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ROZHOVORY
12   ¦  TOMÁŠ SVOBODA 

 S BRÁCHOU JSME SI STÁLE BLÍŽ
Bratry Svobodovy od sebe rozeznávají jen jejich skuteční 
„znalci“ – rodina a nejbližší přátele. Jinak jsou Tomáš a David 
jako jednovaječná dvojčata prakticky k nerozeznání. Jeden je 
skvělým triatlonistou a kvadriatlonistou, druhý má zlatou medaili 
z olympiády. Pracují i sportují spolu.

22   ¦  MARTIN SCHUBERT 
KDYŽ #NEVIDÍŠ, #USLYŠÍŠ.

Až proti vám v Písku poběží vysoký štíhlý mladý muž v nápadně 
výrazném oblečení, a ne a ne honem uhnout… tak prostě možná 
právě vyrazil trénovat Martin Schubert. „Tam, kde to dobře znám, 
vyrážím většinou brzy ráno bez traséra,“ říká rozhodně zakladatel 
projektu „Nevidíš – uslyšíš“, prostřednictvím kterého se rozhodl 
svůj handicap proměnit v pozitivum.

PŘEDSTAVUJEME
18   ¦  NADAČNÍ FOND  

 NEZÁVODÍM POMÁHÁM
Asi hodně lidí mi položí otázku, proč vlastně Nadační fond 
NEZÁVODÍM-POMÁHÁM vznikl? Je to zcela jednoduché. Díky 
nemoci COVID-19, kdy byly zrušeny veškeré závody! Samozřejmě 
jsem neustále trénovala a běhala po horách. Proto jsem jednoho 
dne v práci dostala nápad, že tu dřinu zkusím nějak využít na 
pomoc dětem, které mají nějaké zdravotní omezení.

 OSUDY
84   ¦  MILOŠ ŠKORPIL 

"AŽ SE ZASTAVÍM, UMŘU"
Ultramaratonec, trenér a propagátor běhu Miloš Škorpil. Při 
pohledu na to, kam, kudy a kdy tenhle člověk běžel, spoustu lidí 
napadne, že v určitém ohledu musel zešílet… Možná. Ale krásně. 
Miloš Škorpil, jehož jméno je i pro laiky v podstatě synonymem 
běhání, nám poskytl velmi otevřený rozhovor.

89   ¦  PATRIK KRÁL 
MARATÓN PO KOLENOU

Sympaťák Patrik klidně může dělit svůj sportovní život na 
časy „před potížemi s  koleny“ a  „po kolenou“. Byly časy, kdy si 
o maratónu mohl nechat leda tak zdát. On se ale nevzdal a po 
několika operacích mu to parádně běhá. 

90   ¦  TÁŇA KOCEMBOVÁ 
TA DRUHÁ

Ta druhá, říkalo se často. Běhala totiž v éře Jarmily Kratochvílové a 
tu někdo předběhnul jen výjimečně (ona ano). Taťána Netoličková 
Kocembová (58) ale vždycky tvrdila, že připravovat se a závodit  
v jednom týmu s Kratochvílovou pro ni byla čest. Jak žije blonďatá 
kráska, na které mohli snad všichni muži na tribunách oči nechat, 
dnes?
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HITECH
26   ¦ ZLATÝ STANDART MĚŘENÍ  

TEPOVÉ FREKVENCE 
POLAR H10

Je o mně známo, že jsem velkým zastáncem tepového 
tréninku s postupným zvyšováním intenzity dle 
jednotlivých tepových zón. Aby vše fungovalo jak 
má, potřebujete monitor tepové frekvence. Nejlepším 
možným řešením je hrudní pás. V tomto článku si 
představíme to nejlepší, co se nabízí a zároveň tvoří  
v této oblasti zlatý standard - hrudní pás POLAR H10

ZDRAVÍ & REGENERACE
29   ¦ CO TO JE VARIABILITA  

SRDEČNÍ FREKVENCE HRV?
Pokud jste vlastníkem novějších typů sportestrů jako 
jsou POLAR , GARMIN nebo APPLE, tak jste jistě 
zaznamenali novou metriku související s tepovou 
frekvencí. Tato nová funkce

31   ¦ A NA ŘADU PŘICHÁZÍ ...  
KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE

Zjistěte si své hodnoty a také to, co skutečně znamenají 
ve vztahu k vašemu zdraví. Klidová tepová frekvence 
je jednoduše měřitelný parametr celkového zdraví  
a zdatnosti. Toto překvapivě jednoduché měření má veliký 
smysl pro každého. Nejenom pro atlety nebo nemocné  
a dalo by se přirovnat k metrice HRV.

BĚH
33   ¦ KOLIK ODPOČINKU BYSTE 

MĚLI MÍT MEZI INTERVALY PŘI 
INTERVALOVÉM TRÉNINKU?

Je nám jasné, že jste o intervalové části tréninku hodně 

přemýšleli: jak daleko, kolikrát, jak rychle. A regenerace nebo odpočinek po tréninku může být 
pouze výsledek následného rozhodnutí, ale možná byste ho měli promyslet důkladněji.

   

36   ¦ NEHLEDEJTE ČAS NA BĚHÁNÍ.  
VYTVOŘTE SI HO!

Ráda bys začala s pravidelným běžeckým tréninkem, ale zdá se, že den nemá dostatečný počet 
hodin. Jak v nabitém rozvrhu získat čas pro sebe? Řiď se našimi tipy. 

38   ¦ JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT RÉNINK? 
Zdravím všechny trénující běžce s ambicemi zlepšit svoji výkonnost. Dnešní článek bude pro vás. 
Rozhodl jsem se zpracovat toto na první pohled banální téma, protože jak jsem zjistil, spousta 
běžců v něm tápe. Trénink se od volného běhání liší tím, že má dopředu dané nějaké parametry, 
které musím umět sledovat v jeho průběhu, abych mohl trénink vyhodnotit jako splněný. 

40   ¦ JAK SE VRÁTIT DO TRÉNINKU PO CORONĚ, ČI DLOUHÉM  
TRÉNINKOVÉM VÝPADKU? 

Úmyslně nepíši, po prodělání těžké verze corony či těžké chřipce, protože po nich, člověka ani 
moc otázky typu: jak mám trénovat, nenapadají, protože je slabý jak čaj a je rád, když ujde pár 
kroků a vyjde pár schodů. Takže u těchto případů, je to tak, jako o tak o tom udělat příště o pár 
kroků nebo vyjít o pár schodů víc. 

   |   OBSAH
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42   ¦ 11 BĚŽECKÝCH CHYB, KTERÝCH BYSTE 
SE MĚLI VYVAROVAT. 

Všichni běžci v určitém okamžiku chybovali, ať už při tréninku či  
v závodě. Ale někdy opakujeme ty samé chyby pořád dokola. Může-
me ale doufat, že se z těchto omylů poučíme a uděláme vše pro to, 
abychom se v budoucnu vyhnuli opakování stejných chyb. Přinášíme 
některé z těch nejčastějších a návod, jak se můžete vyhnout zraněním 
a dalším problémům.

45   ¦ JAK SPRÁVNĚ TRÉNOVAT NA PODZIM? 
Podzimní trénink by měl být logickým pokračováním tréninku letního. 
Ať už jste přes léto závodili, odpočívali nebo se spíše proháněli s ro-
dinou na kolech, vaše tréninkové a jistěže i závodní plány na podzim 
z toho musí vycházet.

46   ¦ KOLIK KALORIÍ MUSÍTE SPÁLIT, KDYŽ 
CHCETE ZHUBNOUT PŮL KILA? 

Chcete-li zhubnout půl kila, musíte spálit ekvivalentní počet kalorií 
obsažených v tomto půl kilogramu. Obecnou radou již dlouho je, že 
musíte spálit o 3 500 kilokalorií více, než sníte, abyste zhubli o půl 
kila. Tohle je potřeba dodržovat po dobu jednoho týdne a následně 
musíte mít každý den deficit 500 kilokalorií.

48   ¦ VIDEO:  DYNAMICKÝCH CVIKŮ PRO 
EFEKTIVNÍ WARM UP A COOL DOWN. 

Přichází obdoí, kdy teplé počasí a slunce na modré obloze 
vystřídáchlad, déšť a šedivo všude kolem.Již jen myšlenka na to je 
depresivní a o to víc by to depresivnější bylo, kdyby se nám při běhu 
stalo nějaké zbytečné svalové zranění, které by nás vyřadilo z provozu 
minimálně na jeden měsíc. Zabránit tomu může poctivé protahování 
před a po výkonu honosně nazývané Warm up a Cool down..

50   ¦ INTERVALY MOHOU ZVRÁTIT NĚKTERÉ 
PROJEVY STÁRNUTÍ SVALŮ U ŽEN. 

Nový výzkum ukazuje, že změna struktury těla nemusí trvat moc 
dlouho. Vědci odhalili, že 20 minutový intervalový trénink může u žen 
po menopauze pomoci zlepšit jejich kondici, snížit tělesný tuk a zvýšit 
objem svalové hmoty. Objem takto získané svalové hmoty byl, podle 
vědců, podobný tomu, jaký byste zaznamenali v silovém tréninku. 

52   ¦ JAKÉ JSOU VÝHODY CHŮZE NA PÁSE, 
KDYŽ "JDETE DO KOPCE" OPROTI BĚHU 
PO ROVINĚ? 

Sociální sít TikTok zaplavila smysl dávající výzva s názvem 12-3-30. 
Jedná se o skutečný masakr, který jen málokdo dokáže dát až do 
konce. V našich končinách jsme limitováni už tím, že naprostá většina 
běžeckých pásů určená pro domácí použití končí na sklonu 10%. Už 
jen to je fakt hustý vydržet, byť jen 10 minut natož půl hodiny. Na 
druhou stranu neznám nic lepšího, bezpečnějšího a učinnějšího  na 
hubnutí, než je chůze na pásu do kopce, zejména pro lidi s větší  
a velkou nadváhou nebo lidi po úraze, kteří se vracejí k běhu. 

55   ¦ TP BĚŽCE+ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY - 
NEŽ ZAČNOU BĚHAT. 

Tréninkový plán si klade několik cílů, které jsou klíčové pro váš budoucí 
trénink. Nejdůležitější je získat pravidelný pohybový rytmus, který 
zhruba po 3 týdnech vyvolá přirozenou potřebu se hýbat.  Dalším 
benefitem je odblokování a rozpumpování vaší lymfy a výrazně tím 
tak pomůže snížit zadržování vody v těle.

OBSAH   |   
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56   ¦ MŮŽOU BÝT VÝBĚHY SCHODŮ 
TAJNÝM RECEPTEM PRO VĚTŠÍ 
RYCHLOST A SÍLU? 

Stručná odpověď zní ANO. Výběhy do schodů krásně navazují na 
předchozí článek o chůzi a běhu do kopce. Jen si troufnu tvrdit, že 
můžou být pekelně náročné. O to víc vás posunou dál, zrychlí vás  
a hlavně - schody jsou všude, kam se jen podíváš! Proto byste je měli 
do svého tréniku zařadit. Schody jsou součástí každodenního života. 
Nejspíš o nich ani příliš nepřemýšlíte, když nosíte cokoli do patra 
nebo vynášíte odpadky do přízemí. Pokud jste se ovšem přistihli, že 
nahoře na schodech funíte (kdo ne?), měli byste se zamyslet nad 
tím, že do vašeho tréninkového plánu bezpochyby patří.

57   ¦ TOP 10 VÝHOD VÝBĚHŮ SCHODŮ. 
Existuje několik zdravotních výhod výběhů schodů, které získáte 
bez jakéhokoli většího vybavení nebo speciálního tréninku.

58   ¦ TRÉNINKOVÉ STRUKTURY PRO 
VÝBĚHY SCHODŮ 

Máme pro vás celkem šest tréninkových struktur, které můžete 
zařadit do svých tréninkových plánů. Když to uděláte, nebudete 
litovat !

60   ¦ OSOBNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN NA 
PŮLMARATON NA 16 TÝDNŮ. 

Připravili jsme pro vás tří osobní tréninkový plány na půlmaraton 
pro začátečníky, ambiciózní a výkonnostní běžce. Podmínkou je 
uběhnutí 10 km v danné výkonnostní kategorii. Plán je založen na 
vašich osobních tepových a rychlostních zónách. Tím se tento liší 
od všech dostupných, neboť je založen na vaší aktuální výkonosti 
a individuálních parametrech, které jsou platné pouze pro vás  
a v průběhu úlánu se mění dle vašeho stoupajícího výkonu. Proto 
každé 4 týdny máte kontrolní běh na 10 km.

KRÁSA & MÓDA
70   ¦ 5 KROKŮ PRO ZDRAVÉ A KRÁSNÉ 

VLASY PŘI BĚHU.
Ať už jste vášnivou běžkyní, nebo teprve začínáte, péče o vlasy 
během sportu může být obtížná. Tyto tipy vám pomohou vypo-
řádat se s potem, sluncem a dalšími problémy, které se objeví.  
Každá z nás chce mít záplavu krásných kadeří a to i za předpo-
kladu, že se věnujeme aktivnímu sportu. Základem je tato péče  
v pěti krocích …  

72   ¦ 3 KROKY PRO KRÁSNÉ RTY
Běhání v chladném podzimním počasí značně vysušuje kůži a také 
rty. Jsou napnuté, loupou se a můžou i praskat. Jak o ně pečovat, 
aby zůstaly zdravé a svůdné? 

74   ¦ DRESS CODE  
JEJÍ VELIČENSTVO LEGÍNY.

Dnešní technologicky vyspělé běžecké legíny dokáží zajistit, že se 
i v náročných podmínkách budete při své sportovní aktivitě cítit 
skvěle. Jak ale správné legíny vybrat a co by neměly postrádat? 
Poradíme. 

Co nabízíme:
•   Komplexní diagnostiku, prevenci 

a terapii pohybového aparátu

•   Profesionální lékařské a fyzioterapeutické služby 
(ortopedie, rehabilitační lékařství, fyzioterapie,  
a fyzikální medicína)

•  Nejmodernější přístrojové vybavení

Léčíme:
•  bolesti páteře

•  výhřezy meziobratlových plotének

•  blokády žeber

•  bolesti kloubů, svalů a šlach

•  degenerativní onemocnění kloubů

•  poúrazové stavy a svalová zranění

•   ostruhu patní, tenisový loket, golfový loket, bolesti předloktí

•  bolesti hlavy, blokády krční páteře

•  funkční sterilitu, močovou inkontinenci, atd.

ZPÁTKY K POHYBU BEZ BOLESTI

Centrum rehabilitace 
a integrované medicíny, a. s.
Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 725 777 978  |  e-mail: recepce@crimed.cz

www.crimed.cz
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78   ¦ 10 TIPŮ JAK DLOUHO UDRŽET  
VAŠE SPORTOVNÍ OBLEČENÍ ČISTÉ  
A VOŇAVÉ.

Všichni, kdo pravidelně sportují, ví, že tréninkové oblečení může 
časem opravdu hodně nepříjemně zapáchat! Jestli si myslíte, že vaše 
svršky nepříjemně voní a i po vyprání na něm zůstávají skv od potu, 
protože tvrdě cvičíte, máte pravdu jen zčásti. Dalšími viníky je mix 
bakterií, kožních buněk a sůl. Ty spolu dohromady s kožním mazem 
vytvářejí nelibý zápach a způsobují odolné skvrny na oblečení. 

KULTURA
81   ¦ KNIHY DO VAŠÍ KNIHOVNY
Ať už jsi běžec nebo běžkyně, tak jsi propadl stejné vášni jako statisí-
ce jiných a tou je láska k běhu. A co nejvíc hovoří o člověku než obsah 
jeho knihovny. Přinášíme ti několik tipů Běžce+ na kousky, které by ti 
neměli na poličce chybět!

82   ¦ 5 FILMŮ O BĚHÁNÍ,  
KTERÉ URČITĚ MUSÍTE VIDĚT

Po běžeckém tréninku není na škodu chvilku si odpočinout a zrelaxo-
vat. Tohle je navíc povolený dopink. Filmy, které vám dodají motivaci 
a chuť zase vyrazit. Koukněte se na ně. 

VÝŽIVA
94   ¦ KDYŽ KALORIE  

NENÍ PROSTĚ JEN KALORIE
Jsem ji jistý, že jste už mnohokrát slyšeli tvrzení, že kalorie je prostě 
kalorie. Ti, kdo hlásají, že „kalorie je prostě kalorie“, se snaží prosadit, 
že výživové proporce jsou z hlediska tělesné hmotnosti nepodstatné 
(pokud člověk přijímá dostatek od všeho tak, aby neohrožoval své 
zdraví). Vše oč tu běží, je celkový součet přijatých kalorií, bez ohledu 
na to, zda pocházejí z tuků nebo uhlohydrátů ... 

96   ¦ TRÉNINK ZAČÍNÁ V KUCHYNI ANEB 
PROČ JE PRO BĚŽCE DŮLEŽITÁ VÝŽIVA?

Stalo se vám někdy, že jste poctivě trénovali na závod, tréninkový 
plán jste plnili do posledního puntíku, ale v den D s vámi tělo zkrátka 
nespolupracovalo, a vy dodnes netušíte proč? Pak vám tento článek 
možná poskytne kýžené odpovědi. Sportovní výkon totiž závisí na 
mnoha faktorech – kromě tréninku jsou to např. kvalita spánku, míra 
regenerace, a v neposlední řadě právě i hydratace a vyvážená strava 
poskytující vašemu tělu dostatek všech potřebných živin. 

98   ¦  4 RECEPTY CO MUSÍTE ZKUSIT!
Těstovinový salát s pečenou dýní a ořechy. Švestkový crumble. 
Čočkový burger. Salát s červené řepy s křenem. 

CESTOVÁNÍ
102   ¦  POLICIE MODRAVA V BĚHU
Oblíbený kriminální seriál Policie Modrava se odehrává v horském 
prostředí Šumavy a diváky si získal nejen zápletkou, ale i překrásnými 
záběry zdejší přírody.  Což jsou hned dva důvody, proč sem vyrazit 
za běžeckými zážitky.  
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Woody Allen říká, že osmdesát procent úspěchu je dorazit tam, kam máte. Jestli je 
to pravda, tak náš nový časopis je už teď úspěšný, protože dorazil k vám. Nabitý tipy 
na to, jak správně běhat, co jíst, kam se vydat, kým inspirovat… Pojali jsme projekt 
časopisu Běžec+ jako ten nejsilnější povolený dopink. Vážně doufáme, že si na 
něm utvoříte zdravou závislost a každé dva měsíce se budete na nové číslo těšit 
s pocity podobnými abstinenčním příznakům.

A pak…
 milujeme možnosti 

moderních technologií a rádi 
hledáme nové cesty a výzvy – řada 

článků je proto doplněná i videi nebo 
interaktivními prvky, kterých s každým 

dalším číslem bude přibývat. Po stopách 
Policie Modrava v rubrice cestování se tak třeba 

můžete rovnou dostat do Aplikace Garmin 
Connected, kde si zobrazíte nebo 

stáhnete mapu a můžete se vydat 
rovnou na doporučené trasy. 

Běžec+ je lifestylový časopis 
pro všechny běžkyně 

a běžce, kteří dávají  
přednost aktivnímu životnímu 
stylu a jdou svému zdraví, štěstí  
i kráse naproti. A také pro všechny, 
kteří chtějí dělat svět lepším 
místem – proto stojíme například 
na startu běžecké výzvy, díky níž 
by nevidomý Martin Schuster mohl 
získat vytouženého asistenčního 
psa, a chceme podpořit jeho projekt 
#Nevidíš #Uslyšíš. Víc se dočtete  
v rozhovoru, který nám Martin poskytl.

.
Jako v žádném 

správném  LIFESTYLOVÉM 
magazínu nechybí pravidelné 

rubriky: rozhovor, móda, kosmetika, 
příběhy a další. Najdete v nich tipy, jak 

být v kondici, správně běhat, podrobné 
tréninkové plány sestavené ve spolupráci se 

špičkovým trenérem Pavlem Baběrádem… 

Když jsme spolu s kolegy tvořili 
obsah, mysleli jsme na to, jak 

Vám pomoct dosáhnout Vašich 
cílů ve všech ohledech. Jak 

vytvořit něco, co tu nebylo 
a propojit v ještě nedávné 
minulosti nepropojitelné 
a realizovat formát co byl 
dříve nemyslitelný. Teď máte 
možnost dívat se na naše 
mediální děťátko..

Jestli se nám do podařilo, 
posuďte teď sami. My se jdeme 

konečně trochu vyspat, pak si 
zaběhat a hned se vrhneme na 

plánování obsahu dalšího čísla. 

EDITORIAL



JANA DIVIŠOVÁ
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TOMÁŠ SVOBODA: 
S BRÁCHOU JSME SI STÁLE BLÍŽ
Bratry Svobodovy od sebe rozeznávají jen jejich skuteční „znalci“ – rodina a nejbližší přátelé. Jinak 

jsou Tomáš a David jako jednovaječná dvojčata prakticky k nerozeznání. Jeden je skvělým triatlonis-
tou a kvadriatlonistou, druhý má zlatou medaili z olympiády. Pracují i sportují spolu.  

Naší redakci poskytl Tomáš exklusivní rozhovor. 

D á se vůbec projekt Kalokagathia 
Aliance představit čtenářům v kostce? 
Co je jeho cílem a na jakých stavíte 
principech?
Chceme vytvořit podmínky pro co 

nejlepší spolupráci (alianci) žáků-sportovců, 
jejich trenérů, učitelů a rodičů ve snaze 
naplňovat starověký (a pravděpodobně 
už pravěký) výchovně-vzdělávací princip 
a životní filozofii Kalokagathia. Hlavním 
úkolem je otevřít pro tento účel inovativní 
sportovní základní školu. Projekt stavíme 
na principiálním souladu a důrazu na zdraví, 
všestrannost, efektivitu, optimální prostředí 
a výchovu v duchu fair – play s přesahem ze 
sportu i do života celkově.  Multisportovní 
tým se stejným názvem už existuje. Je to 
samostatný projekt, ale je součástí jedné 
strategie.

Asi bude nutné popovídat zvlášť o týmů a zvlášť  
o škole… obojí je velmi zajímavé.
Posláním týmu je propagovat myšlenku 
(a krkolomný název) školy a spojovat pro 
jednorázové akce sportovce z domácí špičky 
z různých sportovních odvětví. Doufáme  
a věříme, že v budoucnosti bude v týmu závodit 
co největší počet absolventů naší školy, kteří 
na to budou mít kvalitu a že podmínky pro 
členy se budou postupně profesionalizovat. 
Partnery a sponzory průběžně hledáme.

Jak získáváte kolegy do týmu? Podle jakého klíče 
vybíráte akce, kterých se pak tým zúčastní?
Cílem je sestavit pro každou akci tým  
s potenciálem na přední umístění, což se 
zatím vždy podařilo. Kromě jednoho druhého 
a jednoho třetího místa jsme byli vždy první 
. Když odhlédnu od výkonnostní stránky, tak 
možná ještě důležitějším kritériem pro výběr 

Jana Divišová 

členů je lidská stránka. Chceme, aby členové 
byli pro naše žáky příkladnými sportovci, 
kterým budou rádi fandit a stanou se jejich 
vzory i mimo sport. Prakticky tým sestavuji 
z lidí, které znám nebo mi je moji známí 
doporučí. Několik opravdu vynikajících 
sportovců dokonce projevilo zájem s námi 
závodit sami od sebe, čehož si moc vážíme 
a snad postupně najdeme akci a termín, 
kdy to bude možné. Protože škola bude 
multisportovní, tak i pro tým vybíráme 
primárně multisportovní akce. Dařilo se 
nám ale i na čistě běžeckých akcích jako je 
Vltavarun, RunBerounkaRun nebo český pohár 
v týmovém běhu. Vše se týmu podařilo vyhrát 
dokonce v traťových rekordech. I tyhle týmy 
ale byly složeny z reprezentantů různých 

sportů (triatlon, pětiboj, běh, běh na lyžích, 
cyklistika, atd..). Je skvělé když něco zažijete 
s lidmi z různých odvětví, se kterými se ve 
svých disciplínách normálně nepotkáte.

Věřím, že se s týmovými kolegy inspirujete 
navzájem. Co se snažíte ostatním dát a co naopak 
si vzít?
Určitě je pro nás ctí, když s námi závodí 
vynikající sportovci. To samo o sobě je pro 
nás všechny odměnou. Panuje pohodová 

„Není snad žádná civilizace 
bez významných osobností, 

které by rovnováhu těla, 
duše a mysli neadorovali. 
V Evropě třeba Coubertin, 

Tyrš, Komenský..“
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atmosféra a zároveň i týmový duch a 100% nasazení. 
Členům nabízíme netradiční sportovní zážitky  
v týmu, ve skvělé partě a s velkou šancí na úspěch. 
V podstatě to bereme jako službu pro členy, aby 
nemuseli nic zařizovat, nic platit a pokud možno měli 
skvělý zážitek, díky kterému nám pak rádi doporučí 
další sportovce. I pořadatelé jsou rádi za zajímavé 
sportovce na jejich akci, což mohou využít pro PR závodu  
a často nás i zvou.

Říkám si, že to může být vítaná změna, fungovat například 
ve štafetě, když jsou některé sporty, kterým se věnujete, tak 
trochu… osamělé. Užíváte si týmového ducha?
Je to moc fajn. Sportovci obecně mají rádi štafetové 
závody a odpovědnost za ostatní členy Vám nedovolí 
nic vypustit. Sdílená radost se pak násobí a případné 
zklamání se dělí. Efekt multisportu to vše násobí 
ještě jednou. Nejen amatérští sportovci to mají rádi. 
Například i Olympijské hry jsou skvělou a oblíbenou 
společenskou akcí z toho důvodu, že jste v národním 
týmu se všemi dalšími sporty. A všichni si navzájem fandí.  
V rámci jednotlivých reprezentací se to ne vždy daří  
a v některých týmech, které spolu tráví velkou část sezóny 
už může být i trochu „ponorka“.

Projekt školy, ve které by sportující děti měly možnost skloubit 
vzdělávání s vrcholovým tréninkem se nezdá úplně nový – o 
 něco takového se již snažily například specializované hokejové, 
fotbalové nebo atletické třídy… V čem je váš projekt jiný?
Myšlenka určitě není nová. Ani v kontextu staletí a tisíciletí. 
Provedení je ale už často různé. My sami jsme absolventi 
sportovní plavecké třídy na ZŠ a já i na gymnáziu. Praxe 
je taková, že nějaká škola otevře sportovní třídu, pro 
kterou trochu upraví rozvrh hodin kvůli ranním tréninkům. 
Sportovní část zajišťuje sportovní klub zaměřený na jeden 

sport a výuka probíhá normálně. Takže vlastně kromě toho, 
že chodíte se svými kamarády zároveň do klubu a zároveň 
do školy a jste si díky tomu nesrovnatelně bližší než jiní 
spolužáci nebo sportovci, to žádné výhody nepřináší. Škola 
se často přetahuje se sportem o čas a nasazení žáků. Děti 
se příliš brzy specializují na jednu činnost, která se pro 
většinu nehodí a pak skončí úplně. Část žáků švindluje  
v tréninku, část zanedbává víc školu…Momentálně cítíme, 
že je čas na významný kvalitativní posun ve skloubení 
obojího. Co já vím, tak sportovci na „normálních školách“, 
kteří si domluvili s vedením individuální plány, měli často 
mnohem lepší podmínky pro sport i pro učení než žáci  
v běžných sportovkách.

Když si vzpomenete na vlastní školní docházku – na základce 
nebo na střední škole – s čím jste se nejčastěji potýkal 
ohledně možností sladit sport a výuku vy sám? Co přesně 
nechcete, aby se dnešním dětem dělo?
Tak kvalitu a efektivitu výuky v devadesátých a nultých 
letech považuju obecně za naprosto katastrofální.  
A to přesto, že obě školy, do kterých jsem chodil byly 
považovány za nadprůměrné. Drtivá většina času 
strávená ve škole byla naprosto k ničemu. Cestování 
na vzdálené tréninky na různých sportovištích 
hromadnou pražskou dopravou před a po vyučování 
bylo také velmi neefektivní a únavné. To, že některé 
soudružky nechápaly, že dva týdny před mistrovstvím 
republiky mě nějaký test z přírodopisu nezajímá, bylo 
ve sportovní třídě také „zajímavé“. To vše by se dalo  
i nějak vydržet, ale poznámky obtloustlých soudružek, 
že sport je k ničemu a stejně nás to živit nebude (jako 
kdyby ony měly být nějakým příkladem) jsem si bral 
osobně a považuju to za malé „zločiny“.

Setkal jste se během své kariéry na některé úrovni  

VIDEO: David a Tomáš Svobodovi popisují klíčovou motivaci mladých sportovců
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s přístupem k tréninku (byť by se třeba 
jednalo o jeden trenérský vzor), který 
se Vašemu dnešnímu pojetí starořecké 
filozofie rovnováhy těla a duše blížil?
V podstatě hned v počátcích. Od třetí 
do páté třídy jsme se učili a cvičili 
tradiční karate Shotokan. Tehdejší 
naši mistři kladli důraz i na duchovní 
stránku věci. A několik citátů, jejichž 
autorem byl zakladatel karate Gičin 
Funakoši mě určitě ovlivnilo a brali 
jsme cvičení jako životní cestu karate-
dó. „Zdokonalujete-li se v jakémkoli 
umění, musíte klást důraz na rozvoj 
těla i mysli“ byl třeba jedním z nich. 
Soutěže vůbec nebyly hlavním cílem 
přípravy. Byli jsme za celou dobu jen 
na několika a obvykle jsme uspěli  
i bez nějaké cílené snahy.

Jak se utvářela vaše soukromá vnitřní 
cesta k těmto ideálům? A proč by si  
o kalokagathii měl alespoň něco zjistit 
každý z nás?

Bral jsem to jako samozřejmost „odjakživa“. Cesta k ideálu byla nevědomá. 
Jako mi připadala nereálná představa, že by se někdo nevzdělával (to snad ani 
nejde) a jen trénoval nějakou sportovní disciplínu, tak úplně stejně zvrácené by 
mi připadalo „jen chodit do školy“, nehýbat se a nesportovat. Přitom to mnoho 
dětí i dospělých považuje za normální. To je naprosto šílené ze spousty důvodů. 
Tělo ovlivňuje duševní kondici a mentální stránku velmi významně a stejně tak 
to platí obráceně. Není v žádném případě v pořádku a zdravé věnovat se jen 
jedné z těchto stránek. Napříč historií lidstva byl tento ideál nejvyšším cílem, 

jeho naplnění oddělovalo aristokracii 
od zbytku populace. Není snad 
žádná civilizace bez významných 
osobností, které by rovnováhu těla, 
duše a mysli neadorovali. V Evropě 
třeba Coubertin, Tyrš, Komenský, 
Rousseau nebo antičtí filozofové 
jako Aristoteles. V životě můžou 
být období, kdy se zdá velmi těžké 
nezanedbávat svou tělesnou stránku, 
ale znalost její důležitosti mi pomohla 
to nikdy nevzdat nebo jen krátce  
a dočasně. Chceme vytvořit prostředí, 
ve kterém to bude snazší.

Téma je mimořádně aktuální, stále 
častěji se objevují názory odborníků, 
že se mnoho dětí ke sportu po dvou 
letech covidových omezení vůbec 
nevrátí nebo nedokážou svými výkony 
navázat na dobu před covidem. Že náš 
čeká epidemie dětské obezity apod. 
Sledujete tyto názory a co o tom sám 
soudíte?
Děti se ke sportu vrátí, když budou 
chtít. Ale pokud jsou v klíčovém věku 
vývinu (zlatý věk motoriky cca 8-12 
let) už výpadek nikdy nedoženou. 
To některým může zavřít dveře  
k významnému výkonnostnímu růstu 
v budoucnosti, pokud se o něj budou 



   |   ROZHOVOR

14

WWW-BEZEC.EU ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022

snažit. Mnohem snazší je udržet děti aktivní, pokud je 
pohyb neoddiskutovatelnou a samozřejmou součástí 
denního režimu. Pokud z toho vypadnou a zlenivějí, 
bude návrat těžší a část dětí odradí. Dospělí to někdy 
bagatelizují, ale rok a půl je v životě dětí opravdu velmi 
významná doba vývoje. Není to jen o tom, že pár kilo 
přiberou a až znovu začnou, tak to prostě zase vyběhají. 
Bohužel. Ale celkově jsem optimista, hloupé zákazy se 
naštěstí často obcházejí a tento je jedním z nich. Ale 
štěstí nebo smůla na rodiče a sportovní kluby v tomto 
směru prohloubí mezi dětmi rozdíly.

Kde má celý projekt Kalokagathia samotný začátek, odkud 
vzešel nápad a jak se vyvíjel?
Spolupracoval jsem s jednou zajímavou a úspěšnou alternativní 
školou v Dolních Břežanech, která vznikla v roce 2010 a já jsem 
se tam dostal v roce 2011. Škola postupně rozšiřovala areál 
včetně výstavby vlastního bazénu. Po pár letech, kdy jsem tam 
učil plavání a nějaké sportovní aktivity, jsem začal uvažovat  
o tom, jak by se to dalo ideálně pro sportovce využít. A práce na 
ideálním konceptu mě nakonec dovedla k rozhodnutí, snažit se  
o založení vlastní školy. Úspěch školy DaVinci mě určitě 
inspiroval.

S bratrem jste vyrůstal, sportoval a nyní i podnikáte. Co  
z toho bylo nejtěžší? V čem je vám blízký bratrský vztah nejvíc 
užitečný a v čem naopak třeba i na škodu?
Sportovně i studijně jsme se rozdělili v šestnácti ve druháku 
na gymplu. Strávili jsme spolu dost času. Po tom, co jsme 
se rozdělili, začali  jsme čerpat ze zkušeností toho druhého, 
to je vynikající. Prostě se zlepšujete a dozvídáte se díky 
cestě toho druhého i mnoho o sobě. Myslím, že vztah 
máme velice pevný a s věkem je to čím dál pevnější. Ale 
pracujeme na tom. Nic není zadarmo. Stojí to za to. Brácha 
je super i když mě některé jeho vlastnosti pěkně vytáčí .

Ačkoliv jste si velmi podobní, je dost nasnadě, že nejste stejní. 
V čem se nejvíce lišíte a v čem naopak shodujete – ať se to 
týká povahy, talentu k pohybu, čehokoliv, co vás napadne.
Brácha chodí pozdě spát a v dopoledních časech je 
„nepoužitelnej“, já naopak. Jinak se lišíme v přístupu k 
různým věcem. Třeba k jídlu, k penězům, k ženám, v rychlosti 
rozhodování, chybování, atd. …všechno je naruby . 

Vlastně jsem teď trochu paparazzi - co vy byste nedal  
z moderního pětiboje a on například z kvadriatlonu?
Vše je otázka tréninku a vím, že bych se naučil dobře 
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všechny disciplíny pětiboje. 
Střelbu mě naučil sám brácha, 
na koni prakticky nejezdím, ale 
bavilo by mě to. Základ k šermu 
mám z karate stejně jako brácha  
a i tam bych byl silný. Plavání a běh 
v pohodě. Brácha by triatlon taky 
zvládnul velice dobře. Na úrovni 
reprezentace zcela nepochybně. 
Ale jestli myslíte hned zítra „  
z fleku“ do závodu, tak já bych určitě 
pětibojařskou soutěží neprošel  
a brácha by vícehodinový vytrvalostní 
závod určitě nevydržel. 

Kde jste byl a co jste dělal, když Váš bratr 
vyhrál zlatou olympijskou medaili?
Letěl jsem se podívat přímo do 
Londýna a sledoval jsem to na místě. 
Magický zážitek.

Je v rodině nějaký medailový oslavný 
rituál?
A víte, že ani ne. 

A vůbec… po kom jste zdědili tak úžasné 
vlohy pro pohyb?
Po tátovi. A oba dědové měli „velmi 
tuhej kořínek“.

Dokážete nechat projekt „za dveřmi“, 
když míříte například na rodinnou 
oslavu?
Určitě ano, dokážeme se od toho 
oprostit, neřešíme to všude a se 
všemi.

Přemýšlím i o tom, jak musí být vaši 
rodiče pyšní na to, že trávíte čas  
i podnikáte spolu. Nepletu se?
To nevím. Pýcha tam asi není. Táta je  
v pohodě tak nějak pořád stejně. 
Máma asi moc radost nemá, když 
držíme při sobě, protože se s ničím 
moc nechytá a hraje druhý housle. 
Ale to je myslím v pořádku.

Jak vypadal závod, kdy jste si sáhl na 
dno svých sil – ať už psychických nebo 
fyzických a co jste se v té situaci sám  
o sobě dozvěděl?
To byl asi můj první Ironman  
v Boltonu. Ten rok jsem dělal státnice. 
Skoro vůbec jsem netrénoval a dostal 
jsem nějakou odměnu od prarodičů  
a rodičů k promoci. Tak jsem si zaplatil 
startovné a letenku do Anglie a oslavil 
to dokončeným Ironmanem. Byl jsem 
asi 120. a na těžké trati jsem strávil 
přes jedenáct hodin. Po doběhu jsem 
byl přesvědčený, že dokážu cokoliv. 

Neskutečná euforie. Pak jsem měl 
i další silné zážitky třeba z MS ve 
swimrunu (75km plavecko-běžecký 
závod přes 29 ostrovů v souostroví 
u Stockholmu) nebo vyhrané MS v 
dlouhém kvadriatlonu. Několikadenní 
etapové adventure závody v Číně.

Jste mnohonásobným šampionem 
v různých sportech. Necháte nás 
nahlédnout do vašeho tréninkového 
plánu? Jaký objem například naběháte 
v rámci roku? 
To je smutná otázka, teď už skoro 
vůbec neběhám kvůli zranění, ale 
jinak je to mezi 50-100km týdně  
v přípravném období. V sezóně 50 – 
80 km, ale ve větší kvalitě. Doufám, 
že už brzo zase začnu.

Liší se běžecká příprava na různé 
sporty a jak? Nebo – což si nemyslím, 
ale možná to tak je – zkrátka vezmete, 
co jste naběhal a „použijete“ to na 
konkrétní typ závodu?
Příprava by se měla lišit, ale 
protože kombinuju mnoho různých 
vytrvalostních vícebojů a různé 
vzdálenosti od závodů v délce trvání 
v nižších desítkách minut (biathle 
a aquathlon) až po mnohahodinové 

závody (swimrun, kvadriatlon, triatlon)  
v rámci jedné sezóny, tak z objemového 
základu v různých intenzitách se na 
konkrétní závod připravuji a „ladím“ cca 
14 dní před startem. Důležitým faktorem 
je rozplánování sezóny tak, aby se to 
moc netlouklo, ale ne vždy to jde.

Kudy vede vaše oblíbená běžecká 
trasa?
V Divoké Šárce mám oblíbený asi 16km 
okruh. Start z Julisky. Nejvícekrát jsem 
asi odběhnul desítku v Krčském lese.

Jak důležité je pro sportovce vašeho 
zatížení dobře se vyspat? 
„Postelová problematika“ je  
v životě důležitá . Partnerem týmu 
Kalokagathia je Hilding Anders a 
matrace Tropico, jestli to tedy můžu 
takto přímo napsat. A jejich produkty 
určitě využívám. Je to velmi důležité, 
protože „odpočinek dělá mistra“  
a zničit se na tréninku je jen polovina 
práce. Regenerace a odpočinek je 
pro adaptaci na zátěž stejně důležitá 
fáze jako samotný trénink. Což mnoho 
sportovců ani neví, nebo si prostě 
regeneraci nemůžou dostatečně 
dopřávat. Spánek jako pasivní forma 
regenerace je moje nejoblíbenější fáze.

Inzerce

899 Kč

https://www.bezec.eu/produkt/narodni-cr-bezecke-tricko-dr-d/
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NADAČNÍ FOND  
NEZÁVODÍM-POMÁHÁM 

Asi hodně lidí mi položí otázku, proč vlastně Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM vznikl? Je to zcela 
jednoduché. Díky nemoci COVID-19, kdy byly zrušeny veškeré závody! Samozřejmě jsem neustále 
trénovala a běhala po horách. Proto jsem jednoho dne v práci dostala nápad, že tu dřinu zkusím nějak 
využít na pomoc dětem, které mají nějaké zdravotní omezení.

Linda Tekeliová

A první sportovní projekt, který 
jsem tenkrát běžela pro jiný spolek, 
jelikož jsme v tu dobu neměli NF, 
byl na světě. Bylo to v dubnu 2021, 
kdy jsem se rozhodla, že v průběhu 
tohoto měsíce nastoupám 50 000 
výškových metrů, které se díky 
sponzorům a veřejnosti  proměnily 
na finanční pomoc pro dětičky. 
Nakonec jsme zvládla nasbírat  
54000 výškových metrů, naběhala 
přes 800 kilometrů a vybralo se  
140 000 Kč pro děti. Tohle byl vlastně 
impuls k tomu, že jsme s dalšími 

sportovci založili NF NEZÁVODÍM-
POMÁHÁM, kdy díky různým 
sportovním projektům, pomáháme 
lidem, kteří to potřebují. Náš NF 
není na světě ještě ani rok, ale už 
jsme stihli mít 4 velké projekty, díky 
kterým jsme dokázali vybrat přes 
350 000 Kč na pomoc dětem.

O jaké projekty se zatím jedná?

Jako první v pořadí byl projekt 
,,100 HODIN SPORTOVÁNÍ“.  Tento 
projekt jsem absolvovala v září roku 

2021, kdy jsem v průběhu měsíce 
musela odmakat 100 hodin sportu, 
přičemž jsem samozřejmě chodila 
do práce.

Jako bonus jsem v tomto měsíci 
absolvovala 2 závody. Prvním 
závodem byla Beskydská sedmička, 
kterou jsem běžela ve dvojici  
s parťákem Markem Svobodou a 14 
dní na to jsme běželi 170 kilometrů 
na Istrii. Samozřejmostí je, že jsme 
výhru za tyto závody darovala 
nemocným dětem.
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veškeré povolení na Ještěd, Praděď, Žalý, Petřín  
a samozřejmě Lysou horu. Ovšem, když jsem viděli, že 
se vše točí kolem událostem ve světě, upřímně jsme se 
báli, že by to vše bylo kontaproduktivní.
Proto jsem se rozhodla, že zopakuji projekt ,, 50 000 
VÝŠKOVÝCH METRU“.

