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ABSTRAKT

Název práce: Trénink ultramaratonce

(analýza výkonnostního vývoje a tréninku)

Cíle práce: Přinést ucelený pohled na problematiku ultramaratonů

a vyhodnocení tréninkových metod ultramaratonců

Metody práce: Analýza statistik, literárních a internetových zdrojů, vyhodnocení 

dotazníků ultramaratonců a jejich tréninkových příprav společně 

s celkovým rozborem problematiky přípravy na ultramaratony.

Výsledky: Práce poskytuje ucelený přehled o problematice ultramaratonů, 

rozdílnosti  jednotlivých  ultravytrvalostních  závodů,  tréninkových 

prostředcích,  věkovém  složení  ultramaratonců,  fyzické 

a psychické přípravě a náročnosti ultramaratonů.

Ultramaratony  se  podařilo  systematicky  rozdělit  do  čtyř 

základních  skupin.  Průměrný  optimální  věk  ultramaratonců  se 

pohybuje na hranici 40-50 let, ale začínají se prosazovat rychlejší 

a  mladší  běžci.  Česká  republika  dosahuje  ve  světě 

nadprůměrných výsledků, zvláště, když se zde pořádá pouze 7 

závodů  ročně  s  pouhými  cca  120  aktivními  ultramaratonci.  

Problematickou je metodologie tréninků ultramaratonů, která je 

nejednotná  a  u  většiny  ultramaratonců  pouze  empiricky 

založená.

Klíčová slova: ultra,  ultramaratonec,  ultramaraton,  ultravytrvalost,  50km, 

6  hodin,  100km,  100mil,  24  hodin,  48  hodin,  6  dní,  1000mil, 

3100mil,  vícedenní  závod,  etapový  závod,  vytrvalost,  trénink, 

trénink vytrvalosti
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ABSTRACT

Title of the work: Training of an ultra marathon runner

(analysis of the efficiency development and training)

Work object: To bring up overall view on ultra marathon runners topic as such 

and evaluate their training methods.

Work methods: Statistics, literature and internet sources analysis, semistructered 

ultra  marathon  runners  questioners  analysis  on  training 

with emphasis on holistic ultra marathon preparation.

Results: This thesis brings overall view on ultra marathon topic, especially 

about differences among different ultra marathon races, training  

tools  and  approaches,  ultra  marathoners  age  split,  physical 

a mental preparation and last but not lest about ultra marathon  

demandingness.

I have succeded to devide ultramarathons into 4 groups. The best 

age as to ultramarathoners performance is between 40-50 years, 

by the way this is an average age among ultramarathon runners in 

general.  but  now We can see the trend where also  younger   

ultramarathon runners are moving forward to top ranked positions. 

Czech Republic reaches above average results in the world wide 

comparison, especially when we take in to account that Czech  

Republic  organises  only  7  races  yearly  and  there  are  

approximately  120  active  ultra.  We can  see  wide  differences  

among training methods and majority of ultramarathon runners  

use intuition as training method.

Key words: ultra,  ultra  marathon  runner,  ultra  runner,  ultra  marathon,  long 

distance,  50km,  6 hours,  100km,  100mile,  24  hours,  48  hours, 

6 days, 1000mile, 3100mile, multiday race, stage race, endurance, 

training, long distance training
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ABSTRACT

L‘intitulé: L’entraînement du marathonien

(analyse de l’entraînement et du développement d‘endurance)

But du mémoire: Apporter  un  aperçu  général  sur  la  problématique  des  ultra 

marathoniens et conclusion des méthodes d’entraînement

de ceux-ci.

Méthodologie: L’analyse  des  statistiques,  des  sources  littéraires  et  celles 

d’internet,  compte rendu des questionnaires des marathoniens 

et  leurs  préparations  d’entraînement  ensemble  avec  l’analyse 

générale  de  la  problématique  de  la  préparation 

aux ultramarathons.

Résultats: Le  mémoire  offre  un  aperçu  complet  de  la  problématique 

des marathoniens, la différence entre les courses d’endurance, 

les  moyens  d‘entraînement,  la  segmentation  d’âge 

des  ultramarathoniens,  l’entraînement  physique  et  psychique 

et aussi la difficulté des ultramarathons.

Les  ultramarathons  sont  divisés  en  4  groupes.  L'âge  moyen 

optimal  des  coureurs  est  entre  40-50ans,  mais  il  y  a  une 

tendance de voir les coureurs plus jeunes prendre le relai.  La 

République  tchèque,  avec  le  nombre  approximatif  de  120 

ultramarathoniens et 7 compétitions au niveau local devient le 

pays  avec les  résultats  très significatifs.  Le  problème pose la 

méthodologie  de  l'entraînement  qui  reste  individuelle  et 

empirique chez la plupart des ultramarathoniens. 

Mots clé: ultra,  ultramarathonien,  ultramarathon,  ultraendurance,  50km, 

6 heures, 100km, 100mil, 24 heures, 48 heures, 6 jours, 1000mil, 

3100mil,  course  de  plusieurs  jours,  course  par  étapes, 

endurance, entraînement, entraînement d‘endurance
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ÚVOD

Pro mnohé sportovce, ale především pro většinu nesportovní populace končí hranice 

atletických závodů, pokud ne již za branou atletického oválu, tak zcela jistě pojmem 

„maraton“  a  vzdáleností  42  195  metrů.  Zasloužené  poděkování  za  rozšíření 

povědomí o vytrvalostních bězích a jejich vzdálenostech patří bezesporu městským 

běhům, které zažívají celosvětový boom, co do počtu těchto závodů, tak i co do počtu 

závodících1.  Ve  střední  Evropě  je  s  převahou  největší  Prague  International 
Marathon, který se  od roku 1997 pořádá v ulicích Prahy a každoročně přiláká na 

start několik set trénovaných atletů, jejichž cílem je zaběhnutí nejlepšího času2, ale i 

několik tisíc amatérských běžců, kteří chtějí dokázat, že „bájnou“ metu 42 195 metrů 

jsou schopni pokořit3.

Vedle  těchto  maratonců  existuje  nepočetná  skupina  běžců,  pro  které  je  klasický 

maraton již několikrát překonanou metou, vzdálenostně i časově nedostačující a kteří 

svoji energii, čas a tréninkovou přípravu soustřeďují na běhy delší něž zmíněných 42 

195 metrů. Jejich běžecká výzva, ve formě pomyslné hozené rukavice, leží mnohdy 

několik set kilometrů daleko a cesta k ní trvá někdy i několik desítek dní4.

Těmito běžci, kteří se vydávají za hranice maratonské trati, a několikráte přesahují 

její vzdálenost, jsou ultramaratonci.

Tématem  a  zaměřením  bakalářské  práce  Trénink  ultramaratonce  (analýza 
výkonnostního  vývoje  a  tréninku) se  stali  jak  samotní  ultramaratonci  a  jejich 

výkony, tak především zmapování problematiky tréninku běžců na vzdálenosti delší 

než klasický maraton.

1 V Evropě je nejstarším maratonem Mezinárodní maraton mieru v Košicích, jehož 1. ročník se běžel 
dne 28. 10. 1924 a v roce 2007 se běžel již 84. ročník s účastí 499 běžců, kteří ho dokončili.

2 V současné době nejlepší mužský světový výkon na maratonské trati je 2:04:26 hod., který vytvořil 
v  Berlíně  dne 30.  9.  2007  Haile  Gebrselassie  z  Ethiopie  a  nejlepší  ženský světový  výkon  na 
maratonské  trati  drží  Paula  Radcliffe  z  Velké  Británie  časem  2:15:25  hod.,  který  vytvořila  v 
Londýně dne 13. 4. 2003.

3 V roce 2007 dokončilo 3 185 běžců.
4 Nejdelší oficiální ultramaraton na světě je dlouhý 3100mil s traťovým rekordem 41 dní 8 hodin.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. VYMEZENÍ A DEFINICE POJMU „ULTRAMARATON“

Běhy s předponou ultra5 jsou pojmem, který v sobě zahrnuje širokou škálu rozdílně 

dlouhých  běhů.  Za  obecnou  definici,  která  vymezuje  ultramaraton  lze  považovat 

takovou, která uvádí ultramaraton jako jakýkoli běh delší než maraton.

Podle pravidel  6   Mezinárodní asociace ultramaratonců   (International Association of 

Ultrarunners –  IAU), pod kterou je vedena i Česká asociace ultramaratonců (ČAU) 

jsou  za  ultramaratony ve  smyslu  definice  pravidla  č.  1  považovány silniční  a 
traťové  závody  delší  než  maraton,  což  potvrzuje  i  motto  IAU  „beyond  the 

marathon“7 (za hranice maratonu).

Za standardní vzdálenosti ultramaratonů, ve kterých jsou uznávány i světové rekordy 

se ve smyslu pravidla č. 1 a pravidla č. 14 IAU považují:

 silniční závod na 100km schválený Mezinárodní amatérskou atletickou 

federací  (IAAF)  a  IAU schválené závody,  pořádané nejen jako silniční  

závody, ale i jako závody na dráze na 50km, 6 hodin, 12 hodin, 100mil8,  

24 hodin, 48 hodin, 6 dní a 1000mil a také závod na dráze na 100km.

Vedle výše uvedených a IAU oficiálně uznaných a „standardně“ vymezených závodů 

existuje  celá  řada  ve  světě  pořádaných  ultramaratonů,  jejichž  začlenění  do 

ultramaratonů  a  následné  specifické  rozdělení  je  otázkou  jedné  z  následujících 

kapitol.
5 Z  latinského  ultra  –  předložka  značící  za,  nad,  přes,  více,  nad  běžnou  míru,  nad  schopnost  

vnímáni.
6 IAU HANDBOOK 2005 (1st draft based on 2004 handbook but with constitution changes accepted 

by Congress – Rules 1- 12 HW 30/10/04)
7 http://www.iau.org
8 1 míle = 1,609 km
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2. OBECNÉ VYMEZENÍ VYTRVALOSTI

Vytrvalost tvoří, vedle síly, rychlosti a koordinace, jednu ze základních pohybových 

schopností  člověka.  Vytrvalostní  běh  a  běh  obecně  je  přirozenou  pohybovou 

cyklickou činností a je závislý na mnoha faktorech, které podmiňují jeho provedení a 

které tvoří strukturu jeho sportovního výkonu. Ultramaraton představuje nejdelší a v 

některých  případech  až  extrémní  verzi  dlouhodobého  vytrvalostního  sportovního 

výkonu s mnoha odlišnými aspekty oproti kratším vytrvalostním vzdálenostem.

Vytrvalost  a  především  vytrvalost  ultramaratonskou  je  třeba  vymezit  jak  v  rámci 

struktury sportovního výkonu, tak i  v systému základních pohybových schopností, 

včetně jejího vymezení v souboru samotné vytrvalostní schopnosti se zaměřením na 

složku, do které se řadí ultramaratony jako vytrvalostní specializace a hlavní předmět 

zájmu této bakalářské práce.

3. VYTRVALOST, ULTRAMARATON
A STRUKTURA SPORTOVNÍHO VÝKONU

Sportovní  výkon v  obecné  rovině  tvoří  multifaktorový  soubor  prvků,  který 
podmiňuje  dosažení  sportovního  cíle.  Sportovní  výkon  je  cíleným  výsledkem 

dlouhodobého utváření a přizpůsobování jednotlivých faktorů pro optimální zvládnutí 

zvolené  sportovní  specializace,  kterou  v  této  bakalářské  práci  představuje 

ultramaraton.  Sportovní  výkon  je  tedy  adaptačním  procesem  organismu 

ultramaratonce v rámci vytyčeného cíle, který je nad hranicí maratonské trati a závisí 

na  syntéze  níže  rozebraných  jednotlivých  faktorech  sportovního  výkonu 

ultramaratonce ve vzájemných vazbách a na vrozených dispozicích atleta, výsledku 

postupného a dlouhodobého rozvoje ultramaratonce,  vlivech prostředí  a  vlastního 

účelně rozvíjeného sportovního tréninku, který ovlivňuje trénovanost jedince a jeho 

sportovní  výkony9.  Struktura  sportovního  výkonu  se  skládá z  několika  základních 

faktorů, které podmiňují budoucí dosažený sportovní výkon a podle Dovalila10 lze tyto 

faktory dělit na somatické, technické, taktické, psychické a kondiční.

9 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. s.14-16.
10 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. s.17.
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3.1 SOMATICKÉ FAKTORY

Somatické faktory vyjadřují fyziologický a konstituční  základ ultramaratonce. 
Jedná  se  především  o  geneticky  podmíněné  a  získané  dispozice,  kterými  je 

sportovec vybaven – svalstvo, kostra, adaptační schopnost organismu a schopnosti 

fyziologické.  Všechny  tyto  dispozice  lze  v rámci  zvolené  sportovní  specializace 

ultramaratonce  a  řízení  sportovního  tréninku  z  části  rozvíjet,  či  potlačit.  Tak  lze 

vytrvalce nebo ultramaratonce určit a vyčlenit z ostatních sportovních odvětví podle 

somatotypu,  který  vyjadřuje  podíly  jednotlivých  komponent  morfologie  sportovce. 

Podle  somatotypu  lze  vytrvalce  zařadit  do  ektomorfních  mezomorfů  s částečně 

převažující mezomorfií11.

3.1.1 SVALOVÁ VLÁKNA A ZATÍŽENÍ

Jedním z regulátorů výkonnosti vytrvalce je zastoupení jednotlivých svalových vláken 

v morfologii  atleta,  jejichž  jednotlivé  typy  mají  rozdílné  funkční  a  biomechanické 

vlastnosti.  Svaly kosterního svalstva člověka jsou tvořeny několika typy odlišných 

svalových vláken. Tato heterogenita a poměr zastoupení jednotlivých typů svalových 

vláken je způsobena jejich využitím, které závisí na intenzitě vykonávané činnosti a 

způsobu  energetické  úhrady  v  čase.  Svalová  vlákna  se  tak,  podle  strukturních, 

metabolických a funkčních vlastností, dělí12 na 3 typy:

 Rychlá bílá vlákna   (FG – Fast Glycolytic) – typ II. B Jejich schopností jsou 

rychlé kontrakce maximální silou za cenou velmi nízké odolnosti proti únavě. 

Jejich využití je při začátku svalového zatížení a při rychlostně silovém 
zatížení. Vyznačují se vysokou aktivitou enzymů anaerobní glykolýzy a nízkou 

aktivitou oxidativních enzymů.

11  DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu, 2002. s.21. Stejně tak Liška (1985) in KUČERA, V. 
TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 2000. s. 13.

12 Dělení podle Dovalila in DOVALIL, J. A KOL.  Výkon a trénink ve sportu. 2002. s. 47, Hellera in 
KOL. AUTORŮ.  Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 43 a KUČERA, V. TRUKSA, Z.  Běhy na 
střední a dlouhé tratě. 2000. s. 14. Oproti tomu Dylevský in KOL. AUTORŮ Pohybový systém a 
zátěž. 1997. s. 104 rozděluje svalová vlákna na  4 typy: pomalá červená vlákna - SO typ I.; rychlá 
bílá vlákna - FOG, typ II. A; rychlá červená vlákna - FG, typ II. B a přechodná nediferencovaná 
vlákna,  typ  III.  Jedná  se  pouze  o  jinak  strukturované  členění  podle  Dovalila  opatřené  o 
nediferencovaná vlákna, která jsou zdrojem ostatních 3 typů.
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 Přechodná vlákna   (FOG – Fast Oxidative Glycolytic) – typ II. A Vlákna jsou 

méně  odolná  vůči  únavě  oproti  SO  vláknům.  Jejich  schopností  je  rychlá 

kontrakce  velké  síly,  ale  po  krátkou  dobu.  Vyznačují  se  malou 
ekonomičností.  Jejich  využití  je  převážně  při  krátkodobých  a 
střednědobých výkonech. Vyznačují se střední aktivitou enzymů anaerobní 

glykolýzy i oxidativních enzymů.

 Pomalá červená vlákna   (SO – Slow Oxidative) – typ I.  Obsahují ze všech 

uvedených  typů  nejvíce  myoglobinu,  který  ve  svalech  váže  kyslík.  Jejich 

vysoká  odolnost  vůči  únavě  je  kompenzována,  pro  ně  charakteristickou, 

pomalou kontrakcí a jejich reakční pohotovost není na takové úrovni jako u 

ostatních  typů  svalových  vláken.  Jejich  využití  je  při  dlouhodobých 
vytrvalostních  a  ultramaratonských  výkonech.  Vyznačují  se  vysokou 

aktivitou oxidativních enzymů.

Navzájem odlišné a pro jednotlivé druhy svalových vláken charakteristické vlastnosti 

jsou  determinanty  jejich  využití  při  různých pohybových  schopnostech.  Z hlediska 

zastoupení svalových vláken by měl  být  vytrvalec (na tratě 5 000 m až maraton) 

vybaven především pomalými oxidativními svalovými vlákny a to v poměru:

70% SO 25% FOG 5% FG13

případně 80% SO 20% FOG + FG u mužů

a 70% SO 30% FOG + FG u žen.14

Typy  svalových  vláken  kosterního  svalstva  lze,  přesto,  že  jsou  geneticky 

podmíněny15, do jisté míry tréninkem ovlivnit a adaptovat na vykonávaný druh práce. 

Podle  Dylevského16 jsou  rychlostní  a  silové  osobnostní  znaky  podmíněny 

genotypově, ale vytrvalostní znaky lze významně ovlivnit pohybovými aktivitami, což 

vyjadřuje přirovnáním: sprinter se rodí, vytrvalec se vychovává. Podle Goetze17 jsou 

interindividuální  rozdíly  vytrvalostního  výkonu  určeny  z  93%  geneticky a 

13 Podle Kuela (1979) in KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 2000. s. 14.
14 Podle Hellera in KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 44.
15 Shodně pro KOL. AUTORŮ Pohybový systém a zátěž. 1997. s. 104 a  DOVALIL, J. A KOL. Výkon 

a trénink ve sportu. 2002. s. 48 a KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 44.
16 Dylevský in KOL. AUTORŮ Pohybový systém a zátěž. 1997. s. 105.
17 In KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I. A KOL. Sportovní medicína. 1999. s. 41.
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kapacita  krátkodobého  energetického  systému  glykolýzy  z  81%.  Svou  roli  při 

zapojení  určitého  typu  svalových  vláken  do  pohybového  vzorce  hraje  i  věk.  Se 

zvyšujícím  se  věkem  začínají  v  kosterním  svalstvu  převažovat  pomalá  svalová 

vlákna.  U  vytrvalostních  běžců,  a  především  u  ultramaratonců,  je  primárním 

somatickým faktorem poměrné zastoupení pomalých - SO - svalových vláken, které 

tvoří až 80% svalový podíl.

3.1.2 ENERGETICKÉ ZEBEZPEČENÍ SPORTOVNÍHO VÝKONU

Dosažení  sportovního  výkonu  závisí  nejen  na  poměrném  zastoupení  svalových 

vláken,  ale  i  na  energetických  požadavcích  kosterního  svalstva.  Způsob 

energetického  zabezpečení  vykonávané  práce  svalstva  je  možné  rozdělit  na  3 

základní systémy18:

 Anaerobní alaktátový systém  ( ATP – CP systém) –  Energetická látková 

přeměna  se  děje  bez  účasti  kyslíku  (anaerobně)  a  bez  vzestupu  laktátu 

(alaktátový  způsob).  Anaerobní  alaktátový  způsob  energetického  krytí  je 

využíván  při  metabolismu  s  vysokými  nároky  na  rychlost  dodávky 
energie pracujícím svalům ve formě makroergních fosfátů (ATP + CP). Jejich 

zásoba je velmi nízká a množství energie nedostačuje na více než 10-20 
sekund svalové práce maximální intenzity nebo při začátku náročné pohybové 

činnosti. Charakteristické pro anaerobní způsob energetického krytí je, že při 

něm nestoupá hladina laktátu, je bez účasti kyslíku a jsou při něm aktivována 

a využívána rychlá glykolitická svalová vlákna (FG – typ II. B).

