Celé jméno:
Jméno na závodech:
Národnost:
Datum narození:
Narozena v:
Obyvatelka:
Osobní rekord:
Specializace v:
První mezinárodní závod:
adidas athlete since:

Eva Vrabcova – Nývltová
Eva Vrabcová
Česká republika
6. ledna 1986
Trutnov, Česká republika
Trutnov, Česká republika
půlmaraton: 1:11:06, Praha, 2016
maraton 2:30:10, Prague 2016
Silniční závody, marathon
Adidas Night Run 10 km, Berlín (Německo), 2015
2015

2017 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Napoli City půlmaraton, Napoli, Itálie – 1. místo, 1:11:54

2016 VÝSLEDKY (VÝBĚR)
Sportisimo Prague Half Marathon, Česká republika – 10. místo, 1:11:06
Volkswagen Prague Marathon , Praha, Česká republika – 6.místo, 2:30:10
IAAF European Championships (půlmaraton), Amsterdam, Nizozemsko- 8. místo, 1:12:01
Olympijské hry (maraton), Rio de Janeiro, Brazílie – 26. místo, 2:33:51

MIMO STATISTIKY
• #EvaVrabcova #RunCzechRacing

Typický den:

• Vdaná

7:30 vstává, vypije sklenici vody s citrónem

• Žije s manželem Martinem

7:40 první trénink, přibližně 4km a protahování

• Její trenér je její manžel

8:15 snídaně

• Trénuje sama

8:40 domácí práce

• Nemá žádné sourozence

10:30 druhý trénink

• První objevená atletka v rodině. Její otec jezdil na běžkách.

13:00 oběd

• Ráda se stará o svého psa a vaří pro svého manžela

14:00 relaxace, čtení, studuje “Sport and Health”

• Profesionální sen: chce získat dobrý čas na IAAF Gold Label

16:00 třetí trénink, jednoduchý výklus 90 minut

a dobře se umístit na Světovém poháru
• Sen: postavit dům a žít šťastný život se svým manželem,
dětmi a jejím psem Bellou

18:00 sprchování
19:00 příprava večeře
19:30 večeře

• Oblíbený styl cvičení: dlouhý běh na 30K

20:00 masáž nebo sauna, studování, sledování TV, procházka se svým

• Trénuje na různých povrzích

psem Bellou

• Silový trénink: cvičí s jejím fyzioterapeutem

22:30 příprava na spánek

• Vzdálenost za týden během tréninku: 150-200 km
• Nejdelší běh: 42,2 km

• Oblíbené jídlo: čokoláda, těstoviny se sýrem, sushi, pizza, lasagne

• Počet tréninků během typického týdne:

• Ráda by investovala její peníze na charitypro psy a do běžeckého klubu
• Oblíbené sporty: běžky a plavání
• Oblíbení atleti: Tomáš Dvořák (bývalý světový rekordman a trojnásobný
světový vítěz v decatlonu), Jarmila Kratochvílová (světová držitelka
rekordu na 800metrů, osobní rekord 1:53:28)
• Oblíbený běžkař: Manuela Di Centa (dvojnásobný olympijský šampion
na běžkách)
• Nikdy nebyla v Keni

