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PETR VABROUŠEK
Během své dosavadní sportovní kariéry 
jsem si vždy vybíral hlavně závody, které 
se mi zpočátku zdály jako nezdolatelné. 
Teprve poté, co jsem se rozhodl přihlásit, 
začal jsem hledat způsoby, jak se na jejich 
zdolání připravit. Obvykle jsem pak zjistil, 
že nic není nemožné, a neskutečně jsem 
si užil jak celý proces přípravy, tak závod 
samotný. Třeba zde najdete svůj kousek 
motivace, jak se také pustit do něčeho, 
co se vám teď ještě jeví jako nezdolatelná 
výzva. Držím palce!

2× vítěz světového poháru v dlouhém tri-
atlonu (2006 a 2011) 
80× top 10 na závodech IRONMAN WTC 
21× top 10 na závodech CHALLENGE 
15× v řadě profesionální účast na Havaji 
40× vítězství v závodech na tratích Ironmana 
13× Mistr ČR v dlouhém triatlonu 
194× dokončený závod na tratích Ironmana 
Vítěz seriálu ultramartonů Horská výzva 2013 
Vítěz maratonu a 100 km ultra v Antarktidě 
v rekordních časech (2013) 
Vítěz maratonu na Severním pólu (2015) 
Účastník Marathonu Des Sables (21. , 2016) 
Vítěz Ultramana Florida 
3. místo MS Ultraman na Havaji 
14. místo MS Swimrun Otillo Švédsko 
2× druhý na World Marathon Challenge
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
O startu na Havaji sní asi každý triatlet. Náš 
sport zde vznikl, a to hned v distancích 
Ironmana. Odtud se začal šířit po světě 
i do dalších kratších a delších distancí. Když 

se mi podařilo kvalifikovat hned při prvním 
závodu, nebyl jsem na to moc připraven, ale 
samozřejmě jsem svůj kvalifikační slot den 
po závodě přijal, a Ironman tak rázem získal 
prioritu před dosavadními starty v olympij-
ském triatlonu.
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TENHLE ZÁVOD 
JSI ZAŘADIL MEZI 
DESET NEJLEPŠÍCH. 
PROČ?
Zaprvé se koná v rodišti triatlonu, vládne 
tu neskutečná atmosféra, jde o mistrov-
ství světa, jsou zde všichni top závodníci, 
média, triatlonové firmy… Účast na tomto 
závodě je splněný sen! Je to také jedi-
ný Ironman, který jsem absolvoval pat-
náctkrát, navíc v řadě za sebou. Zpravidla 
jsem na Havaj také cestoval s větší částí 
české výpravy kvalifikovaných závodníků 
a společně s nimi i bydlel. Kvalifikoval jsem 
se obvykle už z některého podzimního zá-
vodu a hned jsem zamluvil nějakou větší 
vilku na Alii Drive. Pak už jsem jen čekal, 
kdo se postupně přidá.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
IRONMAN HAVAJ, 
CO SI OKAMŽITĚ 
VYBAVÍŠ?
Nádherné plavání, při kterém pod sebou 
člověk vidí akvárium s velkými želvami, 

občas jsme doprovázeni delfíny. Při trénin-
cích jsem potkal i pár žraloků, naštěstí na-
jedených. Cyklistiku v prudkém nárazovém 
větru, kterému se občas podaří někoho při 
závodě doslova sfouknout ze silnice. Nesku-
tečnou výheň na maratonu. Nekonečná lá-
vová pole kolem trati, která umocňují panu-
jící vedro. Neskutečnou atmosféru v Koně.
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JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Pokaždé mi tady pomohlo, že jsem hned 
po doběhnutí do cíle měl možnost vlézt 
si do moře na místě, odkud se startovalo, 
a z moře jsem pak vyhlížel, jak do cíle do-
bíhají další čeští závodníci. Takže jsem tam 
často strávil jednu až dvě hodiny. Tělo se pří-
jemně zchladilo a až poté jsem šel na masáž, 
které na těchto závodech pořadatelé nabízí. 
Tato kombinace mi vždy velmi pomohla. 
Co se týká suplementace, co nejdříve za cí-
lem si dávám regenerační nápoj REGENER 
a po takovýchto extrémech ho doplňuji ještě 
dalšími suplementy, jako je BCAA COMPLEX 
a omega 3 v kapslích. Pak se snažím postup-
ně dohnat dehydrataci ještě i melounem, 
a jakmile se tělo zklidní, začínám i s běžným 
jídlem, následuje tedy další ovoce, těstoviny, 
pizza, něco sladkého. Až se tělo dostane v cíli 
z nejhoršího, není důvod nedopřát mu, na co 
má v tu chvíli zrovna největší chuť. Havaj byla 
ale vždy současně nejhorší, co se týká rege-
nerace v následujících třech dnech. Obvykle 
jsem odlétal zpět domů už druhý den po zá-
vodě a cesta, která se směrem na východ 
často protáhne s přestupy i na 48 hodin, není 
nic moc příjemného. Obzvláště, když jsem 
si omylem odbavil kompresní podkolenky 
a zjistil jsem to až na palubě. Po příletu domů 
jsem občas nebyl schopen identifikovat 
přesnou polohu kotníků.

https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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MŮŽEŠ NÁM VÍCE 
POPSAT TVÉ 
ZKUŠENOSTI 
SE ZMIŇOVANÝM 
REGENEREM?
V cíli každého závodu mě nečeká jen fi-
nišerská medaile, ale vždy taky 1 – 2 porce 
REGENERU. Dokonalý mix sacharidů, mine-
rálů, vitaminů a aminokyselin, který výraz-
ně urychluje regeneraci. Díky rozmíchání 

ve vodě tak hned v cíli vždy doplním i teku-
tiny. Mám ho rozmíchaný v bidonu už před 
startem. Obvykle u mě vítězí ovocná pří-
chuť Red Fresh. V cíli ho co nejdříve vypiju 
a až poté se jdu vyklusat, vyjet nebo vypla-
vat. Normální jídlo přijde na řadu až poté.

REGENER 
BCAA COMPLEX

https://youtu.be/j1f4be-O7hA?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/j1f4be-O7hA?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek


»10

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
V prvních letech, kdy všichni startovali na-
jednou, to byl jeden z nejlepších závodů 
vůbec. Vodu jsem opouštěl mezi 100. – 200. 
pozicí a měl jsem tak po celý závod o zábavu 
postaráno. Neustále byl na dohled někdo, 
koho jsem mohl dojet a předjet nebo do-
běhnout. To mě samozřejmě bavilo a sou-
časně nabíjelo energií a odhodláním. Po pár 
letech pak byl start profesionálů oddělen, 
ale pořád nás bylo více než 100, a tak se na-

šli i slabší plavci, se kterými se dalo bojovat 
hned od počátku cyklistiky. V posledních 
několika letech se kvalifikační systém změ-
nil na prvních 55 pozic světového rankingu. 
Což ve výsledku znamenalo, že po plavání 
bez neoprenu (voda zde má mezi 27 – 28 °C) 
jsem ke svému kolu v depu zpravidla dobí-
hal jako poslední a 2 – 4 skupiny soupeřů, 
které se po plavání utvořily, jsem potkal jen 
na obrátce v Koně a pak v Hawaii. Dotáh-
nout se na ně sólo jízdou nebylo příliš reálné 
anebo za cenu toho, že nezbudou žádné síly 
na maraton. I tak jsem byl schopný postup-
ně dojíždět a dobíhat odpadlíky a umísťovat 
se kolem 30. pozice. Samotný průběh závo-
du, kdy jsem po většinu času neměl niko-
ho na dohled, už mě ale tolik nebavil, což 
byl hlavní důvod, proč jsem se po patnácté 
účasti na Havaji rozhodl, že už nebudu usi-
lovat o kvalifikaci a raději se začnu věnovat 
dalším závodům, výzvám a distancím.

https://youtu.be/j1f4be-O7hA?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Startovní pole zde vždy vzniklo z těch nej-
lepších borců dané sezony. Každý se na MS 
připravoval, jak nejlépe uměl, a nikdo tady 
moc neměl slabiny. Takže do závodu jsem 
šel pokaždé s tím, že až v průběhu zjis-
tím, jak je kdo na tom a kam až se na kole 
a v běhu dokážu posunout. Na kole i při 
běhu jsou vždy dvě otočky, na kterých bylo 
možné si propočítat odstupy a jejich vývoj 
v čase. Podle toho jsem pak volil úsilí v rám-
ci svých možností

V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM 
SPORTU SE KLADE 
DŮRAZ NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
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JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Vzhledem k tomu, že jsem každoročně 
jezdíval 10 – 15 Iromanů, jsem se asi jako 
jediný na Havaj nepřipravoval nijak mimo-
řádně. Bral jsem ho vždy jako jeden z hlav-
ních závodů sezony. Máme školou povinné 
děti, které ne vždy mohou cestovat na zá-
vody se mnou, a tak nejezdím na žádná 
soustředění do tepla a na samotnou Havaj 
jsem ze sychravého podzimu vždy přilétal 
až 6 dní před startem. Bylo pro mne vždy 
výhodnější pořádně se připravit na ostatní 
závody, kde jsem díky umístění na bedně 
mohl vydělat slušné prize money a zvidi-
telnit více své sponzory. Dostat se na bed-
nu na Havaji by vyžadovalo podřídit tomu 
celou sezonu, ale i tak by to bylo samo-
zřejmě bez záruky. Vždycky se může něco 
pokazit, třeba kolo, tělo... Raději jsem bě-
hem sezony posbíral 10 holubů do hrsti, 
než abych všechno vsadil na jednoho orla 
na střeše.
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IRONMAN 
SOUTH AFRICA 
(2000)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Prvního Ironmana jsem si vyzkoušel už 
o rok dříve v Austrálii. Byl to životní zá-
žitek a podařilo se mi z něj kvalifikovat 
do kategorie profesionálů na MS na Havaji. 
Hned druhý start v ideálních podmínkách 
rovinatých tratí na ME v Holandsku v roce 
1999 mi přinesl rekordní čas 8:04:11, při-
čemž jsem pořád cítil rezervy. Začal jsem 
tušit, že plné distance budou pro mě to 
pravé. Po nedokončené Havaji téhož roku 
jsem se rozhodl pokračovat v přípravě 
i přes zimu a zkusit štěstí právě v Jižní 
Africe v únoru 2000. Lákala mě destinace 
Kapského města a těžký kopcovitý terén. 
Navíc se mi v Jižní Africe vždycky dařilo 
na krátkých tratích, které byly snazší a ro-
vinatější.

TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. PROČ?
Tratě byly úžasné. Plavalo se v Gor-
don’s Bay u Kapského Města. Těžká kop-
covitá cyklistika byla vedena po úbočí 
svahu přímo nad mořskými útesy, i trasa 
běhu vedla podél moře. Ubytováni jsme 
byli přímo u startu, v týdnu před závo-
dem jsme si udělali výlet na Stolovou horu 
i na Mys dobré naděje. Už jen možnost 
se uprostřed zimy týden pořádně prohřát 
na slunci byla velmi lákavá. Ze stejného 
důvodu jsem se v dalších letech pravidel-
ně účastnil i dalších zimních železňáků 
(Ironman Malajsie, Challenge Nový Zéland, 
Israman…).
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KDYŽ SE ŘEKNE 
IRONMAN SOUTH 
AFRICA, CO SI 
OKAMŽITĚ VYBAVÍŠ?
Neskutečně krásnou přírodu a extrémně 
těžké podmínky na trati. Už v průběhu 
plavání se zvedly v moři slušné vlny a pří-
liv chladnější vody z Atlantiku nás řádně 
zamrazil – voda měla asi 14 °C. Cyklistiku 
kromě kopců okořenil i silný vítr, který na-
konec zesílil i v průběhu maratonu, takže 
v rovinatých úsecích proti větru a po větru 
byl při stejném úsilí rozdíl v tempu sko-
ro minutu na kilometr (v mém případě 
3:30 vs. 4:30). Setkal jsem se zde také s Ti-
mem Noakesem, autorem knihy Lore of 
Running), který mi před závodem na uni-
verzitě ve Stellenboschi provedl testy me-
tabolismu a pocení. Dodnes z těch hodnot 
čerpám při sestavování svých nutričních 
závodních plánů. V cíli jsem taky patřil 
ke stovce dobrovolníků, kteří si nechali 
udělat svalovou biopsii, tedy vytržení kusu 
stehenního svalu. Můj podíl pomalých vytr-
valostních vláken byl ze všech testovaných 
závodníků největší. Potvrdil jsem si to, co už 
jsem tou dobou věděl. Čím delší vzdálenos-
ti, tím lepší výsledky. Nejvíce si ale samo-
zřejmě vybavím nepopsatelné pocity, když 
jsem se pouhé dva kilometry před cílem 
dostal do čela závodu a doběhl si pro své 
první velké vítězství na této distanci!
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JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Byl to teprve můj třetí dokončený Ironman, 
ale co do podmínek tehdy rozhodně nejtěž-
ší. Nohy jsem pořádně rozchodil až třetí den 
po závodě. V tomto případě docela pomo-
hl minimální časový posun, takže alespoň 
v tomto ohledu se s tím tělo vyrovnalo bez 
větších problémů cestou tam i zpět.

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
S dlouhými tratěmi jsem teprve začínal, 
takže jsem stále hledal optimální vybavení, 
rozvržení sil, doplňky stravy a podobně. Při 
prvním Ironmanovi v Austrálii o 8 měsíců 
dříve jsem se v depech ještě kompletně 
převlékal do cyklistického dresu a čapáků 
a následně pak do běžeckých trenek a trič-
ka. V cíli mě to na ztraceném čase v depech 
stálo 3. místo, skončil jsem šestý. Tady už 
jsem celý závod absolvoval v plavkách a tri-
atlonovém dresu tak, jak jsem byl zvyklý 
z krátkého triatlonu.

POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
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Soupeře a jejich dosavadní výsledky jsem 
si samozřejmě předem nastudoval a věděl 
jsem, co od koho v každé disciplíně čekat. 
Věděl jsem hlavně, že největšího favorita – 
domácího Jana Van Royana – musím udolat 
už na kole, protože jsem si byl jistý, že Jan 
jako vítěz prestižního Comrades maratonu 
zaběhne třetí disciplínu určitě lépe než já. 
Nakonec došlo k tomu, že z kola jsme šli 
oba kolem 6. pozice, Jan asi minutu a půl 
přede mnou. Dostihl jsem ho až na 40. kilo-
metru před zraky tisíců místních fanoušků. 
Neuvěřitelný zážitek, který mě hodně posílil 
do dalších závodů. Nikdy to předem ne-
vzdávej…

V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM 
SPORTU SE KLADE 
DŮRAZ NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Jednalo se o lednový závod v tropických pod-
mínkách, takže jsem začal v zimě více využívat 
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trénink na trenažeru. Po rovinatém ME v Ho-
landsku jsem se tentokrát také více věnoval 
cyklistice, konkrétně úsekům na těžký převod, 
které mě měly připravit na očekávané kopce.

JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ?
Každý závod trvající více hodin vyžadu-
je dobrou logistiku stravování. Stále jsem 
hledal optimální kombinaci a načasování 
příjmu iontových nápojů, energetických 
tyčinek a gelů. Díky testům u MUDr. Noakse 
jsem věděl, že mé tělo je schopno vstře-
bat až 110 g sacharidů za hodinu (obvykle 
to u 80 kg vážícího muže bývá 60 – 80 g) 
a že vypotím až 2,5 l každou hodinu v zá-
vislosti na intenzitě, teplotě a vlhkosti, při-
čemž tělo se vyrovná s příjmem maximál-
ně 1,1 litru tekutin za hodinu. Značná míra 
dehydratace je tedy nevyhnutelná. O rok 
později jsem se zúčastnil studie zaměřené 
na dehydrataci, ve které se zjistilo, že právě 
závodníci s největší dehydratací bývají v cíli 
nejrychlejší. Důležitý je hlavně příjem ionto-
vých nápojů s minerály. Ti, co pili převážně 
vodu, si v podstatě naředili minerály v těle 
a způsobili si tím nebezpečnou hyponatre-
mii. Mívali pak mnohem častěji křeče a u je-
jich jména ve výsledkové listině stávalo 
častěji DNF.

JAKÉ IONTOVÉ 
NÁPOJE BĚHEM 
TRÉNINKU 
A ULTRAMARATONŮ 
POUŽÍVÁŠ?
Mou jistotou v průběhu jakéhokoli závodu 
trvajícího déle než 1 hodinu je Isodrinx, rych-
le vstřebatelný mix různých forem karbo-
hydrátů a minerálů s důležitými vitaminy. 
Nic v něm nechybí a nic nepřebývá. Vzhle-
dem k tomu, že většinou závodím v horku 
a používám také gely a tyčinky, volím spíše 
hypotonické ředění a mám vyzkoušeno, 
že vše lehce strávím i v kombinaci s EN-
DUROSNACKEM nebo ENDURANCE BAR. 
V závěru závodů pak volím variantu s kofei-
nem pro závěrečné nabuzení. Nejčastěji piju 
pomeranč a v případě kofeinové varianty 
modrou malinu.

https://youtu.be/yADolKdxq0g?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurance-bar-d16264.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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BĚHEM ZÁVODŮ 
VYUŽÍVÁŠ TAKÉ 
ENDURANCE BAR, 
JAKÝ MÁŠ NA TUHLE 
TYČINKU NÁZOR?
Typická lepivá tyčinka, která se vyplatí 
hlavně tam, kde musím nést většinu výži-
vy na dlouhý závod u sebe. Ve 45gramové 
tyčince se skrývá 30 g sacharidů a k tomu 
5 g vysoce kvalitních bílkovin. Dávám si ji 

obvykle těsně před občerstvovací stani-
cí, abych ji hned mohl zapít vodou. V této 
směsi je nejlépe stravitelná. Za příznivých 
klimatických podmínek si někdy i lepím 
jednotlivá sousta bez obalu přímo na horní 
rámovou trubku (důkladně očištěnou), kde 
jsou pak ihned snadno k dispozici. Mým 
favoritem je vanilková.

ENDUROSNACK GEL 
ENDURANCE BAR 
ISODRINX

https://youtu.be/yADolKdxq0g?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/yADolKdxq0g?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurance-bar-d16264.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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HORSKÉ 
ULTRABĚHY – 
BESKYDSKÁ 7, 
HORSKÁ 
VÝZVA 
(2012 – 2018)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Na mou první účast na Beskydské sedmičce 
mě nalákal Zbyňa Cypra, když si přijel vyzkou-
šet a koupit kompresky SLS3. Když padlo roz-
hodnutí, stačilo si pořídit pořádnou čelovku 
a běžecké hole.

Ze společných tréninků na tratích v Besky-
dech sešlo, protože až do B7 jsem měl všech-
ny víkendy už obsazené triatlony, nebo jsme 
byli na dovolené. Takže veškeré detaily vyba-
vení a ovládání mi Zbyňa, se kterým jsme si 
lidsky skvěle sedli, vysvětloval až bezprostřed-
ně před startem. Po celý závod byla sranda, 
a dokonce jsme si v průběhu i několikrát 

zazpívali, přestože to obvykle neděláme a ani 
moc neumíme. Zcela novou dimenzí pro mě 
bylo bezprostřední sdílení závodu a všech 
s tím souvisejících strastí i slastí s parťákem. 
Něco, k čemu jsem se v průběhu let zno-
vu propracoval až u swimrun a extrémních 
Ironmanů, kde roli parťáka tak trochu přebí-
rá doprovodný tým v autě. Co mi na těchto 
závodech vždy hodně vadilo, je start v noč-
ních hodinách. Ta noc mi pak v dalších dnech 
hodně chyběla, protože nejsem vůbec zvyklý 
si přes den lehnout.

Na B7 jsme nakonec po dvou „kufrech“ 
dvakrát obsadili druhé místo. Poprvé jsme 
nikoli vlastní vinou naběhli několik kilometrů 
navíc – někdo přeznačil trať a my jsme tam 
bohužel doběhli jako první), teprve pak to zjis-
til pořadatel. Podruhé jsme už bloudili vlastní 
navigační chybou.
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Zalíbilo se nám to spolu natolik, že jsme 
si ještě přidali seriál běhů Horská výzva, kte-
rý jsme po prvních místech v Jeseníkách 
i na Šumavě vyhráli i celkově. Poté, co Zbyňa 
ukončil závodění na elitní úrovni, už jsem 
čekal na vhodný okamžik, kdy si něco podob-
ného budu moci zaběhnout i se synem Fili-
pem. Snažil jsem se odhadnout okamžik, kdy 
se výkonnostně sejdeme tak, abychom jeden 
druhého nebrzdili. Nakonec jsme se rozhodli 
pro 38 km závod HALF v Jeseníkách, který 
se konal krátce po Filipových 19. narozeni-
nách. Vyšlo to dokonale. V první polovině 
jsem ho jen lehce brzdil a díky tomu jsem 
na něj zase já v té druhé nemusel čekat. Vy-
hráli jsme dokonce v traťovém rekordu. Teď 
jen doufám, že si to podobně ještě v budouc-
nu zopakujeme.

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
Musel jsem se naučit používat správně če-
lovku. Ve tmě jsem běhával poměrně často 
i v lese, ale vždy bez čelovky, za svitu měsíce 
nebo v zimě po sněhu. Totéž platilo o běhu 
s holemi, které mi do kopců kvůli silným 
pažím vždy vyhovovaly.
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Soupeře i trati měl vždy zmáknuté 
Zbyňa. Až S Filipem v Jeseníkách jsem le-
tos tuto roli převzal já.
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TRÉNOVAL JSI 
S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Tyto závody pro mě byly vždy hlavně tré-
ninkem na Ironmany, a tak jsem se na ně 
speciálně nepřipravoval ani neladil. Ale 
každý ironmanský závod, kdy do maratonu 
vybíhám ve velké únavě po 5 až 6 hodinách 
plavání a cyklistiky, je vlastně takový ultra-
maraton. Zvyknout jsem si musel hlavně 
na dlouhé seběhy. Šly nám dobře a vždy 
jsme v nich získávali čas na soupeře. Ale 
stehenní svaly se z nich vždy vzpamatová-
valy nejméně tři, ale někdy i pět dnů.

JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ? 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
S sebou jsme si nesli camelback s vlastním 
ionťákem a gely. Na občerstvovačkách jsme 
pak doplňovali banány a nápoje. Takže nic 
specifického.
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MEZI GELY, KTERÉ 
POUŽÍVÁŠ, PATŘÍ 
TAKÉ CARBOSNACK 
GEL. MŮŽEŠ NÁM 
ŘÍCT SVOJI OSOBNÍ 
ZKUŠENOST S JEHO 
POUŽÍVÁNÍM?
Carbosnack používám nejčastěji u kratších 
závodů do 2 hodin trvání a v závěru těch 
delších. V 50gramovém sáčku je ideální 
dávka vyvážené směsi glukózy a maltodex-
trinu pro rychlé vyproštění z krize nebo zá-
věrečné zrychlení. Rychlému přídělu ener-
gie přispívají i přidané aminokyseliny glycin 
a taurin. I tady mám nejradši příchutě 
zelené jablko a meruňka a oceňuji i to, 
že se nově vyrábí zcela bez přidaných bar-
viv. Na poslední hodinu závodu si pak ob-
vykle cíleně připravuji 2 – 3 CARBOSNACKY 
s přídavkem 60 mg kofeinu v příchuti cola.

CARBOSNACK

https://www.nutrend.cz/carbosnack-d12442.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/carbosnack-d12442.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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ANTARCTICA 
MARATON + 
100 K ULTRA 
(2013)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
I tento závod byl dlouholetým snem, který 
se nakonec splnil díky pozvání pořadatele, 
ale taky díky kamarádovi, který na účast 
sehnal prostředky, takže jsme mohli vyrazit 
spolu. K účasti mě lákala jednak cestovatel-
ská vášeň a šance se na takové místo vů-
bec podívat, ale hlavně přesvědčení, že jde 
o jeden z mála velkých světových maratonů, 
které určitě neopanují afričtí lehkonozí běž-
ci. Navíc mi obecně závody v extrémních 
podmínkách sedí. Takže jsem se rozhodl, 
že se zkusím připravit co nejlépe a bojovat 
o vítězství. Lákala mě i možnost zaběhnout 
si dva dny po maratonu svou první stovku. 
Rozhodnutí, jestli se ultramaratonu zúčast-
ním, jsem nechával až po maratonu.
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TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. 
PROČ?

Mimořádný cestovatelský zážitek. Příležitost 
bojovat o vítězství ve velkém světovém ma-
ratonu. Šance, která se nemusí opakovat.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
MARATON A STOVKA 
V ANTARKTIDĚ, CO 
SI OKAMŽITĚ 
VYBAVÍŠ?
Obrovskou spoustu zážitků. Polární noc, 
kdy slunce po celou dobu pobytu nezapad-
lo, jen se bohužel občas skrylo za mraky. 
Spaní v polárním spacáku v nevyhřívaném 
stanu, kde se teplota interiéru pohybovala 
kolem -10 °C. Soupeře z Brazílie, kterému 
zmrzly obě propocené rukavice a několik 
měsíců léčil omrzliny. Každodenní čekání 
na odlet, který se kvůli nepřízni počasí opo-
zdil o 6 dnů. Skupinový výlet na běžkách 
k nejbližším skalám. Přísná ekologická 
pravidla. Chvíle, kdy nás muselo být k sobě 
šest navázáno lanem kvůli riziku propadnu-
tí do pukliny v ledovci…
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JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Překvapivě dobře. Běh v hlubokém sněhu 
vyžaduje hodně síly a té mám – na rozdíl 
od rychlosti – na rozdávání. Dopady jsou 

relativně měkké a díky tomu jsem stihl 
během jediného dne volna připravit nohy 
i na následný ultramaraton na 100 km.
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CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ?
Poslední závod, který jsem absolvoval 
před Antarktidou, byl Ironman na Havaji, 
takže na mrazivé podmínky jsem opravdu 
připraven nebyl. Odjíždět někam do hor 
na soustředění od rodiny jsem nechtěl, 
a tak jsem hledal možnost trénovat někde 
v průmyslovém mrazicím boxu. Dlouho 
se to nedařilo, ale nakonec mi to Richard 
Zedník domluvil v mrazírnách AdriaGold 
v Nivnici. Jezdil jsem tam obden na tré-
nink, při kterém jsem běhal tam a zpět 
v 25 metrů dlouhé chodbě mezi mraže-
ným masem a zmrzlinami. Hlavním cílem 
bylo navyknout průdušky na vdechování 
ledového vzduchu (měli tam -26 °C) a otes-
tovat veškeré oblečení, vybavení a výživu. 
Testoval jsem třeba, za jak dlouho mi mezi 
první a druhou vrstvou rozmrzne při běhu 
ENDUROSNACK přesunutý tam z povrcho-
vé kapsy, nebo za jak dlouho mi zamrzne 
ISODRINX v zaizolované přívodové hadičce 
camelbacku, který jsem si nesl na zádech 
mezi druhou a třetí vrstvou oblečení.

https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Psychicky jsem se moc připravovat nemu-
sel. Hodně jsem se tam těšil a po mnoha 
hodinách v mrazáku jsem si věřil na dobrý 
výsledek. Přehled o největších soupeřích 

jsem trochu měl a věřil jsem si na medailo-
vé umístění. Přípravu mi trochu zkompliko-
vala zlomenina lokte, kterou jsem si přivodil 
při projížďce se synem na seqwayi v Besky-
dech tři týdny před startem závodu. Takže 
jsem běhal se sádrou od zápěstí až po lo-
ket a na druhé ruce jsem měl pro vyvážení 
z posilovny půjčenou dvoukilovou zátěžo-
vou manžetu. Po týdnu jsem dostal lehčí 
sádru, se kterou se mohlo i do vody. Tu jsem 
si nakonec sundal už těsně před odletem, 
abych v letadle stihl loket opatrně rozcvičit 
a v závodě měl k dispozici obě ruce.
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Na závod jsem zvolil velmi lehké oblečení, 
ve kterém mi na startu byla velká zima, 
ale po zhruba 20 minutách rychlého běhu 
už byl pocitově chlad snesitelný, a hlavně 
jsem se díky tomu téměř nezačal potit. Při 
teplotách kolem -30 °C a silném větru totiž 
může být pot velmi nebezpečný a několik 
běžců si v místech zpoceného oblečení 
způsobilo nepříjemné omrzliny. Do polovi-
ny maratonu jsem se na čele střídal s aus-
tralským soupeřem, ale v druhé polovině 
se mi podařilo jít do trháku a první místo 
udržet. Byl z toho nový traťový rekord 
a rozhodnutí, že po dni volna půjdu i do té 
stovky.

Do stovky jsem odstartoval opět ostře-
ji, abych se dostal do teplotní rovnováhy, 
a pak jsem se do třicátého kilometru stří-
dal ve vedení s Belgičanem, který na této 
trati držel dosavadní traťový rekord. I ten 
se mi nakonec podařilo překonat a po ne-
konečných 11 hodinách a 21 minutách 
běhu a 27 gelech ENDUROSNACK, zapíje-
ných na občerstvovačkách vlažným čajem 
jsem dorazil do cíle své první běžecké 
stovky.

Den po stovce jsme měli odlétat zpět 
do Chile, ale vzhledem k přetrvávající ob-
lačnosti a sněžení pro nás nemohl dalších 
šest dní přiletět Il 76, který tady umí přistát 
bez přístrojů na uhlazené přistávací dráze 
na ledovci. Takže se nám pobyt v hloubi 
nejjižnějšího kontinentu neplánovaně pro-
táhl na 11 dní.

https://youtu.be/AfD8iQ8n_Qo?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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OČIVIDNĚ MÁŠ 
S ENDUROSNACK 
GELEM VELKÉ 
ZKUŠENOSTI, MŮŽEŠ 
NÁM O NĚM POVĚDĚT 
NĚCO VÍCE?
Je to nezbytný zdroj energie, který je velmi 
snadno stravitelný díky své řídké konzistenci 
i v případě, že nemám ihned k dispozici vodu 

na zapití. Navzdory rychlému přísunu velkého 
množství energie dochází pak v těle k jejímu 
postupnému uvolňování, což je pro dlouho-
dobý výkon optimální. Přidané aminokyseliny 
ochrání svalovou hmotu před destrukcí a rov-
něž přispívají k energetickému krytí výkonu. 
I při běhu zvládám bez problémů dva sáčky 
po 75 g každou hodinu, obvykle nejraději me-
ruňku nebo zelené jablko. V poslední době 
a u hodně dlouhých závodů přidávám hodně 
slaného karamelu.

ENDUROSNACK GEL 
ISODRINX

https://youtu.be/AfD8iQ8n_Qo?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/AfD8iQ8n_Qo?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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NORTH POLE 
MARATHON 
(2015)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Po Antarktidě to bylo logickým pokračová-
ním. Díky dvěma vítězstvím mi přišlo plně 
hrazené pozvání od pořadatele, a tak ne-

bylo co řešit. Chtěl jsem se přesvědčit, zda 
zvládnu ještě tvrdší extrém, který na nás če-
kal tentokrát na ledové kře v bezprostřední 
blízkosti geografického severního pólu.
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TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. PROČ?
Šlo o jedinečnou možnost se tam podívat a vy-
zkoušet si Cimrmanovo „Jdu na sever…, a jdu 
na jih!“ Povrch byl ještě náročnější než na Jižním 

pólu. Místy jsme se propadali do hlubokého 
sněhu, místy jsme klouzali po ledu. Teploty tam 
byly ještě nižší, takže v návětrných pasážích byla 
pocitová teplota až -42 °C. Nakonec jsem chtěl 
využít svého know-how z Antarktidy k dalšímu 
úspěchu i na druhém konci zeměkoule.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
NORTH POLE 
MARATHON, CO SI 
OKAMŽITĚ VYBAVÍŠ?
Krutý ledový vítr a náročné podmínky pro 
došlap. Většinou jsem se při každém kroku 
bořil po kotníky do sněhu, ale občas to i ne-
příjemně uklouzlo. Stejně jako na Antarkti-

dě mi i tady přes veškerou snahu zaizolovat 
přívodní hadičku od camelbacku nakonec 
asi po hodině od startu zamrzla. Do konce 
jsem ji už nerozmrazil a musel se s pitím 
spolehnout na oficiální občerstvovačky. 
Vzpomínám i na ozbrojené pořadatele ko-
lem trati i v cíli. Kvůli bezprostřední blízkosti 
puklin v ledu hrozilo reálné nebezpečí vý-
skytu hladového ledového medvěda. A ten 
umí na kratší vzdálenosti za kořistí běžet ur-
čitě rychleji než unavený maratonec na tři-
cátém kilometru…
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JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Svaly jsem měl unavené, jako bych celý den 
dělal dřepy s činkou. Maraton mi více než 
běh připomínal dřepování v propadajícím 
se sněhu. Vzhledem k tomu, že jsem se na-
konec rozhodl nepoužít připravenou masku 
na obličej, která vzduch ohřívá kolem tváří, 
způsobil jsem si drobné omrzliny v obličeji. 
Ale nic závažného.
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CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?

