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devatenácti letech 
p ři pádu z kola o vlas 
minul hlavou strom. 
A tak z toho byl jen 

banální úraz pravého kolena. Po-
dobných drobných karambolů  
měl na stejné noze ještě  několik. 
Jenže pak se mu za čala rozpadat 
kost. Řešení bylo jediné. Am-
putace pravé nohy včetně  kyčle. 
»Operovali mě  v Brně, po ope-
raci nastaly komplikace, praskla 
mi vena, šlo tenkrát o desetinky 
vteřiny. Vzpomínky ve mně  do-
dnes nevyvolávají dobrý poci-
ty vzhledem k tomu, kde jsem 
se vlastně  pohyboval. Byl jsem 
úspěšnej dvacetiletej kluk, stu-
doval jsem na vejšce. A najednou 
přijdeš o nohu. Budu mít n ěkdy 
ještě  nějakou holku? Dodělám 
školu? Ztratím svůj život? Nikdo 
se tenkrát se mnou nepáral. Byla 
jiná doba. Nechci se k tomu vra-
cet, nechci si v té souvislosti p ři-
pomínat žádna data. Bolí to;' říká 
omluvně  Pavel. 

HODÍM ŽIVOT ZA HLAVU? 
Rozhodl se přerušit školu. Ale dě -
kan Pedagogické fakulty v Hradci 
Králové, kde studoval matema-
tiku a fyziku, mu to nedovolil. 
»Řekl mi: budeš dělat zkoušky, 
jak to prostě  půjde. To bylo úžas-
ný Kluci z kruhu za mnou chodili 
do špitálu, nosili mi věci, pomá-
hali mi. Uvědomoval jsem si, že 
o takové kamarády nechci p řijít. 
Ale stále jsem přemýšlel, jestli 
přece jen všechno nehodit za 
hlavu... Bydleli jsme ve škole, kde 
táta učil, pokuřoval jsem tenkrát, 
na balkoně  a pil myslivce. A na-
jednou jsem si řekl: Tohle přece 
umí každej vůl. Tohle nebude 
moje cesta. To byl hodně  život-
ně  důležitej krok. Moment, na 
kterej jsem vnitřně  hrdej, že jsem 
se rozhodl, co chci dál. Dodělal 
jsem všechny zkoušky a mohl se 
spolužáky pokra čovat do další-
ho ročníku. To už byla pohoda. 
A holky? S odstupem času jsem 
to viděl úpině  jinak. Na studiích 
jsem potkal svou budoucí ženu. 
23. února 1976. Od té doby jí 
vždycky nosím kytky. Nikdy jsem 
nezapomněl," usměje se Pavel. 

Na fakultě  dostal nabídku, aby 
zůstal, s tím, že si udělá dokto-
rát. »Práce mě  bavila, ale v roce 
1978 jsme se s Jiřinou rozhodli, 
že se vezmeme. Měl jsem bydleni 
o rozloze šesti čtverečních metrů, 
na fkultě  nedokázali sehnat větší 
byt, tak jsme si řekli, že půjdeme 
tam, kde nám byt dají. A já budu 
dělat cokoli. Nem ěl jsem nikdy 
problém, že bych se nedokázal 
uživit. Ale sehnat místo bylo pro 
mě  komplikované, protože starší 
brácha emigroval v devětašede-
sátém do Austrálie. Tenkrát to 
prostě  tak bylo. V roce 1979 jsem 
začal učit ve Vlasaticích kousek 
od Brna. Učit jsem nikdy necht ěl, 
nebavilo mě  to, ale mám na to 
velice pěkný vzpomínky. Dodnes 
se scházíme. Působil jsem tam asi 
šest let," vypráví Pavel. 
Vté době  se jim narodily dvě  děti, 
synovi Pavlovi je čtyřiatřicet, dce- 
řiJitce o dva roky míň . Nejmladší 

Pokud se jí někdo zeptal: A Pavel 
to má kterou nohu? Tak si nebyla 
vůbec jistá. Ato nehrála. Prost ě  to 
neřešila," vzpomíná Pavel. 
Z učitelského platu neuživil rodi-
nu, hledal jinou práci, nastoupil 
v Metě, kde se zabýval pracovní 
rehabilitací a sociální adaptací. 
A pokračoval ve studiích. »V Brně  
jsem studoval pracovní a sociál-
ní psychologii, ‚ríga' jsem d ělal 
na Karlově  univerzitě  v Praze. 
V Metě  to byla velmi zajímavá 
práce s lidmi. Člověk musel po-
užívat hlavu a obnášelo to ne-
ustálé cestování po celé republice. 
Součástí byly i časté kontakty se 
zahraničím. Dostal jsem se k uži-
tečným informacím, jen p řipo-
menu, že tenkrát nebyl internet," 
doplňuje Pavel. 