 Anaerobní laktátový systém   (anaerobní glykolýza) – Energetická látková 

přeměna se děje bez účasti kyslíku (anaerobně) a zároveň při ní dochází k 

vzestupu hodnot  laktátu  (laktátový  způsob).  Anaerobní  glykolýza  vzniká  při 

neúplném neoxidativním rozkladu krevní glukózy nebo svalového glykogenu 

na kyselinu mléčnou. Do procesu energetického krytí se začíná zapojovat od 
18 Dělení na 3 základní zóny využívají shodně např. autoři ČELIKOVSKÝ A KOL. Antropomotorika pro 

studující tělesnou výchovu. 1979. s. 119-120, DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. 
s. 57- 58, KUČERA, V. TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 2000. s. 55, SEMIGINOVSKÝ, 
B., VRÁNOVÁ, J.  Fyziologická chemie pro posluchače FTVS. 1994. s. 89-90 a KOL. AUTORŮ. 
Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 41.
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5. sekundy a vrcholu dosahuje při 40. - 60. sekundě. Je využíván při činnosti 
submaximální  až  maximální  intenzity  po  dobu  2  -  3  minut.  Systém je 

pomalejší, neumožňuje maximální intenzitu práce a jsou při něm aktivována a 

využívána převážně přechodná svalová vlákna (FOG – typ II. A).

 Aerobní systém – Energetická látková přeměna cukrů, tuků a bílkovin se děje 

za účasti kyslíku (aerobně). Aerobní způsob energetického krytí je  využíván 
při metabolismu s nízkými nároky na rychlost dodávky energie pracujícím 

svalům.  Charakteristický  pro  aerobní  způsob  energetického  krytí  je  kyslík, 

který  je  hlavním  energetickým dodavatelem.  Zdrojem energie  jsou  svalový 

glykogen, triglyceridy kosterního svalstva, krevní glukóza a jaterní glykogen, 

volné  mastné  kyseliny  a  v  mezních  případech  i  bílkoviny.  Aerobní  systém 

funguje  maximálně  ekonomicky  a  je  schopen  poskytnout  velké  množství 

energie, ale za cenu delší doby její dodávky a nižší intenzity činnosti, která je 

teoreticky  neomezená.  limitovaná  je  typem  činnosti  a  schopností  systému 

dodávat  makroergní  fosfáty.  Uplatnění  aerobního  systému  energetické 
úhrady je při činnosti střední až mírné intenzity nad 90 sekund. Aerobním 

systémem jsou aktivována a využívána pomalá svalová vlákna  (SO – typ I.).

Odpadní  produkty  CO2 a  H2O,  které   vznikají  u  vytrvalostního  aerobního 

způsobu úhrady energie, jsou tělem odbourávány a vylučovány. Se vzrůstající 

dobou  prováděné  činnosti  a  délkou  absolvované  tratě,  roste  i  aerobní 

metabolismus  s  adekvátním  snižováním  metabolismu  anaerobního. 

Energetické krytí svalové činnosti je prováděno v aerobním pásmu a hladina 

laktátu v organismu, která je jedním z určujících faktorů míry zatížení, režimu 

zisku energie  a  prováděného výkonu,  je  při  ultramaratonech zanedbatelná. 

Jedná  se  v  průměru  o  1-2  mmol  laktátu/l  krve,  na  rozdíl  od  krátkodobé 

vytrvalosti, kde hodnoty laktátu stoupají až k 25 mmol/l krve.19

19 Např. podle Hellera in KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 38.
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Jednotlivé systémy energetického zabezpečení organismu svými charakteristickými 

průběhy úhrady energie vymezují rozsah jednotlivých pohybových schopností21, kdy 

u vytrvalostních  schopností ohraničuje  anaerobní  alaktátový  systém  oblast 

rychlostních  a  rychlostně  vytrvalostních  schopností,  anaerobně  laktátový  systém 

oblast krátkodobé vytrvalosti a aerobní systém oblast střednědobé a dlouhodobé 
vytrvalosti.

3.1.3 FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

PODMIŇUJÍCÍ SPORTOVNÍ VÝKON

S působením  a  ovlivňováním  jednotlivých  somatických  faktorů,  dochází  k jejich 

adaptačním změnám, které se projevují jak v konstitučních proporcích sportovce, tak 

ve fyziologických schopnostech organismu.

Sportovní výkon atleta je ovlivňován nejen tréninkovým zatížením, ale je vymezen a 

limitován  samotnými  systémy organismu  vytrvalce  a  organickými  změnami,  které 

probíhají v jednotlivých adaptovaných tělesných orgánech.

20 Graf převzat z ČELIKOVSKÝ A KOL. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 1979. s. 119.
21 Více k pohybovým schopnostem kapitola 4. ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ SCHOPNOSTI
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Mezi základní patří zejména vegetativní nervový systém,  srdečně-cévní systém, 

dýchací systém, systém přeměny energetických zásob,  hormonální systém a 
systémy regulace teploty a vody.

Rozvoj  vytrvalosti  je  podmíněn  mnoha  faktory,  mezi  nimiž  jsou  těmi  hlavními 

především:

 srdeční  frekvence –  reaguje  na  změny  intenzity  zatížení  organismu.  Při 

vytrvalostních výkonech dosáhne srdeční frekvence, zhruba po 4-6 minutách v 

závislosti  na  trénovanosti,  tzv.  rovnovážného  stavu22,  ve  kterém  poté 

organismus pracuje.

 laktát - tvorba a odbourávání laktátu, jako odpadní látky energetické spotřeby 

se  s  délkou  zatížení  a  změnou  energetické  náročnosti  organismu  u 

vytrvalostních běhů snižuje. Hladina laktátu v krvi a schopnost jeho rychlého 

odbourávání je limitním faktorem dosahované běžecké rychlosti.

 maximální spotřeba kyslíku VO2max – představuje schopnost maximálního 

aerobního využití energie při svalové práci - zatížení23. množství dodávaného 

a  ve  svalech  spotřebovaného  kyslíku  ovlivňuje  energetické  zisky.  Čím  je 

hodnota VO2max vyšší, tím se zlepšuje schopnost organismu pracovat vyšší 

intenzitou v aerobních podmínkách, zlepšuje se energetická bilance a zvyšuje 

se rychlost běhu. Maximální spotřeba kyslíku je omezena schopnostmi srdce, 

rychlostí transportu kyslíku a plicní kapacitou.

Nejsou to pouze tyto vyjmenované faktory, které se podílejí na celkovém sportovním 

výkonu, ale patří mezi hlavní a ve vytrvalostním běhu k základním, které podmiňují 

výsledný  vytrvalecký  výkon.  V  komplexu  ultramaratonského  závodu  se  do 

výsledného  výkonu  zapojují  i  vlivy  vnějšího  prostředí,  výživový  rytmus  příjmu 

potravin, tekutin nebo délka regeneračních přestávek.

22 NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 70.
23 NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 87
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3.2 TECHNICKÉ FAKTORY

Technické  faktory představují  účelný  způsob řešení  pohybového úkolu24.  Správná 

koordinace  a  vzájemná  souhra  svalových  skupin  vytváří  předpoklad  pro  rychlé, 

účinné  a  ekonomicky  nejefektivnější  řešení  pohybového  úkolu,  kterým  je  v 

ultramaratonu  cyklický  běžecký  pohyb.  V  ultramaratonu  je  třeba  řešit  techniku 

optimální délky kroku, frekvenci kroku, dokrokovou, odrazovou fázi,  souhru paží a 

frekvenci  dýchání.  Výsledkem  syntézy  všech  dílčích  prvků  faktoru  techniky 

ultramaratonu  jsou  předpoklady pro  optimální  výkon  při  co  nejmenší  energetické 

spotřebě a při zachování co nejrychlejšího běžeckého tempa po co nejdelší možnou 

dobu.

Technika běžeckého kroku je  cyklickým pohybem a dělí  se na 2 fáze –  fázi 

oporovou a fázi letovou, které se vzájemně střídají. Oporová fáze, při které je noha v 

neustálém kontaktu s povrchem se dále člení na fázi dokrokovou a fázi odrazovou, 

které  jsou  odděleny momentem vertikály,  zatímco  fáze  letová nastává  po  ztrátě 

kontaktu chodidla s povrchem a lze ji rozlišit na  švihovou práci nohy za tělem a 
švihovou práci před tělem.

Ultramaratonská technika běhu je současně technikou přizpůsobenou extrémní délce 

závodu,  povrchu,  podmínkám,  ale  také  především  energetické  náročnosti 

ultramaratonů s nutností  co nejnižšího výdeje energie25 při  zachování optimálního 

běžeckého tempa ultramaratonů.

S  technikou  běhu  souvisí  i  její  výsledné  provedení,  které  by  mělo  být  co 
nejekonomičtější.  Ekonomičnost  běhu  ultramaratonců se  stává  důležitým 

faktorem majícím vliv na výsledek ultramaratonu a je reprezentována energetickým 

výdejem,  který  představuje  submaximální  spotřebu  kyslíku  v  daném  běžeckém 

tempu.  Podle  Saunderse26 lze  význam ekonomičnosti  běhu demonstrovat  tím,  že 

zlepšení ekonomiky běhu o 5% vytvoří přibližně 3,8% nárůst běžecké výkonnosti. 

Čím je tedy běh ekonomičtější, tím lepší je výsledný výkon.

24 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu, 2002. s.34. 
25 Vladimír  Svoboda  charakterizuje  vytrvalostní  běh  jako  běh,  který  se  vyznačuje  maximální 

úsporností pohybu a výdeje energie in ULTRA 1990/1. s.2.
26 SAUNDERS, P. U. A KOL. Importance of running economy in highly trained distance runners. 2003, 

july p. 13.
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3.3 TAKTICKÉ FAKTORY

Taktika  představuje  jednu  z  důležitých  a  podstatných  složek  struktury  výkonu 

ultramaratonce. Přesné rozvržení sil, tempa, způsob občerstvování, rozvržení pauz 

na regeneraci, času na spánek, anticipace a přizpůsobování se taktice soupeřů, jsou 

jedněmi  z mnoha  proměnných,  se  kterými  musí  ultramaratonec  během  závodu 

počítat  a  které  musí  umět  účelně,  vzhledem  k  dané  situaci,  řešit.  Taktika  při 

ultramaratonech, především u vícedenních, tvoří nezanedbatelnou část výsledného 

sportovního  výkonu.  Výběr  nejlepšího  taktického způsobu zaběhnutí  závodu před 

startem se během závodu nemusí projevit jako ten nejlepší a takticky účelný. Proto je 

u  ultramaratonů  nutné,  aby  měl  vytrvalec  dostatečné  zkušenosti27 s podobnými 

situacemi, měl možnost výběru z již známých a vyzkoušených způsobů řešení a byl 

schopen  během  závodu  operativně  řešit  vzniklé  problémy,  které  mohou  mít  pro 

ultramaratonce jak pozitivní, tak i negativní výsledek.

3.4 PSYCHICKÉ FAKTORY

Ultramaratony  jsou  nejen,  z  dlouhodobého  hlediska  průběhu  závodu,  fyzicky 

náročnou pohybovou aktivitou, ale důležitou a nezanedbatelnou roli při dosahování 

ultramaratonských  cílů  hraje  psychika  ultramaratonce.  Ultramaraton  je  na  čas 

náročný a na pohybovou koordinaci jednoduchý monotónní opakující se pohyb, při 

kterém běžec neřeší složité pohybové situace, ale především své vnitřní, psychické 

problémy spojené s analýzou svého těla v pohybu v závislosti na délce trati a času, 

který na ní tráví.  Psychická stránka ultramaratonského výkonu se projevuje již na 

začátku závodu, kdy už samotná představa (ultra)vzdálenosti nebo času, po který 

běžec musí vydat své maximum výkonu je sama o sobě výzvou nejen fyzickou, ale 

právě i psychickou.

„Na  start  se  běžec  musí  postavit  pozitivně  naladěn,  i  když  ví,  že  ho  to  v 

následujících dnech bude značně bolet, že bude bojovat s nevyspalostí, že se 

může dostat až na samé dno.“28

27 COOPER, D. in Training for ultras. 1988. p. 35.
28 Dvořáček  V.  in  Šestidenní  běh  v  JAR.  dostupné  na  http://www.ultrabeh.sk/view.php?
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Psychické faktory by měly ultramaratonský sportovní výkon podmiňovat připraveností 

na závod v takové míře, aby byl ultramaratonec schopen podávat nejlepší možné a 

stabilní výsledky po co nejdelší čas v závislosti na svých fyzických schopnostech, 

možnostech  a  délce  závodu.  V  průběhu  samotného  náročného  závodu  se  jedná 

především  o  vůli,  mobilizaci  všech  sil  zvládnout  celý  dlouhý  závod  a  udržení  si 

motivace závod dokončit.

Ultramaratony, které svým časovým průběhem dosahují v extrémních podobách až 

několikatýdenních hodnot, jsou na psychickém stavu ultramaratonce více než závislé. 

Jejich nedostatek v ultramaratonu znamená, oproti fyzické vyčerpanosti, se kterou se 

dá  lépe  vypořádat,  horší  variantu  ukončení  závodu.  Dosahování  těch  nejlepších 

výkonů není otázkou jen fyzického tréninku, ale právě i  psychické připravenosti  a 

psychickým zvládáním učení se jednotlivých struktur sportovního výkonu.

3.5 KONDIČNÍ FAKTORY

Základní  soubor  vnitřních  předpokladů  sportovního  výkonu  v rámci  celkového 

souboru kondičních faktorů tvoří pohybové schopnosti. Podle Dovalila29 lze v každé 
pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovního výkonu, identifikovat projevy 
síly, rychlosti a vytrvalosti. Pohybové schopnosti chápe jako relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů k pohybové činnosti. Soubor kondičních schopností 

obsahuje komponenty vytrvalostní  a silové. Vedle nich jako relativně samostatnou 

skupinu tvoří schopnosti rychlostní30.

Z hlediska charakteristiky ultramaratonu, jako běhu na extrémně dlouhé tratě, se za 

základní soubor předpokladů pro adekvátní absolvování tratě s distancí nad hranicí 

maratonu považují vytrvalostní schopnosti.

cisloclanku=2008040003-Sestidenni-beh-v-JAR
29 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu, s.22 a 24.
30 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu, s.25.
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Vytrvalostní  schopnosti  představují  komplex  předpokladů  provádět  běžeckou 

cyklickou činnost vytrvalce požadovanou intenzitou nebo co nejvyšší intenzitou po 

stanovenou dobu (maraton, 24h závody)31.

Multifaktorový  soubor  prvků,  který  u  ultramaratonců  podmiňuje  dosažení  jejich 

ultramaratonského  cíle  je  tvořen  v rámci  struktury  sportovního  výkonu  ve  svém 

souhrnu  vrozenými  dispozicemi,  somatickými  předpoklady,  technickým zvládnutím 

cyklické běžecké pohybové aktivity po dobu od několika hodin až po několik dní, 

odolností  proti  únavě,  dlouhodobé  zátěži  jak  fyzické,  tak  i  psychické,  taktickým 

vyhodnocováním  a  řešením  vzniklých  situací  a  pohybovými  schopnostmi, 

umožňujícími absolvovat ultramaratonskou trať po optimální přípravě.

31 DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. s. 29.
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4. ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ SCHOPNOSTI

Pohybové  schopnosti  představují  vnitřní  soubor  předpokladů  k  pohybové  činnosti 

určitého charakteru32. Podle charakteru vykonávané činnosti se pohybové schopnosti 

dělí33 na silové, rychlostní, vytrvalostní a obratnostní (koordinační).

 Obratnostní   (v  současné  době  nazývané  spíše  jako  koordinační)34 

schopnosti jsou  definované  jako  schopnost  regulace35 pohybu a 
vykonávání36 časoprostorových vzorců pohybu. U vytrvalostních běhů je 

takovým  pohybem  běh.  Tedy  pohyb  relativně  jednoduchý,  bez  složitých 

koordinačně náročných pohybových vzorců.  U ultramaratonů,  při  kterých je 

třeba  doplňovat  zásoby  energie  stravou  a  pitným  režimem,  je  nutností 

koordinace běžeckého pohybu s příjmem potravy v běhu nebo chůzi.

 Silové  schopnosti  ,  definované  jako  schopnost  překonávat (dynamická 

silová schopnost)  nebo udržovat (statická silová schopnost)  vnější odpor, 
jsou  geneticky  předurčeny  asi  z  65%.  Silové  schopnosti  jsou,  stejně  jako 

rychlostní  schopnosti,  které  jsou  definovány jako  schopnost  vykonávat 
pohyb  v  co  nejkratší  jednotce  času,  která  je  prováděna  maximální 
možnou intenzitou,  a  které  jsou  geneticky  předurčeny asi  ze  65  –  80%, 

podmíněny  kvalitou  nervosvalového  systému,  dostatkem  pohotovostních 

energetických  zdrojů  ve  formě  ATP  a  CP  a  převládajícími   FOG  a  FG 

svalovými vlákny nad SO svalovými vlákny.

32 Podle Hellera J. in KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 49 a podle DOVALIL, J. A 
KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. s. 24.

33 Shodně podle Kučery in KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I. A KOL. Sportovní medicína. 1999. s. 17-22 a 
podle Hellera in KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 50.

34 Podle DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. s. 31.
35 Podle DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. 2002. s. 31.
36 Podle Kučery in KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I. A KOL. Sportovní medicína. 1999. s. 17.
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 Oproti  silovým  a  rychlostním  schopnostem  převládají  u  vytrvalostních 

schopností  SO  svalová  vlákna.  Metabolicky  jsou  vytrvalostní  schopnosti 
charakterizovány  vysokým  aerobním  výkonem  a  aerobní  kapacitou, 

zvýšenými  zásobami  glykogenu  ve  svalech,  rychlejším  využitím  tukových 

zdrojů  a  zvýšenou  kapacitou  hemoglobinu  a  myoglobinu,  které  přenášejí 

kyslík37.  Charakteristickým  rysem  vytrvalostních  schopností  je  vysoká 

hospodárnost oběhového, nervosvalového a dýchacího systému. Vytrvalostní 
schopnosti  lze  definovat  jako  schopnost  vykonávat  svalovou  činnost 
požadované intenzity co nejdéle nebo jako schopnost odolávat únavě. 

Vytrvalostní schopnosti jsou geneticky předurčeny asi ze 70%.

37 Podle Hellera in KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 50.
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5. VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI
A ULTRAMARATONSKÁ SPECIALIZACE

Vytrvalost, v systému základních pohybových schopností, charakterizuje snižující se 

podíl ostatních složek základních pohybových schopností se zvyšujícím se nárůstem 

doby trvání zatížení. Tedy způsobilost organismu provádět dlouhodobě pohybovou 

činnost nebo schopnost vykonávat déletrvající činnost střední až mírné intenzity bez 

poklesu  výkonu.  Limitujícím  faktorem  vytrvalosti  se  v  závislosti  na  čase  a 
intenzitě činnosti stává únava organismu.

Vytrvalostní schopnosti se obecně38 dělí na vytrvalost rychlostní, krátkodobou, 
střednědobou a dlouhodobou.

 Rychlostní vytrvalost   – vymezena  dobou trvání do 20-30 s a  maximální 

intenzitou  zatížení,  která  je  po  co  nejdelší  možnou  dobu  výkonu. 

Výkonnostně odpovídá tratím na 100 – 200 m. Energeticky využívá ATP-CP 

systému,  který  je  nejrychleji  aktivován  a  je  tak  schopen v krátkém čase  a 

v anaerobním  pásmu  dodat  potřebnou  energii.  Limitujícím  faktorem 

kreatinfosfátu bez využití  kyslíku je jeho množství a doba činnosti systému, 

která je pouze několik sekund.

 Krátkodobá vytrvalost   – vymezena  dobou trvání od 30 s do 2-3 min. a 

intenzitou  zatížení,  která  je  převážně  submaximální.  Výkonnostně 

odpovídá tratím na 400 – 800 m. Energeticky využívá LA systém. Bez přístupu 

a využití kyslíku je štěpen glykogen (anaerobní glykolýza) a tím je uvolňována 

energie  potřebná  pro  vytrvalostní  práci.  Negativním  jevem  krátkodobé 

vytrvalosti je vysoká únava způsobená vyplavovaným laktátem.

