
Poprvé s holemi vypadal jako Marťan
Chodí lesem, polní cestou i po pláži. Členům Nordic sports pomáhají severské hole zvyšovat rychlost i rovnat záda

TEREZA KOLÁŘÍKOVÁ

Brno – Chůzi si zamilovali a
hole jim dodávají správný od-
pich. Jak zakomponovat po-
hyb v jeho přirozené podobě
do každodenního života se
snaží lidem ukázat členové
Nordic sports z Brna. Šestici
milovníků severské chůze
patří další díl seriálu Deníku
Rovnost Společná vášeň.

Když byl před více než de-
seti lety ve Finsku, zaujala ho
chůze s holemi, kterou u míst-
ních viděl. Miroslav Mira se ji
od zakladatelů nordic wal-
kingu naučil a začal ji provo-
zovat i v České republice.
Spousta lidí se na něj dívala
zvláštně, protože hůlky patři-
ly při chůzi do rukou jen sta-
rým a nemocným. „V roce 2003
jsem tady byl s hůlkami jako
Marťan a lidé si ťukali na čela.

Když jsem takto procházel po
Kroměříži, pankáči, kteří se-
děli na lavičce v parku, ztichli
a jen na mě zírali, než jeden ře-
kl: seš hustej. V této zemi tr-
valo několik let, než se lidé
hůlkám přestali posmívat a
shazovat je,“ myslí si Mira,
který vytvořil první přednáš-
ky a kurzy severské chůze v
Česku a nakonec založil i spo-
lečnost Nordic sports.

Konec hrbení
Po lekcích a jednodenních
kurzech se z mnoha účastníků
stali jeho spolupracovníci. „Ze
začátku jsem si také myslela,
že hůlky patří jen starým li-
dem, ale pak mě k nim Mirek
přivedl. Při péči o děti se mi
zdálo, že jsem se začala po-
stupně hrbit. Kdykoliv jsem
ale popadla hůlky a vyrazila
ven, správné držení těla se po-
malu zase vrátilo. Alespoň do
konce dne,“ směje se Martina
Holcová.

Nadšenci chodí kamkoliv
do přírody, a kdykoliv je to
možné. V každém ročním ob-
dobí, po horách, polních

cestách i po plážích. Připra-
vují výšlapy, jednodenní kur-
zy i víkendové akce. „Není to
jen mechanický pohyb, ale ta-
ké společenský děj. Sdílíme
společný čas, navazujeme no-
vá přátelství a vztahy. Má to
svůj náboj, je to něco víc než
jen sport,“ dodává Mira.

Nadšenců nordic walkingu
stále přibývá a členům Nordic
sports píšou, jak jim severská
chůze změnila život. „Mají
chuť podělit se o svou radost.
Píší, jak se jim výšlap líbil a
kde berou motivaci k výle-
tům. Jak jiskry přeskakují,
stahují k tomuto sportu další
známé. Naučí se nový pohyb,
ale zároveň je to vše o zápalu a
humoru, dobré náladě a ra-
dosti z krásné přírody. Napří-
klad manželé z druhého konce
republiky k nám přijeli na jed-
nodenní kurz do Brna. Nako-
nec se tak rozchodili, že každý
den ušli aspoň patnáct kilo-
metrů, málem jsme je nepo-
znali. Fyzicky i psychicky pů-
sobili sebevědoměji. Dokonce
se rozhodli jít pěšky do Lito-
myšle, šli to čtyři dny,“ popi-
suje Holcová.

Jednou za čtvrt roku pořá-
dá také Nordic sports víken-
dové akce, které jsou tematic-
ky laděné. „Například jsme
měli akci hole a víno, kdy cho-
díme vinicemi, nebo jsme spo-
jili hůlky a vodu. Navštívili
jsem Priessnitzovy lázně a
unavení a rozehřátí jsme vlez-
li do studeného potoka, pak
jsem si zase zacvičili a zahřáli
se. Na Vysočině jsme vytvoři-
li lesní posilovnu z toho, co
jsme v okolí našli. Snažíme se
tak lidi inspirovat a zakom-
ponovat pohyb do jejich živo-
ta,“ říká Mira.