Možná si to nikdo neumí představit, tak se to budu 
snažit trošku nastínit. Abych tyto metry zvládla, 
musela jsem každý den  vystoupat 1666,66 metrů 
celých 30 dní. Pro představu je to 2x Lysá hora  
v Beskydech denně a vzdálenost zhruba 27 až 30 
km. Samozřejmě tohle vše jsem musela zvládat 
před nebo po práci.

A jelikož nemám vše úplně jednoduché, tak i do tohoto 
projektu přišly samozřejmě horší dny.  Hned na začátku 
projektu jsem bojovala s virózou a nemohla tak plnit 
denní limit. Tento „dluh“ jsem pak samozřejmě musela 
v dalších dnech dohánět. Když jsem si naplánovala 

Druhý v pořadí byl projekt ,,STOUPEJ 
S NÁMI“ . V průběhu tohoto projektu 
jsme s Markem Svobodou stoupali  
v prosinci roku 2021 bez spánku 3 dny 
Lysou horu v Beskydech. Nastoupali 
jsme přes 10 000 výškových metrů  
a naběhali přes 180 kilometrů.

Třetí v pořadí byl projekt 
,,PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM“. Šlo 
o projekt, který byl určen pouze pro 
partnery, bez kterých by to opravdu 
nešlo. A jak jinak jim od srdce 
poděkovat a ukázat jim, co pro nás 
znamenají, než nějakým extrémním 
výkonem? Proto jsme se zvedli z gauče 
a na jeden zátah běželi 170k kilometrů 
z Brna na Červenohorské sedlo.

Čtvrtý projekt, který se konal  
v dubnu 2022, jsme museli vzhledem 
k situaci ve světě na poslední 
chvíli změnit. Původní plán byl, že 
v průběhu dubna budeme každý 
víkend zdolávat 24 hodin nějaký 
vrchol v ČR. Měli jsme vyřízené 
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víkend, abych si nastoupala metry 
navíc, tak mi to vždy zpestřilo počasí 
ve formě deště nebo sněžení. Ovšem 
co Lindilku nezabije, to jí posílí.  
Neexistuje totiž špatné počasí, ale 
pouze špatně zvolené oblečení.  
A já jsem upřímně díky značce Kilpi 
naprosto v klidu.

Úplně největší průser byl můj vydatně 
vyvrtnutý kotník 3 dny před koncem 
projektu, kdy mi zbývalo necelých 
4000 výškových metrů a GRANDE 
FINÁLE v Krkonoších na rozhledně 
Žalý. Možná to bylo díky adrenalinu 
nebo silou vůle, ale i s tímto kotníkem 
jsem projekt úspěšně dokončila. 

Samozřejmě jsem okamžitě  
s kotníkem zašla na různé procedury, 
které mi trochu pomohly. Nechala 
jsem ho profesionálně zatejpovat  
a s láskou v srdci mu slíbila, že okamžitě  
1. května bude mít od běhání volno nejmíň 
14 dní. Tohle jsem samozřejmě dodržela  
a opět začínám pobíhat a kotník mi tuto 
péči vrátil v podobě 100% zdravotního 
stavu. Kdybych měla celkově popsat své 
pocity, bylo by to asi rychlé vyjádření 
ve dvou slovech: ,,KRÁSNÁ DŘINA“.

Tento projekt pro nemocné děti jsem 
absolvovala už v roce 2021. Pokud 
bych to měla porovnat, tak jsem 
tenkrát měla na to určitě více času, 
protože jsme ještě neměli vlastní 

Inzerce

NF NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Běhala 
jsem totiž výškové metry pro děti, 
ale z jiného spolku. Tak mi k běžným 
radostem jako rodina a práce,  
přibylo ještě to, že jsem  neustále 
během tohoto projektu řešila další 
aktivity spojené s chodem NF. Tak 
to bylo opravdu časově daleko 
náročnější. Nicméně si nestěžuji, 
protože i přitom všem jsem se cítila 

neskutečně šťastná. I po fyzické 
stránce jsem se cítila velmi podobně 
a upřímně si to cupitala se stejnou 
lehkostí, jako minulý rok. Dokonce  
i počasí bylo velmi podobné.

A právě teď se chystám na další 
akci, ke které se můžete přidat  
i vy. Můžete nás podpořit a dát si 
CUPITÁLEK se námi!

https://nezavodim-pomaham.cz/moznosti-pomoci/
https://nezavodim-pomaham.cz/moznosti-pomoci/
https://nezavodim-pomaham.cz/o-nadaci/
https://nezavodim-pomaham.cz/o-nadaci/
https://nezavodim-pomaham.cz/projekty/
https://nezavodim-pomaham.cz/podporene-deti/
https://nezavodim-pomaham.cz/partneri/
https://nezavodim-pomaham.cz/kontakt/
https://nezavodim-pomaham.cz
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MARTIN SCHUBERT:  
KDYŽ #NEVIDÍŠ, #USLYŠÍŠ! 

Mohl by to být námět na sladkobolný příběh  
o těžkém osudu. Příběh postupné ztráty zraku 
a loučení se světem, na který se Martin více než 
dvacet let svého života mohl dívat víceméně 
stejně jako většina z nás (až na malé problémy 
signalizující přicházející velký problém). Jenže 
to by nesměl mít hlavní hrdina tohoto příběhu 
povahu, jakou Martin má. „Když vás potká něco 
takového, jako mě, a nemusí se jednat o slepnutí 
s vidinou úplné tmy, ale cokoliv jiného těžkého, 
co vás extrémně zatíží, máte jen dvě možné 
cesty. Jedna vede nahoru a druhá dolů. Já si 
vybral tu nahoru“ vypráví vyrovnaně. Tak moc 
vyrovnaně, že neodoláte a zeptáte se, jestli je 
to opravdu takhle jednoduché. „Ale já netvrdil, 
že je to jednoduché,“ rozesměje se. „Popravdě 
dolů by to bylo asi rychlejší a pořádný mazec. 
Kdo by se ovšem chtěl hrabat ze dna nebo na 
něm zůstat? Vy jo? Já ne. Jít tou druhou cestou, 

tedy přetavit negativní skutečnost na něco 
pozitivního, přenastavit si mysl a dlouhodobě 
fungovat v tom plusovém módu, to není lehká 
volba. Přichází i propady, nebo úzká místa, to je 
asi přesnější slovo. Pak mi ale naštěstí vždycky 
pomůže skvělé zázemí, které mám v rodině 
i mezi přáteli. Plus vědomí, že vždycky může 
být ještě daleko hůř. Příkladů mám kolem sebe 
bohužel dost a dost. Vlastně by se dalo říct, že 
oproti některým velmi těžkým osudům jsem na 
tom ještě dobře. Jenom slepnu.“

Ani při setkání tváří v tvář byste to ovšem jen 
tak nepoznali. „Možná bych dokonce dostal 
od dámy výtku, že se jí dívám, kam nemám,“ 
říká Martin s tím, že nyní vidí pouze periferně, 
takže hledá úhel, kam oči upírat, aby rozeznal 
maximum, ale přitom nevypadal – jak sám 
žertuje – jako úchyl. „Když si dáte před oko 

Jana Divišová 

Až proti vám v Písku poběží vysoký štíhlý mladý muž v nápadně výrazném oblečení, 
a ne a ne honem uhnout… tak prostě možná právě vyrazil trénovat Martin Schubert. 
„Tam, kde to dobře znám, vyrážím většinou brzy ráno bez traséra,“ říká rozhodně 
zakladatel projektu „Nevidíš – uslyšíš“, prostřednictvím kterého se rozhodl svůj 
handicap proměnit v pozitivum. Ostatně přistupuje tak ke všemu ve svém životě, 
včetně vzácné nemoci.
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otevřenou dlaň zhruba ve vzdálenosti 
dvaceti centimetrů, uvidíte přibližně 
to, co já nyní.“ Na vině je extrémně 
raritní genetické onemocnění zvané 
Stargardova choroba. „Moc lidí v 
České republice to nemá, počítáme se 
na jednotky lidí. Snadno se zaměňuje 
s podobnou čípkovou dystrofií, často 
se mýlí i velmi zkušení oční lékaři 
prostě proto, že se s touto nemocí 
nemají za celou svou praxi šanci 
setkat. Takovou diagnózu jsem si 
původně vyslechl i já. Správně nemoc 
označili až v očním genetickém centru  
na klinice v Praze.“

Oproti jiným pacientům je Martin 
navíc mnohem mladší. „Co je 
nejhorší? Asi to, že nevím, jak  
a kdy postup nemoci skončí. Zatím 
se to stále horší, ale může se stát, 
že nemoc přestane postupovat 
a zůstane to tak, jak to je nyní. To 
by byla paráda. Ale jistotu nemám, 
můžu se jednou ráno probudit  
a nevidět vůbec nic. Nevědět, to 
je asi to nejhorší ze všeho, to vám 
potvrdí každý, kdo si prochází těžkou 
nemocí jakéhokoliv druhu.“ 

Zrak Martin ztrácel postupně, což si 
jen stěží člověk dokáže představit. 
Ani před opatrnou těžkou otázkou, 
zda se loučil se světem tak, jak 
ho znal – s barvami, výhledy do 
krajiny, tvářemi blízkých – ovšem 
necouvá. „Já o tom tak nepřemýšlel, 

to všechno, na co se ptáte, zůstane 
uvnitř v člověku, můžete si to kdykoliv 
vybavit. Spíš jsem chtěl ještě zažít 
nějaké adrenalinové záležitosti, které 
už pak pro mě nebudou. Třeba seskok 
padákem.“

Do mysli se bezpochyby hlavně 
ze začátku vkrádá myšlenka: „Proč 
právě já?“ Ale Martin s ní nemá 
slitování. „Tu jsem si rovnou zakázal. 
Odpověď stejně neexistuje – nebo 
zní: Proč ne já? Nemůžu o tom takhle 
přemýšlet. Mám bratra, sestru, vidí  
v pohodě. Všichni máme stejné rodiče 
a neseme tedy stejnou genetickou 
zátěž, ale u mě se to projevilo  
a u něho ne. Mám mu závidět? 
Kam bych přišel? Co by to udělalo 
s rodinnými vztahy? Neexistuje… 
Myslím si ale, že rodiče jsou moc rádi 
za to, jakým způsobem jsem k situaci 
přistoupil, protože ze začátku jsem 
vnímal, že je to hodně trápilo. Teď, 
když vidí, že jsem našel svoje místo ve 
světě, že mám krásnou rodinu, vlastní 
projekt a většinou dobrou náladu, tak 
už se o mně, doufám, tolik nebojí.“

Tak určitě... Těžko se taky bát  
o člověka, který dokáže uběhnout 
maratón, což dokázal opakovaně. 
„Na Pražském maratónu jsem se 
bál, že budu poslední, ale to se 
nestalo,“ usmívá se. „Dokonce jsem 
ho doběhl ve slušném čase 05:03:24. 
Teď mě zajímá kromě jiných závodů 

i ultramaraton.“ Pokud si myslíte, 
že Martin je aktivním běžcem 
celoživotně a nyní se „pouze“ vyrovnal 
s novou situací, jste na velkém omylu. 
„Já neběhal nikdy,“ vyvede vás rychle  
z omylu. „Fakt by se dalo říct, že jsem 
běhání skoro nesnášel, nebo mi bylo  
v lepším případě jedno. Ale jak se 
mi zhoršoval zrak, což postupně trvá 
už téměř deset let, přemýšlel jsem, 
do jakého sportu se pustit. Míčové 
sporty, ke kterým slabozrací nebo 
slepí potřebují míče s rolničkou, mě 
nelákaly, lyže s trasérem jsou sezónní 
záležitost… Vyhrálo běhání. Doslova 
a do písmene jsem si jednoho 
dne oblíknul tričko a kraťasy, obul 
botasky a vyrazil. 

Jak jsem po pár metrech vypadal, 
to asi nemusím nikomu, kdo začínal 
úplně z nuly, vykládat. Kdyby mi 
někdo řekl, že budu jednou závodit, 
ťukal bych si na čelo. Nikdy jsem 
nechápal, jak můžou dát lidi třeba 
pětistovku za startovné a dneska si 
je platím taky, většinou za odměnu, 
kterou dostanu jako dárce krevní 
plazmy.“ Dávno už neběhá ani  
v ledajakých botách a namátkovém 
oblečení. „Musel jsem uznat, že  
i běžecké legíny, nad kterými jsem 
dřív mával rukou se slovy – to tedy 
nikdy – mají něco do sebe. 

Dneska už mám samozřejmě obuté 
kvalitní boty a funkční běžecké 
oblečení.“ Za sebou celou řadu 
úspěšně dokončených závodů  
a před sebou velký sen – uběhnout 
ultramaraton. „Mým vůbec prvním 
závodem byl příznačně Mostecký 
NN Night Run. Říkal jsem si, že tma 
kolem nás trochu vyrovná síly, ani 
ostatní neviděli perfektně.“

Zrak je pro člověka jedním  
z nejdůležitějších smyslů. Spíše 
naprosto klíčový, protože jsme 
nastaveni tak, že osmdesát procent 
informací vnímáme okem. Na světě 
žije téměř čtyřicet miliónů zcela 
slepých lidí a asi šestkrát tolik lidí 
na planetě má nějaké problémy 
se zrakem. „Lidé často podceňují 
prevenci. Vím, o čem mluvím, také 
jsem k nim patřil. Právě kvůli tomu, 
že jsem si dříve zrak vůbec nehlídal, 
jsem na problém přišel až v době, kdy 
jsem začínal hůře vidět. Přikládal jsem 
to ale únavě z práce a dalším vlivům. 
Přišlo se na to díky tomu, že mě 
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Ačkoliv velmi pravděpodobně ztratí zrak zcela (a ví to), není 
Martin z pohledu podpůrných organizací zatím „dostatečně 
slepý“ na to, aby získal finanční podporu na pořízení 
asistenčního psa. Takový speciálně vycvičený parťák stojí 
totiž  200 – 250 tisíc korun, což si Martin bohužel nemůže 
dovolit. Ale my všichni společně ano! Zúčastněte se naší speciální 
celoroční výzvy. 

Proměníme na koruny pro splnění Martinova snu všechny vaše 
naběhané kilometry. Naše spolupráce, která začala tím, 
že jsme Martinovi pomáhali vzhledem k jeho zrakovému 
handicapu registrovat se do naší výzvy, už jeden pozitivní 
milník má. Nedávno jsme mu předali 20 345 Kč, které jste pro 
něj vyběhali doposud. Teď jsou cíle ještě vyšší – aby se k 
Martinovým dvěma nohám na běžeckých tratích přidaly čtyři 
šikovné tlapky. Tak jdeme na to!

zaměstnavatel poslal na preventivní 
prohlídku,“ vysvětluje s tím, že 
například vliv tzv. „modrého světla“ 
z mobilů nebo notebooků na lidský 
zrak není z dlouhodobého hlediska 
ještě dostatečně prozkoumán. „Už 
teď se ale ví, že modré světlo zraku 
škodí. Dívala jste se večer do mobilu? 
A ztlumila jste jas?  Právě prevence 
je jednou ze základních priorit, které 
Martin sleduje prostřednictvím svého 
projektu www.nevidis-uslysis.cz. 

„Dalším klíčovým cílem je, aby 
nevidomí nebo slabozrací, případně 
každý, kdo má nějaké problémy 
se zrakem, našel prostřednictvím 
našich stránek maximum informací, 
které doposud byly roztříštěné 
všude možně, i možnost pořízení 
technologických pomůcek, stažení 
užitečných aplikací a podobně. 
V současnosti sice existují různé 
technologické nástroje, které 
podobně handicapovaným lidem 
pomohou s rozpoznáváním objektů, 
ty jsou ale zpravidla cenově 
nedostupné.

„Právě z tohoto důvodu bych rád svou 
platformu brzy přeměnil na nadaci 
nebo neziskovou organizaci. S její 
pomocí by bylo snazší získat vybavení, 
které by mohlo slabozrakým pomoci. 
Důležité je to i pro ty, kteří zrak náhle 
ztratí. Nerad bych, aby se doma 
litovali.“ Sám to nedělá.

 2x z jeho života
Na nákupu v obchodě: „Občas si 
potřebuji telefonem fotit údaje na 
potravinách, abych si je mohl pro 
přečtení zvětšit. Lidem to nedojde, 
sem tam na mě někdo pokřikuje, že 
to nesmím dělat. Ještě horší je to na 
úřadech, kde mi nikdo moc nechce 
vycházet vstříc. Jakákoli pomoc nebo 
asistence je tam obrovský problém, 
nemluvě o způsobu, jak se mnou 
úředníci většinou mluví.“

Při práci na počítači: Martin nyní 
musí používat monitor s téměř 
dvoumetrovou uhlopříčkou. „V práci 
jsem svoje potíže se zrakem dlouho 
tajil. Vlastně ani nevím proč. Když 
jsem pak už musel s pravdou ven 
a kolegové si všimli, byli hodně 
překvapení a divili se, jak vůbec 
můžu fungovat.“

VÝZVA
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VY ZV A +  1 .8.22 -1 .8.2023

T O DA M NA T O MA M

Nemusíš se účastnit výzvy, ale můžeš naši výzvu podpořit 
nákupem charitativní medaile nebo trička.

#NEVIDÍŠ #USLYŠÍŠ
VYZVA BEŽCE+  1.8.22-1.8.2023

T O D A M N A T O M A M
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REGISTROVAT SE DO VÝZVY

https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
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VIDEO: DOPORUČOVANÁ ÚDRŽBA HRUDNÍHO PÁSU VÝROBCEM.
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ZLATÝ STANDARD MĚŘENÍ ZLATÝ STANDARD MĚŘENÍ 
TEPOVÉ FREKVENCETEPOVÉ FREKVENCE
POLAR POLAR HH1010
Je o mně známo, že jsem velkým zastáncem tréninku podle tepové frekvence a strategie, založené 
na tepových zónách. Sama revoluční, vytrvalecká technika 5:1, která již nespočtu běžcům pomohla 
výrazně překonat svá maxima, či naopak pomohla začátečníkům vybudovat svoji aerobní kondici je 
založena na tepovém tréninku a postupném zvyšování intenzity dle jednotlivých tepových zón. Aby 
vše fungovalo jak má, potřebujete monitor tepové frekvence. Nejlepším možným řešením je hrudní 
pás. V tomto článku si představíme to nejlepší, co se nabízí a zároveň tvoří v této oblasti zlatý 
standard - hrudní pás POLAR H10.

Štěpán Horák

Teď si určitě řeknete - POLAR? Proč 
zrovna on?! Když běžecký svět přeci 
válcuje značka GARMIN a její hrudní 
pás HRM PRO PLUS je samozřejmě 
dokonalost sama. A musím vám dát za 
pravdu. HRM PRO PLUS od GARMINU 
nenabízí jen monitorování tepové 
frekvence, ale díky němu můžete 
sledovat mnoho dalších metrik. To 
POLAR H10 neumí a není mi známa 
skutečnost, že by se snažil o to, aby 
je uměl. Takže si hned pro začátek 
řekněme, jaké informace s POLAREM 
H10 nezískáte. 

Do svého tréninkového deníku si 
nezaznamenáte metriky dynamiky 
běhu, jako je vyváženost doby 
kontaktu se zemí, vertikální oscilaci, 
vertikální poměr, délku kroku, 
dechovou frekvenci nebo poměr běh/
chůze. To vše vám GARMIN nabízí, ale 
popravdě, kdo z normálních běžců, 
kteří se prohání pro radost nebo aby 
udrželi svoji váhu, to využije? Za mě  
z těchto metrik je nejzajímavější poměr 
vyváženosti, z kterého lze usuzovat 
disbalanci nebo počínající problémy 
s nohou a případně délka kroku. Na 
druhou stranu je to jistě super pro ty, 
kteří jsou analytici a zkoumají vše, co 
jim aplikace nebo hodinky ukáží.

Takže proč POLAR H10?
Možná proto, že právě sledování a 
analyzování tepové frekvence a tím 

pádem i algoritmy, které POLAR 
nabízí, jsou prostě nejlepší a jedná 
se o naprostou špičku v této oblasti. 
Ne nadarmo se mu říká ZLATÝ 
STANDARD. Prostě je natolik přesný, 
že se na jeho kvality spoléhají nejenom 
profesionální sportovci po celém světě, 
ale i odborníci z lékařského výzkumu. 

Dokonce jedna z největších autorit na 
světe s nositelnou technikou DC RAIN 
MAKER ho používá při svých recenzích 
na obdobné produkty jako referenční 
zařízení.

Když rozbalíte krabičku, obdržíte 
mimo manuálu vlastní hrudní pás 
a zároveň snímač POLAR H10. Už 
jen tato nezanedbatelná maličkost 
má obrovský význam, neboť pokud 
se vám pás poškodí, tak na rozdíl 
od Garminu, nemusíte kupovat vše 
nové. Stačí prostě jen dokoupit nový 
pás. Doba, kdy vše bylo nudně černé 
je nenávratně pryč a vy si můžete 
vybrat celkem ze 4 barevných 
provedení a to maskáčově  šedé, 
zelené, kterou doplňuje klasická černá 
a nově i červená varianta.
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Zároveň si podle své postavy můžete 
vybrat ze dvou velikosti a to XS-S 
(s obvodem 51-66 cm) a M-XXL  
(s obvodem 65-93 cm), což jistě oceni 
silnější běžci a zajistí jim to pohodlné  
nošení pásu na těle. Barevné variace 
jsou opravdu SEXY a jsou na krabici 
označeny malou tečkou příslušné barvy.

Po vybalení snímač jednoduše 
přicvaknete k pásu a tím je vše 
hotovo. Na úvodní stránce si můžete 
prohlédnout produktové VIDEO jak 
správně pás udržovat, ale asi bych 
nechal snímač připojen trvale.

U vlastního pásu si můžete upravit 
jeho délku přesně tak, jak vám to 
vyhovuje. Výhodou pásu je, že je z 
vnitřní strany opatřen protiskluzovými 
tečkami, které brání pohybu pásu 
po zpoceném těle,  takže vám pás 
neklouže dolů.

Pod hladkými částmi na vnitřní 
straně jsou umístěny snímače, které 
snímají elektrické signály, vydávající 
vaše srdce. Před vlastním nasazením 
je vhodné je navlhčit, aby došlo k 
ideální vodivosti ještě před tím, než 
se zapotíte. Nejsnažší cestou, kterou 
dělám já, je prostě a jednoduše 
olíznout a hotovo.

Snímač, jako každý jiný produkt 
podobné kategorie, obsahuje 
software, tzv. firmware, který je 
dobré aktualizovat pomocí aplikace 
Polar Flow nebo Polar Beat. Poslední 
věc, kterou je dobré zmínit, je baterie. 
Jedná se o klasickou knoflíkovou 
baterii typu CR2025, kterou na rozdíl 
od většiny hrudních pásů GARMIN 
vyměníte velice snadno. Stačí vám 
k tomu mírně otočit krytem baterie, 
takže žádné šroubečky nečekejte.

Spárování s jiným zařízením
Nespornou výhodou tohoto pásu 
je, že nemusíte vlastnit žádné 
zařízení POLAR aní jakékoli jiné. 
Můžete si pás spárovat s mobilním 
telefonem a použít buď aplikaci 
POLAR FLOW nebo jakoukoli jinou, 
která podporuje snímače tepové 
frekvence. Nebo jej spárovat s vašimi 
aktuálními hodinkami, třeba Apple 
Watch a můžete mít jistotu, že 
máte ty nejpřesnější možné hodnoty 
srdečního tepu za velice přijatelné 
peníze.

Hrudní pás můžete připojit, jak bylo 
řečeno, k jiným zařízením jako jsou 
mobilní telefony, hodinky jiných 
značek než je POLAR nebo ve fitku 
k běžícícm pásům, které mají tuto 

možností. K tomu POLAR H10 používá 
tři průmyslové standardy:

• Srdeční frekvence ANT+ 
(neomezené připojení)

• Srdeční frekvence Bluetooth Smart 
(dvě souběžná připojení)

• Analogová srdeční frekvence 5 
kHz (neomezené připojení)

Dynamika běhu
Jak již bylo napsáno v úvodu,  
z nějakých nepochopitelných důvodů, 
Polar H10 nepodporuje žádný druh 
běžecké dynamiky. Tedy, ať jsme 
přesní,  ne samo o sobě. Pokud byste ji 
chtěli, museli byste si pořídit placenou 
aplikaci třetí strany RaceFox, abyste 
získali některé z metrik, což si myslím, 
je docela zbytečné. Bohužel je to Polar, 
který nedodržuje žádný z průmyslových 
standardů kolem dynamiky běhu a sám 
ji nepodporuje. Ale myslím, že všichni 
začínající běžci nebo ti, kteří chtějí 
zhubnout a běhat podle tepu ocení na 
druhou stranu neuvěřitelnou přesnost 
a odezvu měřeni.

Závěr
Polar H10 je přesným a spolehlivým 
tahounem v kategorii hrudních 
snímačů tepové frekvence.  
Z hlediska přesnosti jsou výtky k 
němu  maximálně na okamžik  prvního 
zahřátí než dojde k produkci potu, 
pokud pás předem nenavlhčíte. To 
je ale problém i u ostatních značek. 
Rozhodně není nezajímavá i jeho  
pořizovací cena, které je aktuálně o 
tisícovku levnější, než konkurenční 
GARMIN HR PRO. Pořídíte ho za  
2190Kč. Vyčerpávající recenzi můžete 
načíst v anglickém jazyce na stránce 
DC RAIN MAKER ZDE

Technické údaje
Šířka: 65 mm
Výška: 34 mm
Tloušťka: 10 mm
Celková hmotnost: 60 g
Celková hmotnost bez řemínku: 21 g
Rychlost procesoru: 64 MHz
Materiál pouzdra: Plastické
Minimální provozní teplota: -10 °C
Maximální provozní teplota: 50 °C
Vodotěsnost: WR30
Akcelerometr: Ano
Kapacita baterie: 160 mAh
Typ baterie: lithiová 3V CR2025
Max. výdrž baterie v 400 h
Možnost aktualizace firmwaru: Ano

1.895 Kč

https://www.dcrainmaker.com/2021/12/polar-h10-heart-rate-monitor-very-long-term-in-depth-review.html
https://www.bezec.eu/produkt/bezecka-bunda-v-narodnich-barvach-b-kopirovat/
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CO TO JE VARIABILITA  CO TO JE VARIABILITA  
SRDEČNÍ FREKVENCE-HRV?SRDEČNÍ FREKVENCE-HRV?

Pokud jste vlastníkem novějších typů sportestrů jako jsou POLAR , GARMIN nebo APPLE, tak jste jistě 
zaznamenali novou metriku související s tepovou frekvencí. Tato nová funkce sleduje HRV čili variabilitu 
srdeční frekvence. Otázka, která jistě napadla mnohé z vás je, k čemu je to dobré a co to vlastně ta HRV 
je. Na to se vám pokusím odpovědět v tomto článku.

Zatímco srdeční frekvence označuje 
kolikrát vaše srdce bije za minutu, 
variabilita srdeční frekvence (HRV) měří 
dobu mezi jednotlivými srdečními tepy. 
Tato variace intervalu od rytmu k rytmu, 
známá také jako interval R-R, se měří  
v milisekundách a může se lišit  
v závislosti na řadě faktorů, které 
na ji ovlivňují. Na rozdíl od tepové 
frekvence neexistuje možnost vytvořit 
jakýkoli standard, zóny, minimální nebo 
maximální hodnoty. Neboť každý žijící 
tvor, který má srdce ji má v ten daný 
okamžik různou. 

Například interval mezi srdečními tepy 
je obecně delší při výdechu a kratší při 
nádechu, stejně tak je rozdílná když  
v klidu ležíte, sedíte nebo vstáváte.  
Může se vám to zdát být zcela zbytečné, 
ale opak je pravdou. Neexistuje lepší 

ŠTĚPÁN HORÁK

ukazatel, který by dokázal říct, jak na 
tom jste nebo jak na tom můžete být, 
či dokonce budete. HRV, když ji umíte 
číst, vám může poskytnout důležité 
informace o vašem celkovém zdraví. 
Existuje také velké množství faktorů  
a podnětů, které ovlivňují vaše 
hodnoty HRV. Patří mezi ně 
především:

• Kvalita dýchání
• Náročné a intenzivní tréninky
• Odpočinek a regenerace po tréninku
• Hormony a hormonální změny
• Vaše metabolické procesy
• Úrazy, nemoci a chronické záněty
• Psychické vyčerpání všeho druhu
• Nepravidelný, krátký nebo naopak 

moc dlouhý nekvalitní spánek

To, že je vaše srdeční tepová frekvence aktuálně 60 úderů za minutu, neznamená, že čas mezi 
jednotlivými údery jedna přesná sekunda. V dané minutě může být interval mezi údery 0,8 
sekundyaby o pár minut později to bylo třeba 1,13 sekundy.
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• Stravovací režim a skladba jídla
• Nedostatečná hydratace
• Věk a pohlaví
• Genetika

Autonomní nervová soustava
Dalším z faktorů, který ovlivňuje HRM je 
vaše autonomní nervová soustava, také 
známá pod pojmem vegetativní nervový 
systém. Jak už jeho název napovídá, 
vůbec není ovládán naší vůlí a společně 
se somatickým nervovým systémem 
je součástí periferní nervové soustavy. 
Nebudeme zde ze široka popisovat 
smysl jeho funkcí, jen si řekneme, že  
se dělí na dvě části, které ještě k tomu   
většinou pracují zcela opačně. 

První se nazývá Sympatikus a má na 
svědomí příkazy typu „Bojuj, nebo uteč.”, 
což jsou úkony charakteristické pro tzv. 
základní mozek, který je pojmenován 
plazí. Druhá část je pravým opakem 
a říkáme jí Parasympatikus a jeho 
pokyny odpovídají příkazům „Odpočívej  
a prožívej", což je charakteristické pro 
tzv. savčí emocionální část našeho 
mozku.Pokud výrazně převažuje 
aktivita části Sympatikus, organismus 
je ve stresovém stavu – je zde větší 
předpoklad k rozvoji inzulinové 
rezistence, diabetu 2. typu a onemocnění 
kardiovaskulárního systému, jako je 
hypertenze, ateroskleróza, infarkt 
myokardu nebo cévní mozková 
příhoda. Naopak výraznější aktivita 
Parasympatikusové části mozku 
má na svědomí větší riziko depresí 
nebo celkové letargie. Organismus 
je v anabolickém stavu, dochází  
k hromadění energetických zásob  
a tím pádem je zde větší předpoklad 
ke vzniku nadváhy či obezity. Tyto dva 
systémy nervového systému způsobují, 
že neustále kolísá rytmus mezi dvěma 
údery, což přímo ovlivňuje HRV.

JAKÁ JE PRŮMĚRNÁ VARIABILITA 
SRDEČNÍ FREKVENCE?
Jak jsme si uvedli, variabilita srdeční 
frekvence může záviset na řadě 
různých faktorů. To z něj činí vysoce 
individualizovanou metriku, kterou je de 
facto nemožné porovnávat mezi dvěma 
jedinci. Místo toho může být užitečnější 
sledovat trendy vaší vlastní variability 
srdečního tepu, které vám hodinky 
ukazují.

Vysoká (ale pozor ne zase moc vysoká) 
HRM  může být ukazatelem toho, že 

vaše srdce funguje dobře, přizpůsobuje 
se stresorům životního prostředí, 
ukazuje na zvýšenou úroveň vaší fyzické 
kondice. Mějte však na paměti, že tato 
metrika může kolísat ze dne na den.

Obecně platí, že mladší lidé mají 
tendenci mít vyšší hodnoty HRV než 
starší lidé, muži budou mít často vyšší 
hodnoty než ženy a elitní sportovci 
budou mít vyšší čísla než všichni ostatní.

CO VÁM ŘÍKÁ NÍZKÁ VARIABILITA SRDEČNÍ 
FREKVENCE?
Vaše celkové zdraví a pohoda mají 
silný vliv na vaši délku a kvalitu života. 
Sledování metrik variability srdečního 
tepu může poskytnout překvapivé 
poznatky, jako je sledování úrovně 
vaší kondice nebo pochopení toho, 
jak mohou mít vnější faktory negativní 
dopad na vaši HRV.

Například špatná výživa, nedostatečný 
spánek, nemoc nebo zvýšení stresu 
mohou způsobit snížení počtu HRV. 
Sledováním této metriky můžete podle 
potřeby provést potřebné korekce 
svého životního stylu, aby se vaše 
zdraví nezačalo zhoršovat.

Nám běžcům může variabilita 
srdečního tepu pomoci vyhodnotit 
i předchozí trénink. A to s ohledem 

na dostatečnou regeneraci a to, jak 
dobře je naše tělo schopno tolerovat 
následující tréninkové jednotky.

Dobrým ukazatelem je, jak často se 
nízká variabilita srdeční frekvence 
vyskytuje po namáhavém tréninku. Při 
správném odpočinku a zotavení byste 
měli vidět, že se hodnoty HRV opět 
zvedají na průměrné hodnoty den nebo 
dva po náročném tréninku – to by mělo 
být ukazatelem, že jste připraveni na 
další tvrdý trénink.

Jakmile si vybudujete aerobní kondici, 
měli byste začít pozorovat, že se vaše 
variabilita srdeční frekvence pomalu 
zlepšuje. Pokud máte stále nízké 
hodnoty HRV, může to znamenat, 
že nemáte dostatek odpočinku  
a regenerace, nebo jste si naložili víc, 
než na co momentálně máte a měli 
byste si upravit svůj tréninkový plán. 
Sledováním této metriky vám může 
pomoci trénovat efektivněji a získat 
maximum z vašeho tréninku, aniž byste 
riskovali zranění nebo nemoc, neboť se 
vám může oslabit imunitní systém.

JAK POUŽÍVAT METRIKY  
VARIABILITY SRDEČNÍHO TEPU
Díky vašim hodinkám již nepotřebujete 
navštívit specializovanou laboratoř 
nebo lékaře, který by vám HRV změřil 

PLAZÍ MOZEK (Mozkový kmen)
Správné fungování této oblasti nám pomáhá detekovat a reagovat 
na nebezpečí. U lidí plazí mozek zahrnuje ochranu sebe, rodiny, 
majetku, fyzickou a sociální komunikaci, jako je podání ruky, pokývání 
hlavou nebo poklona. Na úplně základní úrovni nám mozkový kmen 
umožňuje rozeznávat známé věci od neznámých.

SAVČÍ' MOZEK (Limbický kmen)
Obsahuje amygdalu a 
hypothalamus a její hlavní funkcí 
jsou emoce a učení. Reguluje 
motivaci a emoce spojené s 
krmením, rozmnožováním a 
navazováním vztahů. Limbický 
systém všechny vjemy označuje 
buď jako žádoucí (potěšení) a 
nebo jako nežádoucí (bolest/
stres). Zajímavé je, že tato část 
mozku nedokáže pracovat s 
představou času a nedokáže 
aplikovat logiku.

LIDSKÝ MOZEK (KORTEX)
 je jedinečná přední část mozku u primátů a je nejvíce rozvinutá u lidí, kde je 

zodpovědná za vlastnosti, které nás odlišují od zvířat jako logiku, uvažování, analýzu a 
řešení problémů, řeč, porozumění, vytváření významů, sílu vůle a moudrost.
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a analyzoval údaje o variabilitě srdeční 
frekvence. Vaše hodinky vám poskytnou 
všechny potřebné informace – včetně 
informací o kaloriích, spánku, srdečním 
tepu a dalších údajích souvisejících  
s vaším tréninkem.

Chcete-li získat co nejpřesnější 
hodnoty, neodkládejte své hodinky 
ani při spánku a mějte nastaveno 
kontinuální snímání tepové frekvence. 
To vám umožní odhalit jakékoli změny 
ve vašem autonomním nervovém 
systému a to především právě díky 
hodnotám variability srdeční frekvence.

Jakmile budete mít základní hodnoty, 
bude snadné rozpoznat všechny trendy, 
které by bylo případně řešit. Neustále 
rostoucí čísla budou znamenat pozitivní 
pokrok ve vaší kondici, zatímco pokles 
nebo náhlý pokles z vašich normálních 
průměrů může signalizovat přicházející 
problém, pokud byste na situaci 
nereagovali včas.

TIPY PRO ZLEPŠENÍ  
VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE
Zlepšení aerobní kondice, vytrvalosti 
a variability srdeční frekvence jde 
ruku v ruce. Pro ty, kteří chtějí tuto 

metriku zlepšit ze zdravotních nebo 
výkonnostních důvodů, je zde níže 
uvedeno několik základních tipů, které 
můžete použít ke zlepšení hodnot vaší 
HRV.

NAPLÁNUJTE SI DNY REGENECAE
Tvrdý trénink v příliš mnoha po sobě 
jdoucích dnech bez dne odpočinku může 
způsobit vyčerpání vašeho organismu. 
Z tohoto důvodu vždy po náročném 
tréninku zařaďte regeneraci a dny, 
kdy nebudete dělat vůbec nic. Právě  
v těchto dnech totiž svaly sílí, doplňují 
se zásoby glykogenu a tělo se připravuje 
na další vaše tréninkové šílenství. Ideální 
je režim 3 dny trénink, 1 den volno, 2 dny 
trénink pro pokročilé běžce nebo trénink 
ob jeden den pro začinající.

HYDRATACE JE PRIORITOU
Pijte, pijte a znovu pijte. Dostatečná 
hydratace zlepší krevní oběh a tím 
pádem usnadní krvi dodávat více kyslíku 
do vašich svalů. To může mít přímý 
dopad na váš trénink, zdraví, psychickou 
pohodu a celkový stres.

BERTE VÝŽIVU VÁŽNĚ
Věděli jste, že alkohol může ovlivnit 
variabilitu srdeční frekvence po dobu až 

pěti dnů? I špatná výživa může mít také 
podobný účinek na vaše data a ovlivnit, 
jak se tělo cítí při cvičení. Proto se 
zajímejte o zdravý životní styl, nejezte 
průmyslově zpracované potraviny  
a omezte množství alkoholu na minimum. 
Vaše tělo se vám za to odmění. 

BUĎTE KONZISTENTNÍ
Tělo se snadněji přizpůsobí vaší 
tréninkové zátěži, když budete 
konzistentní. Trénujte pravidelně ve 
stejnou denní dobu a to samé se týká 
spánku. Dejte svému životu pevný řád 
pokud je to jen trochu možné. Jezte 
pravidelně a střídmě a buďte na sebe 
hodní. Zbytečný stres v domácím 
prostředí je jeden z největších faktorů, 
který ovlivňuje celý váš život.

Dělejte si radost a uvolněte se.
Život není jen práce, trénink a péče  
o domácnost a rodinu. Myslete na 
sebe! Pravidelně si dopřejte věci, 
které máte rádi. Zajděte si například 
do sauny, na masáž nebo do divadla, 
či si najděte čas na poslech dobré 
hudby nebo přečtení knihy oblíbeného 
autora. Psychická vyrovnanost a pocit 
pohody je totiž základní stavební 
kámen pro vaše zdraví.

A NA ŘADU PŘICHÁZÍ ... 
KLIDOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE
Zjistěte si své hodnoty a také to, co skutečně znamenají ve vztahu k vašemu zdraví. Klidová tepová 
frekvence je jednoduše měřitelný parametr celkového zdraví a zdatnosti. Toto překvapivě jednoduché 
měření má veliký smysl pro každého. Nejenom pro atlety nebo nemocné a dalo by se přirovnat k 
metrice HRV.

Abyste měli z této metriky maximální 
užitek, je důležité klidovou tepovou 
frekvenci přesně vyhodnotit, protože 
měření je náchylné k chybám. 
Faktory, které ovlivňují přesnost 
výsledku, zahrnují:

• dobu odpočinku před měřením
• vnější vlivy - stres, nemoc 
• metody měření 
• doba měření 
• poloha těla a jiné 
• požití alkoholu či cigaret

Bez přesného měření je jeho 
výpovědní hodnota omezená, anebo 
dokonce zavádějící. Nejlepší způsob, 
jak změřit tepovou frekvenci, je 
pomocí hodinek s kvalitním snímačem 
tepové frekvence.

Pro člověka neexistuje „standardní“ 
hodnota klidové srdeční frekvence. 
Každý jednotlivec má hodnotu, 
která je pro něj „typická“. Je to 
podobné jako u HRV. Frekvence 
je regulována mozkovou aktivitou 

(opět autonomním nervovým 
systémem), hormonálním systémem 
a kardiovaskulární zdatností.  
V klidovém stavu tluče průměrné 
srdce dospělého člověka tempem 
kolem 70 tepů za minutu (bpm)  
a srdeční tep má tendenci s věkem 
postupně klesat. Ženy mají v průměru 
tep o 3 až 7 bpm vyšší.

Dobře trénovaný atlet může mít 
tep velice nízký – i kolem 35 bpm, 
i když mnozí zdraví atleti jsou i na 

Štěpán Horák
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padesátkách anebo šedesátkách. 
VO2max také souvisí s klidovou 
tepovou frekvenci (společně  
s maximální tepovou frekvenci). 
Chronické přetrénováni může 
způsobit automatickou disbalanci, 
která vyústí do abnormálně nízké 
tepové frekvence. Důležitější je jak 
se mění v čase. Jak se postupně, 
když budete správně aerobně běhat 
kolem cca 75% TF Max, zlepšujete, 
klidový pulz začne výrazně klesat. 

Každodenní ranní měření je 
důležitou kontrolou, která 
umožňuje sledovat pokrok. Díky 
pravidelnému vyhodnocování mohou 
být přesně stanoveny individuální 
nepravidelnosti. Postupem času 
by měl být patrný klesající trend. 
Nicméně, pokud je vaše klidová 
tepová frekvence kolem hodnoty 
60, trend se otočí a tep se ustálí na 
šedesátkách, je to varovné znamení.  
V případě, že klidová tepová frekvence 
je nad 80 bpm, může značit počáteční 
problém spojený se zvýšeným 
srdečním onemocněním. 

