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„Trnul jsem, aby ji někdo nestáhnul a  nezaláskovala se. 
Po tom, proč to zakazuju, už pátrali novináři a nepsali o mně 
zrovna vybíravě. Já ale trpělivě všem svým svěřencům vysvět-
luju, že mi nejde o celibát, ale o to zamilovat se. To totiž zna-
mená myslet na toho druhého místo na techniku jízdy, sledo-
vat nepřetržitě mobil kvůli sms a  frustrovat se většinu roku, 
že nemůžu být s ním. Na tréninku se to pak odrazí ve špatné 
koordinaci a marném pohybu. A to je lépe se sebrat a jít z těch 
bruslí pryč. Říkám: Tak jo, sedni si na  kolo, koukej zasněně 
do lesa, napal to do stromu a třeba se ti rozsvítí.“

Ne všichni Novákovi ledoví borci a borkyně si tohle do-
poručení vzali k srdci. Prostě to jen tak nejde. A ví to i Marti-
na, která sice poručí všem svým svalům, ale tomu pod hrudní 
kostí rozkázat nedokáže. Co ale dokáže, je o tom mlčet. A za-
tím mlčím i já. Ještě mám před sebou hodně kapitol.

Na oplátku

„Když jsem Petra poprvé uviděla na jednom z prvních tréninků, 
hrozně jsem se ho bála. Měla jsem z něj respekt. Postupně jsme 
ale přešli na takový ty naše srandičky a dneska, když mi nahraje 
na smeč, odpovím, jak si zaslouží, a on mi to vrátí. Je pro mě ale 
stále velkou autoritou. Dostal mě, kam mě dostal, o tom nemá 
smysl diskutovat. Vidí mě a ví, co mám v sobě, co jsem natréno-
vala. Letos jsem s těmi zády skoro vynechala leden a únor, a on mi 
přesto dokázal ve zbytku času tak dobře sestavit přípravu, nadáv-
kovat kolo, běh, skoky, imitace i led, že mi závěr sezóny na svěťá-
ku v Soči dokonale vyšel. To je pro mě trenér s velkým T.“

Martinu s trenérem nespojuje ale jen sportovní život. Pet-
rův systém předpokládá jeho velký vliv i do jiných oblastí. Ne-
umím pro to nalézt jiný výraz než výchova. Ano. Několik dlou-
hých let vychovával budoucí rekordmanku i on. Jednak jí byl 
víc nablízku než rodiče, jednak potřeboval mít pro své záměry 
její akční rádius pod kontrolou. Běda, aby nedej bože podlehla 
hédonistickým svodům a vykašlala se na kariéru. Žertuju, ale 
strach o sejití Martiny z vytčené cesty Petr měl. On jako učitel 
či vychovatel, ona jako žačka. Tak by se jejich vztah taky dal 
charakterizovat. Postupně se jejich životy natolik propojily, 
že u mladičké Martiny muselo dojít k zákonité reflexi. Jeden 
čas dokonce bydleli v sousedních domech ve Velkém Oseku. 
Souzněli nejen v oblibě rychlých aut, ale i v názorech.
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Největší boj sváděla s tímhle faktem Martiny máma. Nesmí-
řila se s tím, že její holčičku tvaruje po lidské stránce někdo jiný, 
lhostejno, že v dobré víře. Ráda by bývala vymezila mantinely pro 
vliv kouče, které ovšem v jeho pojetí zrození osobnosti závod-
níka zgruntu nemají co dělat. Máma široké spektrum koučova 
působení nerespektovala, Martina ano. A tak docházelo k ost-
rým výměnám slov mezi oběma generacemi žen Sáblíkových.

„Je pravda, že tehdy jsme se často hádaly. Rafly jsme se, 
nemluvily spolu a já pak vždycky byla ta, kdo jí zavolal. Snad až 
na jednu delší výjimku, kdy vzala zpátečku sama Marťa.“

A že si Eva Sáblíková rýpnout umí. Ač milující matka, je 
to zároveň velmi rozhodná žena, která se nechá slyšet, když se 
jí něco nezdá. Je na ní vidět, že je šťastná, když má dceru blíž 
u sebe. Není divu. Většinu posledních patnácti let měla obě děti 
daleko od domova. I Milanu Sáblíkovi staršímu se stýskalo, ale 
odloučení snášel poněkud lépe než dnes už exmanželka. Kom-
penzoval ho vědomím, že je o jeho děti dobře postaráno a nejsou 
nikde z donucení. Souboj mužských eg je mu na hony vzdálen.

„Vím, že naše mrzelo, že jsem měla jeden čas trochu jiný 
pohledy na  svět než oni. Ale aspoň jim konečně teď a  tady 
můžu říct, že mě vychovali dobře a že jejich názorové dědictví 
mám pořád v hlavě, i když už jsem dospělá a dělám si, co chci.“

Prvním krůčkem k vylétnutí z hnízda je Martiny stěhová-
ní do vlastního bytu. Stalo se tak letos na jaře.

„Možná je to pro Petra těžký, když jsme najednou dva-
cet kilometrů od  sebe. Je to jiný a  cítím to i  já. Musím říct, 
že mně ty chvíle v Oseku chybí. Stýská se mi po tom, že jsme 
na zahradě vzali florbalky, zkoušeli hrát golf nebo jeli na bow-
ling. Vlastně stačilo zaťukat na dveře a někdo tam byl. Teď žiju 

Trenér Petr Novák v akci