S DŘEVĚNOU NOHOU 
DO SVĚTA 
Žil aktivní život, to všechno ' 
s protézou ze dřeva. »V té době  
u nás byla velice ‚vysp ělá' prote-
tika. Měl jsem skutečně  dřevěnou 
nohu. Bylo to strašný. Naštěstí mi 
pomohl kamarád na ministerstvu 
zdravotnictví, takže jsem někdy 
v sedmdesátém devátém mohl 
odjet do tehdejšího západního 
Německa, kde mi u firmy Otto 
Bock postavili novou protézu. 
Byl jsem poprvé v zahraničí, pro-
cestoval jsem Rakousko, Švýcar-
sko, byl to pro mě  šok. Dřevěnou 
nohu jsem si vezl zpátky. To byla 
samozřejmě  blbost. Ale asi jsem 
měl chuť  to dřevo omlátit ně-
komu o palici. Nová noha, to už 

dvaadvacetiletá Bára p řišla na svět 
o mnoho let později. „Když jsme 
se brali, někteří lidi manželce ř í-
kali: Víš, že si bereš kluka s hen-
dikepem? Ten tě  nikam nepustí. 
Po nějaké době  žena reagovala: 
Víš, jak to u nás chodí? Já sedím 
doma s děckama a on je na lyžích. 

95 



Dětství jsem strávila blízko Janských Lázní, a proto jsem byla na lidi 
s hendikepem zvyklá. Celý život beru Pavla jako zdravého a dál to ne ře-
ším. Na svém muži si nejvíc cením toho, že je to prost ě  normální chlap. 
Atím si mě  kdysi získal. 
Jsem ráda, že se v ěnuje sportu, který mu vyhovuje. Mne golf opravdu 
nechytl. Máme spolu více spole čného, atak pro mne není jeho koní ček 
problémem. Ve sportu ho podporuji, on zase toleruje moje priority. To je 
p řece samoz řejmé.:) 

DRUHÉ ŽIVOTY 

pzor. Jel jsem, 'najednou se na 

několik vteřin zastavíš, několik 

obratů, pád na zem. Naštěstí jsem 

měl jen vykloubenou ruku. To 

bylo zakončení mé lyžařské kari-

éry," odmlčí se Pavel. 
V devadesátých letech objevil 

další sport pro hendikepované. 

Cyklistiku. A to by nebyl Pavel, 

aby se jí nakonec nev ěnoval s Pl-
ným nasazením. „Za tím, že jsem 

začal jezdit na kole, byla pochopi-

telně  moje žena a kamarádi. Ten 

první úsek byl pro m ě  ‚úžasnej'. 

Ujel jsem asi sto metrů  a byl jsem 
naprosto vyčerpanej. B ěhem 

dvou tří let už jsem byl v takový 

kondici, že jsme se ženou ujeli sto 

padesát kilometrů. Samozřejmě  
v dlouhém časovém úseku. Veš-

keré sporty dělám dneska už jen 

pro pohodu. I kolo. Jedeme se 

se ženou jen tak projet, je to p ří-

jemný, pěkný. Kocháme se. A p ři-

padáme si podstatně  mladší, než 

fakticky jsme;' zasm ěje se Pavel. 

SKOK DO NEZNÁMA 
Další zlom v jeho život ě  nastal 
v roce 1989. „Přišla velká nejisto-

ta kolem práce. Ř íkal jsem si, co 

budu dělat? Nechtěl jsem čekat, 

až mi někdo něco dá, neumím se 

doprošovat. Založil jsem v Brně  
hrmu, která se věnuje světelné 

technice a osvětlení. S klukama 

z hospody, kteří měli taky firmu, 

jsme to potom dali dohroma-

dy. Jsme tři společníci. Od roku 

1991. Nemáme žádné konflikty, 

slavíme spolu narozeniny, po řá-

dáme různé party, po pauze jsem 

se vrátil k lyžím, začali jsme jezdit 

do Alp. Ze začátku kluci říkali: 

neboj, budeme jezdit pomalu. 

Tak jsem na ně  čekal dole, než oni 

laskavě  sjeli kopec. V Alpách jsem 

se hodně  rozjezdil. Dosahoval 

jsem osmdesátikilometrové rych-

losti. Dneska už si čas neměřím,' 
dodává Pavel. 