Výlet s rozcvičkou
Na víkendovky přijíždí účast-
níci už v pátek a jsou ubyto-
vaní v malých penzionech ne-
bo horských chatách. Skupi-
na obvykle vybírá netradiční
místa s výjimečnou atmosfé-
rou v různých částech repub-
liky, aby lidé poznali i jiné re-
giony. „Rána vždy začínáme
rozcvičkou s pozdravem slun-
ce, do které zakomponuji ně-
jaké překvapení. Třeba pro-
cházení se naboso loukou ne-

bo koupání v potoce. Cvičíme
s hůlkami i cvič-gumou, sta-
víme z kuželů slalom, hrajeme
si s dětmi i dospělými a všich-
ni se u toho bavíme,“ dodává.

Trasa výletu obvykle vede
přes skály, louky, ale i lesní
bar nebo zmíněné vinné sklíp-
ky. „Odpoledne se vrátíme a
po večeři vyrážíme na můj
nejoblíbenější noční nordic
walking s čelovkami, i bez
nich. Vždy je máme s sebou,
ale ne pokaždé je rozsvítíme,
abychom si užili pohled na ne-
osvětlenou oblohu. Bloudění
je přitom na denním pořádku,
ale vždy nakonec zpět trefí-
me,“ usmívá se Daniela
Mährischlová.

Aby se severská chůze co
nejvíce rozšířila, vytvořila
skupina nadšenců projekt
Nordic walking point. Po celé
republice, kde lidé najdou ná-
lepku s tímto názvem, by měli
najít také instruktora, které-
mu členové předali informace
a naučili ho správnou techni-
ku chůze. „Lidé se tak mohou
správné chůzi naučit kdeko-
liv. Je skvělé, jak zájem ros-
te,“ dodává Mira.

JAKO SEVEŘANI. Přestože pohyb s hůlkami vychází z běžek, mají severskou chůzi rádi i lidé, kteří sníh nikdy neviděli. „Nordic walking je součástí života nejen mnoha Čechů,
ale znají ho i lidé v Africe, kteří chodí přes písečné duny. V Austrálii běhají po pláži a i Japonci si to užívají,“ říká Miroslav Mira. Foto: Deník/Lubomír Stehlík a archiv Nordic sports

Nordic walking si Jiřina Chmelíková zamilovala. O procházkách s holemi říká:

S chůzí se mi zlepšilo dýchání
Brno – Dříve měla potíže se zá-
dy a s dýcháním, než před čtyř-
mi lety objevila nordic wal-
king. „Díky tomu jsem dnes v
daleko lepší kondici a našla
jsem pohyb, který mi vyhovu-
je a je hlavně na čerstvém
vzduchu,“ říká účastnice akcí
Nordic sports Jiřina Chmelí-
ková.

Jak byste členy Nordic sports
popsala?

Je to báječná parta nadšen-
ců, kteří svým přístupem do-
vedou strhnout ostatní. Vím
to podle sebe, protože jsem
starší, ale v tomto kolektivu
se cítím výborně a snažím se.
Oceňuji na instruktorech, že
to není jen o bezhlavém cho-

zení, ale oni jsou takoví od-
borníci, že znají problematiku
těla v pohybu a jeho uvolnění.
Znají i problémy fyzioterapie
a rádi poradí.
Jak se vám severská chůze líbí?

Na kurzu jsem byla se svým
manželem, který se na tento
druh pohybu koukal s
despektem, proto si s sebou
bral kolo a coby cyklista pozo-
roval náš nadšený pohyb po
přírodě. Na další akce nordic
walking od Brňáků už jezdil
manžel se mnou. Oba jsme
přišli na to, že nám tento druh
pohybu vyhovuje a že se i cosi
zlepšuje. Držení těla, sklon
hlavy a dýchání. Je nám přes
šedesát let a v této partě mlád-
neme. Alespoň pocitově.

Chodíte pravidelně na akce?
Snažíme se dojíždět, ale ne

pokaždé se to povede. Z Dvora
Králové nad Labem to máme
kousek dál. Ale vždy se těšíme
na společná setkání. Povedlo
se vytvořit širší partu zná-
mých lidí, kteří mají něco
společného.
Jak jste se o severské chůzi do-
zvěděla?

