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rozhovor

5x mistryně ČR v maratonu 2x v půlmaratonu, matka 
3 dětí, trenérka v MK Seitl Ostrava a organizátorka 
Ostrava City Marathonu v jednom.
Závodit začala až po třicítce, a to v době, kdy už měla tři 
malé syny. Přesto se rychle prosadila do české běžecké 
špičky a už dva roky po svém prvním maratonu získávala 
mistrovské medaile. V roce 2013 pak v Praze zaběhla čas 
2:36:44, který je dodnes šestým nejrychlejším českým ma-
ratonem všech dob, a o rok dříve by jí zřejmě stačil k no-
minaci na OH v Londýně. 

Od té doby se olympijské limity hodně zpřísnily, ale ani 
ona nijak nezpomaluje. Loni si zlepšila osobák na desít-
ku a letos, i přes covidová omezení, vyhrála řadu závodů 
včetně slavného Košického maratonu. O životní běžecké 
cestě jsem si povídala s Petrou Pastorovou. 

K závodnímu běhání ses oproti ostatním dostala 
docela pozdě, až po třicítce, kde jsou ale skutečné 
kořeny tvé vytrvalosti?
Vytrvalostní základy jsem nabrala v době, kdy jsem běhala 
na vlak do školy na druhém stupni. Tam to byl doopravdy 
každodenní trénink. S  bráchou jsme jezdili do vedlejší 
vesnice a každé ráno jsme pravidelně nestíhali vlak. Takže 
každý den to byl fakt sprint a ne krátký. Byl to necelý kilák 
a půl, si myslím, musím si to jít někdy změřit… :-)

Tak to není úplně krátká vzdálenost. 

Jojo, navíc ten kilák a půl s aktovkou na zádech byl dost 
výživný a ještě stupňovaný, protože ten vlak už byl jaksi na 
kopci za námi, takže to byl i adrenalin, jestli ujede, nebo 
neujede. Dneska by to pro mě byl stupňovaný trénink. 

A běhu ses jinak speciálně nevěnovala?
Mě z tělocviku bavilo vždy cokoliv, ale nic jsem nedělala 
závodně. Pohyb mě bavil, pocházím z  vesnice, takže to 
byl vlastně všechno přirozený pohyb, což si myslím, že 
v dnešní době dětem hodně chybí. 

A pak ses k běhání vrátila až po dětech? 
Myslím si, že v  roce 2011, to jsem běžela 100 km, to byl 
v podstatě můj první závod na republikové úrovni. 

Takže maraton přišel až po první stovce? :-)
Maraton byl i předtím, ale to nepočítám, protože to bylo 
tady v Ostravě na lokálním závodě. 

„První maraton? Potřebovala jsem se 
hlavně zničit“

A jaký byl tedy ten první maraton? 
Ten byl opravdu vtipný. Trénink na něj jsem neměla, 
protože jsem chodila běhat při dětech, zrovna když mi to 
vyšlo. Šla jsem do lesa, abych si vyčistila hlavu. A když na 
to vzpomínám, tak mi to přijde hrozně úsměvné, protože 

je pravda, že jsem v té době ani pořádně nevěděla, kolik 
ten maraton měří. První maraton byl pro mě spíš hec, ten 
den jsem se snažila trochu se zničit. 

Proč ses potřebovala zničit? 
Protože jsme ten den měli jít s manželem na obecní ples. 
V  té době jsme tancovali se skupinou mladších, kteří 
tancovali závodně. To se zdá, ale taneční trénink, když se 
dělá opravdu několikrát za týden, tak je hodně výživný. 
Je to super na střed těla, na koordinaci pohybů a  je to 
velmi namáhavá disciplína. No a  s  manželem jsme se 
začali pomalu dostávat do střetu, kdy já jsem to možná 
brala o něco vážněji a manžel více pro zábavu. Takže jsem 
ho trochu „tlačila“, ale v   tanci je to více o vedení muže. 
Tím pádem jsem věděla, že když nebudu unavená, tak to 
večer dopadne hádkou. Napsala jsem na internet slovo 
„maraton“, které mi znělo, že by mě mohlo unavit a vyjel 
mi maraton v Třebovicích. 

