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Letos oslaví kulturista Josef Hrub˘ padesátiny. Vûk, kter˘ je povaÏován za „nejlep‰í léta", je v‰ak u tohoto sportu brán jiÏ jako
znaãnû pokroãil˘. Kariéra známého sportovce z oddílu kulturistiky ASK Blansko, je úctyhodná. Kulturistice se vûnuje víc neÏ 35 let
a je‰tû letos v dubnu získal dal‰í titul Mistra âR ve své kategorii. Nejen to, umísÈuje se na vedoucích pozicích v celkov˘ch v˘sled-
cích bez rozdílu vûku a váhy, tedy v konkurenci borcÛ o 20 – 30 let mlad‰ích. Pana Hrubého jsem nav‰tívil a poÏádal o rozhovor.
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PROVÁDÍME:

Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Kulturista Josef Hrub˘
stále úspû‰n˘ veterán 

Josef Hrub˘ (uprostfied) jako vítûz na mistrovství 
republiky – duben 2012.

Josef Hrub˘ (vpravo) ve sv˘ch 16 letech. Uprostfied je
trenér Josef Krupa a kamarád Josef Pokorn˘

Pane Hrub˘, kdy a jak jste se ke kulturis-
tice dostal?

Vlastnû to bylo je‰tû na devítiletce; napfied
jsem zaãal s atletikou a zhruba od sv˘ch 13 let
jsem pfie‰el na ãinky a posilování. Tehdy u nás
vycházel jedin˘ ãasopis vûnovan˘ kulturistice
– byla to roãenka, kde byly fotky úspû‰n˘ch
borcÛ; tfieba na‰eho tehdej‰ího mistra Petra
Stacha, kter˘ se pro mû stal vzorem. 

Jak dlouho jste trénoval, neÏ se dostavi-
ly první úspûchy?

V 15 letech jsem zvítûzil v soutûÏi okres-
ní, krajské a nakonec i ãeské. Na vrcholovém
ãeskoslovenském klání jsem byl tfietí. Bylo
to v roce 1977.

To byl pfiímo raketov˘ start pro tak mla-
dého kluka. Kdo vás tehdy trénoval?

Stejn˘ trenér, kter˘ mû trénuje i dnes – pan
Josef Krupa. Pan Krupa má dnes 77 let a stá-
le se vûnuje nejen mnû, ale také práci s mlá-
deÏí. On vlastnû kulturistiku v Blansku zaklá-
dal, byl to tehdy oddíl pod Metrou Blansko,
kam docházeli v‰ichni zájemci o kulturistiku
z okolí. Já jsem nastoupil do uãení do âKD
jako budoucí soustruÏník - obrábûã a jiÏ
v prvním roãníku mû díky péãi pana Krupy
ãekalo pohárové umístûní na soutûÏích.

Vûnoval jste se svému sportu i na vojnû?
Ne, to ne, tehdy se do Dukly, coÏ byly vo-

jenské útvary pro sportovce, dostávali hlavnû

hové kategorie. Dále to bylo 3. místo na ME
v Holandsku v roce 2010 a 5. místo
v Donûcku na Ukrajinû v témÏe roce. Je‰tû
bych zmínil loÀské 1. místo ve své kategorii
na mistrovství Rakouska. Pfied ‰esti lety jsem
získal na mistrovství svûta 16. místo.

U kulturistÛ hraje dÛleÏitou roli nejen tré-
nink, ale také strava. Jak fie‰íte poÏadavek
na nároãné a vyváÏené stravování?

Mám v˘hodu, Ïe manÏelka mému sportu
nejen fandí, ale také úãinnû pomáhá. Zvlá‰È
v období pfied soutûÏemi, kdy se strava roz-
dûluje do více, pfiesnû spoãítan˘ch porcí den-
nû, pfiipravuje poÏadovaná jídla tak, abych
patfiiãné hodnoty získal. 

Je rozdíl mezi moÏnostmi hodnotnû se
stravovat dnes a v dobû, kdy jste zaãínal?

Rozdíly jsou obrovské, pfiedev‰ím v po-
travinov˘ch doplÀcích; dnes lze koupit
v‰echny potfiebné Ïiviny v úãinn˘ch kon-
centrátech. Ty ov‰em nejsou levné; já jiÏ
pouÏívám tyto preparáty jen omezenû, pfiesto
mû speciální v˘Ïiva stojí cca 12 – 15 tisíc za
sezonu. Ov‰em mladí borci na svûtové ‰piã-
ce utratí fiádovû i statisíce za tyto doplÀky.

