
 

 

 

 

 

První ebook pro všechny běžecké začátečníky 

 

Začněte běhat a změňte svůj život.  

Za 10 týdnů se s pomocí tohoto ebooku naučíte běhat. Tím, že se začnete hýbat, vypěstujete si zvyk na pohyb a za krátkou dobu pocítíte pozitivní změny na 

svém zdraví, ve své kondici, a potom ve svém myšlení, v náladě…A najednou zjistíte, že se cítíte spokojení tak, že nebudete mít ani čas zestárnout… 
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Zdeňka Suchánková 
2019 – 2020 © Zdeňka Suchánková, www.zdenkasuchankova.cz 
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Děkuji vám za stažení mého e-booku a přeji vám, abyste v něm našli to, co od něj očekáváte. Po přečtení následujících stran se 

dozvíte, jak si během 10 týdnů vytvoříte zvyk na pravidelný pohyb = chůzi  jogging  běh. Dostanete přesné informace a rady, 

jak začít běhat, co a jak dělat, a tím dosáhnout cíle - uběhnout 20 minut bez zastavení. Postupně se stanete z neběžce běžcem. 

 
 
 

Proč jsem se rozhodla napsat tento e-book? 

 Tento e-book jsem napsala proto, že jsem se rozhodla předat své bohaté zkušenosti nasbírané za spoustu let běhání všem  

lidem, kteří chtějí s běháním začít. Předkládám vám v tomto ebooku ucelené informace pro všechny začínající běžce. Vše na 

jednom místě tak, abyste nemuseli hledat všemožné informace a ztrácet svůj čas, který byste už mohli věnovat pohybu. Vím, jaké 

to je s běháním začínat a chci vám poradit, jak v něm i vytrvat. Jak překonat obavy, počáteční ostych, když to ještě neumíte. Jak se 

nenechat odradit. Naučíte se překonat sami sebe. 

 

        Pro koho je e-book určen? 

 Začátečníkům v každém věku, kteří se chtějí naučit běhat. 

 Také i těm, kteří mají ve svém rodném listě rok plus mínus 1960. Lidé se  posledních letech stále více zajímají o své zdraví, 

o zdravý životní styl, více cestují, sportují, chodí na koncerty. Někteří si začínají uvědomovat, že v dnešní době se bez 

pravidelného pohybu neobejdou, chtějí-li zůstat zdraví a svěží. Lidé i v tomto věku chtějí být v kondici a mít hezkou postavu, líbit se. 

PÁR SLOV ÚVODEM 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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 Tento e-book by měl vyhovovat většině nyní neaktivních začátečníků. Jestliže ale máte nadváhu, jste starší, nebo jste velmi dlouho 

neprovozoval(a) žádný sport, může samozřejmě trvat déle, než dosáhnete cíle. Není rozhodující, jestli dosáhnete cíle uběhnout bez 

zastavení 20 minut za10 týdnů nebo déle. Rozhodující je vytrvat a dokázat to! A já vám poradím, jak. 

 

    Proč běhám já? 

 Běhání mě doslova nadchlo. Běhám pravidelně každý den. Loni jsem vyhrála již podruhé ve své kategorii nad 55 let běžeckou ligu 

Primátor cup a zúčastňuji se různých závodů, od 5 km až po maraton. 

 Ale neběhala jsem takhle vždycky. Začala jsem pravidelně běhat a trénovat před 8 lety, kdy se moje děti začaly osamostatňovat a já 

jsem nechtěla sedět doma a čekat, co přijde. Řekla jsem si, že se nechci stát pacientem s diagnózou „ Opuštěného hnízda“. Také 

jsem cítila potřebu se odreagovat po své nové náročné práci. Běhání mi v tom hodně pomohlo a stále pomáhá. Je mojí vášní a chtěla 

bych prostřednictvím tohoto e-booku přenést tu vášeň i na vás. 

 Jestliže se chcete dozvědět více o tom, co dělám a čím se zabývám, přečtěte si stránku Můj příběh. 

 Vždycky jsem obdivovala, když člověk překonává sám sebe, klade si další a další cíle a stále se učí novým věcem. 

 

Proč chcete běhat vy? 

 Mám pro vás první úkol. Napište si všechny důvody, které vás vedly k tomu, abyste se začali učit běhat. Tím, že si je napíšete tužkou 

na papír, budete mít silnější motivaci je uskutečnit a svůj cíl splnit. Po 10 týdnech, kdy budete již umět uběhnout souvisle 20 minut, si 

je přečtěte a můžete vyhodnotit, jestli se vám splnilo to, co jste na začátku chtěli. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
https://www.zdenkasuchankova.cz/muj-pribeh/
https://www.sport.cz/behani/odjinud/clanek/1033984-sedmdesatnik-je-jediny-na-svete-nikdo-jiny-nedokaze-to-co-on.html?fbclid=IwAR2u6xJ6Xta0sopHsC4AOQDo7gmp2ja1ym8TvfWoU4dqbM1VcXkV6XOK9dk#section-artcl
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PROHLÁŠENÍ 

 Tento e-book je z hlediska české legislativy vzdělávacím materiálem. Jeho cílem je naučit vás běhat. Jako autorka však nemohu   

ručit za to, že celý jeho obsah je stoprocentně všeobecně platný pro každého. Prosím vás tedy, abyste v případě potřeby konzultovali 

svou situaci s vaším ošetřujícím lékařem, neboť zodpovědnost za vaše zdraví nesete vy sami. 

 Jakékoli šíření textu nebo jeho částí, nebo jeho poskytování třetím osobám, je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Pokud se 

vám tento ebook zalíbí natolik, že byste ho chtěli sdílet se svými přáteli, zašlete jim prosím odkaz na stránky 

www.zdenkasuchankova.cz, kde si ho mohou také zdarma stáhnout. Děkuji vám. 