Navíc  zvýšená klidová tepová 
frekvence je úzce spojená 
is chronickými záněty, které 
jsou markerem souvisejícím se 
subklinickými stavy různých 
onemocnění. Klidová tepová 
frekvence je jeden z prvních 
ukazatelů, který vás může varovat 
před blížícím se problémem v podobě 
únavy, přetrénování, nemoci či 
chronického zánětu. Vhodná cvičení 
zlepšují aerobní funkce, krevní oběh 
a efektivitu srdce, plic a tepen. Právě 
to se v průběhu času odráží v poklesu 
klidové tepové frekvence.

Váš běžný ranní tep se bude často 
mírně měnit. Nicméně, odchylky mezi 
po sobě jdoucími dny by neměly 
být větší než asi 3-4 údery. Těmi 
se vůbec nemusíte znepokojovat. 
Naopak větší změny ze dne na den 
mohou indikovat, že se s vaším 
tělem něco děje. Může se jednat  
o blížící se nachlazení nebo chřipku, 
stresující myšlenky na momentální 
situaci, nevhodné stravování, nebo 
moc dlouhé nebo intenzivní cvičení 
během předcházejících dnů. Další 
faktory, které mají vliv na běžnou 
srdeční frekvenci jsou léky, kofein, 
dlouhodobý stres, závod během 

předchozích dnů, infekce, alergie, 
astma, případně jiné zdravotní 
indispozice. Slovo “klidová” je velice 
důležité a znamená zjištění nejnižší 
srdeční tepové frekvence během 
dne. Nejlepší způsob kdy a jak 

ji změřit je obvykle doba během 
ranního probouzení a s využitím 
chytrých hodinek. Ty tepovou 
frekvenci průběžně monitorují  
a zaznamenávají nejnižší nebo 
naopak nejvyšší hodnoty. 

Hodinky Garmin vám ukáží  srdeční tepovou frekvenci během 24 hodin. Zde jsem měl 52 tepů v 5 hodin ráno.

Zároveň vám hodinky na druhé obrazovce ukáží týdenní přehled vaší klidové tepové frekvence.

Sledujte svoji klidovou tepovou 
frekvenci i z toho důvodu, že vám 
ukazuje jakou tepovou rezervu 
máte. Věřte mi, že pokud běháte 
na tep a máte držet 75% TF Max, 
což může být cca 139 TF bude velký 
rozdíl, jestli jste měli ráno klidovou 
frekvenci 46 bmp nebo 56 bmp. 
Těch 10 tepů ukazuje obrovský 
posun v čase na to samé úsilí a to 
až o 30 sekund.

Jakékoli dlouhodobé navyšování 
klidové TF hovoří minimálně o tom, 
že dochází k únavě. Pokud se vám 
tep drží o 10 bmp nad průměrnou 
hodnotou dlouhodobě, měli byste 
se nad tréninkem pořádně zamyslet 
a možná ho i trochu přehodnotit. To 
vše ale za předpokladu, že jinak se 
všeobecně cítíte naprosto fit. Jakékoli 
zranění plynoucí z dlouhodobé únavy 
není totiž žádná příjemná věc.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI POVÍME VŠE O TŘETÍM DO PARTY - MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ 
FREKVENCI A JEDNOTLIVÝCH TRÉNINKOVÝCH ZÓNÁCH A JEJICH NASTAVENÍCH 
POKUD CHCETE BĚHAT PODLE TEPU.



31

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022 WWW-BEZEC.EU

 | Kolik odpočinku byste m
ěli m

ít m
ezi intervaly při intervalovém

 tréninku?

Odpočinek je důležitá proměnná, 
kterou je třeba vzít v úvahu při 
navrhování náročných tréninků tak, 
aby byly vhodné pro specifický 
závod. Změny v množství odpočinku 
v daném tréninku mění benefity, 
které z  něj získáte, a také zacílení 
na fyziologické systémy. Vyladění 
času odpočinku mezi jednotlivými 
intervaly může výrazně ovlivnit 
celkovou intenzitu tréninku, takže je 
potřeba přemýšlet o době odpočinku 
mezi jednotlivými intervaly stejně 
jako o samotném běhu.

Obecně platí, že kratší doby 
odpočinku zvyšují intenzitu tréninku, 

protože regenerace je neúplná a vaše 
tepová frekvence zůstává vysoká  
i v okamžiku, kdy začíná další interval. 

Obvykle, bez ohledu na to, na jakou 
vzdálenost trénujete, vkládáte krátký 
odpočinek, abyste udrželi kvalitu 
tréninku a vysokou srdeční frekvenci. 
Kromě toho mohou být krátké pauzy 
využity k rozbití tempového tréninku, 
čímž se sportovci umožní odtrénovat 
potřebný objem, ale udrží intenzitu.

Je doporučuno zařazovat delší 
odpočinky v tréninku sestávajícího 
buď z velmi dlouhých intervalů, 
nebo těch velmi náročných. Delší 

doby odpočinku, když trénujete na 
kratší závody, jsou nejpřínosnější, 
takže můžete běžet opakovaně 
naplno téměř okamžitě. Poté si zcela 
odpočiňte, než začnete se zbytkem 
tréninku. Důraz je kladen na kvalitu, 
ne na objem. Obecně čím namáhavější 
či rychlejší interval je, tím více času na 
regeneraci potřebujete. 

Tréninky se středně dlouhými 
pauzami jsou zlatým středem, kdy 
můžete běhat závodním tempem, 
ale současně si jej udržet po 
značnou dobu.

Pro to, abyste se tomu dostali na 

KOLIK ODPOČINKU BYSTE  KOLIK ODPOČINKU BYSTE  
MĚLI MÍT MEZI INTERVALY PŘI  MĚLI MÍT MEZI INTERVALY PŘI  
INTERVALOVÉM TRÉNINKU?INTERVALOVÉM TRÉNINKU?

Pavel Baběrád

Je nám jasné, že jste o intervalové části tréninku hodně přemýšleli: jak daleko, kolikrát, jak rychle.  
A regenerace nebo odpočinek po tréninku může být pouze výsledek následného rozhodnutí, ale 
možná byste ho měli promyslet důkladněji.

BĚH   |   
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kloub, předkládáme 3 intervalové 
tréninky pro 3 cílové vzdálenosti 
s různým množstvím odpočinku: 
krátký, střední a dlouhý. Výzkum 
ukázal, že aktivní odpočinek je 
efektivnější při odstraňování laktátu 
a přípravě na další opakování, než 
pouhé stání. 

INTERVALOVÝ TRÉNINK NA 5 KM

KRÁTKÝ ODPOČINEK
CO:  3 x (4 x 400m) přibližně o 3 
sekundy rychleji než rychlost na 5 
km (někde mezi 1500m a 3000m 
tempem), se 30 sekundami mezi 
každými 400 metry a jedním 
kolečkem výklusu mezi sadami.

PROČ:  Krátký odpočinek mezi 
tvrdými, rychlými intervaly pomůže 
naučit nervový systém přizpůsobit 
se rychlejšímu běhu, podpořit sílu, 
efektivitu, umožní vám trénovat 
udržování formy a rychlosti i při 
únavě. Zařaďte krátký odpočinek mezi 
tvrdými, krátkými intervaly, abyste 
v  nohách vytvořili kyselinu mléčnou, 
pak trénujte běh s těžkýma nohama, 
abyste zvýšili laktátový práh. 

KDY:  Praktikujte tento trénink v 

měsíci, který předchází důležitému 
závodnímu bloku, kdy chcete 
dosáhnout vrcholu v sérii závodů.

STŘEDNÍ ODPOČINEK
CO:  8 x 1000m trochu rychleji 
než tempo na 10 km, se 60 až 90 
vteřinovým odpočinkem.

PROČ:  Tento trénink podněcuje, 
rozvíjí a podporuje specifickou 
vytrvalost nutnou pro závodění na 5 
km. Jde o schopnost odolávat únavě 
při kýženém tempu a dokončit celou 
vzdálenost závodu tímto tempem. 
Zařazením středně dlouhého 
odpočinku nashromáždíte solidní 
objem nové síly, ale nestihnete 
plně zregenerovat, což podporuje 
optimální přípravu na cílový závod.

KDY:  Zařaďte tento trénink 
přibližně šest týdnů před 
zamýšleným závodem na 5 km. 
Postupně přesuňte svoji pozornost 
z  obecného tréninku na trénink 
specificky zaměřený na závod a na 
schopnost udržet tempo po celou 
dobu nadcházejícího závodu.  

DLOUHÝ ODPOČINEK
CO: 3 km v 10 km tempu nebo rychleji, 

5 min odpočinek, pak 4 x 200m rychle, 
ale ne na hraně.

PROČ:  Delší odpočinek vám 
umožní zaběhnout interval s  téměř 
maximálním úsilím a následně se plně 
zregenerovat než dáte opakování. 
Důraz je zde kladen na kvalitu nikoli 
kvantitu. 200 vteřin běžíte skoro 
maximální rychlostí.

KDY: Tento trénink využívejte střídmě 
a to na začátku nebo v první polovině 
sezóny. Většina atletů, běhajících 
delší vzdálenosti, nezvládá více než 
čtyři či pět z tohoto typu intenzivních 
tréninků, protože obvykle trvá déle, 
než se zotaví z tempových běhů nebo 
intervalů se střední délkou odpočinku. 
Je třeba pečlivě zvážit, kdy zařadit 
trénink jako tento. 

INTERVALOVÝ TRÉNINK NA 21K

KRÁTKÝ ODPOČINEK
CO:  10 x 800m v cílovém tempu pro 
půlmaraton, s 1 min odpočinku.

PROČ:  Tímto tréninkem získáte 
potřebný objem a intenzitu a naučíte 
se běhat v kýženém závodním tempu. 
Čas na regeneraci však zajišťuje, že 
trénink není přespříliš náročný, a to 
jak fyzicky, tak ani psychicky, zejména 
ve srovnání s řekněme během 
v 5-mílovém tempu, zařazeným v rané 
fázi tréninkového cyklu.

KDY:  Toto cvičení je žádoucí na 
začátku tréninku na půlmaraton, 
kdy se fyzička teprve buduje, 
protože slouží jako úvod k běhu 
v cílovém tempu. Intervaly jsou 
natolik krátké, že si můžete 
vyzkoušet cílové tempo v takovém 
objemu, který není v tak raném 
stádiu zdrcující, a přesto je 
fyziologicky prospěšný, protože 
úseky jsou ponechány krátké.

STŘEDNÍ ODPOČINEK
CO:  3 x 2 míle (3,2 km) v  cílovém 
půlmaratonském tempu, se 2 
minutami odpočinku.

PROČ:  Cílem je trénovat delší kolečka  
v cílovém tempu. Jak sportovec  
v průběhu sezóny postupuje, doba 
odpočinku se může snížit a / nebo zvýšit 
délka odběhnutého intervalu, aby se 
optimálně simulovaly podmínky závodu.

https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
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KDY: Zařaďte tento trénink uprostřed 
tréninkového cyklu na půlmaraton, kdy 
je fyzička stabilizována a jste schopni 
zvládnout rostoucí vzdálenosti  
v cílovém půlmaratonském tempu.

DLOUHÝ ODPOČINEK
CO:  2 x 3 míle (4,8 km) v  cílovém 
půlmaratonském tempu, se 4 až 5 
minutami odpočinku.

PROČ: Vzhledem k tomu, že se interval 
prodlužuje, je pro regeneraci nutný 
delší odpočinek, atletovi umožní, aby 
běžel v cílovém tempu po delší dobu. 
Uběhnout tímto způsobem 6 mil (9,6 
km) v cílovém tempu, by mělo zvýšit 
vaši schopnost udržet toto tempo  
i v závodě a zůstat na ně soustředěný 
po celou dobu.

KDY:  Zařaďte tento trénink během 
několika posledních týdnů před 
půlmaratonem. Protože je poměrně 
náročný, vyžaduje už dobrou kondici, 
která je pro závod nezbytná.

INTERVALOVÝ TRÉNINK NA 42K

KRÁTKÝ ODPOČINEK
CO:  6 až 8 x 1 mílový (1,6 km) běh 
o něco rychlejší než maratonské 
tempo, s  1 minutou odpočinku; nebo 
60-minutový běh rozdělený do 
čtyř 15-minutových běhů v  tempu  
o něco rychlejším než maratonském, 
s minutou výklusu mezi nimi. 

PROČ:  Tento trénink vám umožní 
udržet vysokou kvalitu a také vysokou 
tepovou frekvenci, ale díky krátkému 
odpočinku to bude únosné a nikoli 
zničující. Můžete vložit krátkou pauzu, 
abyste rozbili tempo, ale abyste 
současně udrželi i kvalitu. Chcete, 
aby vaše tepová frekvence zůstala 
vysoká a neztratili jste intenzitu, 
takže je někdy dobré dát krátkou 
pauzu k dosažení obojího.

KDY:  Optimálním momentem, kdy 
zařadit tento trénink, je tři až šest 
týdnů před plánovaným maratonem, 
protože je poměrně namáhavý  
a vyžaduje vysokou úroveň kondice a 
všeobecné připravenosti na maraton.

STŘEDNÍ ODPOČINEK
CO:  12 x 1000m v  rychlejším než 
půlmaratonském tempu, s 1 a půl až 2 
minutami odpočinku
 

PROČ: Účelem tohoto tréninku je, aby 
si sportovec zvykl na pocit mnohem 
rychlejšího běhu než je maratonské 
tempo, a to po dlouhou dobu. To je 
užitečné v tom, že když pak sportovec 
běží skutečný maraton, bude mít po 
těchto intervalech pocit, že potřebné 
tempo je vlastně „pomalé“. Jeho 
ekonomika a efektivita běhu se při 
maratonu zvýší a mělo by pro něj 
být udržování maratonského tempa 
déle mnohem snazší a nakonec může 
doběhnout v lepším čase.

KDY: Tento trénink je skvělý, pokud 
se zařadí na začátku maratonské 
přípravy, zejména v prvním měsíci 
typického osmitýdenního plánu. 
Je potřeba se ujistit, že sportovec 
má po něm několik lehčích dní, 
protože regenerace je o něco 
náročnější než po některých jiných 
trénincích, kvůli jeho objemu  
a intenzitě.

DLOUHÝ ODPOČINEK
CO:  10 x 1:00 do kopce, s 
regeneračním  výklusem směrem 
dolů, po dobu cca 3 minut 

PROČ: Tento trénink se provádí 
uprostřed bloku mezi dvěma 
náročnými tréninky, které jsou 
specificky určené pro maraton (tj. 
několik dní po prvním a několik dní 
před dalším). Je navržen tak, aby se 
vaše nohy naučily pohybovat rychle, 
ale s dostatkem času pro regeneraci. 
Je dobré tohle dělat jako součást 
maratonského tréninku, bez rizika 
únavy, ale současně získáte výhodu 
tréninku rychlé práce nohou a síly 
z kopce. Pro běžce je užitečné, aby 
se občas potrénoval v  rychlosti,  
a ne aby jen polykal kilometry. Občas 
musíte do přípravy na maraton 
zařadit mnohem rychlejší věci, než 
je cílové tempo. Pro dosažení této 
úrovně a obnovu svalových vláken 
je nutný delší odpočinek, abyste 
udrželi pocit rychlejšího běhu  
i během týdnů s větším počtem 
kilometrů.

KDY:  Je vhodné, aby tento trénink 
probíhal v opravdu náročném, 
velkoobjemovém tréninkovém 
týdnu. Je navržen tak, aby byl 
nízkoobjemový a mohli jste se po něm 
rychle zotavit a současně pracovat 
na rozvoji výkonu a rychlosti.

MIKINA 
 BLACK & WHITE 

 (P/D)

BĚŽECKÉ  
TRIKO DR  
(P/D)

BĚŽECKÁ 
PODPRSENKA 

JOMA (D)

DLOUHÉ 
BĚŽECKÉ 
LEGINY 
BLACK 
& WHITE
 (P/D)

999 KČ

999 KČ

999 KČ

999 KČ

CHCI50%DOLU
POUZE DO VYPRODÁNÍ SKLADU

https://www.bezec.eu/produkt/bezecka-mikina-black-white-bezec/
https://www.bezec.eu/produkt/zcbtdrd/
https://www.bezec.eu/produkt/dblbw/
https://www.bezec.eu/produkt/cbkp/
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NEHLEDEJTE ČAS NA  
BĚHÁNÍ. VYTVOŘTE SI HO!  
Ráda byste začala s pravidelným běžeckým tréninkem, ale zdá se, že den nemá 
dostatečný počet hodin. Jak v nabitém rozvrhu získat čas pro sebe? 
Řiďte se našimi tipy.   

DEJTE SBOHEM PŘESČASŮM 
Podle průzkumů tráví Češi v práci zhruba  
o hodinu a půl déle, než za co jsou 
placení. A i když by se na první pohled 
mohlo zdát, že toho stihnou víc, opak 
je pravdou. Vyznavači přesčasů si tak 
pouze práci rozloží do delšího časového 
úseku, nechají se snadno od plnění úkolů 
odvádět brouzdáním po internetu, častěji 
kontrolují sociální sítě a tráví více času na 
obědě. Domů pak přichází pozdě a nemají 
dostatek prostoru ani energie na své 
zájmy a sportovní aktivity. Bez fyzického 
i mentálního restartu jsou pak v dalších 
dnech v práci pomalejší. 

Jak na to: Každé ráno si naplánujte svůj 
pracovní den a snažte se úkoly splnit pokud 
možno v limitu. Přesčas při uzávěrce nebo 
jiné náročné události není problém, ale 
rozhodně by se z toho nemělo stát pravidlo. 

DOBŘE JEZTE, SPĚTE A HÝBEJTE SE
Pokud nevíte, kde vzít čas, tyto aktivity tedy 
rozhodně nešiďte. Naopak je berte jako 
základní pilíře každého dne a vyhraďte si pro 
ně prostor. Díky dostatečnému odpočinku, 
kvalitní a pestré stravě a pravidelnému 
pohybu se budete cítit fit a mít tak energii 
i motivaci. 

Jak na to: Dopředu určete, jak často chcete 
chodit běhat a dodržujte to. Pro začátek 
buďte s dávkováním opatrná. Po každém 
tréninku si pak dopřejte den na regeneraci.  
Dbejte o spánkovou hygienu, usínejte  
a vstávejte každý den zhruba ve stejnou 
dobu.  Chystejte si zdravé obědy do krabičky, 
mějte s sebou v kabelce vždy sáček mandlí, 
ořechů a trochu ovoce. A nebičujte se, když 
občas trochu zhřešíte. 

PRAKTIKUJTE PRAVIDLO 2 MINUT
Možná už jste o něm slyšeli, zpopularizoval 

ho kouč David Allen, autor knihy Mít vše 
hotovo. Jde v něm o to, že pokud vám nějaká 
činnost zabere méně než dvě minuty, pusťte 
se do ní ihned a neodkládejte ji. Když ji totiž 
odsunete na později, bude se vám neustále 
vynořovat jako další úkol. Zaměstná paměť, 
funguje jako stresor a ve finále vám tak její 
plnění zabere daleko víc času. 

Jak na to: Když si během dne vzpomenete, 
že je potřeba objednat děti na očkování, 
zavolat družinářce nebo si vzít vitamin D, 
udělejte to právě teď.

ZAMYSLETE SE NAD TÍM, CO JE DŮLEŽITÉ
Pokud to totiž neuděláte, můžete za 5 let 
zjistit, že 80% toho, do čeho jste investovaly 
energii, nevedlo k ničemu.  Bez plánu  
a vize vám čas doslova proteče mezi prsty. 
Strávíte ho většinou bezcílným brouzdáním 
po e-shopech, sněním bez reálného dopadu, 
činnostmi, které vás nebaví a prací, která 
vás nenaplňuje. 

Jak na to: Vnímejte svůj čas jako to 
nejcennější, co máte. Udělejte si seznam 
svých přání, naplánujte cesty, které chcete 
podniknout, nové aktivity, kterým byste se 
rádi věnovali a pojďte do toho. Plán začít 
běhat do seznamu rozhodně nezapomeňte 
zařadit. 

NEBUĎTE DOMA NA VŠECHNO SAMA
My ženy trávíme v průměru 74 hodin týdně 
domácími pracemi a péčí o děti a k tomu 
máme poněkud nepraktickou vlastnost. 
Myslíme si, že vše zvládneme samy  
a většinou lépe, než naše okolí. Je jen 
otázkou času, kdy přijdeme k rozumu  
a pochopíme, že je daleko efektivnější 
některé úkoly delegovat. 

Jak na to: Do úklidu zapojte ostatní 
členy rodiny, a pokud o tom už delší dobu 
přemýšlíte, najměte si někoho. S nákupy vám 

Jana Divišová 
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pomohou obchody s rozvozem, 
u kterých budete mít seznamy 
svých oblíbených produktů 
a ty jen doplníte dle aktuální 
potřeby. Poproste babičky  
o hlídání dětí. Kdykoliv budete 
mít pocit, že je toho na vás 
moc, požádejte o pomoc.  

ZAUTOMATIZUJTE ÚKONY,  
KTERÉ SE OPAKUJÍ
V našem každodenním životě 
se většina úkonů neustále 
opakuje. I tak máme často 
tendenci, nechat se jimi 
snadno vyvést z rovnováhy. 
Dostáváme se do skluzu, jsme 
podráždění, ve stresu. 

Jak na to: Ráno si zaveďte 
systém rituálů, díky kterým 
se hladce dostanete z domu. 
Vstaňte raději o chvíli dřív, 
ať si vše v klidu nachystáte. 
Pamatujte, že doma by každá 
věc měla mít své stálé místo, 
kde ji vždy s jistotou najdete. 
Takový přístup vám ušetří 
neustálé hledání a s tím 
související rozladění. 

OSVOJTE SI TIMEBOXING
Pod tímto moderním termínem 
se ukrývá časové rámování 
jednotlivých činností, které 
vyžadují více času a koncentrace. 
Řekněme, že potřebujete 
zapracovat na projektu pro 
klienta. To je často situace, 
kdy raději sáhnete po mobilu 
a kontrolujete, co je nové na 
Instagramu, nebo Facebooku. 
Prostě prokrastinujete.

Jak na to: Vyhraďte si na splnění 
úkolu časový úsek a během 
něho nedělejte nic jiného: 
vypněte mobil, e-mail, facebook 
a soustřeďte se jen na to, co 
máte udělat. Za hodinu vám nic 
neuteče a ještě budete mít za 
sebou kus práce. 

Možná budete překvapená, že 
při dodržování těchto pravidel  
a efektivním hospodaření s 
časem si vytvoříte dostatečný 
prostor pro svoje aktivity – pro 
běh, jógu, četbu nebo relaxaci.  
A to je přeci skvělá odměna. 



36

WWW-BEZEC.EU ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022

   |   BĚH

 | Jak správně m
ěřit trénink?

Vítek Pavlišta

JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TRÉNINK?

Zdravím všechny trénující běžce s ambicemi zlepšit svoji výkonnost. Dnešní článek bude pro vás. Rozhodl 
jsem se zpracovat toto, na první pohled banální téma, protože jak jsem zjistil, že spousta běžců v něm tápe. 
Trénink se od volného běhání liší tím, že má dopředu dané nějaké parametry, které musím umět sledovat 
v jeho průběhu, abych mohl trénink vyhodnotit jako splněný.

Počátky intervalového tréninku a  potřeba 
jeho měření sahá hluboko do historie. Dříve si 
sportovci museli vystačit s  časem a  různými 
způsoby změřenou/odhadnutou vzdáleností, 
později přibyla možnost monitorovat srdeční 
tep, a  revoluci v  měření parametrů tréninku 
přinesly hodinky s  GPS z  doby relativně 
nedávné. Na chytré hodinky se pak nabalily 
další funkce a sensory, díky kterým je možné 
data z tréninku interpretovat mnoha způsoby. 
Já ale zůstanu u konzervativní klasiky, kterou 
jsem si léty praxe ověřil na sobě jako funkční.
Kdy je lepší sledovat čas, tep, tempo?

Dráha
Začnu od toho nejjednoduššího, a to je případ, 
kdy znám přesnou vzdálenost úseku. Typicky 
se jedná o tréninky na dráze. Ovál je přesně 
změřený, každých sto metrů je na zemi čára, tudíž 

na měřený trénink na dráze mi stačí obyčejné 
stopky. Sledovat data z GPS při kroužení na ovále 
nedává smysl. Měření je v  zatáčkách nepřesné 
a data z GPS velmi zkreslují vzdálenost a tempo 
úseků. Pro tyto tréninky mě jako hlavní ukazatel 
zajímá čas, přesněji řečeno mezičas. To není 
žádné sprosté slovo, ale naprosto zásadní funkce 
všech sportovních hodinek, která oddělí náplň 
tréninku od odpočinkových fází. Nový mezičas 
začíná od času 0:00:00, mezitím ale čas tréninku 
stále běží od jeho začátku. Pro Garmináře 
se ukazatel potřebný pro přidání do jednoho 
z konfigurovatelných polí jmenuje „čas okruhu“. 

Doplňkovým ukazatelem, který je dobré při 
tréninku na úseku známé vzdálenosti sledovat, 
je tep. Konkrétně mě zajímá jeho pokles ve 
fázi mezi intervaly a  srovnání s  hodnotami 
po doběhnutí předchozích intervalů. Pokud 
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chci tep sledovat a  vyhodnocovat 
si výsledky, tak jedině s  hrudním 
pásem. Snímání ze zápěstí se mi 
příliš neosvědčilo. 

Terén/hory
Prostředí, ve kterém neznám 
vzdálenost, mění se povrch, sklon, 
podmínky, prostě totální divočina. 
Zde je vhodný způsob měření, který 
už dnes v podstatě nepoužívám, ale 
v mých lyžařských začátcích jsem ho 
používal hojně. Ta analogie s během 
v  členitém terénu je na místě. 
V lyžování se podle typu sněhu velmi 
mění skluznost lyže, závodní tratě 
jsou nahoru dolů, takže sledovat 
tempo, rychlost, ani čas známého 
okruhu není úplně vypovídající. 
Stejně tak náročný terén se nedá 
v  různém počasí a  podmínkách 
proběhnout stejnou intenzitou a  ve 
stejném čase. V  těchto případech 
je hlavním parametrem zatížení tep 
a  čas, případně vzdálenost, který 
chci ve vyšší intenzitě strávit. Musím 
mít samozřejmě dobře vyměřené 
zóny zatížení a  měření tepu musí 
být přesné, s dobře na hrudi sedícím 
pásem. Sledování tepu jako hlavního 
ukazatele je také na místě ve vyšších 
nadmořských výškách, a  to klidně 
při běhu na rovině nebo na dráze. 
Pohodové tempo z  roviny bude ve 
vysoké nadmořské výšce znamenat 
pro tělo mnohem vyšší zátěž. Než 
dojde k  aklimatizaci (ten čas je 
individuální a velmi závislý na rozdílu 
výšek), přijde mi sledovat tep jako 
hlavní ukazatel vhodné a  obvyklé 
tempo zpomalit o 10 – 20 s/km. 
Úseky opět odděluji mezičasem po 
uběhnutí plánované vzdálenosti (pro 
Garmináře „tempo okruhu“), případně 
po uplynutí plánovaného času 
v  zátěži. Dá se sledovat i průměrná 
hodnota tepu v mezičasu. 

Silnice/rovina
To je moje nejobvyklejší tréninkové 
prostředí. Hlavními ukazateli jsou 
pro mě tempo a  vzdálenost. Stejně 
jako v silničním závodě mám nějakou 
představu o tom, jaký čas bych rád na 
dané trati zaběhnul, tak i v tréninku 
dává smysl trénovat tempa, 
v  úsecích odpovídající vzdálenosti, 
na plánované závodní distance. 
Typicky desítkové, půlmaratonské, 
maratonské tempo. Pokud se jedná 
o náročný trénink s  úseky v  tempu 

velmi blízkém závodnímu, volím 
i  trasu pro úseky velmi blízkou 
závodním podmínkám = minimální 
převýšení a asfalt. 

Ukazatelé, kteří mě zajímají jsou 
průměrné tempo okruhu a vzdálenost 
okruhu. Tzn. hlídám si průměrné 
tempo v  rámci úseku, při dovršení 
vzdálenosti úseku mačkám mezičas, 
hlídám si vzdálenost, případně čas 
meziklusu, mačkám mezičas a jdu na 
další úsek. Nemusím se dopředu trápit 
s nějakým nastavováním tréninku do 
hodinek a vše si jednoduše oddělím 
mezičasem. Nějaké hlubší analýzy 
dalších ukazatelů si můžu zkouknout 
doma u počítače. 

Volný běh
Zajímá mě pouze uběhnutá 
vzdálenost a  zbytkem ukazatelů se 
nenechávám rozptylovat. Někdy je 
lepší nechat hodinky pod rukávem.
Snad jsem vám tápajícím vnesl 
do problematiky trochu světla 
a  nezamotal ještě více hlavu. Je to 
vlastně úplně jednoduché a  stačí si 
ze záplavy funkcí a ukazatelů vašich 
hodinek vybrat těch pár správných.

↑ ČAS OKRUHU

↑ TEMPO OKRUHU

Inzerce

1.150 Kč

https://www.bezec.eu/kategorie-produktu/damska-kolekce-b/mikiny/
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Miloš Škorpil

JAK SE VRÁTIT DO TRÉNINKU  
PO CORONĚ, ČI DLOUHÉM  
TRÉNINKOVÉM VÝPADKU  

Úmyslně nepíši, po prodělání těžké verze corony či těžké chřipce, protože po nich člověka ani moc 
otázky typu: jak mám trénovat, nenapadají, protože je slabý jak čaj a je rád, když ujde pár kroků  
a vyjde pár schodů. Takže u těchto případů je to tak, jako tak o tom udělat příště o pár kroků nebo 
vyjít o pár schodů víc.  

Přesto, ani u lehčích forem corony a  též 
chřipky nedoporučuji návrat uspěchat. A  je 
docela nepodstatné, zda závody budou  
(a kdy). Protože uspěchat návrat po nemoci, 
může mít dost fatální následky, minimálně ten, 
že se vám nemoc vrátí.

Na sítích, či v médiích, se dosti často přetřásá 
otázka: jak je možné, že trénovaný člověk, 
který je zdráv a v dobré nebo vynikající kondici, 
to chytí? Řekl bych, že tato otázka je naprosto 
nepředmětná, nejspíš se také nebudete ptát: 
jak je možné, že trénovaný, zdravý, fyzicky 
zdatný člověk, nastydne, dostane rýmu, angínu, 

či jinou, na první pohled banální nemoc. Prostě 
se to stane. A prostě se stane, že člověk chytí 
i  coronu, zkrátka pro to, že byl v blbou dobu 
na blbém místě a možná byl jeho organismus 
oslabený tím, že před tím absolvoval nějaký 
těžký trénink, psychicky náročnou situaci, a tak 
byl vhodným prostředím, pro tu mrchu, aby se 
v něm rozmnožila a dala mu co pro to.

Kdy se tedy vrátit po prodělání 
corony či těžší formě chřipky do tréninku?
 Většina běžců a běžkyň, bez ohledu zda běhat 
začínají, nebo už běhají delší dobu, používá 
nějaký druh sportesteru s  měřením tepové 

A FAKT NESPĚCHEJTE, 
TEDY JESTLI SI NECHCETE 
DÁT BRZO OPÁČKO 
V ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK!
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frekvence. Čím dál častěji s  jejím 
optickým snímáním. Proto není nijak 
obtížné zjistit, jaký má člověk běžný 
klidový tep. 

Jmenovitě u corony, se ví, že jsou 
při ní nejvíce zasaženy plíce, tedy 
dýchací systém. V případě, kdy jsou 
napadeny plíce, snižuje se jejich 
kapacita, dochází k menšímu přenosu 
kyslíku do krve. I kdyby se to stalo 
zdravému člověku, znamenalo by to 
okamžitě vyšší klidový tep, neboť 
tělo má i  v  klidu nějakou základní 
potřebu zásobení kyslíkem. Když se 
do krve v důsledku snížené kapacity 
plic, dostane do krve méně kyslíku, 
tělo má jedinou možnost, jak ho tam 
natlačit, a  to tím, že pumpa (srdce) 
začne rychleji pumpovat (pulzovat). 

Vrátit se do tréninku, by se pak 
člověk měl až ve chvíli, kdy se mu 
klidová tepová frekvence vrátí na 
hodnoty (+-5 tepů), které měl před 
nemocí.

Jak to bude dlouho trvat
Doba, za níž budete moci zase začít 
normálně trénovat, se dopředu nedá, 
bohužel, odhadnout a  to ani u těch, 
kteří před nemocí byli v  perfektní 
fyzické kondici a byli zdraví. Rozhodně 
se však vyplatí být trpělivý.

Tak dost teorie, podíváme se na to, 
jak by to mělo vypadat v praxi, abyste 
návrat neuspěchali, ale na druhou 
stranu se nebáli do toho zase skočit.

Jak se vrátit do tréninku 
po pauze trvající dva až pět měsíců
Míra zranění či závažnost nemoci, 
jež budou pro vás znamenat vysadit 
na dobu dvou až pěti měsíců, jsou 
už většinou takové, že vám nedovolí 
provádět nějaké alternativní formy 
tréninku. O to je pak návrat do 
běžeckého tréninku těžší a  je třeba 
mít velkou trpělivost, abyste jej 
neuspěchali. 

V případě takto dlouhého 
tréninkového výpadku je třeba 
zapomenout na všechno, co jste 
dělali v tréninku před ním. Nic z toho 
už vaše tělo nezvládne, budete muset 
začít takřka od píky, ale nebojte se, 
budete-li trpěliví, tak si vaše tělo 
začne poznenáhlu vzpomínat a vaše 
fyzická kondice půjde nahoru rychleji, 

než kdybyste opravdu začínali od 
0, tedy pokud byste nikdy v  životě 
nesportovali.

Rozhodující pro vás bude v první fázi 
naučit vaše svaly znovu zvládat zátěž 
a ve spolupráci s ostatními systémy 
těla vybudovat základní vytrvalost. 
Na to vám nejlépe poslouží chůze, 
indiánský běh, jogging, jízda na kole 
či aqua jogging.

Posilování byste si měli do vašeho 
tréninkového plánu zařadit 2x týdně, 
abyste svaly připravili na zvyšující se 
zátěž. Většina běžců na toto zcela 
peče, před očima mají jen jeden cíl 
a  to je: dostat se co nejrychleji do 
„svých“ tréninkových objemů, které 
byli zvyklí dávat před pauzou. A  to 
dělají velkou chybu, velmi dobře o 
tomto problému píše Rich Roll v knize 
hledání ultra, kdy i  on nejdříve tuto 
chybu udělal. Možná by stálo za to si 
přečíst z této knihy alespoň kapitolu 
„Zrození vytrvalosti“. Věřím, že pak se 
na tuhle problematiku začnete dívat 
jinak a  třeba zjistíte, že má Miloš 
v  lecčems pravdu, třeba v  tom, že: 
„Dobře trénované svaly jsou klíčem 
k  tomu, abyste mohli absolvovat 
větší objemy a zůstali při tom zdraví 
a nezranili jste se“. 

Jak trénovat první 2 – 4 týdny  
po pauze trvající 2 – 5 měsíců
V prvních dvou až čtyřech týdnech 
se nechte vést tím, co vám bude 
říkat vaše tělo, přičemž se připravte 
na to, že vás bude všechno bolet 
a budete mít třeba i lehkou svalovou 
horečku. Zdůrazňuji lehkou, 
protože to bude znamenat, že mu 
poskytujete efektivní tréninkové 
podněty. Pokud by ta horečka byla 
taková, že vám nedovolí spát, tak 
jste to přehnali. Lehká svalová 
horečka by vás měla postihovat 
skutečně jen v těch prvních týdnech 
po návratu do tréninku, pokud by 
tomu tak nebylo a  provázela by 
vás i dále, tak to znamená, že byť 
na začátku jste se dokázali držet 
v  tréninku zpátky, tak pak jste si 
začali nakládat víc, než je zdrávo, 
víc, než je prospěšné pro váš 
výkonnostní růst a vaše zdraví, což 
může znamenat, že brzo budete 
mít zase tréninkový výpadek. Takže 
si dobře rozmyslete, než do toho 
začnete zase bušit! 

Jak trénovat v 5. – 7 týdnu 
po pauze trvající 2 – 5 měsíců
Po prvních čtyřech týdnech, kdy 
jste se zaměřovali hlavně na obnovu 
funkce svalů, základní svalové síly 
a  celkové vytrvalosti si můžete 
konečně zase užívat radosti z běhu. 
Ale pozor, ještě vás nepustím do 
intervalových tréninků, v  těchto 
dalších třech týdnech (5. – 7. po 
pauze) budeme ještě stále běhat 
pomalu, ale prodlužovat vzdálenost. 
Úroveň tepové frekvence by měla 
být stejná, jaké jste dosahovali při 
dlouhých vytrvalostních bězích před 
pauzou, tedy na úrovni 75 – 80% TF 
max. I na dálku cítím vaší netrpělivost 
a  ve vzduchu položenou otázku: „A 
co tempo/rychlost, kdy budu moci 
začít pracovat na ní?“ 

Odpověď je jednoduchá: „Na 
rychlosti budete moci začít pracovat, 
až se dostanete při tepové frekvenci 
75 – 80% TF max na ty rychlostní 
hodnoty, kterých jste dosahovali 
před pauzou!“ Tím je řečeno i to, že 
někdo se může na tuto výkonnost 
dostat za 6 týdnů tréninku po pauze 
a  někdo třeba za 9. Takže ten údaj  
5. – 7. týdnů je spíše orientační, 
abyste měli určitou časovou 
představu, vždy však se spíš snažte 
ctít to, co vám říká vaše tělo, v tomto 
případě, co vám říkají údaje o tepové 
frekvenci a rychlosti, jíž běžíte. 

Trénink v 8. – 11. Týdnu 
po pauze trvající 2 – 5 měsíců
Nejdříve po osmi týdnech si začněte 
hrát s rychlostí, zařazujte do tréninku 
fartlek. Zprvu v mírnějších variantách, 
postupně můžete přidávat na délce 
a  množství zrychlených úseků či 
strmosti vybíhaných kopců.

12. týden a dále po 
pauze trvající 2 – 5 měsíců
Po dvanácti týdnech už by mělo být 
vaše tělo dostatečně připravené na 
to, aby bylo schopné zvládat trénink 
na té úrovni, jako před pauzou trvající 
dva až pět měsíců. Takže můžete 
začít trénovat tak, jak jste byli zvyklí 
trénovat, než vás výpadek postihl, 
můžete zkusit i něco nového, dosud 
nevyzkoušeného, třeba 30-20-10. 
Trénink vás bude bolet, ale na to jste 
určitě už zvyklí z dřívějška, ale co je 
hlavní, vydržíte-li nespěchat, vaše 
běžecká forma půjde rychle dopředu.
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Všichni běžci v určitém okamžiku chybovali, ať už při tréninku či v závodě. Ale někdy opakujeme ty samé 
chyby pořád dokola. Můžeme ale doufat, že se z těchto omylů poučíme a uděláme vše pro to, abychom se 
v budoucnu vyhnuli opakování stejných chyb. Přinášíme některé z těch nejčastějších a návod, jak se můžete 
vyhnout zraněním a dalším problémům.

1Nevhodné boty: Nošení staré 
běžecké obuvi nebo nošení 
běžecké obuvi nevhodné pro 
vaše chodidlo a styl běhu může 
vést k běžeckým zraněním.

už potřebují vyměnit.

2Příliš mnoho, příliš brzy:  
Mnoho běžců, dělá velikou 
chybu se začátečnickým „příliš 
mnoho“. Jsou tak nadšeni 
z běhání, že začnou běhat 

příliš mnoho kilometrů, příliš rychle a 
příliš brzy. Začnou se registrovat na 
spoustu závodů, aniž by odpočívali 

3Moc dlouhé kroky: Jednou 
z nejčastějších příčin 
běžeckých zranění je 
přehnaně dlouhý krok nebo 
dopad na patu nohy, která 

je nakročena příliš dopředu před 
tělo a mimo jeho těžiště. Někteří 
běžci se domnívají, že delší krok jim 
pomůže k vyšší rychlosti nebo lepší 
efektivitě běhu, ale to není pravda.  
Přehánění délky kroku je mrhání 
energií, protože při každém dopadu 
brzdíte. A také může vést ke zranění 
jako je zánět okostice. 

4Špatné držení těla: Někteří 
běžci houpají pažemi 
ze strany na stranu, což 
zvyšuje pravděpodobnost, 
že se budou hrbit a nebudou 

dýchat tak efektivně. Někteří 
začátečníci mají sklon držet ruce 
nahoře u hrudníku, zejména když se 
unaví. Ale tímto způsobem držení 

Řešení: Jděte do běžecké speciálky, 
kde odborní prodavači zhodnotí váš 
styl běhu a typ chodidla. Jakmile 
určí, zda máte pronační, supinační 
nebo neutrální došlap, doporučí 
vám vhodné modely bot. Jakmile si 
pořídíte ty správné běžecké boty, 
měli byste si také pohlídat, že je po 
každých 500 až 600 kilometrech 
vyměníte, protože opotřebené 
tlumení může vést ke zranění.  

Zhruba v polovině životnosti vašich 
bot možná pocítíte potřebu koupit si 
další pár, abyste je mohli střídat. Vaše 
běžecké boty vydrží déle, pokud jim 
dáte čas se navrátit do původního 
tvaru a řádně proschnout, než si je 
znovu obujete. Samozřejmé je také 
dobré mít nové boty pro porovnání  
s těmi starými, kdy lépe uvidíte, že 

a regenerovali. Mylně se domnívají, 
že „více je lépe“, pokud jde o běh. 
Výsledkem je, že si často zadělají 
na běžná běžecká zranění, jako je 
zánět okostice, běžecké koleno 
nebo ITB syndrom. V některých 
případech dojde rychle k vyhoření 
a úplné ztrátě zájmu o běh.  

Řešení: Dávejte si pozor, abyste 
nedělali dlouhé výpady dopředu. 
To je obzvláště důležité při seběhu 
kopce. Soustřeďte se na dopady 
na střed chodidla, přičemž je noha 
při každém kroku přesně pod vaším 
tělem. Krátké pohyby pažemi, které 
držíte u těla, jsou klíčem k udržení 
krátkého kroku blízko země. Zkuste 
udržet své kroky lehké a rychlé, jako 
byste běželi přes rozžhavené uhlíky.   