Tenkrát jsem fakt nevěděla ani to, jak dlouhé to bude. 
Jen jsem si říkala, že to určitě bude dostatečně unavující. 
Navíc jak jsem to nebrala moc vážně, tak jsem na běh 
měla boty, které jsem později zjistila, že byly asi boty na 
basket. Kotníčkové boty ze supermarketu. 

A co sis vzala na ten maraton? 
Říkala jsem si, že na maraton by to asi chtělo něco lepšího, 
tak jsem popadla nějaké botasky od syna – kožené 
prestige. :-D 

A jak jsi dopadla? 
To je doopravdy vtipná historka. Přijela jsem na závod 
a stál tam nějaký pán. Později jsem zjistila, že to byl Otto 
Seitl, předseda klubu MK Seitl. Tehdy jsem ho vůbec 
neznala. Na registraci jsem popadla číslo a vůbec jsem si 
nevšimla, že někdo má číslo červené a někdo modré. To 
jsem zjišťovala až během závodu. A vůbec mi nedošlo, že 
někdo běží půlmaraton a někdo maraton. Na startu stáli 
chlapi, kteří vypadali jako ostřílení běžci, tak jsem si 
řekla, že ti určitě ví, co a  jak se běží, tak se jich chytím. 
Oni tenkrát zkoušeli asi Hansovu metodu, takže během 
toho závodu přecházeli do chůze. To pro mě bylo celkem 
úlevné, protože když mi trochu utekli, tak jsem je tam 
dohnala. A tak nějak jsme zaběhli celý půlmaraton, který 
běželi kolem 1:40. Tam skončili a já se ptala – „A já jsem 
v  půlce?“ Druhá půlka tedy byla o  dost těžší a  nakonec 
jsem doběhla nějak kolem 3:40. Což bylo pochopitelně 
zhoršení v té druhé polovině.

A občerstvovala ses v průběhu závodu? 
To vůbec, to jsem neřešila a ani mě to nenapadlo. Možná 
jsem tam někde popadla nějaký kelímek s  tím, co tam 
bylo. Ale nějaké gely nebo jiná výživa – vůbec jsem 
netušila, že něco takového existuje. Samozřejmě jsem 
také měla puchýře z těch bot. Ale ples se podařil, tancovali 
jsme až někdy do dvou do rána. Takže večer jsem měla 

nohy totálně odrovnané, puchýř přes puchýř – to i  pak 
z těch lodiček. 

To musíš mít opravdu hodně silný vytrvalostní základ, 
protože to by určitě moc lidí nezvládlo. Maraton za 
3:40 pro hobby běžce není úplně marný výkon.
Jo, to je pravda. Dneska bych se na to taky tak dívala. Ten 
čas 3:40 určitě není úplně zadarmo. Navíc tenkrát to bylo 
ještě na sněhu.

„Tři kluky bylo potřeba vždy hlavně 
utahat“

Máš tři syny, jaký mají vztah k běhání? 
Možná by to nazvali jako já, když se mě někdo zeptá, 
jestli poběžím Ostravský maraton a  já odpovím – „Mám 
to v popisu práce.“ Je pravda, že když byli menší a  já už 
jsem běhala, brala jsem je víceméně vždycky na závody 
s  sebou. K  tomu mám taky vtipnou historku: byli jsme 
na Štramberské desítce a  oni tam běželi svou dětskou 
kategorii. Ten nejstarší to vyhrál celkem s přehledem. Byli 
od malička dost divocí, v podstatě na pokraji hyperaktivity, 
takže denní režim znamenal co nejvíce je utahat, abych to 
nějak přežila a aby přežil i barák a nebyla z něj kůlnička 
na dříví. Takže se opravdu pořád hýbali. Když to tedy ten 
nejstarší vyhrál, šel za ním reportér, který to uváděl, a ptal 
se ho: „Seš z nějakého atletického klubu?“ A on říká: „Nee, 
mamka běhá a všude nás s sebou tahá.“ Já jsem se tam 
zrovna rozcvičovala někde pod stromem a musím říct, že 
jsem skoro sklonila hlavu, aby mě nebylo vidět. A hlavně 
jsem si říkala, to přece není pravda…