 

UPOZORNĚNÍ 

 Tento ebook obsahuje odkazy na informace či produkty třetích stran. Tyto informace jsou pouze mým doporučením a slouží 

k názornosti témat vyslovených v ebooku. 

 

 

 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Kapitola 1 - Proč právě chůze, běh a jogging? 

 Protože pro člověka je chůze i běh nejpřirozenějším pohybem. Anglické slovo jogging ve svém původním významu znamená střídání 

pomalého běhu s chůzí. To znamená, že jestli jste se rozhodli začít pro sebe a své zdraví něco dělat, jste tu správně. Právě tento 

minikurs je ta nejlepší volba! Zjednodušeně řečeno, budete s mou pomocí a radami zdokonalovat to, co umíte, co umí každý…chodit  

a běhat. Stanu se vaším osobním e-trenérem. 

 Sami si organizujete svůj čas. Sami si zvolíte čas, kdy budete trénovat, v podstatě si ten čas na běhání vytvoříte podle sebe. 

 Ušetříte čas. Běh je energeticky nejnáročnější pohyb, to znamená, že k běhání potřebujete nejkratší čas oproti jiným sportům. Spálíte 

nejvíce kalorií za stejnou časovou jednotku. 

 Ušetříte peníze. Nemusíte si kupovat žádné sportovní pomůcky, nářadí, ani platit za permanentku na cvičení. Potřebujete jen 

oblečení a boty. 

 

Kapitola 2 - Vaše inspirace 

 Inspirace je nápad či vznik určitého pocitu nebo impulzu. Přináší obrovské navýšení motivace a aktivity. Pokud najednou dostaneme 

nějaký nápad, toužíme ho hned zrealizovat, sdělit to někomu dalšímu nebo jakýmkoli způsobem se vyjádřit. 

 Inspirujte se například v článcích na internetu, kde píší své příběhy obyčejní lidé, kteří z různých důvodů začali běhat. Překonali svou 

zónu komfortu a sport se stal jejich každodenní součástí. Existuje i mnoho velmi inspirativních knih o běhání, za všechny uvedu 

Zrozeni k běhu od Christophera McDougalla, kterou mám ze všech nejraději. Máte málo času na přečtení této knihy  tak, jako já? 

Poslechněte si její čtenou verzi, audioknihu, kde ji skvělým způsobem předčítá Jaroslav Dušek. 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
https://www.megaknihy.cz/svetove/74700-zrozen-k-behu.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TnpRM01EQTNORGN3TUE9PQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o2&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164394&loc_physical_ms=9048068&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIsAPWoO0wHWYTLyf1-nzAYM3CFd5H-oeNP77I6oPi9FOZZu_ZjvKNeHjl3aK0aAhYlEALw_wcB
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 Svým běháním jsem inspirovala své dvě již dospělé dcery. Nenutila jsem je, začaly samy. Viděly, jak mně běhání prospívá, že si 

udržuji štíhlou postavu, nejsem nemocná, i když dříve jsem občas bývala. 

 Inspirovala jsem také svého partnera Jirku, který začal běhat pravidelně asi před 6 lety. Měl před necelými dvěma lety nucenou 

přestávku – podstoupil operaci kyčle. Ale svou vůlí a snahou se znovu vrátil k běžeckým botám. Opět běhá, dokonce i závody.           

V 62 letech a s umělou kyčlí. Takže mí nejbližší jsou mými prvními žáky, důvěřují mně i mým radám. 

 Vás bych chtěla také inspirovat. Abyste zažívali jako já ten pocit štěstí, když člověk překoná sám sebe, a dokáže něco, co většina 

vašich vrstevníků už nezvládne, nebo ani nechce zvládnout. Pro spoustu starších lidí je jejich věk jakousi výmluvou, kterou používají, 

když se jim něco nechce. Ale popravdě, různé výmluvy, proč nejde běhat, používají i mladí. 

Kapitola 3 - Vaše motivace 

 Motivace je hnací motor, který nás nutí jít dopředu, za nějakým cílem. Bez motivace to nejde. I vy máte motivaci, jestliže čtete tyto 

řádky. Motivace se v průběhu vašeho běžeckého života bude měnit, podle toho, jak budete plnit své cíle. 

 Pojďme si uvést některé příklady, jakou motivaci mají lidé k běhání: 

1. Chci se naučit běhat podle ebooku a dosáhnout jeho cíle. 

2. Chci být zdravá(ý) a začít dodržovat zdravý životní styl, mít dobrou 

kondici k dalším sportovním aktivitám. 

3. Vsadil jsem se s kamarády (např. uběhnout 10km, půlmaraton...). 

4. Chci se naučit běhat kvůli partnerovi (kamarádovi, příteli, kolegovi...). 

5. Chci zhubnout, nebo zformovat si postavu – to je častá motivace především žen. 

6. Budu in. 

Udržujte se motivovaní, 
stanovujte si nové cíle, kterých 
chcete dosáhnout a věřte si! Nic 
vás nepovzbudí tak, jako vlastní 

úspěch. 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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7. Koupím si krásné běžecké oblečení, které se mi líbilo např. v televizní reklamě, na kolegyni, nebo za výlohou – takovou odměnu si 

můžete dát sami sobě (např. za určité časové období uběhnu x minut / x km) 

8. Dostal(a) jsem startovné na závod jako dárek k narozeninám od rodiny, od kamarádů... 

9. Dám si odměnu po tréninku – např. příjemnou koupel, masáž, dobré pití nebo jídlo. 

10. Řeknu co největšímu počtu známých o svém běhání, přidám fotku, např. na Facebook nebo ji pošlu mailem, a ostatní se mě budou 

na běhání ptát, budou mě obdivovat. (A vám se nebude chtít odpovědět, že už jste to vzdali a že už neběháte). 

