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trenér

S Romanem Božkem jsme si povídali v klu-
bovně ŽLTC Brno. Sympaťák, který rozhodně 
nevypadá na čtyřicet, začal vyprávět o tom, 
jak ho rodiče přivedli do Zbrojovky Brno k Mi-
roslavu Štenclovi, uznávanému trenérovi mlá-
dežnických reprezentací. Bylo mu sedm. Ve 
třinácti letech přestoupil do Zetoru, později 
ŽLTC Brno, kde prošel všemi mládežnickými 
kategoriemi až po dospělé, za které hrál něko-
lik sezon i 1. ligu. Od starších žáků patřil mezi 
nejlepší v kraji. Jeho největším soupeřem byl 
Jiří Novák. Na celostátním žebříčku mu pat-
řilo padesáté místo. Po střední škole si našel 
sponzora a pokoušel se prosadit i na okruhu 
ATP, účastnil se satelitů a turnajů futures.
„Přijali mě na Pedagogickou fakultu Masa-
rykovy univerzity v Brně, ale kvůli cestová-
ní po turnajích jsem často chyběl. Doháně-
ní učiva samozřejmě omezovalo tenis. Asi 
po roce došla mému sponzorovi trpělivost 
a dostal jsem ultimátum: buď škola a tenis 
bez sponzora, nebo tenis se sponzorem, 
ale bez školy. Vybral jsem si pokračování na 
univerzitě, a tak moje působení ve velkém 
tenise skončilo. Bohužel v době, kdy jsem 
se konečně začal na turnajích trošku prosa-
zovat. Věděl jsem ale, že je pro mě vzdělání 
na prvním místě, proto jsem ze školy odejít 
nechtěl. Už během studia jsem tušil, že se 
můj život bude točit kolem tenisu. Vlastně 
i proto jsem si vybral pedagogickou fakul-
tu, od které jsem očekával, že mě na trenéři-
nu připraví. Po promoci, v pětadvaceti, jsem 
chtěl ale cestovat a nebýt jen v jednom klu-
bu. Proto jsem se rozhodl hrát mezinárodní 
turnaje s prize money. Získal jsem spoustu 
kontaktů, hrál jsem ligu v Německu, Ra-
kousku a později i ve Francii. Dostal jsem 
tam i nabídky na trénování, ale stále jsem 
se snažil jejich přijetí oddalovat. Věděl jsem, 
že jakmile začnu, už se do závodního tenisu 
nevrátím. Často jsem dělal sparingpartne-
ra, nebo jen hrající doprovod mladším hrá-
čům. Koučoval jsem třeba Johna Harveye 

a byl s ním celou zimu v Austrálii, nebo dva 
roky Dušana Lojdu. Stále jsem však upřed-
nostňoval svůj tenis. V roce 2004 přišla na-
bídka od německého klubu SSV Ulm, o kte-
ré jsem věděl, že se už nemusí opakovat. 
Klub měl 27 závodních týmů a v té době 
patřil mezi nejúspěšnější v Badensku-Wür-
tenbersku. Moc se mi líbilo jeho propojení 
vrcholového, závodního a klubového teni-
su. Trénoval jsem tam především dorosten-
ce a dospělé, kromě jiných třeba s Richar-
dem Waitem, který byl v té době okolo 700. 
místa na žebříčku ATP. V roce 2011 jsem 
se, především z rodinných důvodů, rozhodl 
z Německa vrátit zpátky do Brna.“
Roman se vrátil do klubu, kde vyrůstal. 
V ŽLTC v té době závodních hráčů ubývalo, 
úspěšní jednotlivci hráli za ostatní brněnské 
kluby. „Hlavním úkolem bylo vnést do klubu 
nový život. Byla tu dobře fungující tenisová 
škola, ve které trénovaly děti do devíti let, 
o starší kategorie se však nikdo pořádně 
nestaral. Šel jsem do velké nejistoty, ale cí-
til zde obrovský potenciál. Chtěl jsem klubu 
vrátit vše, co jsem se tu jako žák naučil. Ve-
dení oddílu mým příchodem sledovalo pře-
devším zlepšení tréninkové kvality. Předne-
sl jsem svoji koncepci, v níž jsem vycházel 
ze zkušeností z Ulmu. Plánování bylo rych-
lé, funkcionáři mě znali a věřili, že společně 
můžeme klub dostat z dlouhodobě složité 
situace. Vytvořil jsem tréninkové programy, 
které kromě hry s trenérem obsahovaly 
sparingovou a kondiční přípravu, a orga-
nizoval také několik letních soustředění. 
Tenisový klub však není jen o kvalitním 
tréninku. I když se děti věnují individuální-
mu sportu, je potřeba jim dát pocit, že patří 
někam, kde mohou trávit volný čas i mimo 
kurt se svými tenisovými kamarády. Založi-
li jsme proto Fond podpory mládeže, zapo-
jili do něj rodiče a nové partnery klubu. Po-
dařilo se zorganizovat řadu tenisově-spole-
čenských a kulturních akcí pro stmelení ko-
lektivu, navázali jsme spolupráci s prestižní 
francouzskou sportovní značkou, která nás 
vybavuje míči, raketami a klubovým oble-
čením pro hráče. Už na konci první zimy 
jsme angažovali druhou trenérku a později 
další a další. Dnes máme sedmdesát dětí 
od 10 do 18 let, o které se starám společně 
se šesti trenéry, a ve školičce, kterou vede 
Eva Komárková, trénuje dalších 120 dětí. 
Sám zatím hledám odpověď na otázku, jaké 
množství hráčů je z hlediska kapacity klu-
bu optimální. Široká hráčská základna je 
důležitá, z kvantity a zdravé konkurence se 
rodí kvalita. Hráči si ve skupině vzájemně 
pomáhají v cestě nahoru. Navíc v případě 
zranění, výkonnostní stagnace nebo puber-
ty je dobrý kolektiv u tenisu udrží.“
Na konci zimní sezony Roman zajistil další 
atraktivní mimotréninkové aktivity. Hráči se 
mohli setkat a vyfotit s Lucií Šafářovou, která 
v ŽLTC jako malá s tenisem začínala. Rodiče 
se zúčastnili přednášky o studiu na amerických 
univerzitách nebo diskutovali s Pavlem Zachou 
starším, autorem několika knih a propagátorem 
speciální sportovní výchovy mládeže.
Klub do letošních jarních soutěží přihlásil čtyři 
družstva mladších žáků, tři družstva starších 
a dvě dorostu. „Dětí máme dost, stále pře-

