


Kariéra 
 
Nejlepší výsledky: 

H21 
3. - MČR Štafet 1998 (společně s Jírou Paclíkem a Heppym) 
H20 
3. - MČR Sprint 1999 (parkový předchůdce dnešního sprintu) 
 
 

 

Rozhovor 
 
Na úvod bych chtěl po těch všech reprezentantech co okupovali 
předchozí medailonky říct, že jsem v podstatě nikdy stabilně 
nesešlapával bedny na závodech. Takže se cítím trochu jako 
outsider v takové doposud vybrané společnosti. Budu taky trochu 
přeskakovat mezi dobou, kdy jsem fakt běhal (= doba před patnácti 
lety) a současností. 
 

Kdy, kde, proč a jak jsi začal/a s OB? 

Zde bych si dovolil zkopírovat text z jednoho staršího interview (Oddílová 

Ročenka někdy kolem roku 1990): 

Když mi bylo osm let, zeptal se mě tatínek, jaký sport bych chtěl dělat. 

Navrhl mi buďto atletiku, kterou dělal můj starší brácha Ondra (tam ale 

spíše hráli fotbal, než závodili) a nebo orientační běh, kde znal pana 

Mikuleckého. O tomto sportu jsem předtím nikdy neslyšel, a proto mě 

lákalo to zkusit. A tak zvítězil orientační běh, na kterém se mi líbí, že 

musím spoléhat jen sám na sebe, na hbité nohy a na rychlou orientaci 

v mapě i v terénu. 

 

Jak vzpomínáš na tréninkovou skupinu, namátkou – Svoboda, Fátor (2x), 

Husák (M.), Klimeš, Šusta, Církva, Bílek, Hroch, Weiner, Lásková, 

Fejlková, Žahourková, Pejšková, Szymanská, Marečková,.... ? Jak na 

trenéry – Mirka Másla v žácích a Petra Mádleho v dorostu? 

Na tu naši tréninkovou skupinu vzpomínám hrozně rád. V podstatě 

pokaždé, co se jdu proběhnout na Biřičce, to beru jako nostalgický klus 

místy, kde jsem strávil úžasný mládí. Hodně rád bych všechny někdy 

potkal, mám v plánu poslat nějaké pozvánky na letošní výroční 20. Piškot 

Kap. Tak pokud máte někdo na některá jména kontakt, tak dejte vědět. 

Na Mirka Másla i Petra Mádleho vzpomínám rád, přestože byli každý 

úplně jiný. Mirek je člověk, díky kterému vydrželo u orienťáku hodně lidí, 



to byl úplně ideální trenér pro dané věkové období. Díky Petrovi jsem zase 

dostal možnost podívat se poprvé na Sever, tlačil nás na různá 

soustředění, podporoval v tréninku.  

 

Přezdívka? 

Musím odpovídat? :) OK, možná ne všichni znají nudnou historku o vzniku 

mé přezdívky. To bylo tak: Byl jsem v minulém století jednou na 

pionýrském táboře (zde prosím odkaz na wikipedii pro mladší členy 

družstva dospělých) a protože jsem měl hodně světlé vlasy, tak mi jeden 

pionýrský vedoucí začal říkat Piškot. Stačilo se o tom po návratu zmínit 

v našem báječném oddíle Staroušovi a už mi to zůstalo. 

 

 

 
 

 

Ve svých mladých letech jsi byl známý jako náramný rychlík. Kde se to 

vzalo? To samo?  

Byl jsem určitě lepší běžec než mapař, to je pravda. Asi to bylo tím, že 

jsem měl možnost od žákovských let hodně běhat se staršíma a 

porovnávat se s nimi. První kraják v H21 jsem běžel někdy v patnácti 

letech a od šestnácti nebo sedmnácti jsem už je běhal pravidelně.  

Skupina dorostu tehdy fungovala dost chaoticky, občas jsme trenéra měli 

(Petr Mádle, Honza Netuka), občas ne, takže jsem běhal i s dospělými. A 

takové kiláky s Jírou a Heppym byly opravdu dost výživný. 

