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Jelikož pocházím ze sportovní rodiny, tak mě rodiče od dětství vedli ke sportu a 
aktívnímu způsobu života. Slovo nuda jsem nikdy neznala a neznám. Jako dítě jsem 
se věnovala atletice a trošku i tanci. Víkendy trávila na chatě v Beskydech, kde jsem 
v létě celé dny lítala po lesích a kopcích, v zimě jezdila na lyžích.

 

Tato láska k horám a kopcům mi zůstala až do dnes. Po operaci kolene ( 2016) jsem 
úplně opustila běhání po asfaltu a silnicích a na popud kamarádů se šla „projít“ na 
Lysou. Nebyla to jen procházka, místy mě donutili i klusnout a popoběhnout. Do té 
doby jsem všechny běhající lidi v horách a kopcích považovala za blázny, kteří už 
neví, co by vymysleli, a oni po mně chtěli totéž. Lhala bych, kdybych řekla, že se mi 
to nezalíbilo. Naopak. Chytlo mě to natolik, že se intenzita „ procházek“ začala 
navyšovat a já časem začala patřit do škatulky těch běhajících bláznů, které jsem 
kdysi potkávala. Díky této zálibě se kolem mě objevili úplně noví lidé a časem i 
tréninkoví parťáci. Podle mě je právě toto hodně důležité, mít parťáka/ky, s kterým/i 
se vám dobře běhá, a ještě k tomu si skvěle rozumíte. Tréninky plné smíchu a 
zábavy mě dělají šťastnou a užívám si je. Za to jsem vděčna všem těm mým 
kamarádům, kteří mi tréninky zpříjemňují. 



 

Letošní sezónu 2017 jsem zahájila extrémním závodem LH24. Plány byly jiné než 
skutečnost, ale potvrdila se mi slova všech zkušenějších, že na takový závod musíte 
být 100% fit a bez jakýchkoliv zdravotních problémů. Takže mým cílem momentálně 
je dát si dohromady své zdraví, dva měsíce (snad to bude stačit :D) více odpočívat, 
regenerovat, nezávodit a doufat, že to vše k něčemu bude a pomůže. Pokud bude na 
jaře vše ok, chtěla bych se připravit na Perun SkyMarathon, obhájit medailové 
umístění na Valašském Hrbu a se svým věrným parťákem Mírou si opět zaběhnout ve 
dvojici Hostýnskou osmu. 



 


