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Třebíčské Bramborobraní se 
uskutečnilo v polovině září a my 
se k němu vracíme rozhovorem s 
vítězem v soutěži v pojídání bram-
borových švestkových knedlíků 
Jaroslavem Němcem. Rozhovor se 
uskutečnil ještě před soutěží.  
� Antonín Zvěřina

Jak jste se k soutěžím v pojídání 
rozličných pochutin dostal?

Vše začalo před čtrnácti lety. Kama-
rádi mě tehdy vyhecovali, abych se 
zúčastnil soutěže v pojídání knedlí-
ků na Trnkobraní. Nejprve jsem se 
účastnil předkola a vlastní Trnkobra-
ní se uskutečnilo ve Vizovicích. Od té 
doby objíždím soutěže a baví mě to. 
Určitě je v tom i nějaký adrenalin. 

Chutnalo vám už v dětství?
Moc ne. Vzpomínám si na přího-

du v mateřské škole, měli jsme tam 
kuchařku, která nás velice nutila do 
jídla. Museli jsme sníst všechno, co 
bylo na talíři, a tím mně jídlo spíš 
zprotivila. Zařekl jsem se, že nebudu 
jíst. Ale s přibývajícím věkem jsem 
zase jedl normálně. Nebo spíš víc, 
což vlastně byla taková průprava na 
soutěže. 

Absolvujete nějaké tréninky?
Trénuji spíš na soutěžích. Je jich 

mnoho, takže to stačí. Možná, že by 
mně tréninky během týdne pomoh-
ly, ale to by mě určitě finančně zrui-
novalo. A asi bych se za chvíli nevešel 
do dveří. Víkendové závody mně zce-
la postačují. 

Musíte se před závodem postit?
Velice záleží, v kolik soutěž začne. 

Když se uskuteční dopoledne, tak 
určitě nějakou slabší snídani. Když 
večer, slabší oběd. Byla by chyba 
nejíst vůbec. Bylo by mi špatně z hla-
du a není to dobré ani pro psychi-
ku. Už vím, co můžu před soutěžemi 
sníst. 

Jak si udržujete štíhlou postavu?
Mám to asi rodové, že mám dob-

ré spalování. Už mi to říkal i dok-
tor, že jídlo rychle spaluji. Absolvuji 
v pohodě třeba dvě soutěže za hodi-
nu. Pokud se nejedná o kvantum jíd-
la. Absolvoval jsem za den i čtyři sou-
těže. Maximum mám pět soutěží. 

Máte nějaký rekord, kolik jste 
toho nejvíc snědl?

Rekordů mám několik, některé jsou 
i mediálně velmi sledované. V pořa-
du u Jana Krause jsem vytvořil světo-
vý rekord v pojídání vajec uvařených 
natvrdo. Bylo to v přímém přeno-
su, kde mně ještě vzadu svázali ruce. 
Snědl jsem tehdy 25 a půl vejce za 
dvě minuty. 

Mám i další světový rekord. Jako 
jediný na světě jsem snědl plechovku 
fermentovaného sledě, což je nejvíce 
páchnoucí jídlo na světě. Nedávno 
jsem se takové soutěže účastnil v Bra-
tislavě a opět jsem byl jediný, který 
toho sledě snědl včetně kostí. Další 
takovou soutěž absolvuji v Olomou-
ci. 

Jak jste to dokázal?
Vůbec nevím, co mě to napadlo 

zúčastnit se takových soutěží. Asi 
jsem chtěl zkusit nějaký extrém, 
nějaký velký adrenalin. Ony ty sou-
těže jsou poměrně jednotvárné, 
pokud jde o jídlo, tak jsem chtěl zažít 
něco neobvyklého. Jedl jsem sice růz-
né červy a pavouky, ale tohle je oprav-
du něco zvláštního a na všech třech 
těchto soutěžích, kterých jsem se 
účastnil, jsem vyhrál. Asi je to oprav-
du šílenost. 

Co na to říká rodina, přátelé?
Setkávám se i s kritikou, ale většina 

lidí mně fandí. Sledují moje faceboo-
kové stránky. A je to i mediálně sledo-
vané, takže lidé ty informace o sou-
těžích mají. Setkávám se i s názory, ať 
toho nechám kvůli zdraví, ale mě to 
zatím baví a chci v tom pokračovat.