Přímo rychlostní tréninky jsem sám moc nechodil, na druhou stranu jsem 

ale většinu tréninků běhal rychle, žádné pomalé výklusy. To mi trochu 

vydrželo do teď. Přes zimu se sice už snažím běhat pomaleji, ale od března 

do listopadu chodím téměř všechny tréninky svižněji v průměru tak 4:20 – 

4:40min/km bez ohledu na jejich délku.  

 

Měl jsi někdy zálusk na reprezentaci? Byl jsi někdy blízko nějaké 

nominaci do RD? 

Tak určitě :), i když jen na juniorskou. Druhý rok v juniorech jsem si věřil, 

že na to mám. Rok před tím jsem získal svoji první placku mezi dospělými 

ve štafetách, v áčkách jsem pravidelně běhal v první desítce, měl jsem 

naběháno za zimu nejvíc kilometrů v poměrně náročném terénu (Liberec), 

takže to mělo vyjít. Ale mě ta sezóna nějak nevyšla, ani na nominačky 

jsem nakonec nejel. Sice jsem předvedl několik dobrých výsledků (štafety, 

vícedenní), ale bohužel ne na těch správných závodech. 

Na podzim jsem se pak rozloučil s juniory tak, že jsem shořel jak papír na 

klasice v Tisé a druhý den totálně podělal krátkou. Aspoň jsem pak na 

Konopišti vyběhl bronz ve sprintu (i přes několik stupidních chyb). 

 

 

 

 



Jak by ses charakterizoval jako závodník? 

Trochu jako kamikadze – někam to napálit a tam koukat po lampionu, to je 

moje taktika, která mě přinesla několik málo úspěchů a hodně propadáků 

:). 

 

V určité chvíli, zhruba při přechodu z juniorů do dospělých, jsi se jaksi 

výkonnostně stáhnul. Co to způsobilo, byl to nějaký záměr, nebo 

náhoda? A není to škoda? 

Přechod do dospělých je asi složitý vždycky a já jsem si u dospělých 

vyzkoušel jen jednu sezónu. Ten první rok mezi dospělýma jsem asi trochu 

ztratil motivaci, neměl jsem žádný cíl, na který bych se zaměřil. Pár 

dobrých výsledků bylo, fyzicky jsem na tom byl taky dobře, ale přišlo mi to 

jako jízda ze setrvačnosti.  

Na začátku roku 2001 (to měl být druhý rok v H21) jsem pak začal mít 

problém s kolenem, nemohl jsem ani vyjít do schodů, natož běhat. Prošel 

jsem si několik koleček po různých doktorech, ale bez nějakého výsledku 

(resp. bez zjištění příčiny problémů). Tak jsem musel běhání vysadit na 

několik měsíců, ale problémy se stále vracely a zmizely asi až po dvou 

letech. Díky takto velké pauze jsem pravidelnému závodění už odvyknul, 

měnil jsem v té době i školu (Liberec -> Olomouc), takže to vyplynulo 

všechno tak nějak přirozeně. Jezdil jsem pak jen na 2-3 závody do roka, 

věnoval se víc jiným sportům a aktivitám (horské kolo, turistika) a nijak 

pravidelně neběhal.  

Teprve před dvěma lety, když začal boom všech těch půlmaratonů a 

běhání obecně (nikdy bych nevěřil, že přijde doba, kdy bude běhání sexy), 

začalo běhat poměrně hodně mých kamarádů. To mě nakoplo, protože 

přece nějací nýmandi nebudou rychlejší než já a začal jsem pravidelněji 

běhat (dvakrát nebo třikrát týdně). Ten pocit, kdy jsem po pár měsících 

jakobytréninku vyběhl na Kralický Sněžník, byl nepopsatelný. Rocky Balboa 

na schodech hadr. Loňská sezóna tomu trochu dala korunu, protože běžet 

oddílovou první štafetu bylo pro mě ještě před pár lety něco 

nepředstavitelného. 

 

Nejsilnější zážitek či vzpomínka z OB? 

V klasickým orienťáku jsem nikdy nezažil nic tak extrémního jako na 

poměrně nevinných závodech v Polsku. Předem upozorňuji, že to bude 

trochu delší román. Ale bylo to silný. Fakt. Cholera Jasna. 