U jakých sportů nakonec skončili? 
Všichni mají ke sportu velmi blízký vztah, prošli si 
různými sporty. Nejmladší je momentálně v Havířově, hrál 
extraligu a dokonce se mu podařilo získat titul v hokeji. 
Nejstarší aktuálně hraje také hokej v druholigové soutěži, 
takže v  době covidové nemohl ani trénovat, proto začal 
běhat a zalíbily se mu skyrunningové závody. Loni běžel B7 
a skončili s partnerkou na bedně. Prostřední také nejdříve 
hrál hokej, potom běhal a  byl dokonce v  reprezentaci 
na 3 000 metrů na dráze, ale pak se zranil a musím říct, 

Petra Pastorová
někdy si v běžeckém světě přijdu 
jako běloška diskriminovaná
text: 
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že teď v  době koronaviru to na něj dost dolehlo. Nemá 
motivaci. Takže občas něco běhá, začal  k tomu posilovat, 
nechce se mu ale připravovat na závody.

A  o  Vánocích se většinou všichni potkáme na 
Štědrodenním běhu a na Štěpánském běhu. 

To je asi sen všech rodičů běžců, že se proběhnou 
s dětmi.
Jo, je to příjemné. I  Ostravský maraton vlastně všichni 
běhají nebo běželi. To bylo také dobré, protože za mnou 
přišel jednou v  srpnu ten nejstarší a  říká: „Mami, já 
bych chtěl běžet maraton v září.“ A já se ptám: „No a kdy 
si naposledy běhal?“ On říká: „No přeci na ten Štědrý 
den.“ Ten závod má mimochodem čtyři kilometry. Takže 
nakonec jsem ho přesvědčila, že by bylo fajn ten maraton 
dát až s delším tréninkem. Běžel „jen“ půlmaraton a ten 
zaběhl za zhruba 1:32. Takže asi to v sobě má. 

„Maratonský trénink jsem v podstatě 
hltala, ale náročné to bylo“

Pojďme se vrátit zpět ke tvé závodní kariéře – jaká 
byla cesta od tvého prvního maratonu k prvnímu 
mistrovskému titulu? 
Začala jsem trénovat s  Alenou Peterkovou. Ona mi dala 
tréninkový plán a naučila mě systematickému tréninku. Já, 
protože nemám atletický základ a neprošla jsem nějakým 
souvislým tréninkem, tak jsem nebyla schopna se trénovat 
sama. Takže Alena mě do toho běžeckého světa dostala. 

A jak jste se daly dohromady? 
V  podstatě díky klubu MK Seitl. Když jsem zaběhla 
první maraton, tak si mě všimli a  poslali za mnou Rosťu 
Bažanovského, který mi nejdříve říkal, abych zkusila 
zaběhnout těch 100 km. A  pak mě právě podobným 
způsobem zkontaktovali i s Alenou. 

Jak jsi maratonský trénink vnímala? Říká se, že je to 
jeden z nejtěžších tréninků. 
Mě to hrozně bavilo. Moji synové měli své kroužky – nejdříve 
házenou a  pak hokej. Jezdili na různá soustředění a  já 
jsem jim to svým způsobem záviděla, že se můžou naplno 
věnovat tomu, co je baví. A tak to bylo i s tou Alenou. Když 
jsem začala, tak jsem to ze začátku v podstatě hltala. Pro mě 
to bylo něco nového, co jsem vlastně vždycky chtěla zažít. 
Dělat sport naplno. A taky si myslím, že mě tam posunula 
ta moje touha. Samozřejmě i vidina toho, že se lepším a že 
třeba můžu dosáhnout nějakých úrovní republikových 
nebo i více. Jinak trénink byl těžký určitě. 

Měla jsi někdy myšlenky, že bys to vzdala? 
Takové myšlenky mě poprvé napadly na soustředění 
v  Tatrách, které bylo úžasné, ale prošla jsem si tam 
hodně těžkými tréninky, na které vzpomínám do 
dneška. Absolvovala jsem třeba 15x kilometrový kopec 

s meziklusem zpět. A v závěru jsem už nebyla schopná držet 
stanovené tempo., takže poslední 3 kilometry mi Alena 
nařídila je rozložit, běžela jsem je v  pulkilometrových 
úsecích. Při cestě zpět na apartmán jsem několikrát 
zakopla a od oběda jsem spala až do druhého dne. Myslím 
si, že takový trénink mě posunul, ale tehdy to samozřejmě 
člověk vnímal jinak. V kombinaci s odloučením od dětí to 
pro mě bylo těžké a  přicházely přesně takové ty otázky, 
zda to má smysl. 

