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Zkontrolujte si, jestli jste 
před závodem na něco 
nezapomněli!

 Zjistit si datum registrací a registrovat 
se na závod dostatečně (někdy i rok) 
dopředu. Na velké závody může být 
omezený počet míst nebo brzká uzá-
věrka registrací.

 Večer před během si dát jídlo bohaté 
na sacharidy (třeba těstoviny).

 Celý týden před závodem dodržovat 
životosprávu, tzn. hydratovat tělo a jíst 
potraviny bohaté na sacharidy. Určitě si 
už nedávat žádné těžké tréninky a nepít 
alkohol.

 Připravit si vyzkoušené boty, ponožky, 
trenky, tričko, podprsenku a případné 
další oblečení (podle předpovědi 
počasí).

 Tekutiny s sebou na víc než hodinový 
běh, ideální je střídat ionťák s vodou (to 
je ale individuální, proto je dobré  si to 
vyzkoušet v tréninku).

 Jídlo s sebou na víc než hodinový běh.

 Brát týden předem hořčík a vitamín B6 
proti křečím.

 Zajít si před startem na velkou  
i malou .

 Přelepit bradavky (zejména muži).

 Natřít se mastným krémem  
proti puchýřům a opruzeninám:  
podpaží, mezi půlkami, třísla,  
chodidla.

 Natřít se opalovacím krémem podle 
potřeby.

 Sluneční brýle nejen v létě.

 Dobít sporttester a mobil.

 Zkontrolovat baterky v čelovce (pokud 
běžíte v noci).

 Těšit se a radovat, většina populace by 
něco takového ani neušla.

 Představovat si ve své fantazii, jak pobě-
žíte (podle výzkumů to zlepšuje výkon).

 Připravit si průpovídky na zmatení 
konkurentů (osvědčené jsou třeba: 
„Nemám vůbec natrénováno, a teď ještě 
ta chřipka!“ nebo „Dneska jdu volně, 
mám pořád bolesti v kyčli“. apod.).

 Nenechat se na startu zmást průpovíd-
kami konkurentů.

 Napsat si na ruku plánované mezičasy.

 Napsat si na ruku a stehna motivační 
hesla (my používáme jednodu-
ché „Přidej!“, což kupodivu jako 
připomínka funguje, a pak taky „Nejsi 
na procházce!“).

 Ihned po doběhu se najíst a napít, a to 
i v případě, že nemáte chuť nebo hlad 
(urychlíte tím regeneraci).

 Dostatek spánku.

 Zajistit si sanitku do cíle, popřípadě 
aktualizovat závěť  .

TIP:    Více tipů  
a rad najdete  
na www.SvetBehu.cz.

Co všechno byste neměli zapomenout 
před závodem nebo velkým během

Obsah

MICHAELA GLADIŠOVÁ
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  Věci, které si redaktor Světa běhu vzal na přeběh pouště v Ománu.
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SvetBehu.cz ofi ciálním partnerem 
Českého svazu orientačních sportů
Už dlouho a pravidelně se na webu 
věnujeme orientačnímu běhu. Letos 
jsme navázali úzkou spolupráci s Českým 
svazem orientačních sportů, konkrétně se sekcí Orientačního 
běhu. Orientační běžci se tak mohou těšit na ještě více informací, 
rad a zajímavostí z dění ve světě orientačního běhu.  A kdo ještě 
orienťák neběhá, tomu chceme ukázat, jaké krásy tento sport 
nabízí, vždyť co je hezčího než pobíhat po lese .

Představujeme běžecký tým SvetBehu.cz
Od roku 2017 můžete na závodech změřit své 
síly s běžci z týmu SvetBehu.cz. Kdo jsou jeho 
členové?
Tomáš Lichý, velmi talentovaný mladý horský 

běžec z Třince, se kterým spolupracujeme už třetím rokem. Dál 
do týmu přibyla Linda Beniačová, horská ultraběžkyně a aktuální 
vítězka extrémního závodu LH24. Pavel Brýdl dosahuje velmi kva-
litních výsledků na české i zahraniční půdě a v letošní sezoně jistě 
zase ukáže, že je na vrcholu svých sil. Tomáš Hudec, mladý běžec, 
který se rozhodl proběhat nejkrásnější místa světa a po tom, co 
na přelomu roku běhal tři měsíce v Nepálu, přesunul se na traily 
v Kolumbii. Na podzim ho znovu uvidíme na domácích závodech. 
Do kategorie „Legendy“ patří Jiří Mašek, šéf vodičů běžecké série 
Run Czech a loni třetí na MČR v maratonu mezi veterány – on 
ale duší rozhodně veterán není! Členem týmu SvetBehu.cz je 
i redaktor Vojtěch Gawlas, který miluje hlavně běhání po horách, 
a David Gladiš, spoluzakladatel webu SvetBehu.cz a milovník 
běhání v pouštích a pralesech. Po loňských bězích v tropických 
zemích, jako je Uganda, Togo, Malajsie či Mauricius, chystá se letos 
na přeběhy pouští v Ománu a Íránu. Sledujte tým na
www.SvetBehu.cz/bezecky-tym-svetbehucz.

Český trailový pohár: 
porovnej se s ostatními 
Zajímavou novinkou na české běžecké 
scéně je Český trailový pohár. Jsou do něj 
zařazeny velké trailové závody konané na území ČR. Konečně se 
tak mohou závodníci, kteří rádi běhají závody v terénu, porovnat 
s ostatními nejen během jednoho závodu, ale v rámci celé sezony. 
Vítěze jednotlivých kategorií Českého trailového poháru čekají 
ceny, jejichž předávání budou součástí běžeckého programu 
na festivalu Obzory v listopadu 2017.

Trail Sázava: krásná trasa 
v přírodě nedaleko Prahy
Na jih od Prahy nad vesničkou Pikovice 
vyhloubila řeka Sázava krásný kaňon s nádhernou přírodou 
a skalními útvary. Pikovická jehla, peřeje, rezervace plná mohut-
ných dubů pod vrcholem Medník, mechové lesní cestičky. Trasa 
na 16 nebo 10 km, 550 nebo 250 metrů převýšení, 99,9 % lesní 
cesty a cestičky – to je závod Trail Sázava. Pro děti jsme připravili 
speciální závod, běžecké vysvědčení a hlídání. Oceňuješ u závodu 
příjemnou atmosféru, hezké prostředí a fajn lidi? Pojď se s námi 
proběhnout! Čekají tě ceny v tombole pro všechny účastníky, 
speciální fandící týmy na trati, doprovodný program a chutné jídlo, 
rakvička v cíli, medaile pro každého účastníka a mnoho dalšího.  

Běžecké novinky z veletrhu 
ISPO 2017 v Mnichově
Veletrh byl opět přehlídkou toho nejlepšího, co tuto sezonu 
budeme mít možnost obléct a u běžeckého vybavení především 
také obout. Značka Raidlight, která vyrábí celou řadu vybavení 
určeného speciálně na maratony a ultramaratony v poušti, před-
stavila bundu HyperLight, která váží 40 (!!) gramů a k tomu má zip, 
kapsu na zádech, perforované podpaží, reflexní prvky a silikonem 
zpevněná ramena. Z dalších věcí by k vidění také vylepšení model 
vesty Gilet Responsive, který jsme už otestovali (str. 28). Značka 
Salomon zde představila svou novou botu XA Enduro s všitým 
návlekem, chránícím proti vniknutí kamínkům a jiných nečistot. 
Nejvyšší ocenění Product of the Year (Produkt roku) si odvezla 
značka On za velmi lehkou závodní botu Cloudflash. Tato značka 
zde také získala ocenění za ultralehké běžecké šortky Hybrid-
-Shorts. Značka Columbia mimo jiné představila své trailové boty 
Montrail, také ty jsme měli možnost otestovat (str. 26).  

TIP:    Běháte dobře? Staňte se také členem týmu 
SvetBehu.cz! O členech týmu pravidelně informujeme 
na webu a facebooku. Snažíme se běžce podporovat 
mediálně, v jednáních se sponzory a třeba i v zajišťování 
startovného na českých i zahraničních závodech.

TIP:    Propozice a registrace najdete 
na www.SvetBehu.cz/trail-sazava.

TIP:    Více běžeckých novinek z veletrhu ISPO 2017 
najdete na www.SvetBehu.cz/bezecke-vybaveni.
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  Lesní stezky malebným prostředím u řeky Sázavy čekají 
na běžce na Trailu Sázava

Novinky ze světa běhu
MICHAELA GLADIŠOVÁ MICHAELA GLADIŠOVÁ

http://www.svetbehu.cz/bezecky-tym-svetbehucz/30230-predstavujeme-bezecky-tym-svetbehu-cz-pro-rok-2017/
http://www.svetbehu.cz/zavody/30787-cesky-trailovy-pohar-celorocni-celorepublikovy-pohar-svetbehu-cz/
http://www.svetbehu.cz/trail-sazava
http://www.svetbehu.cz/bezecke-vybaveni/30456-novinky-v-bezeckem-vybaveni-v-pristi-sezone-co-nas-zaujalo-na-veletrhu-ispo-2017/


Tempo 
Tempo čili tempová vytrvalost spadá do sou-
vislého vytrvalostního tréninku. Tento typ 
tréninku se běhá rychleji než klasický dlouhý 
běh pod úrovní anaerobního prahu. Dochází 
ke zvýšené produkci laktátu. Organismus je 
v této fázi schopný nahromaděný laktát odbou-
rávat a snahou je udržet tak stabilní a harmo-
nický stav, i když někdy je to skoro nemožné. 
Tempový běh začneme trénovat v časovém 
rozmezí 10 – 15 minut a postupně čas běhu 
prodlužujeme. Intenzita běhu je o něco nižší 
než závodní rychlost. Celkově jsou tempové 
tréninky nezbytné pro rychlý 5km závod.

Krátké a dlouhé intervaly
Pětka spadá do krátkých a rychlých silničních 
tratí, proto je intervalový trénink pro tuto 

Jste mírně pokročilí běžci a 5 km je momentálně vaším cílem? 
Chcete si to jen zkusit, nebo si vylepšit čas osobního rekordu? 
Tak čtěte, jak na to!
5 km je výborný odrazový můstek a reálně dosažitelný cíl pro všechny běžce. Pro ty začínající 
je to ideální vzdálenost, pro ty pokročilé zase tvrdá zkouška rychlosti a fyzické kondice. 
U pětikilometrové vzdálenosti je potřeba efektivně skloubit především vytrvalost a rychlost. 

Příprava
Abyste byli alespoň trochu pyšní na svůj výsledek, je zapotřebí mít pár kilometrů 
v nohách. Samozřejmě se dá zaběhnout pětka i bez přípravy, ale začátečníkům bych to 
nedoporučoval. Může dojít ke zranění a člověk si zbytečně odnáší negativní pocity místo 
těch pozitivních.  Uvedené kroky předpokládají, že už nejste úplný zelenáč, ale že běháte 
relativně pravidelně a máte vybudovanou základní vytrvalost alespoň několikatýdenními 
tréninky v aerobní zóně, tedy běh souvisle a pomalu. K tomu, abyste podali důstojný 
výkon, byste měli trénovat tři až pětkrát týdně s kilometráží kolem 25 km. Jestliže chcete 
zrychlit nebo si vytvořit osobní rekord, je podmínkou navýšit počet naběhaných kilometrů 
nebo oproti předchozí přípravě zařadit víc rychlostních a anaerobních tréninků. Nejlepší je 
zvolit kombinaci obojího. 

Dlouhé běhy
Pomocí dlouhých a pomalých běhů vybudujete potřebnou vytrvalost, ke které postupně 
přidáváte rychlejší a intenzivnější tréninky. Do běžecké přípravy byste měli zařadit alespoň 
jednou týdně extenzivní vytrvalost v přibližné délce 8 – 12 km. U takového běhu je inten-
zita velmi nízká, tempo je pomalé a konverzační.

O AUTOROVI: 
Filip Peřinka 
Filip se speciali-
zuje na triatlony, 
ale rád si zaběhne 
i běžecký závod. 
Vystudoval FTVS 
a sport je jeho 
celoživotní vášeň. 
Ročně absolvuje až čtyřicet závodů 
a rád se s ostatními podělí o své 
zkušenosti. I ve své profesi má velmi 
blízko ke sportu, věnuje se totiž tre-
nérství jako osobní a kondiční trenér. 
Filipa můžete sledovat také na jeho 
blogu www.filipperinka.webnode.cz. 

Příklad týdenního tréninkového plánu se zaměřením na vytrvalost
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

volno
8 km stupňovaně 6 km střídavě 8 km fartlek

volno
12 km souvisle 15 min tempo

IZ = 1 – 3 IZ = 1 – 4 IZ = 2 – 4 IZ = 1 – 2 IZ = 3
vyběhat 2 km střídat po 1 km vyběhat 1 km ‒ vyběhat 2 km

Příklad týdenního tréninkového plánu se zaměřením tempo
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

volno

20 min tempo 2×3 km úseky 2×15 min tempo

volno

10 km souvisle 25 min tempo
IZ = 3 IZ = 4 IZ = 3 – 4 IZ = 1 – 2 IZ = 3

vyběhat 3 km mezichůze 4 min mezichůze 5 min ‒ vyběhat 2 km
‒ vyběhat 1 – 2 km vyběhat 1 – 2 km ‒ ‒

Příklad týdenního tréninkového plánu se zaměřením intervaly
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

volno

5×400 m úseky 5 km souvisle 6×1 km úseky

volno

8 km fartlek 2×800 m úseky 
IZ = 4 IZ = 1 – 2 IZ = 4 IZ = 1 – 3 2×400 m úseky

mezichůze 4 min - mezichůze 5 min - 6×100 m úseky
nebo výklus - nebo výklus - IZ = 4

vyběhat 1 – 2 km - vyběhat 1 – 2 km - mezichůze 3 min
- - - vyběhat 1 – 2 km

* intenzita:  1 = nízká IZ – do 65 % TF max, 2 = středně nízká IZ – 65 – 75 % TF max,
3 = středně vysoká IZ – 75 – 85 % TF max, 4 = vysoká IZ – 85 – 100 % TF max
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Tréninkový plán 
pro závody na 5 km

FILIP PEŘINKA ARCHIV REDAKCE

http://www.svetbehu.cz/trenink-a-plany/31481-treninkovy-plan-na-5-km-pro-mirne-pokrocile/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


distanci nejdůležitější částí přípravy. Účelem tréninků na hranici anaerobního prahu je 
posunout tuto hodnotu, a tím pádem na prahu běžet déle s menší produkcí laktátu. Navíc 
se naučíte hospodařit s kyslíkem a zvýšíte si VO2 max. Rychlost běhu při tréninku je větší 
než závodní tempo. Do přípravy na 5 km bych zařadil krátké intervaly, např. 5 – 8×400 m, 
a dlouhé intervaly, např. 6×1 km

Pro lepší motivaci do tréninku si s předstihem vyberte závod, nejlíp ve svém okolí, na který 
se budete cíleně připravovat. Tím získáte pevný bod, ke kterému budete směřovat. I když 
do přípravy vložíte spoustu energie a času, nic není stoprocentní a závod vám nemusí 
sednout. Nezoufejte, když budete muset přejít do chůze, indiánského běhu či zastavit. 
Rozhodně to není žádná ostuda a cíl protněte se vztyčenou hla vou.  