11. Chci se pochlubit přátelům, kolegům, co jsem dokázal (kolik kilometrů jsem uběhl(a) za určitou dobu)... 

12. Najdu si parťáka, který bude začínat s běháním, nebo již běhá. 

Možná máte jinou motivaci k tomu, že chcete začít běhat. Ale všech výše uvedených12 bodů má jedno společné : 
 

 

 

Kapitola 4 - Poslouchejte své tělo 

1. Toto je základní pravidlo, které bude platit po celou dobu našeho společného úsilí dosáhnout vytyčeného cíle. Poslouchat své tělo 

znamená vnímat, jak se při běhání cítíte, a tomu přizpůsobit celý trénink 

2. Připravila jsem pro vás bonus - Běžecký plán. Je to přehledná tabulka rozdělená do 10 týdnů – to je doba, kdy byste měli 

dosáhnout svého cíle. Doporučuji vám si tento plán vytisknout. 

3. Celý Běžecký plán je sestaven tak, že se po jednotlivých týdnech budou zvyšovat časy, které uběhnete, a snižovat časy, ve 

kterých budete chodit. Budete provozovat JOGGING. Znovu připomínám, že jogging je pomalý běh, který je pro tělo šetrný. 

Rychlost pomalého běhu se přibližně rovná rychlé chůzi, což je 6-7 km/h (tempo cca pod 10 min/km).  

CHCI TO DOKÁZAT! 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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4. Součástí Běžeckého plánu je ještě druhá tabulka s názvem Jak plním běžecký plán. Tuto druhou tabulku si prosím také vytiskněte. 

Zapište si do ní datum vašeho 1. tréninku, hmotnost a všechny vaše tréninky. Samozřejmě i další svoje poznámky, které si budete 

chtít poznamenat, nebo dotazy, na které se mě budete chtít zeptat. Průběžně potom můžete porovnávat, jak se zlepšujete a co se 

změnilo. Rada pro vás - tabulku si pověste na viditelné místo ve vašem bytě (např. na ledničku). 

5. Máte na výběr ze 3 možností, jak plnit svůj Běžecký plán: 

1. možnost :  Budete časy stanovené v konkrétním týdnu dodržovat podle Běžeckého plánu, a to můžete udělat 3 způsoby: 

a. budete si čas měřit svých hodinkách, 

b. budete si čas měřit na mobilu, kde si nastavíte stopky na čas uvedený v Běžeckém plánu, 

c. stáhnete si do svého mobilu zvukovou nahrávku pro 1. týden, kterou jsem pro vás připravila jako druhý 

bonus zdarma. V tomto případě budete jen poslouchat nahrávku a nemusíte si nic měřit. V nahrávce vás 

vždy upozorním, kdy začnete běžet a kdy máte přejít do chůze a kdy bude konec. 

Poznámka k nahrávce: nemusíte mít nasazená sluchátka, můžete mít mobil v kapse nebo v praktické 

taštičce přidělané kolem pasu, kam si můžete schovat i klíče od bytu či auta. Já osobně nepoužívám sluchátka, protože chci 

vnímat přírodu a slyšet, co se děje kolem mě. Jestliže budete chtít poradit se stažením zvukové nahrávky, napište mi a 

vyřešíme to společně. 

 

 

 
„Motivace je to, díky čemu začnete. 

Zvyk je to, díky čemu v tom budete pokračovat.“ Jim Ryan 
 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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2. možnost: Budete běhat podle pocitu, to znamená, že přejdete z běhu do chůze tehdy, když už nebudete stačit (dýchat, 

běžet). To znamená, že se podíváte na čas, kdy jste vyběhli, a potom poběžíte tolik, kolik stačíte. Když přestanete běžet, přejdete 

plynule do chůze (nezastavíte se) a budete pokračovat v běhu, až se vydýcháte při chůzi. Přitom se podíváte na hodinky nebo  

na mobil a dodržíte v tomto případě pouze celkový čas stanovený v konkrétním týdnu uvedený v tabulce. 

3. možnost je určena pro ty z vás, kteří opravdu nikdy pravidelně nebo již dlouhou dobu nesportovali (např. po úrazu, 

rekonvalescenci) : 

a. Budete alespoň první měsíc pouze rychle chodit, než si na pravidelný pohyb zvyknete, a pak budete pokračovat podle našeho 

Běžeckého plánu 1. týdnem. V této době si vaše tělo začne zvykat na pravidelnou zátěž, svaly se zpevní 

a kotníky stabilizují. 

b. Vytrvejte v chůzi a vaše tělo se vám odmění. Začnete svůj Běžecký plán z mnohem lepší pozice a sami na sobě poznáte 

pokrok a radost z toho, že vám běhání půjde. 

c. Kdybyste začali hned na začátku s během, velmi pravděpodobně by vás to brzy přestalo bavit, protože by vás v lepším případě 

mohly začít bolet některé části těla, které nejsou na rychlý pohyb zvyklé. Ale zvyknou si, nebojte se. 

d. Běhat dobře znamená začít běhat POMALU. 

. 

 

 

 

 
 

TIP PRO VÁS – TRÉNUJTE PODLE MOŽNOSTI č.2 ANEB POSLOUCHEJTE SVOJE TĚLO 

 Mohlo by se totiž stát, že byste v prvotním nadšení chtěli dosáhnout nejlepších výkonů, běželi byste rychle a byli 
byste hned první den vyčerpaní, unavení a třeba i bolaví! 