V té době jsi do toho ještě pracovala? 
Ne, příležitostně jsem dělala brigády. Ale kombinace péče 
o 3 děti plus dvoufázové tréninky, k tomu už se toho moc 
přidat nedá. Pomáhal mi manžel a babičky. 

Takže ses mohla naplno věnovat tréninku? 
To ano, trénink byl hodně často dvoufázový, ale času na 
regeneraci bylo málo. Protože jsem kluky vozila do školy, 
ze školy, na kroužky a mezitím jsem běhala já své tréninky. 
A taky zajistit domácnost (oni toho kluci hodně sní :-) )

Z toho tedy vzešlo celkem 5x mistryně ČR v maratonu 
a 2x v půlmaratonu – má jich někdo ještě více, nebo je to 
český rekord? 
Já si myslím, že jsem z hlediska počtu maratonských titulů 
na druhém místě. 

Který je pro tebe nejcennější?
První titul byl v půlmaratonu, to jsem trénovala s Alenou. 
Ale jinak asi nejcennější je titul z Prahy, kde jsem si zaběhla 
i  svůj osobní rekord 2:36, z  toho mám asi nejvíc zážitků. 
Myslím si sice, že jsem tam nepřevedla svoje maximum, že 
v té době jsem měla natrénováno asi na víc. A pořád ještě 
koketuju s myšlenkou, že i v dnešním věku by šlo tento čas 
překonat. Tenkrát si myslím, že jsem měla natrénováno 
někde kolem 2:32, ale podmínky nebyly optimální a mi se 
nepodařilo prodat, co jsem natrénovala. Trať Pražského 
maratonu také nepatří mezi nejrychlejší.

„Svůj osobák bych při kvalitní přípravě 
ještě mohla překonat“

Co si myslíš o přípravě v zahraničí, která je mezi elitou 
dnes celkem běžná? 

To jsou úplně jiné podmínky. Mně samotné se podařilo 
trénovat díky podpoře Moravskoslezského kraje a  města 
Ostrava v Maroku. A když jsem mohla zažít ten doopravdy 
profesionální kemp, tak je mi líto, že jsem to nemohla zažít 
o těch 10 let dříve. V Maroku jsem běhala v Ifrane, ve výšce 
1700 metrů. A hlavně tam je atletická akademie, takže tam 
člověk měl možnost vidět ty atlety. Já jsem tam na stadion 
chodila jako do divadla. Vidět jejich běžeckou abecedu, jak 
dlouho vydrží, kolena zvedají až za uši, na žebříku vydrželi 
45 minut a běhali tam a zpátky a ne nějaká mezichůze. To 

jsou fakt zkušenosti, z  nichž můžu čerpat a  inspirovat se 
v trénování. 

Takže pokud by se mi podařilo trávit přípravu ve vysoké 
nadmořské výšce, tak si myslím, že by překonání osobáku 
ještě mohlo být v  mých silách. Pro letošní rok mi přišla 
nabídka do Londýna, kde je MS veteránů. V  loňských 
tabulkách jsem byla ve své kategorii do 3. místa, takže 
zvažuji, že pokud by to podmínky dovolily, ráda bych se na 
to připravila a zkusila předvést své maximum. 

Co kvalifikace na olympiádu? 
Ta doopravdy už bohužel není v mých silách. Tělo v mém 
věku už regeneruje trochu jinak. Trochu mě mrzí, že v  té 
době, kdy jsem běhala, jsem neměla takové podmínky, 
abych dokázala předvést třeba pokus o  olympijský limit, 
protože si myslím, že by na to asi bylo. Na druhou stranu 
v těch 33 letech jsem měla tři děti a výkon i příprava na něj 
tím již je ovlivněna. Rovněž fyzický fond, přeci jen jsou to tři 
porody a každý porod je zásah do organismu. To už teď i Eva 
Vrabcová Nývltová a Kriskína Mäki asi ví. 

Jaké jsi měla podmínky a podporu od organizací jako 
ČAS? 
Já jsem podporu od ČAS neměla žádnou a nemám ji ani teď. 
Jsem jako atletka zařazená v  sekci vrchů, což mě trochu 
pobavilo. Můj názor je, že mě tam ČAS tak trochu uklidil a že 
ve mně zřejmě nikdy neviděl maratonkyni.