Rozcvičování a abeceda
Rozhodně ano. Chodím ráno na malou rozcvičku a pak se začínám rozcvičovat asi 
hodinu před startem. Rozklus, protažení, abeceda, rovinky. Abecedu dělám takovou 
tu základní řadu – li« ing, skipping, zakopávání, koleso, poskoky, cval stranou, 
oštěpařský atd.

Říd it se podle plánu, nebo poslouchat své tělo?
Plán hodně manžel upravuje. Dost se řídíme pocity.

Běžecký styl
Já jsem běžecký styl nikdy moc neřešila. 
Nicméně myslím si, že určitě základy 
„správného“ běhu jsou potřeba, ale ka ždý 
si najde svůj styl, ve kterém se cítí dobře.

Nemoc
Pokud mi není opravdu mizerně, tak jdu. 
Záleží na tréninkovém období. V přípravě si 
dám volno, ale když je to nutné, tak trénuji.

Co bys doporučila běžkyním, 
které chtějí úspěšně absolvovat 5 km?
Začít od malých vzdáleností, ale od začátku běhat pomalu. Nezkoušet hned, kolik 
a jak rychle uběhnu. Zrychlovat spíš postupně.

Regenerace 
Nejčastěji a nejvíc mi pomáhá masáž a akupunktura spolu s shiatsu u mého fyzio-
terapeuta Mgr. Richarda Jisla. Před závody hodně využívám služeb masérů týmu 
Emspoma – Davida Cihláře a Karla Kuchyňky. Doma nejčastěji a ráda využívám 
infrasaunu, kterou si nemůžu vynachválit.

Extra tipy pro ženy
Dávám si pozor na volbu podprsenky. Určitě nesmí dřít v podpaží. Volte oblečení, 
ve kterém se cítíte pohodlně, a hlavně vhodnou obuv. Co se týká opravdu ženských 
věcí... Použít voděodolnou řasenku, případně make-up a vlasy nejlíp splést do copu. 
Když totiž vyběhnu bez svázání, nikdy nemůžu vlasy rozčesat :-)  

MEDAILONEK: 
Eva Vrabcová 
Nývltová 
je v současnosti 
nejlepší běžkyní 
na půlmaratonské 
a maratonské trati 
v ČR. Je mistryní 
ČR na obou tratích 
a loni se účastnila olympijských 
her v Riu, kde zaběhla historicky 
nejlepší český maratonský čas.
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6 + 1 tip od Evy 
Vrabcové Nývltové

29. 4. 2017 sobota Ostrava
TRAIL OSTRAVA (5 / 10 km)

28. 5. 2017 neděle Praha Strahov
TRAIL PRAHA (5 / 10 km)

10. 6. 2017 sobota Dolní Morava 
KRALICKÝ PŮLMARATON

(5 /21 km)

5. 8. 2017 sobota Špindlerův Mlýn
KRKONOŠSKÁ 50 (5 / 21 / 50 km)

19. 8. 2017 sobota Lipno nad Vltavou
LIPENSKÝ PŮLMARATON

(5 / 21 km)

17. 9. 2017 neděle Ještěd
JEŠTĚDSKÝ PŮLMARATON

(5 / 21 km)

7. 10. 2017 sobota Čeladná
BESKYDSKÝ PŮLMARATON

(5 / 21 km)

22. 10. 2017 neděle Nemanice
ČESKO-NĚMECKÝ PŮLMARATON

(5 / 21 km)

5. 11. 2017 neděle Praha Motol
MOTOLSKÉ JAMKY (5 / 10 km)

www.ktrc.cz
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3. Anaerobní vytrvalost
V tréninku dochází k velmi vysoké intenzitě 
zatížení na hranici maximálních hodnot 
a vlastních možností. Tréninky můžeme 
situovat na dráhu i mimo ovál. Pro zvýšení 
VO2 max byste měli absolvovat úseky dlouhé 
400 – 1000 metrů, které poběžíte nejvyšší 
možnou rychlostí po celou dobu úseku. Mezi 
úseky zařaďte odpočinek. Tento trénink zařa-
zujte jednou týdně. Například: 8×400 metrů, 
6×600 metrů, 4×800 metrů atd. 

Chcete si udělat osobák na deseti kilometrech a nevíte,  
jak se zlepšit? Pár tipů jsme pro vás připravili společně 
s Milošem Škorpilem.

Kvalitní příprava na deset kilometrů může být mnohem náročnější, než si běžci uvědo-
mují. Trénink na desítku není založený jenom na budování základní vytrvalosti, ale díky 
vyšším nárokům na rychlost může být bolestivější a taky psychicky náročnější než třeba 
trénink na delší tratě.

Jak trénovat?
Stěžejním a základním kamenem vaší přípravy na desetikilometrovou vzdálenost je 
trénink vytrvalosti, intervalů a trénink anaerobní vytrvalosti.

1. Vytrvalost
Vytrvalost tvoří nejspodnější, ale nejdůležitější patro tréninkové pyramidy. Cílem je kom-
plexní rozvoj vytrvalostních schopností celého kardiorespiračního systému, který je nepo-
stradatelný při dalším budování fyzické kondice. V tréninku je snaha souvisle uběhnout 
dlouhou vzdálenost v časovém rozpětí od třiceti minut až po několik hodin. Optimální 
počet tréninků pro rozvoj vytrvalosti se pohybuje v rozmezí tři až pětkrát týdně. 

2. Intervaly
Pro trénink na deset kilometrů budou ideální úseky v rozmezí jednoho až tří kilometrů, 
zhruba v časovém rozpětí 6 – 12 minut. Při tréninku byste měli běžet rychlostí o něco málo 
nižší, než je cílové tempo v závodě, zato v trochu vyšším objemu, nebo běžet v součtu 
deset kilometrů v přesně plánovaném tempu jako závod či zvolit tempo o něco vyšší. Mezi 
úseky doporučuji vkládat aktivní odpočinek – velmi pomalé vyběhání či chůzi. Ideální 
je využít atletickou dráhu. Tento typ tréninku zařazujte maximálně jednou za dva až tři dny. 

Příklad tréninku na desetikilometrový závod ve třech měsících

OBDOBÍ SCHOPNOST TRÉNINK POČET/týden

1. měsíc

vytrvalost
síla
rychlost
vytrvalostní síla

běh 30 – 150 min
střední kopce (do 6 %, 2 – 5 min, 2 – 8×)
opakované zrychlení v souvislém běhu (8×20 s)
tempový běh (15 – 25 min)

3 – 6 
1 
1 
1

2. měsíc
vytrvalost
síla
rychlost
vytrvalostní síla

běh 30 – 120 min
dlouhé kopce (do 8 %, 6 min a více, 2 – 4×)
opakované zrychlení v souvislém běhu (12×30 s)
tempový běh (25 – 40 min)
intervaly (1 – 1,5 km, 

3 – 5×)
3 – 4 
1 
2 
1 – 2
1

3. měsíc

vytrvalost
síla
rychlost
vytrvalostní síla
anaerobní vytrvalost

běh 30 – 90 min
dlouhé kopce (do 8 %, 6 min a více, 4 – 8×)
opakované zrychlení v souvislém běhu (12×60 s)
intervaly (1,5 – 3 km, 3 – 6×)
krátké intervaly (8×400 m)

2 – 3 
1 
1 – 2 
2 
1 – 2

O AUTOROVI: 
Filip Peřinka 
Filip se speciali-
zuje na triatlony, 
ale rád si zaběhne 
i běžecký závod. 
Vystudoval FTVS 
a sport je jeho 
celoživotní vášeň. 
Ročně absolvuje až čtyřicet závodů 
a rád se s ostatními podělí o své 
zkušenosti. I ve své profesi má velmi 
blízko ke sportu, věnuje se totiž tre-
nérství jako osobní a kondiční trenér. 
Filipa můžete sledovat také na jeho 
blogu www.filipperinka.webnode.cz. 
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Tréninkový plán  
pro závody na 10 km

FILIP PEŘINKA  
A MILOŠ ŠKORPIL

ARCHIV REDAKCE  
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pokud někdo běhá jen pro čárky a pro to, že 
se chce vidět se svými běžeckými přáteli, tak 
může 10 km běhat v závodě každý měsíc.

Je lepší dodržovat striktně plán, nebo 
spíš poslouchat své tělo?
Jedno i druhé. Plán je krásná věc, ale když 
ho tělo nebo hlava z nějakého důvodu 
nedává, tak je to jen cár papíru a spíš nás 
brzdí ve vývoji, než by nám pomohl vpřed. 
Plán je vytyčená cesta, abychom se mohli 
připravit na to, co nás na ní bude čekat. Dbát na signály svého těla je však třeba. Můžete je 
brát jako překážku na silnici, když se před vámi objeví nepojízdné auto nebo vymletá díra, 
do níž byste se svým autem zapadli a už bez cizí pomoci nevyjeli, taky to budete respekto-
vat a objedete to. Ostatně nic jiného vám nezbyde. V případě, že vám tělo signalizuje, že je 
s tréninkem v nepohodě, tak odstraňte zdroj jeho nepohody, a pak teprve běžte dál, jinak 
nabouráte a budete se z toho dlouho sbírat.

Je nutné se rozcvičovat a dělat běžeckou abecedu?
Rozcvičení před závodem na 10 kilometrů je nutné. Možná by chtělo říct, k čemu rozcvičení 
slouží. Rozcvičení slouží k tomu, abychom se zahřáli na provozní teplotu, rozproudili krev, 
zásobili tělo kyslíkem natolik, aby se rozjel metabolismus laktátu a uvolnili jsme napětí v těle. 
Před závody na 10 kilometrů je vhodné se rozcvičit tak, že si dáte 10 – 15 minut pomalého 
běhu, 10 minut se budete dynamicky protahovat a na závěr si dáte 4 – 6 stupňovaných rovi-
nek v délce 80 – 100 metrů. Rozcvičení je vhodné ukončit zhruba 5 minut před startem.

Běhání a nemoc – kdy jít ještě běhat a kdy už ne?
Pokud mám jen rýmu, respektive její příznaky pociťuji nad oblastí hrtanu (nebolí mě 
v krku), tak lehký běh není na škodu. Opravdu však jen lehký běh, ne těžký trénink! Lehký 
běh nám pomůže se vypotit. Hned po skončení tréninku je ale potřeba zůstat v suchu 
a teple. Tedy rychle se převléknout do suchého a ideálně se před tím ještě osprchovat 
a dát si teplý čaj.  

Co je zásadní pro úspěšné absolvování 
10 km?
Natrénovat! Ale vážně, délka trati, povrch, ani 
profil nejsou důležité, protože ať člověk běží 
maraton nebo jen jeden kilometr, tak na konci 
závodu má dost. Překvapivě asi nejzásadnější 
pro úspěšné absolvování běžeckého závodu 
je správné odhadnutí tempa na jeho začátku 
(nenechat se strhnout tempem ostatních) 
a běžet si to, na co jsem skutečně trénoval. 
Zázraky v podobě nečekaně kvalitních osob-
ních rekordů se dějí maximálně tak jednou 
za deset let. Co se týče vlastního tréninku, tak 
pro úspěšné absolvování závodu na 10 kilo-
metrů je třeba do něj zařadit intervaly a dopo-
ručoval bych i trénink síly, ať už v podobě 
kruhových tréninků, tabaty, crossfitu nebo 
tréninků na posilovacích strojích či s činkami, 
ale vždy (alespoň než se to správně technicky 
naučíme) s trenérem.

Kolik závodů na 10 km by měl běžec 
maximálně absolvovat za rok?
Tak to záleží na tom, jak dalece mu záleží na 
výkonu. Pokud hodně, tak dva až tři. Stačí se 
podívat na nejlepší světové běžce, či na Emila 
Zátopka, jehož nejparádnější disciplínou byla 
právě 10, kolik běží během sezóny závodů na 10 
kilometrů. Je třeba si uvědomit, že každý závod 
nás vyčerpává nejen fyzicky, ale i psychicky a po 
úspěchu se hledá špatně motivace pokračovat 
v tvrdém tréninku (vždyť už máme splněno). Ale 

www.conrad.cz

Sportujte bez mobilního 
telefonu v kapse!

2.790,-2.790,-

Sportovní hodinky s měřením pulzu 
s GPS MULTI NAV-3

Obj. č.: 323447

Nasbírejte data o své poloze, 
rychlosti, srdečním tepu i bez 
mobilního telefonu. Dosažené 

výkony můžete přenášet do téměř 
jakéhokoliv běžeckého deníku.

GPS
SPORTOVNÍ 
HODINKY S
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MEDAILONEK: 
Miloš Škorpil 
je trenér, ultrama-
ratonec, propagátor 
běhu a zakla-
datel Běžecké 
školy. Kromě toho 
absolvoval několik 
24hodinových závodů, zaběhl si 
Spartathlon a věnuje se publikační 
činnosti. www.bezeckaskola.cz
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Jaké jsou hlavní zásady regenerace? Máte nějaké zajímavé tipy?
Nejlepší regenerace je spánek. Traduje se, že za každých uběhnutých 10 km (v kuse) si má 
člověk přidat jednu hodinu spánku. Jde o to, že my sice spíme, ale naše tělo má v době 
spánku spoustu práce, aby stihlo dokončit, případně opravit či vyměnit, co jsme během 
tréninku začali, poškodili, zničili. Prostě má své technologické časy a ty musí dodržovat, 
jinak byl náš trénink jen ztrátou času. 

Kromě spánku však existují další formy regenerace, a to jak pasivní (odpočinek, četba, 
poslech hudby, pletení apod.), tak pasivně-aktivní (my sice nic neděláme, ale pracují na 
nás jiní), jako je masáž, wellnes procedury, lázeňské procedury apod., tak aktivní např. 
regenerační běh, při němž běžíme velmi volným tempem maximálně po dobu 45 minut. 
Běh nám při něm slouží pouze k rozproudění krve, díky níž dopravíme do všech oblastí 
těla látky potřebné k údržbě, vystavení nových struktur, případně odstranění poškozených 
či již vyřazených buněk.

Na co bychom se měli hlavně zaměřit při tréninku na 10 km závod?
Při přípravě na desetikilometrový závod je potřeba zvolit vhodnou kombinaci 
vytrvalosti, tempa, tedy rychlosti, síly a pružnosti. Co to v praxi znamená? Znamená 
to neběhat jen různé vzdálenosti, jak nám to zrovna časově vyjde, ale snažit se, 
abychom v týdnu (případně ve dvou týdnech) vždycky zařadili kromě souvislých běhů 
i intervalový trénink, nácvik abecedy, posilovali, ale také se věnovali aktivní regeneraci 
(regenerační běh viz výše).

Nějaké další osvědčené tipy?
Nejosvědčenější typ intervalového tréninku, 
který člověk může zařadit vždy a v jakémkoliv 
prostředí, je trénink 30 – 20 – 10. Ta čísla zna-
menají vteřiny a prakticky to vypadá tak, že 
člověk běží 30 vteřin naprosto volně, 20 vte-
řin v tempu závodu na deset kilometrů, a pak 
10 vteřin co to jde. To se v jedné sérii opakuje 
pětkrát, takže pětkrát 30 – 20 – 10 vteřin 
a trvá 5 minut. V tréninku můžeme zařadit až 
šest sérií, tedy šestkrát pětiminutová série  
30 – 20 – 10 s tím, že mezi jednotlivými 
sériemi zařadíme dvě minuty pauzu. Před 
tím se ale zahřejeme 10 – 15 minutami 
volného běhu, dáme si běžeckou abecedu 
a protáhneme se. Na závěr tréninku pak ještě 
dáme 10 – 15 minut výklus. Tento trénink 
i v té nejdelší variantě zvládnete do jedné 
hodiny, nebo lehce přes. Výsledky (zrychlení) 
v závodě jsou pak obdivuhodné. Ti, kteří 
tenhle typ tréninku vyzkoušeli a zařadili, se 
nezlepšují o vteřiny, ale o minuty.  