mýšlíme o zlepšení tréninkových podmí-
nek. Klub má k dispozici devět venkovních 
a tři kryté dvorce, přesto musí v zimě pro-
najímat spoustu hodin v okolních halách. 
Do budoucna zvažujeme rozšíření vlastní 
kapacity.“ Nejlepší hráči ŽLTC se nyní pohy-
bují kolem dvacátého místa v ročníku, Denisa 
Hrdinková dokonce reprezentovala Jihomo-
ravský tenisový svaz na Junior Fed Cupu. 
Roman trénuje i Gabrielu Horáčkovou, které 
pomohl s návratem na žebříček WTA. V klu-
bu založil akademii pro nejtalentovanější hrá-
če. Pro ty připravuje profesionální tréninkový 
program, na kterém spolupracuje s externími 
trenéry Alešem Kartusem a Petrem Koširem. 
Romanovi se opravdu povedlo závodní tenis 
v Židenickém Lawn Tennis Clubu vzkřísit. Na 
nástěnkách radí a informuje, nechal vytvořit 
nové logo a na klubovém webu prezentuje své 
názory a rady hráčům a rodičům. „V závod-
ním tenisu je mnoho důležitých věcí, jako 
píle, talent, finance. Jsou ale i další, třeba 
rodinné zázemí nebo podřízení rodinného 
programu tenisu svých dětí. Mnozí si musí 
zvykat na to, že je důležitější nejdřív naplá-
novat tréninky, soustředění a turnaje a až 
poté dovolenou. Měním myšlení rodičů, ale 
je to velmi těžké. Snažím se děti motivovat, 
aby pro ně sportovní příprava neskončila 
po odchodu z klubu, ale aby na sobě pra-
covaly i doma, nebo přidali k tenisu i další 
sporty. V tom mi pomohla kniha pana Za-
chy, ve které popisuje motivační bodový 
systém pro děti. V trošku jednodušší vari-
antě jsme to zavedli i u nás a zatím se to 
nadmíru ujalo. Velkým problémem je roz-
mazlování dětí. Nelíbí se mi, když rodič na 
turnaji přinese své ratolesti bag až na dvo-
rec, vybalí raketu, zaváže tkaničky a utíká 
pro vodu, kterou doma zapomněl přibalit. 
Děti bychom měli učit samostatnosti, musí 
projevit vlastní iniciativu, skutečné vlastní 
odhodlání. Ukažme jim, jak se dostanou do 
cíle, ale nenosme je tam na zádech.“
Roman Božek tráví na kurtě pět až sedm hodin 
denně, nespočet hodin věnuje své práci mimo 
dvorec. Má syna Daniela, kterému je rok a půl. 
„Tenisovou raketku už má, ale sotva ji une-
se,“ dodává se smíchem. Jestli bude tenista 
po tátovi, hokejista po dědovi z jedné nebo fot-
balista po dědovi z druhé strany rodiny je za-
tím otázka. Určitě se mu ale dostane vynikající 
sportovní péče.
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Ukažme dětem cíle, ale nenosme je tam na zádech
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