Během mého studia na východě Polska jsem se zúčastnil dvou závodů tzv. 

Imprez na Orientację (InO). Byl jsem přesvědčený, že jde o klasický 

orienťák, tak jsem na start prvního závodu nakráčel jako jasný vítěz bez 

buzoly (Cześć, ja jestem Łukasz, prosze bardzo kategoria „TZ“ dla 

ekspertów), pak dostal mapu a málem se rozplakal, protože mě čekalo 

něco, co bych se zdráhal použít i na Piškot Kapu. Při závodech InO jde 

především o přesnost, najití všech kontrol a splnění všech případných 

úkolů (např. linie), čas je až druhotný. Závod ve dne jsem ještě zvládnul 

(na bedně jsem fakt nebyl), ale vyrazili jsme i na jeden noční. Do dvojice 

jsem dostal polskou kamarádku Dorotku (o orienťáku nevěděla vůbec nic), 

do ruky něco jako mapu 

a mohlo se vyrazit do 

tmavého lesa. Když jsme 

se po asi hodině a půl 

úspěšně vypořádali s  

imitací mapy a azimuty 

v nočním lese, tak 

nastala chvíle pravdy, 

kdy jsme došli na lesní 

širokou cestu a měli 

pokračovat už jen přes 

tři kontroly do cíle podle 

papíru, co připomínal 

mapu. Zbývalo se na 



křižovatce rozhodnout, zda se dáme doleva, nebo doprava, a protože na 

mapě severnice nebyly, tak to nebylo úplně jednoduché rozhodnutí. Nějak 

intuitivně jsem zavelel jasně doprava. 

 

Tak jsme vyrazili, mapa plus mínus seděla, jen ty kontroly tam nebyly (což 

nebylo při daném závodě nic zvláštního). Celkem trvala tahle část asi 30 

minut. U nějakého opuštěnýho baráku na kraji lesa na nás trochu štěkali 

dva vlčáci na volno, ale jenom štěkali, tak jsme prošli. Na louce před 

vesnicí jsme pak zahlédli dvě svítící očka něčeho velkého, jak nás opatrně 

obíhá, ale baráky už byly blízko, tak jsme se těšili do cíle. Jak jsme šli 

vesnicí, tak bylo jasný, že je tady něco špatně. Nevím, jak moc čtenáři znají 

polský venkov, ale představte si tmavou vesnici se dvěma lampami 

osvětlení, všemi zhasnutými domy a kam nevede ani asfaltová silnice. 

Tohle fakt nebyla vesnice, kde byl cíl (v té správné měli asfaltku). Ten 

pocit, když mě to došlo, bych si už zopakovat nikdy nechtěl.  

Následovalo klasické řešení – návrat tam, kde jsme věděli naposledy, kde 

jsme, tedy na začátek posledního úseku trasy, 30 minut zpět. A okolo 

pejsků. Takový to velký, co nás předtím obíhalo, se přišlo podívat blíž, 

respektive úplně nejblíž. Jakmile se na nás pes o velikosti bernardýna 

rozběhl (ještě s nějakým podvraťákem), tak Dorotka jen špitla že się boję 

(já jsem jí hrdinně odpověděl, že se bojím taky). Naštěstí došlo jen na 

pachovou kontrolu a pokračovali jsme za vlčáky na kraji lesa. Ti se zmohli 

opět jen na štěkot, tak to nakonec dopadlo dobře. Na inkriminované 

křižovatce jsme se pak dali opačným směrem a za necelé 4 hodiny jsme 

byli z nočního zpátky. Ani jsem netušil, že mi to světlo tak dlouho vydrží. 

 

Nejoblíbenější a nejméně oblíbený typ terénu? 

V současný době už mi jde hlavně o to, aby to bylo hezký. Úspěšnější jsem 

byl asi vždycky spíš v něčem mapově jednodušším a klidně i zároveň 

fyzicky náročnějším terénu. Docela se těším na letošní MČR na klasice 

k nám do Jesenických kopců, tam to bude poctivý. Na druhou stranu bych 

si i věřil na leteckým Vracově. 

 

 
 

Už jsi někdy vyběhl/a z mapy? Kdy, kde a na jak dlouho? 