 A co by následovalo? Mohli byste si říct: „Tak, a konec. Už nikdy nechci běžet“… 

 Prosím, tak takhle ne, nedělejte to! Poslouchejte svoje tělo, a věřte mým zkušenostem. Když je tělo unavené, 
přejděte do chůze, vydýchejte se, dokud se nebudete cítit být schopni opět přejít do běhu. 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Kapitola 5 - Jak si vypěstovat zvyk 

Až si na PRAVIDELNÝ pohyb a běhání zvyknete, stane se v podstatě dalším z řady rituálů vašeho běžného života 
(jako například jídlo, sprchování, čištění zubů, práce…) 

 
   Postup při vytváření zvyku: 

 
1. Nastavte si čas (budík nebo připomínku na mobilu). Tento čas si pečlivě rozmyslete, kdy se vám bude nejvíce hodit jít běhat, a pak 

již tento čas neměňte. Každému vyhovuje jiný čas. Někdo miluje běh po ránu (to jsem já, ale jen o víkendech se mi to podaří), někdo 

má rád večerní běhání. Záleží jen na vás a na vašich časových možnostech…je také možné mít jinou hodinu tréninku v pracovním 

týdnu a jinou o víkendu. 

2. Připravte si všechny věci, třeba i den předem „na kupičku“ (oblečení, boty, hodinky…) 

3. Jakmile jste oblečeni a zavřete za sebou dveře vašeho domu, máte (nad sebou) vyhráno. Začnete běhat… 

4. Opakujte tento postup pravidelně podle našeho běžeckého plánu a vytvoříte si ZVYK již během 4 – 5 týdnů. Vy si v podstatě 

„naprogramujete“ svůj mozek na novou činnost, a tím ho naučíte, že bude na další běhání již „čekat“. 

 

 

 

 

                                                 TIP PRO VÁS 

 Tento e-book vás chce naučit VYTRVALOSTI, ne SPRINTU! Chcete být po běhání šťastní a spokojení, 

příjemně unavení a trochu i hladoví…nechcete být vyčerpaní, strhaní a vysílení. 

 Když budete dodržovat mé rady, poznáte tu opravdovou radost z běhu. Přijdete domů, osprchujete se a 

převléknete do suchého. Dáte si za odměnu dobré jídlo a pití a budete se cítit SKVĚLE. 

 Do těla se vám začnou vyplavovat endorfiny, hormony štěstí. To je smysl běhání a joggingu. 

 Jen takto se dostanete k cíli. 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Příprava 

Kapitola 6 - Trasa, kudy budete chodit a běhat: 

1. Vyberte si trasu asi 4km dlouhou. Taková stačí pro celou dobu výuky podle tohoto e-booku. 

2. Ideální je zpevněná rovná cesta (pěšinka) v parku nebo na cyklostezce, třeba i asfaltová, u lesa, lesoparku a podobně. Ne kamenitá, 

štěrková, a rozhodně ne lesní cesta plná kořenů a kaluží. 

3. Trasa by měla být co nejvíce rovinná, bez kopců. Zatáčky nejsou na překážku. Projděte si „vaši“ trasu předem, nebo se dívejte, kudy 

lidé v okolí vašeho bydliště běhají, chodí na procházky či jezdí na kole nebo na kolečkových bruslích. 

4. Co třeba trasa (kolečko) vedoucí od vašich vchodových dveří a zase zpátky? Můžete ji občas běžet obráceně, aby se vám neokoukala. 

Taková trasa je pro vás výhodná, protože ji budete mít blízko a nemusíte ztrácet čas přejížděním, když budete mít málo času. 

5. Můžete si zajet i autem na vhodnou trasu, např. na běžecký okruh ve vašem městě nebo na oblíbenou cestu v parku, v lese… 

 

 

 

 

 

 

 

TIP PRO VÁS 
 

 Můj partner běhá velmi rád po 
známé trase kolem dokola hřiště,  
a tím může sledovat, jak se 
zlepšuje.  

 Měří si čas na sportovních 
hodinkách a má dobrou možnost 
porovnání s minulými výkony. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Kapitola 7 - Oblečení na běhání 

Běhání patří bezkonkurenčně k nejlevnějším sportům. Nepotřebujete žádné pomůcky, nářadí nebo stroje. 

7.1   Běžecké boty - to je základ. Doporučuji vám si koupit nové, i když by vám klidně stačily starší tenisky. V nových botách budete                                        

mít totiž větší motivaci a snahu začít běhat. Bylo by vám víc líto, kdyby zůstaly ležet v botníku. 

7.1.1.  S jejich výběrem si nechte poradit ve speciálních sportovních obchodech, nebo se můžete poradit se mnou. Rozhodně se 

vyhněte tržnicím, supermarketům, ale i nákupům bot na internetu. 

7.1.2.  Svoje první běžecké boty si musíte vyzkoušet, projít se a seznámit se s nimi. Není nutné si kupovat ty nejdražší, hlavně ať 

vám dobře sedí na nohách a jsou vám příjemné. 

7.1.3.   Moje oblíbené běžecké boty jsou značky Asics, ale v poslední době jsem si pořídila hned dvoje boty značky Mizuno. 

7.2. Ponožky – můžete používat obyčejné měkké, ale raději se vyhněte bavlněným, které při delším běhu mohou způsobit puchýře. 

Existují ovšem speciální běžecké, které se neshrnují a dobře sají pot a jsou letní i zimní. 

 

7.3. Tričko - výběr je opravdu veliký. Určitě používejte trička tzv. funkční, která odvádí pot a rychle uschnou. Bavlněná se nehodí. 

