
 

Co jste řešila za zdravotní problém? 

Jako vrcholový sportovec jsem měla problémy především s otoky dolních končetin. Hodně cestuji, což 
byl vždycky problém. Navíc nohy zavřená v lyžácích také nebyl zrovna ideál. Špatně mi proudila krev 
a ve svalech mi vznikaly velké zatvrdliny a měla jsem vážné problémy s bolestmi holení. Navíc mi na 
nohy byla neustále zima. Vyhledala jsem pana doktora Pirkla z DynaMedic, který mi navrhl ambulantní 
operaci ClariVein. 

Operace splnila Vaše očekávání? 

Zatím si rozhodně nemohu stěžovat. Nohy mi zdaleka tak nenatékají, nepotřebuji již kompresní 
punčochy na lyže, ani na cesty a navíc i v chladnějším počasí mi na nohy není v lyžákách zima, což je 
pro mě nedocenitelné plus. Takže operace spíše předčila má očekávání. 

Jak probíhal samotný zákrok z Vašeho pohledu? 

Zákrok byl poměrně rychlý, jen lehce bolestivý i bez jakýchkoli analgetik, což bylo super. Navíc mě 
lékař se vším naprosto detailně seznámil, takže z mé strany proběhlo vše naprosto bezvadně. 

Po operaci jste byla nějak omezena ve svých aktivitách? 

Pouze jeden týden po operaci jsem nedělala žádné silové tréninky, ale poté jsem opět najela na běžný 
tréninkový plán bez omezení a vše bylo naprosto v pořádku. 

Jste po zákroku schopna plné tréninkové a závodní zátěže? 

Již po 12 dnech po operaci jsem odjela na ledovcové soustředění v Itálii a vše jsem absolvovala v 
plném zatížení, pouze s kompresními punčochami. Občas jsem cítila lehký tah v tříslech, ale nebylo to 
nic omezujícího. Asi po měsíci jsem ale již necítila naprosto nic.  

Doporučila byste a proč chirurgii a cévní chirurgii DynaMedic i ostatním lidem? 

Rozhodně doporučila. Naprosto profesionální, individuální a velice vstřícný přístup. Pan doktor měl na 
mě rezervován vždy dostatek času, abychom mohli vše vyřešit, přesně podle mých individuálních 
potřeb. Operace byla navíc téměř bezbolestná, rychlá a s panem doktorem i docela zábavná. 

Jaké máte cíle pro nadcházející sezónu a ty další? 

Nadcházející sezóna bude poměrně náročná. Čeká mě mnoho závodů světového poháru, které se 
navíc od ledna počítají do olympijské kvalifikace. Z té na hry v Jižní Korei postupuje 32 nejlepších 
závodnic. Navíc na konci sezóny bude Mistrovství světa ve Španělské Sierra Nevadě, kde bych chtěla 
minimálně obhájit 6. místo z předcházejícího mistrovství, nebo spíše ho ještě vylepšit a podívat se na 
stupně vítězů. V té další sezóně se bude vše upínat k zimní olympiádě, kde bych také chtěla zajet co 
nejlepší výsledek. Suma sumárum, další dva roky budou velmi náročné, proto jsem ráda, že ze 
zdravotního hlediska mám o omezení méně. :) Moc se na ně těším, protože to bude vedle dřiny také 
kopec zábavy.  

Přejeme za celý tým DynaMedic s.r.o. mnoho zdraví a tím i předpokladů pro úspěšné sportovní 

výkony. 