Máte nějaký věkový horizont, do 
kdy se chcete těchto soutěží zúčast-
ňovat?

Uvidíme, jak na tom časem budu 
zdravotně. Můj obvodní lékař mi 
dělal podrobný rozbor krve a zatím 
mně tuhle zábavu nezakázal, řekl, ať 
klidně pokračuji. Uvidíme, co přine-
sou další roky. 

Chodíte na pravidelné prohlíd-
ky?

Jednou za dva roky chodím pravi-
delně. Zatím je vše v pořádku. Měli 
jsme v rodině zvýšený cholesterol a 
z toho jsem měl strach, ale zatím to 
dopadlo dobře. 

Kdybyste měl nějaké zdravotní 
problémy, skončil byste? 

Kdyby mě to ohrožovalo na životě, 
asi ano. To by se nedalo nic dělat. 

Je takových jedlíků v republice 
víc?

Určitě. Letos mám za sebou přes 
čtyřicet soutěží, myslím si, že  nejvíc 
v republice. Žádná asociace jedlíků 
ale není. 

Co vás ještě letos čeká?
Ještě asi deset soutěží v nejrůzněj-

ších koutech republiky. 

Byl jste někdy v Pelhřimově na 
Dnech rekordů?

Nebyl jsem tam ani jako divák. 
Chtěl jsem tam jet, ale vždy mi do 
toho něco přišlo. Jen bych chtěl dopl-
nit, že z finančních důvodů absolvu-
ji převážně soutěže co nejblíž mého 
bydliště. A také se to nedá stihnout 
časově. 

Jste zapsaný v České knize rekor-
dů?

Nejsem, ale mám světové rekordy 
za ta vajíčka a tu rybu. Budu muset 
kontaktovat Miroslava Marka, abych 
nějaký zápis měl. 

Těšil jste se do Třebíče?
Mně se tady líbí atmosféra, už tady 

mám i par známých. 

Za chvíli začne soutěž v pojídá-
ní švestkových knedlíků. Věříte 
v zopakování loňského vítězství?

To je těžké odhadovat, člověk nikdy 
neví, jak dopadne. Může být někdo 
lepší, může se mi udělat špatně. Uvi-
díme, jak to dopadne. 

Pamatujete si na loňský ročník?
Tady se musí sníst určitý počet 

knedlíků na čas. Letos se bude jednat 
o 25 knedlíků, ale nevím, jak budou 
veliký. Čas odhadnout nedokáži. 
Loni to bylo dvacet knedlíků a čas 
něco přes tři minuty. 

Co jste za vítězství obdržel?
Nějaké upomínkové předměty. A 

myslím nějaké pivo.

A pivo si dáte?
Minulý týden jsem vyhrál soutěž 

v pojídání švestkových knedlíků a 
hned následovala soutěž v pití piva, 
které jsem se také účastnil. Pivo jsem 
vypil za necelých pět vteřin a zvítě-
zil. Ale nejsem schopen říct, zda je to 
dobrý výkon. 

Takže se zúčastňujete i pijáckých 
soutěží?

Když cítím, že to zvládnu, tak jdu 
do toho. Pokud jde o vypití piva na 
čas, vím, že jsou i lepší časy a musel 
bych to natrénovat. Zkoušel jsem 
povolit klapku, abych pivo do sebe 
nalil, ale to se mi zatím nedaří. Ono 
i u jídla na čas se musí klapka trochu 
povolit, aby se mohly polykat vět-
ší kusy. Zúčastnil jsem se i soutěže 
v pojídání chili papriček a i tam je 
lepší je polykat celé. Jinak vás strašně 
pálí v puse. Ale žaludek samozřejmě 
trpí. Napadne vám to i nervovou sou-
stavu. Je to hodně o tréninku. Což 
moc netrénuji a taky nevyhledávám.   

RADOST z vítězství měl Němec v Tře-

bíči velikou. Foto: Antonín Zvěřina

Mám dobré spalování, říká jedlík Němec