11 BĚŽECKÝCH CHYB, KTERÝCH 
BYSTE SE MĚLI VYVAROVAT

Řešení: Buďte, při plánování jak 
často, jak dlouho a jak daleko, více 
konzervativní, než byste si mysleli, 
že máte být, zejména ve svých 
běžeckých začátcích. Kilometry 
přidávejte postupně. Nezvyšujte 
svoji týdenní porci kilometrů  
o více jak 10%. 

Pokud   s běháním začínáte nebo se 
vracíte po dlouhé pauze, začněte 
nejprve chůzí a posléze přejděte na 
indiánský styl běhu prokládaný chůzí. 
Věnujte pozornost bolestem. Pokud 
se bolest při běhu zhoršuje, je to 
varovný signál, že byste měli zastavit. 
Naslouchejte svému tělu, zda nevysílá 
varovné signály. Pokud ano, pak vězte, 
že byste neměli běžet přes bolest.
Každý týden si udělejte alespoň jeden 
den volna, bez cvičení. Neopomíjejte 
odpočinkové dny – jsou důležité pro 
regeneraci a prevenci zranění.  Vaše 
svaly se budují a opravují právě ve 
dnech odpočinku. Takže pokud budete 
běhat denně, moc síly stejně nezískáte 
a naopak zvyšujete riziko zranění.
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rukou se unavíte ještě víc a nadto 
vám ztuhnou ramena a šíje. 

5Ztráta kontroly při seběhu: 
Někteří lidé mají, při běhu 
z kopce, tendenci se příliš 
naklánět dopředu, přehnaně 
protahovat kroky a běžet 

naprosto bezhlavě. Takový nesprávný 
seběh může vést ke zranění.

Řešení: Běžci musí věnovat pozornost 
tomu, co a kolik pijí před během a po 
tréninku. Zde je několik jednoduchých 
pravidel pro pití v návaznosti na běh:

• Hodinu před zahájením běhu zkuste 
vypít půl až třičtvrtě litru vody nebo 
jiné tekutiny bez kofeinu. V tomto 
okamžiku pít přestaňte, abyste 
během svého tréninku nemuseli 
odskakovat na záchod. Pokud chcete 
mít jistotu, že jste dostatečně 
hydratováni, můžete si dát ještě pár 
loků vody těsně před vyběhnutím.  

• Využijte svoji žízeň jako nápovědu, 
kdy během běhů pít. To se liší 
podle podmínek, ale běžci běžící 
tempem rychlejším než 5 min / 
km by měli pít každých 20 minut 
170 až 230 ml tekutiny a ti, kteří 
běží pomaleji, by měli každých 20 
minut vypít 120 až 170 ml. Během 
delších tréninků (90 minut a více) 
by některé z vašich tekutin měly 
být sportovní nápoje (jako je 
Gatorade), které nahradí ztracený 
sodík a další minerály (elektrolyty). 

• Po skončení běhu nezapomeňte 
doplnit tekutiny, buď vodou nebo 
sportovním nápojem. Pokud je vaše 
moč po běhu tmavě žlutá, musíte 
rehydratovat. Moč by měla mít 
barvu světle žluté limonády.

7Nevhodné oblečení: Někteří 
běžci se oblékají na trénink 
nevhodně. Berou si buď 
příliš mnoho nebo příliš málo 
oblečení pro dané povětrnostní 

podmínky, takže jim je nepohodlně 

a vystavují se riziku onemocnění 
způsobených přehřátím nebo 
chladným počasím.

Řešení: Pokuste se udržet ruce na 
úrovni pasu, přesně tam, kde by se 
vám měly lehce otírat o boky. Vaše 
paže by měly být v úhlu 90 stupňů,  
s lokty po stranách. Pažemi byste 
měli otáčet v ramenou (ne v  lokti), 
aby se houpaly sem a tam. Představte 
si svislou čáru rozdělující vaše tělo na 
poloviny - ruce by ji neměly překročit. 
Držte tělo ve vzpřímené poloze. Vaše 
hlava by měla směřovat vzhůru, záda  
i ramena rovná. Když jste na konci 
běhu unavení, je běžné se trochu 
nahrbit, což může vést k bolesti šíje, 
ramen a dolní části zad. Když cítíte, 
že se hrbíte, narovnejte se a vystrčte 
hrudník ven.   

Řešení: Nejlepší způsob, jak 
seběhnout z kopce, je mírně se 
naklonit dopředu a dělat krátké 
a  rychlé kroky. Nezaklánějte se  
a nepokoušejte se brzdit. Snažte se 
držet ramena jen mírně před sebou  
a boky pod sebou. Přestože je 
lákavé natahovat krok, vyhýbejte 
se velkým skokovým krokům, 
abyste omezili nárazy do nohou 
a vyvarovali se přílišné zátěže 
kloubů.

6Nedostatečný přísun tekutin: 
Mnoho běžců podceňuje 
množství tekutin, které ztratí 
během běhu a dostatečně 
nepije, protože se obávají 

píchání v boku. Výsledkem je, že trpí 
dehydratací, což může mít nepříznivý 
dopad na jejich výkon i zdraví.

Řešení: Je nezbytné nosit správný 
typ materiálu. Běžci by se měli držet 
technických tkanin, jako jsou DryFit, 
Thinsulate, Thermax, CoolMax, 
polypropylen a nebo hedvábí. Ty 
odvádí pot od těla a udržují vás  
v suchu. Je velmi důležité dát si pozor, 
abyste přímo na těle neměli bavlnu, 
protože jakmile navlhne, zůstane 
mokrá, což může být nepříjemné 
za teplejšího počasí a nebezpečné 
za chladného. Pokud máte na sobě 
bavlnu, je také pravděpodobnější, že 
vaši pokožku odře. V zimě si dejte 
pozor na to, abyste se neoblékli příliš. 
Při výběru oblečení, které si vezmete 
na běh, byste měli k aktuální teplotě 
přidat asi 10° C - to je tolik o kolik 
se zahřejete, jakmile se rozběhnete. 
V teplém počasí vybírejte volnější, 
světlé oblečení.

8 
Přetrénování: Někteří běžci, 
kteří trénují na konkrétní 
závody, jsou k sobě příliš 
tvrdí, běhají zbytečně mnoho 
kilometrů a nedopřávají 

si dostatek času na regeneraci. 
Předpokládají, že běh každý den jim 
pomůže k lepší kondici a zrychlení. 
Přetrénování je hlavní příčinou 
zranění a vyhoření běžců.

Řešení: Zde je pár rad, jak se 
vyhnout přetrénování:
• Přidávejte kilometry postupně.
• Dopřejte si pravidelné 
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odpočinkové týdny, kdy snížíte 
kilometráž na polovinu. A to každý 
čtvrtý týden. 

• Po náročném tréninku si dejte 
den volna. Odpočinkové dny jsou 
důležité pro vaši regeneraci  
a výkon. 

• Přidejte do svého rozvrhu několik 
jiných aktivit. Zařazení dalších 
činností kromě běhu zabraňuje 
nudě, pracuje s různými svaly  
a může vašim běžeckým svalům 
a kloubům dopřát potřebný 
odpočinek. 

Řešení: Zde je několik rad, jak 
nevystartovat příliš rychle:

• Nejlepší způsob, jak se vyhnout 
pokušení vystartovat příliš 
rychle, je záměrně běžet první 
kilometr pomaleji, než plánujete 
běžet ten poslední. Ale mějte na 
paměti, že za každou sekundu, 
o kterou běžíte v první polovině 
závodu rychleji, než byste 
měli, můžete ve druhé polovině 
závodu ztratit dvojnásobek času. 

• Zkontrolujte si, že jste ve správné 
části startovního pole. Nestartujte 
současně s těmi nejrychlejšími, 
protože je pravděpodobné, že se 
budete snažit s nimi držet tempo.  

• Začněte svůj závod v pohodlném 
tempu a po prvním kilometru si 

zkontrolujte svůj sporttester. 
Pokud jste předběhli plánované 
tempo, zpomalte. Určitě není 

• pozdě udělat korekci tempa po 
prvním kilometru. 

10Špatné dýchání: 
Někteří běžci neví, 
jak mají během běhu 
dýchat. Příliš mělké 
dýchání může vést  

k píchání v boku. 

Řešení: Tady jsou nějaké tipy na 
správné dýchání při běhu:

• Při běhu byste měli dýchat obojím, 
tedy jak ústy, tak nosem. Vaše 
svaly potřebují pro pohyb kyslík  
a nos sám o sobě prostě nedokáže 
dostatek kyslíku dodat. Musíte 
dýchat ústy, abyste ho měli dost.   

• Také byste se měli zaměřit na 
dýchání spíše do břicha, nikoli 
do hrudníku. Hluboké břišní 
dýchání vám umožní nasávat 
více vzduchu, což může také 
pomoci zabránit píchání v boku. 

• Vydechujte ústy a snažte se 
soustředit na plný výdech, který  
z plic odstraní více CO2 a na druhé 
straně umožní hlubší nádech. 

• Jako začátečník zkuste běžet 
rychlostí, kterou můžete snadno 
udýchat. Použijte „talk test“  
a zjistěte, zda je vaše tempo tak 
akorát. Měli byste být schopni 
mluvit v celých větách, aniž byste 
lapali po vzduchu. Tomu říká 
„konverzační tempo“. 

Pokud vám dochází dech, zpomalte 
nebo přejděte do chůze. Pokud cítíte, 
že vás začíná píchat v boku, znamená 
to, že nedýcháte pořádně. Když 
zvolníte, dýchací obtíže zpravidla 
samy od sebe odezní. Je to důsledek 
povrchního povrchního dýchání.

 

9 
Přepálený start: Pokud 
jde o závody na dlouhé 
vzdálenosti, jednou  
z největších chyb nováčků 
je, že vystartují příliš rychle. 

Většina běžců má alespoň jeden 
příběh o závodě, kdy se během 
prvních několika kilometrů cítili tak 
skvěle, že předbíhali své stanovené 
tempo, jen aby během posledních 
kilometrů narazili na pomyslnou zeď.

11Nesprávná výživa: Mnoho 
začínajících běžců 
podceňuje důležitost 
výživy, a to jak pro svůj 
běžecký výkon, tak pro 

své celkové zdraví. Co a kdy budete 
jíst před, v průběhu a  po běhu, má 
obrovský vliv na výkon a regeneraci.

Řešení: Snažte se sníst svačinu nebo 
lehké jídlo asi 1,5 až 2 hodiny před 
během. Vyberte si něco s  vysokým 
obsahem uhlohydrátů a  s nízkým 
obsahem tuku, vlákniny a bílkovin. 
Mezi příklady dobrého jídla před 
tréninkem patří banán a energetická 
tyčinka nebo miska cereálií se 
studeným mlékem. Abyste se vyhnuli 
zažívacím potížím, vyhýbejte se 
jídlům s vysokým obsahem vlákniny 
a tuků. 

Pokud běžíte déle než 90 minut, musíte 
doplnit spálené kalorie. V průběhu 
tréninku můžete doplnit sacharidy 
prostřednictvím sportovních nápojů 
nebo potravin jako jsou energetické 
gely, tyčinky, určené pro běžce na 
velké vzdálenosti. Po první hodině 
běhu byste měli doplnit zhruba 100 
kcal a pak dalších 100 kcal každých 
45 minut. Energii po tréninku doplňte 
co nejrychleji. Studie ukázaly, že 
svaly jsou nejcitlivější k obnově 
zásob glykogenu (uložené glukózy) 
během prvních 30 minut po cvičení. 
Pokud se najíte brzy po tréninku, 
můžete minimalizovat ztuhlost  
a bolest svalů. Nejspíš budete mít 
chuť na sacharidy, ale neignorujte 
ani proteiny. Dobrým poměrem pro 
jídlo po tréninku je 1/3 g ve prospěch 
sacharidů. Např. ovocno - jogurtový 
koktejl a čokoládové mléko jsou 
příklady dobrých pochoutek po běhu.

Při tréninku nedržte dietu 
s  nízkým obsahem sacharidů. 
Ve své stravě potřebujete určité 
množství sacharidů, protože jsou 
nejdůležitějším zdrojem energie pro 
vaše svaly a tím i pro běžce.
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Jak poznáte, co je pro vás zvládnutelné? 
Je to především o tom, kam vás vaše 
letní úsilí na začátku podzimní sezóny 
staví. Ti, kdo běhají, aby závodili, si 
vždy stanoví konkrétní cíl a podle 
toho, kolik času jim do startu zbývá, si 
připraví tréninkový plán. Zásadní však 
je zvolit si takový cíl, který je pro nás 
dosažitelný. Právě s tím bych vám chtěl 
letos na podzim trochu pomoct.

POKUD JSTE PŘES LÉTO: HLAVNĚ ZÁVODILI NA 
TRATÍCH 5 KM A 10 KM
Máte šanci na osobák v  1/2 maratonu 
a doběhnete i maraton. Z krátkých 
letních závodů máte připravené 
nohy na rychlý podzimní finiš. Rychlé 
běhání zatěžuje svalověkosterní 
soustavu, a tak připravuje organismus 
na náročnost tréninku zaměřeného 
na rychlé překonání delších distancí. 
Krátké závody navíc zvyšují kadenci na 
jakékoliv trati.

KLÍČOVÝ TRÉNINK: dlouhý běh s 
rychlým závěrem. Abyste si zachovali 
svou rychlost a mohli zvyšovat 
tréninkový objem, běhejte posledních 
25-40% dlouhého běhu ve svém 
závodním tempu na půlmaraton. Když 
se u toho budete cítit dobře, dělejte 
to takhle při každém dlouhém běhu. 
Budete-li však potřebovat 2-3 dny na 
regeneraci, rychle zakončujte jenom 
každý svůj druhý až třetí dlouhý běh.

KDYŽ JSTE PŘES LÉTO: 
BĚHALI 3-4x TÝDNĚ 6 KM A VÍCE
Máte šanci na rychlou desítku a 
doběhnete i půlmaraton. Nemáte 
naběhaný dostatek kilometrů na rychlý 
půlmaraton a nemáte dostatečnou 
rychlost na osobák na 5 km. Ale můžete 
potrénovat a zvládnout jakoukoliv trať 
až do půlmaratonu. Je-li vaším cílem 
něco rychlého, naplánujte si na závěr 
podzimní sezóny pokus o vylepšení 
svého osobního maxima na 10 km.

Podzimní trénink by měl být logickým pokračováním tréninku letního. Ať už jste přes léto závodili, 
odpočívali nebo se spíše proháněli s rodinou na kolech, vaše tréninkové a jistěže i závodní plány na 
podzim z toho musí vycházet.

JAK SPRÁVNĚ  
TRÉNOVAT NA PODZIM? Pavel Baběrád

KLÍČOVÝ TRÉNINK: fartlek. 
Ve fartleku nejde ani o čas, ani  
o rychlost. Zkuste 6-8x 1 minutu  
v tempu střídavě s 1 minutou 
volně. Rychlé úseky začněte ve svém 
závodním tempu na 10 km a jeden za 
druhým zrychlujte až na svou závodní 
rychlost na 5 km. Trénink postupně 
prodlužujte tak, aby celkový součet 
úseků v tempu dával 15-20 minut.

JESTLIŽE JSTE PŘES LÉTO: HLAVNĚ JEZDILI NA 
KOLE A PLAVALI
Zvládnete pětku a možná i desítku. 
Jste fit, ale ne dost na to, abyste 
mohli pořádně závodit. Vaše svaly 
a kosti nejsou schopny zvládnout 
to, co utáhnou vaše plíce a srdce, 
takže by se vám snadno mohlo stát, 
že to přeženete a zraníte se. Když 
závod, tak na krátké trati a v žádném 
případě ne nadoraz.
KLÍČOVÝ TRÉNINK: běh + cross-
training. Postupně měňte poměr běhání 
ke cross-trainingu ve prospěch běhání. 
První dva týdny běhejte 2-3x týdně  
v mírném tempu 15-20 minut a k tomu 
2-3 dny jezděte na kole, plavte nebo 

dělejte jiný vhodný doplňkový sport. Po 
dvou týdnech přidejte jeden den běhání 
a uberte jeden den cross-trainingu. 
Délku svých běžeckých tréninků 
postupně prodlužujte o 5-10 minut 
týdně, dokud nedosáhnete objemu, na 
kterém jste skončili na začátku léta.

POKUD JSTE NEDĚLALI NÍC
Začněte svižnou chůzí a technikou 
běhu 5:1, kdy pět minut pomalu 
běžíte a minutu jdete. Každý běžec 
a každá běžkyně potřebují čas od 
času přestávku. Pokud jste si tu svou 
vybrali tohle léto, buďte na podzim 
realističtí a spíše dělejte vše pro to, 
abyste se ve zdraví dobře připravili 
na závody v zimě.

KLÍČOVÝ TRÉNINK: prostě jen 
běh technikou 5:1, která později 
přejde do souvislého běhu. Po 
dvou týdnech si začněte přidávat 
po 5 minutách týdně. Bude-li 
vás po dlouhé pauze něco bolet, 
nepřidávejte nic, dokud se vaše 
zdravotní potíže samy neztratí 
nebo je nějak nevyřešíte.

48-64 km

16-32 km

32-48 km

O-16 km

Máte na rychlou  
5 km možná i 10 km

5 km použijte jako trénink 
rychlosti a 10 km jako 
vylaďovací závod pro 

půlmaraton s rychlým finišem 
v závěru sezóny.

Můžete na cokoliv 
od pětky po maraton 

(ten raději až na závěr 
sezóny).

Máte na 5 km 
možná 10 km
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KOLIK KALORIÍ MUSÍTE SPÁLIT, KDYŽ 
CHCETE ZHUBNOUT PŮL KILA?

I když tohle byla standardní premisa hubnutí, 
novější výzkum ukázal, že hubnutí je složitější, než 
naznačuje tento vzorec základního kalorického 
deficitu.

Koncept 3 500 kilokalorií
Myšlenka s deficitem 3 500 kilokalorií se poprvé 
objevila v roce 1958, kdy lékař jménem Max 
Wishnofsky publikoval dokument, ve kterém 
navrhoval, že vytvoření kalorického deficitu 
umožní zhubnutí půl kilogramu hmotnosti, které 

by se člověk zbavil. Tento nápad byl citován  
i v jiných studiích, stejně jako v tisících populárních 
článků o hubnutí.

Novější studie však tento základní vzorec 
zpochybnily. Vědci prokázali, že vytvoření 
kalorického deficitu způsobuje více než jen ztrátu 
tuku. Současně dochází i k úbytku (spalování) 
svalové hmoty. Jednou důležitou věcí, kterou si 
musíme uvědomit, je to, že tělesný tuk není jen 
tuk. Čistý tuk obsahuje přibližně 9 kcal/gram, 
což by znamenalo, že pro zhubnutí půl kilogramu 

Štěpán Horák

Pokud chcete zhubnout a snížit objem tělesného tuku, musíte spálit více 
kalorií, než zkonzumujete a vytvořit tzv. Kalorický deficit. Toho je obvykle 
dosaženo snížením příjmu kalorií a zvýšeným spalováním. Chcete-li zhubnout 
půl kila, musíte spálit ekvivalentní počet kalorií obsažených v tomto půl 
kilogramu. Obecnou radou již dlouho je, že musíte spálit o 3 500 kilokalorií 
více, než sníte, abyste zhubli o půl kila. Tohle je potřeba dodržovat po dobu 
jednoho týdne a následně musíte mít každý den deficit 500 kilokalorií. 
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tuku by se rovnalo přibližně 4 100 
kilokaloriím. Tělesný tuk je však 
směsí tuků, tekutin a bílkovin, a proto 
se odhaduje na 3 500 kilokalorií na 
půl kila. Skutečný kalorický obsah půl 
kila tuku tedy opravdu závisí na jeho 
složení, které se může lišit. Některé 
studie ukázaly, že půl kila tuku může 
obsahovat něco mezi 3 400 a 3 750 
kilokaloriemi. Protože tělesný tuk 
obsahuje bílkoviny, ztrácíte během 
hubnutí také svalovou hmotu. Berte 
na vědomí, že ztráta svalů může mít 
velmi významný dopad na váš celkový 
metabolismus.

Kalorický deficit
Podle hypotézy 3 500 kilokalorií by 
vytvoření deficitu 500 kcal denně mělo 
vést ke zhubnutí o půl kilogramu tuku 
za týden. Důkazy bohužel ukazují, že  
toto pravidlo výrazně nadhodnocuje, 
kolik kilogramů člověk ve skutečnosti 
díky deficitu zhubne. V krátkodobém 
horizontu může být vaše odbourávání 
tuků skutečně půl kila za týden. 
Se změnou složení těla a úpravou 
metabolismu se však rychlost hubnutí 
zpomaluje.

Ve skutečnosti výzkum National 
Institutes of Health (NIH) poukazuje 
na to, že základní výpočet deficitu  
3500 kilokalorií nezohledňuje, jak 
se váš metabolismus mění, když se 
snažíte zhubnout. Možná budete 
potřebovat ještě větší kalorický deficit, 
abyste v průběhu svého úsilí viděli 
skutečný úbytek váhy. Protože při 
ztrátě tělesného tuku ztrácíte také 
svalovou hmotu, váš metabolismus 
se začne zpomalovat, čímž se sníží 
rychlost spalování kalorií. Proto se 
občas během hubnutí dostanete do 
stavu, kdy cvičíte, ale úbytek hmotnosti 
se zastaví. V některých případech může 
dokonce nastat situace, kdy se tělo drží 
svých tukových zásob, což komplikuje 
hubnutí, navzdory tomu, že stále 
dodržujete kalorický deficit.

Jak dosáhnout  
kalorického deficitu
I když starý systém deficitu 3500 
kilokalorií nemusí být úplně přesný, je 
pravda, že hubnutí vyžaduje spalování 
více kalorií, než zkonzumujete. Pro 
dosažení tohoto kalorického deficitu 
můžete udělat několik věcí.

Snižte příjem kalorií
Snížení množství kalorií, které přijímáte 
během dne, může být důležitou 
součástí jakéhokoli plánu na hubnutí. 
Je však důležité poskytnout svému tělu 
palivo, které potřebuje k efektivnímu 
provozu.

Když kalorický příjem omezíte příliš, 
vaše tělo bude hladovět. To bude mít 
za následek zpomalení metabolismu  
a hubnutí bude obtížnější. Velmi striktní 
diety s malým množstvím kalorií se 
mohou projevit také úbytkem svalové 
hmoty, což může bránit další snaze  
o hubnutí. Jezte vyváženou stravu, a to 
 i při omezování kalorií. Pomáhá eliminace 
prázdných kalorií z nezdravého jídla  
a zaměření se na výživnou a vyváženou 
stravu.

Cvičení je důležitou součástí hubnutí, 
ale není to kouzelné zaklínadlo. 
Bezpečná a zdravá míra hubnutí je 
asi půl až jedno kilo týdně. Pokud je 
vaše hubnutí rychlejší, můžete kromě 
tuku ztrácet také příliš mnoho svalové 
hmoty. Množství spálených kalorií 
závisí na mnoha faktorech, včetně:

• Výběr aktivity
• Úroveň úsilí (rychlost, intenzita)
• Čas strávený cvičením
• Vaše hmotnost
• Váš momentální metabolismus

Například pro spálení 500 kilokalorií 
musíte uběhnout přibližně 8 km, protože 
průměrný běžec spálí asi 100 kcal na 
1,5 km. Pokud máte vyšší hmotnost 
nebo běžíte rychle, je pravděpodobné, 
že spálíte více. Pokud jste naopak 
lehčí nebo běžíte s nižší intenzitou, 
pravděpodobně spálíte méně.

Redukce kalorií v kombinaci s cvičením
Pokud nemáte čas ani energii na 
spalování 500 kilokalorií denně 
cvičením, můžete použít kombinaci 
redukce kalorií a cvičení. Pokud 
například při cvičení spálíte přibližně 
300 kcal každý den, budete muset 
snížit doporučený příjem kalorií o 200 
kcal denně. Kombinace snížení příjmu 
kalorií a těch spálených cvičením vám 
vytvoří potřebný deficit 500 kilokalorií 
za den.

Samozřejmě je důležité zjistit, kolik 
kalorií každý den potřebujete, protože 
dieta se 2000 kilokaloriemi od 

Amerického ministerstva zemědělství 
(USDA) je pouze doporučením. Pomocí 
kalorické kalkulačky můžete zjistit, 
kolik kalorií denně potřebujete.

Zrychlete spalování
Zkuste přidat silový trénink a trénink 
rychlosti do své tréninkové rutiny. 
Jednou z mnoha výhod silového 
tréninku je to, že budování větší svalové 
hmoty zvýší vaše spalování kalorií, a to 
jak při cvičení, tak při odpočinku. Pokud 
provádíte svůj silový trénink hned po 
náročném běžeckém tréninku, budete 
moci využít svůj následný odpočinkový 
den jako skutečný regenerační den.

Zvýšení příjmu bílkovin a zařazení 
pravidelného posilování vám může 
pomoci zhubnout, snížit úbytek svalů 
a naopak dokonce vybudovat větší 
svalovou hmotu. Protože sval vyžaduje 
více kalorií než tuk, zvýšení svalové 
hmoty také pomůže zrychlit váš 
metabolismus.

Nemusíte zvedat žádné těžké váhy, 
abyste získali výhody silového 
tréninku. Zkuste provádět několik 
jednoduchých cviků, jako je posilování 
středu těla nebo cviky pro dolní část 
těla, a to pravidelně několikrát týdně.
Cvičení s vysokou intenzitou vám také 
může pomoci v začátcích vašeho úsilí  
o hubnutí zvýšením spalování kalorií. 
Pokud nejste na tak namáhavá cvičení 
připraveni, zaměřte se během cvičení 
na krátké intervaly s vyšší intenzitou. 
Například můžete během svého 
cyklistického tréninku zařadit 30 
sekund s maximálním úsilím a poté na 
několik minut zpomalit. A tyto intervaly 
několikrát zopakovat.

Pár slov k tomu, jak se cítit dobře
I když staré pravidlo kalorického deficitu 
3 500 kilokalorií není úplně přesné, 
neznamená to, že je bezcenné. Osekání 
nebo spalování 500 kcal za den, nemusí 
vést přesně k půlkilu zhubnutého za 
týden, ale stále je dobrým výchozím 
bodem pro snižování hmotnosti. 
Nesoustřeďte se příliš na číslo na váze. 
Zkuste věnovat pozornost tomu, jak 
se cítíte celkově. K měření pokroku 
používejte jiná měření než hmotnost, 
jako jsou ztracené centimetry nebo jak 
vám padne vaše oblečení. Daleko méně 
se tím budete stresovat. 
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VIDEO : 6 DYNAMICKÝCH CVIKŮ PRO  
EFEKTIVNÍ WARM UP A COOL DOWN.

Přichází období, kdy teplé počasí a slunce na modré obloze vystřídá chlad, déšť a šedivo všude kolem.
Již jen myšlenka na to je depresivní a o to víc by to depresivnější bylo, kdyby se nám při běhu stalo nějaké 
zbytečné svalové zranění, které by nás vyřadilo z provozu minimálně na jeden měsíc. Zabránit tomu může 
poctivé protahování před a po výkonu honosně nazývané Warm up a Cool down.

Dobré zahřátí (warm-up) především rozšíří 
cévy, což má za následek, že se zvýší průtok 
krve. Tím se i zvýší teplota svalů a zlepší se 
jejich pružnost. Sníží se riziko napětí a natažení 
(v horším případě i natržení) svalu a zvýší se 
jejich připravenost na fyzické zatížení. Zároveň 
se vám lehce zvedne tepová frekvence a díky 
tomu se minimalizuje stres, kterému je srdce 
při započetí fyzické aktivity vystaveno.

Postupné uvedení organismu do klidové 
fáze (cool down – pozvolné snížení tepové 
frekvence a krevního tlaku) po tréninku, je 
stejně tak důležité. Příliš rychlé „zklidnění“, 
respektive rychlý pokles tepové frekvence 
a krevního tlaku, by mohl vést k bolestivým 
stavům hlavy, apod.

Doba zahřátí a zchladnutí by měla trvat 5 – 

10minut. Tato doba je závislá na vnější teplotě, 
intenzitě zatížení a samozřejmě vašich fyzických 
parametrech! Čím je však zatížení intenzivnější 
a okolní teplota nižší, tak tím by měla být doba 
zahřátí delší.

Není dobrý nápad hned bez jakéhokoliv rozehřátí 
začít protahovací cviky, stejně tak hned začít  
s rychlým během! To je špatně. Je třeba nejprve 
5 – 10minut provádět aerobní činnost (v našem 
případě to může být např. svižná chůze, klus 
– rozklus), aby se svaly uvolnily a postupně 
zahřály! V žádném případě nedoporučuji tuto 
fázi nějak uspěchat, spíše naopak! Mějte na 
paměti, že perfektní zahřátí, je velmi individuální 
proces. Můžeme k němu dospět jen osobní 
zkušeností a experimentováním. Zkoušejte co 
je pro vás nejvýhodnější, respektive, co váš 
organismus nejlépe připraví na fyzickou zátěž.

Štěpán Horák
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Jak jednotlivé cviky provádět?
Cvičte po dobu 30 až 90 sekund a mezi jednotlivými cviky si podle potřeby odpočiňte. Nezapomeňte zhluboka a 
správně dýchat. Soustřeďte se na nádech a výdech při každém protažení. Pomocí výdechů se přesouvejte hlouběji 
do protažení a snažte se vydechovat do míst, která se vám zdají napjatá. Tyto cviky můžete provádět hned po 
běhu, popř. po jiné sportovní aktivitě, po dlouhém dni nebo kdykoli, když na sobě cítíte potřebu protáhnout se. Na 
následujících videích jsme předvedli každý cvik, abyste mohli napodobit správnou techniku provedení. K těmto 
cvikům nepotřebujete žádné extra vybavení, stačí jen podložka a na poslední dva cviky ještě křeslo nebo židli.

1. BĚŽECKÝ VÝPAD Z POZICE PSA
Jak to funguje: Tlačte paty k podlaze a snažte se udržet hrudník 
mezi pažemi, hlavu v protažení. Tímto uvolňujete ramena, záda  
a chodidla. Při navazujícím výpadu zase protahujete o 360 stupňů 
dolní část těla, především hýždě a kyčle. Jak na to: Začněte na 
všech čtyřech, ramena držte nad zápěstími a kolena pod boky. 
Zvedněte boky nahoru a dozadu tak, abyste s tělem vytvořili tvar 
obráceného V- střecha (pozice psa) .Zapřete jednu, pak druhou 
patu do podlahy, abyste vyšlápli nohy s mírným pokrčením  
v každém koleni. Stiskněte hrudník mezi rameny. Poté vykročte 
pravou nohou vpřed a levé koleno spusťte na podložku. Dále 
spusťte pravé předloktí na podložku, rovnoběžně s nohou. Poté 
zatlačte zpět na pravou ruku, zvedněte levou nohu a vykročte 
zpět do polohy střechy. Opakujte na druhé straně. Tyto dvě 
polohy střídejte.

2. HLUBOKÝ DŘEP
Jak to funguje: Tato verze hlubokého dřepu pomáhá 
protáhnout ztuhlé boky a hýždě. Cvičení hlubokého dřepu, navíc  
s pohupováním dopředu a dozadu, umožňuje rozhýbat boky  
a zároveň procvičuje vzpřímené držení těla. Jak na to: Postavte 
se tak, abyste stáli rozkročeni s chodidly o trošku více, než je 
šířka vašich ramen, špičky mírně vytočte ven. Spusťte boky dolů 
a dozadu, abyste se dostali do pozice hlubokého dřepu. Váhu 
mějte na patách, boky nízko nad zemí a trup vzpřímený. Dlaně 
spojte před hrudníkem jako byste se modlili. Lokty se dotýkají 
vnitřní strany kolen. Ramena stáhněte dolů a dozadu. Pro 
hlubší protažení přitiskněte lokty ke kolenům. Přenášejte váhu 
ze strany na stranu a pak dopředu a dozadu, abyste protáhli 
svaly kyčlí. Pokud máte pocit, že pozici neudržíte, postavte se. 
Dvakrát se zhluboka nadechněte a poté cvik zopakujte.

Inzerce



https://www.bezec.eu/pb/
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3. POZICE ŠKORPIÓNA NA ZEMI
Jak to funguje: Tzv. pozice škorpióna je skvělý dynamický pohyb, 
který pomáhá uvolnit celé tělo. Podporuje také rotaci hrudní/
horní páteře. Jak na to: Lehněte si čelem k zemi, ruce položte 
těsně vedle ramen a dlaně přitiskněte k podložce. Natáhněte 
pravou ruku na pravou stranu, pak pokrčte levé koleno, přeneste 
ho pohybem zpět, přes tělo tak, abyste kyčlemi směřovali vzhůru. 
Přetočte se do poloviny těla, levou nohu položte na druhou 
stranu pravé nohy, koleno směřuje ke stropu. Udělejte pauzu, pak 
se přetočte zpět, vraťte se na břicho - levou nohu natáhněte zpět 
na podlahu a pravou ruku položte zpět za rameno. Opakujte to 
samé na druhé straně. Pozice střídejte.

4. PŘITAHOVÁNÍ HÝŽDÍ
Jak to funguje: jedná se výborný strečink zejména po 
rychlostním tréninku, při kterém protáhnete vnitřní stranu 
stehen, boky a chodidla. Zaměřte se na správné provedení cviku. 
Dodržujte pomalý a postupný pohyb. Tento cvik vám umožní  
v krátkém časovém úseku dosáhnout hlubšího protažení, které 
pomáhá snížit bolestivost a zlepšit flexibilitu. Jak na to: Začněte 
v kleku s rameny položenými nad zápěstím, kolena pod boky, 
špičky nohou zapřené do podlahy. Natáhněte pravou nohu do 
strany a narovnejte koleno. To je vaše výchozí pozice. Postupně  
a pomalým pohybem vzad opřete boky o levou patu. Vraťte se do 
výchozí polohy. Opakujte. Poté vyměňte strany.

INTERVALY MOHOU ZVRÁTIT NĚKTERÉ 
PROJEVY STÁRNUTÍ SVALŮ U ŽEN
Nový výzkum ukazuje, že změna struktury těla nemusí trvat moc dlouho. Vědci odhalili, že 20 minutový 
intervalový trénink může u žen po menopauze pomoci zlepšit jejich kondici, snížit tělesný tuk a zvýšit 
objem svalové hmoty. Objem takto získané svalové hmoty byl, podle vědců, podobný tomu, jaký byste 
zaznamenali v silovém tréninku. Ukázalo se, že cvičení bez dynamických prvků nemá stejný efekt.

Díky klesající produkci estrogenu je 
menopauza obvykle doprovázena 
trojicí nepříjemných tělesných změn: 
pokles objemu svalové hmoty, zvýšení 
tělesného tuku, zejména v oblasti 
břicha, a snížení aerobní kondiční 
aktivity. Výsledkem je, že ženy po 
menopauze, které mají nadváhu, mívají 
vyšší riziko vzniku inzulínové rezistence 
– což je stav, kdy vaše buňky nemohou 

z krve tak lehce absorbovat cukr a to 
vede ke zvýšení jeho hladiny v krvi a ke 
zvýšení rizika vzniku diabetu – a také 
kardiovaskulárních chorob. 

Dobrou zprávou však je, že tyto změny 
nemusí být nevyhnutelné. Podle 
nové studie, zveřejněné v časopise 
Menopause, může mít významný 
účinek i zdánlivě nevýznamné množství 

intervalového tréninku. Předchozí 
výzkum prokázal význam tréninku 
intervalových sprintů pro snížení 
objemu tuku a získání svalové hmoty 
u mladších mužů a žen. Takže vědci 
chtěli zjistit, zda to samé platí i pro 
starší ženy. Vybrali skupinu 40 žen po 
menopauze a rozdělili je na dvě skupiny 
- „cvičební“ a „sedavou“. Cvičební 
skupina se zúčastnila osmitýdenního 
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5. PROTAŽENÍ ČTYŘHLAVÉHO STEHENNÍHO SVALU 
Jak to funguje: tento cvik vám zajistí hluboké protažení 
čtyřhlavých svalů a kyčelního kloubu. Pokud chcete tento 
strečink posunout o úroveň výše, je potřeba, abyste ohýbali 
hýždě a hamstringy protahované nohy - tedy té, která je opřená 
kolenem o zem.Jak na to: klekněte si zády před židli, křeslo nebo 
třeba gauč. Vykročte levou nohou vpřed, koleno pokrčte o 90 
stupňů a držte přes kotník, chodidlo mějte přitisknuté k podlaze. 
Špičku pravého chodidla položte na horní část židle. Ruce držte  
v bok nebo před hrudníkem, podle toho, co je pro vás pohodlnější. 
Pánev vysuňte mírně dopředu a zapojte pravý hýžďový sval  
a celý střed těla. Posuňte boky vpřed. V této pozici chvíli vydržte. 
Uvolněte se a vyměňte strany.
 

6. PROTÁHNUTÍ "V MODLITBĚ"
Jak to funguje: Jak to funguje: další skvělý strečink, který uvolní 
střední a dolní část zad a zlepší rozsah pohybu bederní páteře. Je 
vhodné ho zařadit před a po dlouhém běhu. Jak na to: klekněte 
si před židli, gauč nebo křeslo. Předkloňte se a položte lokty na 
židli. Dbejte na to, aby se opíral i kraj tricepsu. Sklopte hlavu 
tak, aby se téměř dotýkala přední části židle, a ruce sepněte 
za hlavou. To je výchozí poloha. Zatlačte sepnuté ruce směrem 
dozadu. Poté je zvedněte zpět do výchozí polohy. Opakujte 
několikrát.

programu s tréninkem sprintu, který na 
cyklotrenažéru trval celkem 20 minut 
- skládal se z 8 sekundových sprintů 
a 12 sekundového šlapání s nízkou 
intenzitou – a to třikrát týdně. Což je 
dohromady jen osm hodin cvičení. Do 
konce programu, ženy v této skupině, 
přibraly průměrně 0,7 kg svalů na nohou 
a trupu, ztratily asi 0,36 kg tělesného 
tuku a zvýšily aerobní zdatnost o 12 
procent. V „sedavé“ skupině nedošlo k 
žádné změně.

Výzkum prokázal, že  nárůst svalové 
hmoty je srovnatelný s účinky silového 
tréninku. Ale sprinty nabízejí rychlejší 
možnost nárůstu svalové hmoty  
v oblasti trupu a nohou, ve 
srovnání s posilováním, které by 
vyžadovalo více času pro dosažení 
podobných výsledků. „Pokud 
jde o  mechanismus, ten není 
jasný“, dodala. Pravděpodobně 

však jde o velké zvýšení syntézy 
mitochondriálních a myofibrilárních 
proteinů v nohách, díky sprintu na 
kole a zvýšení syntézy proteinů  
v trupu, díky konstantní izometrické 
kontrakci - ty obě pomáhají při 
růstu svalů. (Pozn. red.: Izometrická 
kontrakce je činnost svalu, při které 
sval nemění svoji délku, ale napětí.) 
Pokud nejste fanouškem sprintu, 

můžete dosáhnout stejných výsledků 
zvětšením vzdálenosti při dalším běhu? 

„Pravděpodobně ne. Bylo prokázáno, 
že intervalové sprinty vedou k mnohem 
větším zdravotním přínosům, ve srovnání 
s aerobním cvičením (jako je běh ve 
vyrovnaném tempu) nebo s  klidnými 
procházkami, a to za mnohem kratší 
dobu," uvedla.





50

WWW-BEZEC.EU ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022

   |   BĚH

 | Jaké jsou výhody chůze na páse, když jdete "do kopce" oproti běhu po rovině?

JAKÉ JSOU VÝHODY CHŮZE  
NA PÁSE, KDYŽ JDETE "DO 
KOPCE" OPROTI BĚHU  
PO ROVINĚ?

Sociální sít TikTok zaplavila smysl dávající výzva s názvem 12-3-30. Jedná se o skutečný masakr, 
který jen málokdo dokáže dát až do konce. V našich končinách jsme limitováni už tím, že naprostá 
většina běžeckých pásů určená pro domácí použití končí na sklonu 10%. Už jen to je fakt hustý 
vydržet, byť jen 10 minut, natož půl hodiny. Na druhou stranu neznám nic lepšího, bezpečnějšího a 
učinnějšího  na hubnutí, než je chůze na pásu do kopce, zejména pro lidi s větší a velkou nadváhou 
nebo lidi po úraze, kteří se vracejí k běhu. Samozřejmě ne v tomto extrému! A když se o tom tak 
mluví, proč neudělat srovnání s během?

Štěpán Horák

Díky cvičení 12-3-30, které začátkem roku 
ovládlo TikTok, se chůze do kopce na běžícím 
pásu dostává do obliby. Tento trénink zahrnuje 
chůzi ve sklonu 12 % rychlostí 5 km (v originále 
3 mil a proto místo 3 budeme uvádět 5) za 
hodinu a to vše po dobu 30 minut. 

Ať už cvičení 12-5-30 děláte, nebo jste jen 

jednoduše zvědaví, jakou kondici získáte, když 
si na běžeckém pásu zvýšíte sklon, nebo když 
si najdete nejbližší kopec, na který se můžete 
vydat, přečtěte si následující řádky.

Existuje spousta důvodů, proč běžci zařazují 
pomalejší chůzi do strmého kopce. Abychom vám 
vysvětlili výhody chůze do kopce oproti běhu  
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a co tím získáte, když tento trénink 
přidáte do svých tréninkových 
struktur. Konzultovali jsme toto 
téma s našimi spolupracujícími 
odborníky a výsledek si můžete 
přečíst právě na následujících 
stránkách. Zároveň jsme pro úplné 
začátečníky sestavili tréninkový 
plán na 8 týdnů, který je dokonale 
připraví na další level a tím je běh!

CHŮZE DO KOPCE VS. BĚH.
Když srovnáte chůzi do kopce  
a běh, mají mnoho společných výhod.

Vyšší kardio aktivita
Pro začátek si je třeba uvědomit, 
že především chůze se sklonem 
je základní kámen pro každého, 
kdo se rozhodl změnit svůj život 
a rozhodl se začít něco dělat se 
svým tělem. Možná vás napadne 
proč. Odpověď je snadná. Jednak 
se vám při chůzi do kopce zvyšuje 
vaše tepová frekvence a to má vliv 
na posilování srdce, ale nezvyšuje se 
až tak, jako při pomalém běhu a vy 
maximalizujete spalování tuku jako 
zdroj energie pro váš pohyb. Ano, 
chůze do kopce je likvidátor vašich 
tukových polštářků!

