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Úspěšný squashový trenér 
Shaun Moxham deset let 
trénoval světovou jedničku 
Davida Palmera a mnoho 
dalších hráčů. Ačkoli chtěl 
s koučováním několikrát 
skončit, nikdy to nevzdal, 
naopak. V New Yorku 
provozuje akademii MSquash, 
kde učí juniory správnému 
myšlení, pohybům a strategii. 
Inspirujte se v exkluzivním 
rozhovoru, jak se stát 
kvalitním profesionálním 
hráčem.

Být trenérem a zároveň důvěrníkem. 
Pokud neexistuje vztah, 
neexistují ani výsledky, 
říká Shaun Moxham

Jak jste se dostal ke koučování a proč jste 
si vybral zrovna squash?
Táta mi představil tento sport, když mi bylo 
jedenáct. Uplynul nějaký čas a v patnácti jsem 
skončil se školou a jediné co mě zajímalo 
bylo stát se profesionálním hráčem. Několik 
let jsem objížděl turnaje, ale potom jsem se 
vrhnul na koučování. Opravdu si užívám, když 
mohu rozvíjet hráče a pracovat s nimi  
v jednom týmu za účelem dosažení 
vytyčených cílů. 

Přes deset dlouhých let jste trénoval 
Davida Palmera, který vyhrál několik 
významných titulů a stal se světovou 
jedničkou. Jak byste tohoto hráče 
charakterizoval?
David je velmi odhodlaný a loajální člověk. 
Tyto dvě vlastnosti jsou důležité pro jeho 
kariéru i úspěch. Během tréninků a zápasů 
mohl člověk vidět, že do toho dává všechno, 
a to každý den. S tímto myšlením měl vždycky 
šanci uspět kdykoli přišel na kurt. Jeho láska 
k rodině, přátelům a věcem, kterým věřil, ho 
navíc udržovala soustředěného a odolného. 

Říká se, že David patří mezi 10 nejlepších 
squashových hráčů v historii. Kdo 
myslíte, že ho bude následovat?
Abych byl upřímný, nejsem si jistý. Squash 
je strhující křižovatka, kde soutěží více zemí 
a není vždy pravidlem, že vyhrají lídři jako 
jsou Anglie, Austrálie, Pákistán nebo Egypt. 
Účast je celosvětově vysoká a vidíme i hráče 
z Indie, Malajsie, Jižní Ameriky a Hong Kongu, 
kteří udělali kus práce. V současné chvíli 
jsem zakotven v USA a tady je ta hra velmi 
vzrušující. Úroveň hráčů, kteří pocházejí 
z Ameriky, je světová, takže budoucnost je 
v tomto směru velmi otevřená a může překvapit. 

Chtěl jste někdy s koučováním skončit? 
Kdy a proč?
Ano! Poté, co jsme s Davidem ukončili 
spolupráci. Po deseti letech práce na vysoké 
úrovni a s vysokými očekáváními bylo těžké 
se přizpůsobit. Trvalo to rok, dva, ale tento čas 
mi umožnil znovu objevit svou vášeň a já se 
tak cítil jako znovuzrozený. Pracuji teď s hráči 
různých úrovní a různého věku a snažím se 
porozumět tomu, jaké jsou jejich cíle. Jedinou 

věcí, kterou potřebují, je správný postoj. Bez 
něho hráč i kouč jen ztrácejí čas.

Trénoval jste mnoho dalších hráčů 
včetně žen. Jaký je rozdíl mezi 
koučováním mužů a koučováním 
něžných stvoření? 
Pracoval jsem se stejným počtem mužů 
i žen. Užíval jsem si to v obou případech 
úplně stejně, i když jsem musel využívat 
pro každou skupinu různých stylů. U žen je 
důležité jim naslouchat a pochopit je. Muži 
zase mohou být agresivnější, když ukáží 
emoce, ale rychleji je hodí za sebe a jdou dál. 
Také samotná hra a údery jsou odlišné. I tomu 
musí být trénink přizpůsoben. Nejdůležitější 
ale je, a to platí jak pro muže, tak pro ženy, 
být tu pro ně jako trenér, důvěrník a někdo, 
kdo jim věří. Pokud neexistuje žádný vztah, 
neexistují i výsledky. 

Pokud je váš svěřenec smutný, nešťastný, 
máte nějakou prověřenou metodu, jak ho 
toho zbavit?

