
46

Půlmaraton za 1:30? 
Trénink musí mít systém
TEXT: JAN PEŠAVA, DRŽITEL ČESKÉHO REKORDU V PŮLMARATONU
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Jako ideální bych doporučoval pět 
dní v týdnu běžecký trénink, jeden 
den aktivitu jako plavání, lehce kolo, 
v zimě lyže. Poslední den volno. 
Důležité je pravidelně před a po 
tréninku absolvovat protahovací 
a kompenzační cvičení spojené 
s pravidelným posilováním břišních 
a zádových svalových partií. 

Při tvorbě plánu jsem vycházel 
z toho, aby trénink netrval více 
než dvě hodiny, protože v dnešní 
uspěchané době si každý nemůže 
dovolit více volného času. Prosím 
také o shovívavost v případě, že se 
tohoto plánu budete držet a zavaříte 
se, zraníte se, popřípadě nesplníte svůj 
cíl. Snažil jsem se jej sestavit 
s nejlepším vědomím a svědomím. 
Trénink je pro kategorii sportovně 
zkušených v rozmezí 20-50 let, 
rozhodně ne pro začátečníky. Při 
korekci rychlosti a objemů lze použít 
pro každého, jen ženy a dívky by měly 
počítat s tím, že mívají oproti mužům 
tepovou frekvenci nepatrně vyšší. Před 
začátkem přípravy je rozhodně dobré 
si dát test, popřípadě funkční vyšetření 
u odborného lékaře, a zjistit si úroveň 
tepové frekvence vůči tempu. 

Co se týče mých vlastních zážitků 
s půlmaratonem, těch mnoho není 
– běžel jsem pouhé tři, z toho jeden 
tréninkově. Na dva zbývající 
– v Saint Denis v roce 1996 za 1:02:00 
a o rok později v Košicích za 1:01:31, 
které jsou zároveň dvěma nejlepšími 
českými časy, jsem se velmi pečlivě 
připravoval a každému jsem opravdu 
obětoval tři měsíce přípravy. 

Proto mne dneska udivují ti, kteří 
běhají půlmaratony s dvoutýdenní 
pauzou. Pro mne zůstal půlmaraton 
a v podstatě i maraton jako něco, před 
čím je nutno mít respekt a pokoru. 
Podle mne tedy dva do roka pořádně 
a dost. Myslím si, že se běžci jinak 
sami ubírají o dobrý výkon, až v řádu 
minut. Druhou stranou mince je, že je 
zde velká nabídka závodů a tím pádem 
i nabídka obživy a odolat tomuto 
tlaku asi nejde. Pro „špičkové běžce“ 
však aktuální počet půlmaratonů není 
vůbec dobrý a troufl  bych si použít až 
slovo likvidační. 
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CHCETE SE POSUNOUT VÝKONNOSTNĚ 
KUPŘEDU A DÁT PŮLMARATON ZA 1:30? 
TO ZNAMENÁ TEMPO 4:17 NA KILOMETR, 
COŽ SE NEDÁ ZABĚHNOUT JEN TAK Z „VOLEJE“ 
A VYŽADUJE TO SYSTEMATICKÝ TRÉNINK. 
TO PLATÍ I PRO PRAVIDELNĚ SPORTUJÍCÍ 
BĚŽCE. PŘÍPRAVA K PŮLMARATONU BY MĚLA 
TRVAT CÍLENĚ MINIMÁLNĚ TŘI MĚSÍCE - PRVNÍ 
VĚNOVAT OBECNÉ VYTRVALOSTI, DRUHÝ 
TEMPU A TŘETÍ VYUŽÍT NA ROZZÁVODĚNÍ 
A DOLADĚNÍ. 
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Svůj první půlmaraton jsem absolvoval 
pod ochrannými křídly svého 
kamaráda Roberta Štefk a, který mi 
v tomto závodě hodně psychicky 
pomohl. Určitě však vrcholem bylo 
MS v Košicích, kde jsem doběhl na 
16. místě a jako třetí Evropan. 
Na tento závod jsem jel velice dobře 
připraven a vyladěný. Týden předtím 
jsem běžel Běchovice za 28:56 v sólo 
závodě a zadrženě. Druhý v pořadí byl 
tehdy Jirka Hnilička se ztrátou více než 
jedné minuty. 

