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Úspěšný triatlonista Filip Tlamka žije v Boskovicích

Děkujeme Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nového roku 2022 

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2022 pevné zdraví,

hodně štěstí, spokojenosti 
a rodinné pohody

přejeme všem občanům 
a čtenářům Listů regionů.

Obec Kořenec
Miroslav Zemánek, 

starosta
Dana Vondálová, 

místostarostka
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	 Devatenáctiletého	studenta	Filipa	Tlamku	z	Boskovic	ve	sportovním	světě	
znají.	Už	delší	dobu	jsem	sledovala	Filipovy	úspěchy,	a	proto	jsem	ho	požáda-
la	o	rozhovor	pro	naše	čtenáře.

	 Filipe,	 můžeš	 se	 našim	 čtenářům	
prosím	představit?
	 Jmenuji	se	Filip	Tlamka	a	pocházím	
z	Boskovic.	Po	maturitě	na	Sportovním	
Gymnáziu	Ludvíka	Daňka	v	Brně	stu-
duji	 nyní	 první	 semestr	 na	 Mendelově	
univerzitě	v	Brně.	Jsem	členem	brněn-
ského	triatlonového	KONRAD	TOOLS	
TEAMU	a	také	reprezentant	ČR	do	23	
let.	Trénuji	s	těmi	nejlepšími	triatlonisty	
z	 ČR,	 nyní	 pod	 vedením	 olympionika	
z	LOH	v	Londýně	Jana	Čelůstky.
	 Od	kolika	let	se	věnuješ	sportu	a	s	ja-
kým	sportem	jsi	začínal?
	 Sport	 byl	 vždy	 nedílnou	 součástí	
mého	 života.	 Věnuji	 se	 mu	 od	 útlého	
dětství,	přes	hokej	a	fotbal	 jsem	dlou-
hou	 dobu	 zůstal	 u	 plavání.	 Zde	 jsem	
v	 žákovských	 kategoriích	 závodil	 za	
SVČ	Boskovice	(dříve	Minerva	Bosko-
vice),	účastnil	jsem	se	krajských	přebo-
rů	 i	 Mistrovství	 republiky.	 Po	 několi-	
ka	letech	dřiny	jsem	se	ale	rozhodl	za-	
čít	věnovat	 triatlonu.	Plavecký	 trénink	
jsem	totiž	doplňoval	kondičním	během,	
a	 tak	 jsem	 ke	 skloubení	 tří	 disciplín		
triatlonu	neměl	daleko.	Nyní	se	triatlo-

nu	věnuji	přes	4	roky	a	mám	za	sebou		
i	závody	světového	formátu.
	 Která	z	disciplín	triatlonu	(plavání,	jíz-
da	na	kole,	běh)	je	ti	nejbližší?
	 Mohlo	by	se	zdát,	že	bývalému	plavci	
bude	stále	nejbližší	plavání.	U	mě	se	to	
ale	hodně	střídá	–	vliv	na	to	má	spoustu	
věcí,	třeba	i	roční	období.	V	létě	nejradě-
ji	jezdím	na	kole,	za	poslední	dva	roky	
jsem	zaznamenal	velký	posun	ve	výkon-
nosti,	i	to	je	pro	mě	motivace	do	dalšího	
cyklistického	 tréninku.	 Přes	 zimu	 při-
chází	objemová	část	přípravy,	6x	týdně	
trénink	v	bazénu,	navíc	se	skvělou	 tré-
ninkovou	partou	má	také	něco	do	sebe.	
Běh	si	zase	užívám	nejvíce	v	přírodě	jak	
u	nás	v	Boskovicích,	tak	i	na	všech	sou-
středěních,	kde	rád	objevuji	nová	místa.	
Triatlon	mě	baví	jako	celek,	k	tréninku	je	
potřeba	 přistupovat	 komplexně,	 proto	
nerad	upřednostňuji	jednu	z	disciplín.
	 Kde	všude	jsi	závodil?	
	 Během	sezóny	hodně	cestuji	po	zá-
vodech,	 a	 už	 sám,	 s	 rodinou,	 nebo	
s	reprezentací.	Střídám	závody	u	nás		
a	v	zahraničí,	nyní	ale	upřednostňuji	
mezinárodní	 závody,	 kde	 nasbírám	