Obecně platí, že běh je daleko 
intenzivnější pohyb, než chůze po 
rovině a to nejen co se týká rychlosti, 
ale i výrazně vyšší tepové frekvence 
a tím pádem menším procentem 
zdroje tuku jako paliva. 

To platí za předpokladu, že obě aktivity 
provádíte na stejném terénu. Jakmile ale 
začnete stoupat do kopce, zvyšuje se 
odpor a vaše srdce a plíce musí pracovat 
intenzivněji, aby stačily zásobit svaly krví  
a kyslíkem. 

Pokud běžíte po rovině, pohybujete 
se v rámci stejné výšky především  
v horizontálním směru. Pokud ovšem 
zvolíte chůzi do kopce, tak tam 
už musíte zamakat a nastoupáte 
poměrně velké množství výškových 
metrů - takže se pohybujete spíš 
vertikálním směrem. 

A každému je jasné, že když jdete 
směrem vzhůru, musíte překonávat 
gravitaci a to je vždy náročnější 
pohyb, než když jdete lážo plážo 
po rovince nebo dokonce i když po 
rovince běžíte!

Navíc, při běhu v rámci mechaniky 
pohybu, dochází k nárazu a odrazu od 
země a tato harmonie vytváří takřka 
pružný pohyb svalů a šlach, což je 
velice efektivní pro pohyb vpřed. 
Při chůzi do kopce nedisponujete 
výhodou pohybu vpřed, takže vaše 
srdce pracuje daleko intenzivněji, 
protože musí pumpovat daleko více 
krve, aby zásobilo svaly při pohybu 
směrem vzhůru a to přináší daleko 
vyšší kardiovaskulární přínos, který 
se svou tepovou frekvencí bude 
odpovídat regeneračnímu běhu po 
rovině.

Zlepšení svalové síly
Běh po rovině a chůze do prudkého 
kopce má jednu společnou věc.  
K udržení tempa je zapotřebí velké 
svalové síly. Jinými slovy, pokud vás 
trápí tvar a slabost vašich nohou  
a případně i tuk uložený na zadku, 
či stehnech, mám pro vás skvělou 
zprávu. Pokud začnete s chůzí do 
kopce, do dvou měsíců se vám 
výrazně vykreslí svaly na předních 
straně stehen (kvadricepsy)  
a současně i svaly na zadní straně 
stehen (hamstringy).

Nesmíme zapomenout na "fóbii" 
mnoha žen a to velké hýžďové 
svaly. Samozřejmostí je posílení i 
lýtkových svalů (triceps surae, soleus 
a gastrocnemius), holeních svalů  
a kdo by to byl řekl i svalů břišních. 
Čím pravidelněji budete chodit do 
kopce, tím více se vám budou svaly 
zpevňovat a obecně mizet i tuk.

Rád bych zde vyvrátil jednu demagogii 
velice často používanou a ještě  
k tomu znějící logicky. Když budeš 
cvičit břicho, zhubneš břicho. Když 
budeš cvičit zadek, zhubneš zadek. 
Bohužel to není až tak úplně pravda. 
Každým cvičením jednotlivých partií 
posilují jejich svaly jako reakce na 
způsobenou zátěž. Ale tuk mizí podle 
vašich genetických dispozic a ne tam, 
kde byste chtěli, aby mizel jako první. 
Můžete si všimnout, že vždy naberete  
jako první na stejných partiích  
a naopak jako poslední vám hubnou 
přesně ty, které chcete, aby byli mezi 
prvními. Proč je to tak ví jen Bůh, 
evoluce a vaše genetické předpoklady.

Tak a zpět k tématu. Chůze do kopce 
mění aktivaci svalů, které používáte. 

Mohlo by vás napadnout proč? 
Odpověd je jednoduchá - protože 
se rozšiřuje rozsah úhlů, pod kterými 
pracují kyčle, kolena a kotníky. 

Při chůzi do kopce se totiž více 
zapojují kvadricepsy a hýžďové svaly, 
protože koleno se musí dostat výše 
před tělo, než při chůzi po rovině  
a tyto hýžďové svaly se musí sakra 
namáhat, aby vás udržely v pohybu 
směrem vzhůru. Mezitím se víc 
aktivují lýtka, protože kotník je ve 
stoupání více dorzálně ohnutý (tedy 
ve směru od prstů až k holeni). Pokud 
makáte poctivě, tak vám slibuji, že to 
poznáte - začnete cítit "pálení" právě 
v těchto svalových partiích.

A na rozdíl od chůze nebo běhu 
po rovině, vás chůze do kopce nutí 
posouvat tělo dopředu a současně 
nahoru a to vyžaduje sakra moc 
energie a drahocenné síly.

Zvýšené spalování kalorií
Chůze do kopce společně s během 
také garantují výrazně vyšší spalování 
kalorií. Přičemž tu je jeden zásadní 
rozdíl. Zatímco při chůzi do prudkého 
kopce spalujete v naprosté většině 
případů významně tuk, tak při běhu do 
kopce skoro jistě výhradně jen svalový 
glykogen. Tím pádem chůze do kopce, 
z pohledu hubnutí, má u nás za 1.

Protože se při běhu obě nohy 
odrážejí od země, je považován za 
aktivitu s vysokou zátěží. Obecně 
platí, že při vysoce intenzivních 
aktivitách se spaluje více kalorií než 
při nenáročných, jako je chůze nebo 
jízda na kole. 

Chůze do kopce  při rychlosti 5-6 
km/hod zapojuje svaly na nohou  
v takové míře, že celkové spalování 
kalorií je podobné jako při běhu na 
rovině při cca 9 km/hod a podobná 
je i TF. Jen s tím rozdílem, že je jiný 
poměr energie plynoucí z oxidace 
tuků a svalového glykogenu. A právě 
odtud se bere známá fráze - není 
kalorie jako kalorie. 

Rozdíly mezi chůzí a běháním do svahu
Zásadní rozdíl mezi chůzí do kopce 
a během je v mechanice pohybu. 
Při běhu musí být vždy obě nohy ve 
vzduchu v rámci letové fáze. Pokud 
je vždy jedna noha na zemi jako 
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stojná, jedná se o chůzi. Dalším 
rozdílem je, že běh na rozdíl od 
chůze, vždy způsobuje náraz těla 
na podložku, který odpovídá zhruba 
8x vaší váhy. Takový seběh kopce se 
rovná přímo masakru a lecjaký běžec, 
milující běhání v horách, by vám mohl 
vyprávět své. U chůze nic takového 
neexistuje a je lhostejné, zda jdete 
rovně, do kopce či po rovině.

A právě toto je klíčový a rozhodující 
důvod, proč lidé s velkou nadváhou 

by měli vzít rozum do hrsti a ať je 
běh sebemodernější a IN, tak raději 
začít redukovat svoji hmotnost 
chůzí do kopce na běžícím pásu. Tím 
minimalizují možnost zranění, daleko 
efektivněji budou spalovat tuk  
a vybudují potřebné základní kameny 
své budoucí aerobní vytrvalosti, než 
kdyby rovnou začali s během. 

Protože v opačném případě bych 
všem doporučoval, aby si předem 
načetli veškeré dostupné  články  

 
o problémech s kyčlemi, koleny, záněty 
okostnice a namoženými lýtky. Pokud 
jim zbyde čas, také i o chronickém 
zánětu achylovy šlachy a to za 
předpokladu, že si předtím načetli 
článek, jak super je běh přes přední 
část chodidla nebo, nedej Bože, potkali 
minimalistického vyznavače běhu.

Je potřeba si uvědomit, že běh není 
jen rychlá chůze, ale úplně jiná forma 
pohybu, při kterém je odlišná doba 
kontaktu chodidla se zemí a doba 
švihu nohy. Krok  je delší, těžiště 
těla jinak posazené a hlavně, jak 
jsme již řekli, zažíváte letovou fázi  
s dopadem. Naopak, pokud máte 
ideální váhu, posílené svaly, šlachy  
a zpevněný střed těla, můžete čerpat 
z výrazné výhody běhu. V porovnání 
s chůzí totiž můžete být výrazně 
rychlejší a to díky daleko vyšší 
kadencí a       intenzitě, než při chůzi 
do kopce. Tím se zároveň zásadně 
zlepší vaše běžecká kondice. 

Nenechte se ovšem mýlit. I barák 
stavíte od základové desky a ne od 
střechy. Takže pokud chcete něco 
urychlit, rychle na to zapomeňte.

Pokud běháte do kopce, vaše srdce 
pracuje s daleko vyšší tepovou 
frekvencí a dostanete se do 
anaerobního pásma a zcela 100% 
překonáte laktátový práh. To vede 
k následnému zakyselení svalů 
kyselinou mléčnou (laktátem). Právě 
zde začíná to správné mentální 
cvičení, kdy odoláváte hlavě, která 
vám říká: "Kašli na to, zvolni." Jinými 
slovy trénujete svůj boj s únavou  
a učíte tělo v tomto stavu pracovat a 
tím oddalovat i tzv. náraz do zdi, neboť 
tak, jak posouváme pomalým během 
aerobní práh, můžeme posunout i ten 
laktátový a oddálit  únavu. To se nám 
při chůzi do kopce pravděpodobně 
nestane a pokud ano, jsme na tom 
opravdu hodně špatně.  

Pokud překonáte období chůze  
a dostanete se do fáze pomalého 
běhu po rovině, evoluce pro vás 
připravila následující benefity. 
Běh pomůže vytvořit o trochu více 
mitochondrií a pro změnu o významně 
více zvětšit ty stávající. Jedná se 
vlastně o malé elektrárny s jinou 
DNA než máme, neboť evolučně se 

JAK TO DOPADLO VE SKUTEČNOSTI?
Musím se přiznat k jedné věci, sám jsem byl zvědavý jak to dopadne. Můj pás má sklon jen do 10%, 
takže maximum bylo dané. Prvních 15 minut bylo v celkem v pohodě jakoby nic, od 20. minuty 
jsem se začal mírně potit a od 25. minuty ze mě lilo jako bych byl v sauně. Ke konci jsem již lehce 
cítil nohy, ale myslím, že dalších 30 minut bych ještě dal. Jako rozhodce jsem použil platformu 
POLAR, jejíž hrudní pás H10 je brán jako zlatý standard v měření tepové frekvence a to samé lze říci  
i o jejich algoritmech. Takže, jak to dopadlo? Chůze: Převážnou většinu času jsem se pohyboval 
na hranici 70% TFmax s maximem 75% TFmax, během 30 minut jsem spálil 328 kcal, z toho 151 kcal přímo  
z tuku, což vůbec není špatný výsledek. Běh měl podobný průběh jako chůze, jen s tím rozdílem, že 
pás měl nulový sklon. Průměrná tepová frekvence byla již 77% TFmax s maximem 81% TFmax, spálil jsem  
377 kcal, z toho z tuku jen 128 kcal.  Z výsledků je zřejmé, že vítězem pro hubnutí je chůze do kopce  
a zároveň, že pro hubnutí je rozhodující rčení - čím víc v aerobním pásmu jsem, tím víc tuku spálím!

Tento graf vyjadřuje vývoj tepové frekvence při chůzi 5 km/hodinu sklonu 10% a době trvání 30 minut

Tento graf vyjadřuje vývoj tepové frekvence při běhui 8.5 km/hodinu sklonu 0% a době trvání 30 minut

▼

▲
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naše tělo stalo hostitelem přátelské 
bakterie, se kterou udělalo dohodu. 
V každé svalové buňce našeho těla 
jsou tisíce až desetitisíce těchto 
mitochondrii, kde přeměňují kyslík na 
adenosintrifosát (ATP) neboli energii. 
Více mitochondrií znamená větší 
potenciál energie pro běh. Pokud 
vás téma mitochondrie víc zajímá 
klikněte ZDE

Běh také zvyšuje hustotu kapilár ve 
svalech. Kapiláry jsou krevní cévy,  
v nichž probíhá výměna plynů - přenos 
kyslíku a oxidu uhličitého z dýchání. 
Zvýšení hustoty kapilár umožňuje 
svalům přijímat více kyslíku a naopak 
vylučovat více odpadních produktů  
v podobě oxidu uhličitého.

Může chůze do kopce  
zapadnout do vašeho tréninku?
Svižná chůze do kopce a je jedno 
zda na pásu (má to výhodu, když  
v okolí není kopec) nebo do nějakého 
krpálu, může sloužit jako doplněk 
nebo náhrada běhu. Záleží na vašich 
cílech a na tom, v jaké fázi svého 

běžeckého životního cyklu se zrovna 
nacházíte.

Jak přidat chůzi do kopce do  
běžeckého programu pro začátečníky?
Začátečníci, kteří se snaží běhat 
pravidelně, mohou mít užitek ze 
střídání klasického běžeckého 
tréninku s tréninkem chůze do 
kopce, aby si vybudovali svoji 
fyzickou kondici a ještě více posílili 
již zmiňované svalové struktury. 
Nejlepším způsobem je začít s chůzí 
do kopce a pak postupně přecházet 
na běh pomocí běžecké techniky 
5:1. Vaše kondice se bude postupně 
zlepšovat a svaly, klouby a vazy si 
budou zvykat na tuto formu zátěže. 
Pokud jste úplní začátečníci, tedy pokud 
jste více než rok nedodržovali žádný 
program chůze nebo běhu, zkuste náš 
tréninkový plán v závěru článku.

Jak mohou zkušení běžci zařadit  
do svého tréninku chůzi do kopce?
Pro zkušenější běžce může být chůze 
do kopce skvělým způsobem, jak si 
zpestřit trénink a dopřát kloubům 

odpočinek od rutiny na silnici. 
Vyzkoušejte v tréninkovém plánu místo 
lehkého běhu chůzi do kopce na pásu 
s rychlostí 6-6,5 km/hod na 60 min 
do stoupání 10% a uvidíte, že to není 
žádná procházka rájem. Pokud je vaším 
cílem běhat závody v kopcích nebo  
v členitém terénu, neznám lepší začátek 
pro zahájení této běžecké kariéry.

Závěrečné informace o výhodách  
chůze se sklonem oproti běhu
Chůze do kopce posiluje svaly, zlepšuje 
kondici a spaluje kalorie především 
pomocí oxidace tuku. Důležité  
v tomto případě jsou i vaše cíle. Pokud 
potřebujete zhubnout a zároveň vás 
zatím neoslovuje běh nebo máte 
opravdu takovou váhu, že by pro vás 
mohl být dokonce škodlivý,  je chůze do 
kopce na pásu ta nejlepší možná volba, 
která vás může napadnout. A věřte, 
pokud zvládnete toto, čeká na vás 
vášeň, které říkáme běh. Budete běhat 
s radostí, chutí a především bezpečně. 
A to stojí za ta propocenátrička, která 
zpočátku při chůzi do kopce na běžícím 
pásu jistě propotíte.

Tréninkový plán si klade několik 
cílů, které jsou klíčové pro váš 
budoucí trénink. Nejdůležitější je 
získat pravidelný pohybový rytmus, 
který zhruba po 3 týdnech vyvolá 
přirozenou potřebu se hýbat.  
Dalším benefitem je odblokování  

a rozpumpování vaší lymfy a výrazně 
tím pomůže snížit zadržování vody 
v těle. V neposlední řadě  připraví  
i dolních končetiny pro budoucí běh, 
protože se posílí všechny potřebné 
svalové skupiny. Trénovat budeme 
5x týdně s počáteční rychlostí  

5 km/hod, kterou v závěru navýšíme 
na 6 km/hod. Odpočinkové dny 
budou pondělí a pátek, které jsou 
určeny pro regeneraci. Tréninkový 
plán je na 8 týdnů. Procento sklonu 
přidáváme vždy po 6 minutách.

TÝDEN PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

I. VOLNO 18 min, rychlost 5km
1%, - 3% 

18 min,  
rychlost 5km

18 min, rychlost 5 km
3%, - 1% VOLNO 18 min,  

rychlost 5,5km
18 min, rychlost 5km
1%, 3%, 1%

II. VOLNO 24 min, rychlost 5km
1% - 4%

24 min,  
rychlost 5km

24 min, rychlost 5 km
4% - 1% VOLNO 24 min,  

rychlost 5,5km
24 min, rychlost 5km
1%, 4%, 4%, 1%

III. VOLNO 30 min, rychlost 5km
1% - 5%

30 min,  
rychlost 5km

30 min, rychlost 5 km
5% - 1% VOLNO 30 min,  

rychlost 5,5km
30 min, rychlost 5km
1%, 3%, 5%, 3%, 1%

IV. VOLNO 36min, rychlost 5km
1% - 6%

36 min,  
rychlost 5km

36min, rychlost 5 km
6% - 1% VOLNO 36 min,  

rychlost 5,5km
36 min, rychlost 5km
1%, 3%, 6%, 6%,  3%, 1%

V. VOLNO 42 min, rychlost 6km
1%- 7%

42 min,  
rychlost 6 km

42 min, rychlost 6 km
7%- 1% VOLNO 42 min,  

rychlost 6,5 km
42 min, rychlost 6km
1%, 3%, 5%, 7%, 5%, 3%, 1%

VI. VOLNO 48 min, rychlost 6km
1% - 8%

48 min,  
rychlost 5km

48 min, rychlost 6 km
8% - 1% VOLNO 48 min,  

rychlost 6,5km
48 min, rychlost 6km
1%,3%,5%,7%,7%,5%,3%,1%

VII. VOLNO 54 min, rychlost 6km
1% - 9%

54 min,  
rychlost 6km

54 min, rychlost 6 km
9% - 1% VOLNO 54 min,  

rychlost 6,5km
54 min, rychlost 6km
1%,3%,5%,7%,9%,7%,5%,3%,1%

VIII. VOLNO 60 min, rychlost 6km
1% - 10%

60 min,  
rychlost 6km

60 min, rychlost 6 km
10% - 1% VOLNO 60 min,  

rychlost 6,5km
54 min, rychlost 6km
1%,3%,5%,7%,9%,9%,7%,5%,3%,1%

TRÉNINKOVÝ PLÁN BĚŽCE+ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY - NEŽ ZAČNEME BĚHAT!

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
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MŮŽOU BÝT VÝBĚHY SCHODŮ 
TAJNÝM RECEPTEM PRO 
VĚTŠÍ RYCHLOST A SÍLU?
Stručná odpověď zní ANO. Výběhy do schodů krásně navazují na předchozí článek 
o chůzi a běhu do kopce. Jen si troufnu tvrdit, že můžou být pekelně náročné. O to 
víc vás posunou dál, zrychlí vás a hlavně - schody jsou všude, kam se jen podíváš! 
Proto byste je měli do svého tréniku zařadit. Schody jsou součástí každodenního 
života. Nejspíš o nich ani příliš nepřemýšlíte, když nosíte cokoli do patra nebo 
vynášíte odpadky do přízemí. Pokud jste se ovšem přistihli, že nahoře na schodech 
funíte (kdo ne?), měli byste se zamyslet nad tím, že do vašeho tréninkového plánu 
bezpochyby patří.

Štěpán Horák

Opět se jedná o aktivitu, která je přímo ideální 
pro všechny ty, kteří bojují s nadváhou. Už jen 
vynechání výtahu a zařazení chůze do schodů 
přináší taková pozitiva, že si tuhle aktivitu 
prostě časem zamilujete.

Schody stejně jako kopce totiž zvyšují 
zásadním způsobem kvalitu vašeho běžeckého 
tréninku už jenom tím, že rozbijete svůj 
tréninkový stereotyp a zařadíte takové prvky, 
které při vlastním běhu těžko dokážete 

simulovat. Je nutné vzít v úvahu, že převýšení 
schodů je daleko větší než postupné vybíhání 
kopce, neboť na podstatně kratší vzdálenost 
nastoupáte násobky výškových metrů. 

To samozřejmě způsobuje zvýšenou fyzickou 
zátěž. Pokud vybíháte schody poctivě,  
fyziologicky vás tato náročnost "nutí" dýchat 
intenzivněji a rychleji, protože potřebujete  
přijímat více kyslíku, což automaticky vede ke 
zvyšování vaší tepové frekvence. 
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ůžou být výběhy schodů tajným
 receptem

 pro větší rychlost a sílu?

Konečným důsledkem tohoto 
tréninku, mimo úbytku váhy, bude  
i zlepšení VO2max, protože vaše tělo 
se naučí efektivněji využívat kyslík. 
To znamená, že díky tomu budete 
na rovince přímo létat a dosáhnutí 
rychlejšího tempa bude pro vás 
jednodušší.

Dokazuje to i nejeden vědecký 
výzkum. Když vědci nechali lidi se 
sedavým zaměstnáním třikrát denně 
intenzivně zdolávat 60 schodů 
(s přestávkou na odpočinek mezi 
výstupy v délce jedné až čtyř hodin) 
po dobu šesti týdnů, došlo u těchto 
lidí ke zlepšení maximální spotřeby 
kyslíku a maximálního výkonu  
v zátěžovém testu. Píše o tom studie 
z roku 2019 publikovaná v časopise 
Applied Physiology, Nutrition, and 
Metabolism.

Pokud je řeč o efektivitě tohoto typu 
tréninku, schody procvičují jedny 
z největších svalů v těle (hýždě, 
kvadricepsy a lýtka, podobně jako při 
výběhu kopců). Navíc při pohybu po 
schodech bojujete proti gravitaci. To 
zvyšuje odpor a zároveň je to skvělý 
způsob, jak budovat sílu nohou.

Když se odrazíte od každého schodu, 
jedná se o určitou formu výbušného 
neboli plyometrického cvičení. Tento 
druh tréninku buduje sílu a výkon  
a zvyšuje schopnost svalů a kloubů 
reagovat při dopadu. Také stimuluje 
tělo, aby podporovalo růst svalových 
vláken, což znamená, že v budoucnu 
nebudete muset vydávat vyšší usilí 
abyste dosáhli určitého tempa. 

Díky tomu bude váš energetický výdej 
nižší, takže můžete běžet efektivněji, 
což se projeví vyšší rychlostí, kterou 
udržíte déle bez nastupující únavy. 
Nebo můžete zvýšit tempo uprostřed 
běhu, aniž byste se vyčerpali. 

V další studii, zveřejněné v časopise 
Journal of Sport and Health Science, 
vedly dva plyometrické tréninky 
týdně po dobu šesti týdnů ke 
zlepšení času na 10 km, a to i přes 
snížení tréninkové kilometráže. Kdo 
by tohle nechtěl?

Schody vám také pomohou vyladit 
techniku běhu. Stejně jako běh 
do kopce jsou skvělým učitelem 

efektivity běhu. Přirozeně vyžadují 
zkrácení kroku (tím se učíte zvýšit 
kadenci běhu) a zvýrazňují úhel 
náklonu. Snadno to pochopíte, když 
si zkusíte běžet do kopce nebo po 
schodech a přitom dopadnout na 
paty: Nebo když zkusíte vyběhnout 
do schodů bez předklonu - může to 
být jedna z nejnepohodlnějších věcí, 
které jste kdy zažili.

Pokud neradi chodíte do posilovny, 
stávají se schody vhodným místem 
pro cvičení, které nespočívá jen 
ve sprintu nahoru a seběhu dolů. 
Můžete je využít k přidání dalších 
plyometrických cviků i variací 
standardních pohybů s vlastní 
vahou, jako jsou kliky, dřepy  
a výpady. Vzhledem k tomu, že 
mnoho běžců zanedbává silové 
cvičení, představuje tento trénink 
snadný způsob, jak zvládnout silový 
i kardio trénink v jednom.

Jak zařadit cvičení na schodech do 
svého tréninkového plánu?
Jednoduchý způsob, jak přidat 
trénink na schodech, je nahradit 
ho místo tréninku vybíhání kopce. 
Můžete ho však také provádět jednou 
za čas místo silového tréninku nebo   
během první poloviny lehkého běhu,   
či uprostřed delšího běhu, pokud 
jsou na vaší trase schody přítomné.

Kdykoli je budete zdolávat, dbejte 
na správnou techniku, protože 
schody vyžadují výbušnou techniku 
a trochu více pozornosti, než běh 
po rovince. Musíte být soustředění  
a pozorní. Vaše oči by měly být 
upřeny přímo před sebe, a ne zírat 
dolů na nohy. Nakloňte se mírně 
dopředu a rozpumpujte paže tak, 
abyste při zvedání nohou nahoru 
po každém schodu tím podvědomě 
pomohli zvednout výše i kolena. 
Před tím, než začnete trénink na 
schodech, nezapomeňte se zahřát 
alespoň 20 minutovým pomalým 
během a po jeko ukončení proveďte 
sérii protahovacích cviků.

Abychom vám trénink usnadnili, 
zařadili jsme na závěr článku několik 
tréninkových plánů, které můžete 
zařadit jako alternativní tréninkové 
struktury. Můžu vám slíbit, že toho 
nebudete litovat a vaše časy se 
posunou požadovaným směrem! 

TOP 10 VÝHOD  
VÝBĚHŮ SCHODŮ
Existuje několik zdravotních výhod 
výběhů schodů, které získáte bez 
jakéhokoli většího vybavení nebo 
speciálního tréninku:

Pomáhá hubnutí: Největší výhodou 
je skutečnost, že výrazně pomáhá 
při hubnutí a zároveň šetří vaše 
klouby. Jedná se o jednoduché  
aerobní cvičení, které můžete 
snadno přidat do své každodenní 
rutiny, abyste spálili kalorie a zhubli.

Buduje vytrvalost: Výběhy schodů 
mohou způsobit, že zpočátku budete 
lapat po dechu, ale to časem zmizí 
tím, jak budete postupně budovat 
aerobní vytrvalost, posilovat kosti a 
svaly. Musíte to ovšem dělat poctivě.

Zlepšuje zdraví srdce: Významě 
zlepšuje V2Omax a zvyšuje vaši 
kardio - respirační kondici. Prospívá 
krevnímu oběhu a pomáhá zvyšovat 
dobrý cholesterol v těle.

Posiluje svaly a klouby: Jako 
vertikální cvičení je běh po schodech 
přirozeným soupeřem gravitace, čímž 
zvyšuje vaši svalovou a kosterní sílu.

Podporuje duševní zdraví: Toto 
jednoduché cvičení osvěžuje 
vaši mysl, produkuje adrenalin 
a stimuluje produkci šťastných 
hormonů.

Snižuje riziko úmrtnosti: Běh do 
schodů snižuje klidovou tepovou 
frekvenci a může snižit i špatný 
cholesterol a tím snižuje riziko 
úmrtnosti.

Reguluje krevní tlak: Protože pomáhá 
uvolnit tepny a zvyšuje celkový 
průtok krve.

Zpevňuje tělo: Je efektivním cvičením 
na posílení středu těla a vykreslí 
křivky vašeho těla. 

Zvyšuje spalování kalorií: Každou 
minutu jich spálíte více než při chůzi. 
Vaše tělo bojuje proti odporu s 
každým krokem a to pomáhá rychleji 
spalovat tuky.

Snižuje riziko více onemocnění: Běh 
do schodů po dobu 20 minut denně 
pomáhá snižovat rizika závažných 
onemocnění, jako je cukrovka, bolesti 
hlavy a osteoporóza.
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TRÉNINKOVÉ STRUKTURY 
PRO VÝBĚHY SCHODŮ
Kdo by se měl vyhnout běhání po schodech?
Jako vše má i toto cvičení svá omezení a rizika 
pro lidi, kteří nejsou 100% fit. Proto výběhy 
schodů nelze doporučit následujícím skupinám:

• Těm, kteří jsou slabí, vysokého věku, nebo 
mají problémy s kostmi a klouby, protože se 
zvyšuje riziko pádů a zranění.

• Lidé s vážnou cukrovkou a vizuální dysfunkcí, 
jako je retinopatie.

• Všichni, kteří trpí neuropatií, protože mohou 
zaznamenat zhoršení jejich smyslového, 
motorického a autonomního nervového systému.

• Ti, kteří po výběhu schodů zažívají extrémní 
únavu nebo trpí srdečními chorobami.

• Těhotným ženám nebo lidem, kteří trpí 
bolestivou artritidou.

Bezpečnostní tipy, které je třeba dodržovat 
Postupujte podle těchto jednoduchých tipů, 
abyste minimalizovali riziko zranění:

• Používejte vhodnou obuv, přiléhavé oblečení 
a mějte vždy volné ruce a nic v nich nedržte.

• Nehrbte se a při výběhu udržujte vzpřímenou 
polohu těla.

• Nejděte nadoraz, udělejte si přestávku, pokud 
popadáte dech nebo pociťujete bolest.

• Na začátku běhejte po jednom schodu.

Další odborné tipy
• Dlouhé kroky: Běhejte nahoru postupně přes 

dva nebo více schodů. Tím zapojíte vaše svaly 
v zadní části nohou.

• Boční kroky: Otočte se bokem a začněte stoupat 
pravou nohou, následovanou levou nohou. 
Opakujte to střídavě, dokud nedosáhnete 
vrcholu. Dolů vždy pomalu seběhněte. To vám 
pomůže vytvarovat vnitřní a vnější stehna a 
dodá jim hezký vzhled, což ocení hlavně ženy.

• Výskoky: Dejte nohy k sobě a skákejte snožmo 
přes jeden nebo dva schody. Případně zkuste 
skoky po jedné noze.

• Sprinty: Běžte tak rychle, jak jen můžete. Běh 
provádějte v seriích.

• Kruhový trénink: Kombinujte výše uvedená 
cvičení s výpady do schodů a schodišťovými 
kliky pro kompletní trénink.

Štěpán Horák
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Cvičení na schodech
• Rozcvička 10 až 15 minut běhu po rovině
• Běhejte 2 minuty nahoru a dolů po schodech 
• Odpočívejte 30 až 60 sekund
• Běh po schodech nahoru a dolů po dobu 3 minut
• Odpočinek 30 až 60 sekund
• Běh po schodech nahoru a dolů po dobu 4 minut
• Odpočinek 30 až 60 sekund
• Běh po schodech nahoru a dolů po dobu 3 minut
• Odpočinek 30 až 60 sekund
• Běh po schodech nahoru a dolů po dobu 2 minut
• Odpočinek 30 až 60 sekund
• Zrelaxujte 10 až 15 minutovým během po rovině

Cvičení na schodech pro celé tělo
• Zahřejte se 10 až 15 minut běháním po rovině
• 5x vyběhněte a sejděte ze schodů
• Proveďte 10 kliků na spodní části schodiště
• Vyběhněte a sejděte schody 5krát
• Proveďte dole 10 tricepsových kliků 
• Vyběhněte a sejděte schody 5krát
• Proveďte dole 10 dřepů
• Vyběhněte a sejděte po schodech 5krát
• Proveďte dole 10 úplných sedů-lehů 
• Vyběhněte a sejděte schody 5krát
• Vydržte dole 60 sekund v prkně
• Celou sestavu opakujte celkem 2krát
• Zrelaxujte 10 až 15 minutovým během po rovině

Stabilizační cvičení na schodech
• Zahřejte se 10 až 15 minutami běhu po rovině (nebo 

toto cvičení zařaďte po pohodovém běhu).
• Proveďte 3 x 30sekundové intervaly (začněte běhat 

a zvyšujte rychlost, dokud nedosáhnete intenzity 9 
z 10) a mezi jednotlivými opakováními se zklidněte 
minutovou chůzí.

• Proveďte 3 x 30 sprintů po jednom schodu
• Proveďte 3 x 30 sprintů po dvou schodech
• Proveďte 2 x 20 skoků po jedné noze střídavě do-

prava a doleva po jednom schodu
• Proveďte 3 x 10 výskoků snožmo po jednom schodu
• Zrelaxujte chůzí nebo během 10 až 15 minut na 

rovině.

Cvičení na posílení nohou
• Po mírném běhu proveďte 3 x 30 sekundové in-

tervaly (začněte běhat a zvyšujte rychlost, dokud 
nedosáhnete intenzity 9/10), mezi jednotlivými 
opakováními se zklidněte minutovou chůzí.

• Proveďte 2 série 4 x 40 opakování sprintu do 
schodů (vyběhněte po schodech nahoru, přeběhně-
te po délce schodu na druhou stranu a sejděte po 
schodech dolů, přejděte na druhou stranu a odpo-
čiňte si).

• Mezi sériemi si dejte 4 minuty pauzu na zklidnění.
• Zregenerujte 10 min. chůzí nebo během po rovině.

KDYŽ POTŘEBUJEŠ ZÍSKAT RYCHLOST
• 2 x výběhy po jednom schodu
• 1 x výběh po dvou schodech
• 1 x skoky na jedné noze po jednom schodu
• 1 x skoky na druhé noze po jednom schodu
• 1 x skoky na jedné noze po dvou schodech
• 1 x skoky na druhé noze po dvou schodech
• 1 x skoky sounož po dvou schodech 
• 1 x skoky sounož po třech schodech 
• 1 x výběh po dvou schodech 
• 1 x výběh po jednom schodu

KDYŽ POZTŘEBUJEŠ ZÍSKAT JEŠTĚ VÍC RYCHLOSTI
• 2 x výběhy po jednom schodu
• 2 x výběh po dvou schodech
• 1 x skoky na jedné noze po jednom schodu
• 1 x skoky na druhé noze po jednom schodu
• 1 x skoky na jedné noze po dvou schodech
• 1 x skoky na druhé noze po dvou schodech
• 1 x skoky na jedné noze po dvou schodech
• 1 x skoky na druhé noze po dvou schodech
• 1 x skoky na jedné noze po třech schodech
• 1 x skoky na druhé noze po třech schodech
• 1 x skoky snožmo po dvou schodech
• 1 x skoky snožmo po třech schodech
• 3 x skoky snožmo po čtyřech schodech
• 1 x skoky snožmo po pěti schodech
• 2 x skoky snožmo přes dva nahoru, jeden sounož dolů
• 2 x výběh po dvou schodech
• 1 x výběh po jednom schodu

https://www.bezec.eu/contact-us/
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sobní tréninkový plán na půlm

araton Běžce+

Co to vlastně je ten půlmaraton, kromě 
toho, že je poloviční distancí maratonu?
Pro někoho může být půlmaraton 
„konečnou“ stanicí, pro jiného jen 
„přestupní“ stanice k maratonské metě a 
delším vzdálenostem. Ať je to jak chce, 
pokud tuto distanci chcete zvládnout s 
hrdostí na svůj výkon, tak je třeba se na 
ni řádně připravit.  

První, co byste měli udělat, než zahájíte 
trénink podle našeho TP, je dosazení 
osobních zón do tréninkové struktury.
Provést počáteční měření a vážení 
vašeho těla. Tímto krokem se snažíte 
již od samého počátku podchytit dva 
samostatné cíle, které mají vliv na váš 
budoucí úspěch či neúspěch. 1) Predikce 
případného zranění 2) Vliv cvičení na 
vaše tělo.

Predikce případného zranění
Je pravděpodobné, že po provedeném 
měření zjistíte, že se vaše obvody na 
jednotlivých končetinách liší. Velice 
častý je rozdíl mezi obvodem levého 
a pravého lýtka. Tyto informace vám 
dávají možnost objevit disbalance a 
řešit je pomocí posilovacích cviků, a 
tím předcházet zbytečným zraněním. 
Jejich předcházení především u úplných 
začátečníků je náš hlavní cíl. 

Vliv cvičení na vaše tělo
Koncepce našich TP je založena na 
vybudování základní vytrvalosti běžce, 
posílení středu těla, zad a nakonec 
rychlosti. V kontrolním běhu na  
10 km aktualizujte své tempové zóny 
dle tabulky. Sledujte si vždy ráno 
po probuzení vaší klidovou tepovou 
frekvenci. Je to jedinečný nástroj, který 
vám predikuje stupeň přetrénování nebo 
vás upozorňuje na blížící se nemoc.

1:08:00 06:48 07:13 06:51 06:38 06:18 06:12 06:00 max
1:07:00 06:42 07:23 06:51 06:38 06:18 06:12 06:00 max
1:06:00 06:36 07:02 06:41 06:28 06:08 06:01 05:50 max
1:05:00 06:30 07:02 06:41 06:28 06:08 06:01 05:50 max
1:04:00 06:24 06:51 06:31 06:18 05:58 05:51 05:40 max
1:03:00 06:18 06:51 06:31 06:18 05:58 05:51 05:40 max
1:02:00 06:12 06:41 06:22 06:09 05:48 05:41 05:30 max
1:01:00 06:06 06:31 06:12 05:59 05:38 05:31 05:20 max
1:00:00 06:00 06:31 06:12 05:59 05:38 05:31 05:20 max
0:59:00 05:54 06:22 06:03 05:50 05:31 05:24 05:13 max
0:58:00 05:48 06:13 05:54 05:42 05:23 05:16 05:04 max
0:57:00 05:42 06:13 05:54 05:42 05:23 05:16 05:04 max
0:56:00 05:36 06:05 05:47 05:35 05:16 05:09 04:56 max
0:55:00 05:30 05:56 05:39 05:27 05:08 05:02 04:48 max
0:54:00 05:24 05:49 05:32 05:21 05:01 04:56 04:41 max
0:53:00 05:16 05:49 05:32 05:21 05:01 04:55 04:41 max
0:52:00 05:12 05:41 05:25 05:14 04:53 04:47 04:35 max
0:51:00 05:06 05:34 05:19 05:08 04:48 04:42 04:30 max
0:50:00 05:00 05:27 05:11 05:01 04:43 04:37 04:25 max
0:49:00 04:54 05:21 05:05 04:55 04:38 04:32 04:20 max
0:48:00 04:48 05:14 04:59 04:48 04:33 04:27 04:15 max
0:47:00 04:42 05:08 04:53 04:43 04:28 04:22 04:10 max
0:46:00 04:36 05:02 04:47 04:37 04:23 04:17 04:05 max
0:45:00 04:30 04:56 04:42 04:32 04:15 04:10 04:00 max
0:44:00 04:24 04:46 04:32 04:23 04:08 04:02 03:50 max
0:43:00 04:18 04:41 04:27 04:18 04:03 03:57 03:46 max
0:42:00 04:12 04:36 04:23 04:14 03:59 03:54 03:42 max
0:41:00 04:06 04:32 04:20 04:12 03:55 03:51 03:38 max
0:40:00 04:00 04:22 04:12 04:40 03:50 03:45 03:33 max
0:39:00 03:54 04:14 04:04 03:56 03:42 03:37 03:26 max
0:38:00 03:48 04:10 04:00 03:53 03:38 03:34 03:23 max
0:37:00 03:42 04:03 03:54 03:46 03:32 03:28 03:17 max
0:36:00 03:36 03:55 03:47 03:40 03:27 03:23 03:10 max
0:35:00 03:30 03:49 03:41 03:35 03:22 03:18 03:05 max

čas 10k TEMPO TEMPO 4 TEMPO 5 TEMPO6 TEMPO 7 TEMPO 8 TEMPO 9 TEMPO10

NASTAVENÍ TEMPOVÝCH ZÓN DO TRÉNINKOVÉHO PLÁNU: Přestože je tento tréninkový 
plán zaměřen především pro rozvoj vaší obecné vytrvalosti, jsou od 5. týdne 
zařazeny TEMPOVÉ BĚHY (zóna 6) a ROVINKY (zóna 10).  Vaše potřebná tempa 
zjistíte z tabulky, která jsou vypočítaná podle vašeho aktuálního času na 10 
km. Každý 4. týden máte naplánovaný kontrolní běh na 10 km a dle něho si 
aktualizujte dle tabulky svá tempa. Toto je jediný tréninkový plán, který počítá 
s vaším zlepšením. Trénujte vždy v přesných a aktuálních osobních hodnotách 
a dosáhněte tak maximalních možných výsledků.

OSOBNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN NA OSOBNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN NA 
PŮLMARATON NA 16 TÝDNŮPŮLMARATON NA 16 TÝDNŮ
Připravili jsme pro vás tři osobní tréninkové plány na půlmaraton pro začátečníky, 
ambiciózní a výkonnostní běžce. Podmínkou je uběhnutí 10 km v dané výkonnostní 
kategorii. Plán je založen na vašich osobních tepových a rychlostních zónách. Tím se tento 
liší od všech dostupných, neboť je založen na vaší aktuální výkonosti a individuálních 
parametrech, které jsou platné pouze pro vás a v průběhu plánu se mění dle vašeho 
stoupajícího výkonu. Proto každé 4 týdny máte kontrolní běh na 10 km.

Štěpán Horák 
Pavel Baběrád
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OSOBNÍ ZÓNY TEPOVÉ  
FREKVENCE!
Náš tréninkový plán je zalo-
žen na běhání podle tepových 
zón. Věříme tomu, že srdce je 
ten nejlepší trenér, který do-
konale zná vaše možnosti. Jen 
se ho musíte naučit poslou-
chat. Dát ego stranou, pokud 
se vám bude zdát váš běh po-
malý a sledovat, jak na stejné 
tepy a úsilí postupně běháte 
rychleji a tím pádem i dál. Ke 
svému tréninku budete po-
třebovat sporttester s hrud-
ním pásem. Bohužel optický 
snímač, ač si myslíte cokoli, 
zdaleka nedosahuje přesnos-
ti hrudního pásu. To je dáno 
způsobem měření, které je 
naprosto odlišné od snímače 
na hrudním pásu, a díky tomu 
vykazuje množství odchylek 
způsobených velkým časovým 
posunem, který optický sní-
mač potřebuje, aby zareago-
val na změnu tepu. 

ROZDĚLENÍ TEPOVÝCH ZÓN
TF Max: Představuje vaší maxi-
mální tepovou frekvenci. 

Jak je z tabulky patrné, po-
kud chcete budovat základní 
vytrvalost a hubout musíte 
začít běhat v nízké a maximál-
ně střední úrovni čili 60-75% 
nebo 75-85%. (tabulka č.1)

Pokud neznáte svoji TF Max 
použijte orientanční vzorce 
206,9 – (0,67 x věk), který je 
považován za nejpřesnější.
Nicméně počítejte s možnou 
odchylkou až 10 tepů.

UPOZORNĚNÍ
K monitoringu srdečního tepu 
používejte výhradně hrudní 
pás. Pokud to s tréninkem my-
slíte vážně, nechte si udělat 
zátěžový test se stanovením 
zón tepové frekvence nebo 
laktátové křivky pro určení ae-
robního a anaerobního prahu.