Rozdíl není jen ve stravování, také trénin-
kové metody se mûní. Napfiíklad v dobû, kdy
zaãínal mÛj idol Petr Stach, dokázal dfiít v po-
silovnû i 12 hodin dennû; to byly skuteãné
galeje. KdyÏ jsem zaãínal já, tak bûÏná dáv-
ka byla tfieba i 5 hodin. Dnes se doporuãují
mnohem krat‰í a ãastûj‰í tréninkové dávky,

tfieba jen hodina intenzivního posilování do-
poledne a tfii ãtvrtû hodiny veãer.

Máte na úhradu nákladÛ nûjakého spon-
zora?

Nemám. V dobû, kdy se zaãínalo soukro-
mû podnikat, nûkolik m˘ch kamarádÛ obãas
pfiispûlo, ale byly to jen men‰í ãástky, takové,
jaké si mohli dovolit. Dnes jiÏ sponzora ne-
mám, pfiitom znaãné náklady vyÏaduje úãast
na mezinárodních soutûÏích; tfieba úãast na
ME v Donûcku mû pfii‰la na zhruba 23 tisíc. 

S kvalitní v˘Ïivou se pojí jin˘ problém, kte-
r˘, domnívám se, dost po‰kodil reputaci va-
‰eho sportu. Mám na mysli pouÏívání nedo-
volen˘ch látek – anabolik, diuretik a podob-
n˘ch, které sice urychlují rÛst svalové hmoty,
ale také mohou váÏnû po‰kodit zdraví spor-
tovcÛ. Jak se na tento problém díváte?

Tento neÏádoucí jev se zaãal ve vût‰í mífie
objevovat po revoluci, kdy se na trhu objevi-
ly dostupné, ale také nekvalitní a nevyzkou-
‰ené podpÛrné látky. V mnoha pfiípadech se

50 let a vypadáte velmi zdravû. Jak dlouho
máte v plánu soutûÏit?

Domnívám se, Ïe kaÏd˘ sport, pokud se dû-
lá rozumn˘m zpÛsobem a s mírou, zdraví pro-
spívá. Jako doplÀkov˘ sport jsem si vybral
cyklistiku, je to i mÛj souãasn˘ koníãek. KdyÏ
je na to ãas, tak za víkend na‰lapu tfieba i 300
km. Já se stále cítím spí‰ na 30, neÏ na 50
a kulturistiku budu dûlat tak dlouho, dokud mû
to bude bavit a nebudu mít zdravotní potíÏe.

Je‰tû poslední otázka. V 15 letech jste
zaãal soutûÏit na republikové úrovni a na-
stoupil jste do uãení v âKD jako soustruÏník.
Kulturistice se vûnujete na stejné úrovni ve
sv˘ch 50 letech; mÛÏete prozradit, jaká je
Va‰e souãasná profese?

Pracuji jako soustruÏník obrábûã stále, do-
konce pofiád v âKD, jen místo v Blansku tak
v Rájci-Jestfiebí. 

Pane Hrub˘, dûkuji za rozhovor a pfieji
hodnû dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek 

fotbalisté, hokejisté,
cyklisté, snad atleti;
kulturisté ne. UÏ od 18
let jsem v oãekávání
vojny zaãal trénink ‰i-
dit a po návratu z vojny
byla na prvním místû
má nastávající, no a na-
konec svatba. Ale zhru-
ba od sv˘ch 25 let jsem
se do posilovny vrátil
a pokraãoval v trénin-
ku, stále pod vedením
pana Krupy.

MÛÏete vyjmenovat
alespoÀ nejcennûj‰í 
ocenûní, která jste zís-
kal?

Bylo to 7 prvních
míst na mistrovstvích
republiky ve své kate-
gorii a dal‰í dvû jako
absolutní vítûz bez 
omezení vûkové a vá- vyskytly váÏné poru-

chy zdraví. V souãas-
né dobû je jiÏ situace
mnohem lep‰í a to dí-
ky velmi dÛsledné
kontrole pfii v‰ech
soutûÏích a velmi tvr-
d˘ch postizích tûch,
u kter˘ch bylo pouÏití
nepovolen˘ch látek
prokázáno.

Pane Hrub˘, oãe-
kával bych, Ïe sporto-
vec, kter˘ se pohybu-
je víc neÏ 30 let na 
vrcholové úrovni bu-
de jiÏ, mírnû fieãeno, 
unaven˘. Ve skuteã-
nosti bych Vám hádal
mnohem ménû neÏ