Pro vaši inspiraci přidáváme několik více i méně vážných běžec-
kých sloganů, kterých se můžete držet:

  „Jednou přijde den, kdy už nebudu moci běžet – ale dnešek to není.“

  „Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco 
zažít, běžte maraton.“ (Emil Zátopek)

  Ten vnitřní hlas, který ti říká: „To nezvládneš,“ je LHÁŘ.

  „Všechno přeběháš.“ (již slavný výrok špičkového ultramaratonce 
Radka Brunnera)

  „Jen ti, kdo riskují, že zaběhnou příliš daleko, opravdu zjistí, 
kolik toho mohou uběhnout.“

  „Není důležité, jak pomalu běžíš, za předpokladu, že nezastavíš.“

  „Běž, jako by sexy kluk běžel před tebou a úchylák za tebou.“

  „Každý idiot umí běžet, ale musí to být obzvláštní idiot, aby běžel 
půlmaraton.“

  „Proč běháš?“ Ptát se může jen ten, kdo nikdy neběhal.

  „Tělo dokáže to, čemu uvěří tvoje mysl.“

  „Bolest je jen slabost opouštějící tělo.“

  „Bolest je přechodná, ale dobrý pocit vydrží dlouho.“

  „Běhání je velká bolest a nejkrásnější pocit na světě.  
Pokud to chápeš, jsi BĚŽEC.“

  „Chcete-li vědět, jak ochablý je váš mozek, sáhněte si na svaly 
svých nohou.“ (Erich Segal)

  „Nepřestáváš běhat proto, že zestárneš. Zestárneš, protože přesta-
neš běhat.“ (Dipsea Demon)

  „Stadion je pro diváky. My běžci máme přírodu, ta je o mnoho 
lepší“ (Juha Vaantainem)

  „Pokud se na 15. km cítíš špatně, máš problém. Pokud se na 30. 
km cítíš špatně, jsi normální. Pokud se na 42. km necítíš špatně, 
nejsi normální.“ (Rob de Castella)

  Bolest je dočasná, hrdost je napořád.

  Maraton: Po 30 kilometrech si budete myslet, že jste mrtví. 
Po 35 kilometrech si budete přát, abyste byli mrtví. Po 40 kilome-
trech budete vědět, že jste mrtví. Ale v cíli zjistíte, že jste se stali 
příliš tvrdými na to, aby vás něco zabilo.

Motivace dělá polovinu výkonu

TIP:    Další tréninkové rady a motivační 
hesla najdete na www.SvetBehu.cz/
psychika-soustredeni-motivace

8

http://www.svetbehu.cz/23059-bezecke-citaty/


9Svět Outdooru X/2017 
www.SvetOutdooru.cz

adidas_SS17_UltraBOOST_X_Greater_Every_Run_inzerce_Svet behu_170x230.indd   1 28.02.17   18:09

www.adidas.cz


6. Postupné zvyšování zátěže
Trénink stavte na postupném zvyšování 
zátěže, respektive kilometráže. V průběhu 
přípravy pozvolna každý týden přidávejte 
naběhané kilometry. Pozor, neměli byste 
týdenní naběhaný objem jednorázově zvyšo-
vat o víc než 10 %, jinak může hrozit nemoc, 
zranění či přetížení. 

7. Intenzita
Během přípravy postupně zvyšujte intenzitu 
zatížení. Zpravidla to znamená snížit objem 
a zvýšit intenzitu. Variantou je také zvýšení 
objemu při zachování stejné intenzity, anebo 
zvyšování intenzity běhů, ale zachování stále 
stejného objemu. 

8. Regenerace
Regenerace je základ úspěchu. V rámci perio-
dizace byste měli po třech týdnech trénování 
zařazovat jeden týden regenerační. Snížením 
objemu a intenzity nastartujete regenerační 
procesy, které povedou k obnově energie 
a následnému zvýšení výkonnosti.

9. Zimní objemy
V zimních měsících věnujte pozornost obecné 
vytrvalosti, tedy objemovým tréninkům. Je 
to nosný pilíř pro další část běžecké přípravy. 
Kilometráž v tomto období dosahuje maxima. 
Dál v přípravě objem klesá a přibývají tréninky 
rychlosti. Nejdřív objem, a potom intenzita.

10. Uvolněný běh
U půlmaratonu hraje podstatnou roli celková 
uvolněnost pohybu. V dlouhých bězích byste 
se měli cítit uvolněně a komfortně a elimino-
vat svalovou tenzi a strnulost či křečovitost 
pohybu. Čím líp se vám podaří uvolnit se, tím 
efektivnější bude váš běh, a tedy i výkon. 

11. Četnost
Pro zdárné dokončení půlmaratonu bych 
doporučil trénovat minimálně třikrát týdně. 
Samozřejmě to není žádné striktní pravidlo, 
někomu postačí i dva tréninky, někdo potře-
buje pět. Ti, kteří chtějí zaběhnout dobrý čas, 
by měli trénovat pět až šestkrát týdně i častěji.

Půlmaraton je první delší meta pro ty, kteří to s běháním už 
myslí trochu vážně. Dokončit závod na této distanci je pro 
mnohé velkým osobním cílem. Jak natrénovat, abyste si 
půlmaraton užili a vylepšili svůj čas?

Půlmaraton důkladně prověří především vaši vytrvalost a současně přiměje k tréninku 
rychlostních schopností, bez kterých nedosáhnete na kvalitní výsledek. I v tomto 
případě platí, že štěstí přeje připraveným. Nejlepší způsob jak zaběhnut dobrý čas či 
vylepšit osobní rekord tkví v kvalitě a četnosti tréninků.  

Máte-li natrénováno, nemusíte se zpravidla bát o výsledek. Mít natrénováno 
znamená systematicky a plánovaně se připravovat po dobu několika týdnů či 
měsíců. Jestliže jste v předešlých několika měsících otáleli s tréninkem, rozhodně 
nedoporučuji nic uspěchat a snažit se tréninkové manko dohnat za jeden měsíc, 
ale spíš účast na půlmaratonu racionálně zvážit. Cílený trénink u pokročilejších by 
měl trvat alespoň osm týdnů, u začátečníků i několik měsíců. V podstatě se všechno 
točí kolem dvou běžeckých přístupů, a to buď půlmaraton jen dokončit, respektive 
absolvovat, nebo dosáhnout dobrého výsledku. Postavení této výkonnostní laťky 
odpovídá i kompletní příprava běžce. Ti s vyššími ambicemi to budou mít samo-
zřejmě náročnější.

Rady a tipy do tréninku

1. Tréninkový plán
Základem úspěchu je systematický plán. Při plánování buďte objektivní, a hlavně realisté. 
Připravte si vhodnou kombinaci běžeckých tréninků, posilování, kompenzace a regene-
race, ušitou individuálně na vaše cíle, potřeby či nedostatky. Důvěřujte svému plánu. 

2. Vytrvalost
V tréninku se věnujte víc obecné vytrvalosti, což je základní stavební kámen právě pro 
půlmaraton. Trénujte dlouhé a relativně pomalé běhy s tepovou frekvencí maximálně 
na úrovni 65 – 75 %. Kilometráž v této zóně by se měla pohybovat v rozmezí 12 – 20 km 
nebo 60 – 130 minut. 

3. Před závodem zkraťte kilometráž
Dlouhé, většinou víkendové běhy zařazujte ještě zhruba 3 – 4 týdny před závodem. 
Postupně snižujte na objemech, tzn. 14 – 10 dní před dnem D vzdálenost zkraťte až 
na polovinu. Poslední týden můžete zařadit něco kratšího a rychlejšího, pak už jen lehký 
běh a regeneraci. 

4. Intervalové a tempové běhy
V závěrečné fázi přípravy byste měli klást důraz na intervalové a tempové běhy. Do pří-
pravy můžete také zakomponovat běh do kopce, fartlek či stupňovaný nebo střídavý běh. 

5. Pomalé tempo
Jestli v tréninku běháte jen rychle na hranici vyčerpání, tak pro dokončení půlky je potřeba 
naopak radikálně zpomalit. Musíte se naučit běhat opravdu pomalu v konverzačním 
aerobním tempu. Takzvaně zpomalit k rychlým časům. 
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Tréninkový plán  
na půlmaraton

FILIP PEŘINKA

ARCHIV  
ROBERTA KRUPIČKY

http://www.svetbehu.cz/trenink-na-pulmaraton/31051-treninkovy-plan-na-pulmaraton-pro-mirne-pokrocile-bezce/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


12. Doplnění tekutin a energie
Pokud berete účast na půlce skutečně vážně, měli byste myslet 
i na doplňování energie a pitný režim. Právě během přípravy je 
prostor pro experimentování a testování všech doplňků, které plá-
nujete použít. V dlouhých bězích si všechno otestujte a v závodě 
tuto výhodu využijte.

Nejčastější chyby při půlmaratonu
• rychlý start 
• nedostatečné občerstvování
• příliš rychlé tempo
• špatné oblečení a obuv
• nedostatečný trénink, podcenění přípravy
• špatné rozvržení síly
• nedostatečný odpočinek či vyladění před závodem

TIP:    Další tréninkové plány na různé distance 
pro začínající a pokročilé běžce najdete na 
www.SvetBehu.cz/trenink-a-plany.

MEDAILONEK: 
Robert Krupička – Specializuje 
se především na běhy do vrchu 
a skyrunning, jeho běžecká 
kariéra ho ale zavedla také 
k zaběhnutí velmi kvalitních 
časů na maratonské trati. Jeho 
osobní rekord na půlmaraton 
je 1:06 z roku 2013 na MČR 
v Pardubicích.

Čtyřtýdenní tréninkový plán na půlmaraton pro mírně pokročilé běžce
TÝDEN PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

1. volno
4×1500 m 8 km 5 km

volno
10 km 18 km

4×400 m volně tempo závodně vytrvalost
1 km volně 6×100 m

2. volno

4×800 m 6 km 5 km

volno

8 km
2×400 m tempo stupňované tempo 15 km
2×200 m 3 km 4×400 m 8×100 m vytrvalost

1 km volně volně

3. volno

2×1500 m 6 km volně

volno

8 km
4×400 m 4 km 8 km vytrvalost 12 km
4×200 m tempo volně 6×100 m vytrvalost

1 km volně

4. volno
4×400 m 6 ― 8 km

volno
5 km

ZÁVOD
3 ― 5 km

4×200 m volně volně volně
1 km volně nebo volno
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6 + 1 rada od Roberta Krupičky
Kolik půlmaratonů by měl běžec 
do roka maximálně absolvovat? 
Pokud chce zaběhnout co nejlepší výsledek, 
tak maximálně tři.

Je lepší dodržovat striktně plán, nebo 
spíš poslouchat své tělo? 
Důležité je určitě kombinovat obojí.

Nemoc – kdy ještě jít běhat, a kdy už ne? 
Pokud nemám zvýšenou teplotu, tak běhat 
normálně jdu.

Regenerace – jaké jsou hlavní zásady 
a zajímavé tipy?
Základem všeho je spánek. Dál doporučuji 
využívat především masáže a služeb 
fyzioterapie.

Na co bychom se měli hlavně  
zaměřit při tréninku  
na půlmaraton? 
Pro půlmaraton je zásadní trénink na hranici 
anaerobního prahu.

Má smysl řešit občerstvení 
u půlmaratonské trati? 
V případě půlmaratonu je důležité především 
doplňování tekutin, případně se hodí vzít si 
energetický gel.

Máš nějaké další osvědčené  
tipy, rady? 
Běhat půlmaratony v terénu a v kopcích 
je daleko větší zábava než na silnici, 
takže doporučuji si to zkusit.

www.svetbehu.cz/trenink-a-plany
www.armyrun.cz


jako bývalý biker vzpomněl na dril na cyk-
lotrenažéru a hodiny na něm strávené taky 
můžu počítat na desítky. No a to doplňuju 
posilováním na Compexu, core posilováním 
v posilce, balančním cvičením, kompenzač-
ním cvičením, protahováním, pivem... :-)

Nejlepší český horský ultraběžec Zdeněk Kříž je známý svou 
sportovní univerzálností. Dřív se věnoval horskému kolu i dalším 
sportům, ale loni naplno ukázal, že běhání po horách má v jeho 
životě momentálně prioritní postavení. 

Na mistrovství světa ve skyrunningu (konaném v rámci závodu Bu� Epic Trail, pozn. 
redakce) doběhl na trati ultra, tedy té nejdelší a nejnáročnější, ve skutečně světové 
konkurenci na krásném pátém místě. Následně mu přišla nabídka snů v podobě zařazení 
do týmu Bu� PRO. V něm budeme jiného Čecha hledat marně, ale top běžci světa se to 
v něm jen hemží. To jen svědčí o tom, že Zdenda je momentálně na světové špičce. 

Zdendo, loni na podzim se projevilo zranění (nalomení čéšky, pozn. redakce), 
které tě na delší dobu odstavilo z tréninku. Podstoupil jsi náročnou operaci 
a teď se vracíš zpátky do plného tréninku. Jak se momentálně cítíš?
Cítím se jako někdo, kdo se učí znovu běhat... Poznávám, co je možné a co ne, testuju 
limity. Zatím jsem toho moc nenaběhal, ale v tréninku se úplně neflákám. Používám 
všechno možné, jen neběhám, protože chci koleno pokud možno co nejdéle šetřit. Jde to, 
ale například střídání pravé a levé na schodech pořád nedám.

Jaká je skladba tvého tréninku v čistě zimních a horských podmínkách, kde se 
denně pohybuješ (Zdeněk žije s rodinou na hřebeni Krkonoš v chatě Spindler, 
pozn. redakce)? Co u tebe v zimě vítězí?
Jednoznačně jsou pro mě a můj trénink záchranou skialpy, na kterých mě koleno vůbec 
nelimituje, teda do kopce, a trávím na nich spoustu hodin. Potom jsem si samozřejmě 
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Zdeněk Kříž nově v týmu  
s Antonem Krupičkou a Núriou Picas

MICHAELA GLADIŠOVÁ ARCHIV ZDEŇKA KŘÍŽE

  Letošní zimu se Zdeněk 
Kříž věnoval rehabilitaci 
a přípravě na novou sezonu 
v Krkonoších. Dobře se mu 
osvědčily mimo jiné skialpy. 
Foto Iwona Kolesová.

Zdeněk Kříž žije a pracuje na chatě 
Spindler v Krkonoších, kde se také 
připravuje a trénuje. Do hor má tedy 
velmi blízko a není divu, že jeho 
velkou vášní je poslední dva roky 
skyrunning, čili běhání v horách, a to 
na tratích nejdelších, tedy ultra. Loni 
doběhl na krásném 5. místě na mis-
trovství světa a letos bude první 
sezonu závodit v týmu Bu� PRO.