Před Košicemi jsem si nekladl žádné 
velké cíle, jen jsem chtěl běžet to, 
na co mám. V každém případě prvním 
úkolem bylo nepřepálit začátek. První 
kilometr jsem běžel za 2:55, nikam 
jsem se nehnal a byl jsem někde okolo 
80. místa. Asi na třetím kilometru 
jsme se dali do kupy s Robertem 
a běželi jsme ještě se Stefanem 
Baldinim, mým vrstevníkem, který 
přede mnou fi nišoval již na MSJ 
v roce 1990 a později se stal 
olympijským vítězem v maratonu. 

Pět kilometrů bylo za 14:35 a pohybovali 
jsme se okolo čtyřicátého místa. 
Desítka byla za nějakých 29:15 
a po 12 kilometrech jsme postupně 
začali dobíhat první odpadlíky. 
Na 15 kilometrech zrychlil Stefano, 
Robert odpadl a já jsem pouze držel 
tempo na mezičas 43:45. Postupně 
jsem dobíhal další a další. Nakonec 
z toho bylo 16. místo na MS a český 
rekord. 

Vím, že samochvála smrdí, ale zpětně 
se musím pochválit: V tomto závodě se 
mi podařilo skloubit nejenom fyzickou 
formu, ale i určitou psychickou sílu 
a trpělivost. V paměti mi závod 
uvízl jako den, pro který se vyplatí 
trénovat a snášet tvrdou zátěž. Mix 
pocitu skutečného prodání toho, co se 
natrénuje, a určité vnitřní spokojenosti 
se nedá jen tak vylíčit, ten si musí 
každý běžec prožít.  

Do dneška mne velmi mrzí, že jsem 
nevyužil nabídku a pět týdnů poté 
nestartoval na maratonu v New Yorku, 
mohl z toho být zajímavý výsledek. 
Později už jsem to nestihl ze 
zdravotních důvodů. 

Při rozvoji obecné vytrvalosti postupujte v následujícím týdenním 
cyklu. Doporučuji rozvíjet si srdeční činnost a vůbec se nenervovat 
a nezatěžovat tempem.

PO:  rozklus 2 km, rozcvičení + ABC, 12 km do max TF 160, 10 x 100 m 
 MK rovinky lehce na uvolnění místo výklusu 

ÚT:  15 km do 150 TF

ST:  rozklus, rozcvičení, 4 - 5 x 2 km max do TF 165, MK 3 minuty, výklus 

ČT:  jiný sport 

PÁ:  rozklus 2 km, rozcvička, ABC, 12 – 15 km max do 160 TF 

SO:  20 km volný běh do 140 TF – běžet pro radost 

NE:  volno 

Po druhém týdnu lze postupně přidávat zátěž, z 12 km přejít 
v pondělí na 14 – 15 km a v pátek navýšit TF na max. hodnotu 165 – 175. 
V úterý a v sobotu nechte vzdálenosti a TF na ustálené hodnotě. 

Pokud se chcete zodpovědně připravit, je dobré v tomto období 
nezávodit a soustředit se pouze na vlastní trénink a udržení 
zdravotního stavu. Nerozptylovat se večírky, plesy atd. 

 Na každý trénink musíte jít s chutí. Pokud se do toho člověk
 nutí, nemá to smysl.

 Při běhu je důležité vnímat vše kolem (přírodu, vůně, počasí, 
 výhledy). Pomáhá to pročistit hlavu a trénink je lépe stravitelný.

 Zbytečně tréninky neurychlujte, držte se stanoveného plánu.

 Dejte na svůj pocit. Když jste unavení, dejte si volno, nebo
 lehký klus.

 Dodržujte životosprávu a pitný režim.  

 Vyvarujte se stereotypu. Je nádherné běžet jen tak po louce
 a hledat nové cesty! 