Nejtěžší byl hlavně chlad. Na rozdíl od su-
ché zimy na Antarktidě je na severním pólu 
zima vlhká, běžíme vlastně po vodě. Také 
tam nejsou hory, za které bychom se tro-
chu schovali před větrem. Takže klimaticky 
to bylo o hodně náročnější na severu. Také 
bylo na vše méně času. Do maratonu jsme 
startovali pár hodin po přistání a po pár 
hodinách od doběhnutí jsme opět odlétali 
zpět na Špicberky. Tentokrát jsme se na zá-
vod oblékali ve vyhřívaném stanu ruské 
základny. Částečně tedy bylo nutné obléci 
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se vevnitř a doobléknout až venku, aby-
chom se nezačali potit ještě před opuště-
ním stanu. Na závod jsem použil opět dvoje 
ponožky: osvědčené kompresky SLS3 a přes 
ně ještě jedny lyžařské. Kvůli vlhkosti proni-
kající maratonkami se na svrchních ponož-
kách vytvořila ledová krusta, díky níž zůstalo 
v kompreskách docela teplo.

POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Využil jsem hlavně zkušenosti z Antarktidy 
a soupeře jsem už také měl lépe zmapo-
vané. I tady jsem se o první příčku dlouho 
přetahoval s Australanem, a i tady se mi ho 
nakonec ve druhé polovině podařilo udolat. 
Podařilo se mi lépe rozložit síly a občerstvo-
vat se, takže zbylo více sil do závěru. Běh 
při takto nízkých teplotách si žádá hodně 
velké množství energie. Na druhou stranu 
tělo nevyžaduje hodně tekutin. Jako ide-
ální se tedy ukázaly gely ENDUROSNACK 
každých 15 minut, zapíjené menším množ-
stvím Isodrinxu z camelbacku nebo po jeho 
zamrznutí trochou vlažného čaje na občers-
tvovačce.

DO ZÁVODŮ NĚKDY 
ZAŘAZUJEŠ TAKÉ 
TURBO EFFECT, CO 
NÁM ŘEKNEŠ O NĚM?
TURBO EFFECT kombinuje glukózu, palatinó-
zu, 25 mg kofeinu a důležité aminokyseliny 
taurin, L-alanin a L-karnosin. Náběh účinku 
je ještě rychlejší než u CARBOSNACKU a o to 
více se hodí do posledních minut závodu, kdy 
ze sebe potřebuji vymáčknout poslední zbytky 
energie. Úplná raketa při kratších intenzivních 
závodech.

TRÉNOVAL JSI 
S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Tentokrát se běželo v dubnu, takže jsem měl 
něco v mraze naběháno i venku. V posledních 
čtyřech týdnech před odletem jsem ale opět 
začal dojíždět do mrazíren. Hlavně otestovat 
nové a teplejší vybavení a opět také navyk-
nout průdušky na přímé vdechování ledového 
vzduchu. Příště by to možná chtělo „vylepšit“ 
ventilátorem a zvlhčovačem.

ENDUROSNACK GEL 
TURBO EFFECT SHOT 
CARBOSNACK

https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/turbo-effect-shot-d16279.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/carbosnack-d12442.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/turbo-effect-shot-d16279.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/carbosnack-d12442.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek


47«

»6



MARATHON 
DES SABLES 
(2016)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Po obou polárních zkušenostech jsem se po-
rozhlédl po opačném extrému. Nejznáměj-
ším ultramaratonem v tomto ohledu je právě 
MDS. Reportáže z něj jsem četl na Špicber-
kách cestou ze severního pólu, což mi dalo 
přesně rok na to, abych vše promyslel a na-
plánoval. Pořadatelé si i zde z přihlášených 
vybírají na základě jejich ultramaratonských 
výsledků a mé polární výsledky je zaujaly, 
takže mě tentokrát pro změnu čekala přípra-
va na horký dubnový závod napříč Saharou 

v českých zimních měsících. Běží se celkem 
247 km v šesti etapách, mezi kterými se spí 
v jednoduchých berberských stanech, což je 
jen koberec na písku a plachta ve tvaru pís-
mene A nad ním. Veškeré jídlo a vybavení si 
účastníci, kterých bylo 2700, nesou na celou 
dobu závodu s sebou v batohu na zádech. 
Na každý den je předepsané určité množ-
ství kalorií, které musí každý povinně mít, 
což se i u elitních běžců průběžně kontro-
luje. Batoh na startu musí mít minimálně 
6,5 kg a u většiny eliťáků to tak bylo. Já jsem 
po důkladných propočtech pořád zůstával 
na 10,5 kg. Pozitivní na tom bylo, že každý den 
mi v batohu zhruba kilogram stravy ubyl. 
I zde platí, že s jakým vybavením kdo odstar-
tuje, s tím také musí doběhnout do cíle. Roz-
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padnou se vám maratonky? Poběžíte bosky! 
To jediné, co dodává pořadatel, jsou přesně 
odměřené příděly vody: 12 litrů na den.

TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. PROČ?
Mám rád vícedenní závody. Poměrně rychle 
regeneruji a obvykle se postupně posouvám 
pořadím dopředu. Běželo se zcela mimo civi-
lizaci. Oázu jsme míjeli jen jednu. Nikdy jsem 
si neuměl představit, kolik různých podob 
na sebe poušť může brát. Některé úseky byly 

hrubší s kamínky, po kterých se dalo běžet 
i docela rychle. Poměrně velkou část tvoři-
ly písečné duny, které byly určitě skvělé pro 
fotografy, ale pohyb v nich byl velmi náročný 
a pomalý. Trochu mi to připomínalo mara-
ton na severním pólu, kde jsme se podobně 
propadali do prašanu. Našly se ale i skalna-
té hřebeny, které jsme museli překonávat 
za pomoci lana. Na trase jsou přesně dány 
jen check-pointy, na kterých každý dostává 
1,5litrovou lahev s vodou. Na lahvi i na víčku 
je vždy číslo závodníka, a pokud ji nevyprázd-
níte do svých bidonů ihned, musíte ji donést 
až na další kontrolní bod. Pokud by někde 
v poušti zůstala láhev nebo víčko s vaším čís-
lem, následovala by okamžitá diskvalifikace.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
MARATHON 
DES SABLES, CO SI 
OKAMŽITĚ VYBAVÍŠ?
Nádherné pouštní scenérie. Neúprosný vítr, 
který dostal písek úplně všude, palčivé slun-
ce přes den, kdy teploty stoupají až na 35 °C, 
a hodně chladné noci, kdy naopak klesnou 
až na zhruba 5 °C). Neuvěřitelnou hvězdnou 
oblohu. Jedinými zdroji světla v širokém 

okolí bylo jen pár čelovek a drobných ohýn-
ků, na kterých jsme si ohřívali dehydratova-
nou stravu nebo vodu na čaj.

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ?
Nejtěžší bylo proniknout do vhodného vyba-
vení. Zvolil jsem trailové maratonky s hrubším 
vzorkem, což byla chyba. V první padesátce 
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průběžného pořadí všichni běželi s hladkými 
podrážkami. Pomáhalo jim to minimalizovat 
propadání do písečných dun. Boty, moje váha 
a těžký batoh zapříčinily, že jsem se v dunách 
propadal mnohem víc než moji 50 – 60kiloví 
soupeři, takže jsem hodně ztrácel. Pokud eta-
pa začínala po kamenitém podkladu, držel 
jsem se bez větších problémů v první desítce, 
jakmile jsme naběhli do hlubšího písku, nabí-
ral jsem ztrátu.

Díky tomu, že jsme večerní stmívání zažili 
vždy venku a přirozenou tmu pak už nic ne-
narušilo, tak se velmi dobře usínalo. Jen jsme 

si museli podle směru větru zatížit na návětr-
né straně krycí plachtu (používali jsme kame-
ny a pytle s pískem) tak, aby nám vnitřkem 
v noci neprofukoval ledový vítr.

Výraznou komplikací zde bývají puchý-
ře na nohách a s celým závodem putuje 
i 25 francouzských lékařů, kteří je každý večer 
téměř všem ošetřují. V tomto směru mě i zde 
podržely kompresky SLS3, které jsem použil 
v kombinaci s návleky našitými na maraton-
ky. Celý závod jsem absolvoval téměř bez 
puchýřů.
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?

Většina elitních běžců tady startuje kaž-
doročně. Je to pro ně taková jejich Havaj. 
Závod je navíc součástí světové ultramara-
tonské série, takže se zde každý rok objevují 
i nejlepší běžci z jiných akcí.
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V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM 
SPORTU SE KLADE 
DŮRAZ NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Ultramaraton v poušti je natolik specifický, 
že příprava na něj v domácích podmínkách, 
navíc v průběhu zimy, nebyla snadná. Po-
dobně jako jsem před polárními závody vy-
užíval trénink v mrazírnách, i tady jsem zva-
žoval tréninkové jednotky někde v horkých 

provozech. U pekáren to nakonec narazilo 
na nedostatečný prostor přímo u pecí, v ko-
várnách zase na vysokou prašnost a hluk. 
Sice by tam k nějakým aklimatizačním 
posunům dojít mohlo, ale vedlejší negativ-
ní efekty by to asi přebily. Zbyl mi tedy jen 
trénink ve fitku na běhátku, ale tam byla 
teplota samozřejmě nedostatečná. Druhou 
polohou byla aklimatizace na chladné noci 
– spali jsme v otevřených stanech, který-
mi profukoval vítr a teploty se pohybovaly 
jen kolem 5 stupňů. S otužováním naštěstí 
v zimě problém nebyl a pomohla určitě 
i předchozí adaptace ze severního pólu. 
Jako největší problém se nakonec ukázal 
trénink v hlubokém písku. Pískovnu pod 
střechou, ve které by se dalo vybíhat na hro-
madu a sbíhat dolů jsem neobjevil. Udělali 
jsme si alespoň o jarních prázdninách do-
volenou v Eilatu, kde jsem se synem vy-
bíhal do menších dun v Negevské poušti, 
ale do těch saharských měly bohužel svou 
obtížností velmi daleko.
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JAK DŮLEŽITOU 
ROLI HRÁLO PŘI 
ZÁVODU STRAVOVÁNÍ? 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
Na tento závod jsme s Petrem Havlíčkem 
a Nutrendem vypracovali specifickou strate-
gii. Nutnost nést si veškerou týdenní stravu 
na zádech přinesla potřebu výrazně navýšit 
podíl tuků na úkor sacharidů a trochu i protei-
nů. Jeden gram tuku poskytne 9 kcal, zatímco 
u sacharidů a proteinů jsou to jen 4 kcal. Díky 
tomu jsem ušetřil zhruba 2 kg váhy. Navíc 
v ultramaratonských intenzitách pracuje můj 
metabolismus převážně na tuky. Jen jsem 
musel být opatrný v úsecích s vyšší intenzitou, 
jako jsou například prudší výběhy nebo finiše. 
Ztracený glykogen by se těžko doplňoval. Po-
užil jsem lyofilizované ovoce, které v Nutrendu 
přidávají do tyčinek. Ovoce jsem přimíchával 
do upravené kaše B4, v níž byl navýšen i podíl 
tuků a BCAA. K tomu jsem nesl tyčinky Volt-
age (nově – VOLTAGE ENERGY BAR*, Power 
Bike (nově – ENDURANCE BAR*) a DENUTS. 
Vždy po etapě jsem měl také dehydratovanou 
polévku a kompletní jídlo. Na ráno pak čaj 
a také 80 % čokoládu. Vše jsem si vařil v hrnku 
v díře nad hořícími nasbíranými větvičkami 
nebo pevným lihem. Gely jsem vzhledem 

*poznámka redaktora

https://youtu.be/18xDpTjcNuM?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/voltage-energy-cake-d12463.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurance-bar-d16264.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/denuts-d12464.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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k velkému poměru hmotnosti k energii tento-
krát použít nemohl.

