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Na břehu nádrže Markovka u 
Kožichovic našli svoje zázemí 
třebíčští otužilci, kteří si říkají 
Lední medvědi. Jejich před-
seda Zdeněk Mikoláš v době 
veder ochotně odpovídal na 
otázky týkající se činnosti i 
toho, zda mají otužilci léto 
rádi.  

Kdy vlastně Lední medvědi 
vznikli?

Bylo to před šesti lety a na Mar-
kovce máme zázemí třetím rokem. 
Je to díky starostce Šárce Majerové 
a celému vedení obce Kožichovi-
ce. Máme tady maringotku, kterou 
využíváme jako šatnu a jsme tady 
velice spokojeni. My se snažíme 
zase tady udržovat pořádek, na jaře 
provádíme u nádrže jarní úklid. 

Nepovažuje vás veřejnost za 
podivíny? 

Musím uznat, že někdo koupá-
ní ve vysekaném ledu považuje za 
extrém. Otužovat se lze ale na jaře či 
na podzim při teplotě vody deset až 
dvanáct stupňů. Tu snesou opravdu 
všichni a je velice příjemná. Pokud 
zájemce v otužování pokračuje dva-
krát třikrát v týdnu, tělo si natolik 
zvykne, že vydrží celou zimní sezo-
nu. 

Zmínil jste se o vysekávání ledu, 
kolik má voda v té chvíli teplotu?

Pohybuje se kolem nuly, a i to se 
dá zvládnout. 

Jaký je to pocit vlézt do tak stu-
dené vody?

Je to rozhodně lepší než tato vedra. 
Ta nám opravdu nevyhovují. 

Co tedy otužilec v létě dělá? 
Leze do vody nebo zaleze do led-
ničky?

Když je takovéto vedro, tak otuži-
lec samozřejmě trpí. Ale žijeme nor-
málně jako všichni ostatní lidi. Ale 
ta vedra opravdu nemusíme. 

Kolik je v současné době Led-
ních medvědů?

Postupně lidé přibývali a v sou-
časné době máme dvacet členů, 
z toho čtyři ženy. A nebudu tajit, že 
se v rámci celé republiky jedná často 
o podnikatele či lidi s vyšším vzdělá-
ním. To není chlubení, to je fakt.  

Jak vypadá otužilecký rok?
Začíná první říjnovou neděli. 

Zahájení se koná v Moravském kra-
su, kde plaveme v jeskyni Punkva a 
v Macoše. 

Jaký z toho máte pocit?
Pokud je ještě teplý podzim a 

voda má řekněme patnáct stupňů, a 
najednou vlezete do vody o teplotě 
osm stupňů, je to docela šok. 

Říká se, že při koupání ve stu-
dené vodě člověk pociťuje, jako 
by ho bodalo tisíce jehliček. Mají 

Nechci umřít v posteli, říká předseda 
klubu Ledních medvědů Mikoláš
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takový pocit i otužilci?
Musím vysvětlit, že otužilci roz-

dělují vodu do třech kategorií. Nad 
osm stupňů se jedná o vodu chlad-
nou, mezi čtyřmi a osmi voda stu-
dená a pod čtyři stupně je to voda 
ledová neboli sněhová. Pokud jde o 
ty jehličky, voda odebírá tělu teplo 
pětadvacetkrát rychleji než vzduch. 
Ty jehličky také zažíváme, třeba 
při koupání pod jezem, kdy je voda 
v mrazu ještě provzdušněná. 

Jak hodnotíte otužování v rámci 
celé republiky?

Je na velice vysoké úrovni. Když to 
srovnám se zahraničím, jsme schop-
ni jim konkurovat, možná jsme i lep-
ší.   

Vraťme se ještě k otužileckému 
roku Ledních medvědů.

Musím jen říct, že my děláme 
otužování pro zdraví, ale jsou kluby, 
které se zabývají soutěžním plavá-
ním. Když jsme poprvé připravili pro 
veřejnost ukázku otužování v Třebíči 
v řece Jihlavě, překvapilo nás, kolik 
tam přišlo lidí. Protože mám blíz-
ký vztah k vodní záchranné službě 
a ke zdravotnictví vůbec, snažíme 
se lidi naučit, jak se zachovat v urči-
tých situacích. Jsme jediným tako-
vým klubem v republice. Spolupra-
cujeme s koordinátorkou Zdravého 
města Třebíč Ivetou Ondráčkovou a 
připravujeme takové programy i pro 
školy. Při práci na záchrance jsem 
se osobně setkal s případem, kdy se 
pod mladým chlapcem propadl led 
a ráno ho našli zamrznutého. Nebyl 
to pěkný pohled, protože bylo vidět, 
jak ten hoch bojoval o svůj život a 
jak musel trpět. I z toho důvodu si 
myslím,že jsou tyto ukázky prospěš-
né. 

Co jim tedy radíte při takové 
situaci?