38 Podle Hellera in ČELIKOVSKÝ A KOL.  Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 1979. s. 
112, Stejně tak i FORMÁNEK, J., HORČIC J., A KOL. Triatlon historie / trénink / výsledky. 2003. s. 
47, KUČERA, V. TRUKSA, Z.  Běhy na střední a dlouhé tratě. 2000. s. 33, DOVALIL, J. A KOL. 
Výkon a trénink ve sportu. 2002. s. 29- 30, NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. 
Trénink pod kontrolou. 2005. s. 23.
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 Střednědobá  vytrvalost   –  vymezena  dobou  trvání  od  2  do  10  min. a 

střední intenzitou zatížení, která je nejvyšší možnou spotřebou kyslíku. 

Výkonnostně odpovídá tratím na 1000 – 3000 m. Energetickým zdrojem je 

glykogen. Jeho vyčerpáním dochází k únavě a k hromadění laktátu. Spotřeba 

kyslíku je hraniční s anaerobním energetickým krytím.

 Dlouhodobá vytrvalost   – vymezena dobou trvání nad 10 min. a mírnou až 

velmi mírnou intenzitou  zatížení. Výkonnostně odpovídá tratím nad 5000 m. 

Energetická úhrada je prováděna aerobním způsobem, kdy je jsou využívány 

glykogenové  zásoby.  Po  jejich  vyčerpání  je  energie  čerpána  z tuků  nebo 

následně i z bílkovin.

Zde  použité  dělení  podle  Neumanna39 vymezuje  dlouhodobou  vytrvalost  ještě  na 

dlouhodobou vytrvalost I s dobou trvání 10-30 min., dlouhodobou vytrvalost II (30-90 

min.), dlouhodobou vytrvalost III (90-360 min.) a dlouhodobou vytrvalost IV (360 min. 

a více).

Detailnější  rozdělení  dlouhodobé  vytrvalost,  které  používá  pouze  Neumann40 a 

Heller41 a v jednodušší podobě i Kučera a Truksa42, je pro ultramaratony, které, ve 

své nejkratší podobě trvají minimálně 2:43,38 hod.43, nejen výhodné, ale i účelné a to 

z důvodu jejich stále ještě možného vzájemného odlišení podle energetického krytí, 

hodnoty laktátu a srdeční frekvence v závislosti na délce trati.

39 Hellerem  používané  dělení  se  od  Neumanna  liší  jak  pojmově,  tak  i  časovým  vymezením 
jednotlivých  typů  dlouhodobé  vytrvalosti.  Oproti  tomu  Korbel  se  v  názvosloví  s  Neumannem 
shoduje, pouze se rozchází v hodnotách tepové frekvence a laktátu. V hodnotách spotřeby kyslíku 
(% VO2max.) se shodují.

40 NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 23.
41 KOL. AUTORŮ. Abeceda atletického trenéra. 2003. s. 38.
42 KUČERA, V. TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 2000. s. 33.
43 Čas 2:43,38 hod. je hodnotou nejlepšího světového výkonu na 50km.
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Pro ultramaratony jsou, podle výše uvedených hledisek, rozhodující hodnoty 
uvedené pod dlouhodobou vytrvalostí III a IV, které splňují podmínku doby trvání 

a hlavně vzdálenosti ultramaratonského výkonu, která musí být delší než 42,195 km.

tab. 1 – dělení vytrvalostních schopností44

Typ 
vytrvalostních 

schopností
Doba 
trvání

Délka 
trati

Energetické 
krytí

%aerobně
%anaerobně

Spotřeba
kyslíku

(% VO2max)

Laktát

mmol/l

Srdeční 
frekvence

Krátkodobá 
vytrvalost

30s
–

2min

400m
–

800m

LA systém

47-60
53-40

95-100 18-25 190-205

Střednědobá 
vytrvalost

2min
–

10min

1000m
–

3000m

LA–O2
70-80
20-30

97-100 16–22 190-205

Dlouhodobá 
vytrvalost I

10min
–

30min

5000m
–

10 000m

O2

75-80
20-25

88-96 8–14 180-195

Dlouhodobá 
vytrvalost II

30min
–

90min

10km
–

25km

O2

85-90
10-15

85-93 8–12 175-190

Dlouhodobá 
vytrvalost III

90min
–

360min

42,2km
–

80km

O2

97-99
1-3

60-85 1–3 120-180

Dlouhodobá 
vytrvalost IV

360min
–

100km
–

X hod.

O2

99
1

50-65 1–2 100-150

Uvedená tabulka vyjadřuje především podíl aerobního a anearobního metabolismu v 

závislosti na typu vytrvalostních schopností - na době trvání vytrvalostního výkonu.

Z tabulky je zřejmé,  že čím více se prodlužuje trať,  tím více se zvyšuje aerobní 

metabolismus  a  snižuje  anaerobní  energetické  krytí  zásobení  organismu. 

Energetická spotřeba se, díky ekonomizaci, zpomalení a rytmizaci cyklických pohybů, 

snižuje  a  laktátu  se  tvoří,  vzhledem  k aerobnímu  zisku  energie,  výrazně  nižší 

množství než u tratí kratších vzdáleností. Takže už při běhu na maratonské trati je 

energetické  zásobení  organismu  prováděno  z  celých  97-99%  aerobně.  Z  toho 

44 Podle NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 23.
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vyplývá,  že  čím  delší  trať,  tím  významněji  zasahuje  aerobní  zisk  energie  do 

celkového energetického zabezpečení  organismu. Za přístupu kyslíku organismus 

využívá nejprve zásob glykogenu uloženého ve svalech a v játrech a teprve po jeho 

spotřebování využívá energetických zásob uložených v tucích. Dlouhodobá vytrvalost 

je  z hlediska  intenzity  zatížení  brána  jako  výkon  se  střední  až  mírnou  intenzitou 

zatížení.  Tedy  takovým  zatížením,  při  kterém  dodávka  kyslíku  zcela  postačuje 

kyslíkovému požadavku organismu.

Dosahování ultramaratonského sportovního výkonu je možné pouze při optimálním 

energetickém  zabezpečení  organismu,  které  odpovídá  zvolené  rychlosti,  času  a 

vzdálenosti,  po  kterou  je  výkon  prováděn.  Podle  energetického  zabezpečení  lze 

ultramaraton charakterizovat intenzitou pohybového provedení jako mírný, při kterém 

je,  z hlediska energetických požadavků organismu, energie získávána výhradně v 

aerobním  režimu45.  Dlouhodobá  vytrvalost  je  tak  teoreticky  závislá  pouze  na 

vyčerpání zdrojů energie.

45 NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 24.
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6. TRÉNINKOVÉ A VÝKONNOSTNÍ
MOŽNOSTI ULTRAMARATONCŮ

Dlouhé tratě jsou vysoce individualistickou atletickou disciplínou. Nejen délka tratě, 

ale i čas potřebný k její zvládnutí převyšují všechny ostatní disciplíny.

Vrcholový  sportovec  je  nucen  obětovat  tréninku  a  tréninkovým  prostředkům 

maximum svého času. Na vrcholové úrovni se tréninkové jednotky běžců na dlouhé 

tratě pohybují  okolo  200 tréninkových kilometrů a až 40 hodin tréninku za týden. 

Celkový  tréninkový  objem a  zatížení  organismu v ročním  makrocyklu  představuje 

1000-1500 hodin.46

Ultramaraton  není  extrémní  podobou  vytrvalostního  běhu  pouze  délkou  vlastního 

závodu,  ale  i  přípravou na něj.  Ultramaratonská příprava obsahuje denně hodiny 

strávené  tréninkovým  aerobním  zatížením.  Ultramaratonec  je  v  přípravě  k 

ultramaratonům  limitován  hlavně  časem,  který  je  třeba  tréninku  obětovat,  ale  i 

možnostmi vlastního těla, pracovním, rodinným a jiným povinnostem. Tak je možné v 

tréninku  ultramaratonců  najít  shodný  rys,  kterým  jsou  dlouhé  tréninkové  výběhy 

během víkendů47.Tempově  by se  měl  trénink  zaměřovat  na  co  nejrovnoměrnější, 

strojové tempo zaručující  optimální  ekonomiku běhu spolu s vyrovnanou hladinou 

energetického výdeje.

46 NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou. 2005. s. 13.
47 Ritchie D. in Training for ultras. 1988. p. 6-11; Cooper, D. in Training for ultras. 1988. p. 26-29; 

Coffey, D. in Training for ultras. 1988. p. 50.
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7. METODY ROZVOJE (ULTRA)VYTRVALOSTI
A ZÁVODNÍ PŘÍLEŽITOSTI ULTRAMARATONCŮ

Jelikož  ultramaratony  představují  běhy  nízkou  intenzitou  na  extrémně  dlouhé 

vzdálenosti po extrémně dlouhý čas, soustředí se ultramaratonské tréninkové metody 

na  rozvoj  především  vytrvalostních  schopností.  Vytrvalost  a  stejně  tak  i 

ultra(vytrvalost) je možné rozvíjet různými tréninkovými metodami, které lze rozdělit 

do  4  základních  kategorií  na  metody  souvislé48,  metody  intervalové,  metody 

opakovací  a  metody  kontrolní,  které  slouží  k  posouzení  správně  nastavených 

tréninkových metod a aktuální dosažené výkonnosti.

7.1 METODA SOUVISLÁ

Jedná se o nepřerušovaný, dlouhodobý běh, u kterého se variabilitou stává intenzita 

běhu nebo délka samotného běhu.

 souvislý  rovnoměrný běh –  běh bez přerušení  rovnoměrnou intenzitou  s 

aerobním  energetickým  charakterem.  Tvoří  podstatnou  část  vytrvalostního 

tréninku  v  přípravném  období.  Metodu  souvislého  rovnoměrného  běhu  je 

možné  označit  za  hlavní  metodou  pro  rozvoj  základní  aerobní  vytrvalosti. 

Vyznačuje se stálým tempem běhu prováděným po dlouhou dobu.

Korbel49 souvislý rovnoměrný běh ještě upřesňuje a dělí na:

 souvislé pomalé tempo – 50-60% TF max., organismus produkuje víc 

svalového a jaterního glykogenu,

 souvislé extenzivní tempo - 60-80% TF max., adaptace na zvýšený laktát 

produkovaný tělem,

 souvislé intenzivní tempo - 80-90%  TF  max.,  je  základem  pro  rozvoj 

anaerobního  energetického  systému 

a  hodnoty  laktátu  se  dostávají  na  úroveň 

rychlostní a speciální vytrvalosti.

48 Některými  autory  jsou  metody  souvislé  označovány  jako  metody  kontinuální  nebo  metody 
nepřerušovaného zatížení.

49 KORBEL, V. Metody rozvoje vytrvalosti I. dostupné na http://www.behej.com/2008012801-metody-
rozvoje-vytrvalosti-i.html
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 souvislý stupňovaný běh – postupné zvyšování tempa, působí na zvyšování 

využití VO2max, na psychickou odolnost a volní úsilí.

 souvislý střídavý běh – úseky, kdy se střídá intenzita běhu, která dosahuje 

až na hranici anaerobního prahu nebo ho přesahuje a tak zapojuje anaerobní 

systém. Následně je vysoká intenzita kompenzována úseky s nižší intenzitou 

na úrovni aerobního prahu, čímž se zvyšuje využití VO2max.

 fartlek – nepravidelný souvislý střídavý běh někdy zařazovaný pod souvislý 

střídavý běh.

7.2 METODA INTERVALOVÁ

Intervalová  metoda  je  charakterizována  pauzami  (intervaly),  které  slouží  pouze 

částečnému zotavení organismu. Dělí se na metodu intenzivní – přestávka činí 2/3 

doby potřebné k zotavení a metodu extenzivní - přestávka činí 1/3 doby potřebné k 

zotavení

 metoda intenzivní – anaerobní  kvalitativní  metoda, umožňuje běhat  úseky 

vyšší rychlostí – metoda rychlostní.

 metoda extenzivní – využívaná pro rozvoj vytrvalosti - metoda vytrvalostní.

7.3 METODA OPAKOVACÍ

Metoda opakovací  pracuje s  úplným nebo relativně úplným zotavením organismu 

podle hodnot srdeční frekvence a obnovy energetických zdrojů. Intenzita zatížení se 

u opakovacích metod blíží nebo dokonce přesahuje rychlost závodní.
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Rozvoj vytrvalostních schopností závisí, při použitých tréninkových metodách, na 5 

základních parametrech, kterými jsou: délka běžeckých úseků, rychlost úseků, počet 

úseků a délka přestávek, charakter přestávek.

V  obecné  rovině  vyžaduje  rozvoj  (ultra)vytrvalosti  pro  podávání  výkonů  na 

ultramaratonských  tratích  především  obecnou  vytrvalost  aerobního  charakteru 

vykonávanou souvislou rovnoměrnou metodou.

Problematikou  ultramaratonů  v  obecné  rovině  je  fakt,  že  u  nich  nelze  počítat  s 

možností tréninkového testu tratě ultramaratonské specializace, na kterou se běžec 

připravuje. U vícedenních závodů to platí  ještě více než u těch kratších. Proto se 

každý ultramaraton stává pro běžce nejen závodem, ale i  tréninkem, kde získává 

zkušenosti, z kterých čerpá při dalších ultramaratonech.

Závodní  možnosti  ultramaratonců jsou  rok  od  roku  stále  bohatší50.  Nejen  závody 

pořádané v rámci IAU, ale i národní51 šampionáty a závody regionálního52 významu a 

mezinárodní  ultramaratonské  podniky53 dávají  příležitost  k  potvrzení  či  vyvrácení 

správně zvoleného tréninku ultramaratonce.

50 Více viz. příloha č. 2.
51 1.  oficiální  mistrovství  ČR  v  ultramaratonu,  které  bylo  na  100km,  se  konalo  16.  4.  1994  v 

Rodenbachu (Německo). Mistrem ČR se tehdy, z 11 startujících Čechů, stal Tomáš Rusek (ULTRA 
1994/1). Nejprestižnějším ultramaratonským domácím závodem současnosti je Brněnský závod na 
48 hodin, který je pořádán i jako světový pohár.

52 Více viz. příloha č. 3.
53 Více viz. příloha č. 2.
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8. ZAMĚŘENÍ A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Práce na téma Trénink ultramaratonce (analýza výkonnostního vývoje a tréninku) se 

zaměřuje  na  problematiku  běžecké  disciplíny,  která  je  v  České  republice  dosud 

nezpracovaným  tématem.  Snaží  se  proto  o  vymezení  ultramaratonu  nejen  jako 

samostatného pojmu, ale i jako pojmu v rámci systému běžecké vytrvalosti.

Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený souhrn o ultramaratonském tréninku 

nejen  z  hlediska  naběhaných  kilometrů,  ale  i  z  hlediska  psychologické  přípravy, 

metody  rozvoje  ultravytrvalosti  a  problematiky  tréninku  společně  s  technicko-

taktickou a psychickou stránkou ultramaratonů.

9. ANALÝZA SBĚRU DAT

Informace, data a podkladové materiály k bakalářské práci Trénink ultramaratonce 

(analýza  výkonnostního  vývoje  a  tréninku)  byly  získány  především  studiem 

odborných  zahraničních  monografií,  článků  v odborných  časopisech,  studiem 

národních  a  mezinárodních  internetových  stránek  ultramaratonských  asociací  a 

dalších internetových stránek specializujících se na problematiku vytrvalostních běhů, 

osobní účastí na ultramaratonech, analýzou běhů přímo na závodech, z rozhovorů a 

z odpovědí ultramaratonců, které byly získány pomocí polostrukturovaného dotazníku 

s  otevřenými  otázkami.  Ten  v  tištěné  podobě  sloužil  jako  scénář  pro  hloubkové 

rozhovory.

Důkladným zmapováním odborné  české  literatury  bylo  zjištěno,  že  problematice 
ultramaratonů se do současné doby, kromě odborného časopisu Svět běžců54 a 

kdysi  vydávaného  časopisu  Ultra,  žádná  literatura  komplexně  a  systematicky 
nezabývá55. Překvapujícím zjištěním bylo, že slova ultramaratonec, ultramaraton a 

54 Vydáván od roku 2000 jako Ultravytrvalost, poté od roku 2001 jako Běžecký svět a od roku 2005 
pod názvem Svět běžců.

55 Tematikou ultramaratonů se, jako stěžejní problematikou, zabýval Ondřej Čerepušák v bakalářské 
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závody nad hranici  maratonu jsou v  odborné literatuře  vzácnými  pojmy.  Veškerá 
dostupná atletická metodická odborná literatura končí hranicí 10 000 metrů a 

ojediněle dostane prostor i maraton. Neexistence adekvátních literárních zdrojů mi 

byla následně potvrzena jak diskuzemi na internetových serverech, tak i výpověďmi 

samotných ultramaratonců. Podkladovými materiály pro zpracování této bakalářské 

práce  se  tak  nakonec  staly  zahraniční  publikace,  internetové  zahraniční  servery, 

věnující  se vytrvalostním běhům a ultramaratonům, a také servery české, kterými 

byly  především  oficiální  stránky  ČAU  www.ultramarathon.czechian.net, a  déle 

www.behej.com,  www.maraton.cz a  slovenský  server  www.ultrabeh.sk,  které 

ultramaratonům  věnují  buď  výhradní  nebo  částečnou  pozornost.  Vedle  těchto 

tematicky na ultraběhy zaměřených internetových stránek je třeba zmínit  i  osobní 

internetové  stránky  českých  i  slovenských  ultramaratonců56,  které  se  také  staly 

zdrojem informací pro tuto práci.  Nedílnou součástí  zhodnocení a analýzy mnoha 

aspektů  ultramaratonů  bylo  osobní  přímé  pozorování  ultramaratonců  během 

ultramaratonských závodů.

Jelikož je tématem této bakalářské práce oblast, která není u české jak odborné, tak 

ani laické veřejnosti nijak speciálně vymezena, rozčleněna a určena, bylo potřeba, z 
důvodů nedostatku odborné literatury, na kterou by bylo možno v práci odkázat, 

téma práce rozšířit  o vysvětlení některých, v práci podstatných pojmů,  které 

nebylo  možné  z  žádných  zdrojů  dohledat  a  které  se  tak  staly  samostatnými 

kapitolami.

Práce se tak, ve své finální podobě věnuje nejen tréninku ultramaratonců, ale 
pojednává  o  fenoménu  ultramaratonců  a  ultramaratonů  celkově.  Text  je 
koncipován  tak,  aby  co  nejuceleněji  představil  pojem  ultramaratonu, 
ultramaratonců, jejich tréninkové prostředky a přípravu.

práci Zhodnocení tréninku ultramaratonce v letech 89-92 (R2/7567) a Pavel Sajler v bakalářské 
práci  Vliv  tréninkového zatížení  na  výkon  v  přípravných  obdobích  ve  dvouletém makrocyklu  v 
přípravě ultramaratonce (R2/9096) na FTVS UK. Okrajově se tématu ultramaratonů zabývají ve své 
knize Běhání Od joggingu až po maraton Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil a Libor Soumar. 

56 Jednalo se hlavně o internetové stránky Vlastimila Dvořáčka, Martina Hunčovského, Jana Ondruše 
a Jozefa Rajchla.
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10. VYMEZENÍ ULTRAMARATONSKÉHO VÝZKUMU

Stěžejním informačním zdrojem bakalářské práce se, vedle výsledkových listin a 

statistik,  stal  souhrn  výsledků  z analytické  výzkumné  sondy,  která  byla 

realizována  na  vzorku  20%   českých  (z  celkového  počtu  všech  cca  120 

ultramaratonců)  a 8  slovenských ultramaratonců57 rozdílné  výkonnostní  úrovně. 