I když mi uniklo vysněné umístění v první 
desítce, byl to skvělý zážitek – sportovní i cesto-
vatelský.

JAK BYS VÍCE POPSAL 
VOLTAGE ENERGY BAR?
Tyčinka, na kterou se díky její chuti vždy těším 
i po několika hodinách v sedle kola. Díky promyšle-
né kombinaci různých druhů sacharidů má i přes 

příjemně ovocnou chuť nízký glykemický index 
a můžu ji sníst najednou, přičemž energetický 
přínos se do těla dostává postupně a bez velkých 
výkyvů. A to je při mnohahodinových závodech žá-
doucí. Nejraději mám příchuť exotic, při jízdě na kole 
ji nejčastěji střídám s tyčinkou ENDURANCE BAR 
nebo ENDUROSNACKEM. Nedávno jsem přivítal 
i variantu v příchuti hořká čokoláda. Díky přídavku 
kofeinu se skvěle hodí do závěrečné části cyklistiky 
nebo před výraznější kopcem na trati.

VOLTAGE ENERGY BAR 
ENDURANCE BAR 
DENUTS 
ENDUROSNACK GEL

https://youtu.be/18xDpTjcNuM?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/18xDpTjcNuM?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurance-bar-d16264.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/voltage-energy-cake-d12463.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurance-bar-d16264.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/denuts-d12464.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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NORSEMAN 
(2016)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Norseman je prvním a nejznámějším 
extrémním Ironmanem, tedy závodem 
v těchto objemech, navíc v extrémních pod-
mínkách. Plave se v ledovém fjordu, cyk-
listika se odehrává nepřetržitě v prudkých 

stoupáních a klesáních a maraton nakonec 
vystoupá až na vrchol hory Gaustatoppen 
(1883 m n.  m.), na které bývá často i v srpnu 
sněhová pokrývka. Dnes už kolem Norse-
mana vzniká celá světová série podobně 
extrémních železňáků. Podobně náročný 
a krásný podnik se každoročně koná i u nás. 
Říjnový Winterman startuje celosvětově 
unikátním nočním 8kilometrovým plavá-
ním po proudu Labe do Děčína a závěrečný 
maraton končí na vrcholu Ještědu.
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TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. 
PROČ?
Závod je nejen extrémně těžký, ale odehrá-
vá se v kulisách nádherné divoké norské 
přírody. Jakkoli je člověk na hraně vyčer-

pání, není možné nevnímat hluboká údo-
lí a výhledy do strží a na vodopády. Svou 
roli hraje i přítomnost osobního supporta, 
kterým byl pro tento závod můj kamarád 
a sám zkušený Ironman Tomáš Racek. 
Podporu jsem měl i v podobě support auta 
od Michala Holého, který u nás zastupuje 
norskou značku Brynje. Společně si pak člo-
věk závod i vše okolo užije mnohem inten-
zivněji.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
ZÁVOD NORSEMAN, 
CO SI OKAMŽITĚ 
VYBAVÍŠ?
Nádhernou přírodu a téměř letní slunečné 
počasí den před závodem. A kontrast o den 
později – ledový déšť a mlhu, která nás če-
kala při cyklistice.

JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Už před závodem jsem byl vybrán do stu-
die, která testovala vliv extrémně chladného 
a vlhkého počasí na dechové parametry. 
Měřili nás před závodem, těsně po něm 
i o den později. Jaké bylo mé překvape-
ní, když jsem po úspěších na Antarktidě 
i severním pólu zjistil, že mám zátěžové 
a chladové astma! Propad byl velmi výrazný 
a kvalifikoval by mě k používání některých 
přípravků dostupných s terapeutickou vý-
jimkou. Nikdy jsem si o ni nezažádal…



»62

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
Největší problém byl nakonec s oblečením. 
Až do závodu panovalo teplé slunečné po-
časí a podle předpovědi mělo pokračovat. 

Na to jsem byl připraven. Když se předpo-
věď nečekaně změnila až večer před star-
tem, utíkal jsem na Expo přikoupit teplé 
rukavice. Bohužel už byly vyprodané. V zá-
vodě jsem pak poté, co mi zmokly oba páry, 
které jsem měl s sebou, výrazně promrzl 
v rukou. Ve druhém depu, kam jsem dora-
zil po 15. místě v plavání jako třetí, jsem ani 
nebyl schopen si rozepnout tretry a vyzout 
se. Rozmrzl jsem až v závěrečném stoupá-
ní na Gaustatoppen a to už bylo pozdě. Na 
úvodních rovinatých 25 kilometrech jsem 
se propadl až na 8. místo.
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Prostudoval jsem si výsledky z předešlých 
ročníků. Všechny dosavadní vítěze Norse-
mana jsem na jiných závodech světové série 
Ironman už někde porazil, takže jsem doufal 
v útok na nejvyšší příčky. Ukázalo se však, jak 
obrovskou roli hrají zkušenosti s místní tratí 
a podmínkami. To je u podobně extrémních 
závodů vždy třeba brát v potaz.

V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM 
SPORTU SE KLADE 
DŮRAZ NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
V posledních týdnech před Norsemanem 
jsem v tréninku přidal více cyklistiky v prud-
kých kopcích a intenzivně jsem se otužoval 
sprchováním ve studené vodě. Všechny 
naše vodní plochy byly na poměry norských 
fjordů v létě bohužel příliš teplé. Hodně mi 
pomohl speciální neopren Thermal Helix 
od Blueseventy, který je určen právě pro 
plavání v ledové vodě.
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JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ? MĚLO 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
Zatímco při většině Ironmanů člověk řeší 
led, který se přidává jak do nápojů, tak si 
jím chladíme i hlavu, tady jsem měl opač-
ný problém. ISODRINX jsem měl v cykli-
stických termolahvích a dolévali jsme ho 
z termosek. Vždy jsem se těšil na to, až si 
o lahev nejprve trochu zahřeju ruce a pak 
i tělesný interiér. Vzhledem k teplotě a vyšší 
spotřebě energie jsem tentokrát také při-
bližně o 20 % zvýšil koncentraci nápoje. Do-
stat do sebe cokoli mimo ENDUROSNACK 
a ISODRINX bylo na kole nemožné.

VYUŽÍVÁŠ PŘI 
ZÁVODECH 
CARBONEX?
Tablety CARBONEX jsou jednotlivě balené 
a mám je při závodech vždy u sebe, větši-
nou už v kapse dresu pod neoprenem při 
plavání. U krátkého závodu to může být 
jednorázová pomoc, u těch delších předsta-
vují příjemnou změnu proti gelům a tyčin-
kám. Sladkou tabletu jednoduše rozkoušu 
v ústech. Dodá rychlou dávku směsi karbo-
hydrátů, vitaminu C, BCAA a dalších ami-
nokyselin a navíc špetku kofeinu. Vše, co při 
závodě využiju, a nic navíc.

ISODRINX 
ENDUROSNACK GEL 
CARBONEX 
BCAA COMPLEX

https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/carbonex-d12473.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/carbonex-d12473.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
O cestě kolem světa jsem snil už jako malý 
kluk, tedy dávno před tím, než se otevřely 
hranice. Něco podobného tehdy vůbec ne-
bylo možné. Kromě toho mě přitahují více-
denní závody a velké logistické výzvy. Takže 
spojení cesty kolem světa s každodenním 

maratonem znělo jako fantasticky strávený 
týden. Zhruba rok a půl trvalo vyjednává-
ní s pořadatelem ohledně mého pozvání 
na tento jinak velmi nákladný podnik, ale 
podařilo se!

TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. PROČ?
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Šlo o naprosto unikátní výzvu. Běželo 
se v teplotním rozmezí od -25 °C do +38 °C, 
postupně jsme překonali asi 20 časových 
pásem, přičemž jsme postupovali méně 
výhodným směrem na východ. Přelety mezi 
jednotlivými maratony byly pokaždé jinak 
dlouhé, únava se kumulovala nejen z běhu, 
ale také z cestování. Měli jsme k dispozici 
vlastní letadlo s business sedadly. Bohužel 
se nedala sklopit úplně vodorovně, takže to 
byl takový pololeh-polosed, ve kterém mám 
vždy problém usnout a spát. Za celý týden 

se mi tak podařilo naspat celkem zhruba 
14 hodin. Jen jednou, před pátým mara-
tonem v Marrákeši, jsme se dostali na pět 
hodin do postele, což mě fyzicky spíš rozho-
dilo. Tělo to pochopilo jako konec čtyřdenní-
ho výkonu a přepnulo do opravného módu. 
Naštěstí po protrpěném africkém marato-
nu a následném dlouhém letu do Dubaje 
pochopilo, že závod pokračuje a v horké 
Dubaji už zase šlapalo naplno.

KDYŽ SE ŘEKNE 
WORLD MARATHON 
CHALLENGE, CO SI 
OKAMŽITĚ VYBAVÍŠ?
Neuvěřitelnou spoustu různých prožitků, 
který ten týden přinesl. Obrovský pocit úle-
vy a spokojenosti, když se mi v závěru po-
dařilo udržet celkově druhou příčku za bez-
konkurenčním Mikem Wardianem z USA.

JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Od začátku zůstalo ve „fight“ módu a první 
4 maratony – mrazivá Antarktida, chladné 
a deštivé Punta Arenas v Chile, horké a vlhké 
Miami a chladný a kopcovitý Madrid ¬ – jsem 
absolvoval podle plánu v průměrném čase 
tři hodiny a udržoval si průběžnou druhou 



69«

pozici. Poté co tělo odmítlo po krátkém spán-
ku v posteli pokračovat, jsem doběhl v Africe 
až šestý na hraně vyčerpání. Poslední dva hor-
ké a vlhké maratony v Dubaji a Sydney už byly 
urputným soubojem o každý metr. Ve hře bylo 
celkově druhé až páté místo. V Sydney už jsem 
každý krok cítil, jako by mě někdo mlátil kla-
divem do holení. Po nepřetržitém sedmnácti-
hodinovém spánku a následné dlouhé cestě 
domů už se ale nohy vzpamatovaly, a dokonce 
jsem si další víkend bez jakýchkoli problémů 
odběhl místní přespolní běh. Při delších zá-

vodech jsem pak ale po celou sezonu začal 
pociťovat problémy se zkracováním hamstrin-
gů a tuhým hýžďovým svalstvem. Nakonec 
jsem jako zdroj problémů identifikoval nároč-
né období, kam zahrnuju cestu na Antarktidu, 
celý závod a let ze Sydney domů. Po celou tu 
dobu jsem buď běžel, nebo seděl/poloseděl 
v noci. Trvalo několik dalších měsíců, než jsem 
se tohoto problému cíleným cvičením a prota-
hováním zbavil.
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CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?

Změny počasí, nedostatek spánku a chy-
bějící denní rutina. Po celý závod jsme 
v podstatě neřešili, kolik je v daném místě 
hodin. Z letiště jsme obvykle jeli na start 
a z cíle zase zpátky na letiště. Takže některé 
maratony startovaly brzy ráno, jiné v pole-
dne nebo večer a poslední v Sydney krátce 
po půlnoci. Prostě jak to vyšlo.
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Všichni jsme tušili, že Mike Warian (5× nej-
lepší ultraběžec USA) bude bezkonkurenč-

ní, ale dál to bylo hodně otevřené. Mezi 
startujícími byl například i americký rekord-
man Ryan Hall, který měl za sebou půlma-
raton zaběhnutý pod 59 minut a maraton 
těsně pod 2 hodiny. Bylo to však krátce 
po ukončení jeho profesionální maratonské 
kariéry a ostré tempo mu zpravidla vydrže-
lo jen do poloviny závodu. Dlouho se držel 
na 3. – 4. příčce, ale nakonec skončil až pátý.
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TRÉNOVAL JSI 
S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Na nejrůznější klimatické podmínky jsem 
zkušenost sbíral po celá léta na všech ostat-
ních dlouhých závodech a byl jsem připra-
ven běžet v hlubokém mrazu i horkém létě. 
Běžeckou kilometráž jsem soustředěně 
navyšoval formou dvou běhů denně. Vždy 

jeden delší volnější, zpravidla ráno, a jeden 
kratší, ovšem rychlejší odpoledne se synem.
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JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ? 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
Velkým problémem bylo načasování jídel. 
Po doběhu do cíle obvykle nebyla moc 
možnost si něco zdravého čerstvého koupit, 
na letištích jsme chodili mimo veřejné gaty 
s restauracemi a obchody a po nástupu 
do letadla a vzletu trvalo „business“ perso-
nálu téměř tři hodiny, než se jídlo objevilo 
na stolku před námi. Naštěstí jsem s sebou 
měl dostatečnou zásobu kaší B4 a tyčinek 
DENUTS, Voltage Cake (nově – VOLTAGE 
EMERGY BAR*), DELUXE a dalších. Jed-
notlivé maratony jsem startoval na Gutar, 
v průběhu pil ISODRINX s přidaným L-Car-
nitinem, tabletami Anticramp (nově – SALT 
CAPS*) a BCAA, co půl hodiny jsem zapíjel 
Endurosnack a hned v cíli 1 – 2 porce RE-
GENERU. Vždy „večer“ jsem si ještě přidával 
další BCAA, L-glutamin a MAGNESLIFE.

NA TENTO BRUTÁLNÍ 
ZÁVOD JSI VYRAZIL 
V ROCE 2019 ZNOVU. 
CO BYLO HLAVNÍM 
DŮVODEM?
Asi měsíc a půl před startem přišlo znovu 
pozvání od pořadatele, abych se opět utkal 
o vítězství s Mikem Wardianem, který tam 
chtěl vylepšit svůj vlastní rekord. Samotné-
mu by se mi do toho martyria po tak krát-
ké přípravě jít znovu nechtělo, a tak jsem 
mu navrhl, ať pozve i syna Filipa do závodu 
na 7 půlmaratonů. Účast otce se synem 
se jim moc zamlouvala, a tak jsme se mohli 
připravovat a vyrazit spolu. To dalo celému 
závodu úplně novou dimenzi a užil jsem 
si ho díky tomu víc než jakýkoli jiný závod. 
V prvním maratonu na Antarktidě jsem si 
užíval Filipovo ohromení tím úžasným pro-
středím. Druhý maraton jsme běželi v Kap-
ském Městě, kde jsem před 19 lety, když 
bylo Filipovi 7 měsíců, vyhrál svého prvního 
velkého Ironmana. A teď jsme tady závodili 
společně!

*poznámka redaktora

https://youtu.be/_4FXHYDxS04?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/denuts-d12464.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/voltage-energy-cake-d12463.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/voltage-energy-cake-d12463.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/deluxe-d13783.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/salt-caps-d16278.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/salt-caps-d16278.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/magneslife-d12529.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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ŘEKNEŠ NÁM, KDY 
UŽÍVÁŠ GUTAR?
Ať už mě čeká mnohahodinová cesta au-
tem za volantem nebo Ironman, GUTAR mi 
vždy pomáhá udržet koncentraci a vyso-
ký výkon po mnoho hodin. Jde o tekutou 
směs látek podporujících pozornost, sou-
středěnost a připravenost vydat ze sebe to 
nejlepší. Jednu lahvičku si dávám zhruba 
30 minut před startem a další podle potře-
by přidávám až v druhém depu před vyběh-
nutím na závěrečný maraton.

DENUTS 
VOTAGE ENERGY BAR 
DELUXE 
ISODRINX 
SALT CAPS 
BCAA COMPLEX 
REGENER 
MAGNESLIFE 
GUTAR

https://youtu.be/_4FXHYDxS04?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/_4FXHYDxS04?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/gutar-energy-shot-d12546.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/denuts-d12464.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/deluxe-d13783.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/isodrinx-d12503.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/salt-caps-d16278.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/magneslife-d12529.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/gutar-energy-shot-d12546.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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MS ULTRA-
MAN HAVAJ 
(2018)
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Závod, který unikátním způsobem krou-
ží kolem celého Big Islandu, vznikl krátce 
po Ironmanovi už v roce 1983 a od té doby 
se tam i na této distanci jezdí v listopadu 
každoročně Mistrovství světa. Už během 
svých startů na Ironmanovi jsem o Ultrama-
novi věděl a velmi mě ty neuvěřitelné dávky 
lákaly. Naplánovat si ale do sezony s více 
než deseti Ironmany a dalšími dlouhými zá-

vody ještě ultramanovský kvalifikační závod 
a následně i samotné mistrovství světa by 
bylo hodně náročné. Poté, co jsem si splnil 
své další převážně běžecké sny, konkrétně 
polární maratony, MDS, WMC a další, při-
šla konečně letos řada i na Ultramana. Na 
únor jsem si naplánoval kvalifikaci na Flo-
ridě, ve které se mi podařilo těsně zvítězit, 
a kvalifikace byla v kapse. Zbytek sezony 
2018 jsem pak věnoval napůl přípravě na Ul-
tramana a napůl novému vytrvalostnímu 
fenoménu – závodům swimrun, které svou 
délkou (MS má 85 km plavání a běhu) byly 
současně i skvělou přípravou na Ultramana.
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TENHLE ZÁVOD SIS 
VYBRAL MEZI DESÍTKU 
NEJLEPŠÍCH?
Triatlonově je to jednoznačně nejvyšší mož-
ná meta v závodech delších než Ironman. 
Jezdí se sice i několikanásobné Ironmany, 
ale to jsou spíše akce, na kterých si účastní-
ci dokazují, že to zvládnou v limitu, a kromě 
EPIC 5 se odehrávají na uzavřených okru-
zích a s absencí spánku. Ultraman vznikl 
tak, že se postupně obkrouží Big Island: 
obeplave se 10 kilometrů z Kony do Keahou, 

následně se objede na kole 147 km první 
den a 276 km druhý den a poté se oběh-
ne 85 kilometrů z Hawi zpět do Kony. Má 
za sebou pětatřicetiletou historii a do listiny 
vítězů se zapsaly i největší triatlonové hvěz-
dy své doby, jako třeba Scott Molina.

KDYŽ SE ŘEKNE 
ULTRAMAN HAWAII, 
CO SI OKAMŽITĚ 
VYBAVÍŠ?
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Těsný a nekonečný souboj o umístění 
až do posledního metru. Na Floridě jsem 
první místo získal po 22 hodinách, přičemž 
jsem vyhrál o 3 minuty, na MS jsem bronz 
uhájil po 23,5 hodinách o těsných 10 minut. 
První třetina každé disciplíny je vždy pod 
kontrolou, druhá už dost bolí a poslední je 
pokaždé absolutní očistec. Každý závodník 
má po celý závod svůj doprovod – při plavání 
na kajaku a poté v doprovodném autě, takže 
jde o sdílené úsilí a sdílený prožitek i případ-
né zklamání nebo radost z úspěchu. Měl 
jsem to štěstí, že jsem v obou startech mohl 
se svým doprovodným týmem sdílet radost.

JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Jde v podstatě délkově o tři Ironmany 
po sobě a únava se samozřejmě kumuluje. 
Takže je potřeba ji řešit už v průběhu závo-
du. Pozávodní únava trvá řádově dvakrát 
déle než po Ironmanu. Hned v cíli každé 
etapy doplňuji REGENER, větší dávku BCAA, 
Omega 3, Antioxidant, Multiminerál. V pití 
iontového nápoje pokračuji až do večera. 
Pokud je možnost, vykoupu se v moři nebo 
jezeře, ale tentokrát jen pár minut na zchla-
zení, a spěchám na masáž a zpět na hotel 
připravit vše na další den. Startuje se vždy 
brzy ráno za rozednění. Kvůli strávení sní-
daně vstávám kolem čtvrté hodiny, takže 
je potřeba spěchat do postele, aby zbylo 
pár hodin na spánek. Ale usnout s rozhi-
covaným tělem po osmihodinové zátěži je 

https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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problém. Po Ironmanu to tak nevadí – mám 
vždy pár dní bez tréninku na to, abych to 
dohnal. Tady je to dost důležité.

JAK DÁVKUJEŠ 
BCCA COMPLEX?
Jsou to esenciální rozvětvené aminokyse-
liny, obohacené o další účinné látky. Pou-
žívám je v období těžkého tréninku a při 
závodech. Při maximálním využití sacharidů 
při výkonu přispívá k navýšení energetické 
bilance paralelním mechanismem. Dáv-

kuji tři kapsle večer před závodem a další 
tři v den závodu. Dvě kapsle si při delších 
závodech vždy vysypu do prvního bidonu 
s Isodrinxem a další beru i v průběhu závo-
du společně se Salt Caps.