ŠEST RAD K TRÉNINKU

PRVNÍ MĚSÍC
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První týden v druhém měsíci je potřeba se zaměřit na rozvoj tempa. Na prvním tréninku by bylo 
dobré si synchronizovat TF s tempem, to znamená absolvovat trénink na rovném, relativně přesném 
okruhu nebo atletické dráze a podle toho si korigovat rozvoj tempa. 

Po pondělním tréninku je potřeba popřemýšlet a provést vyhodnocení. Ano, běhal jsem po 4:20, 
maximální tep jsem měl do 170 TF, mám dobrý základ se rozvíjet dál, nebo jsem na tom lépe, běhal 
jsem na nižší tepové hladině a tempo si nastavit např. na 4:10. Nebo obráceně a začínat na 4:30. 
Důležité je v tomto okamžiku vědět, jak na tom jste, a podle toho nastavit rozvoj tempa. Vycházím 
z tempa 4:20.

PO:  rozklus, rozcvičení, ABC, 4 x 2 km 4:20 na jeden km, ale max. do 170 – 175 TF, 10 x 100 m rovinky.
 Analýza. 

ÚT:  rozklus, rozvička, 14 km max. do 160 TF (4:40 – 4:30), místo výklusu 10 x 100 m rovinky

ST:  rozklus 6 km, 15 x 200 m do kopce rychle, ale uvolněně, výklus 3 km 

ČT:  volno 

PÁ:  rozklus, rozcvičení, ABC, 5 x 2 km do 175 TF MK 3 min (4:20 – 4:10)

SO:  volný běh 20 – 22 km do 140 TF 

Další týden v pondělí obměna, místo dvou kilometrů zařadit 15 x 400 m v rychlejším tempu cca 
1:30 – 1:40 s MK 400 m. Takto pokračovat až do středy čtvrtého týdne. V sobotu nebo neděli si 
naplánovat závod, nejlépe na 10 km, a otestovat si výkonnost na reálném závodě. 

To znamená ve čtvrtek volno a v pátek jenom lehké rozběhání. Den po závodě lehký výklus do 
18 km. Pak by mělo nastat období cca 10 dnů, kdy by se mělo trochu přidat. Možno proložit závodem 
(ne však delším než 12 km) a ten brát jako dobrý trénink. 

ÚT: rozklus, rozcvičení, ABC, 
 6 x 2 km do 175 TF, 10 x 100 m rovinky 
 místo výklusu (4:20 – 4:10)

ST: rozklus 15 km do 155 TF, výklus (4:40)

ČT: rozklus 5 km, 15 x 200 m do kopce
 s meziklusem 

PÁ: volný výklus 12 km 

SO: tréninkový závod nebo 12 km do 165 TF
 s rozcvičení + výklus 

NE: volný běh do 20 km 

PO: volno 

ÚT: rozklus, rozcvičení, 15 x 400 m 
 s MK 400 m 1:30 – 1:40, 
 výklus 

ST: rozklus, rozcvičení, 12 km do 165 TF,
 10 x 100 m rovinky 

ČT: volný běh do 15 km 

PÁ: volno 

SO: rozklus, rozvičení, ABC, 3-2-3-2-3 km 
 do 175 TF, výklus (4:20 – 4:05)

NE: rozklus, rozcvičení, 15 km do 160 TF
 (4:40 - 4:30)

PO: volný běh do 18 km do 140 TF 

ÚT: volno 

ST: rozklus, rozcvičení, 15 x 400 m 
 s MK 400 m 1:30 – 1:40, 
 výklus

ČT: volný běh do 10 km 

PÁ: rozběhání 

SO: závod max do 10 km 

NE: volný běh do 10 km

PO: volno 

ÚT: rozklus, rozcvičení, 5 x 2 km do 170 TF, 
 10 x 100 m jako rovinky (4:10)

ST: rozklus, 12 km do 160 TF, výklus 

ČT: volný výklus do 8 km, lehce na pocit, rovinky 

PÁ: rozcvičení 

SO:  půlmaraton 

DRUHÝ MĚSÍC

TŘETÍ MĚSÍC

Legenda: TF – tepová frekvence, MK – meziklus, ABC - běžecká abeceda 
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