S dalšími  dvěma  ultramaratonci  byl  veden  hloubkový  rozhovor.  Informace  k  

tréninkovým  metodám  a  prostředkům  některých  dalších  ultramaratonců  byly 

dohledány buď na internetových stránkách samotných běžců, na které oni sami, v 

dotaznících odkazovali, v tematicky zaměřených článcích odborných časopisů58 nebo 

na internetových běžeckých stránkách59.

Dotazník60 byl  koncipován a sestaven tak,  aby systematicky a komplexně obsáhl 

dosud  nezpracovanou  ultramaratonskou  problematiku.  Obsahoval  celkem  33 

tematických  otázek.  Otázky,  které  byly  jeho  prostřednictvím  ultramaratoncům 

položeny  se  zabývaly  jejich  sportovními  a  ultramaratonskými  začátky,  motivací, 

tréninky  z  hlediska  objemu,  náročnosti,  zvolenými  tréninkovými  prostředky  a 

metodami. Dále byly otázky zaměřeny na problematiku psychiky, zranění, výživy a 

regenerace.

Především otázkám, které se týkaly ultramaratonských začátků, přípravy na závody, 

počtu  naběhaných tréninkových kilometrů,  rozdílnosti  přípravy na  ultramaratony a 

systému,  podle  kterého  jednotliví  ultramaratonci  tvoří  svůj  tréninkový  plán,  je  ve 

výsledkové části věnován největší prostor.

Cílem  polostrukturovaného  dotazníku  bylo  získat  přehled  o  ultramaratonském 

zázemí, celkové tréninkové koncepci a životním postoji jednotlivých ultramaratonců k 

jejich  sportovní  disciplíně,  spolu  s  tréninkovými  metodami  a  možnostmi,  které 

ultramaraton nabízí.

57 Osloveno bylo 24 ultramaratonců, z toho 2 ženy a 22 mužů. Dalších 8 oslovených byli slovenští 
ultramaratonci.

58 Především v časopisu Svět běžců.
59 Zejména www.ultrabeh.sk, www.behej.com, www.maraton.cz, www.svetbezcu.blog.cz.
60 Úplný dotazník je součástí bakalářské práce jako příloha č. 1.
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11. ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ

Na  dotazníky  odpovědělo  50%  dotázaných  respondentů  z  Čech  a  25%  ze 
Slovenska.

Charakter respondentů obsáhl celou škálu výkonnostní úrovně ultramaratonců, kdy 

se  podařilo  získat  jak  odpovědi  zkušených  českých  ultrareprezentantů,  tak  i 

výkonnostně zdatných i občasných ultramaratonců a dokonce i teprve začínajících 

běžců na ultravzdálenosti.

Údaje,  získané prostřednictvím dotazníků, byly systematicky roztříděny a po jejich 

analytické  fázi  zpracovány a  využity.  Pro  svou  objemnost  a  náročnost,  a  také  z 

hlediska  koncepce  dotazníku  jako  otevřeného,  který  umožňoval  pouze  odpovědi 

respondentů volnou formou, docházelo u některých odpovědí k překrývání a prolínání 

jednotlivých  položek,  což  bylo  ve  výsledkové  části  zohledněno.  Proto  bylo 

přistoupeno k prezentaci vyhodnocených údajů  formou, která nevyužívá grafických 

podob,  ale  pouze  procentuálního  konstatování  v  těch  případech,  ve  kterých  byly 

odpovědi  natolik  shodné,  že bylo  možné k  takové formě zpracování  přistoupit.  V 

ostatních případech se jedná o výpis hlavních a podstatných bodů odpovědí.

Data a informace, získané prostřednictvím přímého pozorování a z fotodokumentace 

pořízené během závodu Self-Transcendence race – 48h a 24h, který se konal ve 

dnech 3. 8. - 5. 8. 2007 v Kladně a závodu světového poháru v individuálním běhu na 

48 hodin v hale dne 28. 3. 2008 v Brně, byly zpracovány a využity k rozboru a popisu 

techniky  běhu,  která  je  pro  ultramaraton  typická  a  od  vzorce  klasické  běžecké 

techniky se podstatně liší.

Při  sběru dat a jejich vyhodnocování bylo přistoupeno i k provedení rozboru věku 

ultramaratonců  s  výslednými  časy  a  výkony  na  jednotlivých  vybraných 

ultramaratonských tratích s porovnáním hodnot českých a světových ultramaratonců.

Společně s výzkumem mezi ultramaratonci, byl v rámci bakalářské práce proveden i 

doplňkový  výzkum  mezi  sedmi  lékaři  zabývajícími  se  zátěžovými  testy  a 
tělovýchovným lékařstvím k tématu ultramaratonů a ultramaratonců61.

61 Více viz. příloha č. 7.
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12. SPECIFIKACE ULTRAMARATONŮ
A JEJICH ROZDĚLENÍ

Mezinárodní asociace ultramaratonců hlásá ve svém logu  „beyond the marathon“. 

Heslem „za hranice maratonu“ se řídí i následující členění ultramaratonů, které má 

své určité specifické zákonitosti, které jsou níže popsány a vysvětleny.

Tak, jako lze rozdělit běžecké atletické disciplíny na sprinty, střední tratě a dlouhé 

tratě, je možné a dokonce i vhodné rozdělit jednotlivé ultramaratony. I přes to, že se, 

podle obecné definice ultramaratonu,  jedná ve všech případech o tratě delší  než 

maraton, nelze je zařadit pod jednu definici bez toho, aniž bychom je mezi sebou 

neporovnali. Ultramaraton není pojmem jen jednoho závodu, ale zastřešuje veškeré 

závody,  které se od sebe v  mnoha případech diametrálně  liší.  Od povrchu tratě, 

obtížností terénu, nadmořskou výškou, klimatickými podmínkami, vzdáleností, časem 

potřebným  na  překonání  určené  vzdálenosti  až  po  zabezpečení  během  závodu. 

Proto je třeba i jednotlivé ultramaratony v ultramaratonském systému rozčlenit podle 

několika kritérií. Pro tuto bakalářskou práci se kritérii staly jednak pravidla IAU, čas a 

vzdálenost  ultramaratonských  tratí  a  členění  zahrnující  komplexní  pohled  na 

ultramaratony.
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12.1 ROZDĚLENÍ  ULTRAMARATONŮ  PODLE  PRAVIDEL  
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ULTRAMARATONCŮ (IAU)

Základní členění ultramaratonů vychází z pravidel IAU62 a jedná se o rozdělení podle 

typu trati na:

 Silniční závody   – klasický silniční závod63.

 Závody  mimo  dráhu  64 –  trať  závodu  nemusí  být  vedena  po  vyměřeném 

okruhu, po kterém se neustále běhá, ale může vést jakýmkoli terénem65.

 Závody na dráze   – trať má přesně změřený, stanovený okruh, na kterém je 

závod pořádán.  Za standardní trať se podle pravidla IAU číslo 14 písmene 

„d“ u závodu pod širým nebem na dráze považuje 400m okruh a u závodů 

halových66 je  za takovou standardní  trať považován  200m okruh.  V ČR je 

závodem na  dráze  např.  Ultramarathon 48h  indoor  Brno,  který  se  běhá v 

prostorách pavilónu Z brněnského výstaviště na okruhu o délce 250 metrů67.

Rozdělení ultramaratonů podle IAU je, jak již bylo řečeno, pouze základním dělením 

a  to  dělením  podle  typu  trati,  na  kterém  se  závod  pořádá.  Toto  dělení  ovšem 

nevystihuje  dostatečně  problematiku  ultramaratonů  z  jejího  nejpodstatnějšího 

hlediska, kterým se stává hledisko časové a vzdálenostní náročnosti ultramaratonů.

62 Jedná se o rozdělení POUZE podle trati.
63 Např. Badwater ultramarathon
64 Podle pravidel IAU se jedná o trail  race – pro naše dělení a vzhledem k tratím, na kterých se 

pořádají byl, i podle atletické terminologie, zvolen název „závody mimo dráhu“.
65 Takže by bylo možné do této kategorie zařadit i závody, které vedou pouští (Marathon des Sables, 

Comrades marathon), horami (Himalayan 100 Mile Stage Race), nebo po pláži (90 mile beach Te 
Houtaewa Challenge).  Ve většině případů je tento typ závodu etapový,  vícedenní a vede přes 
kontrolní stanoviště pořadatelů.

66 Označení „halový závod“ je, z pohledu míst, kde se ultramaratony pořádají, nepřesné. Závody jsou 
totiž pořádány nejen v atletických halách, ale i  v prostorách budov, v podzemních garážích, ve 
výstavních halách, atd.

67 Dalším  závodem,  který  má  vymezený  okruh,  po  kterém se  běhá,  je  100km  běh  v  Praze  ve 
Stromovce, jehož okruh měří 1900 metrů a nebo např. Self-Transcendence 3100mil, který se běhá 
v parku New Yorku, jehož běžecký okruh měří 883 metrů.
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12.2 ROZDĚLENÍ  ULTRAMARATONŮ  PODLE  ČASU 
A VZDÁLENOSTI

Rozdělení  ultramaratonů  podle  typu  trati  z  hlediska  pravidel  IAU lze  pokládat  za 

pouze technické vymezení ultramaratonů. Hlavní roli při členění ultramaratonů hraje 

faktor času trvání závodu a faktor vzdálenosti, kterým je závod vymezen. Nikoli tedy 

povrch, na kterém je trať závodu vedena, i když je do určité míry také determinantem 

dosažených výsledků.

Jelikož  pravidla  IAU  vymezují  ultramaratony  pouze  svou  minimální  spodní 
hranicí, která je stanovena délkou maratonu, je jejich horní hranice závislá pouze 

na volbě trati pořadatelem. Ke zjednodušení vysvětlení a pro názornost problematiky 

ultramaratonů  je  v  dalším  textu  pracováno  pouze  se  standardními  tratěmi  IAU 

rozšířenými  o  vícedenní  a  etapové ultramaratony (bez jejich  dalšího  rozdělení)  a 

nejdelší  oficiální  ultramaraton  na  světě  na  3100mil68.  Začlenění  těchto  3  typů 

ultramaratonů do tohoto systému má nezastupitelnou úlohu z hlediska hranice mezi 

časovým a vzdálenostním rozdělením ultramaratonů.

Ultramaratony  mají,  vedle  atletické  „hodinovky“,  oproti  jiným  závodům  výhodu, 

kterou je  možnost výběru absolvování závodů. Touto ultramaratonskou volbou je 

buď  závod s „časem“, při bězích ohraničených časovým limitem, nebo  závod se 
„vzdáleností“,  kdy  je  cíl  závodu  vymezen  počtem  kilometrů  potřebných  k  jeho 

dosažení.

Čas a vzdálenost se tak, vedle členění ultramaratonů podle typu trati stanoveného 

IAU, stávají  dalšími faktory,  podle kterých je možné ultramaratony rozdělit.  To, že 

volba typu ultramaratonu podle času nebo vzdálenosti  je důležitá,  dokládají  slova 

slovenského ultramaratonce Pranjala Milovníka, který tvrdí, že při bězích na určitou 

vzdálenost je běžec pod větším tlakem než při bězích na čas69.

68 Nejdelším oficiálním ultramaratonem na světě je Self-Transcendence 3100mil.
69 Milovník,  P.  Príručka  bežca  mnohadňových  behov,  1.  časť  –  Tréning.  dostupné  na 

http://www.ultrabeh.sk/viw.php?nazevclanku=Prirucka.bezca-mnohadnovych  -behov-1-cast-  
Trening  &  cisloclanku=2007090004  
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tab. 2  –  čas a vzdálenost jako limitující faktor ultramaratonu

 ULTRAMARATONY
ZÁVISLÉ

NA DOBĚ TRVÁNÍ ZÁVODU

  6 hodin
12 hodin
24 hodin
48 hodin
  6 denní

 VÍCEDENNÍ s limitem
VÍCEDENNÍ bez limitu

ULTRAMARATONY
ZÁVISLÉ 

NA VZDÁLENOSTI ZÁVODU

 50 km
100 km
100 mil
1000 mil
3100 mil

ETAPOVÉ  bez limitu
ETAPOVÉ s limitem

Jak je patrno z výše uvedené tabulky, její první část tvoří ultramaratony, které jsou 

závislé pouze na času,  který je  jejich limitujícím faktorem.  Druhou část tabulky 

tvoří ultramaratony, jejichž hlavním vymezujícím faktorem je vzdálenost. U obou, 

takto vymezených typů ultramaratonů je rozhodujícím a dominantním prvkem pouze 

jeden faktor, kterým je buď čas nebo vzdálenost.

Limitující  faktory  těchto  dvou  typů  ultramaratonů  se,  při  zvyšujícím  se  času  a  s 

prodlužující se vzdáleností, prolínají  až do té míry, kdy na výsledek ultramaratonu 

mají  vliv oba dva faktory – jak čas, tak i vzdálenost.
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12.3 MULTIFAKTOROVÉ ROZDĚLENÍ ULTRAMARATONŮ

Jako za nejlépe vystihující dělení ultramaratonů, které v této práci nabízím, považuji 

rozdělení  ultramaratonů  do  4  základních  skupin,  které  zohledňují  komplexně 

multifaktorová hlediska fyzické, psychické a energetické náročnosti ultramaratonů70.

tab. 3  –  multifaktorové rozdělení ultramaratonů 

skupina 
ultramaratonů druh ultramaratonu

I. ultramaratony do 100km
II. ultramaratony na 24 hodin a 48 hodin71

III. ultramaratony vícedenní
IV. ultramaratony etapové

12.3.1 I. SKUPINA ULTRAMARATONŮ
(ultramaratony do 100km)

Ultramaratony  do  100  km lze  považovat  z hlediska  rychlosti,  techniky  běhu  a 

energetického  krytí  organismu  pracujícím  svalům  nejvíce  podobné  klasickému 

maratonu se všemi jeho atributy. Nejčastější tratě, zařazené do této skupiny, jsou 50 

km, 6h72 a 100 km.

70 I v tomto členění ultramaratonů je pracováno jen s ultramaratony stanovenými IAU, se zařazením 
vícedenních a etapových závodů (bez jejich dalšího rozdělení).  Nejsou zde zohledněny závody 
jinak časově (např. na 72 nebo 96 hodin) nebo vzdálenostně (Badwater ultramarathon 135mil, 90 
mile  beach  Te  Houtaewa  Challenge,  Libyan  challenge  na  190km)  ohraničené  než  v  tabulce 
uvedené, i přes to, že by splňovaly podmínku pravidla ultramaratonů podle článku 1 IAU.

71 II. skupinu ultramaratonů je možné ještě podrobněji rozdělit na ultramaratony pouze na 24 hodin a 
na ultramaratony na 48 hodin. Takové dělení by použil Petr Solnička oproti Tomášovi Ruskovi, který 
oba tyto ultramaratony řadí do společné skupiny tak, jak je uvedeno v tabulce č. 2.

72 Šestihodinová hranice začleněná v této skupině ultramaratonů by se mohla zdát diskutabilní.  U 
ultramaratonů na 6 hodin vzniká,  a to nejen teoreticky,  problém, zda lze  výkon na takové trati 
považovat  za ultramaratonský,  jestliže  běžec ve stanoveném časovém limitu nezvládne pokořit 
alespoň hranici klasického maratonu 42,195 km. Měl by být výkon Davida Hillise z USA, který na 
Prague International Marathonu roku 2007 zaběhl maratonskou trať za rovných 6:00:00 hodin a 
spolu s ním dalších 20 běžců, kteří tuto trať zvládli časem nad 6 hodin, brán jako maratonský nebo 
již jako ultramaratonský? V tomto případě nastává otázka, čím se ultramaraton liší od tratí kratších 
–  je  to  délkou  tratě  nebo  časem ohraničujícím  výkon?  V  duchu  pravidla  IAU,  které  označuje 
ultramaraton za  jakoukoli vzdálenost delší než maraton, by tak u ultramaratonů na 6 hodin měla 
být  minimální stanovená vzdálenost,  kterou je běžec povinen uběhnout, větší než maraton.  Při 
těchto podmínkách je David Hillis stále jen maratoncem, nikoli ultramaratoncem.
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U ultramaratonů do 100 km je potřeba, tak jako u maratonu, speciální rychlostní 

vytrvalost.

Světové nejlepší časy dosažené na 50km trati u mužů časem 2:43,38 hod., u žen 

3:08,39 hod. a na 100km u mužů 6:13,33 hod. a u žen 6:33,11 hod. dokazují, že 

rychlost  je, při porovnání s průměrnou rychlostí běhu na klasickém maratonu, i u 

těchto distancí primárním a rozhodujícím faktorem.

tab. 4 – rychlost nejlepších světových výkonů na maraton, 50 a 100km - muži

muži
trať čas min./km

42,195km 2:04,26 2:57
50km 2:43,38 3:15
100km 6:13,33 3:44

tab. 5 – rychlost nejlepších světových výkonů na maraton, 50 a 100km - ženy

ženy
trať čas min./km

42,195km 2:15,25 3:13
50km 3:08,39 3:46
100km 6:33,11 3:56

Jestliže  se  vzdálenost  trati,  po kterou je  ultramaratonec nucen vykonávat  práci, 

prodlouží více než 2,3x  (místo 42,195km na 100km), ale průměrná rychlost se 
přitom sníží  u  mužů  o  pouhých  26,5%  a  u  žen  o  pouhých  22,5% je  nutné 

konstatovat,  že  nejlepší  ultramaratonci  dokáží  vyvinout  a  udržet  poměrně  stejně 

vysokou  rychlost  jako  maratonci  za  jednotku  času,  která  je  trojnásobně  delší  na 

téměř dvaapůlkrát větší vzdálenosti.
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12.3.2 II. SKUPINA ULTRAMARATONŮ
(ultramaratony na 24 a 48 hodin)

V této skupině jsou zařazeny pouze dva typy ultramaratonů a to na 24 hodin a na 48 

hodin.  Toto  striktní  vymezení  je  odůvodněno  jednak  jejich  vysokou  četností  v 

ultramaratonských  termínových  listinách  a  také  pro  jejich  vymezení  jako  závodů 

mistrovských.  Závod na 48 hodin je  závodem,  z  pohledu energetického výdeje a 

nutnosti regenerace a spánku na hranici lidských možností.

Ultramaratony  do  48hodin  je  trénovaný  ultramaratonec  schopen  uběhnout  bez 

nutnosti spánku73, tedy na spánkový deficit bez přerušení, což potvrzují i naši čeští 

reprezentanti v ultramaratonech Tomáš Rusek a Petr Solnička.

Petr Solnička, jehož doménou jsou především závody na 48 hodin dává, při těchto 

závodech místo spánku, jako formě odpočinku, přednost přechodu z běhu do chůze 

nebo odpočinku v podobě masáže. Nutnost odpočinku, především spánku, se stala 

hranicí použité u ultramaratonů zařazených do II. skupiny.

12.3.3 III. SKUPINA ULTRAMARATONŮ
(ultramaratony vícedenní)

Kritériem pro zařazení do skupiny vícedenních ultramaratonů se stal na jedné straně 

čas, kterým je ultramaraton vymezen a který je svou délkou rozložen do několika dní, 

a na druhé vzdálenost. Typickým závodem je 6 nebo 10 denní ultramaraton. 

Vícedenní ultramaratony se vyznačují shodnými rysy, kterými jsou:

 trvání závodu více než 48 hodin buď časově nebo vzdálenostně ohraničené

 vlastní volba doby odpočinku, většinou bez omezení doby nutné na regeneraci 

ze strany pořadatele

 u vícedenních  ultramaratonů pořádaných v terénu je  většinou podmínkou i 

nutností nést si veškeré vybavení s sebou

73 Nejlepší světový halový výkon ve 48h ultramaratonu drží Ir Tony Mangan výkonem 426,178 km z 
roku 2007.
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Do této skupiny jsou zařazeny i ultramaratony ohraničené svou vzdáleností74, u 

nichž není v lidských možnostech ji překonat souvislým ultramaratonským během, a 

doba potřebná k jejich dokončení přesahuje více dní.

Vícedenní ultramaratony jsou mnohdy vymezeny nejen počtem dní stanovených jako 

limitující  faktor  k  jejich  absolvování,  ale  v  mnoha případech jsou pořadateli  ještě 

stanoveny denní limity, jak časové, tak i vzdálenostní, které tvoří kontrolní stanoviště.

