
Martin Koukal, mistr světa v běhu na lyžích na 50 km 
a několikanásobný účastník ČEZ Jizerské 50 zná její 
tratě jako své běžky. Tady jsou jeho rady a tipy, na co 
si dát na trati pozor, abyste se v pořádku dostali do 
cíle všech závodů ČEZ Jizerské 50.

uTIPY A TRIKY JAK VYZRÁT NA ČEZ 
JIZERSKOU 50 OD MISTRA SVĚTA



Na start je dobré přijít s dostatečným před-
stihem a co nejdříve si vyřešit hlavně ma-
zání, dobrá máza zabere čas a s blížícím 
se startem narůstá stres a možnost chyby. 
Rozhodně doporučuji mít časovou rezervu 
na návštěvu toalety, i když je jich dost, těsně 
před startem u nich bývá docela fronta. 

a STADION START



Tady pozor na přejezd silnice a následující 
sjezd. Tady je většinou ještě pořádně husto 
a sníh přes silnici bývá hluboký.

a NOVÁ LOUKA



Máte za sebou 5 km, tady končí největší tla-
čenice. Na rovince od Nové louky je dobré 
vydýchat startovní stres, protože od rybníka 
začíná dlouhé stoupání na Rozmezí.

a BLATNÝ 
RYBNÍK 



První občerstvovací stanice, máte za sebou 
první část stoupání na Rozmezí, využijte ji 
k občerstvení a krátkému odpočinku před 
dalším dlouhým stoupáním.

a KRISTIÁNOV



Polovina tratě a občerstvovací stanice, je-
nom pozor, abyste samým natěšením na ob-
čerstvení neztratili koncentraci příliš brzo, 
sjezd na Jizerku bývá hodně rychlý a s roz-
bitými ústy se špatně jí i pije. 

a JIZERKA



Psychicky náročný úsek, vidíte daleko před 
sebe a trať tady mírně, ale nepříjemně stou-
pá. Pokud se cítíte dobře, svádí to k tomu za 
to vzít. Z vlastní zkušenosti bych radil tady 
ještě síly pošetřit. 

a PROMENÁDNÍ



Klíčové místo závodu, jednak je zde občers-
tvovačka a za druhé i mazací servis. Vzhle-
dem k tomu, že stoupání na Knajpu je dlouhé 
a prudké, v případě, že vám vosk nefungu-
je, nechte si domazat. Ušetřené síly vám ve 
zbytku závodu bohatě vynahradí ztracený 
čas. Ve stoupání na Knajpu za to můžete za-
čít brát, v elitě se tady často rozhoduje zá-
vod. Ale nezapomeňte, že vám musí síly vy-
držet až do cíle. Takže vzít za to, ale pořád 
ještě s rezervou.

a SMĚDAVA 



Poslední těžší stoupání na trati, pokud ještě 
máte síly, můžete ve stoupání na Olivetskou 
horu zahájit svůj zdrcující závěr.

a OLIVETSKÁ 
HORA



Už jste skoro doma, do cíle už je to jen dolů, 
jen bacha na předčasnou radost. V závě-
rečném sjezdu na stadion jsou dvě zatáčky  
a nechcete přece potěšit diváky ukázkovým 
kotrmelcem. Pokud kolem sebe máte sou-
peře, můžete jim zde ukázat své taktické  
a rychlostní schopnosti. 

a U BUKU



Místo, kde si to můžete užít, případně ještě 
předvést exkluzivní finiš. Máte dobojováno 
a můžete přijímat gratulace nebo zpytovat 
svědomí a začít chystat odvetu na příští rok. 

a STADION CÍL