Popravdě ani netuším, asi jo, ale nepamatuju si to. Ale stala se mi taková 

divná zlá věc. Na Spring Cupu v Dánsku jsem běžel svůj první noční 

orienťák v životě. Šel jsem to dost na jistotu, trať byla krátká, tak to hezky 

odsýpalo. Před závěrečným přeběhem k cíli byly dvě kontroly za sebou ve 

svahu. Takový obyčejný šestivrstevnicový svah jak někde u Roudničky. 

Orazil jsem první z těch dvou kontrol a traverzoval po vrstevnici na tu 

následující. A tak si po tmě hezky traverzuju, okolo se míhaj světýlka 

ostatních závodníků a mě po chvíli přijde, že si to traverzuju už docela 

dlouho a kontrola nikde. Tak ještě tak popobíhám dál, zahlídnu lampion, 

naběhnu k němu a ona to byla kontrola, ze které jsem vyběhl. 



Připomínám že, šlo opravdu o jeden svah, nebyl to kopec, který bych oběhl 

dokola.  

Dodnes netuším, zda to byl nějaký utajený vojenský experiment nebo 

někdo dezorientoval moji woodoo panenku, ale bylo to opravdu divný. 

Hodně divný. 

 

Nejexotičtější OB zážitek nebo vzpomínka? 

Asi opět závody v Polsku. Nevím, jestli sem patří taky bajky, ale jeli jsme 

v roce 2005 s kolegou Burákem sedmidenní etapový bajkový závod – 

přejezd z úplného východu Polska do Zakopaného v Tatrách, celkem asi 

500km. Dalo by se říci, že šlo o takový horský MTBO, žádná velká 

mapařinka, vždy jen pár kontrol daleko od sebe. Byly to nádherný horský 

terény, šutrovatý hřebenovky s panorámatama, brody řek, dřevěný 

kostely, vesnice kam nevedou asfaltky, čmoudící milíře, romantika 

největší. Místy to byl naprostý brutál, že nešlo kolo ani tlačit, ale 

vzpomínám na to se slzou v oku. 

 

Jak moc seriózně vlastně trénuješ? A jak moc protahuješ? 

Aktuálně bych určitě o tréninku nemluvil. Chodím se dvakrát nebo třikrát 

týdně proběhnout. Přes zimu pomaleji, přes léto trochu svižnějc, to je 

moje celá alchymie. Mapu vidím většinou jen na závodech a podle toho to 

taky většinou vypadá. 

Protahování jsem nikdy moc nedal ani v dobách, kdy jsem fakt trénoval. Už 

jsem smířený s tím, že v tom nebudu ideální vzor pro děti.  

 

Nejoblíbenější a nejméně oblíbený typ tréninku? 

To záleží hodně na momentální náladě. Většinou nesmím jít do tréninku 

s tím, že dnes jdu kiláky, to pak dopadne špatně. Ideálně se jdu jen tak 

proběhnout, a když po chvíli cítím, že to dneska nějak běží, tak si klidně ty 

kiláky naplno dám.  

Co se týká prostředí, tak jsem spokojený u nás na Hané v lese (asi bych 

měl pro některé čtenáře upřesnit, že už devět let nežiju v Hradci, ale 

uprostřed Litovelského Pomoraví). Použitelnou mapu tady sice nemám, 

ale na rozdíl od hradecké borové monokultury je to poměrně pestrý mix 

všech možných typů lesa, i nějaké ty kopce se tu najdou. Na podzim je to 

tady pak nádherně barevný, na jaře zase kvetou lány sněženek a bledulí. A 

především je to neporovnatelný, co se týká množství zvěře – během 

běžného tréninku tu potkám hodně stád daňků, pár srnek, někdy muflony 

nebo prasátka a na loukách pak volavky. Občas si tu připadám jak na 

safari. 

 

Tvůj nejlepší a nejhorší závod v životě? 