ZDENĚK KŘÍŽ

Jak se chystá na sezonu?

www.buff.cz
http://www.svetbehu.cz/osobnosti/31303-zdenek-kriz-bude-behat-v-jednom-tymu-s-antonem-krupickou-a-nuriou-picas/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


čistě shoda náhod, že ty 100% závody jsou všechny ve Španělsku, nebo tě 
španělská kultura kolem závodů nebo ta země obecně nějak přitahuje? Nebo 
to je přímo požadavek společnosti Bu� , která je ve Španělsku doma?
Jak jsem říkal, požadavky Bu�  PRO týmu jsou minimální. Jenom moje účast na Bu�  
Epic Trail je povinná a zbytek kalendáře jsem měl možnost sestavit podle svého uvážení. 
Potom proběhly jenom nějaké konzultace ohledně toho, aby nás na některém závodě 
nebylo z týmu moc a na jiném nikdo. Naštěstí já jsem nemusel ve svém kalendáři nic 
měnit. No a to, že hlavní závody mám ve Španělsku, náhoda není, prostě jsem si Pyreneje 
zamiloval.

Už jsi v kontaktu s ostatními členy Bu�  PRO týmu? Je možné využít společných 
tréninků nebo know-how? Jak to vlastně v Bu�  PRO týmu funguje?
Zatím nijak moc, protože během zimní sezony mám poměrně hodně práce a kromě ní, 
rodiny a tréninku nic moc nestíhám. Takže o cestách na společné srazy a soustředění ani 
nepřemýšlím, ale určitě se to s nadcházející sezonou zlepší. Kontakt s týmem se zatím 
odehrává prostřednictvím e-mailu.

Máš v plánu i jiné tuzemské závody 
kromě MČR v Ultra Sky v květnu, kde 
porovnáš síly s českou špičkou? 
Jojo, teď už vím, že se určitě ukážu na Slez-
ském maratonu, kam mě pozval Honza 
Weber s Honzou Zemaníkem, protože se 
přesunul závod SWS v Číně, a mně se tak 
udělal prostor pro návštěvu Beskyd. A musím 
říct, že jsem moc rád. Ale jistě se najde i jiný 
závod, ať malý či větší, který se mi bude hodit 
do plánu a aktuálně ho tam ze dne na den 
zařadím. Taky se ukážu na jarním otvíráku 
u Honzy Dušánka na Ještědu. Jen ještě 
nevím, jestli poběžím, nebo budu fotograf, 
fanda, čumil, kouč anebo něco jiného.

Zdendo, díky moc za rozhovor 
a budeme se těšit na tvé letošní 
výkony!
Taky moc děkuju a přeju všem hodně síly 
a štěstí do běžecké sezony 2017.    

Loňský vstup do Bu�  PRO týmu, 
ke kterému za celu redakci moc 
gratuluju, byl doprovázen velkou radostí 
nejen tvou, ale i celého tvého okolí. Což 
jistě bude dáno i tím, že jsi jediný v ČR, 
komu se taková věc naskytla. Co to pro 
tebe přesně znamená, kromě toho, že se 
ti otevřely úplně nové možnosti?
Beru to jako odměnu za celoživotní  dřinu 
a to, co jsem sportu dával. Opravdu si to chci 
užít a pokud budu zdravý a přijdou i nějaké 
hezké výsledky, tak to bude jenom bonus. 
Máme to takhle s BUFF SK/CZ, kteří se o mě 
starají, nastavené a já jsem moc rád, že jsou 
tam lidi, se kterými máme stejné názory 
na spoustu věcí, včetně sportu. Nejsem tak 
vůbec v žádném tlaku a věřím, že i díky tomu 
ty výsledky přijdou.

Díky takové nabídce letos procestuješ 
celý svět a budeš závodit se světovou 
špičkou – jaké to v tobě vzbuzuje pocity? 
Samozřejmě pocit velké odpovědnosti 
ke všem, kteří mi věří a kteří dělají maximum 
pro to, abychom se pokusili vrátit výkon-
nostně tam, kde jsem byl před zraněním. Ale 
taky jsem si vědom toho, že světová špička je 
úplně jinde, než jsem já. To ale samozřejmě 
neznamená, že to na nějakém závodě zase 
nemůže vyjít. Těším se na každý. Ten pocit 
a mrazení, které zažívám, když stojím mezi 
hvězdami v první lajně na startu, je k nezapla-
cení. Přál bych ho všem.

Koukala jsem na tvůj předběžný 
kalendář závodů pro rok 2017. Je to 
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  Letos bude Zdeněk Kříž nově startovat v barvách Bu�  PRO týmu. Foto TRAGA.

  Zdeněk žije a pracuje na chatě Spindler pod hřebenem Krkonoš. Foto Iwona Kolesová.

http://www.svetbehu.cz/osobnosti/31303-zdenek-kriz-bude-behat-v-jednom-tymu-s-antonem-krupickou-a-nuriou-picas/


V podstatě by to bylo ještě horší než loni a to 
samozřejmě nikdo nechtěl. Troufám si říct, 
že šumavská zastávka byla loni tou nejslabší. 
Teď se její podoba hodně změnila. Běžci nyní 
Šumavu poznají jinou, pěknou a náročnou, 
a osobně budu velmi rád, když si ji přijdou 
zkusit,“ těší se na novou podobu Tomáš Byst-
řický a současně nastiňuje, na co se závodníci 
mohou těšit. „Trať se poběží v opačném směru. 
Zatímco loni se do cíle sbíhalo z Pancíře, letos 
se začne výběhem. Rámcová podoba zůstala 
zachovaná, ale místa jsou propojena lepšími 
cestami. Určitě se nám podařilo o zhruba 
padesát procent stáhnout asfalt. Jsou tam 
prakticky jen nezbytné přeběhy. Těm se nedá 
zcela vyvarovat, ale sám se na letošní závod 
těším,“ popsal změny Bystřický.

Registrujte se ještě dnes
Seriál tak odstartuje v Beskydech (26. – 27. 5.), 
pokračuje se v Krušných horách (30. 6.– 1. 7.). 
Šumava je třetí v pořadí (21.– 22. 7.). Následo-
vat budou Jeseníky (11.– 12. 8.) a sérii uzavřou 
Krkonoše (22.– 23. 9.). „Přestože jsme šumavský 
závod jen přesunuli, stále je mezi zastávkami 
spoustu času a několik týdnů volna. Nikomu by 
to nemělo příliš narušit přípravu a já jsem pře-
svědčený, že ta změna za to stála,“ řekl ředitel 
seriálu Pavel Zitta. Do všech pěti závodů série 

V novém kabátě letos odstartuje sedmý ročník Rock Point – Horské 
výzvy.  Pětidílný seriál horských běhů a trekingu pro širokou 
veřejnost totiž dostává nové, velmi atraktivní trasy. Ubyly asfaltové 
pasáže a naopak přibyly oblíbené trailové.  

Pořadatelé se snažili populární sérii běžeckých závodů v horském prostředí opět posunout 
do vyšší kategorie a zvýšit její atraktivitu i prestiž. Běžci se poprvé na start postaví koncem 
května v Beskydech, aby následně každý měsíc až do podzimu poznávali ta nejkrásnější 
zákoutí českých hor. Tour skončí v září v Krkonoších. Letošní rok se navíc nese v duchu 
hesla: Dej Výzvu!

„Každý rok se snažíme být více a více profesionální, aby závodníci měli co nejlepší komfort, 
zázemí, ceny, ale hlavně, aby si odváželi nezapomenutelné zážitky. Snažíme se účastníkům 
naslouchat. I když není snadné zavděčit se každému, neustále pracujeme na tom, abychom 
se zlepšovali. Na vývoji tras se proto podíleli zkušení běžci znalí regionu,“ sdělil Pavel Zitta, 
ředitel seriálu Rock Point – Horská výzva.

Atraktivní trailovou podobu vtiskl závodům zkušený běžec Tomáš Bystřický, který se přímo 
aktivně podílel na přípravě tras v Krušných horách a na Šumavě. Svůj podíl na celkovém 
vzhledu a pojetí má i náčelník horské služby Šumava Michal Janďura. 

Pořadatelský tým musel dokonce pohnout s původní termínovkou. Podle prvotních 
plánů měla letošní série začít už v dubnu na Šumavě, ale nakonec odstartuje koncem 
května v Beskydech. „V dubnu na Šumavě opravdu není možné připravit tak atraktivní trasu. 
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Rock Point – Horská výzva 
letos více trailově

na překážkové závody typu

PATRIK PÁTEK PATRIK PÁTEK/PATRESS.CZ

  Nejdelší trať Long startuje tradičně o páteční půlnoci.

http://www.svetbehu.cz/zajimavosti/31128-rock-point-horska-vyzva-letos-vice-trailove/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


Rock Point – Horská výzva se už účastníci mohou přihlásit. Na webu www.horskavyzva.cz 
jsou zveřejněné kompletní informace včetně nových tras k prohlédnutí. 

Zásadní novinkou je vypsání kategorie dvojic na všechny tři přichystané trasy. Pořa-
datelé se tak vracejí k původní myšlence, jen s tím rozdílem, že na trasách Short a Half 
budou soupeřit spolu s dvojicemi také jednotlivci. Koncepce nového ročníku Rock 
Point – Horské výzvy se tudíž nemění. Pět závodních zastávek v pěti horách Česka vždy 
se třemi délkami tras – Short, Half a Long – o průměrných délkách 16, 31 a 68 kilometrů. 
Na každé distanci budou soutěžit muži, ženy, dogtrekaři a dogtrekařky a dvoučlenné 
týmy s možností kombinace mix. Kategorie jednotlivců chybí jenom na Longu. „Důvo-
dem je zajištění bezpečnosti na dlouhé trase. Ta bude jako každý rok startovat pět minut 
před páteční půlnocí. Starty ostatních kategorií budou opět během sobotního dopoledne. 
Chybět nebude ani nesoutěžní Pochod s Mixitkou, který si udrží svůj benefiční charakter,“ 
připomněl Pavel Zitta.

Dej výzvu!
Nový ročník odstartuje s novým mottem – Dej Výzvu! – a také s novým symbolem prstů 
do „viktorky“, který bude zdobit propagační materiály i památeční trika. Rock Point – 
Horská výzva tedy dál naplňuje svou myšlenku – pomoci široké veřejnosti najít důvod 

ke zdravému pohybu. „Naší snahou je 
přimět veřejnost trochu si rozproudit krev 
v žilách. Každý si může najít svoji vlastní 
výzvu. Každý výkon se počítá. Nejde jen 
o čas a vítězství. Vždyť v uplynulém roce 
s námi několikrát šla třeba i téměř osmde-
sátiletá paní Marie Dokladalová. Měli jsme 
tu slepého běžce. Přesně tito lidé všem 
ukazují, že limity má každý ukryté jen sám 
v sobě a každý je může překonat. Chceme 
i nadále motivovat. Vstaňte z gauče 
a DEJTE VÝZVU!“ burcuje ředitel série 
Pavel Zitta, který se s novými trasami těší 
na start nového ročníku.    
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na překážkové závody typu

  Každý závod má 
t aké vypsanou kategorii 
Dogtrekking, nebo-li 
běh se psem.

  Lonští vítězové celého seriálu Tomáš Lisec a David Kopal.

Registrace a více o sérii
na HORSKAVYZVA.CZ 

či ROCKPOINT.CZ

26.5. - 27.5.2017
BESKYDY 

30.6. - 1.7.2017 
KRUŠNÉ HORY

21.7. - 22.7.2017 
ŠUMAVA
11.8. - 12.8.2017

JESENÍKY
22.9. - 23.9.2017

KRKONOŠE

Rock Point 
Horská výzva

2017

www.horskavyzva.cz


Valašské Klobouky: běžecká 
trasa na rozhlednu Královec
Od nádraží ve Valašských Kloboukách se vydáme po naučné stezce Královec 
směrem nahoru ulicí U Rybníků. Kolem chatek a klidným lesem vystoupáme 
až k rozhledně kopce Královec (655 m). Rozhledna je krásná dřevěná stavba, 
na kterou stojí za to vylézt a porozhlédnout se po valašském okolí. Od ní pokra-
čujeme dál po stezce přes vyhlídku, která je ale kousek v lese u rozcestníku, smě-
rem dolů. Po chvíli klesání (zelená a naučná stezka) po pravé straně můžeme 
najít pramen a napít se. Doběhneme dolů a podél trati se vrátíme na místo, 
odkud jsme vyběhli.

Vyběhněte si na neznámé a o to krásnější vrcholy v ČR
Salomon běžecké trasy

V. Klobouky: běžecká trasa na rozhlednu Královec
Délka: 6  km
Převýšení: 261 m
Povrch: Převážně terénní
Autor: Tomáš Sadílek

České Středohoří: běžecká 
trasa na vrchol hory Sedlo
Běh je ideální začít v Horním Vysokém, malé vesničce pod horou Sedlo. Začneme 
po zelené značce, směrem k mauzoleu – opuštěné a magicky působící budově 
uprostřed lesů s vyhlídkou. Dál se vydáme dlouhým a v posledním úseku i dost 
prudkým stoupáním až na vrchol Sedlo (726 m). Vrchol získal název podle svého tvaru, 
což uvidíte na následující cestě. Pokračuje totiž po zelené, odkud se nám naskytnou 

nádherné výhledy do okolí, běží 
se stále více méně po vrstevnici, 
proplétáme se skrz skalky, místy 
dost uzoučkou stezkou (dejte 
pozor na nohy). Dál pokračuje 
normální lesní cestou nejdřív 
strmě po žluté, která za deš-
tivého počasí může být kvůli 
jílovému podkladu dost kluzká. 
Nakonec znovu po zelené až 
zpět do Horního Vysokého. 
Zvlášť za mokra doporučuji 
krosové boty. 

Pramen Pod
Královcem

Rozhledna
Královec

5,99 km0 km

420 m 420 m

650 m

Č. Středohoří: běžecká trasa na vrchol hory Sedlo
Délka: 8,5  km
Převýšení: 400 m
Povrch: Převážně asfaltový
Autor: Michaela Gladišová

400 m

0 km 8,45 km

400 m

vrchol Sedlo

725 m

vyhlídkové
místo

Mauzoleum
průmyslníka 

Schrolla

RozhlednaRozhledna

  Zvlněná krajina Pálavy. 
Foto Kateřina Smolová.

MICHAELA GLADIŠOVÁ MAPY.CZ

http://www.svetbehu.cz/bezecke-trasy/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


Broumovsko: běžecká trasa přes stolovou horu
Délka: 9,2 km
Převýšení: 400 m
Povrch: Převážně terénní
Autor: Tomáš Sadílek

Pálava: běžecká trasa přes Dívčí hrady a Děvín
Délka: 12 km
Převýšení: 500 m
Povrch: Převážně terénní
Autor: Filip Křivánek

Pálava: běžecká trasa 
přes Dívčí hrady a Děvín
Po červené značce se skrz vinice z Dolních Věstonic dostáváme do 
prudkého až horského stoupání, kde během 3 km nastoupáme 
téměř 400 výškových metrů. Odměnou nám však bude zřícenina 
hradu Děvičky – Dívčí hrad s úžasnými výhledy na pálavské vinice. 
Po dalším stoupání si z červené uděláme odbočku po zelené na 
rozhlednu Děvín (554 m), což je nejvyšší bod celé trasy. Klesání 
po červené a následně zelené nás dovede do přírodní rezervace 
Děvín-Kotel-Soutěska s výhledy na skály. Na rozcestníku se dáme 
vlevo a po úbočí vrcholu Obora míříme po modro-zelené ke skalním 
útvarům Martinka a Špunt. Odtud pokračujeme po zelené do ves-
ničky Horní Věstonice, skrz kterou proběhneme a po břehu nádrže 
se dáme vpravo zpět do Dolních Věstonic.

