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Dívka z Třebíče se účastní let-
ních olympijských her v japon-
ském Tokiu, splnila si sen. 
� Antonín Zvěřina 

Silniční cyklistka, dvaadvacetiletá 
Tereza Neumanová z Třebíče, rozšíři-
la řady sportovců, kteří zamíří na letní 
olympijské hry do japonského Tokia! 
Nominaci se dozvěděla po vítězství na 
mistrovství republiky, kde opanovala 
silniční závod jednotlivkyň. 

„Je to něco, na čem jsem pracovala od 
malička a teď je to tu. Jsem za tuto pří-
ležitost vděčná a jsem ráda, že můžu dát 
své rodině a všem lidem, kteří za mnou 
stáli v dobrém i zlém, tuto informaci“ 
svěřila se na sociálních sítích. 

Zdůraznila, že účast na olympiádě 
je, byla a bude velkou ctí pro každého 
vrcholového sportovce. „Je to pro mě 
obrovská motivace na sobě dál pracovat 
a postupně se zlepšovat,“ přiznala. 

„Nejlepší cyklistky na světě dokážou 
přejet kopec, a pak ještě slušně 
zašpurtovat, takový je i můj profil závod-
níka, na kterém chci pracovat. A i když 
mě čeká na tu špičku ve světě ještě hod-
ně práce, tak jsem připravená tvrdě pra-
covat, tak jako jsem pracovala doteď,“ 
netajila. Ještě před nominací navštívi-
la dědečka a babičku ve Stříteži, kde se 
uskutečnil následující rozhovor. 

Jak se dívka z Třebíče dostane na 
olympiádu?

To ještě vůbec není jisté, zda na 
ni pojedu. O tom bych raději zatím 
nemluvila. 

Jak ovlivnila covidová situace cyk-
listiku?

Jako jeden z mála sportů poměrně 
málo. Našel se dobrý systém, aby se 
závody mohly v jednotlivých zemích 
uskutečnit i přes všechna opatře-
ní. Museli jsme mít někde covid tes-
ty nebo závody byly bez fanoušků. 
Někde jsme před závody byli v bubli-
ně a respirátor jsme sundávali až před 
startem. Ale myslím si, že v cyklistice 
se našel dobrý systém, jak dodržovat 
opatření a závodit. 

Jak se závodník vyrovnává s živo-
tem v bublině?

Je to těžký, ale když je člověk ve spo-
lečnosti týmu, není sám. A nyní už se 
vše začíná vracet do normálu. 

A vy teď závodíte za jaký tým?
Za španělský Burgos Alimenta Wo-

men Cycling Sport.

Jak jste se k tomu dostala?
Začala jsem to řešit minulý rok na ja-

ře, že bych chtěla závodit v zahraničí, u 
nás jsou přece jen omezené možnos-
ti. Nejsou tady týmy, podmínky, záze-
mí. Jediná cesta byla závodit za tým 
v zahraničí. 

Tam máte potřebné podmínky?
V ženské cyklistice jsou dvě sekce, 

kontinentální a world tour týmy, ty 
nejlepší. Nyní jsem v kontinentálním 
týmu, kde jsou o něco horší podmínky 
než v těch špičkových. Ale oproti tady 
jsou to podmínky výborné. 

Má tým nějaké požadavky? 
Na sociálních sítích se musí označo-

vat všichni sponzoři, vystupovat pozi-

tivně k týmu. To není nic výjimečné-
ho, tak je to i v jiných sportech. 

Musíte trénovat s týmem, nebo 
také individuálně?

Trénuji individuálně a za tým se 
účastním pouze závodů. 

Co už přinesla letošní sezona?
Začali jsme závodit na konci úno-

ra v Belgii. Pak nastala pauza a sezo-
na pokračovala ve Španělsku čtrnácti 
závody během měsíce a půl. Tam se 
mi podařilo stát se vedoucí závodni-
cí Španělského poháru. To bylo super 
pro tým. Pak jsem skončila devátá na 
world tour závodu, což je nejvyšší úro-
veň závodů, které se jezdí. A byla jsem 
druhá v etapě závodu Okolo Švýcar-
ska. V té druhé nejvyšší kategorii.  

Do jaké míry je ženská cyklistika 
populární?

V České republice bohužel minimál-
ně. A doufám, že se to bude zlepšovat. 
V zahraničí popularita narůstá, Špa-
nělského poháru se účastní zhruba 
200 závodnic, u nás tak 30. Ta úroveň 
je nesrovnatelná. Ve Španělsku je osm 
kontinentálních týmů a jeden špičko-
vý, ve Španělsku jde ženská cyklistika 
hodně nahoru.  

Má ženská cyklistika také tak 
populární etapový závod, jako je 
Tour de France? 

Jezdí se Giro d´ Itália a v příštím roce 
by se měla uskutečnit ženská Tour de 
France. Zatím se ještě neví, jak to bude 
vypadat. Ale určitě bude první ročník. 
To bude pro ženskou cyklistiku velký 
svátek. 

Jsou etapy pro ženy stejně těžké 
jako u mužů?

Rozdíl tam určitě je, on je rozdíl i 
mezi závoděním v mužské a ženské 
cyklistice. Muži víc taktizují a jezdí 
víc týmově. Nic si nedají zadarmo. My 
zase závodíme od startu do cíle. Samo-
zřejmě nemáme etapy 250 kilomet-
rů, ale kolem 150 kilometrů. Mužské 
týmy startují v osmi lidech, my v šes-
ti. Ale když to tak vezmu, tak to vyjde 

na stejno. Kopců nás určitě na Tour de 
France neušetří. 

I v ženské cyklistice se jede na 
nějakého lídra?

Teď už se i v ženské cyklistice začí-
ná závodit jak v té mužské. Je tam lídr, 
na kterého se snaží ten tým pracovat. 
Hlavně v těch špičkových týmech už 
jsou ty role rozděleny. 

Takže jednou se také stanete líd-
rem týmu?

(smích) V to doufám. 

Vy se silniční cyklistice věnujete 
prvním rokem, co bylo před tím?

Jezdila jsem cyklistiku v terénu, i na 
dráze. Všechno jsem kombinovala. 
Minulý rok jsem končila v kategorii 
U 23 a tehdy jsem si řekla, že si vybe-
ru jednu disciplínu, kterou budu dělat 
naplno. Vyšla mi z toho silniční cyklis-
tika. 

KAŽDÉ vítězství si Tereza Neumanová vychutná a oslaví. 
 Foto: archiv T. Neumanové

Tereza Neumanová míří na olympiádu

VÍTĚZSTVÍM v silničním závodě jednotlivců na mistrovství republiky se třebíčská rodačka Tereza Neumanová nominova-
la na tokijskou olympiádu.  Foto: archiv T. Neumanové  

Čím vás lákala oproti dalším disci-
plínám?

Asi mi nejvíc sedí. Svoji roli sehrálo 
nynější zázemí, podmínky pro závo-
dění. Do budoucna je pro mě silnič-
ní cyklistika mnohem perspektivněj-
ší. Horská cyklistika je sice v České 
republice hodně populární, ale roz-
hodla jsem se pro silnici. 

Trénujete třeba na Třebíčsku?
Musím upozornit, že tady neži-

ji. Bydlím ve Švýcarsku. Tady nejsou 
kopce. Určitě pro mě není kopec třeba 
Klučovská hora. (smích) Potřebuji del-
ší kopce. 

Co vás nyní čeká?
Mistrovství republiky a pak se 

dozvím, zda pojedu na olympiádu. 
Tomu přizpůsobím program. 

 (Pokračování na str. 22)