Při běhání se zpotíte, bavlněné tričko na vás zůstane mokré, a vy můžete nachladnout. Můžete si pořídit tričko levné, například 

v supermarketu Lidl, nebo ve sportovním obchodě Decatlon, které velmi dobře plní tuto funkci. Nebo si můžete koupit dražší, 

od známé značky. Doporučila bych vám investovat do značkového, stejně jako u bot, a to hned z několika důvodů: 

7.3.1.   Nejen, že je kvalitnější, velmi dobře „funguje“, má moderní a krásné barvy a vydrží několik sezón prakticky beze změny. 

Pro zajímavost - při joggingu dochází k poměrně intenzivnímu 
spalování tuku a z pohledu hubnutí funguje lépe než sprint. 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
https://www.eobuv.cz/asics.html?gclid=Cj0KCQiA_s7fBRDrARIsAGEvF8TA56-tcdeccg5xYE6S27WiJbuqq0UuCNZt1SxAr_RiCdhW2esbPlwaAlvtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.levelsportkoncept.cz/
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7.3.2.   Další důvod je jiný – motivující! Kdyby se vám náhodou nechtělo jít běhat a hledali byste nějakou výmluvu (sami sobě)…   

Řekněte si, kolik jste investoval(a) peněz do značkového funkčního trička a teď by mělo ležet ve skříni? Vždyť v něm 

vypadám dobře! Sluší mi. Budu v něm vidět…A tak vám vaše tričko pomůže v rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

7.4. Lehká bundička (šusťáková, větrovka) - hodí se pro chladnější nebo deštivé počasí. Doporučuji vám kratší střih, s malým 

límečkem (stojáčkem), na zip a bez kapuce. Ta se při běhání zbytečně nafukuje vzduchem, což není zrovna příjemné a navíc 

to i brzdí při běhu. 

7.5. Běžecké kalhoty – dlouhé legíny, běžecké kalhoty ¾ délky nebo kraťasy. Nejlepší je strečový materiál, který obepíná vaše tělo. 

Nejsou vhodné volné „plandavé“ kalhoty. Délku volte podle počasí. 

7.5.1.  Každé správné běžecké kalhoty by měly být opatřeny kapsičkou alespoň na klíče od domu či auta, protože při běhání není 

moc příjemné je držet. Kapsičky bývají buď vzadu na zip, nebo uvnitř za pasem. 

7.6. Běžecká sukně - půvabný doplněk dámského běžeckého outfitu, který vám odpustí chybičky na vaší postavě, které mohou                                                                    

během našeho minikurzu běhání postupně zmizet. Sukně s všitými šortkami je k dostání v mnoha provedeních i barevných   

kombinacích. Je velmi příjemným zpestřením běžeckého oblečení a určitě ji ocení dámy, které běhají pro radost a chtějí se líbit. 

7.7. Rukavice - pro případ chladného počasí, stačí obyčejné tenčí, ale jsou i speciální běžecké. 

TIP PRO VÁS 

Moje oblíbené a vyzkoušené značky triček, které výborně fungují, jsou slušivé a vydrží každodenní praní jsou tyto: 

Moira, Devold nebo Kari Traa 

 
 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
https://www.sportisimo.cz/klimatex/irina/200708/?damske=1
https://moira.cz/
https://norskamoda.cz/obleceni.html?aktivity=299&manufacturer=429%2C432&sex=420%2C427
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7.8. Spodní prádlo - důležitá je pro dámy pevná sportovní podprsenka. Vyberte si takovou, která vám bude příjemná a nebude    

vás nijak omezovat. Můj oblíbený materiál nejen spodního prádla je Merino. 

7.8.1.  Stejně tak i kalhotky, které jsou vyrobené s ohledem na místa, kde se nejvíce potíte. Příjemné jsou bezešvé, které nikde     

neškrábou. Na podzim a zimu jsou výborné ty s nohavičkou. 

7.8.2.  Pro pány jsou vhodné boxerky, také bezešvé, které nedráždí pokožku. 

 

 
TIP PRO VÁS 

MERINO – je velmi jemná ovčí vlna s dokonalými  vlastnostmi 

 Bezkonkurenční termoregulace – v zimě hřeje, v létě chladí, 

 hřeje, i když je vlhká, 

 velmi prodyšná, a za pár minut uschne, 

 antibakteriální – vydrží dlouho bez zápachu. 

 

 
 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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7.9. Čelenka nebo multifunkční šátek - výborné doplňky. Nejen, že vás ochrání před větrem a zimou a v létě zadrží pot. Dámám        

pomůže stáhnout vlasy z čela. Všem výborně sluší. Když budete běhat s přáteli, můžete si pořídit stejné.  

 

 

 

 

 

 

TIP PRO VÁS 

 Oblečení si můžete pořídit postupně. 

 Nakupujte výhodně na konci sezóny, kdy jsou 

v obchodech výprodeje (pro běžce je to 

podzim).  

 Můžete si o nějaký vysněný kousek říct 

příbuzenstvu, stejně většinou neví, co vám má 

dát k narozeninám nebo k Vánocům. 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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KAPITOLA 8 - Stravování ve dnech tréninku 

 Správné načasování jídla je důležité. Neměli byste mít nikdy v žaludku právě snězené jídlo. Naopak, měli byste mít lehký pocit 

začínajícího hladu. Pak se vám bude sportovat příjemně a dobře. A po skončení běhání se budete těšit domů, až si dáte 

zaslouženou porci... 

 Možná znáte z dětství situaci, že vás při tělocviku, který byl po svačině, „píchalo“ v boku. Právě plný žaludek, který se natřásá při 

běhu a naráží na bránici, způsobuje nepříjemné bolesti… 

 Pijte průběžně celý den menší množství tekutiny, ale často. Myslete na to, i když nemáte žízeň. Takto se líp zavodníte, než vypít 

třeba 0,5l najednou za celé odpoledne. 