JAK BYS NÁM VÍCE 
PŘIBLÍŽIL SALT CAPS?
Vyvážená směs sodíku, hořčíku s vitaminy 
a L-Karnosinem v praktickém balení v kaps-
lích. Dávám si preventivně už večer a ráno 
před startem. Dávkování je silně individuál-
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ní podle toho, jak moc soli ztrácíte v potu. Ti, 
kdo hodně solí jídlo, ho obvykle ztrácejí více. 
Závisí ale i na aktuálních klimatických pod-
mínkách. Určitě je dobré ho otestovat při 
těžších a delších trénincích ještě před zá-
vodem. Do prvního bidonu s Isodrinxem si 
rozpouštím 1 – 2 vysypané kapsle – 1 v chla-
du, 2 v horku. Po zbytek Ironmana mám 
u sebe sáček s dalšími a dávkuji 1 kapsli 
každých 40 – 80 minut (opět podle teploty).

CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 

NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
Výhodou Ultramana je přítomnost dopro-
vodného týmu po celou dobu závodu. Tak-
že lze pružně reagovat na změny počasí 
nebo aktuální situaci. Problémem je spíš 
v průběhu zátěže vše správně vyhodnotit. 
Na každý bidon, gel i tyčinku jsem si fixem 
napsal množství gramů sacharidů i mili-
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gramů sodíku, abych si to mohl v zátěži 
lépe průběžně propočítávat. Ve vodě jsem 
doplatil na nedostatečnou připravenost. 
Očekával jsem, že budu plavat v čase 2:30 – 
2:45 a na paddleboard svého doprovodu 
jsem si nachystal 2,5 litru iontového ná-
poje. Díky souběhu startu s úplňkem byly 
ale protiproudy v posledních kilometrech 
závodu tak silné, že jsem vodu opouštěl 
až v čase 3:13, přičemž iontový nápoj mi 
došel už po dvou a půl hodinách. Tři čtvr-
tě hodiny jsem tak plaval v teplém moři 
bez pití, což se následně nevyhnutelně 
projevilo i na cyklistické části prvního dne. 
Snažil jsem se to dohnat a obvyklou dávku 
Isodrinxu jsem na první tři hodiny cyklisti-
ky zvedl z 1 na 1,5 litru každou hodinu. Tím 
se podařilo deficit trochu snížit. Za běžných 
okolností by tolik tekutin tělo nezpracovalo, 
ale tentokrát to prošlo.

POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Analýzu jsem si samozřejmě udělal. Vě-
děl jsem, že boj o první pětku bude hod-
ně vyrovnaný a díky tomu i otevřený. Ve 
vodě jsem očekával ztrátu kolem 10 minut 
na čelo. Kvůli proudům, které můj lodivod 
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úplně správně netrefil, to nakonec byla 
půlhodina a velké zklamání hned na úvod 
třídenní bitvy. Pevně jsem ale věřil, že po-
kud půjdu dál podle plánu a už neudělám 
chybu, bedna z toho ještě být může. Druhý 
den jsem musel od samého začátku úto-
čit. Hned po startu jsme nastoupali z nuly 
do více než 2000 m n. m. Moji hlavní soupe-
ři žijí v Boulderu a v těchto výškách běžně 
trénují. Já jsem tam očekával citelný pokles 
výkonu, a proto jsem už od úvodu šel napl-
no a do závěrečných pasáží jsem najížděl 
s tříminutovým náskokem. Sice mě zno-
vu dotáhli, ale nebýt této předem určené 
taktiky, asi by mi tam ujeli a musel bych je 
naopak dohánět. Je potřeba být psychicky 

připravený na to, že to bude hodně bolet, 
a moc tomu nepodlehnout. Současně ale 
nelze signály těla zcela ignorovat nebo je 
třeba maskovat léky, jak se často děje. To si 
pak člověk koleduje o vážné problémy.

V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM 
SPORTU SE KLADE 
DŮRAZ NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
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NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
Delší běžecké tréninky mi v posledních le-
tech hodně chybí, protože dávám přednost 
běhání se synem a kvůli jeho věku a za-
měření bývají dlouhé do dvaceti kilomet-
rů. V říjnu jsem se rozhodl skokově navýšit 
objem, což jsem odnesl natrženou šlachou 
na holeni a třítýdenní běžeckou pauzou. 
Naštěstí jsem mohl plavat a jezdit na kole. 

Takže jsem využil přetrvávajícího babího 
léta a v říjnu najezdil v kopcích v okolí Zlína 
celkem 2500 kilometrů, což je zhruba dvoj-
násobek mé obvykle měsíční dávky. V zá-
vodě jsem to poznal, právě cyklistika byla 
tentokrát mou nejsilnější zbraní. Po nucené 
běžecké pauze mi na rozběhání zbyly jen tři 
týdny. Musel jsem být opatrný, protože čas 
na chybu už nebyl. Běh jsem tedy prokládal 
chůzí do prudších stoupání a zařazoval jsem 
ho jen obden. Dostal jsem se na 42. kilome-
tr a noha vydržela, což mi znovu trochu vlilo 
optimismus do žil. Odtrénovaná léta se pro-
jevila a k mému vlastnímu překvapení 
jsem nakonec bez chůze zvládl odběhnout 
celých 85 kilometrů; a noha opět vydržela. 
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V plavání jsem se zaměřil na delší souvislé 
úseky (až 8 km) a hlavně na přivykání na ne-
opren v teplé vodě. Na Havaji je při Ultra-
manu povinný kvůli medúzám. V bazénu to 
bylo hodně náročné, na otevřeném moři to 
nakonec bylo teplotně mnohem snesitel-
nější.

JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ? 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
Téměř 24 hodin závodu znamená dostat 
do sebe zhruba 2700 g sacharidů v průbě-
hu výkonu a podobné množství mezi jed-
notlivými etapami. Dá se říct, že schopnost 
přijímat a zpracovat energii je další disci-
plínou tohoto závodu. Naštěstí je to moje 
silná stránka. Nutrendu pomáhám vyvíjet 
tyto produkty už 20 let a perfektně mi sedí. 
Nemusel jsem tedy řešit, zda to žaludek 
zvládne; jen správně dávkovat.

REGENER 
BCAA COMPLEX 
SALT CAPS

https://www.nutrend.cz/regener-d12505.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/bcaa-complex-d16280.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/salt-caps-d16278.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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JAK TĚ NAPADLO 
ZÚČASTNIT SE PRÁVĚ 
TOHOHLE ZÁVODU?
Jeden z mých někdejších soupeřů na pro-
fesionálních ironmanských závodech Jonas 
Colting ze Švédska se jich účastní už přes 
deset let a několikrát mě lákal na start. Na 
našem trhu zastupuji značku neoprenů, kte-
rá letos začala nabízet i speciální swimrun 
neopren a další produkty. Protože nechci 
někomu prodávat vybavení, které jsem sám 
důkladně neotestoval, uvažoval jsem o to-
mhle typu závodu. Nakonec ovšem roz-
hodlo, že se mi ozval Tomáš Svoboda s tím, 
že hledá parťáka na swimrun. Současně 
visela ve vzduchu kvalifikace na Mistrovství 
světa ve švédském Otillu. Podařilo se nám 
shodnout na dvou volných víkendech, 
ve kterých jsme hledali vhodný delší závod 
k vyzkoušení tohoto nového sportu. V červ-
nu jsme objevili závod ve Francii, kde se v so-
botu konal sprint na 11 km a v neděli dlouhá 
trať na 42 km. Přihlásili jsme se na oba dny 
a po sobotním testu vybavení a spolupráce 
jsme pokračovali i nedělním dlouhým závo-
dem, ve kterém jsme k vlastnímu překvape-
ní nakonec vybojovali mezi 320 páry druhé 
místo. Hlavně nás ale nadchla kombinace 
plavání a běhu. Plave se v trailových mara-
tonkách a běží se v neoprenu. Odpadá tedy 
převlékání a tím i nutnost využívat depa. 
Všechno, co máte u sebe na startu, musíte 
přinést až do cíle.

Ve vlastním závodu se může střídat třeba 
50 běžeckých a plaveckých úseků za sebou. 
Přeplavete jezero a doběhnete k dalšímu, 
které zase přeplavete. Nebo naopak přebíhá-
te ostrovy v moři a plavete mezi nimi. Mů-
žete použít i packy a pull buoye, ale nesete 
si vše i při běhu. Závodí se vždy ve dvojicích, 
takže je dobré najít si vyrovnaného parťáka 
pro obě disciplíny, což je nejčastější limit 
účasti. K našemu překvapení nám týden 
po Francii přišlo pozvání na MS do Švédska. 
Porazili jsme tam totiž několik kvalifikova-
ných dvojic. K dalšímu testu jsme si vybrali 
srpnový závod ve Švédsku na 37 kilometrů 
a v tom už se nám podařilo těsně zvítězit, 
opět před trojicí kvalifikovaných dvojic.

TENHLE ZÁVOD JSI 
ZAŘADIL MEZI DESET 
NEJLEPŠÍCH. PROČ?
Podobně jako je Havaj Mekkou Ironmanů 
a Ultramanů, je Otillo (ve švédštině „z ostro-
va na ostrov“) rodištěm swimrunu. Závod 
vznikl ze sázky, zda je možné vlastními sila-
mi překonat množství skalnatých ostrovů 
v Baltském moři jižně od Stockholmu. Dnes 
jde o nejrychleji rostoucí multisport na svě-
tě a na MS se kvalifikuje jen 170 nejlepších 
dvojic z kvalifikačních závodů rozesetých 
po celém světě. Svou délkou (75 km – cel-
kem 10 km ve vodě a 65 km běhu) a nároč-
ností je Otillo jedním z nejtěžších swimrun 
závodů na světě.
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KDYŽ SE ŘEKNE 
OTILLO, CO SI 
OKAMŽITĚ VYBAVÍŠ?
Úžasnou přírodu a skály na neobydle-
ných ostrovech, přes které jsme se často 
škrábali po čtyřech a málokdy bylo možné 
se opravdu pořádně rozběhnout. Skvěle 
šlapající souhra a vzájemná podpora v těž-
kých chvílích závodu. Úžasnou atmosféru 
na startu i v cíli.