Shaun Moxham se svým svěřencem Davidem Palmerem
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Já myslím, že je důležité shrnout situaci 
a udělat nějaké rozhodnutí. Někdy, když jsou 
hráči nervózní, tak se je snažím rozesmát. 
Pokud se ale dostatečně nesoustředí, jsem na 
ně tvrdý a připomenu jim jejich závazky k sobě 
samým. Je důležité poznat, kdy člověk má být 
přísný, a kdy naopak ne. Někdy chcete, aby 
váš svěřenec mluvil, jindy mu řeknete, aby 
byl zticha a poslouchal. Je to složité, ale vše 
záleží na zkušenostech a jediným důkazem 
toho, zda to bylo správně, je konečný 
výsledek.

Máte nějakou zkušenost ze 
squashového prostředí, na kterou nikdy 
nezapomenete? (Konkrétní zápas, 
moment, trenérská chyba…)
Je těžké vyzdvihnout jeden určitý moment, 
protože se squashem zabývám už celých 
32 let. Speciální ale pro mě byla zkušenost, 
když jsem koučoval Davida během světového 
šampionátu v Káhiře v roce 2006. Vyhrál 
přímo před pyramidami a ta jejich velikost ve 
vás zůstane už navždy. 

Jak vás napadlo vytvořit něco jako je 
MSquash?
Chtěl jsem nějak upevnit svůj trenérský styl 
a systém do jednoduchého a pochopitelného 
balíčku. Značka MSquash znázorňuje, jak 
vidím hru, to znamená myšlení, pohyb a 
strategii. Bez správného myšlení, což je 
základ, se nemůžete začít ani zlepšovat 
ani růst. Potom následuje pohyb, a hlavně 
správný pohyb. Hráči se až moc soustředí na 
zabijácké údery, ale bez správného pohybu 
na tyto údery mohou rovnou zapomenout. 
Nakonec přichází strategie. Pokud je špatná, 
tak celé vaše snažení bylo jen ztrátou času. 
Taková je naše filozofie v MSquash akademii.

Jak tato akademie funguje? Kdo se může 
přihlásit?
MSquash je určen především pro mladé 
hráče, kteří chtějí rozvinout své myšlení, 
pohyb a strategii. Koučujeme ale i starší 
sportovce a pracujeme, jak s místními, tak 
mezinárodními hráči.

Všimla jsem si, že na stránkách MSquash 
máte video, kde trénujete u moře v písku. 
Proč si myslíte, že tento pohyb je dobrý? 
Písek je skvělým povrchem, na němž se dá 
trénovat. Vaše nohy se nadřou dvakrát více 
než na normálním povrchu, ale šance na 
zranění je skoro nulová. Písek je výhodný 
pro zlepšení prudkých zrychlení a zpomalení. 
Navíc je super někdy trénovat venku, a ne být 
pořád zavřený na kurtě.

Co musí normální člověk udělat, aby 
se stal světovým hráčem? Dejte českým 
čtenářům pár tipů. 
Začít, co nejdříve je to možné. Děti, 
které odstartovaly už v šesti letech, mají 
neuvěřitelnou výhodu oproti těm, co se ke 

squashi dostaly až v pozdějším věku. Čím 
více tréninků za týden zmáknete a čím 
více týdnů v roce budete hrát, tím budete 
úspěšnější. Mějte pestrý tréninkový program, 
nedávejte si pouze individuální lekce 
s trenérem, ale trénujte i s ostatními hráči. 
Získejte zkušenosti ze zápasů s hráči všech 
úrovní. Soutěžte na turnajích pravidelně. 
Nejdůležitější je se naučit posoudit svůj výkon, 
ale ne podle výsledku, ale díky zlepšení. 
Úspěch je cesta, není to cíl!

Několikrát jste navštívil Prahu. Co vás 
sem přivedlo? Dobré pivo?
Samozřejmě, že pivo je vynikající, nicméně 
do Prahy jsem jezdil díky vizím Tomáše 
Cvikla. Sdílel se mnou myšlenky, jak dát 
českým hráčům šanci trénovat a soutěžit na 
té nejvyšší úrovni. Byl jsem fascinován jeho 
vášní a oddaností k práci.  
S Tomášem a českými hráči mě práce velmi 
bavila. Konečný úspěch týmu, klubu nebo 
sdružení je určen podporou a stabilitou 
řídícího orgánu. Český squash dluží Tomášovi 
hodně.
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Shaun s nejlepším squashistou všech dob