TF Max ZOT 60% TF01 65% TF02 75% TF03 80% TF04 85% TF05 95% TF06 100%
220 KTF - 131 132 – 142 143- 164 165 – 179 180 – 194 195 – 205 206 – 220
219 KTF - 131 132 – 142 143 – 164 165 – 175 176 – 186 187 – 208 209 – 219
218 KTF - 131 132 – 142 143 – 164 165 – 174 166 – 185 186 – 207 208 – 218
217 KTF - 130 131 – 141 142 – 163 164 – 174 175 – 184 185 – 206 207 – 217
216 KTF - 130 131 – 140 141 – 162 163 – 173 174 – 184 185 – 205 206 – 216
215 KTF - 129 130 – 140 141 – 161 162 – 172 173 – 183 184 – 204 205 – 215
214 KTF - 128 129 – 139 140 – 161 162 – 171 172 – 182 183 – 203 204 – 214
213 KTF - 128 129 – 138 139 – 160 161 – 170 171 – 181 182 – 202 203 – 213
212 KTF - 127 128 – 138 139 – 159 160 – 170 171 – 180 181 – 201 202 – 212
211 KTF - 127 128 – 137 138 – 158 159 – 169 170 – 179 180 – 200 201 – 211
210 KTF - 126 127 – 137 138 – 158 159 – 168 169 – 179 180 – 200 201 – 210
209 KTF - 125 126 – 136 137 – 157 158 – 167 168 – 178 179 – 199 200 – 209
208 KTF - 125 126 – 135 136 – 156 157 – 166 167! – 177 178 – 198 199 – 208
207 KTF - 124 125 – 135 136 – 155 156 – 166 167 – 176 177 – 197 198 – 207
206 KTF - 124 125 – 134 135 – 155 156 – 165 166 – 175 176 -196 197 – 206
205 KTF - 123 124 – 133 134 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 195 196 – 205
204 KTF - 122 122 – 133 134 – 153 154 – 163 164 – 173 174 – 194 195 – 204
203 KTF - 122 123 – 132 133 – 152 153 – 162 163 – 173 174 – 193 194 – 203
202 KTF - 121 122 – 131 132 – 152 153 – 162 163 – 172 173 – 192 193 – 202
201 KTF – 121 122 – 131 132 – 151 152 – 161 162 – 171 172 – 191 192 – 201
200 KTF – 120 121 – 130 131 – 150 151 – 160 161 – 170 171 – 190 191 – 200
199 KTF – 119 120 – 129 130 – 149 150 – 159 160 – 169 170 – 189 190 – 199
198 KTF – 119 120 – 129 130 – 149 150 – 158 159 – 168 169 – 188 189 – 198
197 KTF – 118 119 – 128 129 – 148 149 – 158 159 – 167 168 – 187 188 – 197
196 KTF – 118 119 – 127 128 – 147 148 – 157 158 – 167 168 – 186 187 – 196
195 KTF – 117 118 – 127 128 – 146 147 – 156 157 – 166 167 -185 186 – 195
194 KTF – 116 117 – 126 127 – 146 147 – 155 156 – 165 166 – 184 185 – 194
193 KTF – 116 117 – 125 126 – 145 146 – 154 155 – 164 165 – 183 184 – 193
192 KTF – 115 116 – 125 126 – 144 145 – 154 155 – 163 164 – 182 183 – 192
191 KTF – 115 116 – 124 125 – 143 144 – 153 154 – 162 163 – 181 182 – 191
190 KTF – 114 115 – 124 125 – 143 144 – 152 153 – 162 163 – 181 182 – 190
189 KTF – 113 114 – 123 124 – 142 143 – 151 152 – 161 162 – 180 181 – 189
188 KTF – 113 114 – 122 123 – 141 142 – 150 151 – 160 161 – 179 180 – 188
187 KTF – 112 113 – 122 123 – 140 141 – 150 151 – 159 160 – 178 179 – 187
186 KTF – 112 113 – 121 122 – 140 141 – 149 150 – 158 159 – 177 178 – 186
185 KTF – 111 112 – 120 121 – 139 140 – 148 149 – 157 158 – 176 177 – 185
184 KTF – 110 111 – 120 121 – 138 139 – 147 148 – 156 157 – 175 176 – 184
183 KTF – 110 111 – 119 120 – 137 138 – 146 147 – 156 157 – 174 175 – 183
182 KTF – 109 110 – 118 119 – 137 138 – 146 147 – 155 156 – 173 174 – 182
181 KTF – 109 110 – 118 119 – 136 137 – 145 146 – 154 155 – 172 173 – 181
180 KTF – 108 109 – 117 118 – 135 136 – 144 145 – 153 154 – 171 172 – 180
179 KTF – 107 108 – 116 117 – 134 135 – 143 144 – 152 153 – 170 171 – 179
178 KTF – 107 108 – 116 117 – 134 135 – 142 143 – 151 152 – 169 170 – 178
177 KTF – 106 179 – 115 116 – 133 134 – 142 143 – 150 151 – 168 169 – 177
176 KTF – 106 107 – 114 115 – 132 133 – 141 142 – 150 151 – 167 168 – 176
175 KTF – 105 106 – 114 115 – 131 132 – 140 141 – 149 150 – 166 167 – 175
174 KTF – 104 105 – 113 114 – 131 132 – 139 140 – 148 149 – 165 166 – 174
173 KTF – 104 105 – 112 113 – 130 131 – 138 139 – 147 148 – 164 165 – 173
172 KTF – 103 104 – 112 113 – 129 130 – 138 139 – 146 147 – 163 164 – 172
171 KTF – 103 104 – 111 112 – 128 129 – 137 138 – 145 146 – 162 163 – 171
170 KTF – 102 102 – 111 112 – 128 129 – 136 137 – 145 146 – 162 163 – 170
169 KTF - 101 101 - 110 111 - 127 128 - 134 135 - 144 145 - 161 162 - 169
168 KTF - 101 101 - 110 111 - 127 128 - 134 135 - 144 145 - 161 162 - 169
167 KTF - 100 101 - 109 110 - 125 126 - 133 134 - 142 143 - 159 160 - 167
166 KTF - 100 101 - 109 110 - 125 126 - 133 134 - 142 143 - 159 160 - 167
165 KTF -  99 100 - 107 108 - 124 125 - 132 133 - 140 141 - 157 158 - 168
164 KTF -  98  99  - 106 107 - 123 124 - 131 132 - 140 141 - 156 157 - 164
163 KTF -  98  99  - 106 107 - 122 123 - 130 131 - 138 139 - 155 156 - 163
162 KTF -  97  98  - 105 106 - 121 122 - 129 130 - 137 138 - 154 155 - 162
161 KTF -  96  97  - 105 106 - 121 122 - 129 130 - 137 138 - 154 155 - 161
160 KTF -  96  97  - 104 105 - 120 121 - 128 129 - 136 137 - 152 153 - 160
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Jak uběhnout 21k - I. týden

Začátečník

PO
ND

ĚL
Í

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

ÚT
ER

Ý

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

ST
ŘE

DA

SÍ
LA Posilování

ČT
VR

TE
K

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 02 

Běh 05 min. v TF 01 

PÁ
TE

K

TE
MP

OV
Ý T

EP
OV

Ý B
ĚH

Běh 05 min. v TF 01 

Běh 10 min. v TF 02 
        Běh 15 min. v TF 03 

Běh 10 min. v TF 02 

SO
BO

TA

SÍ
LA Posilování

NE
DĚ

LE

DL
OU

HÝ
 BĚ

H 5
:1

Běh 10 min. v TF 02 

Běh 1 hod. a 12 min. v 5:1 
12x (05 min. v TF 03  /  
        01 min. chůze)

Ambiciźní
RE

LA
X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 6x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 03

Běh 05 min. v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

40 min trénink do TF 02 dle 
vlastního výběru. Doporuču-
jeme jízda na kole, plavání, 
in-line brusle ..

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY

Běh 05 min. v TF 01 

Běh 20 min. v TF 03 

Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
FSÍ

LA Posilování

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Běh 15 min. v TF 02

Běh 6 x 30 sec. v TEMPO 8 
       meziklus 1 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02
KT

F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

TE
P. F

AR
TL

EK Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02 
Běh 1 hod. 10 min v TF 03

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

https://www.bezec.eu/produkt/damsky-nejenom-bezecky-diar/
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Jak uběhnout 21k - II. týden

Začátečník

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 02 

VYK: Běh 05 min. v TF 01 

TE
MP

OV
Ý T

EP
OV

Ý B
ĚH

Běh 05 min. v TF 01 

Běh 10 min. v TF 02 
        Běh 15 min. v TF 03 

VYK: Běh 10 min. v TF 02 

SÍ
LA Posilování

DL
OU

HÝ
 BĚ

H Běh 10 min. v TF 02 

Běh 1 hod. a 18 min. v 5:1 
        13x (05 min. v TF 03  /       
                 01 min. chůze)

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

Ambiciźní

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 6x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02 
Běh 1 hod. v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

40 min trénink do TF 02 dle 
vlastního výběru. Doporuču-
jeme jízda na kole, plavání, 
in-line brusle ..

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 6x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
FSÍ

LA Posilování

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Běh 15 min. v TF 02

Běh 8 x 30 sec. v TEMPO 8 
       meziklus 1 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01 

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02 
Běh 1 hod. 10 min v TF 03

KT
F

PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

https://www.bezec.eu/produkt/pansky-bezecky-diar/
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Jak uběhnout 21k - III. týden

Začátečník

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 02 

VYK: Běh 05 min. v TF 01 

TE
M

PO
VÝ

 TE
PO

VÝ
 B

ĚH

Běh 05 min. v TF 01 

Běh 10 min. v TF 02 
        Běh 15 min. v TF 03 

VYK: Běh 10 min. v TF 02 

SÍ
LA Posilování

DL
OU

HÝ
 BĚ

H 5
:1

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. a 24 min. v 5:1 
         14x (05 min. v TF 03  / 
01 min. chůze)

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

Ambiciźní
RE

LA
X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování KT

F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 6x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte trénink do TF 02 dle 
vlastního výběru po dobu 40 
min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, in-line brusle ..

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 8x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH
Lehký běh 40 min. v TF 02

Posilování

KT
FSÍ

LA
 KR

ÁT
kÝ

 IN
TE

RV
AL

Y

Běh 15 min. v TF 02

Běh 8 x 30 sec. v TEMPO 8 
       meziklus 1 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02
KT

F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min. od TF 
01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. 20 min v TF 03

KT
F

PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

https://www.bezec.eu/contact-us/
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PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

Jak uběhnout 21k - IV. týden

Začátečník

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 02 

VYK: Běh 05 min. v TF 01 

TE
M

PO
VÝ

 TE
PO

VÝ
 B

ĚH

Běh 05 min. v TF 01 

Běh 10 min. v TF 02 
        Běh 15 min. v TF 03 

VYK: Běh 10 min. v TF 02 

SÍ
LA Posilování

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH Běh 05 min. v TF 01

Běh 10K na maximum

VYK: Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

KT
F

Ambiciźní

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 6x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH Běh 05 min. v TF 01

Běh 10K na maximum

VYK: Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte trénink do TF 02 dle 
vlastního výběru po dobu 40 
min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, in-line brusle ..

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
FSÍ

LA Posilování

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Běh 15 min. v TF 02

Běh 6 x 30 sec. v TEMPO 8 
       meziklus 1 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 40 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 30 min. od TF 
01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01

SÍ
LA Posilování

KT
F

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH Běh 05 min. v TF 01

Běh 10K na maximum

VYK: Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

https://www.bezec.eu/contact-us/
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Jak uběhnout 21k - V. týden

Začátečník

PO
ND

ĚL
Í

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

KT
F

ÚT
ER

Ý

IN
TE

RV
AL

Y Běh 15 min. v TF 02

2x 5 min v TEMPO 06  
meziklus 5 min v TF 02

Běh 15 min. v TF 02

KT
F

ST
ŘE

DA

SÍ
LA Posilování

KT
F

ČT
VR

TE
K

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 02 

Běh 10 min. v TF 02 

KT
F

PÁ
TE

K

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec. v TEMPO 10  
      meziklus 1min v TF 02

KT
F

SO
BO

TA

SÍ
LA Posilování

KT
F

NE
DĚ

LE

DL
OU

HÝ
 BĚ

H 5
:1

Běh 15 min. v TF 02 

Běh 1 hod. 30 min. v 5:1 
15x (05 min. v TF 03  /  
        01 min. chůze)

KT
F

Ambiciźní
RE

LA
X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Strečink

Běh 10 min. v TF 02  
Běh 6x 1 mim. v TEMPO 10  
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 10 min. v TF 01 

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

 DL
OH

Ý I
NT

.. Běh 10 min. v TF 02  
Běh 2x 8 mim. v TEMPO 6  
       meziklus 4 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. min v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte aerobní trénink do TF 
02 dle vlastního výběru po dobu 
50 min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, ostrá chůze. KT

F

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Běh 10 min. v TF 02

Běh 10x1 min. v TEMPO 10 
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 10 min. v TF 02

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH Běh 05 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 30min v TEMPO 06 
Běh 10 min. v TF 03 
Běh 05 min. v TF 02 , 

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 40 min.  
od TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01 

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. 30 min v TF 03

KT
F

https://www.bezec.eu/contact-us/
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Jak uběhnout 21k - VI. týden

Začátečník

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH Běh 10 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min v TEMPO 06 
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min. v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 02 

Běh 10 min. v TF 02 

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec. v TEMPO 10  
       meziklus 1 min. v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H 5
:1

Běh 15 min. v TF 02 

Běh 1 hod. 36 min. v TF 03 
         16x (05 min. v TF 03  /           
                 01 min. chůze)

KT
F

Ambiciźní

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Strečink

Běh 10 min. v TF 02  
Běh 6x 1 mim. v TEMPO 10  
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 10 min. v TF 01 

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH Běh 10 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min v TEMPO 06 
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min. v TF 02

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. 10 min v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte aerobní trénink do TF 
02 dle vlastního výběru po dobu 
50 min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, ostrá chůze. KT

F

ZB
 +R

OV
IN

KY

Běh 10 min. v TF 02
Běh 10x1 min. v TEMPO 
10 
       meziklus 3 min. v 
TF 02
Běh 10 min. v TF 02 KT

F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 
02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 DL
OH

Ý I
NT

ER
VA

LY Běh 10 min. v TF 02  
Běh 3x 10 mim. v TEMPO 
6  
       meziklus 4 min. v TF 
02
Běh 10 min. v TF 02 KT

F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 
02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 40 min.  
od TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01 

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02
Běh 1 hod. 40 min v TF 03

KT
F

PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

https://www.bezec.eu/contact-us/
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Jak uběhnout 21k - VII. týden

Začátečník

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

KT
F

IN
TE

RV
AL

Y Běh 15 min. v TF 02

2x 5 min v TEMPO 06  
        meziklus 5 min v TF 02

Běh 15 min. v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 02 

Běh 10 min. v TF 02 

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03  
 Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec. v TEMPO 10 
       meziklus 1 min v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H 5
:1

Běh 18 min. v TF 02 

Běh 1 hod. 02 min. v TF 03 
        17x (05 min. v TF 03  /  
                01 min. chůze)

KT
F

Ambiciźní
RE

LA
X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Strečink

Běh 10 min. v TF 02  
Běh 6x 1 mim. v TEMPO 10  
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 10 min. v TF 01 

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

 DL
OH

Ý I
NT

.. Běh 10 min. v TF 02  
Běh 2x 8 mim. v TEMPO 6  
       meziklus 4 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. 20 min v TF 03

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte aerobní trénink do TF 
02 dle vlastního výběru po dobu 
50 min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, ostrá chůze. KT

F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 10 min. v TF 02

Běh 10x1 min. v TEMPO 10 
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 10 min. v TF 02

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH Běh 05 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 30 min v TEMPO 06  
Běh 10 min. v TF 03 
Běh 05 min. v TF 02 , 

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01  

Tepový fartlek 40 min.  
od TF 01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01 

SÍ
LA Posilování

KT
F

DL
OU

HÝ
 BĚ

H

Běh 10 min. v TF 02

Běh 1 hod. 50 min v TF 03

KT
F

PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

https://www.bezec.eu/produkt/sdlb/
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Jak uběhnout 21k - VIII. týden

Začátečník

OD
PO

ČI
NE

K

KLIDOVÝ DEN

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH Běh 10 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min v TEMPO 06 
Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min. v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 02 

Běh 10 min. v TF 02 

KT
F

ZB
 +R

OV
IN

KY

Běh 05 min. v TF 01  
Běh 20 min. v TF 03 

Běh 15 min. v TF 02

Běh 4x 30 sec v TEMPO 10 
       meziklus 1 min v TF 02

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH  Běh 05 min. v TF 01

 Běh 10K na maximum

 Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

Ambiciźní

RE
LA

X

KLIDOVÝ DEN

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 KR
ÁT

kÝ
 IN

TE
RV

AL
Y

Strečink

Běh 10 min. v TF 02  
Běh 6x 1 mim. v TEMPO 10  
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 15 min. v TF 02 

KT
F

TE
PO

VÝ
 FA

RT
LE

K

Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 35 min.  
od v TF 01 do TF 03 

Běh 10 min. v TF 01 

KT
F

SÍ
LA Posilování

KT
F

TE
MP

OV
Ý B

ĚH

Běh 10 min. v TF 02 ,  
Běh 10 min. v TF 03 

Běh 10 min v TEMPO 06 

Běh 10 min. v TF 03  
Běh 10 min. v TF 02 KT

F

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH

RZK: Běh 05 min. v TF 01 
TRN: Běh 10K na maximum 
VYK: Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

Výkonostní

AE
RO

BN
Í T

.

Proveďte aerobní trénink do TF 
02 dle vlastního výběru po dobu 
50 min. Doporučujeme jízda na 
kole, plavání, ostrá chůze. KT

F

ZB
 +R

OV
IN

KY Běh 10 min. v TF 02

Běh 10 x 1 min. v TEMPO 10 
       meziklus 3 min. v TF 02

Běh 10 min. v TF 02

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

SÍ
LA Posilování

KT
F

 DL
OH

Ý I
NT

ER
VA

LY

Běh 10 min. v TF 02  
Běh 3x 10 mim. v TEMPO 6  
       meziklus 4 min. v TF 02

Běh 10 min. v TF 02 

KT
F

LE
HK

Ý B
ĚH

Lehký běh 50 min. v TF 02

KT
F

TE
P. 

FA
RT

LE
K Běh 05 min. v TF 01 

Tepový fartlek 40 min. od TF 
01 do TF 03 

Běh 05 min. v TF 01 

SÍ
LA Posilování

KT
F

KO
NT

RO
LN

Í B
ĚH

Běh 05 min. v TF 01 
Běh 10K na maximum 
Běh 05 min. v TF 02

převážení a přeměření

KT
F

PO
ND

ĚL
Í

ÚT
ER

Ý
ST

ŘE
DA

ČT
VR

TE
K

PÁ
TE

K
SO

BO
TA

NE
DĚ

LE

https://www.bezec.eu/produkt/zdvdsnm/
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5 KROKŮ PRO ZDRAVÉ  
A KRÁSNÉ VLASY PŘI BĚHU 

Ať už jste vášnivou běžkyní, nebo teprve začínáte, péče o vlasy během sportu může být obtížná. 
Tyto tipy vám pomohou vypořádat se s potem, sluncem a dalšími problémy, které se objeví.  

Každá z nás chce mít záplavu krásných kadeří a to i za předpokladu, že se věnujeme  
aktivnímu sportu. Základem je tato péče v pěti krocích.  

1:  SLUNEČNÍ 
OCHRANA CELÝ ROK  

Svoje vlasy chceme udržet 
zdravé i během sportování. 

Klíčová je zejména jejich celoroční 
ochrana před slunečním zářením. 

Teď na podzim mohou být sluneční 
paprsky dokonce ještě škodlivější, protože 

se odrážejí od okolních povrchů, jako je 
listí a voda. Když se tedy chystáte na svůj 

běžecký okruh, chraňte vlasy i pokožku hlavy 
produkty s ochranným faktorem SPF 15 nebo 

vyšším. Vybírejte si přípravky určené speciálně pro 
sportovní aktivity, které pomáhají udržet účes na 

místě a zároveň poskytují ochranu před UV zářením 
a hydrataci. Skvěle funguje i kšiltovka, které před 

sluncem zastíní i tvář.
 

2: ZVOLTE IDEÁLNÍ ÚČES
Vítr v kombinaci s pohybem při běhání může během 

chvilky z vašich rozpuštěných vlasů vytvořit zamotané 
hnízdo, které bude obtížné rozčesat. Jak tedy upravit 

vlasy na běh?  Pokud máte dlouhé kadeře, noste 
je v culíku, drdolu nebo v copu. Pomocí gumičky 

stáhněte vlasy do vysokého culíku, který vám 
během cvičení nevyklouzne - tím si také udržíte 
ofinu mimo oči a zabráníte jejímu zpocení. Toto 

je běžkyněmi asi nejoblíbenější účes. 

3: NASAĎTE SI ČELENKU  
Speciální čelenky na běh jsou krásné  
a mimo to, že nám sluší, udržují vlasy 

z dosahu tváře a ještě ochrání čelo 
a uši před větrem. Podobně 

fungují také běžecké 
čepice. Je pak na vás, 

čemu dáváte 

přednost. 
Tyto doplňky 
jsou vyráběny z lehkých 
materiálů, jako je nylon nebo 
lycra. Populární nejen u sportovců 
jsou i výrobky z jemné merino vlny, 
které skvěle odvádí pot a kůže tak 
zůstává v suchu a teple. 

4: VLASY PO SPORTU ŠETRNĚ UMYJTE  
Běh může způsobovat lámání a třepení konečků, 
proto je důležité o vlasy po tréninku pečovat. 
Když si po sportovní aktivitě sundáváte gumičku 
z culíku, vlasy jemně rozplétejte prsty, místo 
abyste za ně silně tahali. Předejdete tak poškození 
křehkých pramenů a omezíte tvorbu roztřepených 
konečků. Poté kadeře umyjte šamponem  
a kondicionérem určeným speciálně pro sportovce, 
kteří se hodně potí. Sáhnout můžete i po přípravcích  
s výrazně hydratačními účinky. S jejich pomocí 
obnovíte vlhkost a lesk vlasů.
 

5: PEČUJTE A VYŽIVUJTE
Pot, špína a sluneční záření mohou zanechat vlasy 
suché, křehké a poškozené. Je tedy dobré se o ně 
starat i v době, kdy zrovna netrénujete. Maska 
vlasům navrátí lesk a hebkost. Používat byste ji 
měla alespoň jednou týdně. Vybírejte z přípravků 
určeným vašemu typu vlasů, případně sáhněte 
po masce s hydratujícími složkami. Po umytí si 
přípravek naneste na vlhké kadeře, nasaďte 
si igelitovou čepici a hlavu omotejte 
ručníkem. Účinek masky zvýší teplo, 
takže ručník dopředu nahřejte 
fénem. Nechte 20 minut 
působit a poté důkladně 
opláchněte. 

 | 5 kroků pro zdravé a krásné vlasy při běhu
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 | 5 kroků pro zdravé a krásné vlasy při běhu

Jana Divišová 

PRO KAŽDODENNÍ MYTÍ →
Všichni dobře víme, že každodenní 
mytí vlasů není pro jejich zdraví úplně 
ideální. Šampon pro časté mytí vlasů 
Milk Shake Daily, který byl speciálně 
k tomuto účelu vytvořen. Jemně vlasy 
čistí, hydratuje a zanechává je krásné 
i navzdory dennímu použití.
CENA 378 Kč

SLUNEČNÍ  
OCHRANA PO  
CELÝ ROK →
Šampon Glynt Sun 
Shampoo chrání vlasy 
před UV zářením  
a větrem, které mohou 
nenávratně poškodit 
vlasy i vlasovou 
pokožku.  Smyje veškeré 
nečistoty a zároveň jim 
díky obsahu panthenolu 
a extraktu z listů agáve 
poskytuje unikátní 
dávku hydratace, kterou 
vlasy při častém pobytu 
na slunci potřebují. 
CENA 190 Kč

PRO OBNOVU →
Hydratační kondicionér pro péči a obno-
vu pro suché, křehké, matné a slabé vlasy 
- KEZY - BALSAMO IDRATANTE 
250 ml. Obohacený o makadamiové, 
habešské, copaiba a jojobové oleje. Hlu-
boce zvlhčuje a upravuje vlasy a zane-
chává je poddajné, lesklé a vitální.
CENA 221 Kč

⟵ SPREJ PRO OCHRANU VLASŮ PŘED SLUNCEM 
Wella Invigo Sun UV Protection - Vysoce ochranný sprej chrání vlasy 
před UV zářením a pomáhá vlasy hydratovat. Chrání barvu vlasů před vybled-
nutím. Ideální k použití před a po vystavení vlasů slunci. Obsahuje vitamín B5, 
který vlasy hydratuje a vitamín E, který vlasy pomáhá chránit před poškozením. 
Velmi příjemná pomerančová vůně. 
CENA 279 Kč

⟵ BOHATÁ VÝŽIVA
Milk Shake IntegrityJe hloubkově vyživující maska na vlasy Milk 
Shake Integrity dodává vlasovým vláknům hloubkovou výživu  
a hydrataci, zabraňuje krepatění a zanechává vlasy zářivé a jemné. 
Navíc chrání barvu před blednutím a rozčesávání bude hračka. 
Udělejte ze svých vlasů opět svou přednost a užijte si pocit 
dokonalých kadeří.
CENA 480 Kč

https://www.notino.cz/milk-shake/daily-sampon-pro-caste-myti-vlasu/p-621043/
https://www.notino.cz/milk-shake/integrity-hloubkove-vyzivujici-maska-na-vlasy/p-567900/?gclid=Cj0KCQjwsrWZBhC4ARIsAGGUJuphRVrj84HDMhIo6Xxz0hCs3r1PoE5L-bKe41F_CDMOBQHMu16o9a8aAtOdEALw_wcB
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↑ RAW KOKOSOVÝ OLEJ 
Zkuste úžasně voňavý za 

studena lisovaný panenský 
kokosový olej.

CENA 179 Kč

BALZÁM NA RTY OD 
PURITY VISION ↓

pokud milujete růže, nadchne 
vás olej na rty lisovaný z 

růžových s Q10.

CENA 169 Kč
↑  WHITE TEA & CITRUS OD MARY KAY

Cukrový peeling na rty s bambuckým máslem.

CENA 340 Kč

↑ KORIKA SCIBEAUTY
Speciální maska na rty s obsahem přírodních extraktů, kyseli-

nou hyaluronovou a kolagenem. 

CENA 99 Kč
← BALZÁM NA RTY ¨
OD PURITY VISION 
S Bio Arganovým olejem, Q10, 
Bio Bambuckým máslem, Raw Bio 
Kokosovým olejem a voskem Kandelila

CENA 159 Kč

↑ LOUKA OD MANUFAKTURY
Ochranné, regenerační sérum, které navíc zpomaluje stárnutí 

rtů, vyrobený z českých a slovenských bylin a ovoceCENA 155 Kč

PŘÍRODNÍ BALZÁM 
NA RTY OD KNEIPP →

Díky efektu postupného 
vstřebávánÍ nabízí nejlepší 

péči pro přirozenou krásu rtů.

CENA159 Kč

LABELLO SUN PROTECT →
zajistí vašim rtům okamžitou ochranu před 

UV zářením SPF 30.

CENA 89 Kč

← Acute Lip 
Balm od Eucerin
SOS pomocník a vysoce účinný 
balzám na rty s hojivým olejem, 
který okamžitě zklidňuje a 
zvláčňuje i velmi suché a 
popraskané rty.

CENA 269 Kč

 | 3 kroky pro krásné rty
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3 KROKY PRO 
KRÁSNÉ RTY 
Běhání v chladném podzimním počasí značně 
vysušuje kůži a také rty. Jsou napnuté, loupou se 
a můžou i praskat. Jak o ně pečovat, aby zůstaly 
zdravé a svůdné? 

JEMNÉ BROUŠENÍ
Jako první pomoc na olupující se pokožku použijte peeling. 
Produkty určené k péči o rty obsahují výživné látky a abrazivní 
částice, které jemně odstraní odumřelou kůži. Vyzkoušejte třeba 
Cukrový peeling na rty s bambuckým máslem White Tea & 
Citrus od Mary Kay, 340 Kč. Domácí variantou peelingu je nanést 
na rty olej – třeba kokosový a kartáčkem na zuby je chvilku jemně 
masírovat. Zkuste úžasně voňavý za studena lisovaný panenský 
RAW kokosový olej od Wild & Coco. 300 g koupíte za 179 Kč.  
A pokud milujete růže, nadchne vás olej na rty lisovaný z 
růžových s Q10 od Purity Vision,  169 Kč. 

DŮKLADNÉ VYŽIVENÍ
Speciální maska na rty je zaručenou cestou jak jejich jemnou 
kůži vyživit a zvláčnit. Zkusit můžete třeba KORIKA SciBeauty  
s kyselinou hyaluronovou a kolagenem, 99 Kč. Obsahuje též 
přírodní extrakty, díky nimž poskytuje ochranu před vnějšími 
škodlivými vlivy a dlouhodobě zajišťuj hydratační rovnováhu  
i zdravý vzhled vašich rtů. Tipem ze spíže, který skvěle nahradí 
masku i peeling je med, ideálně ten cukernatý.  Můžete s ním 
totiž promasírovat rty a pak ho nechat ještě pár minut na rtech 
působit. Zregeneruje je do hloubky a zjemní. Hned potom 
naneste na rty balzám. Třeba ten s Bio Arganovým olejem, 
Bio Bambuckým máslem, Raw Bio Kokosovým olejem  
a voskem Kandelila od Purity vision, 159 Kč. Dodává rtům 
potřebnou výživu a chrání je před popraskáním či vysoušením.  
Ochranné, regenerační sérum, které navíc zpomaluje stárnutí 
rtů nabízí Manufaktura  a nese libé jméno Louka, 155 Kč. 
Produkt je vyrobený z českých a slovenských bylin a ovoce. 

 PRVNÍ POMOC DO KAPSY
Než se vydáte ven, rty si důkladně namažte a klidně si do 
kapsičky u bundy balzám přibalte. Vyzkoušejte třeba Kneipp 
100% přírodní balzám na rty, 159 Kč,  který nabízí nejlepší péči 
pro přirozenou krásu rtů. Díky efektu postupného vstřebávání 
zajistí dlouhodobou hydrataci. Navíc je ve stylovém obalu  
z korku a trávy. Zkrátka dokonalá péče o rty i přírodu. A aby vám 
to i při běhání slušelo, můžete sáhnout po lehce tónovaných 
balzámech z vůní ovoce od Yves Rocher, vybírat lze celkem ze 
6 variant, 89 Kč.  Balzám na rty Labello Sun Protect, 89 Kč, zase 
zajistí vašim rtům okamžitou ochranu před UV zářením SPF 30.  
A jako SOS pomocník je tu vysoce účinný balzám na rty Acute 
Lip Balm od Eucerin,269 Kč, který okamžitě zklidňuje a zvláčňuje 
i velmi suché a popraskané rty a zmírňuje jejich zarudnutí. 
Obsahuje hojivý pulakový olej. 
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JEJÍ VELIČENSTVO LEGÍNY
Dnešní technologicky vyspělé běžecké legíny dokáží zajistit, že se i v náročných  

podmínkách budete při své sportovní aktivitě cítit skvěle. Jak ale správné legíny vybrat a 
co by neměly postrádat? Poradíme. 

VSAĎTE NA NOVÉ TECHNOLOGIE
Vhodný výběr materiálu může váš běh 
značně vylepšit. Moderní běžecké legíny 
totiž umí při pohybu odstraňovat tření  
a mají dobře propracovaný odvod vlhkosti. 
To je také důvod proč oděvní průmysl při 
výrobě běžeckého oblečení používá směs 
hydrofobních vláken, jako je spandex, 
polyester a nylon. Tyto materiály zajišťují 
prodyšnost a méně také zadržují zápach. 
Lehké syntetické látky odvádí váš pot od 
pokožky, takže se cítíte lépe a trénink je 
pohodovější. Kromě toho pak syntetické 
materiály rychleji schnou a nevytahávají se. 
Kvalitní běžecké legíny by vám měly vydržet 
minimálně několik let. Zapomeňte na bavlnu, 
ta totiž pot neodvádí, ale absorbuje. Legíny 
tak v důsledku pocení vlhnou a těžknou, čímž 
se mění i jejich struktura.  Legíny z bavlny 
noste na doma, pro běh volte moderní 
funkční materiály. 

AŤ ODOLAJÍ VĚTRU DEŠTI
Podzimní chlad, vítr, déšť a sníh nejsou pádnou 
záminkou pro vynechání vašeho běžeckého 
tréninku. Pouze vám dají podnět pro rozšíření 
šatníku. Vyberte si proto takové běžecké 
legíny či kalhoty, které budou splňovat 
specifické funkce, které od nich očekáváte. Pro 
trénink v chladném počasí oceníte zateplené 
kalhoty štíhlejšího střihu. Některé modely si 
poradí s blokováním větru, další vás ochrání 
před deštěm.  Kalhoty s vodoodpudivým  DWR 
povlakem jsou měkké, pohodlné, a udrží vás  
v suchu i teple za každých podmínek. 

TĚSNOST VE VAŠICH SLUŽBÁCH
Díky elastickému materiálu, který těsně přiléhá 
k tělu, poskytují legíny neomezený pohyb 
bez tření. Takové podmínky vám nedokáží 
zajistit žádné jiné kalhoty či tepláky. Správně 
padnoucí legíny přiléhají a způsobují tím také 
příjemný pocit stlačení svalů a tepla. Nikdy by 

však neměly škrtit.  Běh v běžeckých legínách 
by měl být pohodlný ale ne omezující. Je 
tedy ideální si legíny před zakoupením 
vyzkoušet a udělat v nich i pár pohybů, 
trochu si zacvičit. 

VYCHYTANÉ VLASTNOSTI
Renomovaní výrobci vyrábějí legíny speciálně 
na běhání. Ty nesmí mít zevnitř žádné značky, 
švy, zipy, spojky nebo stahovací prvky, které 
by mohly způsobovat při běhu odřeniny. 
Ale protože každá jsme jiná, volte pouze ty 
vychytávky, které potřebujete, každá navíc se 
započítává do celkové ceny. 

ZACÍLENO NA PAS
Běžecké legíny mívají plochý pás nebo pás 
mírně zvýrazněný, často také s možností 
dalšího stažení. Vybírat můžete i z modelů 
se širším pasem, ty dobře kryjí spodní prádlo  
a můžete si tak být jistá, že vše zůstane tam, 
kde má. 

KAPSY SE HODÍ
Vybírejte legíny s kapsou, do které uložíte 
vše potřebné, co si s sebou při běhání 
berete.  Hudební přehrávač, občanka, 
mobilní telefon, peníze, karta, klíče. Kapsy 
na zip nabízí větší bezpečnost, ale zase to 
znamená švy navíc, které vás mohou dráždit 
a nejsou tak snadno přístupné. Přední kapsy 
na noze poskytují pohodlný přístup. Boční 
kapsy jsou většinou prostornější. Ovšem 
věci zde uložené mají tendenci cinkat a to 
vás může při běhu štvát. 

SKRYTÉ ŠVY
Detaily, které odlišují vysoce kvalitní sportovní 
oblečení od toho levného. Špičkoví výrobci 
berou v potaz pohyb a oproti tradičním šitým 
švům, které dřou, nabízí inovativní a komfortní 

DRESS CODE

 | Její veličenstvo legíny

Jana Divišová 
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 | Její veličenstvo legíny

řešení. Těmi jsou třeba ergonomické švy, jež 
sledují přirozené kontury těla, čímž snižují 
podráždění, zlepšují rozsah pohybu a lépe se 
nosí. Používají se též svařované nebo lepené 
švy, které vynikají pevností i odolností a díky 
tomu, že neexistuje žádné šití, jsou ploché 
a nedráždivé. 

BÝT VIDĚN 
Pokud běháte poblíž silnic, je přítomnost 
reflexních prvků na vašem běžeckém 
oblečení zásadní a nepodceňujte tuto 
důležitou věc při výběru.  Legíny jsou krásné, 
pohodlné a díky moderním technologiím  
a inovativnímu přístupu výrobců si můžete 
být jistá, že budou těmi nejlepšími parťáky 
pro váš podzimní běh. Přejeme vám šťastnou 
ruku při jejich výběru! 
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koukni na ty  
nejlepší kousky

↑ 3/4 LEGÍNY Z KOLEKCE B+ NÁRODNÍ KOLEKCE 
jsou jedinečné svým designem. PUSH UP střih navíc podpoří vaše přednosti, 
mírně nadzdvihne zadeček a spolu s neprůsvitným materiálem zajistí, že se 
budete cítit při běhání skvěle. Legíny můžete doplnit dalšími kousky z kolekce 
jako je funkční tílko, tričko s dlouhým nebo krátkým rukávem, bunda nebo 
čelenka s nákrčníkem. Buďte IN, běhejte v národní kolekci. 
CENA OD 990 Kč

↑ SPORTOVNÍ LEGÍNY PALETTE OD LASOUL
Barevné legíny Palette vystavují stopku špatné náladě. Jsou malo-
vané výraznými barvami a díky příjemnému funkčnímu materiálu si 
je zamiluješ. Příjemný funkční materiál, vysoký pas, široká guma v 
pase, to vše oceníš při sportu i ve volném čase.  Ploché švy zajistí, 
že při pohybu nikde netlačí.  
CENA 1290 Kč

DÁMSKÉ SPORTOVNÍ LEGÍNY PUMA RUN LONG TIGHT W →
jsou vyrobené z funkčního materiálu. Pomocí technologie dryCELL, která odvádí vlh-
kost od těla, se budete cítit ještě pohodlněji. 
CENA 1 999 Kč

 | Její veličenstvo legíny
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↑ LEGÍNY NIKE DRI-FIT EPIC LUXE
jsou lehké a pružné, ušité z materiálu stejně hladkého, jako je tvůj běh. 
Po pár kilometrech se pěkně zahřeješ, a proto jsme pod kolena přida-
li ochlazující zónu. Samozřejmě, že nechceš vyběhnout bez svých  
nezbytností, proto mají legíny čtyři kapsy se spoustou úložného prostoru. 
CENA 2 014 Kč

3/4 LEGÍNY Z KOLEKCE B+ BLACK & WHITE →
jsou jedinečné svým designem. PUSH UP střih navíc podpoří 
vaše přednosti, mírně nadzdvihne zadeček a spolu s neprůsvit-
ným materiálem zajistí, že se budete cítit při běhání skvěle. 
Legíny můžete doplnit dalšími kousky z kolekce jako je funkční 
tílo, tričko s dlouhým nebo krátkým rukávem, bunda nebo če-
lenka s nákrčníkem. Buďte IN buďte Black and White. 

CENA OD 999 Kč

DÁMSKÉ ZATEPLENÉ KALHOTY
CRAFT ADV SUBZ WIND 2 →
s větruodolnou membránou VentAir Wind jsou 
ideální volbou pro zimní výběhy. Z vnitřní strany je 
jemný fleece, který spolehlivě zahřeje i v mrazech. 
Mají vysoký pas s kapsičkou v oblasti beder. 

CENA 2 790 Kč

⟵ SPORTOVNÍ LEGÍNY 
NAVY OD LASOUL
Dámské legíny Navy v tmavě 
modré barvě a se vzorem 
drobných lístků v bílé  
a lososové barvě zaujmou 
na první pohled. Budeš se  
v nich cítit skvěle při sportu  
i ve volném čase.
CENA 1 999 Kč
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 tipů jak dlouho udržet vaše sportovní oblečení čisté a voňavé 

10 TIPŮ JAK DLOUHO UDRŽET 
VAŠE SPORTOVNÍ OBLEČENÍ 
ČISTÉ A VOŇAVÉ 

Všichni, kdo pravidelně sportují, ví, že tréninkové oblečení může časem opravdu hodně 
nepříjemně zapáchat! Jestli si myslíte, že vaše svršky nepříjemně voní a i po vyprání 
na něm zůstávají skvrn od potu, protože tvrdě cvičíte, máte pravdu jen zčásti. Dalšími 
viníky je mix bakterií, kožních buněk a sůl. Ty spolu dohromady s kožním mazem vytvářejí 
nelibý zápach a způsobují odolné skvrny na oblečení. 

Co je to kožní maz? Kožní maz je 
lepkavý, voskovitý tuk, který se 
usazuje ve vláknech zvláště funkčního 
oblečení. Proto je důležité vědět, 
jak je  nejlépe a důkladně odstranit 
z tréninkového oblečení a zbavit 
zápachu. Všeobecně se ví, že praní 
v horké vodě sice rozpouští maz, ale 
většina funkčního oblečení je vyrobena 
ze syntetických vláken, a ta je potřeba 
prát ve studené vodě.

Kanálky a drážky, které se nacházejí  

v syntetických materiálech sice 
odvádějí vlhkost, ale zároveň také 
zachycují tělesnou nečistotu. Vidíte, 
není to způsobeno jen vaším potem. 
Chcete-li proto minimalizovat množství 
zápachu a zbavit se skvrn, budete 
muset věnovat svým sportovním 
outfitům cílenou péči.

Běžecké tkaniny jsou skvělé pro 
udržení stabilní teploty těla a umožňují 
vám dobrý rozsah pohybu, ale po 
skončení tréninku se z nich stávají 

zapáchající, vlhké hadry. Pokud navíc 
vaše propocené oblečení necháte delší 
dobu ležet v koši na prádlo, mohou se 
v něm množit bakterie, které zápach 
ještě umocňují. Pokud byste je nechali 
nevyprané delší dobu, může se na něm 
objevit i plíseň. A to nechcete!

Čím déle čekáte s vypráním, tím hůře 
se odstraňují skvrny od potu, které se 
postupem času mohou trvale zažrat 
do tkaniny. Než se tedy pustíme do 
samotného praní a osvěžení svršků, 

Štěpán Horák
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 | Jak co nejdéle udržet čisté, svěží a voňavé oblečení na cvičení

řekněme si, jak se zbavit skvrn od 
potu.

