
Běh V mrazu? Radši [e, Spíš béŽky
ElitníatIetl<a v hodoníns|<ém regionu Jana
l(adIecová odmítá běhat v silnych mrazech.
Na zdravotn ( rizika Upozor uj ítal<é léI<a i.

MIcHAELA MUNznnovÁ

Hodonínsko Teploty naď
nulbu jsou na teploměru k vi-
dění v poslednÍch dnech jen
zŤíďka. Pokud vťrbec. Většina
lidÍ proto omezuje pohyb ven-
ku pou zenapovinnou cestu do
práce a zpét.

Jakym zprisobem Se však ve
velh ch mrazech p ipravují
na sezonu Sportovci? P estoŽe
některé nadšence od pravi-
delného tréninku neodrazuje
ani kruty mráz, jedna z nej-
známéjŠích atletek v hodo-
nÍnském regionu Jana Kadle-
cová má jasno: zďravi mo-
mentáIně postavila p ed spor-
tovnÍ vykon.

,,Teď moc netrénuju, venku
'jsem byla jen na horách na ly-
Žich. Jinak jpem byla jeden-
krát nabéŽícÍm páse a plavat,
ale ven v tak velkychmrazech
vribec nechodím," rÍká Ka-
dlecová, pro nilŽ je ideální tep-
lota k tréninku asi o t icet
stupn vice, neŽjaké Se na rtu-
tích teploměr objevují v po-
slednÍch dnech. ,,Mám ráda
teplo, takŽe nejlépe kdyŽ je tak
kolem dvaceti,'' pokračuje.

Tvrdí, Že některÍ muŽi,
včetně jejiho manŽela, vybi-
haji klidně i do mrazu. ,,Kďyž
je kolem minus osmi, 'neděIá
mu to problém,'' vypráví.

Léka ka Barbora Zuchová
však upozorriuje, Že mnohdy
mriŽe jÍt o hazard s vlastním
organismem. \

,,KaŽďy sportovec by měI
nejd Íve zváŽtt, je-li trénink v
tak velké zimé nutny. JestliŽe
uŽ vyrazí, rozhodně by neměI
zanedb at r ozcvičku, bez nÍŽby

mohlo dojÍt kvážnému irazu,
a drileŽité je i teple se obIéct,
aby nedošlo k nachIazeni
Šlach,'' upozor uj e Zuchov á.

Kadlecová souhlasně p i-
kyvuje. ,,KdyŽ bude mrznout
treba t i t dny, tak prostě ne-
budu trénovat. Pot ebuju byt
zďravák dětem a do práce, to je
pro mě to hlavní. V běhu mi nic
neuteče,''minÍ Kadlecová.

Podle Zuchové jsou p i
sportovánÍ venku v zimě nej-
více zatéŽovány dychací cesty
a krevní oběh. ,,Velká zátěŽ
však padá i na celou svaIovou
soustavu, která je v mrazech
namáhánavíce neŽ běŽně. Ja-
ko variantu pohybu venku
bych doporučila t eba béžky,
kde se tak nezatéŽujÍ šlachy,''
radí Zuchová netrpěIiv: m
sportovn Ím nadšencrim.

Zár ov e p izn áv á, Že pr o at-
Iety z letitymi ?kušenostmi a
tisÍci odběhanymi kilometry v
j akémkoliv počasí nemus ibyt
trénink aŽtolik rizikov:i.

,,Samoz ejmě záIeŽí i na
tom, jak velká je zimd, d také
na kondičce dotyčného. Ně-
kte í vrcholoví sportovci jsou
na tak krutou zimu zvyklí a
nedělá jim problém jít si za-
trénovat. Pro jejich tělo uŽ to
však aŽtak velká zátěŽ není,''
vyjmenovává Zuchová jedin-
ce' pro které zimaneznamená
p Íliš velké omezenÍ.

Podl'e jejích slov by se však
jakémukoliv běhánÍ venku,
p i teplotách poď nu-
Iou, měli vyvarovat
ti, kte Í jsou jen re-
kreačnimiběŽci.
Více spoltu na volÍu zonRVÍ. Hodonínskí atletka Jana Kadlecová si užívá běh daleko více v tepl ch měsícíCh. Jeií

manžel Petr Kadleg však neváhá vyrazit na trénink i v tuh ch mrazech. Foto: DenílíLibor Kop| 4\ '2''1e4t
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