TIP:    Další běžecké trasy najdete 
na www.SvetBehu.cz/bezecke-trasy, 
kde můžete trasy hodnotit 
nebo přidat své vlastní.

0 km 9,22 km

450 m450 m

700 m

údolí Klučanka

odbočka na Sluj 
Českých bratří

Kočičí 
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Sluj Českých 
bratří

vrchol Ostaš

osada 
Ostaš

studánka 
Samaritánka

odbočka na 
neznačenou 
lesní cestu 
směrem do 
Dědova
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0 km 11,94 km

150 m150 m

vrchol Děvín
rozcestí 
Nad Soutěskou

Horní Věstonice

zřícenina hradu 
Děvičky 

(Dívčí hrad)

Broumovsko: běžecká trasa 
přes stolovou horu Ostaš
Z Dědova vyběhneme po červené značce, podběhneme viadukt a stoupáme lesem 
dokola kopce. Z údolí Klučanky začneme úvozem stoupat ke skalám. Odbočku na 
Sluj Českých bratří si nesmíme nechat ujít a proběhnout si skalní město až k členité 
skále zvané Kočičí hrad určitě stojí za to. Po červené doběhneme do osady Ostaš, 
odkud vystoupáme po modré do skalního bludiště až na stejnojmenný vrchol 
(700 m). Neustálé mírné vlnění terénu, zatáčení, sbíhání a poskakování po skalách 
a kamenech si zaručeně užijete. Po seběhu zpátky do vesnice po modré pokračujeme 
ke studánce Samaritánka. Po chvíli klesání se značka odpojuje z větší cesty (vede dál 
rovně). My tady odbočíme doprava po méně používané lesní cestě. Asi po 350 m už 
uvidíme domky, kolem kterých se dostaneme zpátky na červenou a do Dědova.

http://www.svetbehu.cz/bezecke-trasy
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Vyšší Brod: vodácká běžecká 
trasa přes vrchol Vyklestilka
Od klášterní brány vyrazíme po modré turistické značce. Nejdřív po staré 
Opatské stezce, což je krásná lesní trailová stezka mírně do kopce. Na rozcestí 
„Pod Pošlákem“ se napojíme na červenou a s ní se dostaneme až na vrchol hory 
Vyklestilka (887 m). Jedná se o skalnatý vrcholek, na jehož úplnou špičku se 
vyleze po pár kramlích. Odsud už budete mít krásné výhledy na krajinu v okolí 
Lipna. Dolů běžíme po žluté k říčce Menší Vltavice, podél které běžíme krásnou 
lesní trasou přes parádní mostek u Wolfgangových vodopádů, odkud se opět 
napojíme na Opatskou stezku. Po žluté dorazíme zpátky do Vyšáku a můžeme se 
znovu připojit ke svým vodáckým kamarádům.

V. Brod: vodácká běžecká trasa přes vrchol Vyklestilka
Délka: 8,7  km
Převýšení: 350 m
Povrch: terénní
Autor: Michaela Gladišová

vrchol 
Vyklestilka

Rozcestí
Pod Pošlákem Vodopády 

sv. Wofganga

875 m

575 m 575 m

8,72 km0 km

  Výhled z Vyklestilky. 
Foto Michaela Gladišová.

www.loap.cz


NOVINKY a ZAJÍMAVOSTI v běžecké výbavě
Samsung Level Active

Bezdrátová sluchátka pro aktivní pohyb
Díky flexibilním ušním nástavcům drží pevně na svém místě 

a silikonové špunty ve třech různých velikostech se přizpůsobí 
vašim uším. Vodoodpudivá úprava umožňuje použití i za deště 

a zajistí dlouhou životnost. Sluchátka snadno propojíte se 
svým telefonem pomocí  

Bluetooth a můžete 
svůj výkon sledovat 

pomocí aplikací S Health 
a časovače.Sluchátka jsou 
kompatibilní s e zařízeními  

Android  4.4 a vyšším 
s alespoň 1,5 GB RAM. Užijte si 

kvalitní poslech i při běhu!

Infocena: 1799 Kč
www.samsung.cz 

Raidlight Jacket Ultralight
Bunda jako pírko

Větruodolná, vodu odpuzující, velmi 
lehká (100 g) běžecká bunda. 

Díky malé velikosti po sbalení 
je nezbytnou součástí každého 

tréninku a závodu. Bunda 
se snadno obléká i za běhu, má 

nastavitelnou kapuci, očko 
na palec pro fixaci rukávu 

a reflexní bezpečnostní 
prvky. Je ideální pro jarní 
 výběhy nebo jako záložní 
bunda. Značka Raidlight 

nabízí kompletní škálu 
produktů pro trailrunning a ultratrail. 

Infocena: 2099 Kč
raidlight.norskamoda.cz 

Blueseventy Sprint
Triatlonový neopren 

bez kompromisů
Pohodlný a příjemný 

triatlonový neopren je 
vytvořený pro začátečníky 
a mírně pokročilé. Vylepší 

vaši polohu ve vodě, 
čímž vám umožní plavat 

lepší technikou a výrazně 
rychleji. Zahřeje vás, a tím 

vám také ušetří hodně energie 
na následnou cyklistiku a běh. 

Venku v něm můžete plavat 
po většinu roku. K dostání je v osmi 

mužských a sedmi specificky 
ženských velikostech.

Infocena: 5490 Kč
www.blue70.cz

Raidlight Cuissard Short Ultralight
Trailové kraťasy 2 v 1

Běžecké kraťasy kombinují díky 
unikátnímu designu komfort elastických 

a vzhled volnějších šortek. Dvě kapsy 
na stranách jsou uchyceny 

přímo ke spodním šortkám 
tak, aby bránily pohybům 

obsahu kapes, čímž zvyšují 
komfort běhu. Vnější část 

je vyrobena z pružného 
materiálu, který je odolný 

proti oděru. Tyto ultralehké 
a prodyšné kraťasy jsou 

vhodné pro delší výběhy 
v přírodě. 

Infocena: 2099 Kč
raidlight.norskamoda.cz 

Salomon Sense Pro Max
Trailovky s perfektním odpružením

Běžecké boty na lehké traily s protivibrační technologií a 17 mm 
vrstvou pěny Energy Cell vám zajistí ochranu proti nárazům, 

takže uběhnete a zažijete mnohem více. Technologie Sensifit 
navíc zajistí pevné a příjemné objetí nohy, a tím i maximální 

pohodlí při vašich výbězích. Na botách nechybí šněrování 
Quicklace, kterým botu rychle utáhnete a zbytek tkaničky 

schováte do kapsičky na jazyku boty.

Infocena: 3990 Kč
www.salomon.cz

Sensor Stella Compress
Dámská funkční podprsenka

Kvalitní sportovní podprsenka je při aktivním pohybu základ! 
Novinka Stella Compress je vyvinutá pro sporty s vyšší zátěží. 

Funkční značkový materiál odvádí pot rychle od těla a je 
prodyšný a rychleschnoucí. 

Elastická složka Highclo spandex, 
nový elastan s vyšším stupněm 

odolnosti, zaručí delší životnost. 
Kompresní a zároveň pohodlný 

střih zajišťuje maximální 
oporu a fixaci. Výhodou je 

možnost nastavení obvodu 
na elastickém spodním 

okraji.

Infocena: 655 Kč
www.sensor.cz

a časovače.Sluchátka jsou 
kompatibilní s e zařízeními  

s alespoň 1,5 GB RAM. Užijte si 
kvalitní poslech i při běhu!

19

www.salomon.cz
www.samsung.cz
raidlight.norskamoda.cz
raidlight.norskamoda.cz
www.sensor.cz
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a seběhů, často po nerovném povrchu. Určitě 
je potřeba si na běh v podobných podmín-
kách zvyknout. Doporučuji taky zařadit běh 
nebo „jenom“ chodecký trénink v prudkých 
kopcích se zátěží.

Jaká je hlavní věc, na kterou by se měl 
závodník připravit, aby na závodech 
Gladiator Race uspěl?
Základem je běh, na kterém výkon stavíte. Ale 
i Gladiator Race jde cestou ztížení překážek, 
takže bez tréninku horní poloviny těla to 
úplně nejde. Navíc právě tyto tréninky jsou 
příjemným zpestřením běhu. Ale bavit se 
můžete i jinak a vrátí se vám to – například 
při hodu oštěpem na cíl. Jediný pokus může 
ušetřit minutu a půl, kterou nebudete trávit 
při trestných angličácích.

Kolik procent přípravy je třeba věnovat 
posilování? 
Pokud byste věnovali deset minut denně 
tréninku překážek – hrazdy, kruhy, ručkování 
– bude vám to bohatě stačit a na potřebnou 
úroveň se celkem rychle dostanete. Získat 
dostatečnou běžeckou formu, to je na delší 

Jak se správně připravit na překážkové závody Gladiator Race 
jsme se zeptali Zuzany Kocumové, dvojnásobné mistryně 
světa ve Spartan Race. 

Překážkové běhy se těší stále větší oblibě po celém světě a v České republice tomu není 
jinak. Specifikem této disciplíny oproti hladkému běhu jsou překážky na trati, které 
vyžadují nejen vytrvalost a rychlost, ale především sílu (šplh, nošení břemen, přeskakování 
ohně, hod oštěpem, brodění vodou i bahnem, ručkování apod.). Závodník musí být tedy 
všestranný a připravený na celkovou zátěž. Vyzkoušet si takový typ závodu můžete třeba 
v seriálu Gladiator Race, který na letošek připravil pět klání v jedinečných lokalitách a patří 

mezi přední závody tohoto typu nejen 
v ČR. 

Zuzko, řekni nám, jak upravit 
běžecký trénink pro překážkový 
závod? 
Záleží na tom, z jaké úrovně trénink upra-
vujete. Pokud jste běžec, pak do běžec-
kého tréninku moc zasahovat nemusíte, 
máte základní kámen postavený. Ale 
pozor – pouhý běh po zpevněných ces-
tách po rovině vám na naprosté většině 
závodů stačit nebude. Trasy bývají hodně 
pestré, plné prudkých terénních výběhů 
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Tréninkové tipy na překážkové 
závody typu Gladiator Race

MICHAELA GLADIŠOVÁ ARCHIV GLADIATOR RACE

MEDAILONEK: 
Zuzana Kocumová  
Dvo jnásobná 
mistryně světa 
v  překážkových 
bězích Spartan Race, 
česká reprezentantka 
v běhu na lyžích 
na olympijských hrách a také 
úspěšná běžkyně na domácích závo-
dech. Pravidelně se účastní překáž-
kových běhů Gladiator Race a drží 
aktuální vítězství ve Winter Gladiator 
Race 2017 v Pevnosti Josefov.

http://www.svetbehu.cz/uz-beham-ale-chci-lepe/31448-treninkove-tipy-na-prekazkove-zavody-typu-gladiator-race/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


dobu. Když děláte pravidelně i jiné vytrvalostní sporty (horské kolo, plavání), tak by 
minimem mělo být aspoň 20 – 25 km běhu za týden. Pokud jen běháte, je třeba kilometry 
náležitě navýšit. Ideálem špičkového závodníka v překážkových bězích rozhodně není 
běžící kulturista, ale o něco víc „vypracovaný“, silově vybavený atlet, který ruce nepoužívá 
jen k přebírání občerstvení.

Dají se nějak natrénovat specifi cké překážky typu brodění v bahně, 
přeskakování překážek apod., vždyť právě Gladiator Race je známý někdy až 
brutálním bahnem.
Neumím si představit, že bych dobrovolně mimo závod šla brodit bahenní příkopy. Maxi-
málně běh v hlubokém sněhu by byl přijatelnou imitací. Pokud budete trénovat výběhy 
do kopce, případně si dáte na nohy závaží, je to trénink víc než dostatečný a nemusíte 
domů chodit ve stavu, že vás časem váš protějšek vyhodí. Přeskakování vhodné trénovat 
samozřejmě je, ideální je simulace dřevěných zdí, podobných, jaké jsou na závodech. 
Ale upřímně – na oštěpu můžete 
během vteřiny ztratit víc.

Co je podle tebe na závodech 
tohoto typu nejtěžší a na čem 
se dá pořád pracovat?
Závody Gladiator Race vám dávají 
věčnou motivaci pro zlepšování 
ve všech směrech. To je na nich to 
krásné. Každý máme limity jinde. 
Pro mě je nejtěžší běh, představuje 
největší část závodu a vždycky 
se při něm dostanu na své maxi-
mum. Pro lehčí váhy může být 
hodně náročné nošení břemen. 
S multirigy (ručkováním) jde spíš 
o to dokončit je. Důležité je také
ukočírovat psychiku. Hlavně tehdy, 
když vidíte, jak ti, které jste složitě 
dohnali, ale překážku zvládli, běží 
dál, a vy se přes minutu „zmítáte“ 
při dost vysilujících angličácích.  

X-TALON / X-CLAW
GET A GRIP

INOV-8 ALL TERRAIN CONCEPT STORES
– obchody s vysokou úrovní servisu
a nejširším sortimentem

Inov-8 czech & slovakia Inov8czsk

inov8_czech_slovakia WWW.INOV-8.CZ

SPORTRYSY Poprad
SANASPORT Bratislava
BEZECKEPOTREBY.SK Banská Bystrica
PODVON.EU Nové Zámky

BEST4RUN Přerov
SANASPORT Brno
SANASPORT Olomouc
SP SPORT Zlín

RUN4FUN Hradec Králové
TRAILPOINT Praha
ROCKPOINT Ostrava Karolína

BEST GRIP FOR OCR
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Závody Gladiator 
Race jsou vhodné 
pro špičkové 
atlety, rekreační 
běžce i začínající 
závodníky. Každý 
účastník si může 
vybrat individuální kategorii, závod 
smíšených dvojic nebo čtyřčlen-
ných týmů. Startuje se unikátním 
systémem intervalových startů, které 
zaručují maximální férovost na trati 
i minimální čekání na překážkách. 
Délka závodů se pohybuje od 5 
do 10 km a na trati je rozmístěno 
20 – 35 překážek různé obtížnosti. 
Nezvládnutí překážky se řeší 
trestnými běžeckými okruhy nebo 
20 –30 cviky, tzv. angličáky. 
Překážkové závody Gladiator Race 
2017 letos nově dorazí i do Prahy. 
V rámci závodu v Milovicích se 
navíc můžete zúčastnit historicky 
prvního mistrovství ČR v překáž-
kových bězích (OCR z anglického 
„Obstacle Course Racing“). Součástí 
všech víkendových akcí jsou i noční 
závody, většinou na 3 km s 15 pře-
kážkami. Připravena je i trať pro děti 
na 1 km s 8 překážkami. 
Termíny závodů Inov-8 Gladiator 
Race 2017
5. – 7. května – Milovice + MČR OCR
16. – 18. května – Holice
1. – 3. září – Josefov
27. – 29. října – Praha
Registrujte se ještě dnes 
na www.gladiatorrace.cz. 