V devadesátých letech se za ča-

la firma pomalu rozjíždět. „Byli 

jsme pružní, zatímco státní mo-

loch byl těžkopádný Někdo chtěl 

světla, byl jsem schopný mu je 

dodat okamžitě. Měli jsme v té 

době  správnou dávku odvahy 

a drzosti. Mně  navíc pomáhaly 

znalosti fyziky i psychologie. Di-

plomku jsem dělal na televizní 

okruhy a osvětlení. Nebyl pro m ě  
problém vysvětlit zákazníkům, 

jakvěci fungují, pro č  by tam mělo 

bylo něco absolutně  jinýho, něco 

naprosto nesrovnatelnýho, hodn ě  
podobný tornu, co se vyrábí dnes-

ka - kromě  elektroniky. Kdykoli 

jsem potom potřeboval cokoli na 
noze vyměnit, poslali mi to zNě-

mecka. Celej život říkám, že jsem 
dítě  štěstěny;' pokývá spokojen ě  
hlavou Pavel. 

Jednoho dne roku 1982, jeho 

vždycky aktivní manželka Ji ři-
na povídá: Někde jsem našla, že 
můžou lyžovat i jednonozí... „Ze 
spousty věcí, do kterých jsem se 

pustil, musím obvinit svou ženu, 
samozřejmě  v dobrém slova smy-

slu. Sport mi byl historicky daný, 

odmalička jsem se mu věnoval. 

Fotbal, hokej, volejbal, jezdil jsem 
závodně  na lyžích i na kole. Je-
víčko, kde jsem studoval gympl, 

je známo cyklistickými závody. 

Bydleli jsme ve škole a já m ěl kdy-
kolik dispozici tělocvičnu. Prostě  
jsem člověk s klikou;' uchichtne 
se Pavel. 

Zjistil si další informace o spor-

tovních možnostech hendikepo-

vaných a odjel na soust ředění do 
rehabilitačního centra v Klad-

rubech. A potom začal jezdit na 

lyžích. „Ze začátku to bylo hod-
ně  těžký Máš normální sjezdové 

lyže, ale místo hůlek se opíráš 

o berle, na kterých jsou lyži čky. 

První den na sjezdovce v Harra-
chově  stál za to. Kluci mě  zvedli, 

oprášili, zvedli, oprášili... Pak už 

mě  jen zvedali. První den jsem 

sjel kopec jednou. Další den už 

třikrát. Člověk viděl, že to prostě  
nějak jde. Trénoval jsem v lyžař-
ském areálu Vysoká, lidi se na mě  
jezdili dívat, byla to pro n ě  atrak-
ce. Vytvo řili mi tam ideální pod-
mínky. Zase klika. V letech 1986 

až 1987 jsem byl ve velice dobrý 

kondici, jezdil jsem mezinárod-

ní závody. Pak přišla havárka. Ve 

Špindlu bylo překrásný po časí. 

Na patu se mi dostal led, p řesto-

že jsem si na to dával obrovskej 
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být zrovna tohle, a ne něco jiný-
ho. Dováželi jsme díly z r ůzných 
zemí a dávali je dohromady. Přes 
den ve vázankách, od p ěti odpole-
dne v montérkách až do půlnoci. 
Pomáhali nám kamarádi a známí. 
Peníze dostali, až když jsme n ěco 
vydělali. No, naši rodinu vté době  
živila moje žena. Cokoli se vyd ě -
lalo, muselo se vrátit zpátky do lir-
my. Každý začátek voboru, který 
neznáš, je těžký Ale za celou éru 
jsme nezůstali nikomu dlužní ani 
desetník," konstatuje Pavel. 
V roce 1994 mohli vyrazit po 
několika letech konečně  na spo-
lečnou dovolenou. Pavel si začal 
nechávat neděle pro rodinu. Aby 
už žena nemusela říkat: D ěcka tě  
vyhlížela za oknem a tys nep řišel... 
Když děti odrostly, byl čas věno-
vat se dalšímu velkému koníčku. 
Cestování. „Projezdili jsme s man-
želkou skoro celý svět, byli jsme 
i za polárním kruhem. Zvláštním 
kouzlem mě  oslovilo Peru, zvládli 
jsme dlouhé a riskantní úseky, fas-
cinoval mě  středozápad Amerik 
tím, že absolutn ě  všechno fun-
govalo, to bylo úlevný A k tomu 
úžasná příroda. Ale spinil se nám 
i další sen. Žena vždycky toužila 
řídit loď. Před osmi lety jsme si 
udělali zkoušky. Já mám papíry 
i na velkou jachtu, s kamarády 
si půjčujeme lodě  a jezdíme do 
Chorvatska. Je tam krásn ě. Loni 
jsme měli se ženou výročí třicet 
pět let od svatby, dali jsme si úžas-
nej dárek. Strávili jsme ve dvou na 
plachetnici fantastickej tejden;' 
líčí nadšeně  Pavel. 

