají a přejí nám hezký 

den nebo nás zdraví. Cesta trvala cca 40 

min.  

 



U olympijského stadionu byl opět vystavěno autobusové nádraží v rámci těchto her 2020. Šli jsme zkontrolovat s Pavlem 

kozu, která byla schovaná ve stanu, kde se schovávají všechny kozy všech sportovců. Bylo nám řečeno, že odtamtud 

organizátoři kozu odvezou na závod, nemuseli jsme se o to starat.  

 

Poté jsme šli na tréninkový stadion, který byl hned vedle stadionu olympijského. Tam jsme se řádně protáhli, dali jsme si 

neskutečný počet odhodů. Bohužel, nemohl jsem zapojit nohu, jak mám ve zvyku, protože při zapojení nohy mě šíleně 

píchalo v boku. Kdybych měl porovnat od stupnice od 1 do 10, kde 10 je nejvyšší, tak moje bolest byla mezi 8 a 9. Při 

neopatrném pohybu mi bolest skákala opravdu až do 10. Musím říct, není to nic příjemného. 

 

 

Po rozcvičení jsme museli jít do prvního 

svolávacího “call roomu”, kde nám 

zkontrolovali číslo a akreditaci. 

Vydezinfikovali nám ručičky a po 5 min jsme 

mohli pokračovat do dalšího posledního 

“call roomu”. Tady nám sebrali akreditace a 

dali Pavlovi vestu v zelené barvě s názvem 

“TOKYO 2020 ASSISTANT”.  

 

 

Po nějakém čase nás všechny odvezli na 

hlavní stadion, kde jsme museli nastoupit v 

takovém pořadí, jak budeme házet. Při 

nástupu na stadion jsme čekali cca 20 min, 

než nás zaberou obrazovky. Mohli jsme zamávat či udělat nějakou grimasu. Já jsem ukázal palec nahoru a Pavel za mnou 

dokonce dva palce nahoru, zjistil jsem z videa :D Poté jsme se mohli připravovat, ale překvapilo nás, že jsme nemohli zůstat 

v sektoru a museli jsme jít mimo stadion, do výklenku u stadionu, kde nás postupně odváděli na plochu/do sektoru. 



Po nějakém čase, když šel na řadě Číňan, jsem si říkal: “Jo, to bych mohl zvládnout”. Ale když jsem viděla jeho první výkon, 

hned se mi všechno rozpadlo. Myslel jsem i na to nejhorší, proč vlastně jsem tady. Co je to za paralympiádu, když dokážou 

nesprávně zařadit člověka, který dokáže “ničit” tu krásu sportu, jaký je. Patnáct let trávíš času ve fitku, neskutečně hodin na 

koze, v lázních, na lehátku pod rukama různých odborníků a teď vidíš tenhle výkon. Tak jsem si říkal: “Proč to dělám? Vždyť 

to vlastně nemá smysl.”  

 

Po několika minutách, kdy jsem si mluvil sám pro sebe a 

hledal důvod, proč tam jsem, tak utekli další dva sportovci, 

kteří házeli po něm, tak jsem ztratil “dravost”, jak říká Pavel. 

Ale i přesto jsem šel do toho, že zkusím zabojovat.  

 

Když jsem šel na řadu před 21 hod a věděl jsem, že musím 

hodit tolik, co jsem nikdy v životě nehodil, abych měl stříbro 

- něco přes 35 m - pořád mi dával Pavel to nejdůležitější - 

naději! Při poutání kozy byly problémy, že místní Japonci ji 

nedokázali dobře upoutat. Úchyty, které byly připravené, 

byly blízko všeho, tím pádem neměli dostatek pnucí 

síly, aby kozu stabilizovali. Díky bohu, že Pavel si dával 

pozor na každý centimetr. Uhádal i to, že museli kozu 

posunout blíž k čáře a to přibližně o 5 cm. Při reklamaci 

Pavla o poutání kozy jej pořadatelé zastavili z důvodu 

ceremoniálu, že to udělají až po něm. Ten trval 

necelých 5 min. Když konečně upoutali kozu, mohl 

jsem na jít. Zapnuli nám stopky na 4 min. S Pavlem 

jsme tak sehraná dvojka, že nám minuta a půl zbyla na 

tréninkové pokusy. 

 



Když jsem se na ně dokázal nahecovat a hodil jsem to mezi 30 a 35 m, tak si říkám: “Jo, to by mohlo letět,” ale když jsem 

chtěl hodit první závodní hod, tak mi řekli, že ne, že teď bude ceremoniál, který zase trval podobně dlouho. I to mohlo ovlivnit 

celkový můj výkon a nasazení, do kterého jsem šel. 

 

Při prvním nápřahu jsem opravdu cítil silnou 

bolest, jak mi žebra mačkají bolestivé místo, ale 

vykašlal jsem se na bolest a šel jsem do toho 

silou. Bohužel jsem hod přetáhl a spadlo to do 

autu, neplatný pokus. Omíval jsem si svoji větu: 

“Jsem tady jenom jednou a musím tady udělat 

nějakou stopu Českou republiky a v tom, že jsme 

národ fair play a bojujeme bez hlavy”. Při dalším 

pokusu jsem koukal, že hážu stejnou vzdálenost 

a nejdu do toho, jak jsem se naučil. Byla to jenom 

ruka, nebyla tam noha, nebylo tam nic. Bylo to 

táhlé, silové, zbrklé. Nebyl jsem to já. Byl jsem 

myšlenkami jinde. Nakonec ten druhý hod byl 

nejdelší. Činil 32,53 m. Ostatní pokusy byly kratší, ale na stejné 

úrovni. 