Přijali jsme skandinávský způsob, 
kde je bruslení ve volné přírodě tra-
dicí. Tam mají všichni na krku tak-
zvané bodce, které jsou neoceni-
telným pomocníkem při proboření 
ledu. To právě lidem ukazujeme. A 
nejen to. 

Jak se vlastně stal otužilcem Zde-
něk Mikoláš?

V Praze před odchodem do důcho-
du jsme měl v Bráníku v loděni-
ci kajak. Asi padesát metrů ode mě 
měli klubovnu otužilci. Když jsem 
na podzim viděl, jak do vody lezla 
patnáctiletá děvčata, řekl jsem si, že 
to musím také zkusit. To měla voda 
patnáct stupňů. A postupně voda 
chladla a já pokračoval, říkal jsem, že 
přece nemůžu přestat.

V dětství jste měl k vodě vztah?
Narodil jsem se ve Znojmě a dět-

ství jsem prožil na břehu řeky Dy-
je, a to zejména na ostrůvku zvaný 
„ Druhák“,  který byl zlikvidován v 
rámci regulace řeky v 70. letech. Ale 
jelikož jsem měl veškeré příbuzen-
stvo v Třebíči, a to zejména na konci 
Nových Dvorů, které padly rovněž 
za oběť vybudování nové silnice, tak 
jsem všechny prázdniny trávil samo-
zřejmě v Třebíči a nakonec došlo k 
tomu, že jsem se sem s rodiči přestě-
hoval natrvalo. Takže já jsem vlastně 
takový Znojmotřebíčák.

Na co nejraději vzpomínáte?
Na to, jak jsem jezdil s místní-

mi kluky za příhodných podmínek 
v zimě na ledových krách po Dyji, 
což se neobešlo mnohdy bez řádné-
ho vykoupání a následného sušení 
u ohýnku. To bylo možná příčinou 
mého celkově kladného vztahu k 

vodě a toho, že se i dnes ve svých 65 
letech věnuji intenzivně otužování.

Co je ještě vaše záliba? 
Celý život jsem se věnoval spor-

tu a věnuji se mu dodnes. Připravuji 
s mistrem světa v kvadriatlonu Pet-
rem Mejzlíkem na Mistrovství Evro-
py v Týně nad Vltavou. (Rozhovor 
proběhl před nimi a Mikoláš skončil 
ve své kategorii druhý).

Přináší otužování absenci 
nachlazení či chřipky?

I otužilce může potkat chřipka 
či nachlazení. Tak to já nevidím. 
Otužování pomáhá hlavně srdeční 
činnosti a celému oběhovému systé-
mu. 

Jak má vlastně otužilec začít?
Třeba se začít otužovat vzduchem. 

Přiměřeně se oblékat. Ti choulosti-
vější se mohou otírat vlhkou žínkou, 
používat sprchu. To ale nepraktikuji, 
nedokáži si představit, že bych ráno 
vylezl z teplého pelíšku a pustil na 
sebe studenou vodu. Nejlepší je začít 
se postupně otužovat na konci léta 
aspoň dvakrát třikrát do týdne.

Máte radost, že se o otužování 
zajímá stále více lidí?

Mám radost, že se u nás v Třebíči 
sešla parta podobně smýšlejících lidí. 
Naše ukázky mají pro mladé význam 
v tom, že s dnešní jazykovou vyba-
veností a možností volného pohybu 
nevědí, kam je osud zavane. A na na-
ši ukázku si v případě potřeby zcela 
určitě vzpomenou.

Pokud vzpomenete na svůj život, 
co vám přinesl?

Převážnou část svého produktiv-
ního života jsem prožil pracovně na 
záchranné službě a dobře vím, že 
pomyslná čára mezi životem a smrtí 
je velice tenká. Jsem trochu dobro-
družnější povahy a vzpomínám si, že 
když jsem viděl, jak často odcházejí z 
tohoto světa mnohdy zbytečně mla-
dí lidé, že jsem si s trochou nadsázky 
říkal, jestli už zde nejsem v pětačty-
řiceti přesčas. Děti už byly odrost-
lé a pro mě začala druhá etapa živo-
ta pobytem v mírových jednotkách 
OSN, poznáním života v Americe, 
vzrušující práce v Praze. Tam jsem 
také přičichnul k otužování a zali-
toval, že jsem se mu nevěnoval celý 
život.

Máte nějaké životní krédo?
Nejsem věřící v pravém slova smys-

lu, ale věřím na to, že člověk musí 
mít v životě štěstí, ať už na lidi kolem 
sebe, tam kde se momentálně nachá-
zí, či na zem, v níž se narodí. Každý 
by se rád dožil ve zdraví nejlépe sta 
let, já mám pocit, aniž bych se chtěl 
rouhat, že kdybych umřel zítra, tak 
že jsem svůj život prožil. Nejhorší 
moje představa je umřít v nemocnič-
ní posteli, obklopen dojemnou péčí 
zdravotnického personálu.
 Antonín Zvěřina