 Chcete se při běhání cítit dobře, soustředit se na svůj cíl? Proto se snažte si vytvořit pro váš trénink ty nejlepší podmínky. 

          Uvedu vám zde 4 varianty, jak si můžete sestavit celodenní stravování s ohledem na centrální bod - váš trénink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP PRO VÁS 
V podstatě jde o to neběžet s plným břichem, ale najíst se 

až po běhání (joggingu, chůzi). 

1. Trénink – snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře (tento model je vhodný na víkendy, je můj nejoblíbenější) 

2. Snídaně – trénink – svačina – oběd – svačina – večeře 

3. Snídaně – svačina – oběd – trénink – svačina – večeře 

4. Snídaně – svačina – oběd – trénink – večeře 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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KAPITOLA  9 - JAK SPRÁVNĚ BĚHAT (ANEB BĚH JE PRÁCE CELÉHO TĚLA) 

9.1. BĚŽECKÝ POSTOJ 

 Prohlédněte si pečlivě přílohu s názvem Běžecký postoj na konci e-booku, kde jsou popsány ty nejdůležitější prvky. Čím dříve si 

tento postoj osvojíte, tím dříve se naučíte běhat. 

 Běžecký postoj si nacvičujte už doma, než poprvé vyběhnete. Postavte se před zrcadlo a napodobujte podle obrázku všechny 

popsané prvky. 

 Snažte se soustředit a myslet na tento správný běžecký postoj a nedostatky hned opravujte. Vždy začněte od hlavy a postupujte 

k patám. Mě trvalo se naučit správně držet tělo při běhu několik týdnů a pokaždé se před během narovnávám tak, abych byla 

správně. 

 Správný běžecký postoj vám umožní výrazným způsobem ušetřit energii! 

 Ale i když nebudete ze začátku srovnaní dokonale, můžete klidně běžet přirozeně. Postupem času se to zlepší. 

 Kdybyste si nevěděli rady, napište mi a já vám poradím, ať neztrácíte čas. 

      zdenka@zdenkasuchankova.cz 

 V předchozích 8 bodech jste se dozvěděli, jak se na běhání připravit. 

Následující 9. kapitola je nejdůležitější část celého e-booku, kde se dozvíte, jak správně běžet. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
mailto:%20zdenka@zdenkasuchankova.cz
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Vysvětlím vám teď hlavní body běžeckého postoje a po přečtení se postavte a snažte je napodobit: 

 HLAVA – je vzpřímená, dívejte se asi 2m před sebe, abyste se stihli vyhnout případným překážkám. 

 BRADA -  je zastrčená (tzv. šuplík), tím se nám natáhne zátylek a postupně se narovnají záda a celé tělo. 

 NÁKLON TĚLA – postavte se rovně, s pažemi připravenými k běhu, a nakloňte se v kotnících maximálně dopředu, jak vám to půjde 

( HLAVA-ZÁDA-KOTNÍKY v jedné ose). Neprohýbejte se v pase. Začnete přepadávat dopředu a abyste neupadli, instinktivně vyráží 

jedna noha vpřed. A to je přesně ono, přirozený běžecký styl. 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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 RUCE - svírají v lokti pravý úhel a ramena jsou uvolněná, ruce v nich volně visí. 

 DOŠLAP CHODIDLA – první kontakt nohy se zemí je na střed chodidla. A když jsme naklonění správně podle bodu 2, je noha 

pod naším tělem. 

 

9.2. DÝCHÁNÍ PŘI BĚHU 

 Ideální je dýchat nosem se zavřenou pusou. Když však neudýcháte svoje tempo při běhu, otevřete pusu a nadýchejte se. 

 Správné dýchání se dá naučit i v klidu – prostě se postavte, dýchejte nosem a myslete na to, aby vzduch proudil do břicha, které se 

vám bude nafukovat. 

 Existuje jednoduchá poučka (od A. Lydiarda, běžeckého trenéra) tzv. Talk test, česky konverzační neboli hovorový test. Podle ní 

byste měli běžet zpočátku tak rychle, abyste byli schopni vést konverzaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP PRO VÁS – JAK SI ZORGANIZOVAT TRÉNINKOVÝ DEN 

1. Rozhodli jste se naučit běhat za 10 týdnů 20 minut bez přestávky. 

2. Chcete se naučit něco nového. 

3. Chcete něco dokázat, co každý člověk nedokáže. 

4. Zkuste si váš trénink učinit centrálním bodem celého dne. 

5. Jídlo přizpůsobte tréninku. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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9.3 KOLIKRÁT TÝDNĚ BUDU  BĚHAT? 

 E-book je koncipovaný na 10 týdnů. V každém týdnu jsou 2 dny běhání - vašeho tréninku. Můžete si tyto 2 dny vybrat podle 

svých časových možností, ale neměly by být oba běžecké dny za sebou. Například ( Po-St, St-So…). Opravdu záleží jen na vás, 

jak se budete cítit a jak si budete chtít tyto 2 dny naplánovat. 

 V některých dalších dnech vám doporučuji, abyste dělali jinou aktivitu, protože každý pohyb je lepší než žádný. Vaše tělo si 

bude postupně přivykat, uvidíte sami, že vás to bude bavit. 

 Je spousta možností, jak si dopřát chvilku pohybu, třeba s přáteli, s dětmi nebo jen tak sami. Hlavně pohyb na slunci a na 

čerstvém vzduchu je pro vás důležitý, osvěžíte se a dobijete energii. Napadají mě například tyto možnosti: 

a. procházka, turistika, výlet třeba do hor, 

b. plavání, 

c. jízda na kole, na bruslích, na běžkách, na koloběžce, rotopedu, 

d. cvičení, které se vám líbí, třeba jóga, aerobic, posilování, tanec… 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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KAPITOLA 10 - DEN D – VÁŠ PRVNÍ TRÉNINK 

 Právě teď nastává chvíle přejít od všech teoretických rad a informací k praxi. Půjdete poprvé na svůj trénink. Sestavila jsem pro vás 

chronologicky program tréninku tak, abyste v každý okamžik věděli, co máte dělat. 