Měla jsem zdravotní pro-
blémy a chůzi mi doporučo-
vali lékaři. V Hradci Králové
jsem získala základy a poté mi
doporučili účast na základ-
ním kurzu v Brně. Jsem moc
ráda, že jsem toho využila.
S manželem se účastníme i ji-
ných akcí, ale s Brňáky je to
vždy na úrovni. (kol)

Návštěvníci běželi i s padákem
TEREZA KOLÁŘÍKOVÁ

Brno – Nejen lásku ke zdravé
chůzi se snaží členové Nordic
sports v lidech probouzet. Je-
jich snahou je lidi přimět, aby
opět našli vztah k přírodě a po-
hybu. Jednou ročně proto po-
řádají takzvanou Nordic wal-
king kliniku, kde si zájemci
mohou severské hole vyzkou-
šet a něco se o nich dozvědět.

Brněnská skupina se inspi-
rovala ve Finsku, kde podobné
akce vznikají již mnoho let.
První dvoudenní kliniku Nor-
dic sports pořádal před pěti le-
ty. „Stejně jako ve Finsku je to
zdarma a přijít může kdoko-
liv. Tehdy jsme byli šestičlen-
ná skupina, instruktoři i fyzio-
terapeut, ale od pátku odpo-

ledne do sobotního večera při-
šlo jen osm lidí,“ vzpomíná
Miroslav Mira.

Na loňský projekt Nordic
walking klinika se však přišlo
se severskou chůzí seznámit
přes sto návštěvníků. „Někte-
ří byli začátečníci, jiní potře-
bovali zpětnou vazbu a další
inspiraci pro cvičení,“ objas-
ňuje Mira.

Jen hůlky nestačí
Na rozdíl od finského projek-
tu, ve kterém podávají infor-
mace o technice, snaží se čle-
nové Nordic sports zařadit
různé pohybové novinky. „Lo-
ni jsme představili takzvané
cvič-gumy, které lze navlék-
nout na hůlky a kdekoliv s ni-

mi cvičit. Nachystali jsme
venkovní posilovnu pro ty,
kteří chtějí cvičit, a pro ty ak-
tivnější běh s holemi nebo
různými nástroji. Také jsme
zařadili světovou premiéru
běhu s padákem, který je ja-
kýmsi odporovým během.
Muži dostanou do těla, ženy se
protáhnou i popovídají,“ vy-
světluje.

V projektu Nordic walking
klinika si pro všechny přícho-
zí vyhradí instruktoři dosta-
tek času. „Lidé si toho váží a
vrací se k nám. Přišly i dvě
osmdesátileté dámy, že by si to
chtěly vyzkoušet. Odešly s
hůlkami a stále je vidím cho-
dit kolem po stezce, na kterou
máme z okna výhled,“ dodává
s úsměvem Mira.

členové klubu

Miroslav Mira
39 let, hybatel společnosti, Brno
„Nordic walking mi dal možnost
objevovat nové cesty, sám sebe.
Potkávat nové lidi, sdílet příběhy.“

Daniela Mährischlová
26 let, instruktorka, Brno
„Nordic walking mi dělá velkou
radost, miluji pohyb v přírodě a
jsem ráda s lidmi.“

Martina Holcová
37 let, ilustrátorka a koučka, Brno
„Dříve jsem běhala závodně, do-
kud se mi nenarodily děti. Nordic
walking mě k tomu opět trochu
vrací.“

Další členové uskupení:
Lucie Daňková
Michaela Kubínová
Markéta Chlubná

Máte nějakou společnou
vášeň? Napište nám na adresu
editori.brnensky@denik.cz.

fáma z oboru
Lidé si často myslí, že k nordic
walkingu mohou používat jaké-
koliv hůlky, a tedy že jakákoliv
chůze s hůlkami je severská
chůze. „Stejně jako s každým
kolem nelze sjet jakýkoliv terén,
má nordic walking speciální
hůlky. Jsou velmi lehké a dovo-
lují člověku se odrazit a nechat
ruku v zapažení,“ vysvětluje Mi-
roslav Mira. To právě dovolí
poutko na holi, díky kterému je
možné ji zahodit za sebe a vůbec
o ní nevědět. „Je také důležité
naučit se s nimi zacházet. Do-
stanou nás do pohybu, který
jsme si dříve ani nedokázali
představit. Chůze s nimi mi při-
pomíná pocit, jako bych létala,“
říká Martina Holcová.
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