Jaké prize money jsou na závodech? Dá se z nich uživit?
Je to různé, ale většinou se mi podařilo něco získat 
v  zahraničí. Je to o  tom si závody vyhledat nejen podle 
umístění, ale i  podle výsledků. Takhle jsem si vyhledala 

třeba ománský maraton, vždycky tam byly max. dvě 
Keňanky, prize money do 5. místa. A  pak jsem přijela na 
start a tam bohužel pět Keňanek. :-) 

Jak bys porovnala kvalitu závodů různě po světě a v ČR? 
Moc mě baví jezdit do zahraničí, protože to není jen 
o  běhání, ale i  o  poznávání. Závody v  Číně, v  Japonsku, 
maraton v  Dominikáně, Omán, Saudská Arábie. Po 
organizátorské stránce je to taky různé. Například vloni 
před koronakrizí jsem na konci února běžela závod ve 
španělské Seville, nádherném městě, kde běželo 15 tisíc 
maratonců a  byl perfektně zorganizován. Pozvali mě 
do elity, na start nás vezli vyhlídkovým poschoďovým 
autobusem, velká část města byla omezena, ale neviděla 
jsem lidi se kvůli tomu rozčilovat, naopak lidé těm 
s účastnickou medailí gratulovali. I během závodu bylo po 
trati velké množství fanoušků. Naopak v Číně byla u tratě 
velké množství ozbrojených vojáků, to jsem nikde jinde 
nezažila. Nádhernou atmosféru má historický závod ve 
francouzském městečku Mende, kde součástí je vlajkový 
průvod závodníků všem zúčastněných států. Ve Švýcarsku 
jsem běžela horský půlmaraton v  úžasné přírodě, zpět 
jsme jeli lanovkami. Nejstarší maraton v Evropě - Košický 
maraton má taky nádhernou atmosféru. Skvělé jsou 
zorganizovány i závody v Polsku. V ČR jsou samozřejmě na 
top úrovni závody RunCzechu. 

Co obecně říkáš na úspěchy keňských běžců na 
světových meetinzích? 
Myslím si, že jim pomáhá nadmořská výška, v níž žijí. Já 
se svou strukturou můžu jen těžko dosahovat výsledků, 
jakých dosahují oni. Na druhou stranu, možná kdyby 



16 17www.SvetBehu.czSvět běhu 2/2021

člověk žil pár let v  Keni, tak by se mi také namnožily 
červené krvinky a  budu na tom lépe. Tím nechci 
snižovat tréninkové výkony, ale někdy si diskriminovaná 
v běžeckém světě přijdu spíše já jako běloška. 

A co letošní MČR v maratonu, které by se mělo běžet na 
konci května. Poběžíš ho?
Tam mi trochu přijde, že to bude jako přívěšek akce, 
kterou chystají organizátoři akce Battle of teams. Myslím 
si, že na MČR by měli startovat všichni, kteří splní limit. 
Pro některé je to vrchol jejich přípravy a pak jim technický 
delegát ČAS řekne, že se do startovky nevejdou. Např. na 
MČR v půlmaratonu se za náš klub nedostali do startovky 
4 běžci, kteří limit splnili. 

Nebyl omezený počet lidí z klubu? 
Prý se nevešli do limitu 120 účastníků. V  republice 
limit splnilo daleko více než 120 lidí. Navíc to tedy bylo 
podmíněné PCR testem, který se musí platit. A některým 
z  našeho klubu bylo místo nabídnuto až večer před 
startem jako náhradníkům. Což samozřejmě z  hlediska 
testu bylo nereálné. To jsou pro mě podmínky dost 
amatérské.. Domnívám se, že by bylo možné například 
uspořádat závod ve dvou startovních vlnách. 

Kde bys tedy viděla možné zlepšení? 
Minimálně ve větší podpoře vrcholových běžců, protože 
v tomhle případě je to hlavně o penězích. Může to být třeba 
tím, že u  jiných disciplín jsou atleti mnohem více vidět 
(např. vrhači), což třeba může být dané tou keňskou silou, 
která je pro bílé běžce těžko nepřekonatelná. Já si myslím, 
že kdyby bylo více financí v našem sportu, měli bychom 
i daleko více kvalitních běžců a běžkyň. Samozřejmě mi 
budou mnozí namítat, že to není jenom o  Keňanech, že 
třeba teď dokonce snad čtyři Poláci už mají splněný ostrý 
limit do Tokia (20. 4., pozn. redakce) a  že kvalitní časy 
běhají i běloši. A já říkám: ano, ale podívejme se do těch 
států, jaké tam mají podmínky z hlediska podpory. 