Nejlepší závod pro mě asi byl, když jsem jako mladý nadějný junior přišel 

z prvního úseku dospělých štafet jako druhý. Bylo to na Sklenářce (u 

Kostelce nad Orlicí, asi rok 1999), celý závod jsem jen přestupoval z vlaku 

do vlaku, až mě to na diváckým úseku vyplivlo z lesa na třetím místě, 

těsně za Tomášem Prokešem (opět bude asi potřeba mladším ročníkům 

doplnit nějaký odkaz). V pytlíku jsem dostal o něco lepší farstu (nebo mě 

to ten den prostě líp běželo :)) a druhýmu úseku jsem to předal před ním. 

To byl asi můj nejcennější skalp. 

Bídnejch závodů jsem zaběhl celou spoustu, ale jen jediný jsem v životě 

zabalil – áčka ve Vyhnánově (1997?). Tam jsem byl asi trochu víc 

namotivovaný, že jsem nechal 15 minut na jedničku a dalších deset na 

dvojku. Tak jsem to už pak jen doklusnul přes pár kontrol do cíle a dodnes 

toho lituju, že jsem byl srabák a nedoběhl to.  

 

Jaká je Tvá optimální předzávodní příprava? 

V klidu odpočívat, relaxovat, hlavně se neunavit.  

 

 

 



Oblíbené a neoblíbené jídlo? Dáš si radši maso nebo dort? 

Oblíbených jídel je poměrně hodně, záleží samozřejmě na stupni hladu. 

Rád si doma třeba nakládám hermelín, to fakt můžu. Sladký můžu 

v jakémkoliv množství, ideálně pařížský rohlíček nebo harlekýn dort. Když 

jsem byl malý, tak jsem si vždycky představoval, že jsem neviditelný a 

můžu loupit v lahůdkách a cukrárně cokoliv, všechno to jíst a nikdo mě 

přitom neuvidí. … Kecám, občas si to představuju ještě teď. 

Naopak fóbii mám z brokolice, mně se tahle zelenina vůbec nelíbí. Já 

nevím, kdo ji vymyslel, ale vadí mně na tom, jak je to divně zelený. Dám si 

třeba brokolicovou krémovou polívku, ale přímo kus brokolice to fakt ne. 

 

Jaké jsou Tvé další koníčky a záliby? 

Mám rád dlouhý výlety někde v kopcích - ať už pěšky, na horským kole 

nebo na sněžnicích. Už několik let hraju pravidelně badminton a florbal, 

přes léto si občas zahraju nohejbal.  

 

 

 
 

Hodně rád čtu a to cokoliv – od jídelního lístku, přes katalog Ikea po 

klasickou beletrii. Mám takový rituál, že každý den před spaním aspoň 

chvíli čtu a je jedno, jestli jdu spát třeba hodně pozdě. 

Miluju taky filmy, především takový, který mě dokážou něčím překvapit, 

kde netuším, co se bude dít další minutu. Je pak jedno, jestli je to nějaká 

popcornová adaptace komiksu nebo klubová klasika vhodná pro ČT2. 

 

 

Máš nějaké talismany a oblíbené rituály? Věříš na pověry? 

Žádný woodoo jsem na soupeře nikdy nepraktikoval, jestli jde otázka 

tímhle směrem. Měl jsem jinak takovou pověru, že když se před závodem 

nebudu nijak moc protahovat a hezky si na startu sednu a odpočinu, tak 

mi závod vyjde. A většinou to vyšlo. 

 

 



Schováváš si někde doma diplomy? Kde? 

Diplomy někde mám, ale popravdě vůbec netuším kde. Tipoval bych 

nějaký šuplík nebo skříň. Na jaře se budem stěhovat, tak je snad objevím.  

Vystavený mám jen pohár za vítězství v MTBO v Maďarsku a v něm jsou 

položený ty moje dvě placky z mistrovství. 

 

Máš nějakou zajímavou historku z OB akcí? 

Obecně mám veselé, zajímavé a pikantní historky spojené s Piškot Kapem, 

kdy se každý rok dobře (a někdy i hodně škodolibě) bavím posloucháním 

vašich zážitků z lesa. Přímo nějakou konkrétní asi z rukávu nevytáhnu, to 

se musí zažít.  

 

Kde nejdál od Česka jsi s OB byl/a? 

Cestuju rád, ale přímo s orienťákem jsem zas tak moc do zahraničí 

nejezdil, takže asi ve Skandinávii. 

