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Je ďábelsky rychlý, do všeho jde naplno a razí heslo:
Radši tuhej nežli druhej, usmívá se Václav Anděl
MARTINMANGL

D
eset let jezdil
motokros, pra-
videlně chodí
do posilovny,
běhá, ale hlav-

ně se věnuje náročnýmOCR
závodům, ve kterých se už
dvakrát po sobě kvalifikoval
na evropský šampionát.
TřicetiletýVáclav Anděl

z Kocourova je zkrátka spor-
tovcem tělem i duší.
Nedávno se borec, který

velkou část života strávil
v Nýrsku, zúčastnil jarní série
virtuálních běhů, kterou
uspořádal Karel Voráček.
A výsledek? Anděl skončil

ve všech třech závodech na
´bedně´, celkově navíc seriál
vyhrál o čtyři body před stří-
brným Pavlem Jílkem.

Zmiňovanou jarní sérii vir-
tuálních běhů jste ovládl se
ziskem 39 bodů. V jednotli-
vých závodech trilogie jste
obsadil první, třetí a druhou
příčku. To nakonec na pr-
venství stačilo. Jste spoko-
jený? Jak jste si seriál užil?
Na začátek bych chtěl Ká-

jovi (Voráčkovi) poděkovat,
že v této době pro nás doká-
zal uspořádat tyto virtuální
závody. Člověkmá alespoň
motivaci na tréninkumakat
o něco víc. Ano, seriál jsem
ovládl, ale abych řekl pravdu,
moc spokojený nejsem. Jdu
do všeho naplno, a proto je
pouze jedno vítězství promě
zklamání. Na druhou stranu
je to ale impuls, žemám víc
zamakat. Ten, kdomě zná, ví,
že razím heslo: radši tuhej
nežli druhej (úsměv). To ale
berte samozřejmě s trochou
nadsázky.

Nemrzí vás, že se tyto závody
kvůli covidu a vládním zá-
kazůmmusely konat pouze
ve virtuální rovině?
Ano, mrzí mě, že se běhá

nyní takhle. Na druhou stra-
nu jsem rád, že se alespoň
něco koná. Virtuální závody
jsou v rámci tréninku skvělé,
ale hromadný start a závod
s ostatními lidmi vás přece
jen pohltí víc a podle toho
vypadá i následný výkon.

Který ze tří závodů se vám
nejvíce povedl? Nabízí se
třeba úvodní běh okolo Kla-

tov, který jste vyhrál...
Pocitověmi nejlépe sedl

právě tento závod. Naopak
při druhém běhu (běh Pod
Borem – pozn. autora)mě
překvapil táhlý kopec, kde
jsem věděl, že ztrácím. K to-
mu byl celkem silný protivítr
a nakonec z toho bylo bohu-
žel až třetí místo.

Takže nejen pocitově, ale
i profilově vám druhý závod
série seděl nejméně?
Dá se to tak říct. Naopak

nejvícemi seděl právě první
běh okolo Klatov. Trať byla
nejdelší a celkově to byl moc
pěkně vymyšlený okruh.

Jak jste se vlastně orientoval
na tratích, které pro tyto
virtuální závody Karel Vo-
ráček označil? Nebál jste se,
že třeba zahnete jinam?
Kája je profík, takže strach,

že se někde ztratím, jsem
opravdu neměl. Orientoval
jsem se dobře (úsměv).

Kromě jarní trilogie jste ab-
solvoval také část lednového

a únorového (třídílného)
seriálu krátkých, zato velmi
fyzicky náročných běhů do
vrchu, kde jste skončil dva-
krát pátý a jednou třetí. Dalo
by se říct, že vám vyhovují
spíše delší tratě?
Tomáte pravdu. Mám rád

veškeré délky běhu, ale jsem
spíš vytrvalec než sprinter.
Od 10 kilometrů výš, to je
moje. Ale tento seriál běhů
do vrchu byl také skvělý, pl-
ný kopců. I tomám rád.

Poběžíte první závod Ešus
ligy (Husínský kros), který
se od uplynulé soboty až do
této neděle koná také „pou-
ze“ ve virtuální formě?
Mám to v plánu. Jen člově-

kamrzí, že nemůže závodit
s ostatními běžci, aby se
s nimi porovnal přímo.

Jak si vůbec ve virtuálních
závodechměříte čas?Použí-
váte k tomu chytré hodinky,
nebo aplikaci v telefonu?
Čas jsem si měřil pomocí

chytrých hodinek, kde jsem
si po doběhu otevřel aplikaci

a pomocí screenshotu poslal
fotku s výsledným časem
a tratí Kájovi Voráčkovi.