GLADIATOR RACE

www.gladiatorrace.cz
http://www.inov-8.cz


s parťákem. K dalším zajímavým tipům 
patří půlmaraton kolem Halštatského jezera 
(Hallstättersee-Rundlauf) nebo Vídeňský 
maraton s kvalitním zázemím. 

Polsko s námi sdílí spousty dobře známých 
hor včetně těch českých nejvyšších, Krkonoš, 
po jejichž hlavním hřebeni až na Sněžku se 
běhá Maraton Karkonoski. Polsko nabízí část 
Tater a spoustu národních parků, kousek 
od Krakova najdeme poušť, krásné lesy 
i značené stezky. Možná by vás ani nena-
padlo do Polska na nějaký závod jet, ale to je 
chyba! Třeba maraton v Krakově vás provede 
krásami historického města, zapsaného 
v UNESCO.

Slovensko, Rakousko nebo třeba Chorvatsko? Nebo ještě něco 
exotičtějšího? Praktické tipy jak se registrovat, kde hledat informace 
o závodech a jak se připravit na výjezd za závodem do zahraničí.

Nejednoho běžce začne časem lákat vyzkoušet si nějaký závod i v zahraničí. Sousední 
státy nabízejí rozmanité terény a možnosti pro běhání. V mnohých případech také budete 
mít šanci okusit kvalitní zázemí a podmínky pro závodníky.

Co nabízejí sousední státy?
Když se podíváme na naše nejbližší sousedy, můžeme vybírat ze dvou druhů závodů. 
Za horskými terény se vyplatí vyrazit na Slovensko nebo do Rakouska. Ne tak hornaté, ale 
neméně běžecky zajímavé závody najdeme i v Německu a Polsku. 

Na Slovensku jistě nebudete mít problém domluvit se a to 
vám mnohé usnadní. Můžete si vybrat z pestré nabídky 
závodů od těch horských v Tatrách, jako je např. Tatry Running 
Tour, až po ty městské. Titulem „nejstarší maraton v Evropě 
a možná i na světě“ se pyšní třeba Košický maraton. 

Další atraktivní horské závody najdeme v Rakousku, jehož výhody ocení hlavně ti, kteří 
milují rychlý pohyb v horách. Už jen několik málo kilometrů od hranic objevíte zajímavé 
lokální závody. Jedním z nich je např. Ultra Alpine Marathon, který nabízí jak 54 km dlouhý 
ultrazávod krásnou alpskou krajinou, tak i štafetový závod, při kterém si délku rozdělíte 

TIP:    Celou termínovku Polska 
najdete http://polskabiega.sport.pl.

TIP:    Celou termínovku najdete 
na www.runme.at nebo na www.
laufkalender24.at, kde jsou i závody 
v dalších německy mluvících zemích 
– Rakousku, Německu a Švýcarsku.

TIP:    Celou termí-
novku závodů na  
Slovensku si můžete 
prohlédnout  
na www.beh.sk.
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Za závody do zahraničí!
MICHAELA GLADIŠOVÁ ARCHIV ZÁVODŮ

  Závod Tor des Géants v Itálii patří 
s délkou 336 km a převýšením 24 000 m 
k nejtěžším horským běhům na světě. 
Foto Gialunca Galeati.

http://www.svetbehu.cz/behani-v-zahranici/31493-za-bezeckemi-zavody-do-zahranici-jak-na-to-/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


A posledním sousedním a asi největším 
běžeckým národem je Německo. Vyhlášené 
jsou maratony v Berlíně, Drážďanech i jinde. 
Snad každé větší město má svůj (půl)maraton. 
Jet si zaběhnout nějaký závod do Německa 
určitě stojí za to. Kvalita a zázemí němec-
kých závodů jsou na velmi dobré úrovni. 
Problém může nastat snad jen při získávání 
registrace, které není vždycky samozřejmostí 
a na některé závody, podobně jako třeba při 
velkých amerických závodech, se startovní 
čísla losují třeba i rok dopředu. 

Jak na to?
Základní je registrace jako taková. Kvalitní 
a nejvíc žádané zahraniční závody často spou-
štějí registraci i rok dopředu, a proto je dobré 
si brzy udělat jasno, co bychom v následující 
sezoně chtěli běžet. Dál je vhodné podívat se 
na stránky závodu, kde jsou uvedeny termíny 
spouštění registrací. Stejně jako na top českých 
závodech, tak i na těch zahraničních často bývá 
vyprodáno během několika málo hodin, proto 
je dobré termíny skutečně sledovat.

Kromě registrace je ale na zahraniční 
závod třeba promyslet také logistiku cesty. 
Zajistit si dopravu, ubytování, zjistit si pečlivě 
detaily trasy, a především sledovat počasí 
na místě, abyste si vzali všechno potřebné 
do aktuálních podmínek. Často se vyplatí 
zajistit si na cestu doprovod (rodinu, přátele), 
který poběží také nebo vám bude v průběhu 
závodu dělat zázemí. 

Vždycky je důležité projít si pravidla 
a propozice závodu, a to ještě před 
samotnou registrací. Na některé závody 
je totiž třeba doložit zaběhnuté výsledky 
nebo se přímo skrz jiné závody kvalifiko-
vat (například Ultra Marathon du Mont 
Blanc). Bývají to závody, které mají svě-
tovou prestiž (Bostonský maraton), nebo 
extrémně náročné závody (například Badwater Ultramaraton, Spartathlon) anebo závody, 
které kromě zaběhnutí výsledku vyžadují ještě další náležitosti, jako je třeba pořádání 
běžeckého závodu (například americký závod Hardrock 100).

Kde závody hledat? 
Pokud se rozhodnete běžet závod v zahraničí 
a zatím nemáte zkušenost, doporučuji napo-
prvé zkusit některý evropský závod, kde si 
člověk takzvaně osahá mezinárodní prostředí. 
Jedním z takových závodů může být např. Drá-
žďanský maraton (půlmaraton), který není pro 
mnohé daleko a na jehož stránkách najdete 
informace dokonce v češtině.

Pokud se rozhodnete běžet závod během 
dovolené v některé z exotičtějších zemí nebo 
v odlehlejších částech Evropy, můžete závody 
hledat v kalendáři na www.ahotu.com, 
kde najdete závody všech délek a kategorií 
po celém světě. Informace jsou tu v anglič-
tině a jednotlivé závody obsahují odkazy 
na domovské stránky. 

Dalším krokem jak najít lokální a třeba i menší 
závody, které už na ahotu.com nebývají,  

23

  Městské závody typu Berlínský maraton jsou masové akce s mnoha tisíci účastníky. 
Foto Shutterstock.

  Za nejbližšími horskými závody můžete vyrazit k sousedům na Slovensko nebo do Rakouska. 
Foto Lukáš Budínský.

 V mnoha případech (zejména 
u závodů v přírodě) je zařazena i tzv. 
„povinná výbava“, kterou s sebou 
musíte mít, i kdybyste ji nepoužili. 
Zaměřte se na to a případně si to 
ověřte u organizátora.

POVINNÁ VÝBAVA



je hledat lokální běžecké stránky, komunity 
a podobně. Nejlehčí to je asi v anglicky mlu-
vících zemích, případně v dalších evropských 
jazycích. Pro zajímavost uvedu např. Japonsko, 
které je domovem milionů běžců a závodů 
s velmi kvalitním zázemím. Běh tam zažívá 
neobvyklý boom a velké závody často mají 
místo registrací, které mnohonásobně převyšují 
kapacitu, systém losování.

Při hledání závodů mohou být vhodným zdrojem i různé asociace. Kalendáře závodů 
najdete na stránkách atletických svazů, skyrunningových asociací (v ČR stránky czsa.cz), 
pokud vás zajímají závody s extrémním převýšením v horách, či České asociace ultramara-
tonu (www.cau.cz). Všechny vám představí zajímavé závody na domácí i zahraniční půdě, 
kterých se můžete účastnit. Tak neváhejte a vyběhněte!    

TIP:    Ze zajímavějších evrop-
ských destinací doporučujeme 
např. španělské Kanárské 
ostrovy nebo portugalský ostrov 
Madeira, které svým klimatem 
nabízejí výborné podmínky pro 
běžce, stejně jako velkou škálu 
atraktivních závodů v horském, 
ale i pobřežním prostředí. 
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22Solana[ ]

ažijte pocit vítězství

Lehká bota 
na delší závodní tratě

Hmotnost 269 g, offset 8 mm

www.zootsports.com

zoot_inzSvetBehu_59x230_01.indd   1 09.03.17   0:18

AUTORKA: 
Michaela Gladišová  
Běžkyně a cestovatelka v jednom. Její koníček 
se jí stal i zaměstnáním, a tak se už třetím 
rokem věnuje práci šéfredaktorky webu 
www.SvetBehu.cz. Miluje běhání v přírodě, 
ideálně v horách, z těch českých zejména 
v Českém středohoří nebo na Šumavě, kam 
poslední dva roky pravidelně jezdí.

  K nejnáročnějším evropským horským ultratrailům 
patří Marathon d u  Mont Blanc, na který je třeba 
se nejprve kvalifi kovat. Foto Pierre Raphoz.

Vybrané tipy na závody po Evropě v první polovině roku 2017
Datum Název Stát Parametry Více informací

29. 4. 2017 Paklenica Trail Chorvatsko, 
soutěska Paklenica

Terénní, 15, 25 
a 43 km www.paklenicatrail.com

30. 4. 2017 Cross Country 
Baba Kamzík

Slovensko, 
u Bratislavy

Terénní, 16, 26,5 
a 53 km 

www.slovakultratrail.sk/news/
cross-country-baba-kamzik/

20. 5. 2017 Transylvania 100K Rumunsko Horský 30, 50, 
100 km www.transylvania100k.com

18. 6. 2017 Zugspitze 
Ultratrail Německo Horský, 25, 37, 60, 79 

a 97 km www.zugspitz-ultratrail.com

24. 6. 2017 Ultra Alpine 
Marathon

Rakousko, 
Veitsch Alpen

Horský, 54 km nebo 
štafeta 
(16,5, 16, 21 km)

www.ultraalpinemarathon.
jimdo.com

2. 7. 2017 Supermaraton 
Gor Stolowych

Polsko, česko-
polské hranice
 u Trutnova

Terénní, 21, 50 km www.maratongorstolowych.pl

7. – 9. 7. 2017 Buff Epic Trail Španělsko, 
Pyreneje

Horský, 21, 42 
a 105 km www.buffepictrail.com

21. – 23. 7. 2017 Grossglockner 
Ultra-trail Rakousko Horský, 30, 50 

a 110 km www.ultratrail.at

30. 7. 2017 Swiss Trail Davos Švýcarsko Horský, 21,5 km www.swissalpine.ch

25. – 27. 8. 2017 L'Echappée Belle Francie, Belledonne 
Mountain

Horský, 47, 85 
a 144 km www.lechappeebelledonne.com

www.zootsports.com


Salomon-Suunto tým je dlouhodobě jedním 
z největších týmů v ČR. Jeho běžci excelují na tratích 
v terénu, a především v horách. Kdo letos v týmu 
přibyde a jaké plány mají jeho stálice? Hledat 
musíme v horách, zejména v Beskydech, odkud 
pochází většina z nich. 

Marek Causidis je v týmu 
nováčkem, to ale neplatí 
v závodním poli. Rodák 
z Beskyd drží titul nejmlad-
šího vítěze extrémního 
závodu dvojic Beskydská 
sedmička, vítězství se letos 
pokusí jako první v historii 
obhájit. Markovy kvality 
a všestrannost se ovšem 
projevují i v závodech 
jednotlivců. Rychlé časy 
dokáže zaběhnout jak 
na krátké silniční desítce, 
kde drží osobní rekord 
32:57, tak i na maratonech 
či dlouhých distancích. 
Letos je jeho hlavním plá-

nem blýsknout se na Nezmar Ultra SkyMarathonu, který bude sou-
časně i mistrovstvím ČR v Ultra SkyMarathonu. Sledovat budeme 
také jeho start na Salomon Slezském maratonu, kde už několik let 
dominuje jeho „stájový“ kolega Jan Zemaník.

Vítek Otevřel je dalším novým členem Salomon-Suunto týmu, 
který pochází z beskydského prostředí, konkrétně z Českého Těšína. 
K běhání se dostal od cyklistiky, kterou doplňoval během, a první 
závody, zimní výběhy na Lysou horu – Lysacup – absolvoval v rámci 
cyklistické přípravy. Mezi 
své dosavadní úspěchy řadí 
celkové vítězství v Lysacupu 
v roce 2016 a několik 
úspěšných startů v zahraničí. 
Letos se na jeho výkony 
můžeme těšit na domácí 
půdě na Nezmar Ultra 
Skymarathonu, v zahraničí 
představuje vrchol jeho 
sezony italský závod Gran 
Trail Orobie.

Tomáš Lichý je členem Salomon-Suunto týmu teprve druhým 
rokem, ale pravidelně dosahuje kvalitních výsledků. Tento mladý 
běžec z Třince se zaměřuje především na horské závody do 30 km, 
na kterých v rámci ČR zcela dominuje. Tomáš sice původně začínal 
běhat na atletickém oválu, ale hory ho lákaly pořád víc, až se 
do nich přemístil úplně. V zimě závodí ve skialpinismu, v létě běhá. 
V roce 2015 se stal mistrem ČR ve skyrunningu, v současnosti se 
věnuje spíš kratším vzdálenostem typu vertikální kilometr (krátké 
závody s převýšením min. 1000 m) nebo SkyRace (horské závody 
do vzdálenosti 30 km). 

Dalším běžcem na vrcholové úrovni je Jan Zemaník, pocházející 
z Beskyd. Jeho doménou jsou horské závody typu SkyMarathon. 
Kvalitních výsledků dosahuje nejen na domácí, ale také na zahra-

niční půdě, kde se ve světové 
konkurenci pravidelně 
umisťuje kolem 20. příčky. 
K jeho největším úspěchům 
patří dvojnásobné vítězství 
na MČR ve skyrunningu, 
Perun SkyMarathonu. 
Vrcholy jeho sezony budou 
nominace na MS v horském 
maratonu a na podzim pak 
ME ve skyrunningu ve Špa-
nělsku. Na jaře ho můžeme 
očekávat také na domácím 
závodě Ještěd SkyRace nebo 
na závodě světové série sky-
runningu Zegama-Aizkorri.

Stálicí v Salomon-Suunto 
týmu je běžec vynikajících 

kvalit Robert Krupička. Výborných výsledků dosahuje jak v bězích 
do vrchu, tak na silničních závodech, ale v poslední době také na hor-
ských distancích. V roce 2017 Robert plánuje postavit se na start 
několika nejvýznamnějších závodů světové série skyrunningu. 

Z dalších členů nesmíme zapomenout jmenovat Jakuba 
Smetanu, mladíka, který se loni blýskl na soustředění mladých 
talentů Salomon, slovenskou dvojici Tomáše Szabo a Katarinu 
Lovrantovou, kteří vyhráli v závodě LH24, původně skialpinistu 
Dominika Sádla, stálici Marka Navrátila, Pavla Štryncla, Pavlu 
Zahálkovou, Barboru Válkovou, Jardu Krajníka a také Jozefa 
Hlavča, slovenského běžce do vrchu, který bude v roce 2017 také 
poprvé startovat v barvách Salomon-Suunto týmu.  

