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Kedy ste si všimli, že máte výnimočnú pamäť?
Už na základnej škole som bola jednotkárka. Učenie mi nikdy 
nespôsobovalo problémy, vyhrávala som matematické aj 
jazykové olympiády. Po gymnáziu som na univerzite študovala 
medicínu - odbor, o ktorom sa hovorí, že knihy sa tu nepočítajú 
na kusy, ale na kilá. Išlo o ohromné kvantum informácií, ktoré 
musíte spracovať za krátky čas, aj toto štúdium som však 
zvládala celkom hladko. To bolo pre mňa potvrdením, že 
pamäť je moja silná stránka. A koncentrácia ešte silnejšia.

MIAU Prichádzajú ľudia na svet s predpokladmi 
stať sa pamäťovými majstrami? 
Kvalitu pamäte čiastočne ovplyvňujú gény, ale výkony, 

K
Predstavte si olympijské hry, kde namiesto hodu 
oštepom pozorujete tabuľu s nekonečným zástupom 
historických dátumov, namiesto akrobacie na hrazde 
abstraktné obrazce a záverečný šprint, pri ktorom 
sa napínajú všetky svaly tela, nahrádza nehybný 
výkon sústredenej mysle. Aj takto to vyzeralo na 
olympiáde v pamäťovom športe, pri ktorom si 
viacnásobná majsterka sveta Michaela Karsten 
tenisky ani funkčný softshellový dres obliekať 
nemusela. Vyštudovaná lekárka z Česka, ktorá si 
vyslúžila zápis do Guinnessovej knihy rekordov, sa 
v labyrinte mozgových závitov vyzná ako doma a 
prostredníctvom tréningov pamäte mení ľuďom život.

Michaela

Karsten

ktoré som podala na rôznych svetových majstrovstvách, boli 
výsledkom intenzívneho tréningu a osvojenia si špeciálnych 
pamäťových techník. Tie sa môže naučiť skutočne ktokoľvek, 
kto sa pre to rozhodne. Niekomu to pôjde pomalšie, niekomu 
rýchlejšie, ale každý zdravý človek je toho schopný. Bez ich pomoci 
by som také extrémne vysoké výsledky nikdy nedosiahla.

MIAU Čo bolo rozhodujúcim okamihom, ktorý vás odklonil od 
zdravotníctva a nasmeroval na kariéru pamäťovej športovkyne? 
Všetko sa dialo paralelne s mojím štúdiom medicíny. Mozog ma vždy 
fascinoval - je to geniálny orgán, centrála nášho tela. Videla som tiež, 
ako rýchlo sa dokáže pamäťový výkon zlepšiť a urobilo to na mňa 
veľký dojem. Pýtala som sa sama seba, či v tomto smere existuje nejaký 
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Pamäťová majsterka

limit. Na tejto ceste som už vlastne 
stála, len som v nej pokračovala. 

MIAU Prvýkrát ste súťažili 
v Nemecku, kde ste v tom 
čase študovali jazyk. Ako 
vyzerala vaša príprava?
Na nemecké národné kolo som sa 
pripravovala zopár mesiacov. Pri 
svetových majstrovstvách však už išlo o 
veľmi intenzívny ročný tréning, posledné 
tri mesiace každodenný. S vtedajším 
nemeckým priateľom Güntherom, dnes 
už manželom, sme si vytvárali rôzne 
prípravné softvérové programy a s ich 
pomocou sme intenzívne trénovali.

MIAU Váš manžel tiež patrí 
ku špičke v oblasti pamäťového 
športu. Ako ste sa spoznali?
Stretla som ho náhodou v lyžiarskom 
areáli v Špindlerovom Mlyne. Predvádzal 
krátku pamäťovú ukážku 
- v ruke držal kartičky s číslami a 
stavil sa s niekoľkými ľuďmi, že si 
po zamiešaní zapamätá poradie v 
celom balíčku. Hovorila som si, že v 
tom buď bude nejaký trik, alebo to 
nedokáže. Jemu sa to však podarilo. 
Aj vďaka nemu som objavila pamäťové 
techniky a zistila, že sa v tejto oblasti 
organizujú súťaže. Fascinovalo ma to, 
lebo v Čechách o tom neboli dostupné 
žiadne informácie, a tak som začala 
pátrať. Potom sme si vymieňali naše 
poznatky z tejto oblasti a stal sa aj 
mojím mentorom. No a známosť 
nakoniec prerástla do lásky a dnes 
už máme dve dospievajúce deti.

MIAU Triumfovali ste 
hneď v prvej súťaži?
Na národné kolo v Nemecku som 
bola aj vďaka Güntherovi nesmierne 
motivovaná, ale skončila som jedenásta, 
čo ma poriadne naštvalo. Chcela som sa 
ďalej porovnávať a zlepšovať, zisťovala 
som preto ďalšie možnosti súťaženia. V 
Londýne sa v roku 1999 konala Mind 
Sport olympiáda, ktorej súčasťou boli 
aj ďalšie mentálne súťaže, napríklad v 
šachu, hre go alebo mindmappingu. 
Keďže disciplíny sa podobali tým, ktoré 
som absolvovala v Nemecku, prihlásila 
som sa. A tam prišli prvé úspechy. 