12.3.4 IV. SKUPINA ULTRAMARATONŮ
(ultramaratony etapové)

Skupina etapových ultramaratonů je tvořena závody, u kterých je celková vzdálenost 

rozdělena  do  několika  dílčích  menších  závodů  –  etap  na  sebe  navazujících. 

Jednotlivé  etapy  se  zpravidla  rovnají  jednotlivým  dnům.  Etapy  jsou  předem 

stanovené, nezáleží tedy na běžci, kolik denně zvládne uběhnout kilometrů. Je mu 

počítán čas jednotlivé etapy, po které následuje pauza do startu etapy následující. 

Oproti ultramaratonům vícedenním, má tato skupina ultramaratonů cíl stanoven nejen 

společně s koncem závodu, ale také s koncem každé jednotlivé etapy.

Etapové závody jsou charakteristické vzdáleností jednotlivých etap, které po jejich 

absolvování  vymezují  dobu  regenerace  a  přípravu  na  další  etapu  závodu.  U 

vícedenních závodů si dobu odpočinku reguluje závodník sám, přičemž u některých 

vícedenních závodů75 je doba odpočinku povinná.

Jednou z pojistek pořadatelů, aby se závodu zúčastnili jen kvalitně připravení běžci, 

jsou  časové  a  vzdálenostní  limity,  které  jsou  stanoveny  nejen  v  etapových  a 

vícedenních  závodech,  ale  i  v  ultramaratonech  kratších  a  časově  ohraničených. 

Limity  mají  být  zárukou,  že  v  závodu  nebude  pokračovat  závodník,  který  není 

dostatečně připraven a není ho schopen úspěšně absolvovat.

74 Self-Transcendence 3100mil
75 V běhu na 3100mil  je  trať  závodu pro  ultramaratonce otevřena každý den od 6hodin  ráno do 

půlnoci. Poté je povinný odpočinek, kdy závodníci nesmějí na trati běhat a závodit.
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Aby bylo  rozdělení  ultramaratonů ucelené,  je  nutné se zmínit  i  o  extrémní formě 

těchto závodů. Tímto extrémem jsou myšleny takové závody, při kterých si  každý 
závodník veškeré vybavení, včetně povinné výbavy stanovené pořadatelem, nese 
s sebou a pořadateli  je většinou pouze doplňována voda a kontrolována povinná 

výbava. 

Rozdělení ultramaratonů v této kapitole podle výše uvedených hledisek je jen jedním 

z  mnoha  podle  něhož  je  možné  ultramaratony  rozdělit.  Rozdělení,  které  je  zde 

použito, považuji za logické a přehledné.

Celosvětově  ultramaratony  a  ultramaratonce  zastřešuje  Mezinárodní  asociace 
ultramaratonců  -  International  Association  of  Ultrarunners  (IAU).  V  České 
republice  působí od roku 1994 Česká asociace ultramaratonců (ČAU), která se 

stará  o  pořádání a  zajišťování  ultramaratonských a mistrovských  akcí76 v  České 

republice  a  o  reprezentaci České  republiky  na  poli  ultramaratonů  ve  světě. 

Ultramaraton je v České republice stále opomíjenou běžeckou disciplínou. A to i přes 

to,  že  Českou  republiku  každoročně  reprezentuje  na  mezinárodních  závodech  a 

mistrovstvích několik běžců, kteří na světových ultramaratonských závodech sbírají 

nejen  vítězství,  ale  kteří  v  minulosti  vytvářeli  i  nejlepší  světové  časy a  výkony77, 

jejichž hodnoty jsou dodnes jedněmi z nejlepších na světě78. 

Ultramaratony se tak nacházejí až na samém konci atletického běžeckého pole, co 

se pouhého počtu závodníků týká. Na kilometry a čas strávený závodem a tréninky je 

na opačném konci, tedy na vrcholu79. V České republice je cca 50 ultramaratonců, 

kteří  se  své  disciplíně  věnují  systematicky  a  cíleně.  Celkově,  tedy  včetně 

„občasných80 běžců“  se  dá  hovořit  o  přibližně  120  běžcích,  kteří  se  na  těchto 

extrémně vytrvalostních tratích během roku81 potkávají.

76 1. Mistrovství ČR v ultramaratonu na 100km trati se konalo 16. 4. 1994 v německém Rodenbachu.
77 Roku 2007překonal Ir Tony Mangan o pouhé 3 kilometry světový rekord Jaroslava Kocourka, který 

ho držel od roku 1998 výkonem 423,262 km. Tomáši Ruskovi na této trati patří stále 2. nejlepší 
výsledek všech dob z roku 1995 a Michaela Dimitriadu se ve světových tabulkách na 48 hodin drží 
na 12. pozici. V roce 1998 získalo české družstvo na MS na 24 hodin ve Francii bronz. V roce 2000 
získal titul MS v halové 48 hodinovce Jaroslav Kocourek a Vlastimil Dvořáček vybojoval 2. místo.

78 4. nejrychlejší čas v absolutních světových tabulkách na 100km s hodnotou 6:17:56 hod. drží již od 
roku 1982 československý běžec a ultramaratonská legenda Václav Kameník, kterému patří na 
této trati ještě i 66. nejlepší čas. Vedle něj se do absolutních historických tabulek vešel, na 33. 
místě,  Jiří Jelínek časem 6:25:19  hod. Dalším, snad nejúspěšnějším českým reprezentantem, je 
Tomáš Rusek, kterému patří 2. místo světových tabulek mezi muži v závodě na 48 hodin.

79 Vezmeme-li v úvahu průměrně 500 tréninkových kilometrů měsíčně.
80 Záměrně  není  použit  výraz  „sváteční  nebo  hobby  běžci“,  protože  se  nejedná  o  svátek  ani  o 

koníček. U ultramaratonu je nutná určitá minimální příprava pro jeho zvládnutí.
81 Viz. příloha č. 1 a 2.
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13. VÝKONNOSTNÍ VÝVOJ A TRÉNINK
ULTRAMARATONCŮ - RESPONDENTŮ

I ultramaratonská příprava se, stejně jako atletická, řídí ročním tréninkovým cyklem. Z 

odpovědí  respondentů  vyplývá,  že  se  tréninkové  postupy  a  průběh  přípravy 

jednotlivých ultramaratonců od sebe navzájem velice odlišují, což je dáno jak jejich 

sportovní  minulostí  ale  také  zkušenostmi,  z  kterých  těží  při  sestavování  svého 

osobního tréninkového plánu. Rozdílnost tréninkové přípravy je tak patrná u Daniela 

Orálka a Petra Solničky, kdy oba pracují s tempovou rychlostí, ale každý z nich má 

tempové hodnoty přizpůsobené svým požadavkům.

Určité obecné tréninkové zákonitosti jsou ovšem pro většinu respondentů stejné:

 Zimní období se stává především čistě  objemovou přípravou,  ve kterém 

jsou kilometrové aerobní tréninkové dávky až o polovinu vyšší oproti ostatnímu 

tréninkovému zatížení.  Ovšem i  zde lze  najít  výjimky,  které  zimní  přípravu 

považují pouze za udržovací fázi tréninkového cyklu a dávky naopak snižují.

 S postupným přechodem na  jarní  a  letní  přípravu je  objemová příprava 

prokládána a střídána rychlejšími úseky, které jsou kvalitativně zaměřeným 

tréninkem, nebo jsou objemové dávky nahrazovány závody na tratích od 5 km 

do 15 km pro zpestření tréninků a nabourání ultramaratonské monotónnosti.

 Speciální příprava na hlavní závody probíhá zvýšením objemového tréninku s 

jeho  následným  snížením  a  zařazením  více  intenzivních  rychlostních  a 

tempových tréninkových jednotek až na hranici anaerobního prahu.

Zajímavostí  je  měsíční  a týdenní  tréninkový cyklus,  který je v několika případech 

postaven  zcela  obráceně.  Tak  lze  u  měsíčního  tréninkového  makrocyklu  nalézt 

variantu, která střídá 3 týdny vysokého objemového tréninku s 1 týdnem nízkého, ale 

i variantu, kdy se 3 týdny objemově nižšího tréninku střídají ve 4. týdnu s objemově 

náročným tréninkem.

V rámci týdenního mikrocyklu se střídají, stejně jako u měsíčního makrocyklu, kratší 

tréninkové objemy přes týden s dlouhými tréninkovými víkendovými výběhy. Dlouhé 
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tréninkové výběhy se ve většině případech nedostávají nad hranici maratonu82, který 

je možné považovat za maximální tréninkovou trať ultramaratonců. 

13.1 TRÉNINKOVÉ PODKLADY

Jednou  z  dotazníkových  otázek  byla  i  otázka  zaměřená  na  vedení  tréninkového 

deníku nebo tréninkového plánu. Zajímavým zjištěním bylo, že tréninkový deník si 

nevede 37,5% ultramaratonců. Stejný počet, tedy 37,5% si své tréninky eviduje a 

vyhodnocuje, 18% si eviduje pouze počet naběhaných kilometrů a 7% si žádný deník 

nevede.

Další  zjištěnou  zajímavostí  byl  fakt,  že  si  ultramaratonský  trénink  polovina 

respondentů řídí podle svého vnitřního pocitu, podle svých zkušeností a hlavně času 

vyhrazeného  na  trénink.  Proto  se  jednotlivé  tréninkové  prostředky  a  systémy 

ultramaratonců liší  v závislosti  na pracovní vytíženosti,  druhu zaměstnání,  času a 

především zkušenostech. Zkušenost a osobní osvědčené metody spolu s běháním 

podle „pocitu“ tvoří základ tréninkových jednotek mnoha ultramaratonců.

Pouze u některých lze vysledovat systematickou a cílenou přípravu. Těmi jsou např. 

Dvořáček, Solnička nebo Orálek.

Překážku cíleně vedeného a rozvíjeného tréninku tvoří ve většině případů samotná 

časová  náročnost  ultramaratonu  ve  spojitosti  s  časovou  náročností  pracovních 

povinností.

Jelikož jsou ultramaratony a tréninky na ně časově náročné, byla jednou z otázek i 

příprava na závody, které se měří na kilometry a na ty, které jsou ohraničeny časem. 

Zda,  v  případě  těchto  závodů,  mají  ultramaratonci  rozdílnou  přípravu.  Výsledem 

průzkumu ukázal, že 40% dotázaných běžců rozdílnost přípravy mezi jednotlivými 

ultramaratony  nedělá,  16%  nevěděla,  zda  je  přímo  nutné  rozlišovat  přípravu  na 

závody  hodinové  a  vzdálenostní  a  dalších  24%  považuje  rozdílnost  a  odlišení 

přípravy na jednotlivé typy ultramaratonů za vhodnou. Zbylých 30% se k této otázce 

nevyjádřilo.

82 U Petra Solničky byla v letech 1993 – 1999 průměrná denní tréninková jednotka 25 km (SOLNIČKA 
P. Svět běžců. 2006, 6. s. 54).
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13.2 TRÉNINKOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI

Dean Karnazes83 absolvuje, v závislosti  na tréninkovém období, 60-170 mil  (112 - 

273  km)  týdně,  což  odpovídá  cca  9000  km  naběhaných  ročně.  Naši  přední 

ultramaratonci naběhají ročně 6000 – 8000 km84, což lze považovat, vzhledem k 

jejich  výkonům  na  domácí  ultramaratonské  scéně,  jako  dostačující  tréninkovou 

úroveň pro dosahování kvalitních ultramaratonských výsledků.

Oproti tomu  maratonci výkonnostní úrovně osobních rekordů 2:13 hod. - 3:50 
hod. naběhají ročně v průměru pouze 2288 km (500 – 4500 km)85. Pokud by i tito 

běžci  chtěli  pomýšlet  na  časy vrcholové úrovně,  pak by museli,  podle  Šmitáka86, 

zvýšit své tréninkové dávky až na hodnoty podobné těm ultramaratonským.

Podle Coopera87 je  týdenní objem 40 – 60 mil  dostatečný pro úspěšné zvládnutí 

maratonu, 50 – 80 mil (80-130 km) pro 100km závody a pro závody na 24h a 48h 
je  považuje  za  vhodný  objem  100  mil  (160  km).  To  potvrzují  jak  slova  Petra 

Solničky88, který tvrdí, že bez spousty naběhaných kilometrů nelze myslet na nejvyšší 

mety, tak i jeho tréninkové ukazatele, které dokládají, že pro vrcholovou úroveň je 
výše zmiňovaný  objem 6000-8000 km ročně s 500 km týdně  nejen potřeba, ale 

nutnost.

83 http://www.ultramarathonman.com  
84  Např. Vlastimil Dvořáček naběhal 7785 km za rok 2005, 6504 km za rok 2006,  Daniel Orálek 7110 

km za rok 2007 a Petr Solnička za rok 2005 naběhal 6030 km + 1991 km najezdil na kole.
85 ONDRUŠ, J. Průzkum zdravotního stavu maratónců v Mělníku 2003 a Ostravě 2003.
86 ŠMITÁK, J. Problematika tréninku maratónského běhu.1979, s. 67.
87 COOPER, D. The megamarathon. Training for ultras. 1988. p. 24.
88 SOLNIČKA, P. Solnička Petr (trénink 1993 - 2005). Svět běžců. 2006. s. 43.
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Tréninkové ukazatele Petra Solničky89

Tréninkové záznamy90 Vlastimila Dvořáčka z roku 2006 a z roku 2005, ve kterém se 

stal hodnotou 395,843 km držitelem 3. nejlepšího výkonu v závodu na 48h v ČR a 

držitelem světového rekordu na 48 hodin v kategorii nad 40 let výkonem 379,946 km, 

jen dokazují a podporují výše zmíněné názory, které vysokou výkonnost podmiňují 

vysokým  objemovým  základem  naběhaných  kilometrů  spojenou  s  adaptací 

organismu na tak vysokou zátěž.

Také  lze  z  poskytnutých  záznamů  vysledovat  etapu  objemového  tréninku,  která 

pomalu začíná již v listopadu, přičemž hlavní období je leden – březen. Poté začíná 

ultramaratonská závodní sezóna.

89 SOLNIČKA, P. Solnička Petr (trénink 1993 - 2005). Svět běžců. 2006. s. 54.
90 Umístěné  na  následující  straně  a  poskytnuté  Vlastimilem Dvořáčkem.  Vysvětlivky:  P -  běh  do 

práce, S - trénink po silnici, T - trénink z většiny v terénu, Z - závod 
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2 0 0 6     T R É N I N K  A  Z Á V O D Y
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Pondělí 1 P 20
Úterý 2 P 20 1
Středa 1 3 T 29 2 1 P 16
Čtvrtek 2 4 T 20 1 P 16 3 2 P 16
Pátek 3 5 T 20 2 P 16 4 1 P 16 3 1 T 28
Sobota 4 1 6 T 24 3 P 16 1 5 2 T 5 4 Z 42 2
Neděle 1 5 2 7 4 P 16+5 2 T 5 6 3 1 P 16 5 3 P 16
Pondělí 2 P 20 6 3 8 T 17 5 P 16 3 T 15 7 S 15 4 2 P 16 6 T 34 4 P 21
Úterý 3 S 28 7 4 9 P 8 6 4 P 16 8 5 T 26 3 P 16 7 S 20 5 T 28
Středa 4 P 20 1 S 42 8 P 20 5 10 7 5 P 16 9 6 P 16 4 T 11 8 T 39 6 P 16+5
Čtvrtek 5 P 20 2 P 21 9 P 20 6 11 8 6 P 16 10 7 P 16 5 T 19 9 P 20 7
Pátek 6 S 41 3 P 21 10 7 12 9 7 P 16 11 8 6 10 P 21 8
Sobota  7 S28+8 4 S 35 11 S 37 8 Z 752 13 10 P 16 8 12 9 Z 5+10 7 Z 42 11 T 26 9
Neděle 8 S 30 5 P 20 12 S 30 9 14 Z 280 11 P 16 9 13 P 16 10 8 P 16 12 P 16 10 Z 188
Pondělí 9 P 20 6 P 20 13S 36 10 15 12 P 16 10 T 19 14 P 16 11 9 P 16 13 P 20 11
Úterý 10 P 20 7 S 48 14 P 20 11 16 13 P 16 11 15 T 5 12 T 26 10 P 16 14 T 53 12
Středa 11 S 32 8 S 41 15 P 20 12 17 14 12 P 16 16 P 16 13 T 11 11 P 16 15 T 32 13
Čtvrtek 12 P 20 9 S 30 16 S 35 13 18 15 13 P 21 17 P 16 14 P 16 12 16 T 31 14
Pátek 13 P 20 10 P 20 17 P 20 14 19 16 P 28 14 P 16 18 T 13 15 P 16 13 T 39 17 P 20 15
Sobota 14 S32+12 11 P 20 18 P 24 15 20 17 15 P 16 19 S 4 16 P 16 14 T 17 18 P 21 16
Neděle 15 S 30 12 S 25 19 S 30 16 P 18 21 18 P 16 16 20 17 P 16 15 19 P 20 17
Pondělí 13 S 46 13 P 20 20 S 35 17 22 19 P 16 17 T 19 21 P 16 18 16 P 16 20 P 21 18
Úterý 17 P 18 14 P 20 21 S 37 18 23 20 P 16 18 22 P 16 19 17 P 16 21 19
Středa 18 P 20 15 S 41 22 P 20 19 24 21 P 16 19 23 P 16 20 T 49 18 P 16 22 T 45 20 P 16
Čtvrtek 19 S 32 16 S28+8 23 P 20 20 25 22 20 P 16 24 P 16 21 T 24 19 23 T 39 21 P 16
Pátek 20 P 25 17 S 29 24 S 25 21 S 21 26 23 T 32 21 P 16 25 22 P 16 20 24 T 33 22 P 16
Sobota 21 P 24 18 P 20 25 P 24 22 T 22 27 24 22 P 16 26 23 P 16 21 Z 42 25 P 20 23
Neděle 22 S 32 19 P 20 26 P 20 23 P 18 28 25 23 P 16 27 Z 42 24 P 16 22 26 P 21 24
Pondělí 23 S 44 20 S 17 27 S 24 24 P 21 29 26 P 16   24 25 P 16 23 27 T 28 25
Úterý 24 S31P20 21 28 S 24 25 T 32 30 27 P 16 25 28 26 24 P 16 28 P 20 26 T 6
Středa 25 P 20 22 29 S 8 26 P 16 31 P 16 28 P 16 26 T 21 29 P 16 27 T 28 25 P 16 29 P 21 27 P 16
Čtvrtek 26 P 20 23 30 27 P 19 29 P 16 27 30 P 16 28 26 P 16+5 30 T 28 28 P 16
Pátek 27 S 34 24 31 28 T 37 28 P 16 31 P 16 29 T 33 27 P 16 29 P 16
Sobota 28 P 24 25 29 T 24 29 P 16 30 P 16 28 30 P 16
Neděle 29 P 20 26 Z 205 30 30 P 16 29 31 Z 6
Pondělí 30 27 31 P 16 30 T 30
Úterý 31 S 36 28
Celkem 32 x  828 22 x 751 21 x 529 11 x  981 10 x 454 19 x 337 22 x 334 16 x 255 22 x 429 23 x 467 27 x 723 16 x 416