„Sport na špičkové úrovni už zdravá 
věc není“

Tvůj příběh zní trochu jako pohádka – matka na 
mateřské se zvedla a během deseti let vyběhala několik 
mistrovských titulů. Měla jsi někdy nějaké zdravotní 
problémy? 

Mám potíže se zády, kde si myslím, že je to tím, že jsem 
třeba neměla dostatek prostoru pro regeneraci mezi 
tréninky. Viděla jsem hlavně splnění tréninkových časů 
a domácí povinnosti. Jinak obecně čím je člověk starší, 
tím je těch potíží více. Ale to tak prostě je. Naopak na 
amatérské úrovni si myslím, že běh je celkem zdravá věc. 
Na špičkové úrovni už to tak není. 

A jak řešíš výživu? 
Užívám hořčík a  železa z  IoniLyte. Beru od této značky 
i  CBD kapky. A  všechny přípravky mi přijdou velmi 
účinné. Obecně minerály dost řeším, protože konkrétně 
se železem jsem měla problémy. Měla jsem nedostatek 
železa a kdo si tím prošel, tak ví, že to je někdy až tak, že 
skoro nevyjde schody. To se zadýcháš i při klusu, natož 
při tempu. A trpí tím převážně většinou ženy. S léky na 
anémii, které jsou na předpis, jsem měla jednak zažívací 
problémy a efekt zlepšení potíží jsem nevnímala. Takže 
z tohoto hlediska mi  značka Ionlyte vyhovuje. Tu samou 
zkušenost mám i s hořčíkem. 

Petra doporučuje:
Liquid Ferrum 
protože bez železa neběžíš 
Proč je železo důležité pro běh 
a další vytrvalostní sporty? Na 
železe je postaven proces přenosu 
kyslíku v těle. Železo je součástí 
hemoglobinu, který dodává kyslík 
všem buňkám v těle, včetně svalů. 
Při nedostatku železa tělo netvoří 
dostatek hemoglobinu: Svaly jsou 
nedostatečně zásobeny kyslíkem. Výsledkem je pokles 
výkonu a zvýšení únavy.

Liquid Ferrum od minerals70: Zdroj železa v chelátové 
formě se vstřebatelností do 95 % Plus dalších 
70 minerálů a stopových prvků.

Více na www.minerals70.cz 
Infocena: 249 Kč (50 ml) / 399 Kč (100 m)

Co se železa týče – máš nějakou speciální indikaci? 
Momentálně užívám kapky každý den, ale ne celoročně. 
Mé tělo si celkem rychle zvyká. Takže mu vždy dám 
pauzu a  pak znova začnu kapky užívat. Železo beru 

hlavně v období, kdy nabírám objem nebo v době, kdy se 
připravuji na závod. To pak nechci nic podcenit.

tip
více o významu 
železa pro sportovce 
a anémii najdete v článku 
na www.svetbehu.cz

Zmiňovala jsi, že trochu koketuješ s ultra. Jaké máš na 
letošek plány? 
V červnu poběžím LHUT skyrace, což bude pro mě nová 
zkušenost. Pokusím se nominovat na MS na 50 km, 
které by mělo být v říjnu na Thaj-wanu. Další možností 
je pokusit se o  nominaci na horský maraton, jež by 
měl proběhnout v  listopadu v  Thajsku.. Ale to chce 
samozřejmě speciální trénink.