MIAU Z Londýna ste si odniesli 
titul majsterky sveta v pamäťových 
schopnostiach, ktorý ste obhájili aj 
nasledujúce dva roky. Okrem toho ste 
sa postarali aj o Guinnessov rekord...
Bolo to zaujímavé obdobie, nemecké 
médiá boli fascinované, že existuje 
skupina ľudí, ktorí podávajú také vysoké 
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Rodená Buchvaldová získala doktorát z medicíny na Karlovej 
Univerzite v Hradci Králové, neskôr študovala nemčinu v Mníchove. 
Od roku 1998 je aktívna v pamäťovom športe, v ktorom dosiahla 
množstvo vysokých ocenení. Je trojnásobnou majsterkou sveta v 
pamäťových schopnostiach, niekoľkonásobnou národnou majsterkou 
(ČR), nositeľkou titulu Grand Master v Mind Sport olympiáde a je 
tiež zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov za výkon, pri ktorom 
si v časovom limite dvoch minút v správnom poradí zapamätala 13 
dátumov narodení, teda 78 číslic (deň, mesiac a posledné dvojčíslo 
roku). V roku 2010 si založila vlastnú spoločnosť pre mentálny a 
pamäťový tréning MindKarat. Je autorkou knihy Úspešná pamäť, ako 
aj množstva vedeckých článkov o pamäti. Dnes sa venuje autorskému 
projektu Brillant Brain na rozvoj motivácie, cieľov, koncentrácie a 
pamäte, organizuje semináre aj individuálne tréningy a pôsobí tiež 
ako lektorka na nemeckých univerzitách. Je členkou spoločnosti 
MENSA ČR a zakladateľkou servisnej organizácie na pomoc 
deťom KIWANIS Club Erfurt. S manželom, pamäťovým majstrom 
Güntherom Karstenom a s dvomi deťmi žije v nemeckom Erfurte. 

MUDR. MICHAELA KARSTEN

dcéra a neskôr aj syn. S pamäťou súvisí 
aj spánková hygiena, ktorá sa pri malých 
deťoch ťažko dodržiava. V tom období mi 
ani známi neurovedci neodporúčali súťažiť 
a radšej som ich poslúchla. Vtedy som sa 
začala pohrávať s myšlienkou, že by možno 
bolo lepšie pustiť sa cestou vzdelávania a 
odovzdávania svojich skúseností - deťom 
aj dospelým. Svoje maximálne úspechy v 
pamäťovom výkone som dosiahla, získala 
som aj titul Grand Master v pamäťovom 
športe, čo je podmienené splnením troch 
veľmi náročných disciplín a potom som sa už 
veľmi netúžila púšťať cestou rekordov. Občas 
sa s touto myšlienkou ešte pohrávam, zatiaľ 
však venujem čas odovzdávaniu skúseností... 

MIAU Ako sa organizujú 
majstrovstvá v pamäťových 
technikách, aké úlohy ste riešili?
Národné kolá trvajú dva dni, svetové 
až tri. Od rána do večera sa súťaží v 
rôznych disciplínach a v rámci každej 
býva niekoľko pokusov. Krátkodobých 
disciplín je desať, sú to tzv. šprinty, potom 
existujú aj dlhé disciplíny - maratóny. V 
šprintoch ide napríklad o zapamätanie 
si samostatných slov, slov v rámci textu, 
číselných kombinácií, vymyslených 
historických dát, aby nebol nik zvýhodnený 
znalosťami z oblasti dejín, tvárí v spojitosti 
s krstnými menami a priezviskami 
alebo abstraktných obrazov, čo je veľmi 
náročná disciplína. Popri tom sa stretávate 
so zaujímavými ľuďmi, s profesormi 
neurovedy, čo je nesmierne obohacujúce. 

MIAU Akí ľudia si porovnávajú 
svoje schopnosti? 
Mnohí sa domnievajú, že sa tu stretávajú 
len ľudia zo spolku MENSA, teda vysoko 
inteligentné osoby, ale nie je to tak. Prichádzali 
aj ľudia s celkom bežným zamestnaním, ktorí 
veľa trénovali, aby si osvojili dané techniky 
a aj oni na súťažiach dosahujú vysoké 

pamäťové výkony. Pýtali sa, či sme zdraví, testovali nás v rámci magnetickej 
rezonancie, kde nám zadali rôzne pamäťové cvičenia a sledovali, ktorá časť 
mozgu sa pri ich riešení aktivuje. Žiadali o rozhovory a v televízii práve 
vysielali show Hol Dir Die Rekorde! o dosahovaní Guinnessových rekordov, 
kam som sa prihlásila. Spolu s ďalšou súťažiacou z Nemecka sme dostali 
úlohu zapamätať si v priebehu dvoch minút a v správnom poradí čo najviac 
dátumov narodenia ľudí náhodne vybraných z publika. Podarilo sa mi 
zapamätať si 13 dátumov a keďže som zvíťazila, dostala som pozvanie odísť 
do Štokholmu, Londýna i Paríža s možnosťou tento výkon ešte prevýšiť. 
Pred pár rokmi sa však istému Aziatovi podarilo môj rekord prekonať.

MIAU Mali ste chuť ho znova prekonať?
Samozrejme, ale medzitým sme sa s Güntherom vzali, narodila sa nám 
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