2006  242 x běh 6504km, z toho 1599km závodních na 9 závodech

2 0 0 5     T R É N I N K  A  Z Á V O D Y
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Pondělí 1
Úterý 1 S28 1 P18 2 P20 1 P20
Středa 2 P20 2 P16 1 T34 3 P8 2 P20
Čtvrtek 3P20S28 3 P30 2 P20 4 1 3 T42 1
Pátek 4 S26 4 P30 1 T24 3 P20 1 P26 5 2 4 T34 2
Sobota 1 Z42 5 S28 5 S40 2 T24 4 2 P26 6 3 P16 1 5 T31 3
Neděle 2 6 6 S24 3 1 P16 5 T29 3 P20 7 Z214 4 P16 2 T25 6 P20 4
Pondělí 3 S36 7 P20 7 P33 4 2 6 4 P20 8 5 P16 3 T24 7 P21 5
Úterý 4 P28 8 P21 8 P30 5 P16 3 7 P20 5 9 6 P16 4 T61 8 T28 6
Středa 5 S35 9 S30 9 P18 6 T21 4 T34 8 P16 6 S24 10 7 5 P20 9 P24 7
Čtvrtek 6 P18 10 P20 10 P30 7 5 T35 9 7 S22 11 P13 8 6 P20 10 P20 8 P16
Pátek 7 P18 11 P20 11 P30 8 S24 6 P16 10 8 12 P16 9 7 T24 11 T30 9 P16
Sobota 8 P20 12 S30 12 S31 9 7 P16 11 Z129 9 P26 13 P16 10 8 P20 12 T30 10
Neděle 9 P22 13 S35 13 10 S24 8 P16 12 10 P20 14 11 P16 9 P20 13 T30 11 P16
Pondělí 10 14 S49 14 P18 11 9 P16 13 11 P20 15 12 P16 10 T44 14 P20 12
Úterý 11 S34 15 P20 15 P18 12 S17 10 14 T31 12 P20 16 13 P16 11 T36 15 P20 13 T5
Středa 12 S32 16 P21 16 13 11 T35 15 P16 13 17 14 P16 12 T45 16 T25 14
Čtvrtek 13 S30 17 S32 17 14 12 16 P20 14 T6 18 P16 15 13 P20 17 15
Pátek 14 P18 18 P20 18 15 Z50 13 T36 17T38P20 15 19 P16 16 P16 14 P20 18 S5 16 P16
Sobota 15 P16 19 P20 19 16 14 P16 18 P20 16 20 P16 17 15 T26 19 17 P16
Neděle 16 P20 20 S36 20 Z395 17 15 P16 19 P20 17 Z228 21 P16 18 16 P20 20 18 P16
Pondělí 17 P20 21 P35 21 18 16 P20 20 P20 18 22 19 P20 17 P16 21 19 P16
Úterý 18 22 P30 22 19 17 P20 21 19 23 20 P20 18 T37 22 20
Středa 19 S45 23 P30 23 20 18 22 T35 20 P16 24 21 P20 19 T30 23 21
Čtvrtek 20 S35 24 P33 24 21 19 T52 23 P20 21 25 22 P20 20 T49 24 22 T23
Pátek 21 S25 25 P30 25 P16 22 P16 20 T33 24 P20 22 T23 26 P16 23 21 P21 25 23 P22
Sobota 22 P18 26 S40 26 23 P16 21 P16 25 P20 23 P26 27 P8 24 22 P21 26 Z822 24 S21
Neděle 23 P18 27 S28 27 S23 24 22 P20 26 P20 24 T6 28 Z42 25 S5 23 T24 27 25
Pondělí 24 S28 28 P34 28 S23 25 T25 23 P16 27 25 P26 29 P16 26 T39 24 P20 28 26S22 T9
Úterý 25 P20 29 P20 26 24 P16 28 T55 26 P26 30 27 P20 25 P20 29 27
Středa 26 P20 30P20 27 T28 25 P31 29 T42 27 P26 31 28 P20 26 T35 30 28 S21
Čtvrtek 27 S41 31 28 P16 26 30 T23 28 PP20 29 P20 27 T32 29
Pátek 28 S26 29 P16 27 T45 29 30 P20 28 T32 30 S23
Sobota 29 S25 30 P16 28 30 S25 29 P21
Neděle 30 P18 29 T27 31 S22 30 P21
Pondělí 31 P18 30 P 16 31 T36

31 P20
Celkem 22 x 726 27 x 764 20 x 863 15 x 333 24 x 584 23 x 689 22 x 674 15 x 436 19 x 348 30 x 840 18 x 1242 17 x 286

2005  258 x běh 7785km, z toho 1928km závodních na 9 závodech

31S22 S6



Záznamy  podle  tempové  rychlosti  Daniela  Orálka  ukazují,  že  téměř  veškerý 

ultramaratonský trénink absolvuje v aerobním pásmu energetického příjmu (89,5%91 

naběhaných kilometrů) a jen zlomek je energeticky zajišťován jinak, než aerobně 

(nad hranicí ANP bylo pouhých 10,5%). Celých 44% tempové rychlosti bylo v čase 

4:30 – 5:00 min./km, která je i speciálním tempem Daniela Orálka na 100km trati.

tab. 6 – Trénink Daniela Orálka podle období a tempa (km/min.) z roku 2007  92  

Období Datum 2:50
-

2:59

3:00
-

3:09 

ANP 
3:10

-
3:29

3:30
 - 

3:59 

4:00
-

4:29

4:30
-

5:00
> 5:00 Celkem

1 1. 1. - 28. 1. 0,0 0,0 72,50 0,0 91,0 315,0 60,10 538,60
2 29. 1. - 25. 2. 0,0 0,0 49,00 45,0 72,0 297,8 14,30 478,10
3 26. 2. - 25. 3. 0,0 8,0 42,20 34,0 85,0 235,2 161,40 565,80
4 26. 3. - 22. 4. 0,0 0,0 70,00 110,0 63,0 265,8 19,60 528,40
5 23. 4. - 20. 5. 3,6 16,5 0,00 0,0 29,0 127,5 264,90 441,50
6 21. 5. - 17. 6. 0,0 0,0 57,60 0,0 133,0 167,0 42,00 399,60
7 18. 6. - 15. 7. 0,0 0,0 21,60 0,0 386,0 82,5 174,90 665,00
8 16. 7. - 12. 8. 0,0 13,6 25,94 0,0 62,0 111,5 299,17 512,21
9 13. 8. - 9. 9. 0,0 7,0 69,30 0,0 173,0 184,0 83,00 516,30

10 10. 9. - 7. 10. 0,0 36,0 68,30 0,0 102,0 293,5 37,50 537,30
11 8. 10. - 4. 11. 6,0 14,4 24,70 92,4 104,0 373,0 16,00 630,48
12 5. 11. - 2. 12. 0,0 0,0 44,80 84,4 104,0 384,0 72,00 689,20
13 3. 12. - 30. 12. 0,0 0,0 96,20 0,0 140,0 317,5 54,00 607,70

Celkem km 9,6 95,5 642,14 365,8 1544,0 3134,3 1318,87 7110,19

Důležitost  aerobního  systému je  nejen  ve  využití  energetických  zásob,  ale  podle 

Daniela  Orálka  se  jejich  tréninkem,  jako  vedlejší  efekt  pomalého  a  objemového 

tréninku ultramaratonů, stává zvýšená odolnost a rychlá regenerace a to i po velmi 

náročných závodech. Důkazem toho je např. výkon Pranjala Milovníka, který cca 10 

dní po absolvování 3100 mílového běhu zaběhl maraton v čase 4:16 hodin. Tím je 

možné vysvětlit, proč je řada ultramaratonců schopna po 2-3 dnech po závodě již 

normálně trénovat a v dalším týdnu absolvovat tréninkově maraton ve velice slušném 

91 U Petra Solničky tvoří obecná vytrvalost 85%, tempová vytrvalost 9% a speciální vytrvalost pouhé 
2% celkových naběhaných kilometrů.

92 Tabulka tréninku Daniela Orálka v období roku 2007 převzata z článku ORÁLEK, D. Daniel Orálek a 
jak  to  bude  letos.  2008.  Dostupné  na  http://behy.cz/2008012201-daniel-oralek-rok-a-jak-to-bude-
letos-.html
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čase. Tomu také odpovídá trénink Tomáše Ruska a Deana Karnazese, kteří považují 

za  ideální,  a  pro  co  nejvěrnější  simulování  podmínek  ultramaratonu  s  jeho 

energetickou náročností, trénink způsobem aerobního běhu na závod, absolvování 

závodu na kratší trať (tou je myšlen i maraton) a dalšího aerobního běhu ze závodu 

ve stále stejné tréninkové jednotce.

Způsobů a tréninkových možností, jak efektivně vytvořit podmínky, které by simulovali 

několikadenní závod, není mnoho. Jednou z možností je časově méně náročný výše 

zmíněný  systém běh-závod-běh  a  druhým,  ale  časově  stejným jako  závod  je  již 

pouze  samotný  ultramaraton,  který  je  na  jedné  straně  opravdovým závodem,  na 

straně  druhé  tréninkem  na  další  závod.  Zkušenosti,  během  něj  nasbírané,  jsou 

využity v závodech následujících.

13.3 RYCHLOST A ULTRAMARATONSKÁ VÝKONNOST

Podle  rychlostního  vývoje  na  maratonské  trati,  kde  se  z  čisté  vytrvalosti  stává 

rychlostní závod, což dokazuje i graf znázorňující historicky nejlepší světové výkony 

na  maratonské  trati  jednotlivých  let,  je  možné  předurčit  podbný  vývoj  u 

ultramaratonských tratí. 

Proto  se   jedna  z  otázek  položených  respondentům  týkala  potřeby  rychlosti  v 

ultramaratonech. Odpovědi na dotaz, zda je rychlost v ultramaratonech potřebná se 

různily od jednoznačného ano, kdy rychlost není již jen výsadou kratších tratí, ale 

začíná se přes maraton prosazovat i v ultramaratonech, kdy určitou předzvěstí může 

být  i  porovnání  průměrných  časů  v  kapitole  12.3.1,  až  po  argument,  že  u 

ultramaratonů rychlostní vytrvalost není důležitá a s prodlužující se délkou tratě ztrácí 

svůj význam a hlavní dominantní roli přebírá vytrvalost.
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Vývoj nejlepších světových maratonských časů93

Rychlost získaná na kratších tratích se stává výhodou pouze pro elitní běžce, kteří ji 

dokáží  udržet  po  celou  dobu  závodu.  U  100km  trati  je  výhodou  maratonská  – 

rychlostně vytrvalostní  – příprava. Ale s prodlužující  se délkou tratě klesá výhoda 

rychlosti a nastupuje vytrvalostní schopnost běžce spolu s odolností, která rychlostní 

schopnosti v dostatečné míře nahrazuje, jinak by nebylo možné posouvat hranice94 

lidských možností a rekordů dosažených na ultramaratonských tratích.

13.4 KRATŠÍ  VYTRVALECKÉ  TRATĚ  JAKO  PODMÍNKA  
ULTRAMARATONSKÉHO VÝKONU

Na otázku, zda dobrý dlouhotraťař a maratonec bude vynikat i na ultramaratonských 

tratích, se respondenti ve svých odpovědích značně lišili. a jednoznačnou odpověď 

na tuto otázku se nepodařilo zjistit. Odpovědi se různili od jaednoznačného souhlasu 

s  determinací  výkonnostních  schopností  rozvíjených  na  kratších  tratích,  až  po 

93 http://www.marathonguide.com/history/records/index.cfm
94 Příkladem je nejdelší oficiální závod na světě Self – Transendence 3100 mil (4989km). Okruh tratě 

dlouhý 883 metrů jsou nejlepší ultramaratonci,  kteří se postavili  na start tohoto závodu schopni 
zvládnout  denně v průměru 130x,  což je  necelých 115km (Asprihanal  Aalto  zvítězil  roku 2007 
časem 43 dní,  4:26:32 hodin,  čímž na nejlepší čas 41 dní,  8 hodin z roku 2006 s průměrným 
denním objemem 120km, který drží Madhupran Wolfgang Schwerk z Německa ztratil 2 a půl dne) a 
ostatní ultramaratonci byli schopni denně uběhnout 124 – 100 kol, přičemž poslední závodící 11. 
ročníku  dokončil  Self  –  Transendence  3100  mil  v  čase  58  dní,  7:54:27  hodin.  Z  historických 
pramenů  a  výsledkových  listin  lze  vypozorovat,  že  i  tak  extrémní  vzdálenosti  je  možné  stále 
posouvat. Vítěz 1. ročníku Self – Transendence 3100 mil z 1997 Edward Kelley ustanovil traťový 
rekord na hodnotu 47 dní, 15 hodin. Hned o rok později, roku 1998 posunul rekord Istvan Sipos o 1 
den a 2 hodiny na 46 dní 17 hodin. Tento rekord překonal až roku 2002 Madhupran Wolfgang 
Schwerk výkonem 42 dní,13 hodin a o šest let později, roku 2006 sám posunul rekord až k hranici 
40 dnů na 41 dní a 8 hodin. Jedinou ženou, která stála na startu všech 11 ročníků je  Suprabha 
Beckjord, 51letá Američanka, jejíž nejlepší čas na této trati je 49 dní a 14 hodin.
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nesouhlas s tím, že ultramaraton není priimárně rychlostní disciplína.

Ted Corbitt v jednom z poskytnutých rozhovorů95 uvedl, že pokud by měl trénovat a 

připravovat budoucího ultramaratonce, začal by s ním jako s plavcem pro celkový 

silový rozvoj, poté by začal s běhy na dráze od 1500m výše, kde by se snažil o jeho 

nejlepší výkonnost a postupně by přešel na maraton.

Dokladem nezávislosti výkonů na kratších tratích a v ultramaratonech jsou výsledky a 

srovnáním časů  Daniela  Orálka  a  Michaely  Dimitriadu.  Daniel  Orálek  má osobní 

rekord v maratonu 2:30:13 hod. a Michaela Dimitriadu 3:25:46 hod. Ale již na trati 24h 

závodu je Daniel Orálek pomalejší (221,870 km proti 232,417 km) a na 48h zaostává 

o několik desítek kilometrů (na letošním brněnském halovém mistrovství  Michaela 

Dimitriadu předstihla Daniela Orálka o 47 kilometrů).

95 MILOVNÍK,  P.  Ted  Corbitt:  Ultramaratónska  legenda.  2006  dostupné  na: 
http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2006120006-Ted-Corbitt-Ultramaratonska-legenda
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14 POČET ABSOLVOVANÝCH ZÁVODŮ

Počet závodů, kterých se ultramaratonci ročně účastní, se liší v závislosti na prioritě 

trati96,  na  časových  možnostech,  individuálním  tréninkovém  plánu,  adaptaci  na 

závodní stresové zatížení se schopností dostatečné následné regenerace.

Počet  absolvovaných  závodů  je  třeba  rozdělit  na  závody  ultramaratonské  a  na 

ostatní, kterými jsou kratší, tréninkové závody.

Nejvíce závodů absolvoval  v  roce 2007 Daniel  Orálek97.  Celkem jich  běžel  62,  z 

čehož 11 závodů bylo ultramaratonů a 51 tvořili  kratší  závody. U respondentů byl 

nejmenší počet 2-3 ultramaratonů zaznamenán u běžců, kteří se ultramaratonu začali 

teprve věnovat nebo jim jiné povinnosti  nedovolily absolvovat větší  počet závodů. 

Dotázaní  běžci  se  v  průměru  účastní  5  ultramaratonů ročně.  V rámci  přípravy a 

tréninků absolvují spoustu kratších závodů od 5km tratí až po maratony a dokonce i 

samotné  ultramaratony  jsou  pro  některé  také  pouhým  tréninkem.  Kratší  závody 

zařazují,  podle  svého  vyjádření,  ultramaratonci  jako  zpestření  a  test  rychlostní 

vytrvalosti. Jejich počet se pohybuje od zmíněných 51 u Daniela Orálka až po pouhé 

4. Průměrně tak vychází počet kratších – tréninkových - závodů na 22,5 závodů na 

běžce.

96 Ta není v této kapitole zohledněna. Podrobněji je vymezení ultramaratonských tratí vysvětleno v 
kapitole 12.

97 Podle  údajů  z  článku  ORÁLEK,  D.  Daniel  Orálek  a  jak  to  bude  letos.  2008.  Dostupné  na 
http://behy.cz/2008012201-daniel-oralek-rok-a-jak-to-bude-letos-.html
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15. SPORTOVNÍ MINULOST RESPONDENTŮ

O ultramaratoncích by bylo možné říci, že se rodí z atletických vytrvalců, kteří se z 

kratších tratí přeorientovali přes maraton až na ultramaratony.  Sportovní minulost 
se stala i jednou z otázek dotazníkového výzkumu této bakalářské práce. Výsledkem 

byla  pestrá  a  velmi  různorodá  škála  sportovních  činností  jednotlivých  českých  a 

slovenských ultramaratonců. Od nicnedělání a v podstatě sázky něco dokázat, přes 

všeobecnou atletickou sportovní průpravu vedenou od dětství; fotbal; lyžování; kdysi 

v minulosti mající, poté zapomenuté a ve středních letech znovu objevené sportovní 

ambice; vytrvalecké dálkové pochody až po systematickou vytrvaleckou přípravu na 

dlouhé tratě98.

Ultramaratonské začátky jednotlivých běžců se, stejně jako ty sportovní, diametrálně 

liší. U 30% respondentů byl přechod na ultramaratony jen dalším běžeckým vývojem, 

jelikož  na  ultramaratony  přecházeli  z  vytrvalostních  běhů  a  čerpali  z  dosavadní 

celoživotní sportovní kariéry. U Ostatní uvedli, že se přípravě na ultramaratony věnují 

1  až  6  let  a  v  průměru  se  přípravě  na  1.  ultramaraton  věnovali  3,7  roku.  S 

ultramaratony začali dotázaní běžci v průměru ve 3099 letech.

Motivací a impulzem ke zkoušce zaběhnout ultramaraton bylo pro 50% respondentů, 

výzva a  chuť  zkusit  překonat  vzdálenost  delší  než  klasický  maraton  společně se 

zvědavostí,  zda  to  dokážou.  Pro  37,5%  běžců  znamenal  ultramaraton  výzvu  k 

překonání  vlastních možností  a pro 2 (12,5%) běžce se ultramaratonskou výzvou 

stala možnost závodit na republikové i mezinárodní úrovni.

98 Příkladem je  americký  ultramaratonec  Dean  Karnazes  nebo  legendární  Ted  Corbitt  a  Yiannis 
Kouros.

99 Nejmladší z nich běžel první ultramaraton v 16 a nejstarší ve 48 letech.
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16. PSYCHICKÁ PROBLEMATIKA ULTRAMARATONŮ

U  jakéhokoli  sportu  je  potřeba  jistá  dávka  psychické  vyrovnanosti  a  klidu  pro 

zvládnutí  průběhu  závodu.  Nejinak  je  tomu  i  u  ultramaratonu,  kde  to  platí 

několikanásobně víc.  Odolnost a psychickou přípravu jako jednu z hlavních složek 

ultramaratonské přípravy považuje 50% respondentů. Psychická odolnost, síla vůle a 

vytrvalost nevzdát je pro ně hnací silou, která pomáhá překonávat ultramaratonské 

vzdálenosti  a fyzickou vyčerpanost.  Nedostatek vnitřní  síly a motivace pokračovat 

znamená, oproti fyzické vyčerpanosti, se kterou se dá lépe vypořádat, horší variantu 

konce závodu.

Fyzická zdatnost se tak stává závislou na psychické odolnosti zvládat stresové 

zátěže  organismu  v  průběhu  závodu.  Tomáš  Rusek  k  tomuto  uvedl,  že 

ultramaratonec by měl vedle vytrvalosti trénovat především odolnost. Pozitivní 

přístup k závodu se stává neocenitelným povoleným dopingem.

Na otázku,  zda je  při  ultramaratonech horší  psychická  nebo fyzická vyčerpanost, 

dotázaní  ultramaratonci  odpověděli,  že  pokud  běžec  nemá  dost  vnitřní  síly  a 
motivace pokračovat, stává se psychická vyčerpanost hlavním demotivujícím 
faktorem  a může být až příčinou odstoupení ze závodu, kdy nejsou, ne z důvodu 

fyzického vyčerpání,  schopni  více zvládat stresovou situaci ultramaratonu. Vnitřní 

postoj tak má významný vliv na celkový výsledek závodu. U ultramaratonů je potřeba 
zkušenost, díky které musí umět závodník určit míru osobní odpovědnosti a hranice, 

kdy  se  krize  stává  jen  otázkou  psychického  bloku  nebo  již  pramení  z  fyzické 

vyčerpanosti. Je nevyhnutelné naučit se pracovat se svou psychikou, proto je třeba 

trénovat  především  odolnost.  Petr  Solnička100 staví  na  pomyslné  první  místo 
důležitosti v ultramaratonech zdraví, poté psychiku a vůli, pak taktiku a nakonec 

trénink. 