JAK TĚLO REAGOVALO 
NA TUHLE ZÁTĚŽ?
Regenerace po swimrunu bývá o hodně rych-
lejší než u podobně dlouhého triatlonu nebo 
ultramaratonu. Běžecké úseky bývají kratší 
(od 100 metrů do 21 kilometrů) a jsou proklá-
dané plaveckými, při nichž si nohy odpoči-
nou. Navíc se běhá většinou po trailech, kde 
nohy trpí méně než na asfaltu. Výjimkou je 
právě MS, kde je hodně úseků po skalách, ale 
ty jsou profilově tak náročné, že zase nejde 
o velké nárazy jako u ostrého běhu po asfaltu.
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CO BYLO NA TOMHLE 
ZÁVODĚ PRO TEBE 
NEJTĚŽŠÍ? POČASÍ, 
PSYCHIKA, MOTIVACE, 
VYLADIT STRAVU, 
OBLEČENÍ?
Měli jsme za sebou jen tři závody, zatímco 
soupeři několik desítek. Takže jsme nejvíce 

zaostávali v logistice. Ve vhodném načasování 
vysvlékání horního dílu neoprenu, při kterém 
se přetahuje i tílko s číslem. V nasazování 
a sundávání čepice, brýlí, pacek…, tak aby-
chom u toho běželi rychle v terénu. V umístě-
ní gelů a pití na tělo tak, abychom vše ne-
poztráceli a současně to bylo v pravou chvíli 
po ruce. Občerstvovačku potkáte třeba jen 
jednou za dvě hodiny, navíc se plave v moři 
a bylo neobvykle horko. Nakonec jsme slibné 
umístění v první desítce ztratili v posledním 
20 kilometrů dlouhém běhu, kdy jsme ve vel-
kém horku neměli co pít, protože jsme vše 
nestihli včas naplnit a někam umístit.
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POSILOVAL JSI 
NA TENHLE ZÁVOD 
NĚJAK PSYCHICKY? 
DĚLAL SIS ANALÝZU 
SOUPEŘŮ?
Zde jsme naopak o nejlepších světových 
párech moc přehled neměli, takže jsme si 
udělali důkladnou analýzu výsledků těch 
největších světových závodů. Při srovnání 

s dvojicemi, které jsme porazili ve Francii 
a ve Švédsku v přípravných závodech, to 
vypadalo na reálnou šanci bojovat o první 
dvacítku. To se v závodě nakonec i potvrdilo. 
Po úvodním krátkém běhu šlo do nejdelší 
– 1700 metrů dlouhé – plavecké části prak-
ticky celé startovní pole pohromadě. Bylo 
prakticky nemožné se v té vřavě držet těsně 
u Tomáše, ale díky velkým packám se mi da-
řilo držet tempo čelní skupiny a snažil jsem 
se průběžně držet oční kontakt s Tomem, 
který plaval na druhé straně této skupiny. Ke 
konci se mi pak podařilo skupinou probojo-
vat až k němu, takže na břeh už jsme vybíha-
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li spolu. Pokud se to tedy dá nazvat během. 
Spíše to připomínalo lezení po skalách, a jak 
jsme během přebíhání/přelézání dalších 
ostrovů zjistili, moc běhu po trailech, kde by 
se dalo dostat do tempa, nás nečekalo. Ve 
vodě jsme na soupeře spíše trochu získávali, 
v technických pasážích naopak pravidelně 
ztráceli. Přesto se nám dlouho dařilo bojovat 
o pozice v první desítce. Nejvíce jsme si slibo-
vali od 20 km běhu, kde se bohužel naplno 
projevila nahromaděná dehydratace a ener-
getický deficit. Nastal tedy bolestivý propad 
na 13. příčku, kterou už jsme pak silou vůle 
udrželi až do cíle.

V SOUČASNÉM 
VRCHOLOVÉM SPORTU 
SE KLADE DŮRAZ 
NA SPECIFICKÉ 
ZATÍŽENÍ A TRÉNINK 
NA KONKRÉTNÍ 
ZÁVOD. TRÉNOVAL 
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JSI S OHLEDEM 
NA TENHLE ZÁVOD?
V tréninku jsem se zaměřoval právě na běh 
v neoprenu nebo alespoň neoprenových 
šortkách a plavání s packami, pull buoyem 
a maratonkami. Střídal jsem 200 – 400 me-
trů dlouhé plavecké úseky s 1 – 2kilome-
trovými úseky běhu s důrazem na vstup 
do vody a opouštění vody na těch nejméně 
vhodných místech. Společné tréninky s To-
mem bohužel nevyšly žádné, protože nás 
dělí 300 kilometrů a o víkendech jsme měli 

každý své vlastní závody. Při závodě se plave 
ve vodě o teplotě kolem 13 °C, bohužel v létě 
nám chyběla příležitost otužovat se na pla-
vání ve studené vodě, tak jsme to nahrazo-
vali alespoň každodenní ledovou sprchou.

JAK DŮLEŽITOU ROLI 
HRÁLO PŘI ZÁVODU 
STRAVOVÁNÍ? 
NĚJAKÁ SPECIFIKA 
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OPROTI JINÝM 
ZÁVODŮM?
Občerstvovaček je velmi málo a nabízejí 
jen pití. Nalít si ho musíte do vlastní nádob-
ky, kterou nesete s sebou – do skládacího 
kelímku nebo plavecká čepice. Od startu si 
tedy podle délky závodu nesu plnou kapsu 
ENDUROSNACKŮ, MAGNESLIFE a sáček 
se solnými tabletami. Plus skládací lahev 
na pití, kterou je možné doplnit na občers-
tvovačce a vzít s sebou, třeba strčit někam 
pod neopren.

UŽÍVÁŠ MAGNESLIFE 
I JINDY NEŽ BĚHEM 
ZÁVODU?
Magneslife liquid je tekutá forma hořčíku 
v organické formě obohacená o vitamin 
B6. Jde o skvělou prevenci křečí při závodě. 
Před závodem si vždy po 3 – 4 večery dá-
vám jednu ampuli večer před spaním. Vy-
tvoří se tak dostatečná zásoba hořčíku pro 
celý závod. Používám ho i v období výraz-
ného tréninkového objemu nebo intenzity. 
Navíc se po hořčíku skvěle usíná.

https://youtu.be/-cLqzjOlmv4?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://youtu.be/-cLqzjOlmv4?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/magneslife-d12529.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
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https://youtu.be/-cLqzjOlmv4?utm_source=ebook&utm_medium=video&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/magneslife-d12529.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/endurosnack-d12443.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek
https://www.nutrend.cz/salt-caps-d16278.htm?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=vabrousek


JAK JSTE SE S PETREM SEZNÁMILI?

Byli jsme spolužáci na gymnáziu a po počá-
tečním zděšení z toho, jaký je Petr šílenec, 
to postupně přerostlo ve více než vzájemné 
sympatie…

PETR SÁM ŘÍKÁ, ŽE RODINA JE NA PRVNÍM 
MÍSTĚ. DAŘÍ SE MU TO PLNIT I PŘI 
TAKOVÉM SPORTOVNÍM NASAZENÍ?

Opravdu to tak je a vždy jsme měli přednost 
před stanoveným tréninkovým programem. 
Myslím, že si z toho důvodu už hodně let ani 
žádný pevný plán nesestavuje a prostě tré-
nuje podle toho, kdy to časově nejlépe vyjde. 
Běhá už téměř výhradně s Filipem a na plavá-
ní už minimálně jednou týdně jezdíme všichni 
společně. Kdykoli závodí v destinaci, kterou 
bychom rádi navštívili všichni, tak si z toho 
uděláme společnou dovolenou. Takto jsme 
se podívali nejen po celé Evropě, ale třeba 
i do Mexika a několikrát do USA. S Filipem 
letos společně obletěli dokonce všech sedm 
kontinentů, včetně Antarktidy. 
 
 

JE ZNÁMO, ŽE DCERA VĚRKA (* 2011) 
A SYN FILIP (* 1999) JSOU VELMI SPOR-
TOVNĚ NADANÍ. FILIP DOKONCE 
S PETREM ABSOLVOVAL WORLD 
MARATHON CHALLENGE V POLOVIČNÍ 
DISTANCI. CHTĚLA BYSTE, ABY 
SE VĚNOVALI SPORTU PROFESIONÁLNĚ?

Jsem ráda, že jim jde příkladem a že se oba 
rádi hýbou. Filip si vybral hlavně běh a lezení, 
Věruška by nejraději dělala úplně vše od pla-
vání přes lyžování až po gymnastiku. Profesio-
nální sportovci z nich určitě být nemusí. Bu-
deme rádi, pokud je bude zdravý pohyb bavit 
celý život.

VĚRA 
VABROUŠKOVÁ
MANŽELKA



VÍME, ŽE PETR JE VYNIKAJÍCÍ SPORTOVEC, 
ALE JAKÝ JE TATÍNEK PRO DOSPÍVAJÍCÍHO 
MUŽE?

Lepšího bych si těžko mohl přát. Trávíme spo-
lu hodně času každý den a nikdy mezi námi 
nevznikly žádné rozpory. Vždy mě podporoval 
v tom, co mě zrovna bavilo, ať už to byla ast-
ronomie, programování nebo později sport. 
Běhat jsem s ním začal až v 15 letech, kdy jsem 
se sám rozhodl, že mě běh hodně baví, a řekl 
jsem mu to.

O rok později mě zaujalo sportovní lezení, 
a tak si se mnou udělal kurz instruktora, abych 
se mu mohl naplno věnovat. V poslední době 
jsme se výkonnostně natolik potkali, že už 
jsme si společně ve dvojici střihnuli třeba 
Horskou výzvu v Jeseníkách, World Marathon 
Challenge nebo závody swimrun.

Společně také vyvíjíme iOS aplikace. Mou nej-
větší vášní je kódování a programování. Taťka 
řeší funkcionalitu a já to převádím do kódu. Už 
nám běží například aplikace Swimrun World 
pro hledání ideálního partnera do společného 
závodu. Máme tam registrovány swimrunnery 
z 18 zemí. Dokončujeme také aplikaci Runny 
pro běžce s ojedinělými funkcemi a chystáme 

aplikaci pro hledání parťáků do triatlonových 
štafet…

JE ZNÁMO, ŽE BĚHÁTE A JDE VÁM 
TO SKVĚLE. KDO JE VAŠÍM VZOREM 
A PROČ?

Možná to bude znít neuvěřitelně, ale je to můj 
taťka. To, jak se orientuje v životě a jak doká-
že být za všech okolností pozitivně naladěn. 
V lezení mě pak fascinují třeba výkony Adama 
Ondry a Alexe Honnolda.

CHTĚL BYSTE SE SPORTEM ŽIVIT NEBO 
MÁTE JINÉ PLÁNY?

Do profesionálního sportu se nehrnu. Vybral 
jsem si vytrvalostní běh a tam je to v konku-
renci afrických běžců dost neperspektivní. 
Raději si užívám závody, které mají super 
atmosféru a tratě. V poslední době mimo sa-
motný běh, třeba swimrun. Do budoucna mě 
lákají hlavně tratě ultra. Živit se ale chci určitě 
programováním. To je aktuálně má největší 
vášeň.

FILIP 
VABROUŠEK
SYN



JAKÝ JE TVŮJ TAŤKA? CO S NÍM 
NEJRADĚJI DĚLÁŠ A CO MÉNĚ RÁDA?

Nejlepší! Nejraději mám, když mě různě 
hází do vzduchu a točí se mnou nad hla-
vou. Nejsem moc ráda, když je někde pryč.

JSI TAKY TAKOVÁ SPORTOVKYNĚ JAKO 
TVŮJ BRATR FILIP A TAŤKA? CO MÁŠ 
NEJRADĚJI?

Ano! Nejraději jezdím na kole, běhám 
a dělám gymnastiku. Baví mě i lyžování, 
bruslení, lukostřelba, tancování a lezení 
po skalách...

CO BYS CHTĚLA DĚLAT, AŽ BUDEŠ 
VELKÁ?

Doktorku.

VĚRUŠKA 
VABROUŠKOVÁ
DCERA
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