 

Co Ti OB dal a vzal? Proč v něm stále pokračuješ? 

Díky orienťáku jsem (kromě jiného) poznal spoustu skvělých kamarádů (to 

je klišé jak hrom, co?), projezdil celou republiku, podíval se poprvé do 

světa. 

Na druhou stranu už bych nyní nedokázal trávit každý víkend na závodech 

jako za mlada. Asi se tím trochu liším od oddílového tvrdého jádra, ale 

mně v současnosti úplně stačí se párkrát za sezónu proběhnout na nepříliš 

vzdáleném závodě libovolné velikosti a jsem spokojený. Nechce se mi jet 

půl dne někam na druhý konec republiky a další den zase zpátky, to radši 

vyrazím na výlet do Jeseníků. 

 

OB vzor? (Ne)Oblíbený trenér? 

Nikdy jsem neměl nějaký vzor takového typu, že bych si jeho plakát lepil 

nad postel nebo sledoval jeho výsledky. Pokud bych měl jmenovat někoho, 

kdo mě často motivoval a stále motivuje k lepším výkonům, tak to je Jedla. 

Kromě toho, že za našich mladých let kraloval českému orienťáku, tak i v 

současnosti když vidím, jak dokáže jít pro mě těžký trénink nebo závod 

mapově čistě a zároveň pekelně rychle (přitom vypadá že si jen tak kluše), 

tak mě to nutí s tou mojí mapou ještě něco udělat. 

 

Pokud bys mohl potkat kohokoliv na světě – z minulosti, současnosti 

nebo budoucnosti - kdo by to byl? 

To je otázka trochu jak do nedělního magazínu pro ženy. Asi radši nikoho 

– z minulosti chodí většinou jen nějaký duchové, mumie nebo zombíci, 

z budoucnosti zase přišel Terminátor nebo Návštěvníci. To si fakt 

nevybereš. 

Pokud budu moc chtít potkat někoho ze současnosti, tak se s ním přece 

můžu potkat? Nebo ne? 

 

Jak všichni vědí, pravidelně pořádáš prázdninový Piškot kap. Jak to 

vzniklo? Na čem je postavená jeho myšlenka? Máš na to pořád energii? 

A dáme z něj nějakou zábavnou historku?  

Před těmi dvaceti lety mě nějak přišlo jako dobrý nápad zkusit uspořádat 

vlastní závody. Jak si někteří pamatují, tak ty první ročníky byly vlastně 

celkem seriózní závody – několik kategorií, startovní čísla, popisy kontrol, 

velké lampiony v lese. Na druhém ročníku nám dokonce na silnici u chaty 

parkoval autobus s pardubickými závodníky. Teprve postupem času se 

z toho stalo něco zábavnějšího. Zlomový byl ročník 1999, kdy se poprvé 

běžel „horský orienťák“ a začalo to mít současnou podobu (noční, dlouhá 

etapa, pivní, tečka na závěr). Rád vzpomínám třeba na první orienťák 

v bažinách, orienťák po škole (ZŠ Milady Horákové), orienťák na lodích 

nebo sprint okolo potoka na Střelnici. 

Veselé historky si asi nejvíc užívají závodníci, ale veselé to pro ně většinou 

moc není – zrovna na tom prvním horském byl postup přes Orlici, kde 

jedna z Lucek z OK99 skočila do řeky s cílem ji překonat a vyplavala na tom 

samém břehu o několik set metrů dál po proudu vedle mostu.  



Kamarád Petryk zase rád vzpomíná na kontrolu z nočního MTBO, která 

byla umístěna na konci poloostrova v Bělečském rybníce. V mapě byly 

samozřejmě jenom cesty a nikdy dřív tam nebyl. Tak to pěkně na pěšině 

rozjel co se dalo a když se před ním začala lesknout vodní hladina, tak měl 

co dělat, aby to ubrzdil.  