Monotónní  běžecký  stereotyp  se  (a  to  nejen  dotázaní  běžci)  snaží  rozbourávat 

pomocí  doplňkových  aktivit  během  závodu,  kterými  jsou  např.  poslech  hudby, 

konverzace se soupeři, vnitřní meditace, ale i stanovování si dílčích cílů101, které jsou 

100 SOLNIČKA P. Solnička Petr (trénink 1993 – 2005). Svět běžců. 2006, 6. s. 43
101 KARNAZES, D. Ultramaratonec zpověď nočního běžce. 2006, s. 190:“:Dělej dětské krůčky. Stanov 

si cíl, jako je tamten ukazatel směru dvacet metrů před námi, a ne cílovou čáru vzdálenou sto pět 
kilometrů. Hlavně se dostaň k tomu ukazateli.“
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takovými minizávody a vytvořenou osobní hrou běžců. Např. Petr Spáčil  si  čas a 

kilometry krátí driblingem s balónkem, který sebou při běhu nosí.

17. CÍL ULTRAMARATONŮ

Cílem se pro mnohé ultramaratonce, kteří se vydávají na ultramaratonskou pouť ať 

již  na  uzavřených  okruzích  nebo  v  nonstop  závodech,  stává  nejen  touha  po 

překonání  vlastních  předchozích  rekordů  tak,  jak  uvedlo  35%  dotázaných 

ultramaratonců,  ale  i  po  sebepřekonání  a  ctižádost  něčeho dosáhnout.  Cílem při 

vlastních  ultramaratonech  je  bezesporu  ten  hlavní,  končící  s  metou  vytyčenou 

pořadateli, ale při samotném průběhu závodu se cílem – jak uváděli respondenti - 

stávají  jednotlivé  okruhy,  jednotlivé  mezičasy,  dosažení  dalšího  kilometru,  jeho 

zaokrouhlení na desítku, zvládnutí dvojnásobku zatím uběhnuté vzdálenosti, potom 

další  zaokrouhlení  na  desítky,  doběhnutí  do  dalšího  okruhu,  oběhnutí  kola  na 

občerstvovací stanici  a poté zase pokračovat. Cílem, ale zároveň i motivací se tak 

stávají dílčí úspěchy vedené a podporované vlastním vnitřním psychickým bojem a v 

něm vyhranými vítězstvími. Vítězem se tak stává každý ultramaratonec, který vyhrál 

nejen boj nad časem, vzdáleností, ale i nad sebou samým a doběhl do cíle.

S cíli souvisí i hranice. A kde jsou v ultramaratonech hranice lidských možností?

Podle  některých,  i  dotázaných  ultramaratonců,  žádné  neexistují,  existuje  pouze 

vytyčený cíl.  Pro někoho takový cíl  znamená uběhnutí  jednoho okruhu navíc,  pro 

někoho je  cílem zaběhnutí  osobního nebo světového nejlepšího  času,  pro  jiného 

oběhnutí  zeměkoule.  Ultramaratony  jsou  v  tomto  směru  nesmírně  rozmanitou 

běžeckou  disciplínou,  při  které  je  každému dáno,  aby  si  sám,  v  rámci  vlastních 

možností, zvolil vlastní cíle.

Důkazem,  kam  až  lze  lidské  možnosti  posouvat,  je  výkon  Američana  Deana 

Karnazese,  který dokázal  za 80 hodin a 44 minut  bez spánku uběhnout  350 mil 

(563,15  km),  a  podle  kterého  je  lidské  tělo  schopno  mimořádných  vytrvalostních 

výkonů ohraničených pouze vlastní trénovaností.
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18. ULTRAMARATONSKÁ MOTIVACE

S otázkou: Co je cílem?, souvisela již nastíněná a částečně zodpovězená otázka, 

kterou byla:  Co je motivací stále se vydávat na několikahodinový běh spojený se 

sebeanalýzou a pohroužený do svého vnitřního světa?

Potřebnou  motivací k  ultramaratonským závodům a jejich,  pro někoho nelidským 

vzdálenostem, limitům, časům a prostředí,  ve kterých jsou pořádány,  se pro 30% 

ultramaratonce stala výzva v podobě již samotného závodu. Pro 30% dotázaných se 

motivací  stalo  i  hledání  vlastních  hranic,  možností  a  nalézání  nových  vnitřních 

zkušeností.  Pro  zbylé  je  motivací  již  samotný  běh,  nové  zážitky,  radost  a  pocit 

uvolnění,  volnost běhu ale i  možnost překonat  vytyčené cíle,  a proto se neustále 

potkávají  na  startech  ultramaratonských  závodů,  aby  změřili  své  síly  nejen  se 

soupeři, se svými rekordy, ale i se svými možnostmi.

Problematiku motivace lze shrnout do věty, znějící za normálních okolností pateticky 

a inflačně, ale jinak v kontextu ultramaratonů, pronesené jednou ultramaratonkyní:

 I love challenge!
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19. SPECIFIKACE TECHNIKY
ULTRAMARATONSKÉHO BĚHU

Přímým pozorováním českých a zahraničních ultramaratonců při ultramaratonských 

závodech  bylo  pro  potřeby  této  práce  a  ve  vztahu  k  technice  běžeckého  kroku 

zjištěno, že ultramaratonci modifikovali a přizpůsobili techniku běhu na dlouhé tratě 

co  nejekonomičtějšímu  ultramaratonskému  běžeckému  kroku  tak,  aby  výsledný 

běžecký efekt byl co nejméně náročný na energetický výdej a přitom zároveň stále 

efektivní co do rychlosti běhu po stanovenou dobu.

Technika  běhu  ultramaratonců  vychází  jak  z  výše  popsané  techniky  běžeckého 

kroku, tak přebírá i prvky z techniky sportovní chůze, při které se ve fázi oporové 

střídá jednooporová a dvouoporová fáze a v žádném okamžiku prováděné techniky 

nedochází ke ztrátě kontaktu s povrchem tak, jako u techniky běžecké. 

Technika ultramaratonského běhu se vyznačuje specifickými prvky, kterými jsou:

 nízká  rychlost jednotlivých  cyklicky  se  opakujících  fází  běhu  a  z  toho 

vyplývající výsledná nízká rychlost samotného ultramaratonského běhu102,

 malý pohybový rozsah, především oblastí paží,

 krátká délka kroku,

 rozšíření techniky běžeckého kroku o fázi dvouoporovou,

 střídání dvouoporové fáze běhu s fází jednooporovou,

 minimální vertikální pohyb celého těla zapříčiněný nedostatečným odrazem 

odrazové  nohy,  spojeným  s  nízkým  zvednutím  kolene  švihové  nohy  a 

úsporným vykývnutím bérce vpřed,

102 Což dokazují i mezičasy na Světovém poháru v individuálním běhu na 48 hodin v hale, který se 
konal v Brně ve dnech 28. – 30. 3. 2008, kde se průměrná rychlost na 250m okruhu pohybovala v 
1. hodině běhu mezi 11,3 po 6 km/h, ve 12. hodině mezi 10,3 až 1,5 km/h a ve 47. hodině od 7,3 do 
3  km/h.  Mezičasy  byly  měřené  pomocí  čipů  společnosti  Championchip,  která  na  stránkách 
www.championchip.cz uveřejňovala průběžně on-line výsledky.
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 horizontální pohyb, který je podmíněn minimálním časem letové fáze, která v 

mnoha případech chybí a je nahrazena fází oporovou a běžecký krok se tak 

stává z horizontálního hlediska plošším a vertikálně plynulejším a nižším,

 neprotažení odrazové nohy v koleni při odrazové fázi a neprotažení švihové 

nohy při fázi dokroku,

 prodloužení doby fáze opory.

19.1 VYHODNOCENÍ A ROZBOR TECHNIKY 
ULTRAMARATONSKÉHO BĚHU103

Výběr  vhodné  běžecké  techniky  závisí  na  délce  zvolené  trati,  trénovanosti, 

zkušenostech a individuálních predispozic každého závodníka. U ultramaratonů je 

délka trati podmíněna požadavky na minimální energetický výdej. Tomu odpovídá i 

technika ultramaratonského běhu,  která klade důraz na poměr výkon/rychlost104 z 

hlediska ekonomické úspory energie potřebné pro dlouhodobé zatížení organismu.

Ultravytrvalostní  běh  nebo  ultravytrvalostní  způsob  překonávání  vzdáleností  se 

uplatňuje  na  tratích,  které  není  závodník  schopen  překonat  čistým  vytrvalostním 

během105. Optimální délka kroku, dokroku a odrazu při běhu ultramaratonců jsou tak 

voleny z hlediska co nejúspornějšího způsobu provedení.

103 Ilustrační  fotografie  byly  pořízeny  cca  23:30  hodin  po  startu  ultramaratonu  SELF-
TRANSCENDENCE  RACE  48h,  Kladno  3.  8.  2007.  Jiří  Čáslava  obsadil  10.  pozici  výkonem 
221,893  km.  Jan  Ondruš  celkově  obsadil  2.  místo  výkonem 334,077  km.  Jiří  Hofman  se  stal 
absolutním vítězem výkonem 341,306 km.

104 Při minimálním výkonu dosáhnout maximální možné rychlosti běhu se zachováním stále stejných 
běžeckých podmínek.

105 Svoboda V. Filozofie vytrvalostního běhu in KOL. AUTORŮ. ULTRA 1990/1. s.2.
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19.1.1 MOMENT VERTIKÁLY106

foto č. 1 Jiří Čáslava – 131. km – 

Momentem  vertikály  je 

okamžik,  kdy se těžiště těla 

nachází  nad  středem  nohy 

v oporové fázi, a od kterého 

lze  určit  další  průběh 

běžeckého kroku.

Koleno  oporové  nohy  je 

mírně  pokrčeno,  trup  se 

nachází  v  nepatrném 

předklonu,  švihová  noha  se 

pohybuje  nízko  nad  zemí  a 

oproti běžeckému kroku není zvedána až k hýždím a skládána pod trup.

19.1.2 FÁZE ODRAZU
foto č. 2 Jan Ondruš – 191. km –

U  techniky  ultramaratonského  běhu  není  odraz 

prováděn s výrazným protažením odrazové nohy, o 

čemž  svědčí  přikrčené  koleno  odrazové  nohy  a 

chybějící  charakteristický  běžecký  luk  a 

nemaximální  odraz  ze  špičky  chodidla  díky 

nepropnutému kotníku odrazové nohy.

Koleno  švihové  nohy  tvoří  tupý  úhel,  stehno  s 

bércem  není  dostatečně  běžecky  zvedáno  a 

chodidlo se tak nachází jen těsně nad povrchem, 

což  je  hlavní  charakteristikou  ultramaratonského 

běhu.  Švihová  noha  není  přitahována  k  hýždi, 

nesbaluje se při švihové práci z pozice za tělem do 

pozice před tělem pod trup a chodidlo není zvedáno příliš vysoko nad povrch, což je 

vzhledem k úspoře energie považováno za ekonomický způsob běhu.

106 Fotografie č. 1 není zcela ideálním příkladem momentu vertikály. Je zde pouze ilustrativně.
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19.1.3 FÁZE DVOJITÉ OPORY
foto č. 3 Jan Ondruš – 193. km – 

 Odrazová  i  dokroková  fáze  je  prováděna 

současně,  přičemž  opora  ultramaratonce  se 

rozkládá mezi  obě nohy,  které jsou v kontaktu s 

povrchem. Jedná se o tzv.  moment dvojité opory 

(charakteristický pro sportovní chůzi).

Moment  letové  fáze,  při  které  běžec  ztrácí 

absolutní kontakt s povrchem, je u ultramaratonců 

v maximální  možné míře potlačen a někdy zcela 

odstraněn, čímž se běh s jednooporovou fází střídá 

s během dvouoporovým.

Při  dokroku  se  bérec  dokrokové  nohy  nachází 

šikmo k povrchu, se kterým svírá větší úhel než při 

klasickém  běhu.  Mírně  pokrčené  koleno  nohy  při  dokroku  plní  u  ultramaratonů 

důležitou funkci tlumení nárazů. Dokrok je prováděn výhradně přes patu, dokrok přes 

špičku není u ultramaratonu používán a probíhá prakticky pod trupem.

19.1.4 CHARAKTERISTICKÝ ULTRAMARATONSKÝ BĚH
foto č. 4 Jiří Hofman – 198. km –

Patrné,  nízko  posazené  těžiště 

ultramaratonce  je 

charakteristické  mírně 

přikrčenými  koleny  v  průběhu 

všech  fází  ultramaratonského 

běhu,  což  je  výsledkem 

ekonomické  práce  nohou 

spojené s funkcí tlumení nárazů 

při dokroku.

Typický  pro  ultramaratonce  je 

běh prováděný s větším vysazením pánve než u klasického běhu, což se opticky 

projevuje jako běh v mírném „podřepu“.
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Technika ultramaratonského běžeckého kroku je  závislá  na délce trati.  U tratí  do 

100km se technika  běhu u  předních  světových ultramaratonců neliší  od  techniky 

běhu  při  maratonu,  čemuž  odpovídají  i  časy  na  této  vzdálenosti,  které  dosahují 

hodnot kolem 6:30107 hodin. Z komplexního pohledu na ultramaratony by bylo možné 

ultramaratony do 100km pojmenovat jako „sprint“ultramaratony.

U  vzdáleností  přesahujících  100km  hranici  je  třeba  již  počítat  s  nutností  co 

nejmenšího  energetického  výdeje  a  co  nejmenšího,  ale  přitom  rovnoměrného 

zatěžování pohybového aparátu. To je např. u běhů na dráze, u kterých jednotlivé 

okruhy  mají  délku  200m,  250m,  400m,  1km,  1míli,  atd.  kompenzováno  změnou 

směru běhu po určitém časovém limitu108.

107 Čas 6:30 je uveden orientačně jako čas,  který je jen o 3 minuty rychlejší  než nejlepší  ženský 
světový výkon a o 17 minut pomalejší než nejrychlejší mužský světový výkon. Jedná se tedy o čas, 
kterého jsou nejlepší ultramaratonci schopni dosahovat.

108 Při běhu na 48 hodin v Brně se směr běhu měnil po každých 4 hodinách.
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20. VĚK ULTRAMARATONCŮ A DOSAHOVANÉ VÝKONY

Jelikož jsou ultramaratony podmíněny vytrvalostními schopnostmi, které se projevují 

až  s  narůstajícím  věkem  bylo  zjištěno,  a  to  i  z  diskuzí  a  výpovědí  několika 

ultramaratonců,  že  se  ultramaratony stávají  vždy až  další  etapou  ve  vývoji  a  ve 

sportovní  kariéře  běžce  vytrvalce.  Jako  podklady  k  potvrzení  věkového  posunu 

vrcholu  kariéry,  která  u  ultramaratonů  nastává  již  často  v  hlubokém  atletickém 

důchodu,  byly  využity  statistické  tabulky  IAU,  ČAU,  jednotlivých  závodníků, 

výsledkové listiny závodů a přehledy světových nejlepších výsledků na vybraných 

tratích, které vytvářejí celkový obraz o věkovém složení ultramaratonců.

20.1 SELF-TRANSCENDENCE 3100MIL

Začneme-li  např.  u  nejdelšího  oficiálního  závodu  světa  Self-Transcendence 
3100mil, tak lze konstatovat, že roku 2007 byl  průměrný věk závodníků 38,6 let, 
přičemž nejstaršímu bylo  59  a  nejmladšímu 28 let  a  časový  limit  závodu 51 dní 

splnilo „pouze“ 7 ze všech 11 závodníků, kteří tento ultramaraton z původních 12 

dokončili109.

Průměrná vzdálenost,  kterou  denně110 absolvovali  závodníci,  kteří  splnili  limit  51 

dní, byla  64,8 mil (104,3 km).  Nejrychlejší (43 dní 4:26:32 hodin)  dokázal denně 
uběhnout v  průměru  71,6 mil  (115,2 km)  oproti  zcela  poslednímu běžci  (58 dní 

7:54:27 hodin), který zvládl denně „pouhých“ 53 mil (85,3 km). 

20.2 100KM KLADNO

Průměrný věk prvních 5 mužů při ultramaratonu na 100km v Kladně roku 2007, 

kteří  zaběhli  čas  pod  10  hodin  byl   44,6  let a  průměrný  věk  prvních  deseti 
závodníků  na trati  12hodinového běhu,  pořádaného  společně  se  závodem  na 

100km, kteří zvládli více než 100km byl 40 let.

109 1 pro zranění odstoupil.
110 Bez započítání posledního dne, ve kterém závod dokončili. Je třeba ještě upřesnit, že závodníci 

měli každý den v době od 00 do 06 hodin povinou, pořadatelem stanovenou, pauzu.
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20.3 100KM ČESKÁ REPUBLIKA

Česká mužská první desítka nejlepších ultramaratonců111 na 100km je průměrného 

věku 41,1 let a první dvacítce je necelých 40 let - 39,6 let.

Prvním  pěti  ženám vévodícím  českým  ultramaratonským  tabulkám  na  100km, 

kterých se na startech, v Česku pořádaných ultramaratonů, schází žalostně málo, je 

v průměru 28,2 let.

20.4 100KM SVĚTOVÉ TABULKY

Srovnáním se světovými tabulkami112 je možné zjistit, že světoví ultramaratonci jsou 

ve výsledkových listinách oproti České republice mnohem mladší.

Na 100km trati nejlepších světových výkonů roku 2007 je věkový průměr v první 
desítce mužů 35,7113 let, v první dvacítce již 37,05 a v první padesátce 37,58 let.

Ženské světové první  desítce nejlepších výkonů roku 2007 bylo  průměrně  39,3 
let114, první dvacítce 39,15 let a první padesátce 38,72 let.

Nejlepší ženy roku 2007 na 100km trati byly, oproti mužům,  sice  starší, ale při 

pohledu do tabulek na věk dalších nejlepších žen na 100km trati jejich věkový průměr 

klesá, což je  přesně naopak než u mužů. Se zvyšujícím počtem mužů, kteří dosáhli 

nejlepších časů na 100km trati roku 2007, roste i jejich průměrný věk.

Na  rozdíl  od  výše  uvedeného  průměrného  věku  ultramaratonců  na  100km jak  v 

Čechách, tak i ve světě za rok 2007 vévodí světovým historickým tabulkám IAU, 
rozdělených podle území, na trati 100km mladí běžci s průměrným věkem 31,6 let 
a běžkyně s věkem 30,4 let, přičemž absolutně nejlepší světové výkony na 50km, 

100km, 100mil, 1000km, 1000mil, 6h, 12h a 24h zaběhli ultramaratonci v průměrném 

věku 33,6 let.

111 Podle  novodobých  ultramaratonských  tabulek  České  republiky  od  1.  1.  2001  do  31.  5.  2005 
zpracovaných Janem Šourkem dostupných na http://www.svetbezcu.blog.cz.

112 Vydané IAU a dostupné na jejich internetových stránkách http://www.iau.org.
113 Podle absolutně nejlepších výsledků je věkový průměr první desítky mužů na 100km 32,6 let.
114 Podle absolutně nejlepších výsledků je věkový průměr první desítky žen na 100km 32,4 let.
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115

115 Tabulky  znázorňují závislost dosaženého času na věku běžce. Časová osa, ve formátu: hodiny, 
minuty, je vyjádřena v desítkové soustavě, z čehož vzniká pouze opticky prázdný interval  mezi 
hodnotami 6,6 – 7 u mužů a 7,6 – 8 u žen.

