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Nela Tihelková.

Nelo, v listopadu to bylo Va‰e první
vítûzství na MâR?

Ne, uÏ v roce 2010 jsem jako dorosten-
ka získala na Mistrovství âeské republiky
první zlatou medaili. Pro mladou holku to
byl velk˘ úspûch; mûla jsem radost, ale
je‰tû vût‰í mûl mÛj táta. Pfied tím, v kate-
gorii mlad‰ích a star‰ích Ïáãek, jsem vy-
bojovala na Pfieboru republiky stfiíbrnou
medaili. Tûch medailí bylo ostatnû je‰tû
víc na rÛzn˘ch soutûÏích, jako Brno cup
open a dal‰ích. Po roce 2012 jsem pfieru-
‰ila závodní ãinnost zhruba na ãtyfii roky,
bylo to z rodinn˘ch dÛvodÛ; ke konci ro-
ku 2011 zemfiel táta, coÏ pro mû byla 
obrovská ztráta. V roce 2012 jsem se 
zúãastnila je‰tû MâR juniorek, kde jsem
byla druhá, dále soutûÏe v Belgii (3.mís-
to), ale po prázdninách jsem závodûní do-
ãasnû zanechala. DÛvodem bylo také to,
Ïe jsem se v té dobû chtûla vûnovat víc
‰kole, zvlá‰È v dobû pfied maturitou.

Studujete i nyní, je to tak?
Ano. Maturitu jsem dûlala na

Obchodní akademii v Blansku. Poté
jsem studovala Finanãní fiízení podniku
na Vy‰‰í odborné ‰kole v Boskovicích.
V souãasnosti studuji na Mendelovû
univerzitû v Brnû obor Systémové inÏe-
n˘rství a informatika.

Po ãtyfileté pfiestávce jste zabodova-
la hned zlatou medailí, nebylo to tro-
‰ku pfiekvapení?

únavná cesta. SoutûÏ se protahovala
kvÛli natáãení âeské televize; byla
jsem dost nervózní, ale kdyÏ jsem vy-
hrála první dva zápasy, tak jsem si
fiekla, Ïe uÏ mi chybí kousek. Chtûla
jsem tu zlatou vyhrát a „poslat tak
vzkaz do nebe”, aby na mû mohl táta
b˘t nadále hrd˘.

Jak jste se dostala k judu? 
V roce 2001 na podzim mû rodiãe 

jako sedmiletou pfiihlásili spolu s m˘m
kamarádem do plaveckého oddílu a do
juda. U plavání jsem dlouho nevydrÏela,
zato judo dûlám dosud. V pfiípravce jsme
se nauãili nûjaké základní chvaty a tech-
niku a pak následoval kaÏdoroãní
Vánoãní turnaj, ve kterém se soutûÏí
v rámci Blanska a dal‰ích oddílÛ z okolí.
Motivací pro mû bylo, Ïe jsem hned v za-
ãátku, na tomto turnaji, získala nûjaké 
umístûní. Postupem ãasu si mû a dal‰ích
nûkolika dûtí v‰iml trenér Robin Musil,
vûnoval se nám a vytáhl nás také na sou-
tûÏe v zahraniãí. Je‰tû jako malá holka
jsem bojovala na tatami v Nûmecku,
Rakousku, Slovensku, Itálii a Belgii; 
takov˘ záÏitek by urãitû potû‰il kaÏdé
dítû.

Stále jsem ãlenkou blanenského 
oddílu, i kdyÏ jsem mûla moÏnost pfie-
stoupit do vût‰ích klubÛ. Po skonãení
základní ‰koly jsem dostala nabídku
pfiejít do Olomouce, do tamního oddílu
juda, a také v Olomouci studovat na

sportovním gymnáziu. Nechtûlo se mi
tehdy odcházet z domova, takÏe jsem
zÛstala.

Kromû vlastní závodní ãinnosti se
vûnujete také trenérské práci. Kdo jsou
Va‰í svûfienci?

Trenérství jsem se zaãala vûnovat od
sv˘ch 17 let, to uÏ jsem mohla vyuÏít
pfiedchozí závodní zku‰enosti. Trénuji
zaãáteãníky – kategorie mláìat a ml.
ÏákÛ, dûti od cca 5 do 12 let. Máme ma-
lou skupinu na Klepaãovû, kde jsem
vedla tréninky 1 rok.

KdyÏ srovnáte vlastní zaãátky
s dne‰ními dûtmi, jsou patrné nûjaké
rozdíly?

Urãitû ano, pfiedev‰ím fyzická kondi-
ce je dnes urãitû hor‰í, pro hodnû dûtí je
problém udûlat tfieba kotoul. Také se
musíme snaÏit trénink fie‰it hravou for-
mou, abychom dûti zaujali a motivova-
li. Loni v fiíjnu jsem se svou sparring
partnerkou Elenou Rodovou zúãastnila
semináfie s japonsk˘m trenérem Genem
Yonanagou. Seznámily jsme se nejen
s rÛzn˘mi metodami nácviku jednotli-
v˘ch chvatÛ, které jsou vyuÏívány
v Japonsku, ale také se zpÛsobem v˘u-
ky, kter˘ je od na‰eho odli‰n˘. 

Nelo, dûkuji Vám za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Ocenûní Nejlep‰í sportovec okresu Blansko za rok 2016 získala také ãlenka oddílu juda BeF Home Blansko tfiia-
dvacetiletá Nela Tihelková, DiS. V listopadu na Mistrovství âR v Jablonci nad Nisou vybojovala titul Mistrynû âR
ve váhové kategorii do 78 kg. Sleãny Tihelkové jsem se zeptal:

Ta pfiestávka se t˘kala jen soutûÏí,
jinak jsem se v Blansku dál vûnovala
trenérské ãinnosti a v fiíjnu 2016 jsem
se zaãala vûnovat Brazilskému Jiu-
Jitsu. Pfied Jabloncem jsem se uÏ také
zúãastnila nûkolika men‰ích soutûÏí.
V Jablonci to ale pfiekvapení stejnû
bylo. Jeli jsme tam s kamarádem 
autem na otoãku, a i kdyÏ jsme se stfií-
dali za volantem, tak to byla hodnû 

Judistka Nela Tihelková z Blanska