 

Po sundání z kozy ze mě všechno spadlo a věděl jsem, že v tento 

okamžik paralympiáda skončila a už se můžu soustředit na jiné 

věci, na příjemnější jako je Lucinka. Po další půl hodině čekání, 

až odhází další tři sportovci, kde Alžířan 33m, Řek 38 m a Rus 34 

m, mě posunuli ze 4. místa na konečné 7. z 10 sportovců. 

 

 



 

Bylo nás 10 sportovců, ale mělo být 

semifinále. Japonci udělali rovnou finále a to 

je chyba. V souladu se světovými pravidly to 

je tak, že jakmile je víc než 8 sportovců, musí 

být semifinále. Nechtěli to prodlužovat ale o 

semifinále, protože by každý musel hodit 3 

pokusy a pak slézt z kozy a šel by další 

sportovec. Potom sportovec na 9. a 10. místě 

by opustil stadion a pak by se házely zase 3 

pokusy v rámci finále. Šlo by se na řadu od 8. 

do 1. místa, takže bych šel třeba dřív - otázka, 

jaké pořadí by bylo po 3 pokusech.  

 

 

Např. Rus hodil první 3 pokusy mimo, automaticky tedy neměl postupovat do finále. Bohužel Japonci kvůli urychlení průběhu 

neudělali semifinále, jinak by mě např. Rus nepředběhl v celkovém pořadí a neúčastnil se finále. Hold sport je někdy 

nespravedlivý, ale o to je i tak krásné. Nikdy nevíš, jak to dopadne. 

 

Když doházel poslední Rus, medailisté z kuželky, začali bez pokynů jezdit s vlajkami po stadionu - vyvolal to Řek. Zapomněli 

na to, že Rus, který ještě seděl na koze a nebyl mezi námi sportovci. Nebylo to od nich fair play. Pořadatelé se to pokusili 

zachránit tím, že tam běželi s kamerou. Shodou okolností probíhal zase ceremoniál a Rus musel sedět na koze a počkat 

pár minut. Docela komická situace. 

 



S Pavlem si odtud bereme opět vzácné zkušenosti, které předáme našim nástupcům. Při opouštění stadionu nás zastavila 

Česká televize a chtěla po nás rozhovor. Pak jsme se zase autobusem vrátili zpátky do vesnice, kde jsme v 23 hod s chutí 

snědli obědo-večeři. Pak jsme pokračovali do klubovny dát si pivo a pokecat o tom závodě a jiných tématech. Bylo tam s 

námi pár lidí od českého týmu.  

 

Po pivu jsem prohlížel veškeré sociální sítě, kde mi 

všichni přátelé, kamarádi a fanoušci gratulovali, fandili, 

uklidňovali, dávali mě do lidské pohody a podobně. Díky 

Lucince jsem zjistil kolik gratulací jsem dostal, shrnula mi 

to do dlouhé zprávy. 

Pak jsme se rozhodli jít na pokoj, ale já jsem ještě zůstal 

na chodbě, abych mohl telefonovat s Lucinkou ve 4 ráno 

a nikoho v papírových pokojích nerušil. Díky ní, která se 

mnou sepsala tuto část po hovoru na Whatsappu, vznikl 

velmi podrobný popis tohoto Dnu D.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem za přání, povzbuzení, podporu, fandění. Moc si toho vážím. Je to pro mě čest 

reprezentovat zrovna vás. Děkuju. Hlavně děkuji Lucince, která byla pevnou velkou podporou po celou dobu 

paralympijských her. Taky děkuju Pavlovi za trpělivost, super asistenci a nejdůležitějšího parťáka. 

 

Další dny budou velice skromné, jelikož se blíží čas odletu, plivání do zkumavek a měření teploty.  

 

Video přenos z YouTube 1:45:00 minuta: 

https://youtu.be/EssOCsh6LUo?list=PLE01kNeYR6FZPGkur8DgfdXYWn3qsXQvR&t=6300  

 

 

https://youtu.be/EssOCsh6LUo?list=PLE01kNeYR6FZPGkur8DgfdXYWn3qsXQvR&t=6300


 



 

29.9. 

 

Dlouho do rána jsem si telefonoval s Lucinkou a sepsali jsme den D, proto jsme s Pavlem dnes vstávali kolem 12 a šli na 

snídani. Pak jsme odpočívali, hráli papírový malý ping pong. Volal jsem si dvakrát s Lucinkou, den tak utíkal rychleji. Pavel 

si začal balit.  

Pak jsme šli nakoupit suvenýry do obchodu ve vesnici, ale moc tam toho nebylo. Už dost rozprodané, ale něco málo jsem 

tam pro rodinu a přátelé koupil.  

Pak jsme šli na pivo, popovídat si i s ostatními. 

Kozu nám přivezli a po večeři kolem 21 hod jsme si ji vyzvedli kousek od baráku. Tentokrát jsem šel dřív spát. 


