
VVeeľľaa „„hhoobbbbííkkoovv““ ttoo aassii ppoozznnáá -- nnaa bbiiccyykkeell ssaa ddoossttaannee mmoožžnnoo 22--33 kkrráátt zzaa ttýýžžddeeňň,, ppoo pprríícchhooddee zz pprrááccee

aalleebboo cceezz vvííkkeenndd,, vv pprriieemmeerree nnaa 22--33 hhooddiinnkkyy,, aajj ttoo iibbaa kkeeďď ssppoolluupprraaccuujjee aajj ppooččaassiiee aa ppaarrttnneerrkkaa aalleebboo

ppaarrttnneerr.. VVýýjjaazzddyy ssúú zzaammeerraannéé nnaajjmmää nnaa nnaajjaazzddeenniiee oobbjjeemmoovv,, bbeezz nneejjaakkééhhoo ssyyssttéémmuu aalleebboo ššppeecciiáállnneehhoo

ttrréénniinngguu.. ZZúúččaassttnniiťť ssaa ss ttaakkoouuttoo pprríípprraavvoouu ssúúťťaažžnnééhhoo,, ii kkeeďď iibbaa aammaattéérrsskkeehhoo mmaarraattóónnuu,, mmôôžžee ssppôôsso-o-

bbiiťť zznnaaččnnéé pprroobblléémmyy aajj vvtteeddyy,, aakk ttaakkýýttoo „„hhoobbbbííkk““ nneeaaššppiirruujjee nnaa ppoopprreeddnnéé uummiieessttnneenniiee.. OOrrggaanniizzmmuuss

jjeeddnnoodduucchhoo nniiee jjee zzvvyykknnuuttýý nnaa ooddjjaazzddeenniiee oovveeľľaa vvääččššeejj vvzzddiiaalleennoossttii aa vv oovveeľľaa vvyyššššeejj iinntteennzziittee,, ttaakkžžee

kkrríízzaa bbýývvaa zzvvääččššaa uužž ddoopprreedduu nnaapprrooggrraammoovvaannáá.. ZZooppáárr rráádd,, aakkoo ssaa ttaakkýýmmttoo ssiittuuáácciiáámm vvyyhhnnúúťť,, vváámm

ppoovviiee jjeeddeenn zz nnaajjppoovvoollaanneejjššíícchh –– MMaarrttiinn RRiišškkaa,, pprreevvááddzzkkoovvaatteeľľ iinntteerrnneettoovveejj ssttrráánnkkyy CCyykklloottrréénniinngg..sskk,,

bbýývvaallýý úússppeeššnnýý pprrooffeessiioonnáállnnyy ccyykklliissttaa aa tteerraazz ššppoorrttoovvýý rriiaaddiitteeľľ aa ttrréénneerr ttíímmuu UU2233 vv DDoohhňňaannoocchh..
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AAkkoo aa kkeeddyy bbyy ssoomm ssii mmaall uupprraavviiťť ttrré-é-
nniinngg,, aakk ssaa cchhcceemm zzúúččaassttnniiťť mmaarraattó-ó-
nnuu?? MMuussíímm zzaaččaaťť jjaazzddiiťť ttrraassyy,, kkttoorréé ssúú
ddĺĺžžkkoouu ppoorroovvnnaatteeľľnnéé ss pprreetteekkmmii,, aalleebboo
ssttaaččíí kkrraattššiiee ss vvyyššššoouu iinntteennzziittoouu??
Samotná príprava je dlhodobý

proces. Na úplné doladenie by malo
stačiť 6-8 týždňov, my to voláme
„rýchlokvaška“. Treba prispôsobiť
jednak intenzitu, ale aj objem na
podobu samotných pretekov. Určite
by bolo fajn nájsť si čas na dlhý tré-
ning jedenkrát za týždeň (víkend), aby
sa doba strávená na bicykl i priblíži la
dĺžke pretekov, myslím časovo. Tak
isto treba zaradiť do tréningu krátke
intervaly (5-1 0 minút) v intenzite
podobnej pretekom. Či v kopci, alebo
po rovine. Každý jazdec je na tom
ináč výkonnostne a ťažko sa to globa-
l izuje. Pre zamestnaného je ideálne
dva dni trénovať, deň oddychovať.
Vždy prvý deň by mal byť intenzívnej-
ší a druhý skôr pomalší, ale dlhší tré-
ning.
ČČoo mmáámm uurroobbiiťť,, aakk nnaa pprreetteekkoocchh