GOLF NA POHODU 
Před sedmi lety si Pavel popr-
vé vyzkoušel golf. V Anglii. Na 
jednom hřišti kousek od Lon-
dýna, kam jezdí za dcerou Jitkou 
a vnučkou. „Dceřin partner mi 
nejdřív půj čil pár holi. No, nějak 
mi to nešlo. Říkal jsem si: vždyf 
je to jen taková kulička. Trefíš se 
a letí. Taky že jo, ale když se tre-
fíš. Kulička neletěla, letěly drny 
kolem, bolely mě  ruce. Šli jsme se 
poradit s trenérem. Podíval se na 
mě  a rozhodl: Budeš hrát nalevo. 
Kvůli noze. Ale já jsem stejn ě  tak 
trošku levák, házím levou rukou. 

Byl to opravdu profíl trénoval 
i špičkový hráče. Golf se mi za-
čal líbit. Po návratu jsem si řekl, 
že musím pokračovat i doma. 
Zajel jsem do Ko řence, lidi tady 
byli úžasný, fantastický hned m ě  
to nadchlo, rozhodování bylo 
jednoduchý. Stal jsem se členem 
Sokrates Golf 8i Country Clu-
bu. \Penoval se mi Vlastík Štefl. 
Teď  trénuju s Tomášem Daulem. 
Mám k dispozici autí čko, jinak 

jsem bez šance hřiště  ujít. Je ne-
šikovné, když nemáš ani kousek 
pahýlu, takže protéza nemůže se-
dět, jak bych potřeboval, občas se 
kůže odře. A bolí to. Podvědomě  
té bolesti uhneš a tělo se pohne 
někam jinam. To teď  řešíme s To-
mášem;' zamysli se Pavel. 
Golf je pro něj odpočinkový 
sport. Nemá ambice jezdit po 
turnajích, nechce se honit za 
lepším handicapem. „Opravdu si 
golf užívám. Přece hraju pro sebe. 
Chodím hrát golf jen s lidma, 
kteří jsou do pohody. A řídím se 
tím, co říká Tomáš Daul: Jednej 
tvůj soupeř  je hřiště  a nikdo jinej. 

Když vytáhnu 'míček z jamký 
pomyslím si: tak se mi to přece 
povedlo. Když se hra nedaří, od-
jedu do klubovny a dám si něco 
dobrýho. Vždycky tam n ěkdo je, 
s kým se dá povídat. Mám svůj 
vnitřní limit na golf. Musí být 
pěkně, nebudu hrát golf za deště, 
prostě  nebudu. Je to samozřejmě  
i ze zdravotních důvodů . Nesmějí 
mi zmoknout záda. Za špatného 
počasí jdu třeba na bowling nebo 

na horolezeckou stěnu;' řekne re-
zolutně  Pavel. 
Loni se stal členem České golfové 
asociace hendikepovaných. A na 
podzim na mistrovství ČR v gol-
fu hendikepovaných na Nové 
Americe hrál svůj první turnaj. 
»V klubu mě  seznámili s Vlas-
tíkem Hebelkou, který už byl 
členem Asociace, od n ěj jsem se 
dozvěděl všechny informace, cho-
díme spolu hrát. Na Nové Ameri-
ce jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to 
je, hrát turnaj. I tam jsem si to uží-
val, ale nevěděl jsem, jestli budu 
moct hrát oba dva dny. Nakonec 
jsem musel dvě  jamky vynechat. 

Strašně  nerad něco vzdávám, ale 
už jsem se nemohl na tu nohu 
postavit. Když jsem p řijel v neděli 
domů, měl jsem nohu hodně  roz-
bitou. Ten zápal, co jsem zažil p ři 
závodech na lyžích nebo na kole, 
kdy jede člověk na krev, to při gol-
fu nemám. V golfu si hraju na po-
hodu," pokrčí rameny Pavel. 
Najednou šibalsky řekne: »Máme 
vlastně  čtyři děti. Vyprávěl jsem 
nedávno kamarádovi, že se můj 

syn \ľmi před čtyřmi lety vrátil 
zpátky do Brazílie. ‚Ty máš syna 
v Brazílii?' vyjevil se. ‚No, mám. 
Byl u nás rok;' dodávám. ‚A co na 
to tvoje žena?' nevycházel z úža-
su. ‚Ta ho má mnohem radši než 
já; odpověděl jsem. A pak jsem 
mu vysvětlil, že Viní studoval na 
gymnáziu v Brn ě, že to bylo přes 
výměnný program, ve kterém se 
k tobě  chová student jako k rod-
čum. Říkal nám mami a tati a pro 
naše děti to byl brácha. A tak je 
to doted když spolu mluvíme po 
skypu. Prostě  je to náš syn. Ka-
marád se' zamyslel a pak povídá: 
‚A tvé ženě  to opravdu nevadilo?'" 
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