
Tereza Hrochová
Pětadvacetiletá atletka-běžkyně, rodačka  

 z Českolipska, která se svým prvním
maratonem probojovala na LOH v Tokiu. 

 

Co pro vás znamenají Lužické hory?

Když si do internetového vyhledávače
člověk zadá vaše jméno, vyskočí na něj,
že jste rodačka z Českolipska. Odkud
tedy přesně pocházíte, co vás přivedlo
do Plzně – byla to škola nebo kouzlo
místa a plánujete se sem (do Lužických
hor) někdy vrátit? 

Jsem ze Slunečné. Do Plzně jsem
nastoupila na VŠ. S  nadsázkou řečeno
jsem do té doby ani  nevěděla, kde Plzeň
leží, takže mě tam přivedla čistě škola. 

Jelikož do Lužických hor spadá i místo, odkud jsem, tak domov.
 

Vaše běžecká kariéra je úctyhodná. Jak jste se s trenérem vůbec dostali k tomu, že
poběžíte i maraton? Byl to přirozený vývoj, nebo jste si řekli, že to hecnete           
 a uvidíte, kam to povede?

Na tuhle otázku by trenér asi dokázal odpovědět líp. On to promyšlené měl, já jsem si do
poslední chvíle myslela, že si ze mě dělá legraci. O maratonu začal mluvit loni v průběhu
roku. Po mistrovství světa v půlmaratonu (podzim 2020) už o tom mluvil častěji a už to
znělo, že to možná i může myslet vážně, a asi v té době začal přizpůsobovat trénink        
 k maratonu. Mně to došlo až tak půl hodiny před startem závodu, že fakt poběžím
maraton.

Jaký to byl pocit, když se váš první maraton proměnil rovnou v nominaci na
olympijské hry?

Na to mám jen jedno slovo: „haluz“. Když jsem doběhla, tak jsem sice měla splněný limit,
nikoli však jistou účast na OH, jelikož tam byla kvóta 3 závodníků, takže jsem si musela
týden počkat na uzávěrku.



A jak probíhala příprava na olympiádu? Lišil se trénink od přípravy na běžné
závody?

Máte v Lužických horách oblíbené místo, kde trénujete?

Příprava se lišila asi jen tím, že jsem se připravovala na maraton, takže větší objem
kilometrů, než běžně.

 

Když jsem doma, běhám po okolních vesnicích a po cyklostezce Varhany. Někdy jedu na stadion
do České Lípy. 

Jsou Lužické hory svým profilem vůbec vhodné pro běžecký trénink?

Běhat se dá v podstatě všude, takže určitě vhodné jsou, samozřejmě člověk si musí vybrat
terén a profil podle typu tréninku. 

V čem je olympiáda jiná oproti ostatním závodům? Byla jste nervozní?

Především tím, že je k tomu upínána velká pozornost. Jsem nervózní před každým závodem,
ale tady jsem byla nervózní opravdu dost.



Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho vítězných závodů do budoucna.
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Co vás zaujalo na Japonsku, kromě hranatých aut?

Vlastně všechno: počasí – neskutečné vlhko a teplo, jak jste řekla ta auta – hranatá a svým
způsobem dost komická, jezdí se tam vlevo, Japonci – pro nás nepochopitelná mentalita,
jsou na jednu stranu strašně milí, ale žijí ve vlastním uzavřeném světě, nesmírně
konzervativní, striktní, nedokáží porušit žádná pravidla.

Už jste přemýšlela nad účastí na nadcházejících LOH? Nebo si zatím dáváte pauzu
a budete se soustředit na jiné disciplíny či na školu?

Momentálně jsem na soustředění a připravuji se na kvalifikaci na MS v běhu do vrchu.
Pokud se mi podaří zůstat u běhání, ráda bych nadále kombinovala dráhu, silnici, kopce      
 a terén. Baví mě ta pestrost. Přemýšlet nad olympiádou je předčasné, 3 roky je dlouhá doba
a určitě se k tomu nechci upínat, není to nikdy dobře.

Jaké závody máte ještě před sebou v tomto roce?

Jak jsem říkala - nominační závod na MS v běhu do vrchu, MČR v silniční desítce –
Běchovice, MČR v přespolním běhu a dál se uvidí podle situace.

Měla byste na závěr pár rad pro začínající běžce? Na co se při tréninku soustředit
a jak si třeba vybírat účast na závodech?

Závod je nejlepší trénink. U dlouhých distancí je důležité být na závod připraven. Já si
závody vybírám podle toho, jak mi sedí do termínovky a jak se mi organizačně a typově líbí.