 Vím, jaké to je, poprvé stát na cestě a rozběhnout se…nebojte se. Nestyďte se, že to zatím neumíte. Každý, kdo vás uvidí, si bude 

říkat, že jste dobří, protože běžíte. Ať si říká kdo chce, co chce, ale lidi, kteří neběhají a nedělají žádný sport, mají před běžci jakousi 

úctu, protože vědí, že to není jen tak, běžet a uběhnout určitou vzdálenost. Lidé obdivují běžce, i když si to třeba ani nechtějí přiznat, 

protože oni sami to nedokážou… 

 Popíšu vám nyní podrobně jednotlivé úseky prvního tréninku v následujících bodech.  

 Tyto body pak budete opakovat při každém tréninku. 

1.  PŘÍPRAVA (15 minut) 

1.1 Máte naplánovaný čas, kdy vyrazit na trénink. 

1.2 Máte vybranou trasu, kudy poběžíte. 

1.3 Oblékněte se do běžeckého oblečení podle počasí venku. Na vašich nohách svítí vaše nové běžecké boty…doporučuji vám 

zavázat si tkaničky tzv. dvojitou kličkou, která se nikdy nerozváže. 

1.4 Vezměte si mobil, klíče, případně taštičku. 

1.5 Jestliže pojedete na svou trasu autem, vezměte si s sebou do auta pití. Na běhání si ho neberte, protože by se vám špatně 

neslo a za půl hodiny nedostanete žízeň. Napijte se lehce ještě doma (v autě). 

1.6 Těsně před odchodem z domova si odskočte. Při běhání je tahle záležitost důležitá… 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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2.  ROZCVIČKA PŘED BĚHÁNÍM (5 minut) a potom 5 minut rychlé chůze na zahřátí před během již na své trase 

2.1 Před běháním se neprotahujte, mohli byste si způsobit natažení svalu. 

2.2 Proveďte cviky na uvolnění kloubů. Tyto cviky můžete udělat ještě doma, když poběžíte přímo z domu. Jestli pojedete na svou 

trasu autem, udělejte si tyto cviky až tam. Když si uvolníte klouby před běháním, nebudou se vaše svaly muset tolik namáhat  

a poběží se vám lehčeji. 

 

 

 

 

Cvičte pomocí obrázků pod tímto textem: 

Obrázek 1: Zanožte jednu nohu a otáčejte kotníkem 5x na jednu a 5x na druhou stranu. Opakujte s druhou nohou. 

Obrázek 2: Spojte ruce za hlavou, nakloňte se na jednu stranu a podívejte se na protilehlý kotník, vydržte 5 sekund a opakujte na 

druhou stranu. 

Obrázek 3: Předkloňte se a nechte volně viset ruce kolmo dolů, asi za 2 sekundy se začněte pomalu narovnávat. Opakujte 2x. 

Obrázek 4: Postavte se mírně rozkročmo a začněte pohybovat boky v kyčlích – doprava, doleva, dopředu a dozadu. Opakujte 3x. 

Cvik 5: Zatočte hlavou 2x na jednu stranu a opakujte 2x na druhou stranu. 

 

 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Rozcvička před běháním: 
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3. Běh (& chůze & jogging) - běžíte podle Běžeckého plánu 

3.1 Postavte se do Běžeckého postoje, který máte již z domova nacvičený a srovnejte se od hlavy až k patě. Zapněte si v tuto 

chvíli stopky na mobilu, podívejte se na hodinky nebo spusťte mou nahrávku. Mírně se nakloňte a rozběhněte se! 

Poslouchejte moje pokyny a přecházejte z běhu do chůze a naopak. 

3.2 Když se vám poběží a půjde dobře, splňte celkový čas do konce. Myslete přitom na pohyby, které děláte, zkuste se i dívat 

kolem sebe, na přírodu, nebo na lidi. Až budete běhat delší dobu, začnete se možná s některými běžci zdravit a usmějete se 

na sebe. Dostanete se pomalu, ale jistě, do světa běžců. Těším se, až mi napíšete, že máte z běhání radost! 

3.3 Kdybyste měli nějaké problémy, například s dechem, zkuste přejít do chůze a nezastavovat se. Bylo by dobré v tomto případě 

dojít pěšky do konce. Když budete mít jiné problémy, budete muset trénink přerušit a jít do toho druhý den. I to se může stát. 

Nevěšte hlavu a hlavně to v této fázi nevzdávejte. Překonejte sami sebe, zatněte zuby a dokážete to. 

3.4 Po doběhnutí se ještě dostatečně vydýchejte, při tom můžete chodit. A po vydýchání se dáme do protahování… 

 

4.  PROTAŽENÍ - 5 jednoduchých cviků 

4.1 Po každém doběhnutí je klíčové to, jak se protáhnete. Z vlastní zkušenosti vám potahování doporučuji, protože bez toho by se 

vám nemuselo běhat následující dny vůbec dobře. A přitom stačí pár jednoduchých cviků v několika minutkách. Ukážu vám 

v několika fotografiích, jak se protáhnout. 

4.2 Každý z cviků provádějte po dobu 10 – 15 s. 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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1. Natáhněte nohy, jednu opřete např. o lavičku, schody nebo jinou podložku a potom se narovnejte. Pata nohy na zemi se nezvedá.      