„„cchhyyttíímm““ kkrríízzuu,, rreesspp.. aakkoo mmáámm jjaazzddiiťť,,
aabbyy ssoomm ssaa ddoo nneejj vvôôbbeecc nneeddoossttaall??
Ideálne je kríze predchádzať, od-

hadnúť svoje schopnosti a podľa toho
sa riadiť v pretekoch. Je jasné, že pe-
lotón okolo človeka ťahá a on ide za
hranice svojich možností. Potom, keď
už je laktátu vo svaloch veľa, nohy
oťažejú a vypovedajú službu, to je
realita. Tu už gély ani tyčinky veľmi
nepomôžu. Najlepšie je vybrať si dĺž-
ku pretekov podľa svojej výkonnosti ,
prípadne prísť na preteky pripravený.
JJee ddôôlleežžiittéé sslleeddoovvaaťť ssii nnaa pprreetteekkoocchh

tteeppyy?? VV aakkýýcchh zzóónnaacchh ttrreebbaa jjaazzddiiťť??
Sledovať tepy v samotných prete-

koch nie je až také dôležité pre prete-
károv s víťaznými ambíciami. Dôležité
je si preteky spätne vyhodnotiť a pod-
ľa toho sa dá zistiť, čo všetko také
preteky obnášajú. Koľko v ktorom
pásme je pretekár schopný absolvo-

vať, ako ďalej trénovať. Pre borcov,
ktorí nemajú až toľko času na tréning
(a nemajú víťazné ambície), je asi na-
ozaj vhodnejšie sledovať tepy aj po-
čas pretekov a držať sa radšej pod
hranicou svojho anaeróbneho prahu.
Nad týmto prahom sa už totiž kyselina
mliečna nestíha odbúravať zo svalov.
Ale poďme k jednotl ivým pásmam. Tie
sa najlepšie nastavia podľa spiroergo-
metrického vyšetrenia, aj keď mož-
ností je viac. Stanoví sa aeróbny
a anaeróbny prah a podľa toho sa ur-
čia zóny ako základná, vytrvalostná,
zmiešaná, anaeróbna . . . Každý tréner
má svoj systém, svoje pomenovania
a metódy. Jasné, že zo začiatku
v prípravnom období jazdíme v niž-
ších pásmach a až s blížiacimi sa pre-
tekmi pridávame na intenzite.
Skracujú sa tréningy, aby bolo viac
času na regeneráciu. Sú aj tréningy
nad hranicou anaeróbneho prahu, ale
väčšinou sú to kratšie úseky, aby
medzi nimi telo dokázalo nahroma-
denú kyselinu spracovať.
EExxiissttuujjee ookkaammžžiittáá ppoommoocc pprrii kkŕŕččoocchh??

JJee vveeľľaa nnáávvooddoovv -- mmaaggnnéézziiuumm,, hhoorrččííkk,,
rrýýcchhlloo vvyyppiiťť bbiiddóónn vvooddyy aalleebboo vvyyttrriiaassťť
nnoohhyy -- nnoo mmnnee nniikkddyy ddllhhooddoobbeejjššiiee nniičč
zz ttoohhoo nneeppoommoohhlloo..
Kŕčom je lepšie predchádzať, ako sa

im potom brániť. Okamžitú pomoc po-
znám iba jednu, je dosť drastická, ale
vraj funguje. Sám som to ale nikdy
neskúsil . Poznám však borcov, ktorí
s tým nemajú problém. Tu je - vytiah-
nuť „zicherku“ z čísla a pichnúť ňou
do postihnutého svalu. Ako hlboko
záleží na vrstve podkožného tuku. Kto
sa na to dá? V každom prípade kŕče
sú príčinou nedostatočnej trénova-
nosti , dehydratácie a nedostatočného
prekrvenia svalov. Niekomu možno
pomôže aj začať zhlboka intenzívne
dýchať. Niekto skúša prípravky proti
kŕčom, či magnézium. Je to individu-
álne.

AAkkoo ssaa ssttrraavvoovvaaťť ppooččaass pprreetteekkoovv??
FFiitt ttyyččiinnkkaa vv ddrreessee aa bbaannáánn aalleebboo
kkoollááčč nnaa oobbččeerrssttvvoovvaaččkkee aassii nneessttaaččíí,,
aassppooňň mmnnee nniiee,, rrýýcchhlloo ssttrrááccaamm eenneer-r-
ggiiuu aa ss vvyyččeerrppaanníímm aajj cchhuuťť ddoo jjeeddllaa..
Ako hovoríš, strácaš energiu. Fit ty-

činky sú väčšinou nízkoenergetické.
Banán je fajn, ale tiež nepostačuje.
Treba si veci vyskúšať v tréningu. Te-
raz je aj veľa energetických nápojov
a nemyslím tie z diskoték a benzínok.
Jedná sa o nápoje, ktoré sa zarábajú
podobne ako iontový nápoj a obsahu-
jú maltodextríny a cukry s dlhým
reťazcom. Priebežne doplňujú ener-
giu potrebnú k výkonu. Aj z energetic-
kých tyčiniek je dostatočný výber
typov a značiek. Kto ich nemá rád,
nech skúsi klasickú horalku, sójový
rez a podobne. Keď je chladno, nie je
zlý ani Mars. Netreba sa toho báť.
Niekto nedá dopustiť ani na perníky.
DDaajjúú ssaa vvôôbbeecc pprreetteekkyy ooddjjaazzddiiťť bbeezz

„„cchhéémmiiee““?? MMyyssllíímm ttýýmm bbeezz rrôôzznnyycchh
eenneerrggeettiicckkýýcchh ggéélloovv,, ttyyččiinniieekk aa ppoodd..
Platí to, čo som už povedal, treba

skúšať, čo je dostupné. Gély a tyčinky
sú fajn, ale ide to aj bez nich.
ĎĎaakkuujjeemm zzaa rroozzhhoovvoorr aa uužžiittooččnnéé rraaddyy

aa ttiippyy pprree aammaattéérroovv..