Pocházíš z Beskyd, kde to žije Beskydskou sedmičkou? 
Napadlo tě, že bys tento závod běžela? 
Já jsem ji jednou v minulosti běžela, někdy po únavovém 
syndromu, myslím, že to bylo už i  po zaběhnutí mého 
OR v  Praze. Tehdy za mnou přišel o  rok a  půl starší 
bratr, který je orientační běžec, a navrhl mi, jestli s ním 
B7 nechci běžet. Bohužel jsme to tenkrát nedoběhli, 
hlavně kvůli mně, protože jsem neměla natrénovaný 
terén a  třísla, kotníky a  vazy se začaly bouřit. Skončili 
jsme někde za polovinou, nestalo se mi nic, ale myslím, 
že bych na to pak vzpomínala spíš jako na trápení, a ne 
na zážitek. Loni jsem to díky synovi, který se na to vydal 
s přítelkyní, prožila jako jejich support znovu. A protože 
jsem tam na trati potkala spoustu běžců kulhajících 
a úplně v hrozném stavu, říkala jsem si: proč to vlastně 
ti lidé dělají? Vždyť tohle je skoro zdraví škodlivé. A mám 
pocit, že je tam spousta typů sázkařů nebo lidí, kteří na to 
nenatrénují. Já mám pocit, že člověk na to bez tréninku 
musí vzpomínat, že se vlastně hrozně trápil. Takže mě 
to netáhne hlavně z toho důvodu, že vím, že na to zatím 
natrénováno nemám. 

A když ty běžíš maraton, na který máš natrénováno, 
neříkej mi, že to pro tebe není žádná dřina. 
Dřina to je. Když jde člověk jakýkoliv závod na své hraně, je 
to vždycky dřina.

České ženy ale často na prvních pozicích běhají samy. 
Tak já určitě vždycky běhám mnohem raději ve 
skupince, což je logické, ale bohužel to u nás mockrát 
nazažila. A největší zážitky mám právě ze závodů, kde 
jsem sice neměla top časy, ale běžely jsme ve skupině 
a já jsem si připadala jako v Keni (i když jsem tam nikdy 
nebyla). Prostě je to super zážitek, kdy běžíš tělo na tělo 
a máš s kým soupeřit. To se mi třeba stalo v Ománu, kde 
jsem se pěti Keňanek držela prvních 12 km. Samozřejmě 
jsem neodhadla tempo, takže jsme to běžely po 3:30 
a  pak se mi to na posledních 10 km vymstilo. Člověk 

přitom ale navnímá jejich krok, jak běží lehce. A  pro 
mě to jsou momenty, kdy si říkám, takhle bych chtěla 
běhat.

Jaké máš běžecké sny? 
Běhání a cestování v zahraničí – to se mi moc líbí. Pro letošní 
rok některý z  těch mistráku, které jsem zmiňovala. Taky 
bych se ráda dostala na soustředění v zahraničí a kvalitně 
se připravila na závody.

A co třeba závody jako Boston nebo New York?
Určitě, táhlo by mě to. Spíš už ve veteránských kategoriích.

Co aktuální plány? 
Od ledna se potýkám se zdravotními obtížemi, takže 
uvidím, jak se mi bude dařit v tréninku. Pravděpodobně 
vyzkouším skyrace a  některé horské závody. V  červenci 
chci běžet v  Mende – silniční půlmaraton ve Francii 
s  velkými kopci. V  září Ostravský maraton, kde to mám 
dva v  jednom – organizátor a  běžec. Ještě se mi tu 
nepodařilo zaběhnout rekord trati, na to díky únavě 
z pořádání nebylo. Na druhou stranu, organizace závodu 
je super zkušenost. A podzimní část sezony se uvidí, jestli 
se někam nominuji. 

Petra je také v týmu 
organizátorů 
Ostravského 
maratonu, který bude 
letos již 60. ročník a 
je nejstarší maraton 
v ČR. Závod se letos 
bude konat 12. září 
2021 a registrace jsou možné na  
www.ostrava citymarathon.cz

Jakou máš týdenní kilometráž? 
V  objemovém období i  200 km. Ale teď se díky zádům 
pohybuji někde kolem 120–140 km. Ale na maraton to 
chce aspoň kolem 150–160 km. 

Kolik párů bot potřebuješ? 
Já jsem velký spotřebitel. :-) Protože mám možná těžší 
dopad a  potíže s  patní ostruhou. Boty mi vydrží tak tři 
měsíce, zejména v tom objemu se to dá i lehce spočítat. 

Co říkáš na nové technologie – karbonové modely? 
Na rovném asfaltu je to doopravdy hodně rychlá bota, 
nemyslím si, že by to byl jen nějaký „placebo efekt“. 
Běžela jsem v nich  maratonu v Seville , kde poslední 3 
km byly na velkých kostkách a na tento povrch tyto boty 
nejsou. Hodně mě náběh na kostky rozhodil, a bohužel 
jsem  tam ztratila určitě minutu nebo možná i dvě, což 
mě hodně mrzelo. 