Nohy vystřídejte. Ucítíte tah na zadní straně stehen. 
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2. Zkřížíte nohy, chodidla jsou rovnoběžně vedle sebe a nohy napnuté. Ruce sepněte se dotkněte vnitřní strany chodidla vzdálenější 

nohy. To samé uděláme na druhou stranu. Když nedostanete až k zemi, nevadí, snažte se dotknout co nejníž. Každým dnem půjdete 

níž…a za pár týdnů uvidíte rozdíl, kam se dostanete. 
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3. Udělejte krok dopředu jednou nohou, zadní nohu mějte napnutou, nezvedejte patu. Vystřídejte obě nohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nohy rozkročte, srovnejte si rovnoběžně špičky noh a pokrčte jedno koleno. Postupně se narovnávejte. Snažte se mít v jedné ose       

špičku, koleno a bradu. 

                                 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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5. REGENERACE  

Až se dostanete domů, rychle si sundejte zpocené oblečení a nejlepší je hned si dopřát sprchu nebo příjemnou koupel. Je to také velmi 

důležitá součást celého tréninku. Tělo se osvěží, bude vám velmi příjemně a budete mít dobrý pocit z výkonu, který jste podali. Udělali 

jste pro své tělo i ducha neskutečný krok. Když vytrváte, budete se cítit stále líp. Postupujte podle mých rad a dočkáte se…teď nastala 

chvíle pro to POCHVÁLIT SE. Udělejte to. Řekněte si to třeba i nahlas. Tyto momenty jsou pro každého také důležité. Člověk se má mít 

rád. I to, že se chcete naučit běhat, svědčí o tom, že se máte rádi. Chcete pro sebe lepší zdraví, postavu a veselejší mysl. 

 

 

 

 

5. Postavte se rovně, chytněte si jednu nohu za nárt a patu přitahujte 

k zadečku. Volnou rukou se můžete opřít o zeď nebo o strom. Opakujte 

s druhou nohou. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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REKAPITULACE – SHRNUTÍ  : 

 

 

 

 

 

Uvedené body 1 až 5 budete opakovat při každém tréninku. I potom, až uplyne doba 10 týdnů trvání tohoto e-booku, v tom pokračujte. 

 

Závěrem pár slov pro vás: 

 Chtěla bych opravdu moc pogratulovat VÁM všem, kteří jste přečetli tento e-book až do samého konce, ale hlavně VÁM, kteří jste se 

nechali mým e-bookem vést a učili se podle něj běhat. Dokázali jste běžet bez zastavení 20minut. Tím jste nastartovali novou cestu 

ve vašem životě, která vám postupně bude přinášet mnoho skvělých zážitků a radosti. Máte být na co pyšní. Pochvalte se. 

 

 Cílem mého e-booku bylo vás inspirovat a poradit, jak začít běhat. Pokračujte v běhání a nepřestávejte pro sebe něco dělat. Jste na 

nejlepší cestě, jak si zdravě zlepšit život. Běhání vám bude přinášet benefity i nadále. Budete se cítit svěží, zdravější a veselejší a 

stále mladí.  

 
 Mám radost, jestli vás běhání, jogging nebo chůze začalo bavit, a že jsem na vás přenesla svou vášeň. 

 

 

 

1. Příprava 

2. Rozcvička 

3. Běh (a chůze) 

4. Protažení 

5. Regenerace 

 

 Fyzickou kondici a zdraví si nikdo koupit nemůže. Každý si 

to musí vybojovat. 

 Všechno, co děláte, děláte pro sebe. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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V případě, že si nebudete s čímkoli jisti, napište mi a já vám ráda poradím. 

 

Přání pro vás: 

Jsem velmi ráda, že jsem mohla svoje zkušenosti a rady předat právě VÁM, lidem, kteří o ně projevili zájem. 

Pevně věřím, že jsem VÁM pomohla nejen zlepšit kondici, náladu, možná i postavu, ale nejvíc si budu vážit 

toho, když v pravidelném pohybu uvidíte novou součást vašeho života. Když se stane pro vás pohyb (běh) 

každodenní samozřejmostí. 

Potěšilo by mě, kdybyste obětovali pár minut vašeho času a napsali mi, jak se vám ebook líbil, co vám 

přinesl i co vám v něm chybí. 

 

A ještě pár rad pro VÁS 
 

 Nebojte se, že nejste dokonalí. 

 Jděte si za svým cílem. Cílem je i cesta. 

 Výsledky nepřijdou hned, ale dočkáte se. 

 Nenechte se odradit. 

 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Co bude dál: 

Pro všechny, které běhání a aktivní život začal bavit a baví a chcete se ještě v běhání posunout dál, je 

k dispozici online kurz Škola běhání. Jeho cílem je uběhnutí 5 km, získání větší vytrvalosti a tím se běhání 

stane vaším životním stylem.  

V kurzu je i návod, jak se připravit na svůj první závod. Kdo by nechtěl závodit, ale jen běhat pro radost, 

mám pro něj také dobrou zprávu. Můžete být společně ve spojení přes mobilní aplikaci a budeme si 

vzájemně blízko! 

 

Děkuji Vám, Vaše osobní e-trenérka Zdeňka Suchánková, zdenka@zdenkasuchankova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.zdenkasuchankova.cz/
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Nezapomeňte si stáhnout také materiály, které jste dostali spolu s e-bookem v e-mailu. 
 
 
 
 

1. BĚŽECKÝ PLÁN + JAK PLNÍM BĚŽECKÝ PLÁN (k vytisknutí) 

2. BĚŽECKÝ POSTOJ (k vytisknutí) 

3. ZVUKOVOU NAHRÁVKU PRO JEDNOTLIVÉ TÝDNY (ke stažení do mobilu ve formátu MP3) 
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