JAK SPOLEHLIVĚ  
ODSTRANIT SKVRNY OD POTU
Na světlém a bílém oblečení jsou 
většinou znatelné žluté a šedé 
skvrny, které mohou vypadat  
(a zapáchat) nevábně! Jak jsme již psali 
výše, většina tréninkového oblečení 
je vyrobena ze syntetických vláken  
a ta vyžadují praní ve studené vodě. 
To znamená, že skvrny od potu musíte 
odstranit ještě předtím, než začnete 
samotné oblečení prát, protože na 
ně nepomůže teplá ani horká voda. 
Když se naučíte odstraňovat skvrny 
od potu dříve, než se nadobro zafixují 
ve tkanině, vydrží vám vaše sportovní 
oblečení déle jako nové. A navíc se 
v něm nebude udržovat nepříjemný 
pach.

Dodržujte následující návod, jak se 
účinně zbavit skvrn od potu nejprve 
na světlém sportovním oblečení:

• Použité oblečení proplachujte 
několik minut v teplé vodě, aby se 
zbytky potu vymyly. Pak vyždímejte.

• Skvrnu potřete pastou vyrobenou 
z jedlé sody, pracího prostředku  
a bílého octa, popř. peroxidu vodíku 
(zejména u bílých tkanin).

• Nechte působit cca 30 minut.
• Poté vyperte ve studené vodě  

s běžným prací prostředek

Po vyprání zkontrolujte, zda skvrna 
zmizela. Pokud je stále viditelná, 
proces s čistící pastou zopakujte  
a tentokrát nechte působit delší 
dobu. Nedávejte oblečení do sušičky, 
aniž by skvrna zcela zmizela. Teplo ze 
sušičky může skvrnu v jednotlivých 
vláknech funkční tkaniny trvale 
zafixovat.
Pokud perete tmavé tréninkové 
oblečení, postupujte stejně jako při 
odstraňování skvrn od potu u světlého 
oblečení, jen je ale potřeba vynechat 
peroxid vodíku, protože se jedná  
o přírodní bělicí prostředek. Mohl by 
tmavé oblečení nehezky vybělit a to 
nechcete.

Nyní, když už víte, jak odstranit 
skvrny od potu, pojďme se zaměřit na 
to, aby vaše sportovní oblečení bylo 
svěží, čisté, voňavé a na závěr i dobře 
vypadalo.

Abyste si udrželi po delší čas čisté, 
svěží a voňavé oblečení, postupujte 
podle následujících kroků:

1. VYPERTE SVÉ SVRŠKY  
PO CVIČENÍ CO NEJDŘÍVE.
Jestli jste si právě pořádně zamakali 
a vaše oblečení je mokré, okamžitě 
ho vyperte. Pokud jste se ale při 
sportování příliš nezapotili, můžete 
si pohrávat s myšlenkou, že si ho 
vezmete ještě příště. Na to rychle 
zapomeňte. Odborníci tvrdí, že 
pokud chcete zabránit zápachu, 
měli byste oblečení prát ihned po 
každém použití, byť se vám zdá, že 
je ještě použitelné.

Okamžité vyprání je nejlepší způsob, 
jak se zbavit nepříjemných bakterií. 
Pokud vám další povinnosti brání  
v tom, abyste oblečení hned vyprali, 
alespoň ho pověste na šňůru nebo 
sušák - ne na horké topení. Tímto 
alespoň zabráníte růstu většiny 
bakterií způsobujících zápach.

Pamatujte! Oblečení do posilovny 
se může zašpinit více, než vaše 
běžné oblečení a obvykle se v něm 
udržuje i více pachů. Zároveň je 
vyrobeno z jiných tkanin a proto 
vyžaduje jiný přístup k praní. 

2 . PŘED SAMOTNÝM PRANÍM  
SI TRÉNINKOVÉ OBLEČENÍ NAMOČTE.
Klíčem k odstranění nečistot, potu  
a zbytku tuku ve funkčních tkaninách 
je bílý destilovaný ocet. Tento cenově 
dostupný prostředek je skvělým 
čisticím a deodoračním prostředkem 
s nízkým obsahem kyselin, který 
dobře rozpouští tělesný tuk a 
pomáhá z tkanin uvolňovat nečistoty 
a bakterie způsobující zápach.

Použití: V nádobě smíchejte jeden 
díl bílého destilovaného octa se 
čtyřmi díly vody. Do roztoku namočte 

oblečení a nechte cca 30 minut před 
samotným praním působit. Pokud 
se nechystáte hned po cvičení prát, 
opláchněte oblečení jen obyčejnou, 
čistou vodou a nechte volně vyschnout. 
V nejbližší možné době ho vyperte.

3. OBRAŤTE SVRŠKY NARUBY.
Většina nečistot se hromadí na rubu 
oblečení. Tím, že ho před praním 
obrátíte naruby, snadněji se prací 
prostředek dostane přímo ke zdroji 
znečištění a tím se zesílí jeho čistící 
účinek. Další výhodou je, že oblečení 
takto vyprané vypadá pak déle 
jako nové a udržuje pružné tkaniny 
odvádějící vlhkost tak, jak mají. Vnitřní 
strana cvičebního oblečení přebírá 
veškerou zátěž způsobenou ždímáním 
pračky. Proto tkanina na vnější straně 
oblečení bude méně vybledlá a bude 
déle vypadat jako nová.

4. TRÉNINKOVÉ OBLEČENÍ 
PERTE POUZE VE STUDENÉ VODĚ.
Horká voda poškozuje syntetické 
tkaniny a způsobuje jejich srážení. 
Prací cyklus nastavte na jemné 
praní na velmi nízkou teplotu, aby si 
cvičební oblečení zachovalo svůj tvar, 
prodyšnost a celkovou životnost. 

5. FUNKČNÍ TKANINY PERTE SPOLEČNĚ  
A ODDĚLENĚ OD OSTATNÍHO OBLEČENÍ.
I zde se vyplácí roztřídit prádlo podle 
materiálu a barvy. Syntetické tkaniny 
perte společně. Ručníky a jiné oděvy 
jako jsou džíny, mikiny a trička perte 
odděleně. Funkční tkaniny by totiž při 
praní s ostatními "nefunkčními kousky" 
zachytávaly žmolky a docházelo by 
k poškozování jejich jemné tkaniny. 
Společné praní podobných materiálů je 
nejúčinnější a nejefektivnější způsob, 
jak udržet věci v co nejlepším stavu.

6. PRACÍM PROSTŘEDKEM ŠETŘETE.
Také vás láká přidat více pracího 
prostředku, když máte hodně špinavé 
a zapáchající sportovní oblečení? Tak 

Jak co nejdéle udržet 
čisté, svěží a voňavé 
oblečení na cvičení



   |   ROZHOVOR
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pozor na to. Ve skutečnosti totiž 
více pracího prostředku syntetickým 
tkaninám škodí. Vaše pračka má 
různé prací cykly, které vyžadují 
specifické dávkování pracího 
prostředku. Jakýkoli přebytek může 
na oblečení vytvořit vrstvu nánosu, 
která se nevypere. 

Funkční tkaniny odvádějí a odpuzují 
vlhkost a udržují vás během tréninku 
v tepelném komfortu a pohodlí, ale 
také odpuzují vodu použitou v cyklu 
máchání. Méně máchání zanechává 
na oblečení tzv. film, který uzamyká 
bakterie způsobující zápach, 
jemuž se snažíte vyhnout. Proto 
použijte přibližně polovinu pracího 
prostředku, který byste běžně 
použili na ostatní tkaniny. 

7. VYNECHTE AVIVÁŽ.
Nejhorší věc, kterou můžete při 
praní syntetických tkanin udělat je 
použit změkčovadlo. Změkčovadla 
zásadně poškozují pružné tkaniny 
a funkce tkaniny zcela znehodnotí. 
Oblečení tím pádem bude velmi 
brzy zralé na vyhození.

Chcete-li v tomto případě napodobit 
výhody aviváže, přidejte opět do 

pracího cyklu půl šálku bílého octa, 
který má tu vlastnost, že bezpečně 
změkčí syntetické tkaniny a k tomu 
zničí i nepříjemné pachy. Další 
bonus je to, že ocet je levný a nemá 
prakticky žádný negativní dopad na 
životní prostředí.

8. TRÉNINKOVÉ OBLEČENÍ SUŠTE NA 
VZDUCHU, ABY DLOUHO ZACHOVALO 
FUNKČNÍ VLASTNOSTI.
Teplo ze sušičky může narušit funkční 
tkaninu a změnit její tvar, pružnost 
a střih. Pokud vystavíte sportovní 
oblečení teplu a mechanickému tření 
sušičky, mohou se jemné tkaniny 
poškodit. Teplo oslabuje elastická 
vlákna, což může vést až k roztržení 
a snadnějšímu vzniku děr. Pro 
optimální výkon a dlouhodobé nošení 
je nejlepší sušit veškeré syntetické 
oblečení volně na vzduchu.

9. POUŽIJTE SPECIÁLNÍ ČISTICÍ 
PROSTŘEDKY, URČENÉ PRO FUNKČNÍ ODĚVY.
Veliká obliba funkčního oblečení 
vedla k vývoji speciálních pracích 
prostředků určených přímo pro jejich 
praní. Tyto prací prostředky pronikají 
přímo do hloubky syntetických 
vláken. Pomocí organických enzymů 
na rostlinné bázi a dalších složek 

snadněji rozpouštějí pot, tělesné tuky 
a bakterie způsobující zápach. Jsou 
navržený tak aby byla dlouhodobě 
zachovaná funkčnost a vzhled 
syntetických tkanin. 

Pro ještě větší pomoc v boji proti 
zápachu, můžete navíc do praní 
přidat šálek jedlé sody. Ta umocní 
sílu pracího prostředku. Jedlá 
soda je navíc přírodní deodorant 
i čisticí prostředek, který jemně 
neutralizuje zápach, aniž by poškodil 
jemné tkaniny. Vaše oblečení bude 
po vyprání vonět svěžeji. Možná 
dokonce zjistíte, že takto vyprané 
svršky zapáchají po běžném zapocení 
méně, než jste byli zvyklí.

10. NEZAPOMÍNEJTE ANI SPORTOVNÍ BOTY.
Většina z nás na čištění svých 
běžeckých bot moc nemyslí. Ruku na 
srdce, propocené boty pravděpodobně 
nosíte častěji, než všechny ostatní věci 
na cvičení. Pamatujte, že sportovní 
obuv je navržena tak, aby byla odolná 
a podpůrná, a to z látek a materiálů, 
které se mohou praním v pračce 
znehodnotit. Všechna ta syntetická 
vlákna, lepidla, pěnové polstrování 
a švy se mohou běžným praním v 
pračce poškodit a snížit tak výkonnost 
samotné boty. Jak tedy udržet 
sportovní obuv v dobrém stavu a se 
svěží vůní?

Zde přinášíme návod:

• Odstraňte tkaničky a vyperte je 
zvlášť v pračce.

• Pomocí starého zubního kartáčku 
odstraňte nečistoty z podrážek 
obuvi.

• Vyrobte si čistící pastu z jedlé sody 
a pracího prostředku a tou špinavá 
místa vydrhněte zubním kartáčkem.

• Přebytečnou pastu z tenisek 
odstraňte čistou, vlhkou houbičkou 
a hadříkem otřete do sucha. 

• Poté ještě posypte čistou 
tréninkovou obuv jedlou sodou a 
nechte ji uschnout volně na vzduchu.

• Po vyschnutí jen vytřepejte jedlou 
sodu a můžete navléknout čisté 
tkaničky.

Pokud se budete řídit těmito tipy pro 
péči o tréninkové vybavení, vydrží 
vám vaše oblíbené sportovní oblečení 
dlouho jako nové a svěží a jeho funkce 
vám pomůžou podávat lepší výkon. 

1.199 Kč 999 Kč

https://www.bezec.eu/kategorie-produktu/damska-kolekce-b/leginy/
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KHIHY DO VAŠÍ KNIHOVNY
Ať už jsi běžec nebo běžkyně, tak jsi propadl stejné vášni jako statisíce jiných a tou 
je láska k běhu. A co nejvíc hovoří o člověku, než obsah jeho knihovny. Přinášíme ti 
několik tipů Běžce+ na kousky, které by ti neměli na poličce chybět!

O ČEM MLUVÍM,  
KDYŽ MLUVÍM O BĚHÁNÍ 
Murakami běhá 25 let – každý den deset 
kilometrů, každý rok maraton. V knize je 
jednak soubor esejů o běhu na dlouhé tra-
tě, jednak spisovatelův „diář“ čtyřměsíční 
přípravy na maraton v New Yorku. Hovoří 
o fyzické i psychické bolesti, o stárnutí,  
o tématech, která se mu honí hlavou. Jsou 
tu úvahy o spisovatelství jako takovém: 
doba už nepřeje romantickým týpkům, co 
nasávají nebo berou drogy a píšou skvěle 
– doba přeje globálním spisovatelům-ma-
nažerům. Ostatně přísný režim a skvělá 
kondice bývají totožné u byznysmenů  
i u spisovatelů.

ZÁTOPEK ...  
KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ! 
„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí 
chlapce od mužů,“ říkal Emil Zátopek. 
Právě posouvání mezí možností vlastního 
těla z něj udělalo fenomenálního běžce  
a jednoho z nejslavnějších sportovců his-
torie. Z olympiády v Helsinkách přivezl tři 
zlaté medaile a stal se legendou, ale při-
psal si i důležitější vítězství – postavil se 
proti režimu za svého svěřence Stanislava 
Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na 
olympiádu odcestovat. 

KDYŽ SE DÁMA ROZBĚHNE... 
ANI V PADESÁTI NENÍ POZDĚ
Autorka, dříve spíše nesportovní typ, začala běhat ve věku, kdy 
ostatní se sportem končí. Její motto je: „Je to v hlavě!“. Nyní 
má za sebou účast na několika maratonech a je prý na běhu 
závislá. Kniha má být motivací a návodem pro ženy středního 
věku, aby se nebály a začaly běhat.

NAJDU ODVAHU:  
770 KM PO TRASE HRDINŮ SNP
Ultraběh. Náročný, dlouhý, vyčerpáva-
jící. Šestnáct dnů plných deště a sněhu, 
bahna, bolesti, ale i neskutečně silných 
zážitků. Během nich se prostřednictvím 
této osobní výzvy Lence Vacvalové po-
dařilo vybrat formou adopce uběhnu-
tých kilometrů vybrat značnou sumu 
peníze na podporu léčby onkologicky 
nemocných dětí.

VŠECHNY DŮVODY SVĚTA, P 
ROČ BĚHÁM
Tohle je kniha o běhání. Ale hlavně o kobli-
hách a Nutelle. Je o obžerství, marnivosti, 
extázi a všech těch krásných i strašlivých 
důvodech, které nás každé ráno vyhání z 
postele do pekla deště a krupobití, ale i 
do nebe sluncem ozářených, rosou vla-
hých stezek. Matthew Inman, známý pod 
přezdívkou The Oatmeal, přináší humorný, 
nádherný a trefný soubor komiksových 
příběhů o tom, proč se rozhodl běhat ces-
tou necestou, dokud mu nezačaly odpa-
dávat nehty na prstech u nohou

BĚHÁNÍ PRO ŽENY
Tato kniha je napsaná na tělo všem ženám, které chtějí začít 
běhat nebo již běhají, a chtějí se o tom dozvědět něco více.
Kniha se mimo jiné také věnuje různým specifickým obdobím či 
hormonální situaci v životě ženy - puberta, těhotenství, kojení, 
menopauza, běhání s kočárkem, běhání s dětmi…  Naleznete 
zde také praktické tipy a informace, které vám usnadní běhání  
a které upozorní na možné chyby a záludnosti běhu, doporuče-
ní na vybavení a zajímavé běžecké akce Zohledňuje možnosti  
v České republice a mnoho informací vychází přímo ze zkuše-
ností českých žen - část knihy vznikla jako odpovědi na spon-
tánní otázky českých čtenářek v době přípravy této publikace

Jana Divišová 

https://www.imago.cz/zatopek?utm_content=m2s&utm_medium=product&utm_source=zbozi.cz
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/kdyz-se-dama-rozbehne-207533138
https://www.alza.cz/media/najdu-odvahu-d6222738.htm?utm_source=zbozi_cz&utm_medium=product&utm_campaign=zbozi_cz_eo-a-knihy_elektronicke-knihy_x_ek35824
https://www.dumknihy.cz/vsechny-duvody-sveta-proc-beham
https://www.knihydaniela.cz/e-kniha-gabriela-gaudlova-behani-pro-zeny
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5 FILMŮ O BĚHÁNÍ, KTERÉ 
URČITĚ MUSÍTE VIDĚT  
Po běžeckém tréninku není na škodu chvilku si odpočinout a zrelaxovat. Tohle je 
navíc povolený dopink. Filmy, které vám dodají motivaci a chuť zase vyrazit. Kouk-
něte se na ně. 

ŽENY V BĚHU/2019
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně 
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout 
maraton! Matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě trasu zdolají jako rodinná štafeta. 
Žádná sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu 
přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta  připravil 
kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do 
běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší 
Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří synů 
a jejich otec Karel ji už 20 let neumí požádat o ruku. 
Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj zatím 
nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka 
sice chlapa má, ale ten má jeden zásadní háček 
– manželku. Je zřejmé, že dcery mají momentálně 
úplně jiné priority než běžecký trénink. 

Svérázná maminka Věra proto musí napnout 
všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes 
řadu překážek a komediálních komplikací na start 
Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je 
to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet  
a nevzdávat se, když cíl je na dosah… 

Proč se na to koukat
Film je pohodovou oddechovkou plnou vtipných 
scének, které vás zaručeně rozveselí. 

Jana Divišová 

SERIÁL DLOUHÁ MÍLE / 1989
Seriál nás zavede do prostředí vrcholového sportu 
osmdesátých let. Ondřej Vesecký je držitelem 
evropského rekordu na 1500 metrů, mistrem 
Evropy, je hvězdou ve sportu i ve svém soukromí. 
Když to vypadá, že Ondřej nemá konkurenci, 
objevuje se talentovaný běžec Michal Klánský, 
který se pro Ondřeje Veseckého stává soupeřem, 
s nímž bude bojovat o mílařský trůn. 

Proč se na to koukat
Kultovní seriál, který se nemůžete nechat ujít.

Zdroj YOUTUBE

Zdroj YOUTUBE
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ZÁTOPEK/2021
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v roce 1968 do 
Prahy za Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. 
V rozhovorech s Emilem se děj filmu vrací do stěžejních 
momentů atletova života a spojuje se v portrét muže, jenž 
neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí. 
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje 
tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném 
vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří spolu 
strávili celý život.

Proč se na to koukat
Václava Neužila na roli Emila Zátopka připravoval atletický 
trenér Jan Pernica pět let. Zadání od režiséra Davida 
Ondříčka doslovně znělo: „Tohle je herec Václav Neužil, 
potřebuju, abys ho naučil běhat jako Emil Zátopek.“ 

BARVA VÍTĚZSTVÍ/2016
Životopisný film sleduje sportovní dráhu legendárního 
amerického atleta Jesseho Owense, který se mimo rekordní 
výkony na krátkých tratích a skoku do dálky proslavil také 
svou účastí na Olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Děj 
filmu začíná Jesseho přijetím na Ohijskou státní univerzitu. 
Přes obrovské úspěchy na celouniverzitním mistrovství 
se však Jessemu dostává jen málo uznání. S ostatními 
atlety sice závodil na stejných tratích, nikdy ale nemohl 
spát v témže hotelu jako jeho bílí soupeři. A ve chvíli, kdy 

se otevírají nominace na letní olympiádu, váhá. Na druhou 
stranu se však může přímo postavit nenávistné ideologii 
nacistického Německa. Sportovní drama v koprodukci 
Kanady, Německa a Francie vychází z pamětí Jesseho 
Owense (Stephan James). 

Proč se na to koukat
Film je založený na skutečných událostech, se silným 
příběhem a atmosférou, která vás strhne.

MCFARLAND: ÚTĚK PŘED CHUDOBOU/2015
Kevin Costner září v dojemném film, založeném na skutečném 
inspirativním příběhu outsiderů triumfálně překonávajících 
obrovské překážky. Když trenér Jim White přijede učit na 
střední školu, kterou navštěvují především Latinoameričané, 
poměry nejsou nejjednodušší. Když však trenér objeví 
výjimečné běžecké schopnosti chlapců, věci se mění. Kromě 
jejich talentu to je síla rodiny, vzájemné oddanosti a pracovní 
morálky, která je transformuje do šampionů přespolního běhu 
a pomáhá jim dosáhnout jejich vlastního amerického snu. 

Proč se na to koukat
Příběh má jedinečného lidského ducha, který by měl být 
vzorem všem, co svůj boj sami se sebou vzdali. Je velmi 
motivující a ukazuje cestu k dosažení Amerického… vlastně 
jakéhokoli snu. 

Zdroj YOUTUBE

Zdroj YOUTUBE Zdroj YOUTUBE
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MILOŠ ŠKORPIL: 
"AŽ SE ZASTAVÍM, UMŘU.“

Ultramaratonec, trenér a propagátor běhu Miloš Škorpil. Při pohledu na to, kam, kudy a kdy 
tenhle člověk běžel, spoustu lidí napadne, že v určitém ohledu musel zešílet… Možná. Ale 
krásně. Miloš Škorpil, jehož jméno je i pro laiky v podstatě synonymem běhání, nám poskytl velmi 
otevřený rozhovor.

Co zůstává ve vás neměnné a stejné při 
běhu po celá desetiletí, která se běhání 
věnujete? Cítíte třeba stejnou radost  
z pohybu, nebo nějaké jiné emoce, 
které ve vás zkrátka přetrvávají, až už 

Vám bylo dvacet nebo čtyřicet nebo šedesát?
Po celou dobu, co běhám, a je to již 57 let ve 
mně přetrvává pocit, že běh mi dává křídla. 
Prostě se vznáším pár centimetrů nad zemí  
a užívám si pocit absolutní svobody a zároveň 
cítím vděk, že mohu být součástí něčeho tak 
úžasného, jako je Země.

Proběhl jste celým svým životem. Byla vůbec 
někdy nějaká jiná volba? Nějaký jiný plán - být 
pilotem, hasičem, veterinářem? Kdy začalo být 
zkrátka úplně jasné, že budete běžec a budete 
se živit projekty kolem běhání?
Když se ohlédnu zpět, tak asi jiná volby nebyla, 
protože jsem od narození poměrně silný 
introvert, takže běh se jaksi sám nabízel. Jinak 
jsem ale od malička miloval toulání, poflakování, 
tremping, což mi ostatně taky zůstalo do 
dneška, i když dneska nevezmu na záda tele 
a nevyrazím na vandr, ale vezmu si ledvinku 
či běžecký baťůžek, vodu, něco k snědku, pár 
kaček a vyrazím s kamarádem na běžecký 
vandr do pohraničních hvozdů v Karlovarském 
kraji nebo do Slavkovského lesa. Už v dětství 
jsem toužil být spisovatelem, ale díky tomu, že, 
jak říká má manželka jsem dis všechno, tudíž 
je mi jedno, jestli napíšu i nebo y, či ž nebo š, 
tak dlouho trvalo, než mi to začalo být jedno. 
Také poměrně brzy jsem začal trénovat své 
vrstevníky. Ale běhání mě začalo živit. Tedy spíš 
to trénování, než můj vlastní běh, mě začalo 
živit až v posledních sedmi letech. Předtím jsem 
byl bezpečnostní technik, tedy přesně ten, na 
kterého se všichni obrací, když je průšvih, ale 
kterého jinak moc rádi nevidí :).

Jak se Váš vztah k běhání vyvíjel a měnil? Kam 
dospěl dnes?

Jana Divišová 

Na začátku jsem bral běh jako zábavu, líbilo se 
mi, že v něčem vynikám, ale na druhou stranu 
jsem nebyl ochotný se mu obětovat. Když nad 
tím tak přemýšlím, tak jsem to neměl nikdy tak, 
že by pro mě byl běh to jediné v životě na čem 
záleží. Na druhou stranu, po návratu z vojny jsem 
začal trénovat u Petra Bláhy, vynikajícího běžce 
a reprezentanta na 800 a  1500 metrů. Běhal 
jsem hlavně na dráze, měli jsme skvělou partu, 
která se vzájemně motivovala i pomocí různých 
sázek, což mě pomohlo maximálně rozvíjet svůj 
běžecký potenciál, z čehož vlastně žiji dodnes. 
Zhruba ve čtyřiceti letech jsem čichnul k ultra, 
a objevil pro sebe nevídaný svět. Svět, v němž 
jsem byl najednou na špici. Konečně se mi 
splnily tajné sny jako být mistr republiky v běhu 
na 24 hodin, reprezentovat a i na mezinárodní 
úrovni se dobře umisťovat. Nakonec přišlo 
období, kdy mě začal být svět závodů těsný  
a já zatoužil po volnosti, po vlastních projektech, 
díky nímž zpřístupním běhání lidem, kteří do té 
doby běhání moc nemuseli. A  tak jsem oběhl 
několikrát ČR, běžel z Hodonína do Aše, z Prahy 
na Sněžku či z Drážďan do Prahy. A taky více 
začal trénovat druhé.

Který z vašich pozoruhodných nápadů - myslím 
tím nyní projekty jako běh kolem republiky atd., 
vám dal nejvíce zabrat?
Paradoxně asi ten, kdy jsem se snažil 
zdolat po schodech kostela Sv. Bartoloměje  
v Pelhřimově výšku Everestu, tedy nastoupat 
výškových 8850 metrů, což se mi povedlo až 
na čtvrtý pokus a  potřeboval jsem  k tomu 
zdolat 43 660 schodů. Fakt masakr :).

Je známou věcí, že o úspěchu běžce rozhoduje 
hlava. Jak dokážete pracovat se svým mind-
setem? Jak nastavíte psychiku na to, aby 
vydržela to, co mnoho lidí na světě nevydrží?
No to mi povídejte :). Možná je to, ale 
jednodušší než to vypadá. Je to dáno nejspíš 
tím, že si připouštím neúspěch. Tedy že 
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se to nepovede. Nedělám z toho 
životní drama, ale vždycky to beru 
jako pokus o něco, o co se ještě 
nikdo nikdy nepokusil a jak víme, 
pokus je o tom se pokoušet, nikdy 
nemáte zaručeno, že to vyjde. 
Možná by se to dalo charakterizovat  
i jako pokora. Samozřejmě nechci 
prohrát, ale život je prostě spousta 
výzev a každá výzva obnáší nějaká 
rizika. Vtip je také v tom, že jsem 
specialista na rizika (profesně), 
ale při svých projektech ta rizika 
vnímám jako potencionální, ale 
dopředu neřeším, jak se zachovám 
až se projeví. Na to je čas právě na 
tu chvíli, kdy se ohlásí. Prostě snažím 
se mít kalhoty pořád na sobě, i když 
už jsem po kolena ve vodě a musím 
začít plavat, protože jinak bych se 
utopil – prohrál!

Kdy prostě... došlo na slzy? Ocitl jste 
se v extrémní situaci - blízko nebo 
dokonce za vlastní hranicí?
Na slzy došlo vždycky až po 
úspěšném zdolání, jsem totiž děsnej 
cíťa. Ale vážně, přesto, co jsem řekl 
výše, snažím se za všech okolností 
poslouchat své tělo a reagovat na 
jeho požadavky – prosby. Prostě nejít 
(neběžet) za hranu. Ano, běžel jsem 

poprvé kolem České republiky, kdy 
jsem od pátého dne ze šestnácti, běžel 
se zánětem levého bérce, přetíženým 
hamstringem, což se paradoxně nejvíc 
projevovalo, když jsem nasedal do auta 
a nohu si do něj musel podat. Jakmile 
jsem však vyběhl, tak jsem mohl 
běžet, sice jako Joffrey de Peyrac, 
ale šlo to. Každý den 85 kilometrů. 
Pak zase nohu složit do auta, dojet 
se ubytovat a  vyspat. Je mi jasné, 
že to zní bláznivě, ale lidské tělo má 
neskutečnou výdrž. Pokud jde o práh 
bolesti, tak ten posouváte vždy když 
vás něco bolí a neřešíte to práškem 
proti bolesti, který vypíná přirozenou 
ochranu těla. Dokud je i při výkonu 
člověk bolest snášet, byť se zaťatými 
pěstmi a zuby, tak je se nemusíte bát. 
Jakmile vám ale tělo skutečně řekne 
DOST, je nutné ho poslechnout!, ne 
mu zavřít ústa práškem!

Charakter muže neutvářejí jen 
úspěchy, možná ještě důležitější 
je, jak se dokáže vypořádat se 
svými porážkami. Mnoho se Vám 
toho povedlo, ale... víte, jak vypadá 
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Vaše soukromé dno? Byl jste na 
něm? Co se Vám nepovedlo podle 
Vašich představ a jak jste s takovou 
zkušeností naložil?
Tak to naprosto souhlasím. Naštěstí 
to mám postaveno celý život tak, 
že ne vítězství, ale naopak porážky 
jsou tím, co posouvá člověka vpřed, 
a to ve všech rovinách života. Přesto, 
když jsem byl mladý, tak jsem občas 
přemýšlel o smrti, ale nakonec jsem si 
vždycky řekl, že by to byla srabárna. 
Okolo pětatřiceti, když jsme si 
přestávali rozumět s první ženou, 
měl jsem dvě zaměstnání, jednak 
jsem dělal bezpečnostního technika  
v ČKD a k tomu na vedlejšák uklízel 
záchody po dělnících (umyjete  
a za chvíli můžete znovu :)), abych 
uživil rodinu, jsem měl nápad, že 
se na všechno vybodnu a stanu se 
potulným mnichem. Neudělal jsem 
to, protože jsem si uvědomil, že ani to 
není dobrá cesta, protože ti chlapy, 
se pak starají jen o sebe, ale co ti, 
co je nechají doma? Nakonec jsem 
se, když už bylo synům přes dvacet, 
rozvedl. Potkal jsem Danu, současnou 

ženu, skvěle jsme si rozuměli, jen byla 
jaksi vdaná a otálela s rozvodem. 
Rozešel jsem se s ní, našel si jinou. 
Náš rozchod byl pro ni impulsem,  
k rozvodu, neboť až tehdy pochopila, 
co pro ni znamenám. Rozvedla se, 
přesto, že jsem jí říkal, že jí nemůžu 
slíbit, že se vrátím, ale ať to případně 
udělá pro sebe, jestli to tak cítí. Za 
rok od našeho rozchodu jsme se vzali 
a náš vztah nám mnoho lidí závidí. 
Ale jeden stín na duši mi stále leží a 
to mladší syn, kterému je sice už 38 
let, ale stále se chová jak náctiletý, 
ale snad z toho taky jednou vyroste.

Z pohledu toho, jak se dnes  k běhu 
přistupuje, kolik je informací, jaké 
je vybavení , tak jste začal běhat 
prakticky v pravěku. Které informace 
jste nejvíc postrádal?
Haha. Prakticky všechny, jediný 
zdroj informací byl Sport, Stadión 
a  Atletika. Žádné knihy o běhání, 
běhalo se v čem se dalo, a to 
jak v botách, tak oblečení. Na 
druhou stranu to člověka nutilo 
přemýšlet, hledat své cesty. Když 
se ohlédnu zpět, na to, jak jsem 
na běhání pohlížel, myslím nyní na 
metodickou stránku věci, na trénink, 
vidím, že jsem se v tomto ohledu 
vůbec nezměnil. Vždy jsem to měl 
nastavené tak, že účelem tréninku 
je být co nejrychlejší, být schopný 
doběhnout co nejdál, ale s co 
nejmenší námahou. Prostě jsem byl  
a jsem lenoch :).

V mnoha povoláních hrozí vyhoření, 
pokud se jim lidé věnují příliš dlouho. 
Musel jste někdy bojovat s nechutí 
k běhu? Jednoduše řečeno.. zastavil 
jste se?
Pokud jde o běhání, tak ne. Běh 
sice miluju, ale není a nikdy pro mě 
nebyl úplně všechno. Takže pár dní 
bez běhu naprosto v klidu přežiju, 
kdybych se ale nemohl hýbat, tak 
umřu. Takže, když jsem si masivně 
natrhl stehenní sval, poté, co jsem 
při běhu z kopce zakopl o kořen 
a snažil se to ustát, tak jsem sice 
nemohl několik týdnů běhat, ale 
chodil jsem s tím pořád, dokonce 
jsem s tím šel indiánským během 
ultramaratonskou trasu na Zermatt 
maratonu a ušel s tím spoustě běžců.

Je zřejmé, že jedete na silný vnitřní 
motor. Jak funguje - hlava, to je to, 
co mě zajímá, jak přemýšlíte, co vás 

motivuje, popohání, těší a nutí se 
stále učit nové věci a zlepšovat.
Jsem duší pořád kluk! Řekl bych, 
že to je to nejpodstatnější, protože 
jakmile člověk mentálně zestárne, 
získává pocit, že všechno co dělal 
jako malý, jako mladý, je fuč. Zvlášť 
když odborníci vám říkají, že už 
nejste nejmladší, že byste na to měl 
brát ohledy. Mým mottem a mottem 
mé manželky je, že věk je jenom 
číslo! Jasné už nepoběžím maraton 
Za 2:30, ale na druhou stranu mám 
spoustu zkušeností, které mi dovolí 
ho běhat pod 4 hodiny. 

Před šesti roky jsem díky manželce 
objevil kouzlo posilování, přesto, že 
jsem celý život říkal, že do posilovny 
mě nikdo nedostane. Teď jsme si 
jí dokonce zařídili doma v garáži 
a moc mě baví sledovat, že i v 68 
letech se dá tělo pěkně formovat  
a jsem schopen dělat věci, které bych 
ve 40 nezvládl. Takže kluk ve mně, 
dychtící poznávat pořád nové, je ten, 
co mě nenechá sedět na zadku.

Jakou nejdelší dobu  
jste kdy vydržel bez běhu?
Asi jedenáct let, v jedenácti jsem totiž 
začal chodit do atletického oddílu  
a od té doby běhám. Jinak nevím, 
ale byli tam přestávky v řádu týdnů.

A co ego? Jak se muž Vašeho formátu 
vyrovnává s tím, že léta přibývají a sil 
je méně? Mnoho mužů prožívá krizi 
kolem čtyřicítky snad ještě hůř, než 
padesátku...
Jo, ego je sviňa :). Naštěstí jsem 
tak nějak plynule přeběhl z role 
výkonnostního běžce, do role trenéra 
a tím se mi v životě změnily priority. 
Dřív jsem usiloval o to být vidět 
coby sportovec, dnes mě stejnou  
a možná větší radost dělá, když moji 
svěřenci dosahují výsledků, které 
si nikdy nedokázali představit, že 
zvládnou. No a moje manželka, která 
je nyní hvězdou žen po šedesátce, 
je s ní spousta rozhovorů a říká, že 
za to vděčí tomu,  že žárlila na moji 
popularitu. Postupně je populárnější 
než já, takže budu muset něco 
vymyslet, abychom byli na tom aspoň, 
co se popularity týče, stejně :).

Atleti bývají velmi citliví na své zdraví, 
řeší různé bolístky, často se pozorují. 
Jaké tělo jste dostal do vínku? Kdy jste 
získal pocit, že mu opravdu rozumíte?
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Dostal jsem do vínku to nejlepší 
tělo, jaké jsem mohl dostat a k tomu 
hlavu, která mu rozumí a naslouchá. 
Pocit, že mu rozumím jsem získal 
v době, kdy jsem trénoval pod 
Petrem Bláhou a občas jsme to  
v tréninku přepískli a já si něco narval, 
samozřejmě se to stalo, když forma 
byla na vrcholu. Začal jsem přemýšlet, 
čím to je, pak si udělal trenérskou 
třídu, přečetl si pár knížek, to už bylo 
po roce 89 a pochopil jsem, že nejde 
jen makat, ale je třeba i odpočívat. Že 
nemůžeme všechnu energii, kterou do 
těla dostaneme pomocí stravy, spálit 
výkonem, ale musíme jí část nechat 
na stavění a  opravování, takže jeden 
trénink bolí a následný by měl hýčkat.

Říká se, že za každým úspěšným mužem 
stojí úžasná žena. Platí to pro Vás?
Částečně určitě. Ale poznali jsme se, 
když už jsem byl víc trenérem než 
závodníkem, takže spíš mi pomohla 
tím, že mě začala prodávat :). Že mi 
pomáhá s Běžeckou školou, protože 
sám bych všechno nezvládal.

Spoustě lidí v koronavirové krizi běhání 

možná zachránilo zdravý rozum. Vnímáte 
současnou dobu jako renesanci běhu? 
Tolik lidí snad venku neběhalo ještě 
nikdy. Nebo ano? 
Osobně jsem to tolik nezaznamenal, 
u nás, na západě už běhalo hodně 
lidí i před koronakrizí, ale je pravda, 
že klienti mě párkrát řekli: už aby 
to skončilo a lidi se zase vrátili do 
nákupních center, abych se nemusel 
proplétat při běhu davy lidí :). Pravdou 
také je, že hodně lidí začalo běhat, 
protože se zavřela fitka, pracovali  
a pracují z domova, takže na to měli  
a mají více času. Každopádně, pokud 
jim to vydrží, bude to pro ně jen dobře, 
protože ničím si člověk nevyčistí hlavu 
líp, než během a nenahlédne do sebe 
hlouběji než při běhu.

A když tak potkáváte další běžce... Máte 
deformaci z povolání? Vidíte chyby? 
Řešíte je? Oslovují Vás lidé?
Tak,   deformací  z povolání určitě 
trpím :), ale už se dokáži ovládnout 
natolik, abych lidi neoslovoval   
a nesnažil se jim radit, když si sami 
neřeknou. V nabídce mám již řadu let 
individuální tréninky, což je 90 minut, 

kdy ti, co si je objednají (většinou 
jsou to dárky), učím běhat přirozeně. 
Daného člověka nafilmuji, aby se viděl, 
popíšu mu jeho chyby a pak poradím, 
jak je odstranit. Při tréninku probereme 
i metodiku (jak trénovat) a všechno, co 
jej zajímá.

Kterého běžce libovolně z minulosti 
byste rád viděl naživo a proč?
Když se běhával Běh Rudého práva, 
běžel tam Kolumbijec Móra. Byl to 
indián a mě připadalo, že zatímco 
ostatní běžci hrozně dřou, on se jen 
vznáší. Běžel jako bůh, toho bych rád 
ještě jednou viděl běžet.

Kudy vede Vaše nejzamilovanější 
běžecká trasa?
Moc rád běhám od nás ze Sokolova 
na Krudum (to je kopec), pak na 
Lesný (další kopec), Žandov, Dyleň 
(třetí kopec), Mária Loreto (překrásný 
kostel), Zelenou horu (čtvrtý kopec), 
Cheb. Trasa měří cca 80 kilometrů 
a vede pořád v přírodě. Nádhera.

Jak byste doplnil větu: „Až se jednou 
zastavím, tak: "Umřu!"
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Modrá knížka o běhání a o životě- 
společná knížka ultramaratonce, trenéra a propagáto-
ra běhu Miloše Škorpila a spisovatele a aforisty Pavla 
Kosorina je úplně jiná než ostatní knihy o běhání, které 
znáte. Tahle je totiž spíše o pohledu na běh jako na něco 
krásného, klidného a slavnostního než o tom, jak rychleji 
zaběhnout pět nebo deset kilometrů, či dokonce mara-
ton. Autoři jsou přesvědčeni, že běhání je tu proto, aby 
se jím člověk bavil, aby nás uzdravovalo, spojovalo a na-
plňovalo radostí.

Běž a nepřestávej! je určena nejen 
běžcům, ale i lidem, co chtějí s běháním 
začít. Vysvětlí vám, proč je pohyb důležitý, a 
dá vám tu správnou motivaci do pravidelné-
ho tréninku. 

Běhání pro všechny je tak trošku Parta maraton v knižní podobě, jehož druhé série se přes-
to, že ČT říká, že má zájem, nejspíš nikdy nedočkáme. Najdete v ní šest příběhů lidí, kteří neběhali a 
dali ho, Milan Šumný dokonce Spartathlon! Najdete v ní vysvětlení, jak je to doopravdy s mýty, které 
ještě dnes brání lidem vyběhnout.

▲Běžecká bible Miloše Škorpila si 
nehraje na to, že v ní najdete úplně všechno, co 
si člověk spojuje s běháním. Každopádně v ní ale 
najdete vše, co vám pomůže najít k běhu pozitivní 
vztah, co vám pomůže začít běhat, co vám pomůže, 
když budete mít pocit, že váš běh ustrnul a nehýbe 
se vpřed, co vám pomůže rozvíjet vaší fyzickou 
kondici, když se vám nebude chtít běhat, co vám 
pomůže se zlepšovat. 

Chcete-li ve svém městě, fitku, sportovním oddílu… 
uspořádat běžecko-stravovací seminář (jen teoretická 
část), případně workshop (teoretická + praktická část s 
výběhem), najděte vhodné místo pro konání, dejte do-
hromady alespoň 15 – 20 lidí a dejte nám vědět na mail 
dana.skorpilova@gmail.com, domluvíme s vámi konkrét-
ní podmínky.

BĚŽECKÉ SEMINÁŘE/WORKSHOPY

Inzerce

https://bezeckaskola.cz/produkt/bez-a-neprestavej-aneb-evangelium-pohybu-milos-skorpil-pavel-kosorin/
https://bezeckaskola.cz/produkt/behani-pro-vsechny-milos-skorpil/
https://bezeckaskola.cz/produkt/bezecka-bible-milose-skorpila/
https://bezeckaskola.cz/2020/09/14/bezecke-seminare-workshopy/
https://bezeckaskola.cz
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PATRIK KRÁL: 
MARATÓN PO KOLENOU Jana Divišová 

Lidské tělo je stroj a záleží jen na nás, 
jak s  ním naložíme. Třeba to bude 
někoho motivovat a nic nevzdávat jen 
tak. Od malinka se honím za merunou 
na fotbalu. Ale ty kolena... 

Psal se rok 2010 a  přišel první úraz. 
Zápas jako každý jiný, vesele si 
běžím a rup, ozývá se zvuk, jako když 
praskne větev. Kácím se k zemi a držím 
se za koleno - plastika vazu levého 
kolene, pro mě velká neznámá. A pak 
to pokračovalo dál… 2012 plastika 
vazu pravé koleno, řikám super mám 
levý, tak pravý ještě zvládnu. 2019 
replastika vazu levé koleno - to už 
jsem si řekl pozor. To už není jen 
tak... Jakožto OSVČ jsem musel brát 
v  potaz otázku , zda-li mi za to stojí 
ještě aktivně sportovat nebo se všeho 
vzdát a v klidu pracovat. 