Na závěr povídání prozradím jednu doposud tajnou informaci, o které 

vědělo jen pár lidí. Takový šrapnel na konec, který aspoň nebudu muset 

vysvětlovat všem jednotlivě. Letošní jubilejní 20. ročník bude mít podtitul 

„Skončí to tam, kde to začalo…“ a z toho se už dá odvodit, že se sejdeme 

(na přelomu července a srpna) u nás na chatě, a že to bude naposledy. Už 

loni jsem měl nutkání Piškot Kap uzavřít, ale nakonec jsem si říkal, že to 

zaokrouhlíme na tu dvacítku, ať se to pak hezky počítá. Mám pocit, že 

všechno, co jsem chtěl uspořádat, jsem uspořádal a nechtěl bych se dožít 

stavu, že se na Piškot Kap jezdí jen z povinnosti a tradice. Prostě skončit 

v nejlepším. Možná mi to bude chybět, možná budu pořádat něco jiného, 

v hlavě mám pár myšlenek, ale v tuhle chvíli se těším na ten letošní ročník 

a vy se těšte taky. 

 

Co Tvoje práce? Jakými 

cestičkami ses k ní dostal? 

Aktuálně se dle podpisu 

v emailu nazývám HTML kodér 

a webdesigner na volné noze. 

K tvorbě webových stránek 

jsem se dostal díky svému 

blogu, kdy jsem postupně 

zkoušel různé zajímavé věci a 

funkce, protože jsem chtěl mít 

na webu něco nového. Zakázky na weby pak přišly samy (po hodně letech 

toho zkoušení), nikdy mě ale nenapadlo, že bych se tím mohl živit. Pak se 

to nějak nabalovalo, až přišel před pár lety zlom, kdy jsem si řekl, že 

nemám co ztratit a odešel jsem na volnou nohu. 

V současné době už kompletní webové stránky téměř nedělám, zaměřuji 

se jen na jednu část jejich tvorby (převod grafiky do HTML/CSS kódu) a 

zbytek nechávám lidem, kteří tomu opravdu rozumějí. Už se necítím jako 

mistr světa co všechno ví a umí. Z  OB věcí mám například prsty 

ve stránkách pro JWOC 2013 nebo ME 2016 a spolu s Michalem Jiráskem 

a grafičkou Sandrou Tejneckou také v nových stránkách svazu (a 

některých sekcí).  

Jinak jsem vystudovaný geoinformatik, ale kromě brigády při studiu v T-

Mapách jsem se tím nikdy neživil. Po škole jsem nastoupil jako 

programátor klasického desktop softwaru. 

 

Jako jeden z prvních jsi měl svůj blog (tehdy se tomu tak neříkalo). Co Tě 

pudí k tomu pořád něco psát na internet? A pořád Tě baví? 

Celkem to letí, loni na podzim jsem vlastně oslavil patnácté výročí založení 

blogu alias Piškot Infa. I když jsem se nikdy nepovažoval za dobrého 

pisálka, tak mě vždycky bavilo něco sepisovat. Vydával jsem v té době 

časopis Mlaďák (vyšly asi 3 čísla), takže jsem pak jen přenesl tohle psaní 

na internet. 

Baví mě to pořád, jen už k tomu není tolik času jako během studií. Beru to 

tak, že to píšu minimálně z poloviny pro sebe, abych věděl, kde a kdy jsme 

byli, co jsme tam dělali a co jsme snědli. Občas si třeba nejsem jistý, který 

rok jsme vlastně začali stavět barák, tak se mrknu na web do archivu a 

mám jasno :). 

 

Jak Tě baví přebalování plínek? Jsi línej rodič nebo jakej? 

Znám i příjemnější kratochvíle než je přebalování, ale někdy není vyhnutí. 

To pak Márovi řeknu, že končí legrace, ať zapomene na nějaký 

nepředvídatelný pohyby a jdeme na věc. On je pak vždycky v šoku, že ho 

přebaluju já, tak je opravdu v klidu. 



Rodič jsem asi spíš ten línej, vývoj juniora necháváme tak trochu volně 

plout. Snažím se s ním ale trávit hodně času, což naštěstí díky mé práci jde 

vcelku dobře. Sice pak nejsem tak výkonný pracant, ale až bude Mára 

starší a nebude mě potřebovat, tak si budu moct pracovat do alejuja. 

 

První, co tě napadne, když se řekne SHK? 

Biřička!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