Nové tváře v běžeckém 
Salomon-Suunto týmu

MICHAELA GLADIŠOVÁ ARCHIV SALOMON-SUUNTO TÝMU

  Marek Causidis na LH24.  
Foto Lukáš X-Trail.

  Jan Zemaník.  
Foto Lukáš Podolák.

  Vít Otevřel, Foto Andrea Nogová.
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http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/21367-tomas-lichy-obrovsky-talent-a-mistr-cr-ve-skyrunningu/
www.salomon.cz
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/25499-vit-otevrel/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/23423-jan-zemanik/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/20557-robert-krupicka-cesky-specialista-na-behy-do-vrchu/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/30617-rozhovor-s-markem-causidisem-sezona-2017-bude-pro-me-o-objevovani-novych-veci-/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/21658-marek-navratil-ultrabezec-a-organizator-ultraserie/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/22197-pavla-zahalkova-nadejna-bezkyne-a-byvala-krasobluslarka/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/22197-pavla-zahalkova-nadejna-bezkyne-a-byvala-krasobluslarka/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/27924-barbora-valkova/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/29076-josef-hlavco-rozhovor-se-slovenskou-ikonou-behu-do-vrchu-a-skialpinismu/
http://www.svetbehu.cz/bezec-tydne/29076-josef-hlavco-rozhovor-se-slovenskou-ikonou-behu-do-vrchu-a-skialpinismu/


Trailové boty na trénink a závody
Columbia Montrail Caldorado II Utmb

Zaujalo nás
Limited Edition Utmb
Výborná přilnavost a tlumení
Prodyšný materiál svršku

Rychlá fakta
Hmotnost: 301 g (vel. 43 EU)
Velikosti: 40 – 48 EU
Šněrování: klasické
Drop: 8 mm
Dodává: Columbia Sportswear 

Czech s.r.o.
Infocena: 3599 Kč
Tester: Vojtěch Dvořák
Více na: www.columbia.com

Podkolenky mají odlišné úplety pro pravou a levou 
nohu a jsou vyrobené bezešvou technologií, aby se 
zabránilo tvoření puchýřů. V úpletu chodidla jsou 
ochlazovací kanálky, které odvádějí vlhkost. Po tes-
tování při běhu v poušti v Ománu potvrzuji, že svou 
práci odvádějí. Příjemné je ochranné polstrování 
kolem prstů, achilovky, paty i nártu. Zajímavým prv-
kem je stupňovaná míra komprese, kdy dolní část 
nohy je stahována více než horní část lýtka. Díky 
tomu jsem měl z běhu v těchto kompreskách jiný 
pocit než při použití jiných značek. Jsem zvědav na 
trvanlivost: předchozí model od SLS3 jsem používal 
bezkonkurenční čtyři roky. 

Zaujalo nás
Dlouhá životnost
Vývoj ve spolupráci s lékaři

Vyztužení pat a špiček

Rychlá fakta
Velikosti: XS/S, S/M, M/L, L/XL
Barvy: černá a bílá
Vyrobeno: v USA
Dodává: Petr Vabroušek
Infocena: 990 Kč

Tester: David Gladiš,  
běžecký tým SvetBehu.cz

Více na: www.sls3.cz 

Je na čase pustit se do horského terénu či mimo stezky. Na 
první pohled zaujme návlek chránící kotník a zabraňující 
vniknutí kamínků do bot. To způsobuje trochu pomalejší 
nazouvání.  Na druhou stranu je bota opatřena technologií 
QuicklaceTM, což umožňuje utáhnout botu jediným pohybem. 
Gumová obsázka špičky a paty je u terénní boty samozřej-
mostí. Už při prvním obutí jsem cítil, jak bota dokonale sedí. 
Kombinace několika podešví s různou tvrdostí umožňuje jistý 
záběr a stabilitu v těžkém terénu. Tato bota by měla patřit na 
nohu běžcům, kteří se nebojí běžet vlastní cestou.

Zaujalo nás
Návlek chránící kotník
Centragrip podešev s různou 
tvrdostí gumy
Sensifit dokonale obepne nohu

Boty pro běžce, kteří chtějí  
běžet vlastní cestou

Salomon XA Enduro 

SLS3 kompresní podkolenky FXC
Propracované  
a trvanlivé

Rychlá fakta
Hmotnost: 300 g (8,5 UK)
Šněrování: Quicklace
Dodává: Amer Sports
Infocena: 4290 Kč 
Tester: Miroslav Jančík, strojař 

a horský průvodce, který 
miluje ultra

Více na: www.salomon.cz

Bota se svou hmotností řadí ke střední 
či lehčí kategorii trailové obuvi. Jedná 
se o univerzální „krosovku“ s perfektním 
střihem, vhodným jak na trénink, tak i 
závody. Trakce je dík hrubému vzorku pří-
kladná. Bezešvý svršek s pěnovým límcem 
a zesílenou špičkou mi poskytoval pohodlí 
a ochranu prstů. V mezipodrážce je 
použita technologie odpružení FluidFoam 
a celogumová vnější podrážka s ochranou 
TrailShield mi v jarním kombinovaném 
terénu zaručovala spolehlivou trakci. Tato 
limitovaná edice Ultra-Trail du Mont-
-Blanc, která vznikla díky partnerství této 
značky s uvedeným závodem, je k dispo-
zici v dámském i pánském provedení.

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz
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www.salomon.cz
www.columbia.com
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Rychlá fakta
Hmotnost: 225 g (EUR 46)
Drop: 8 mm
Dodává: Amer Sports
Infocena: 4890 Kč
Tester: Petr Hradil
Více na: www.salomon.cz

Rychlá fakta
Hmotnost: 230 g (6 UK)
Zpevnění klenby: TORSION® 

Systém
Dodává: adidas 
Infocena: 4899 Kč
Testerka: Michaela Gladišová, 

šéfredaktorka webu  
www.SvetBehu.cz

Více na: www.adidas.cz

Zaujalo nás
Systém rychlého šněrování Boa
Pěkný design svršku
Pohodlí a stabilita pro nohu

Rychlá fakta
Hmotnost: 280 g (9 UK)
Šněrování: Boa® Closure System
Dodává: Camping Gaz
Infocena: 4299 Kč
Tester: Karel Vůjtek, běžec 

na střední tratě a redaktor 
www.SvetBehu.cz

Více na: www.zootsports.com

Závodní silniční bota  
se silnou dynamikou odrazu

Už žádné kopromisy mezi 
funkčností a vzhledem

Salomon S-LAB Sonic 2 

adidas Ultra Boost X 

Závodní boty Zoot Ali'i vás na první pohled zau-
jmou svým netradičním designem a systémem 
rychlého šněrování. Systém Boa® Closure cílí 
hlavně na triatlonisty, těm dokáže ušetřit cenný 
čas, strávený v depu. V kombinaci s pohodl-
ným, bezešvým vnitřkem boty bude vaše noha 
vždycky dokonale obepnutá. Designový svršek 
z prodyšného materiálu BareFit™ pro Zoot 
navrhl havajský umělec Keith Tallett. Bota Ali'i 
je dostatečně lehká pro krátké triatlony a záro-
veň dobře tlumená pro dlouhé ironmanské 
závody. Její vlastnosti a pohodlí ocení nejen 
triatleti, ale také silniční běžci, kteří hledají 
maximální pohodlí.

Triatlonky, které neurazí 
žádného běžce

Zoot Ali'i

Nový model od Salomonu S-LAB Sonic 2 jsou rychlé 
závodní boty vhodné na zpevněný povrch, silniční závody, 
nebo kvalitní, náročný trénink. Díky své konstrukci jsou 
už na první pohled lehké a vzdušné, přitom pevně obe-
pínají běžcovu nohu a pomohou mu při závodě zúročit 
tréninkovou námahu. Super tenký svršek z rychleschnoucí 
síťoviny zaručí komfort a větrání kolem nohy. Wet Traction 
Contragrip zase zaručuje výbornou přilnavost na zpevně-
ném povrchu jak za sucha, tak hlavně za mokra. Dynamika 
odrazu je velmi silná a přesná. Co do boty vložíte, na to 
vám odpoví. Nedá vám ale nic zadarmo.

Adidas Ultra Boost X je nástupcem modelu Ultra 
Boost, který jsme měli možnost otestovat minulý 
rok. Tenhle čistě dámský model si jistě oblíbí každá 
žena, která miluje pohyb, a i při běhu si dá záležet 
na vzhledu. Model pak na první pohled zaujme 
netradičním vzhledem svršku z bezešvého a ela-
stického materiálu Primekit, který je možné nosit 
i bez ponožek, a barevně nenápadný, ale elegantně 
působící design. Podešev z odolného materiálu 
BoostTM poskytuje výborné tlumení na tvrdém 
podkladu a podrážka z kvalitní pryže Continental 
podrží i na mokrém povrchu. Proto pokud vám bota 
sedne, nemusíte se bát ji vzít ani na závod.

Zaujalo nás

Bota nutí běžce k rychlému běhu
Nízká hmotnost 
Obepnutí nártu

Zaujalo nás
Elegantní design
Ponožkový tvar svršku
Tlumení BoostTM

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz
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http://www.svetbehu.cz/bezecke-vybaveni/30911-adidas-ultra-boost-x/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


Běžecká vesta, která  
se vás už nepustí

Osprey Duro 1.5

Zaujalo nás
Flexibilita
Komfort nošení
Připevnění holí k batohu

Rychlá fakta
Hmotnost: 300 g
Objem: 1,5 l
Počet komor: 2
Výbava: 2 so� flasky
Dodává: Rock Point 
Infocena: 2199 Kč
Tester: Vojtěch Gawlas
Víc na: www.rockpoint.cz

Hybrid mezi vestou a batohem pro nejnáročnější 
běžce. Desetilitrový objem zadní kapsy pojme dost 
vody a dalších potřebných věcí i na ultraběh bez 
podpory (testoval jsem ji takto na přeběhu jedné 
menší pouště v Ománu). Gely, telefon atd. můžete 
rozmístit do čtyř dostatečně velkých kapes, umístě-
ných vpředu na popruzích. Dvě z nich můžete využít 
i pro „Press to drink“ láhve o objemu 2 x 600 ml. 
Vpředu i vzadu jsou držátka na hůlky. Na popruzích 
a zádech je použitá velmi prodyšná, rychleschnoucí 
látka, příjemná na dotyk i po šesti hodinách pou-
žívání. Mikrometrické upínání na bocích. Perfektně 
sedí na těle.

Zaujalo nás
Sedí na těle jako přirostlá
Velké kapsy vepředu 
Lehounká a přitom objemná

Rychlá fakta
Hmotnost: 190 g
Objem: 10 l
Vyrobeno: ve Francii
Výbava: 2 x 600 ml so� flasky
Dodává: Norská móda 
Infocena: 4399 Kč
Tester: David Gladiš, běžec z týmu 

SvetBehu.cz
Více na: www.NorskaModa.cz

Testovaná vesta má s objemem 5 litrů váhu jen 110 gramů. Přitom 
má neuvěřitelných 10 kapes, z toho tři na zip. Hlavně při závodě 
nezapomeňte, kam jste co dali! Dvě hlavní velké kapsy na zádech 
jsou opatřeny silikonovým páskem. Skvěle sedí na těle (díky 
technologii střihu Sensifit). Upínání vepředu je pomocí gumiček a 
háčků, což je podle mě lepší než přezky. Navíc si gumičky můžete 
libovolně dotáhnout a posunout výš či níž. Celé popruhy a záda 
jsou ze síťoviny. Dodává se se dvěma Hydropaky o objemu 500 ml. 
Na trhu jsou i verze s 2 a 8 litry objemu. Správnou velikost (XS-XL) si 
určitě vyzkoušejte v obchodě.

Zaujalo nás
Velmi nízká váha
Skvěle sedí na těle
3 kapsy na zip

Ultralehká běžecká vesta  
pro ultra výlety

Salomon S-LAB Sense Ultra 5 set 

Raidlight Gilet Responsive 10 l
Běžecká vesta  
pro nejnáročnější běžce

Rychlá fakta
Hmotnost: 110 g
Objem: 5 l
Počet kapes: 10
Dodává: Amer Sports
Infocena: 4090 Kč
Tester: David Gladiš, běžec 
z týmu SvetBehu.cz
Více na: www.salomon.cz

Značku Osprey znají především trekingoví nad-
šenci, její nabídka je ale mnohem širší. Běžecký 
batoh Osprey Duro 1.5 nabízí skvělé vlastnosti pro 
dlouhé výběhy do jakéhokoli terénu. Flexibilita, 
lehkost, přilnavost na tělo, tak by se dal tento 
běžecký batoh charakterizovat. Do malého těla 
vložíte jak všechny nezbytnosti, které budete 
potřebovat při tréninku, tak povinnou výbavu při 
závodu. Po dotažení gumami, objímajícími takřka 
celý batoh, se na vašem těle Duro 1.5 ani nehne, 
a nabídne vám tak maximální volnost pohybu. 
S batohem dostanete dva so� flasky, které si 
můžete uložit do kapes na hrudi. Dostupný také 
v 6 a 15 l variantě.

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz
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www.salomon.cz
www.rockpoint.cz
www.norskamoda.cz
http://www.svetbehu.cz/bezecke-vybaveni/30926-osprey-duro-1-5/
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Rychlá fakta
Hmotnost: 580 g
Objem: 20 l
Poutka na teleskopické hole: ano
Extra vnitřní kapsy: ano
Oddělitelná přepážka: ano
Extra kapsa na hydrovak: ano
Materiál: Nylon Dobby: 50D Dot 

Dobby Ripstop
Dodává: Ferrino.cz 
Infocena: 2890 Kč
Tester: Vojtěch Dvořák
Více na: www.ferrino.cz 

Zaujalo nás

Rychlý odvod potu od těla
Dvě praktické kapsy 
Reflexní rozparky

Rychlá fakta
Materiál: Polyester + Coolmax Fresh
Dodává: Zookee
Infocena: 995 Kč
Tester: Michaela Gladišová,  

šéfredaktorka webu  
SvetBehu.cz

Více na: www.sensor.cz

Trailový parťák na dlouhé vzdálenosti
Ferrino X-TRACK 20

Trail od značky Sensor jsou sportovní 
kraťasy, které kombinují dva materiály. 
Vnitřní všité upnuté kraťasy jsou přiléhavé 
a zabraňují oděru při vytrvalostních akti-
vitách. Je u nich použit značkový funkční 
materiál Coolmax, který zaručuje maximální 
a rychlý odvod potu. Kraťasy také disponují 
dvěma kapsičkami (asi 7 x 5 cm) na vnějších 
stranách přiléhavých nohaviček, kam se dá 
vložit malé občerstvení – rozinky, oříšky či 
menší gel. Vrchní část je volná a díky rozpar-
kům nijak neomezuje v pohybu. Kraťasy se 
perfektně hodí na kratší terénní výběhy do 
20 km, ale také třeba na indoor aktivity typu 
běh na páse.