Nedokázal jsem se s tím smířit. Říkám 
si: "Sakra ještě mladej kluk, musím to 
risknout."  Počáteční sportovní absence 
se na mně podepsala, nakonec jsem 
měl skoro 100 kg. A já se musel začít 
pomalu hýbat. Měsíce ubíhaly, z běhu 
se stala lehká závislost a  dnes mám 
83 kg. Převážně bych měl poděkovat 
MUDr. Štefan Dojcsánovi za skvěle 
odvedenou práci. Tím jsem chtěl říct, 
že pokud jste někdo zažili podobnou 
situaci, nevzdávejte se.

A teď už k tomu hlavnímu. 
První maraton. Uběhl jsem svůj  
první maraton. To počasí si o to 
vyloženě řeklo.  Někde jsem četl, že 
na 30. km teprve začíná maraton – 
nekecali. Tak jo. Je pátek, shodou 
náhod můj svátek, já zrovna volno 
a venku sluníčko. Řikám si: „sakra ,tak 
co s  tím načatým dnem provedem?“ 

30km už jsem zvládnul, že bych zkusil 
ten maraton? 

Netrvalo dlouho a 1l vody už se točí do 
camelbagu, 2 kofily strkám do kapes, 
k  tomu vyzbrojen 2 banány. Lehká 
protahovačka a jde se na to. Začínám 
klasickým tempem jako na 10km (cca 
4:20min/km).

Kilometry ubíhají, sluníčko hřeje do 
zad a  pomalu se blížíme k  půlce 
42km štace. Začíná být pěkný vedro, 
sundavám bundu, zhltnu banán 
a pomalu pokračuji zpět. Kupodivu si 
stále udržuji tempo kolem 4:20min/km 
(abych nezapomněl v  uších mi jedou 
nějaké pecky, abych držel to správné 
tempo) Blížím se ke 30. km a  tam to 
teprve začíná... nohy už neposlouchají 
a  tempo pomalu polevuje, v  hlavě 
se začíná ozývat ten odevzdaný 

Sympaťák Patrik klidně může dělit svůj sportovní život na časy „před potížemi 
s koleny“ a „po kolenou“. Byly časy, kdy si o maratónu mohl nechat leda tak zdát. 
On se ale nevzdal a  po několika operacích mu to parádně běhá. Svůj příběh 
redakci poskytl, aby inspiroval všechny, kdo se potýkají s  vleklými zraněními 
a klesají na duchu.

hlas a  poňoukat, abych se na to 
vykašlal... Ne, teď to přeci nemůžu 
vzdát, vždyť je to už jen 1/4 toho, co  
jsem uběhl. Bylo na čase tasit kofilu, 
nevim jestli pomohla, ale v  hlavě 
to bylo lepší. Blížím se ke 40. km 
a  tam jako bych chytil druhý dech, 
s úsměvem na tváři dobíhám a stopuji 
hodinky na délce 42,41 km. Za pár 
minut lýtka jako kámen, ale ten pocit? 
K nezaplacení.



Ta druhá, říkalo se často. Běhala totiž v éře Jarmily Kratochvílové a tu někdo předběhnul jen 
výjimečně (ona ano). Taťána Netoličková Kocembová (58) ale vždycky tvrdila, že připravovat 
se a závodit v jednom týmu s Kratochvílovou pro ni byla čest. Jak žije blonďatá kráska, na 

které mohli snad všichni muži na tribunách oči nechat, dnes?  
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TÁŇA KOCEMBOVÁ 
TA DRUHÁ..



Jen hned na začátek poznámka 
k titulku… Když si poslechnete 
komentátory na záznamech  
z tehdejších atletických závodů, jen 
málokdy někdo z nich vysloví jméno 
Taťána. Říkali Táňa, a tak ji vnímali  
i fanoušci. Oproti soustředěné 
svalnaté „hranaté“ Jarmile 
Kratochvílové vypadala jako štístko. 
Půvabná blondýnka s dívčím 
úsměvem, která neztrácela krásu ani 
vyřízená v cíli. Jen málokdo věděl, 
že po závodě musí hned vyhledat 
soukromí toalet. „Bývalo mi strašně 
špatně, byla  jsem tím známá.“ Co se 
naopak vědělo, bylo, že na začátku 
vyrazí jako střela. Až by se dalo říct  
přepálený začátek a šílená bolest na 
posledních sto metrech, to bylo její. 

„Mnoho lidí mi říká, že jsem měla 
smůlu, že jsem běhala za éry Jarmily, 
ale já to považuji za plus pro mě,“ 
řekla Taťána Kocembová nedávno 
v rozhovoru pro iDnes. „Byla pro 
mě opravdovou atletickou mámou. 
Když jsem přišla na první závody  
v roce 1982 v Miláně, byla jsem z toho 
vytřepaná. Nevěděla jsem, kam mám 
jít, kde jsou záchody. Člověk z toho byl  
v mladém věku hodně nervózní, ona 
mi ale všechno ukázala, uklidňovala 
mě. A když jsme pak byly ve finále 
dvě, snášela jsem to o mnoho lépe.“ 

SOUPEŘKY? KAMARÁDKY! 
Dodnes jsou tyto dvě špičkové 
závodnice, které společně závodily 
v osmdesátých letech a na MS  
v Helsinkách 1983 obsadily na trati 
400 metrů zlatou a stříbrnou příčku, 
velké přítelkyně. „Jarmily si vážím 
pro její skromnost a pracovitost,“ 
vyznala se Kocembová v rozhovoru 
pro Český rozhlas Ostrava. „Mnozí jiní, 
kteří zdaleka nedosáhli tolik, co ona, 
se tak skromně nechovají.“ Atletika  
a osmdesátky… mnohým hned naskočí 
paralela se snad všudypřítomným 
dopingem. Ostatně, rekord Jarmily 
Kratochvílové na 800 metrů stále 
odolává. Od Táni Kocembové však 
žádné očerňování kamarádky  
a soupeřky nečekejte. „Nemyslím si, že 
dopovala, protože jsem s ní absolvovala 
řadu dopingových kontrol a vždycky to 
bylo v pořádku.“ Tečka. 

Blonďatou dívenku z Ostravy Táňu 
přivedly k atletice úspěchy v závodech 
na dětském pionýrském táboře, kam 
ráda jezdila. „Všiml si mě tam pán, který 
působil u atletiky jako rozhodčí ve 
skoku do výšky. Pozval mě na stadion, 
abych se přišla podívat na trénink a mě 
to neskutečně chytlo. Měla jsem velké 
štěstí na kantory i trenéry, moc jsem 
si dětství s atletikou užila,“ vzpomíná. 
„Těšila jsem se na každý trénink, měli 

jsme tam báječnou partu. A vůbec nám 
nevadilo to, co by dneska mladé určitě 
dost zaskočilo, že musíme po sobě 
zametat škváru nebo se sejít a vytrhat 
z dráhy plevel.“ 

Byla rychlá. Hodně rychlá. Také 
pracovitá, houževnatá, vytrvalá  
a odolná. Všechno vlastnosti, které 
se při tréninku hodí i dnes. „Ale  
v dorostu jsem se ještě pohybovala 
spíš v průměru. Sbírala jsem čtvrtá, 
pátá, někdy i třetí místa… Toužila 
jsem jít výš, být stříbrná a zlatá a jsem 
moc ráda, že se to nakonec povedlo.“ 
Dětské sny být zvěrolékařkou,  
a nebo Helenou Vondráčkovou  zůstaly 
ležet na cestě za sportovní kariérou. 
„Kdybych se dnes měla rozhodnout, 
rozhodla bych se stejně,“ míní bývalá 
závodnice. „Sport mi toho do života 
spoustu dal. Bez sportu by mi život 
připadal takový… prázdný. Vůbec si 
to nedokážu představit, protože mě 
provází dál.“ 

ŽIVOT DNES 
Po skončení kariéry se Táňa Kocembová 
stala ředitelkou ostravského 
sportovního centra, které se věnuje 
mladým talentům v kraji. Centrum 
se stará o naděje z více než dvaceti 
různých sportů. „Nejvíc toho teď 
naběhám kolem plotny nebo při 
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VIDEO: Helsinky 1983: Jarmila Kratochvílová - 400 metrů - zlato, Taťána Kocembová - stříbro

Jana Divišová 




   |   OSUDY

90| Táňa K
ocem

bová | Ta druhá..

WWW-BEZEC.EU ČÍSLO 12 | ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2023

zařizování nejrůznější věcí,“ usmívá 
se stále půvabná dáma. Z dnešního 
pohledu končila na dráze poměrně 
brzy. Ještě jí ani nebylo třicet. 
V té době však měla zdravotní 
problémy – trápila ji hlavně vyhřezlá 
plotýnka – ale hlavně… „Byla jsem 
už maminkou Lucinky a cítila jsem, 
že se na dráze nedokážu rozdat 
na sto procent,“ vzpomíná. K dceři 
Lucii přibyla v manželství s trenérem 
Janem Slaninou další dcera Jana, 
dnes úspěšná sprinterka, kterou 
Táňa Kocembová sama trénuje. 
Z druhého manželství s bývalým 
fotbalovým trenérem Jaroslavem 
Netoličkou má syna Tomáše. „Možná 
to bud znít fádně, ale mým hlavním 
přáním je, aby všichni moji blízcí byli 
zdraví,“ říká a ze všech rozhovorů, 
které v poslední době poskytla 
jen čiší, že je prostě (ne)obyčejně 
šťastná. 

Ale přece… Třináctou komnatu 
máme snad všichni a Táňa 
Kocembová není výjimkou. V té její 
se ukrývá velká křivda, kterou zažili 
sportovci ze zemí socialistického 
bloku, když nesměli v roce 1984  
z politických důvodů odcestovat na 
letní olympijské hry v Los Angeles. 
„Jsem člověk, který dokáže hodně 
odpustit, ale tohle asi neodpustím 
nikdy. Politika do sportu nepatří  
a tehdy to ovlivnilo spoustu lidí.“ 

STŘÍBRNÁ A SPOKOJENÁ 
Táňa Kocembová nikdy na žádných 
olympijských hrách nestartovala. 
Vrcholem její kariéry byl tedy  desátý 
srpen 1983 na světovém šampionátu 
v Helsinkách a stříbrná medaile 
v běhu na 400 metrů za Jarmilou 
Kratochvílovou. „Byl to výjimečný 
závod, padaly v něm kromě svěťáku 
i národní rekordy. Sešlo se úplně 
všechno, co se sejít mohlo – úžasná 
atmosféra, počasí, emoce… zkrátka 
všechno.“ Na stupních vítězů si pak 
Tána vychutnávala Československou 
státní hymnu. „Trochu jsem si tu 
hymnu kradla i pro sebe. Věděla 
jsem, že asi nikdy nevyhraju  
a že je to maximum, čeho jsem 
mohla dosáhnout.“ Hořkost v tom 
nehledejte, Táňa ji v srdci nenosí. 
„Myslím, že to tak mělo být. Jarmila 
byla můj tahoun a bez ní bych třeba 
nedosáhla toho, co jsem dokázala.“ 

Inzerce

1979
1982

1983

1984

1986
1989

Na JME v Bydhošti postoupila do finále, ME19 
(400 m a 4x400 m) - 8 místo.

Na HME v Miláně doběhla na 4 místě v čase 51,62. 
(400 n). Na ME v Athénách získala bronzovou 
(400 m) a stříbrnou medaili (4 x 400 m) .

1. MS v Helsinkách pod 
otevřeným nebem - stříbrná 
medaile ve štafetě na 4 x 400 
metrů v čase 3:20,32. Tento 
čas je dodnes českým rekordem. 
Zároveň stříbro v závodě na 
400 metrů. Ve finále zaběhla 
trať v novém osobním rekordu 
48,59 a prohrála jen s Jarmilou 
Kratochvílovou.

HME v Göteborgu zlatá medaile 
a halová mistryně Evropy (400 
m). Z důvodu bojkotu se nemohla 
zúčastnit letních olympijských 
her v Los Angeles. 

Na halovém ME v Madridu skončila čtvrtá a 
šestá na ME ve Stuttgartu (oboje na 400 m).

Na HME v Haagu (400 m) - 5 místo

Osobní rekordy
Josobní rekord na hladké čtvrtce 
ji řadí na třetí místo v historických 
tabulkách. Rychleji tuto trať v hale 
zaběhla jen Ruska Natalia Nazaro-
vová a světový rekord drží Jarmila 
Kratochvílová.

HALA
200 m - 22,96 - 1984, Budapešť
400 m - 49,76 - 1984, Vídeň

DRÁHA
200 m - 22,47 - 1984
400 m - 48,59 - 1983

699 Kč

https://www.bezec.eu/kategorie-produktu/damska-kolekce-b/trcka-s-kratkym-rukavem/


http://www.babos-sports.cz
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KDYŽ KALORIE NENÍ PROSTĚ  
JEN KALORIE

Udržení váhy je čistě věc matematiky, dohadují 
se tito „specialisté“. K udržení váhy potřebujete 
každý den zkonzumovat tolik kalorií, kolik vaše 
tělo spálí. Ke zhubnutí půl kila tělesného tuku 
potřebujete vytvořit kalorický deficit cca 3 500 
kalorií. Ale jestli ten deficit vytvoříte snížením 
konzumace tuků, uhlohydrátů, proteinů nebo 
trochou od každého, není podstatné.

Zní to logicky, ale ve skutečnosti to neplatí. 
Kalorie není prostě kalorie, ve více než jednom 
významu. Uhlohydráty, tuky a proteiny jsou 
skutečně totožné z pohledu jejich energetického 
obsahu, ale tělo každý z nich zpracovává jiným 
způsobem a tyto rozdíly mají významné dopady 

na tělesnou hmotnost. Kalorie ze všech typů 
potravy mají na tělo různý vliv dle toho, kdy jsou 
konzumovány a v jaké kombinaci. Přečtěte si 
následujících pět důvodů, proč kalorie a kalorie 
není totéž.

Energie potřebná k trávení tuků, 
uhlohydrátů a proteinů není stejná
Tělo musí na trávení, absorpci živin  
a metabolismus využívat energii z potravy. Pro 
trávení každého typu živin ale tělo potřebuje 
jiné množství energie. Obecně je ke zpracování 
proteinů potřeba víc energie, než ke zpracování 
uhlohydrátů a víc energie tělo spálí při zpracování 

Štěpán Horák

Jsem ji jistý, že jste už mnohokrát slyšeli tvrzení, že kalorie je prostě kalorie. Tedy, že kalorie  
z uhlohydrátů, proteinů, tuků jsou v kontextu tělesné hmotnosti totéž. Tohle téma je často propíráno 
mezi obhájci nízkotučné a nízkouhlohydrátové diety. Ti, kdo hlásají, že „kalorie je prostě kalorie“, 
se snaží prosadit, že výživové proporce jsou z hlediska tělesné hmotnosti nepodstatné (pokud 
člověk přijímá dostatek od všeho tak, aby neohrožoval své zdraví). Vše, oč tu běží, je celkový součet 
přijatých kalorií bez ohledu na to, zda pocházejí z tuků nebo uhlohydrátů. 
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uhlohydrátů než tuků. Z toho jasně 
plyne, že vysoko-proteinová strava  
o 2500 kaloriích denně dodá tělu 
méně kalorií než 2500 kalorická 
vysoko-uhlohydrátová strava, která 
ale dodá tělu méně kalorií než vysoko-
tuková strava o 2500 kaloriích denně.
 
Nepopírám, že rozdíly nejsou příliš 
velké, samy o sobě nepředstavují 
důkaz, že pro udržení nebo snížení 
hmotnosti je nejlepší konzumovat 
stravu co nejvíc bohatou na proteiny 
a s minimem tuků.

Omezení kalorií zpomaluje 
metabolismus
Největším problémem pro hubnutí při 
propočtu „kalorie je prostě kalorie“ 
je, že čím méně kalorií tělu dodáme, 
tím méně kalorií tělo spálí. Což 
znamená, že když se rozhodnete, při 
výše zmíněném pravidlu 3500 kalorií, 
zhubnout půl kila týdně, omezíte 
denní příjem o 500 kalorií. Zjistíte, že 
během prvního týdne skutečně půl 
kila zhubnete, ale s každým dalším 
týdnem je to méně a méně. Tento jev 
je pravděpodobně projevem adaptace 
metabolismu na hrozící hladovění. 
Tělo skutečně zchladí svůj běh, aby 
uchovalo omezené množství kalorií, 
které konzumujete, čímž efektivně 
zvýší hodnotu každé kalorie.

Studie z roku 2006 v časopise americké 
zdravotní asociace informovala, že 
dobrovolníci, kteří půl roku drželi 
nízkokalorickou dietu, zaznamenali 
výrazně větší snížení metabolických 
hodnot, než jaké by mohlo být 
vysvětleno pouze samotným úbytkem 
hmotnosti. Dlouhodobý výzkum 
prováděný na opicích prokázal, že 
opice, které 11 let konzumovaly o 30% 
menší množství potravy, měly o 13% 
nižší metabolismus, než by se dalo 
přičítat samotnému úbytku hmotnosti. 

Větší výpovědní hodnotou pro nás, 
sportovce, je důkaz, že dokonce  
i nepatrný deficit kalorií v jediném 
dni může negativně ovlivnit náš 
metabolismus. Studie, která se zaměřila 
na elitní gymnastky a vytrvalostní 
běžce, odhalila nepřímou úměrnost 
mezi deficitem energie během dne 
(tedy dobou, kdy energetická potřeba 
těla převýší energetický příjem  
z potravy) a procentem tělesného 

tuku. Jinými slovy: sportovci, kteří 
přijímali tolik energie, kolik vydávali, 
byli štíhlejší než ti, kteří se snažili 
přijímat energie méně.

Proteiny snižují chuť k jídlu
Proteiny všeobecně zvyšují pocit 
nasycení oproti tukům nebo 
uhlohydrátům. Proto člověk, který 
zvýší denní příjem proteinů, aniž by 
vědomě snížil objem konzumované 
stravy, začne jíst méně – kvůli 
snížené chuti k jídlu. Je to tedy další 
podstatný rozdíl mezi proteiny, tuky  
a uhlohydráty. 

Nedávná studie prováděná na lékařské 
univerzitě ve Washingtonu zkoumala 
19 subjektů při třech po sobě 
jdoucích dietních režimech. Dva týdny 
účastníci dodržovali dietu k udržení 
hmotnosti, obsahující 15% proteinů, 
35% tuků a 50% uhlohydrátů. Další 
dva týdny jedli vysokoproteinovou 
dietu (30% proteinů, 20% tuku, 50% 
uhlohydrátů) – o stejném obsahu 
kalorií. Nakonec subjekty podstoupily 
tutéž vysokoproteinovou dietu, ale 
bez omezení příjmu kalorií – všichni 
měli jíst tolik, kolik chtěli. V tomto 
režimu stravy byli 12 týdnů.

Autoři studie uvádějí, že když účastníci 
studie přešli z nízkoproteinové na 
vysokoproteinovou dietu, shodně 
uváděli, že se začali cítit mnohem 
sytější, přestože konzumovali naprosto 
stejné množství kalorií. Ještě výrazněji 
se omezení chuti k jídlu projevilo  
v poslední fázi studie, kdy účastníci 
jedli ad libidum – zcela dobrovolně 
omezili denní konzumaci o v průměru 
441 kalorií a zhubli téměř 5 kg, včetně 
přibližně 3,5 kg tělesného tuku.

Vláknina omezuje  
vstřebávání kalorií
Vláknina je formou uhlohydrátu, 
která přispívá k pocitu nasycení, ale 
bez kalorického příjmu, protože se 
nevstřebává do těla. Následkem toho 
konzumace potravy bohaté na vlákninu 
s obsahem 100 kalorií omezí chuť  
k jídlu a následně tak zamezí konzumaci 
dalšího jídla se 100 kaloriemi. Stejně 
tak osoba, která navýší svůj denní 
příjem vlákniny, aniž by úmyslně snížila 
kalorický příjem, začne jíst méně, čistě 
kvůli potlačené chuti k jídlu. Kalorie, 

obsažená v jídle bohatém na vlákninu, 
není tedy stejná jako kalorie v jídle 
bez obsahu vlákniny. Máme tu čtvrtý 
důkaz, že kalorie není prostě kalorie.

Načasování jídla ovlivňuje 
zpracování kalorií
Termický efekt jídla (TEF) je jen 
vznosné pojmenování energie, 
která se spotřebuje při trávení  
a absorpci potravy. Studie publikovaná  
v American Journal of Clinical Nutrition 
potvrdila, že TEF je vyšší ráno, než 
večer. Dobrovolníci konzumovali jídlo 
s hodnotou 544 kalorií v jeden ze tří 
stanovených časů. U účastníků studie, 
kteří jedli v 9:00, se TEF zvýšilo  
o 16%; u těch, kdo jedli v 17:00 o 13,5%  
a u těch, kdo jedli v 1:00 pouze o 11%. 
Z toho jasně plyne, že nejvíc kalorií 
spalujeme ráno. 

Vliv kalorií na tělesnou stavbu závisí 
také na množství a četnosti jídel. 
Japonská studie zjistila, že boxeři, 
kteří jedli 6 jídel denně, významně 
snížili objem tělesného tuku na rozdíl 
od boxerů, kteří konzumovali stejné 
množství kalorií, ale v pouze dvou 
jídlech denně.

Obecně můžeme říct, že kalorie 
z jídla tělo uchovává častěji ve 
formě tuku, méně často je okamžitě 
využije na energii, uchová ve formě 
glykogenu, nebo využije k syntéze 
proteinů – k tomu dojde ve chvíli, kdy 
jsou kalorie do těla přijaty v případě 
rychlé potřeby. To osvětluje, proč šest 
menších jídel denně s hodnotou 2 500 
kalorií není totéž, co dvě velká jídla  
s toutéž kalorickou hodnotou. 

Kalorie z jídla budou spíš využity 
hned, k proměně na energii, uchovány 
ve formě glykogenu nebo využity  
k syntéze proteinů ve svalech, když je 
přijmeme hned ráno, po celonočním 
„hladovění“. Obdobná situace nastane 
po tréninku. Několik studií shodně 
potvrdilo, že lidé naberou víc svalové 
hmoty a méně tělesného tuku (nebo 
ztratí více tělesného tuku), když jedí 
do dvou hodin po tréninku, než když 
tytéž kalorie zkonzumují během dne.
Počítat kalorie má smysl, ale z důvodů 
uvedených výše nemůžeme počítat  
s tím, že kalorie ze všech zdrojů budou 
mít na naše tělo za všech podmínek 
stejný vliv.
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 | Trénink začíná v kuchyni aneb proč je pro běžce důležitá výživa?

TRÉNINK ZAČÍNÁ  
V KUCHYNI ANEB PROČ JE PRO 
BĚŽCE DŮLEŽITÁ VÝŽIVA?

Strava jako raketové palivo
Běh je pro organismus energeticky velmi 
náročný proces a pro podání optimálního 
výkonu zkrátka musí mít vaše tělo kde brát. 
Pokud jej tedy budete vyživovat příliš málo, 
nebo mu nedodáte některé potřebné živiny, 
budete v tréninku stagnovat, budete unavenější 
a náchylnější ke zranění, a v dlouhodobém 
měřítku si můžete dokonce závažně poškodit 
zdraví v důsledku rozvoje syndromu relativní 
energetické nedostatečnosti ve sportu. Ale o 
něm až jindy.

Pro pochopení základů stravování je nutné 
vědět, že ve stravě naleznete tři základní 
makroživiny – tuky, bílkoviny a sacharidy. 

1. Tuky jsou energeticky nejbohatší živinou. 
Z 1 gramu totiž získáte ve srovnání  
s bílkovinami nebo sacharidy více než 
dvojnásobek energie. V racionálním 
jídelníčku by měly být tuky zastoupeny 
zhruba v rozmezí 20–35 % celkového 
denního energetického příjmu. V minulosti 
byly tuky často mylně považovány za zdraví 
škodlivé, dnes už ale víme, že přiměřená 
konzumace vhodných tuků je pro normální 
fungování organismu nezbytná.

2. Bílkoviny jistě znáte jako základní stavební 
kameny svalové hmoty, jejich funkce  
v organismu je však mnohem rozsáhlejší. 
Kromě toho, že jsou součástí každé 

Mgr. K.Dvořáková

absolventka  
Masarykovy univer-
zity obor Nutriční  

specialista, 
studentka  

doktorského pro-
gramu  

Kinantropologie na 
Fakultě sportovních 

studií. Spolupra-
cuje s magazínem 

Aktin.cz, časopisem 
Receptář či Výživa a 

potraviny.

Stalo se vám někdy, že jste poctivě trénovali na závod, tréninkový plán jste plnili do posledního 
puntíku, ale v den D s vámi tělo zkrátka nespolupracovalo, a vy dodnes netušíte proč? Pak vám 
tento článek možná poskytne kýžené odpovědi. Sportovní výkon totiž závisí na mnoha faktorech – 
kromě tréninku jsou to např. kvalita spánku, míra regenerace, a v neposlední řadě právě i hydratace 
a vyvážená strava poskytující vašemu tělu dostatek všech potřebných živin. 
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buňky v těle, se účastní procesů imunitní odpovědi  
a celého spektra dalších metabolických reakcí. Bílkoviny 
mají také vysokou sytící schopnost, což znamená, že 
jejich přidání do jídla může zabránit brzkým pocitům 
hladu. Doporučený příjem bílkovin pro sportovce 
odpovídá 1,4–2 g bílkovin na kg tělesné hmotnosti, 
což znamená, že žena se 70 kg by měla přijmout cca  
98–140 g bílkovin denně. 

3. Sacharidy jsou pohotovým zdrojem energie, a troufnu 
si tvrdit, že pro běžce jsou tou nejdůležitější živinou ze 
všech. Při tréninku o střední a vysoké intenzitě zatížení 
(65–80 % VO2 max) se totiž sacharidy stávají hlavním 
zdrojem energie pro pracující svaly. Jako jedinou živinu 
je navíc tělo dokáže využívat i při anaerobní zátěži, kdy 
organismus kvůli příliš vysoké intenzitě není schopen 
živiny “spalovat” za dostatečného přístupu kyslíku. 
Takovým příkladem může být sprint, běh do prudkého 
kopce, intervalový trénink apod. Z toho důvodu by měly 
být sacharidy ve stravě běžce obsaženy v opravdu 
dostatečné míře, konkrétně cca 50–60 % z celkového 
denního energetického příjmu. 

Jídlo před výkonem by mělo obsahovat hlavně 
komplexní sacharidy a bílkoviny
Poslední velké jídlo byste měli přijmout ideálně cca 
3–4 hodiny před tréninkem, aby vám nebylo zbytečně 
těžko a jídlo se vám nevracelo. Jak ale sami poznáte, 
výživa je silně individuální záležitostí a vždy je potřeba 
si vyzkoušet, co sedí právě vám. Někdy je tak lepší řídit 
se vlastními pocity i přesto, že se možná mírně vymykají 
standardnímu doporučení.  

Hlavními složkami předtréninkového jídla by měly být 
komplexní sacharidy, které zajistí postupné uvolňování 
energie a delší dobu zasycení, a bílkoviny. Šetřit byste 
měli v předtréninkovém jídle s tuky a vlákninou – 
prodlužují totiž dobu trávení a mohly by vám způsobovat 
pocity těžkosti. Příkladem vhodného jídla může být 
těstovinový salát s dýní, jehož recept najdete v závěru 
tohoto článku. 

Pokud byste měli hlavní jídlo více než 4 hodiny před 
tréninkem, je vhodné ještě cca 1–2 hodiny před 
vyběhnutím zařadit menší jídlo s obsahem bílkovin 

a sacharidů, aby nedošlo k tomu, že nebudete mít 
na výkon dostatek energie. Kromě komplexních 
sacharidů se v něm mohou objevit i jednoduché cukry, 
které jsou zdrojem rychlé energie. Vyzkoušet můžete 
např. švestkový crumble, recept opět naleznete  
v závěru článku. 

Po běhu je třeba doplnit zásoby svalového 
glykogenu a podpořit regeneraci
Sacharidy by měly ve vašem hledáčku zůstat i po skončení 
tréninku – jejich příjem je totiž stěžejní pro doplnění 
svalového glykogenu, který je jakousi zásobárnou energie 
při fyzickém výkonu. Zapomínat byste pak neměli ani na 
bílkoviny, kterými zabráníte ztrátám svalové hmoty a spolu se 
sacharidy podpoříte proces regenerace, díky čemuž budete 
dříve připraveni na další trénink. 

Po běžném tréninku je vhodné doplnit sacharidy 
a bílkoviny v poměru cca 4:1 do 90–120 minut po 
skončení fyzické aktivity, přičemž množství sacharidů 
by se mělo pohybovat okolo 1–1,5 g na kilogram tělesné 
hmotnosti. Pokud jste však absolvovali závod nebo 
opravdu náročný trénink, při kterém došlo k vyčerpání 
většiny glykogenových zásob, obě živiny byste měli 
doplnit co nejdříve, cca do 30 minut po doběhnutí. 
Ještě rychlejšího trávení a využitelnosti dosáhnete 
podáním stravy v tekuté formě (proteinový nápoj  
+ banán/maltodextrin). Po této “rychlé svačince” by 
mělo cca do 90–120 minut následovat hlavní jídlo  
s dalším obsahem sacharidů a bílkovin, s tuky  
a vlákninou to opět příliš nepřehánějte – snížily by 
trávení a rychlost dodání potřebných živin ke svalům. 

Pár slov závěrem
Při snaze o podání optimálního výkonu je třeba myslet 
i na množství, složení a načasování vaší stravy, protože 
právě složení jídel v oblasti tréninku je klíčové pro 
využívání energie při fyzické aktivitě a efektivní doplnění 
jejích zásob po tréninku. Snad je vám nyní o něco jasnější, 
jakým živinám věnovat v jídelníčku pozornost. O tom, jak 
probíhá trávení jednotlivých živin, jak je to s během na 
lačno, hydratací, hubnutím nebo budování svalů při běhu, 
se dozvíte v dalších číslech časopisu. Rozhodně se tedy 
máte na co těšit. 

Inzerce

 |  Trénink začíná v kuchyni aneb proč je pro běžce důležitá výživa?

https://www.bezec.eu/contact-us/
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 | Těstovinový salát s pečenou dýní a ořechy

TĚSTOVINOVÝ SALÁT  
S PEČENOU DÝNÍ A OŘECHY
Postup:
Dýni nakrájíme na plátky cca 1 cm tenké, osolíme, opepříme a vložíme do 
trouby vyhřáté na 190 °C a pečeme 20–30 minut. Mezitím si uvaříme těstoviny 
a smícháme s ostatními ingrediencemi. Zálivku si připravíme z čajové lžičky 
olivového oleje, lžíce balsamico octa a lžičky čekankového sirupu. Pokud máte 
rádi ostřejší chuť, můžete si zálivku vylepšit špetkou chilli. 

Ingredience:
1 porce: těstoviny 80 g, kuřecí prsa 100 g, dýně 200 g, vlašské ořechy 10 g, 
rukola 100 g, cherry rajčata 80 g, sůl, pepř. Zálivka: olivový olej čajová lžička, 
balsamico ocet polévková lžíce, čekankový sirup čajová lžička, špetka chilli 
(volitelné).  

Výživové hodnoty na 1 porci:
Energie 655 kcal, Tuky 15 g, Sacharidy 82 g, Bílkoviny 41 g, Vláknina 14 g
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 | Švestkový crum

ble

ŠVESTKOVÝ CRUMBLE 
Postup:
Vypeckované švestky navrstvíme na dno zapékací misky a promícháme se 
lžičkou čekankového sirupu. Drobenku si připravíme z ovesných vloček, 
čekankového sirupu, drcených mandlí a skořice. Pokud je drobenka příliš 
suchá, pro dosažené požadované konzistence přidejte trošku vody. Podle 
chuti můžeme přidat také mák. Drobenku navrstvíme na švestky a dáme do 
trouby vyhřáté na 190 °C na cca 20–25 minut. Podáváme se skyrem, který nám 
v receptu krásně doplní potřebné bílkoviny. 

Ingredience:
švestky 120 g, čekankový sirup čajová lžička, drobenka: ovesné vločky 40 g, 
čekankový sirup čajová lžička, skořice, drcené mandle 10 g, mák polévková 
lžíce (volitelné), jogurt skyr 140 g

Výživové hodnoty na 1 porci:
Energie 473 kcal, Tuky 14 g, Sacharidy 52 g, Bílkoviny 28 g, Vláknina 15 g
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ČOČKOVÝ BURGER
Postup:
Postup karbanátky: čočku a  semínka promyjte a  společně zalijte cca 
dvojnásobkem vody. Nechte namočené celý den. Namáčecí vodu slijte. Přidejte 
sůl, utřený česnek, majoránku, trošku pepře a olej. Vše rozmixujte ponorným 
mixérem. Z hmoty tvořte placičky a smažte je po obou stranách dozlatova. 
Postup burger: Připravte si dobré burgerové housky rozpulte je a lehce opečte 
po vnitřní straně. Na spodní stranu housky mázněte hořčici nebo domácí 
majonézu smíchanou s hořčicí, trošku pickles, plátek okurky, karbanátek a na 
něj podle chuti kečup, klíčky, tenké plátky cibule, rajčete, salátek… zakryjte 
horním dílem housky a je hotovo.

Ingredience:
Ingredience na karbanátky:  200g hnědé čočky,  25g slunečnicového nebo 
sezamového semínka s troškou loupaného konopného,  2 lžičky soli,  2 lžičky
majoránky,  2 stroužky česneku,  pepř,  1 lžíce olivového oleje,  tuk na smažení
(ghíčko, sádlo nebo olej na smažení). Ingredience na burger:  housky na 
burger,  tenké plátky cibule, okurky,  klíčky vojtěšky,  pár listů salátu dle 
sezóny,  majonéza, hořčice a kečup (v biokvalitě). 

 | Č
očkový burger
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SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S KŘENEM
Postup:
Postup: červenou řepu oloupejte a nastrouhejte. Slunečnicová semínka omyjte 
a mírně orestujte na pánvi. Nastrouhanou řepu smíchejte s ostatními surovinami 
a posypte opečenými slunečnicovými semínky a hrstí čerstvě nastrouhaného 
křenu.

Ingredience:
 500 g červené řepy (cca 4–5 středních kousků),  velká hrst slunečnicových 
semínek,  1 velká lžíce strouhaného křenu,  3 lžíce ořechového oleje (popř. 
olivového),  2 lžíce šťávy z biocitronu,  2 lžíce jablečného nebo jiného sladkého
sirupu či medu,   1 lžička mletého kmínu (nemusí být),  čerstvě mletý pepř, 
 1 lžička soli. 
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100 | Policie M
odrava v běhu

POLICIE MODRAVA V BĚHU
Oblíbený kriminální seriál Policie Modrava se odehrává v horském prostředí 
Šumavy a diváky si získal nejen zápletkou, ale i překrásnými záběry zdejší přírody.  
Což jsou hned dva důvody, proč sem vyrazit za běžeckými zážitky. 

Jana Divišová 

Modrava je stará dřevařská osada na soutoku 
Modravského, Filipohuťského a Roklanského 
potoka, jejichž spojením vzniká řeka Vydra. 
Odedávna to bývala poslední výspa kraje 
na konci plání, nyní tu najdete celoročně 
využívané středisko horské turistiky, odkud 
to máte kousek k nejhezčím místům Šumavy.  
A milovníci běhu si tady přijdou na své.  

Seriál Policie Modrava 
Populární seriál je natáčen v autentických 
exteriérech Národního parku Šumava. Hlavní 
hrdinka, zkušená kriminalistka Jana Vinická 
přichází z města na venkov a přijme tady 
místo velitele policejní stanice. Musí se 

však vyrovnávat s počátečním nepřátelstvím 
místních policistů, kteří se nemohou smířit  
s tím, že jim velí žena. Začnou Janu přezdívat 
„Policie Modrava“, protože se ubytovala u své 
tety v horské obci Modrava. Jana je ale vtipná, 
inteligentní a má veselou povahu se smyslem 
pro humor. A s těmito vlastnostmi také řeší 
jednotlivé kriminální případy, které se odehrávají 
v jejím regionu.

Filmaři se pravidelně zastavovali v Srní,  
v Prášilech a na Rokytě, u Vchynicko-tetovského 
plavebního kanálu a nakonec i na Modravě, kde 
hlavní hrdinka v podání Soni Norisové bydlí.
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1. Z Modravy vyrazíme po silnici stoupáním na 
Filipovu Huť. 

2. Kousek za zastávkou odbočíme vlevo  
a pokračujeme po naučné stezce. 

3. Následuje prudké stoupání kolem Bakalova 
sídla a pak dobíháte k Filipově Huti. Můžeme 
tu běžet podél silnice, nebo po ní. Záleží na 
aktuální vlhkosti louky.

4. Ve Filipce se napojíme na žlutou značku, která 
nás zavede přes Březovou horu zpět na silnici. 
Po žluté pokračujeme na Kvildu, kde běh 
zakončíme až u Teplé.

Běh podnikněte v sušším období, protože místo 
bývá velmi vlhké a během trasy se mění povrchy. 

TRASA 1:  Z MODRAVY PŘES FILIPOVU HUŤ AŽ NA KVILDU

Délka trasy:  8 km. Povrch:  smíšený

Zobrazit mapu a stáhnout GPX soubor 

Kliknutím na mapu se zobrazí trasa v Garmin Connected s tím, že ji lze stáhnout do 
vašich hodinek ve formátu GPX.

https://connect.garmin.com/modern/course/129189231
https://connect.garmin.com/modern/course/129189231
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TRASA 2:  Z MODRAVY PŘES FILIPOVU HUŤ AŽ NA KVILDU

1. Z Modravy od muzea dřevařství se 
vydáme po červené turistické značce 
proti proudu Roklanského potoka. Běh 
jeho údolím je zážitek sám o sobě a my 
si ho užijeme až na Javoří pilu. 

2. Za Javoří pilou se vydáme po modré 
značce směrem nahoru. Vystoupáme až 
na samý vrchol holého Oblíku (1224 
m), odkud se nám za hezkého počasí 
naskytne příjemný rozhled do dáli.

3. Z vrcholu pokračujeme po pěšince 
mířící na jih až na jihovýchodní lesní 
cestu, která se postupně rozšiřuje. 
Z cesty neodbočujeme až do místa, 
kdy narazíme na modrou turistickou 
značku. Odbočíme vlevo a hned zase 
doprava a po žluté doběhneme až 
k Tříjezerní slati. Zde má smysl se 
na okamžik zastavit a podívat se na 
přírodní úkaz.

4. Odtud seběhneme dolů k chatě 
zvaná Rybárna a jsme zpět 
na cestě, kterou jsme přibíhali  
z Modravy. Vydáme se tedy ve 
směru potoka až do místa startu.

Délka trasy:  14 km. Povrch:  převážně silnice

Zobrazit mapu a stáhnout GPX soubor 

Kliknutím na mapu se zobrazí trasa v Garmin Connected s tím, že ji lze stáhnout do vašich 
hodinek ve formátu GPX.

https://connect.garmin.com/modern/course/129189917
https://connect.garmin.com/modern/course/129189231
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TRASA 3: PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA

Zobrazit mapu a stáhnout GPX soubor 

Kliknutím na mapu se zobrazí trasa v Garmin Connected s tím, že ji lze stáhnout do vašich 
hodinek ve formátu GPX.

1. Trasa začíná v Kašperských Horách, 
startuje se z náměstí po symbolu 
Naučné stezky Cestou zlatokopů. 

2. Držte směr do Amálina údolí, vlevo 
proti proudu Zlatého potoka až k silnici 
u seismické stanice.

3. U té se dejte vpravo a pokračujte po 
silnici ke kapličce u osady Červená.

4. Od kapličky pokračujte polní cestou k 
osadě Lídlovy Dvory, která je 1. místem, 
kde se natáčel seriál Policie Modrava

5. Odtud pak běžte lehce zarostlou lesní 
cestou na silnici vpravo po červené 
turistické značce k rozcestí.

6. U zastávky BUS se dejte vlevo směrem 
na Podlesí, odtud polní cestou na Malý 
Kozí hřbet a po zelené turistické značce 
dolů směr K. Hory. 

7. Na silnici odbočte vpravo na Pilu 
Červená, místo, které taktéž posloužilo 
svými objekty při natáčení jednoho z dílů. 

8. Pokračujte po silnici stejným směrem,  
k zastávce BUS u odbočky na Podlesí.

9. Tady vás už čeká posledních 500 m 
proti směru původní trasy k rozcestí, 
kde se napojíte na červené turistické 
značení přes Kaisrův Dvůr a po této 
značce poběžíte až do Kašperských Hor.

Délka trasy:  19 km. Povrch:  smíšený

NEJKRÁSNĚJŠÍ SERIÁLOVÉ VÝHLEDY, KTERÉ 
MŮŽETE OBDIVOVAT NA VLASTNÍ OČI
Kamera v seriálu Policie Modrava 
dokonale využila zdejší fotogenická 
místa. Skvělým tipem jsou výhledy  
z odlehlých částí hor, které při putování 
po nejatraktivnějších výletních místech 
většinou minete – například silnička 
169 z Horské Kvildy přes Zhůří a Svojše  
k Rejštejnu, silnice číslo 190 z Hartmanic 
přes Dobrou Vodu do Prášil nebo 
cesta, jenž odbočuje z hlavního tahu  
z Hartmanic na Gerlovu Huť a přes Keply 
míří k severu na Velhartice. 

NEZAPOMEŇTE!
Jste na horách, jakkoliv se tváří 
přívětivě. Počasí se může změnit  
v průběhu několika minut – proto se raději 
podrobně informujte na internetu, jak to 
s předpovědí vypadá (a vyplatí se vrstvit 
oblečení, abyste mohli libovolně ubírat 
a zase přidávat – o tom, že by mělo jít 
o funkční vybavení, se asi není potřeba 
rozepisovat). Na 100 % někomu sdělte, 
kam běžíte a kdy se máte v plánu vrátit, 
horská služba jednoznačně doporučuje 
pohybovat se minimálně ve dvou.

https://connect.garmin.com/modern/course/129195766
https://connect.garmin.com/modern/course/129189231

	Tlačítko 1: 