více	 zkušeností	 k	 dalšímu	 posunu.		
I	přesto	jsem	si	dokázal	v	Karlových	
Varech	udržet	český	mistrovský	titul	
v	 kategorii	 a	 v	 celkovém	 hodnocení	
Českého	 poháru	 beru	 v	 juniorech	
první	příčku.		Letos	jsem	také	závodil	
v	7	evropských	zemích.	Na	ME	v	ra-
kouském	Kitzbühelu	se	mi	moc	neda-
řilo,	obsadil	jsem	35.	místo.	Tím	jsem	
si	však	vybral	smůlu	na	zbytek	sezó-
ny	a	dále	 sbíral	 úspěchy.	4x	 jsem	se	
vlezl	 do	TOP10	 na	 závodech	 Evrop-
ského	poháru	juniorů,	na	začátku	lis-

stojí	 mnoho	 hodin	 dřiny	 a	 odříkání		
ve	vodě,	na	kole,	při	běhu,	v	posilov-
ně…	Nejvíce	si	cením	první	medaile	
v	absolutním	pořadí	z	MČR	ve	sprint	
triatlonu	 letos	 v	 Brně.	 Závodil	 jsem	
zde	 i	 proti	 svému	 trenérovi	Honzovi	
Čelůstkovi,	jeho	jsem	však	ještě	pora-
zit	nedokázal.	Na	mezinárodních	zá-
vodech	 jsem	 na	 stupně	 vítězů	 ještě	
nedosáhl,	 přesto	 si	 vážím	 každého	
umístění	do	10.	místa,	protože	o	me-
daile	se	v	každém	závodě	pere	i	přes	
70	dalších	soupeřů.	

topadu	 jsem	 závodil	 na	 Mistrovství	
světa	juniorů	v	portugalské	Quarteiře,	
kde	jsem	obsadil	11.	příčku	ve	velmi	
kvalitní	konkurenci.	V	celkovém	hod-
nocení	 Evropského	 poháru	 juniorů	
jsem	 skončil	 na	 8.	 místě,	 s	 výsledky	
celého	českého	 týmu	patříme	mezi	3	
nejlepší	národní	výběry	v	Evropě.	Tím	
se	nám	podařilo	potvrdit,	že	s	českým	
národním	 týmem	 to	 soupeři	 dalších	
evropských	zemí	nebudou	mít	v	příš-
tích	letech	tak	jednoduché.
	 Které	medaile	si	nejvíc	ceníš?
	 Každé	pódiové	umístění	beru	jako	
odměnu	 za	 dobře	 odvedenou	 práci	
jak	při	tréninku,	tak	v	závodě	samot-
ném.	Za	každým	takovým	výsledkem	

	 Filipe,	stala	se	Ti	na	závodech	nějaká	
příhoda,	kterou	bys	rád	našim	čtenářům	
přiblížil?
	 S	 tolik	 cestováním	 a	 skvělou	 skupi-
nou	 týmových	 kolegů	 je	 každý	 závod	
poznamenám	 nějakou	 příhodou.	 Tou	
poslední	 je	 zrušený	 let	 z	 Lisabonu	 do	
Fara	 při	 cestě	 na	 Mistrovství	 světa		
v	Portugalsku.	Let	z	Prahy	do	Lisabonu	
proběhl	v	pořádku,	z	Prahy	jsme	odléta-
li	o	půl	sedmé	večer,	na	příjezd	na	hotel	
do	 Quarteiry	 jsme	 se	 těšili	 v	 cca	 1:30	
ráno	dalšího	dne.	V	Lisabonu	jsme	pře-
stupovali	do	menšího	letadla	a	už	pod-	
le	 pohledu	 letušek	 jsme	 tušili,	 že	něco	
nebude	 dobře.	 20	 min	 po	 plánovaném	
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