Funkční kraťasy na terénní výběhy
Sensor Trail 

Trailový batoh Ferrino má ramenní popruhy nastavitelné 
pomocí suchých zipů, skrytých uvnitř batohu. Jejich 
správnou polohu zajišťuje dvojice výškově stavitelných 
hrudních popruhů. Když zjistíte, že vám něco v batohu lítá, 
první pomocí je zatažení kompresních šňůr, které končí 
na bederním pásu a tam se dají zajistit samosvorkou. To 
vše jen jednou rukou. Na bederáku jsou 3D kapsy na zip, 
dostatečně velké, aby pojaly občerstvení nebo elektroniku. 
Batoh se dá rozdělit na dvě komory. Do té spodní je 
na pravé straně batohu extra vstup. Z vnější strany jsou 
úchyty na teleskopické hole a další stahování. Jedná se 
o propracovaného parťáka na opravdu vážné běžecké 
nebo pochodové podniky.

Zaujalo nás
Komprese během nošení
Oddělená vnitřní komora
Nastavitelná délka popruhů
Prodloužená záruka 3 roky
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Garmin Forerunner 35
Lehký sporttester s dlouhou výdrží i GPS

Zaujalo nás
Velká vý drž
Detailní statistiky
Příjemné rozměry

Rychlá fakta
Hmotnost: 38 g
Doba provozu: 13 h v tréninku/  

9 dní hodinky
Dodává: Garmin Czech
Infocena: 5490 Kč 
Tester: Karel Královec
Více na: www.garmin.cz

Sportovní hodinky s GPS přijímačem a hrudním pásem 
zaujmou především nízkou cenou. Ukrývají v sobě funkce, 
které mohou svou kvalitou zdatně konkurovat dražším 
značkám. Design hodinek je bez výraznějšího propracování 
s relativně malým, ale dobře čitelným displejem. Praktický 
sporttester je nabitý běžeckými funkcemi, které můžete 
podle vlastní potřeby nechat zobrazit na třístupňovém 
displeji. Navíc obsahuje funkci navigace podle souřadnic, 
kompas a výškoměr. Je voděodolný a nemlží se. Baterie 
má ohromující výdrž, až několik hodin při zapnuté GPS. 
Zajímavá volba s kompletním servisem informací.

Zaujalo nás
Výdrž baterie
Přesnost GPS
Nízká cena

Rychlá fakta
Hmotnost: 55 g
Vydrž baterie s GPS: 10 hodin
Voděodolnost: 1ATM
Paměť: 99 okruhů v 1 tréninku
Dodává: Conrad Elektronic
Infocena: 2790 Kč
Tester: Filip Peřinka, fitness trenér, 

běžec a redaktor  
www.SvetBehu.cz

Více na: www.conrad.cz

Technologiemi nadupaný sportovní náramek Gear Fit2 je designově 
čistý a všestranný. Díky operačnímu systému Tizen nabízí množství 
přizpůsobení a jeho chloubou je velký barevný dotykový Super 
AMOLED displej, který naprosto přehledně ukazuje aktivity i čas. 
Náramek obsahuje mimo jiné také hudební přehrávač, takže ve 
spojení s bezdrátovými sluchátky můžete při běhu telefon nechat 
doma. Automatická detekce sportovních aktivit rozpozná, co právě 
děláte, a spustí sama režim záznamu k dané aktivitě. Za každou 
splněnou aktivitu a denní cíl náramek příjemně chválí. Je dostupný 
ve třech barevných variantách: modré, růžové a černé.

Zaujalo nás
Atraktivní design
Měřič tepové frekvence
GPS

Chytrý náramek, který vás 
bude udržovat v běhu

Samsung Gear Fit2

Multi NAV-3
Conrad GPS sporttester

Funkcemi nabitý  
malý sporťák

Rychlá fakta
Hmotnost: 30 g
Rozlišení displeje: 216 x 432 px
Doba provozu: 3 – 4 dny
Konektivita: Bluetooth 4.2, 

Wifi 802.11 b/g/n 
2.4GHz, GPS, 
Glonass

Dodává: Samsung Electronics  
Czech & Slovak

Infocena: 4990 Kč
Tester: Karel Královec
Více na: www.samsung.cz

Sporttester Garmin Forerunner 35 je 
profesionální a dostupný nástroj pro 
milovníky běhu a zdravého životního stylu. 
Sporttester disponuje GPS, optickým 
měřičem srdečního tepu, Bluetooth a ANT+. 
Má obdélníkový tvar a příjemně malou 
velikost s pohodlným silikonovým páskem 
a čtveřicí ovládacích tlačítek. Displej je čer-
nobílý, nepříliš jemný. Hodinky monitorují 
celodenní aktivitu a počítají kroky, měří 
průběžně tep a počítají spálené kalorie, 
zároveň také zobrazují notifikace z telefonu. 
Veškeré údaje automaticky synchronizují 
a ukládají do vašeho účtu Garmin Connect. 
Hodinky překvapily velmi dlouhou výdrží na 
jedno nabití.

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz

Detailní recenze  
na www.SvetBehu.cz
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Rychlá fakta
Hmotnost: 30 g
Materiál: Fastwick Extra Plus
Dodává: Bu�  
Infocena: 769 Kč
Tester: David Gladiš, běžecký tým 

SvetBehu.cz
Více na: www.bu� .sk

Zaujalo nás
Nemlží se
Ultralehké
Vypadají cool

Rychlá fakta
Hmotnost: 26 g
Materiál: polykarbonátová skla 

Spectron 3 CF
Konstrukce: ultralehká a odolná
Úprava skel: antireflexní 

a voděodpudivá
Dodává: Rock Point 
Infocena: 2399 Kč
Tester: David Gladiš, běžecký 

tý m SvetBehu.cz
Více na: www.rockpoint.cz

Extra lehká, pohodlná 
a skladná běžecká čepice

Bu�  Pack Run Cap 

Tyto brýle jsou lehčí než peříčko, mají 
jen neuvěřitelných 26 g a občas jsem 
zapomněl, že je mám na nose. Testoval 
jsem je v m inus 10 při běžkování 
na zamrzlém Lipně i v plus 30 při přeběhu 
pouště Wahiba Sands v Ománu. Potvrzuji, 
že další jejich propagovaná výhoda je 
pravdivá: nikdy se nezamlží. Mají větrací 
mezery i nad čočkami, což mi fungovalo 
výborně. Při běhu se ani nehnou, a přitom 
mě nic netlačilo ani po pěti hodinách 
nošení – aspoň na mém nose a hlavě 
sedí perfektně. Top brýle pro top aktivity. 
Dostupné jsou s různými typy čoček. 
A taky v nich budete vypadat  dobře.

Julbo Aero SP3 CF 
Sluneční brýle pro top aktivity

Horká novinka od firmy Bu� , která se dosud soustředila 
především na známé šátky. Tato čepička s kšiltem váží 
pouhých 30 g, a tak je výborným funkčním doplňkem 
pro běžce, kteří potřebují zajistit ochranu hlavy při dlou-
hých výbězích. Její výhodou je, že vás současně ochrání 
před slunečním zářením. Její horní panel, který se táhne 
po celé délce hlavy, je vyroben z vlákna s ochranným 
faktorem 50 před slunečním zářením. Čepice se dá 
navíc sbalit do miniaturního balíčku. Výrazné barvy 
zajistí vyšší bezpečnost na silnici, což podpoří i malý 
reflexní pásek v zadní části. 

Zaujalo nás
Extra nízká hmotnost
Jednoduchá sbalitelnost
Velká funkčnost

Nejčtenější český outdoorový časopis.

VYBAVENÍ  |  TESTY  |  EXPEDICE  |  OSOBNOSTI  |  CESTOVÁNÍ

Časopis až do schránky jen za 95 Kč ročně.

4 čísla + speciály Svět běhu a Lezecký svět.

www.SvetOutdooru.cz/predplatne

Detailní recenze 
na www.SvetBehu.cz

Detailní recenze 
na www.SvetBehu.cz
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www.buff.sk
www.rockpoint.cz
http://www.svetbehu.cz/bezecke-obleceni/31499-buff-pack-run-cap/
http://www.svetbehu.cz/zahranicni-zavody/31505-julbo-aero-sp3-cf/
http://www.svetbehu.cz/bezecke-obleceni/31499-buff-pack-run-cap/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky
http://www.svetbehu.cz/zahranicni-zavody/31505-julbo-aero-sp3-cf/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky
www.svetoutdooru.cz/predplatne/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky


DUBEN
15. 4. Ještěd SkyRace (Liberecký kraj) 
www.jestedskyrace.cz
16. 4. Raidlight Hotel Ostrov Labské pís-
kovce půlmaraton (Ústecký kraj)  
labske-piskovce-pulmaraton.webnode.cz
16. 4. Brněnský půlmaraton (Jiho-
moravský kraj) www.behejbrno.com/
brnensky-pulmaraton/
22. 4. Krajský půlmaraton Plzeňského 
kraje (Plzeňský kraj)  
pulmaraton.plzensky-kraj.cz
22. 4. NoMen Run (Vysočina)  
www.nomenrun.cz
22. 4. Běhej lesy Brdy (Plzeňský kraj) 
www.behejlesy.cz
22. 4. Jablonecký běh „Do Pohody“ 
(Liberecký kraj) www.behjablonec.cz
22. 4. High Point Sušický horský běh 
(Plzeňský kraj) www.horskybeh.cz
22. 4. Army Run Hluboká nad Vltavou 
(Jihočeský kraj) www.armyrun.cz

29. 4. Trail Ostrava (Moravskoslezský 
kraj) www.ktrc.cz
29. 4. POŠUK (Středočeský kraj)  
www.posuk.net
29. 4. 7 pohoří Jizerské hory (Liberecký 
kraj) www.7pohori.cz

KVĚTEN
6. 5. Perun Skymarathon (Moravskoslez-
ský kraj) wwwperunmaraton.cz
6. 5. Inov-8 Gladitor Race Milovice + 
MČR OCR (Středočeský kraj)  
www.gladiatorrace.cz
7. 5. Volkswagen Maraton Praha (Praha) 
www.runczech.com
8. 5. Raidlight Moldavský půlmaraton 
(Ústecký kraj)  
moldavsky-pulmaraton.webnode.cz
8. 5. Posázavský půlmaraton  
(Středočeský kraj)  
www.posazavskypulmaraton.cz
20. 5. Hannah Pilsen Trail Letkovská čty-
řicítka (Plzeňský kraj) www.pilsentrail.cz
20. 5. ŠUTR54 (Praha)  
sutr54.wordpress.com
20. 5. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 
(Karlovarský kraj) www.runczech.com
26. – 27. 5. Rock Point ‒ Horská výzva 
Beskydy (Moravskoslezský kraj)  
www.horskavyzva.cz

27. 5. Běhej lesy Karlštejn (Středočeský 
kraj) www.behejlesy.cz
28. 5. Trail Praha (Praha) www.ktrc.cz
28. 5. Olfincar Trutnovský půlmaraton 
(Královéhradecký kraj)  
www.sportvisio.cz

ČERVEN
3. 6. Mattoni 1/2Maraton České Budějo-
vice (Jihočeský kraj) www.runczech.cz
10. 6. Králický půlmaraton (Pardubický 
kraj) www.ktrc.cz
10. 6. Army Run Krásno Sokolov  
(Karlovarský kraj) www.armyrun.cz
14. – 15. 6. 02 Pražská štafeta 4x5 
(Praha) www.runczech.com
17. 6. Inov-8 Gladiator Race Holice  
(Pardubický kraj) www.gladiatorrace.cz
17. 6. Běhej lesy Lednice (Jihomoravský 
kraj) www.behejlesy.cz
17. 6. 7 pohoří Beskydy (Moravskoslez-
ský kraj) www.7pohori.cz

24. 6. Trail Sázava (Středočeský kraj) 
www.SvetBehu.cz/Trail-Sazava
24. 6. Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
(Olomoucký kraj)  
www.runczech.com
25. 6. Prague Park Race Divoká Šárka 
(Praha) www.pragueparkrace.com
30. 6. – 1. 7. Rock Point ‒ Horská výzva 
Krušné hory (Karlovarský kraj)  
www.horskavyzva.cz

ČERVENEC
1. 7. Malofatranská stovka (Slovensko) 
www.mf100.sk
7. – 9. 7. Bu© Epic Trail  
(Pyreneje, Španělsko)  
www.bu�epictrail.com
16. 7. 7 pohoří Jeseníky (Olomoucký 
kraj) www.7pohori.cz
21. – 22. 7. Rock Point ‒ Horská výzva 
Šumava (Plzeňský kraj)  
www.horskavyzva.cz
22. 7. Army Run Vyškov (Jihomoravský 
kraj) www.armyrun.cz
22. 7. Běhej lesy Vysočina (Vysočina) 
www.behejlesy.cz

SRPEN
5. 8. Krkonošská padesátka (Královehra-
decký kraj) www.ktrc.cz 

11. – 12. 8. Rock Point ‒ Horská výzva 
Jeseníky (Olomoucký kraj)  
www.horskavyzva.cz
12. 8. Běhej lesy Bílá (Moravskoslezský 
kraj) www.behejelesy.cz
19. 8. Lipenský půlmaraton (Jihočeský 
kraj) www.ktrc.cz
19. 8. Salomon Slezský maraton  
(Moravskoslezský kraj)  
www.slezskymaraton.cz
26. 8. Army Run Horní Planá Český 
Krumlov (Jihočeský kraj)  
www.armyrun.cz
26. 8. EPO TrailManiacs Harrachov 2017 
(Liberecký kraj)  
www.trailmaniacs.cz/harrachov

PODZIMNÍ ZÁVODY
1. – 3. 9. Beskydská sedmička  
(Moravskoslezský kraj)  
www.beskydskasedmicka.cz
2. 9. Inov-8 Gladiator Race Josefov  
(Královéhradecký kraj)  
www.gladiatorrace.cz
2. 9. Jizerská 50 Run (Liberecký kraj) 
www.behejlesy.cz 
9. 9. Birell Grand Prix Praha 2017 
(Praha) www.runczech.com
10. 9. 7 pohoří Krkonoše (Královéhra-
decký kraj) www.7pohori.cz
16. 9. Běhej lesy Boletice (Jihočeský kraj) 
www.behejlesy.cz
16. 9. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem (Ústecký kraj)  
www.runczech.com
17. 9. Ještědský půlmaraton  
(Liberecký kraj) www.ktrc.cz
17. 9. Eleven půlmaraton Český ráj 
(Středočeský kraj) www.sportvisio.cz
22. – 23. 9. Rock Point ‒ Horská výzva 
Krkonoše (Královéhradecký kraj)  
www.horskavyzva.cz
23. 9. 7 pohoří Orlické hory (Pardubický 
kraj) www.7pohori.cz
30. 9. Army Run Praha Vítkov (Praha) 
www.armyrun.cz
7. 10. Beskydský půlmaraton  
(Moravskoslezský kraj) www.ktrc.cz
7. 10. 7 pohoří Krušné hory (Karlovarský 
kraj) www.7pohori.cz
8. 10. ČSOB Maraton Hradec Králové + 
Olfincar Hradecký půlmaraton  
(Královéhradecký kraj) www.sportvisio.cz
21. 10. EPO TrailManiacs Slapy 2017 
(Středočeský kraj) www.trailmaniacs.cz
22. 10. 7 pohoří Šumava (Jihočeský kraj) 
www.7pohori.cz
5. 11. Motolské jamky (Praha)  
www.ktrc.cz
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Svět běhu v roce 2017 
doporučuje závody

www.svetbehu.cz/zavod/#utm_source=svetoutdooru&utm_medium=pdf&utm_campaign=prokliky