Nebál jste se, že vám tato
technologie třeba v polovině
trati selže a budetemuset
celý závod běžet znovu?
Na závodmám vždy nabi-

tou baterii, ale v tréninku se
mi už několikrát stalo, že se
mi vybila. Nad tím se ale už
vždycky jen pousměji.

Jak jste se vlastně dostal
k běžeckému sportu?
Jakomalý kluk jsem re-

prezentoval školu v běhu
na 1500metrů. Občas si mě
půjčila i Atletika Klatovy. To
mi bylo třináct patnáct let.
Pak umě vyhrál motokros,
kde jsem si fyzičku udržoval
občasným během. Před
rokem a půl mě však běh
znovumoc chytl a pohltil.

Kolikrát týdně trénujete
a kolik kilometrůměsíčně
přibližně pokoříte?
Běhám zhruba třikrát týd-

ně aměsíčně naběhám při-

bližně 200 kilometrů. Běhám
za TJ Sokol Mochtín a jsem
moc rád, žemohu být jejich
členem.

Zmínil jste takémotokros.
Prozradíte našim čtenářům
k němu něco více?
Motokros je srdcovka. Jez-

dil jsem deset let a docela se
mi dařilo. Mimo jiné jsem byl
dvakrát vicemistr v krajském
přeboru v kategorii do 125
ccm. Jezdil jsem i český šam-
pionát pitbike a classic. To
vše za tým RHNýrsko.

Proč už se tomuto sportu
nevěnujete? Evidentně vás
baví aměl jste úspěchy...
Na tento sport potřebujete

především dostatek času,
kterými při práci, věnování
se své rodině a stavbě domu,
teďmoc nezbývá. Občas se
ale svezu, takže se nějakým
způsobem udržuji a příští rok
se tomu chci zase věnovat.

Z toho, jakoumáte figuru,
předpokládám, že často na-
vštěvujete také posilovnu...

Tam se udržuji kvůli prio-
ritnímu sportu, kterému se
věnuji a tím jsou OCR závody.
Těmto závodům se věnuji
teprve rok a půl. Startuji za
Angelsfamily OCR team. Mi-
nulý rok se v Klatovech ko-
nalomistrovství ČR, kde
jsem do druhého kilometru
vedl, pak ale udělal chybu
a doběhl až desátý. Ostatní
závody OCR po celé republice
ale pravidelně dokončuji
v nejlepší trojce a dva roky
v řadě jsem se kvalifikoval na
ME, které ale bylo pokaždé
z důvodu covidu zrušeno.

Zpátky čistě jen k běhu
bez překážek. Co vám tento
sport vlastně kromě skvělé
fyzičky přináší?
Hlavně pocit volnosti. Člo-

věk si při něm pěkně vyčistí
hlavu. To je někdy potřeba.

Běháte v tréninku raději
sámnebo ve skupinkách?
Z důvodu toho, kde žiji,

raději sám. Ale když se do-
mluvíme s lidmi z Ešus ligy,
rád si s nimi zaběhnu. Občas
vyběhnu i s Petrem Vaněč-
kem, ale to je spíš takový po-
vídací běh (úsměv).

Když tedy rád běháte sám,
posloucháte při tomnějakou
hudbu, která vás nabudí
a napumpuje energií?
Ne, hudbu při běhu nepo-

slouchám. Rád se soustředím
jen na svůj výkon.

Když pominemeOCR závody
a běžecké závody na Klatov-
sku, běháte i jinde? A co
půlmaraton? Zkusil jste si
ho už někdy?
Když je čas, běžím, co se

dá. Jak už jsem zmínil, mám
raději delší tratě, ale půlma-
raton jsem závodně běžel
zatím pouze jednou. V čase
okolo hodiny a 25minut.
Ono díky covidu toho teď za
poslední rokmoc nebylo.

Na závěr se ještě vrátím
k virtuálním běhům z dílny
agilního Karla Voráčka.
Chtěl bystemu něco za jeho
pořádání akcí vzkázat?
Určitě a rád. Přeji si, aby

bylo víc takových lidí, jako je
on. Člověkmá pak pocit, že
netrénuje jen tak amůže to
někde zúročit. Mockrát díky,
Kájo (usmívá se).

SPORTOVECKAŽDÝMCOULEM. To je třicetiletý Václav Anděl z Kocourova na Klatovsku. Kromě překážkových závodů (OCR) aktivně
běhá, posiluje a jeho srdeční záležitostí je motokros, ke kterému se v budoucnu hodlá vrátit. Foto: archiv Václava Anděla