69

20 25 30 35 40 45 50 55 60
7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

7

7,247,26

7,397,4 7,43
7,47

7,517,527,527,537,54 7,54
7,57

8,02 8,02
8,06

8,09 8,11
8,148,158,158,16 8,168,18 8,18 8,198,2

8,23 8,24
8,268,27

8,338,33 8,34
8,378,37

8,42 8,438,438,45 8,458,45
8,498,51

8,53 8,548,54 8,548,55

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ČASY ŽEN ROKU 2007 podle IAU platné k datu 17.1.2008

v ěk

ča
s 

(h
od

in
y

, 
m

in
ut

y
)

20 25 30 35 40 45 50 55
6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

6,23

6,3 6,3

6,4 6,42
6,456,47 6,476,486,49 6,496,51 6,526,53 6,54 6,566,586,586,59 6,596,59

77,017,03 7,047,057,05 7,06 7,077,087,08
7,11 7,127,137,147,147,14 7,167,187,18

7,21 7,217,237,237,24 7,257,277,27 7,287,28

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ČASY MUŽŮ ROKU 2007 podle IAU platné k datu 17.1.2008

věk

ča
s 

(h
od

in
y, 

m
in

ut
y)



20.5 50KM SVĚTOVÉ TABULKY

Na 50km trati  se  na prvních deseti  místech umístili  muži s věkovým průměrem 

31,66 let, na prvních dvaceti s věkem již 37,46 let a první padesátce bylo 38,86 let.

Ženy jsou oproti mužům i v této kategorii, tedy  v bězích na 50km,  starší.  První 
desítce žen bylo 38 let, čímž jsou o více než 6 let starší  než muži na stejných 

pozicích. První dvacítce žen bylo v průměru 39 a první padesátce dokonce necelých 

40 (39,7) let.

20.6 24 HODIN ČESKÁ REPUBLIKA

Na trati  ultramaratonu na 24 hodin se,  podle  historicky nejlepších  dosažených 

časů116,  průměrný  věk  českých  ultramaratonců pohybuje  u prvních  pěti  přes 
hranici 40 (42,4) let, u prvních deseti se věkový průměr snižuje na 39,1 roků, ale 

poté  zase  roste,  kdy prvních  dvacet  ultramaratonců  dosahuje  věkového  průměru 

39,35 let.

116 Viz. příloha č. 4.
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Zjištění,  že průměrný  optimální věk pro ultramaratonské rekordy se vzrůstající 

kilometráží  a  časovým limitem ultramaratonů  stoupá,  dokazují  jak  výše  uvedené 

výsledky  výpočtů  jednotlivých  závodů117,  tak  i   poznatek  ze  světových tabulek 

absolutních výsledků závodů na 48hodin prvních deset míst obsadili čtyřicátníci 
- u mužů s věkem 45,1 let a u žen 45,4 let. Vývoj od rychlých ultramaratonů na 

100km, přes 24 hodinové, 48 hodinové až k vícedenním a etapovým závodům tak 

pro  ultramaratonce  přináší,  kromě  zkušeností  i  nutnost  optimálního  využití 

vytrvalostních schopností, které se s věkem rozvíjejí. Jestliže se průměrný věk deseti 

světově nejlepších ultramaratonců i ultramaratonkyň na 100km pohybuje na hranici 

32,5  let,  s  nárůstem  času  potřebného  k  překonání  stále  větších  vzdáleností  se 

zvyšuje i  průměrný věk těch nejlepších světových ultramaratonců.  Tomuto závěru 

dává  za  pravdu  i  Tomáš  Rusek,  který  považuje  za  optimální  věk  pro  100km 

ultramaratony 40 let a pro tratě delších vzdáleností věk 50 let. K němu se  připojuje i 

Vlastimil Dvořáček, který za optimální věk ultramaratonců považuje 40-50 let.

Rozborem výsledkových tabulek Vlastimila Dvořáčka bylo, podle dosažených časů 

zjištěno, že svých nejlepších časů na maratonské trati dosáhl v rozmezí 38 – 41 let, 

nejlepšího času na 100km trati ve věku 40 a 38 let, nejlepších výsledků na 24h trati 

ve věku 44-46 let,  na trati  48h ve věku 46-48 let a nejlepší 6denní závod zaběhl 

absolvoval  ve  svých  46  letech,  což  koresponduje  s teorií  ideálního  věku 

ultramaratonců podle  Solničky a  Ruska.  Námitkou k těmto  údajům by mohlo  být, 

pohledem  na  statistiku  závodů  Vlastimila  Dvořáčka,  že  se  s přibývajícím  věkem 

specializuje na stále delší vzdálenosti.

Pohledem do výsledkových listin a tabulek dále  zjišťujeme, že u ultramaratonů chybí 

„atletický  důchod“,  tedy  doba,  kdy  je  sportovec  již   pro  danou  disciplínu  za 

výkonnostním horizontem. Ultramaratony tuto hranici důchodu posouvají až k hranici 

důchodu pracovního, a lze tedy říci, že s ultramaratony lze začít v každém věku a to i 

bez zkušeností a bez těla atleta, jelikož ultramaratony nejsou jen otázkou fyzické síly 

a  vytrvalosti,  ale  i  otázkou  psychického  odhodlání.  To  dokládá  i  např.  složení 

závodníků  na  startu  letošního  ročníku  Badwater  ultramarathonu118,  na  kterém  je 

nejmladšímu účastníkovi 27 a nejstaršímu 66 let a průměrný věk všech startujících je 

47 let,  a také slova Vlastimila  Dvořáčka, kdy u ultramaratonů nerozhoduje jenom 

117 Kromě  Self-Transcendence  3100mil,  kterého  se  zúčastňuje  tak  malé  množství  závodníků,  že 
průměrný věk, na něm startujících závodníků, nelze brát v úvahu.

118 O závodě viz. příloha č. 2
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absolutní atletická trénovanost, ta asi jenom z necelé poloviny, ale i psychika, taktika 

a  hlavně zkušenosti.  Proto  se  největší  úspěchy u běžců dostavují  většinou mezi 

čtyřicítkou a padesátkou, protože člověk u toho musí také přemýšlet119.

Svět  ultramaratonů  není  uzavřenou  komunitou  pro  vytrvalce  středního  a  vyššího 

věku. Světovým tabulkám do 100km vládnou stále mladší, ale také stále rychlejší 

ultramaratonci.  Proto je ultramaratonské startovní pole věkově rozmanité a lze tak 

mezi ultramaratonci potkat jak 29letého Petra Spáčila nebo 26letého Jozefa Rajchla, 

ale  také  82letého Blahoslava Kříže.  V  evidenci  světových tabulek  ultramaratonců 

IAU, rozdělených podle věkových kategorií, je možné nalézt i rekord na 100km ve 

věkové kategorii nad 90 let! Věkové kategorie nad 70, ale i nad 80 let jsou běžnou 

položkou světových výsledkových listin120. 

Tab. 7 – Průměrný věk ultramaratonců na vybraných závodech podle počtu 
prvních závodníků výsledkových tabulek

typ 
závodu/počet 

prvních

Muži
5

Ženy
5

Muži
10

Ženy
10

Muži
20

Ženy
20

Muži
50

Ženy
50

100km Kladno 44,6 40
100km ČR 
historicky 41,1 28,2 39,6

100km svět 
2007 35,7 39,3 37,05 39,15 37,58 38,72

100km svět 
historicky 32,6 32,4

50km svět 
2007 31,66 38 37,46 39 38,66 39,7

24h ČR 
historicky 42,4 39,1 39,35

Výzkum  MUDr.  Ondruše  provedený  v  Mělníku  a  Ostravě  roku  2003  ukázal,  že 

průměrný věk 46 oslovených maratonců byl 46,37 let a svých nejlepších osobních 

výsledků  dosáhli  ve  věku  37,6  let,  což  potvrzuje  výše  uvedené  závěry,  které 

ultramaratonský  vrchol  posouvají  ještě  o  kus  dál  za  hranici  40  let  věku běžce a 

maraton je jen hranicí mezi „krátkými“ vytrvalostními tratěmi a ultramaratony.

Z  uvedených  věkových  analýz  ultramaratonců  vyplývá,  že  se  průměrný  věk 

ultramaratonců a především těch vrcholových pohybuje na hranici 40 let121,

119 Převzato z článku Škorpil, M. Zpověď ultramaratónce. Aktualizovaný rozhovor z časopisu Runholic 
s Vlastou Dvořáčkem.

120 Dokladem vitálnosti může být i to, že jedna z ultramaratonských legend Ted Corbitt, ve věku 82 let 
na šestidenním závodě v New Yorku v parku Wards Island roku 2001 zaběhl 303 mil (487,5 km), 
kterými ustanovil nový světový nejlepší čas ve své kategorii.

121 Což bylo možné vypozorovat i na brněnském indoor ultramaratonu pořádaném ve dnech 16. - 18. 
3. 2008, kdy věkový průměr běžců na 48 hodin činil 50 let.
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21. ULTRAMARATONSKÝ POTENCIÁL

Podle 44% respondentů má potenciál  k vytrvalosti,  tedy i  k ultravytrvalosti  každý, 

pokud  není  běžecky,  fyziologicky  nebo  jinak  zdravotně  limitován.  Ideální  věk,  ve 

kterém je možné  začít s ultramaratony, je třeba dovodit i  z fyziologického vývinu 

jedince,  který  je  jedním  z  limitů  vytrvalostních  běhů.  Je  jím  především  ukončení 

osifikace kostí a nedílnou úlohu hraje, vedle věku fyzického, i mentální věk běžce. 

Ultravytrvalost  by měla,  podle  50% dotázaných,  navazovat  na běžeckou přípravu 

atletickou  a  především  vytrvalostní  se  zkušenostmi  z  maratonů.  Přesná  věková 

hranice,  od  které  je  možné  s  ultramaratony  začít  se  u  dotázaných  liší.  Shodně 

odpověděli, že by to mělo být až po zkušenostech na kratších vytrvaleckých tratích a 

přibližně až po 25 letech věku.  Věk 25 let  lze tedy brát,  alespoň podle výsledku 

průzkumu, jako minimální věkovou hranici, pod kterou by běžci měli nabírat pouze 

zkušenosti na kratších tratích, které by poté v ultramaratonech zúročili. 

73



ZÁVĚR

Cílem bakalářské  práce  Trénink  ultramaratonce  (analýza  výkonnostního  vývoje  a 

tréninku) bylo přinést ucelený pohled na problematiku ultramaratonů spolu s analýzou 

a vyhodnocením tréninkových metod ultramaratonců.

Na základě provedeného studia ultramaratonu a provedenými výzkumy lze v závěru 

konstatovat, že ultramaraton, jako předmět zájmu této bakalářské práce, nezahrnuje 

jen pár obecně známých vzdáleností, ale že je pojmem rozsáhlým, který zastřešuje 

několik  zcela  odlišných  typů  závodů,  které  se,  pro  názornost  objemnosti 

ultramaratonu,  podařilo  ročlenit  a  seřadit  podle  vybraných  shodných  znaků  do 

specifických skupin.

Ve  stěžejní  části  bakalářské  práce,  kterou  byl  trénink,  byla  zjištěna  značná 

nejednotnost a někdy i absolutní rozdílnost v tréninkových přístupech a metodách 

ultramaratonců. Jednotnost bylo možné vysledovat pouze v obecných tréninkových 

rysech a v periodizaci tréninkového cyklu a nutnosti objemového tréninku.

Vytrvalost ve formě objemového tréninku se, pro mnohé respondenty, stala jedinou 

složkou pohybových schopností,  kterou v rámci tréninkové přípravy rozvíjí. Rozvoj 

ostatních,  alespoň  pro  výkon  na  kratších  ultramaratonských  tratích,  podstatných 

schopností  je,  ve  většině  případů,  zcela  opomíjen.  Zda  má  rozvoj  rychlostních 

schopností vliv i na výsledek u delších ultramaratonských tratí se, podle polemik a 

vyjádření respondentů, nepodařilo zcela jednoznačně určit.

Oproti  tomu  se  podařilo  určit  podstatnou  a  důležitou  složku,  která  se  podílí  na 

celkovém  dosaženém  výsledku,  a  kterou  je  psychická  složka  ultramaratonského 

výkonu, jejíž podíl na celkovém výkonu ultramaratonce roste s narůstajícícm počtem 

kilometrů nebo hodin strávených během závodu.

Vymezení  ultramaratonu,  jako disciplíny,  ve které důležitou roli  hraje  zkušenost  a 

obecná vytrvalost získaná během let tréninku bylo, pomocí rozboru věkového složení 

ultramaratonců,  potvrzeno,  ale  pouze  z  části.  Potvrdit  se  podařilo,  že  především 

dlouhé  ultramaratony  jsou  doménou  vytrvalostně  zkušených,  ale  z  pohledu 

rychlostních  schopností,  již  pomalých a  věkově starších  běžců.  Věkově  mladší  a 

rychlejší vytrvalci, i bez patřičných zkušeností, které jsou u dlouhých ultramaratonů 
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značnou výhodou, obsazují přední místa ultramaratonů kratších vzdáleností.

V  práci  se  také  podařilo  popsat  typický  běžecký způsob ultramaratonců  i  s  jeho 

zvláštnostmi, které se projevují ve výsledném technickém projevu běhu na extrémně 

dlouhých tratích.

Do práce, která se je již tak stala dost obsáhlou, se bohužel nevešly informace a 

údaje, která by si jistě zasloužily pozornost a které byly v rámci studia podkladových 

materiálů  a  od  respondentů  zjišťovány.  Jsou  jimi:  regenerace,  pitný  a  stravovací 

režim v průběhu ultramaratonů a životospráva ultramaratonců obecně a zdravotní 

problematika  ultramaratonů z  pohledu rizik  tohoto  sportu  na  pohybový  aparát  při 

závodech.

U ultramaratonu, jako běžecké disciplíny ohraničené pouze spodní hranicí, bude do 

budoucna stále obtížnější nalézat jednotnost a to z důvodu stále větší diferenciace a 

specializace  jednotlivých  ultramaratonských  disciplín,  kterých  je  již  v  současnosti 

značné množství. Tak se specializaci nevyhnou ani samotní ultramaratonci, z nichž 

někteří se o to snaží již nyní 

Ultramaraton, jak již bylo několikrát řečeno, je především snaha o zdolání kilometrů, 

nebo  překonání  časového  limitu.  Je  to  ovšem  i  snaha  o  překonání  vlastních 

možností122 na  tratích,  které  pro  mnohé  znamenají  životní  výzvu,  které  se  staví 

čelem.

Ultramaratonské snažení bych závěrem shrnul pod jedinou větu Petra Solničky123, 

která vyjadřuje nejen filozofii ultramaratonů, ale obsahuje v sobě i celý proces zrození 

ultramaratonce a jeho cestu k ultramaratonskému cíli: „Pouze zarputilost, obětavost,  

překonávání překážek a pravidelný trénink vede v ultra, ale nejen v něm, k vítězství,  

překonávání sama sebe.“

122 Hlavními myšlenkami a filozofií, na kterých stojí základy ultramaratonů pořádaných  Sri Chinmoy 
marathon teamem je překonávání vzdáleností a vlastních hranic spojených se sebepoznáním a 
porozuměním vlastního vnitřního světa  a přenesení těchto poznatků do každodenního života v 
duchu filozofie Sri Chinmoy.

123 SOLNIČKA P. Solnička Petr (trénink 1993 – 2005). Svět běžců. 2006, 6, s. 46
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PŘÍLOHA Č. 1
DOTAZNÍK – TRÉNINK ULTRAMARATONCE

otázka č. 1: V kolika letech jste s ultramaratony začal?

otázka č. 2: Kolik let se ultramaratonům již věnujete a jaká vaše sportovní 
minulost tomu předcházela?

otázka č. 3: Proč jste se rozhodl pro vytrvalostní běhy s předponou „ultra“, co 
bylo impulzem začít běhat tak dlouhé tratě?

otázka č. 4: Jaké trati  se  především věnujete  a  jaké vzdálenosti,  popřípadě  
časy, jsou pro Vás výzvou?

otázka č. 5: Existuje vůbec v ultrabězích nějaká hranice?

otázka č. 6: Co je  vaším cílem v  ultrabězích -  překonání  vzdálenosti,  času,  
překonání vlastních možností, či něco jiného?

otázka č. 7: Co je vaším motorem – motivací?

otázka č. 8: V kolika letech si myslíte, že je rozumné s ultraběhy začít a jaká 
příprava by jim měla předcházet?

otázka č. 9: Může s ultraběhy podle Vás začít každý?

otázka č. 10: K jakým nejčastějším zraněním u ultramaratonců dochází?

otázka č. 11: Co je podle Vás horší, pokud se to dá srovnat – psychická nebo 
fyzická vyčerpanost a jak jim lze při ultrabězích předcházet?

otázka č. 12: Máte nějaký vlastní  recept na rozbourání  stereotypu běhu – na  
jeho monotónnost (např. při závodech na 24, 48 hodin)?

otázka č. 13: Máte při ultrabězích systém občerstvování, nebo se řídíte pouze 
 pocity a podle toho si dávkujete občerstvovací, popřípadě 
 regenerační přestávky?

84



otázka č. 14: Je příprava na hodinové závody a na závody kilometrové rozdílná 
a v čem?

otázka č. 15: Kolik km týdně/měsíčně naběháte a kolik času tréninku věnujete?

otázka č. 16: Jaká je Vaše další tréninková příprava kromě  běhání?

otázka č. 17: Stanovujete si při plánování tréninku dílčí cíle nebo pouze 
objemově „běháte“?

otázka č. 18: Jaká je stavba Vašeho tréninkového plánu v rámci ročního nebo 
jiného tréninkového cyklu?

otázka č. 19: Mění se Váš tréninkový plán v závislosti na ročních obdobích?

otázka č. 20: Jaké prostředky a metody využíváte při svých trénincích?

otázka č. 21: Evidujete si a vyhodnocujete si svou tréninkovou přípravu?

otázka č. 22: Pokud  je  to  možné,  mohl  byste  mi  poskytnout  svůj  tréninkový 
plán,  nebo  alespoň  jeho  nástin  pro  srovnání  s  plány  ostatních 
ultravytrvalců,  abych  mohl  získat  ucelenější  obraz 
ultravytrvaleckého tréninku?

otázka č. 23: Znáte své klidové hodnoty tepové frekvence, hodnoty BMI, podíl 
tuku  a  VO2max  a  zda  s  nimi  při  tréninku  pracujete  jako  s 
tréninkovými ukazateli? Mohl byste mi je poskytnout?

otázka č. 24: Kdy, po absolvování závodu, jste schopen běžet další závod?

otázka č. 25: Jak regenerujete a jak dlouho trvá návrat do zotavení organismu a 
k tréninku po absolvovaném závodě?

otázka č. 26: Využíváte při tréninku nebo při závodech nějaké speciální výživové 
prostředky a jak jste s nimi spokojen?

otázka č. 27: Kolik závodů ročně absolvujete, kolik se jich dá ročně absolvovat 
a jaké vzdálenosti jsou pro Vás optimální?
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otázka č. 28: Jaké jsou vaše výsledky v maratonských a  kratších vzdálenostech 
pokud se jim věnujete nebo jste se jim věnoval?

otázka č. 29: Existuje podle vás úměra, že dobrý dlouhotraťař (5, 10 km) a 
maratonec bude i dobrým ultravytrvalcem?

otázka č. 30: Je pro ultraběžce potřebná rychlost běhu, která se s věkem ztrácí, 
nebo je důležitější vytrvalost a to především vytrvalost psychická?

otázka č. 31: Jsou čeští (slovenští) elitní ultravytrvalci srovnatelní se světovou 
špičkou? A jsou jejich možnosti trénování, zabezpečení a podpory 
srovnatelné?

otázka č. 32:  Jak vidíte budoucnost tohoto odvětví dlouhých tratí?

otázka č. 33: Tak, jako je poslední dobou mezi populací boom městských 
maratónů, myslíte si, že je možné očekávat i něco podobného u  
ultraběhů?

86



PŘÍLOHA Č. 2
UKÁZKA SVĚTOVÝCH ULTRAMARATONŮ

SELF-TRANSCENDENCE 3100 MIL
Nejdelší oficiální běžecký závod na světě

Sri Chinmoy Marathon Team124, založený roku 1977 v New Yorku pod patronací Sri 

Chinmoy, a který působí ve více než 20 zemích světa a po celém světě pořádá, jako 

největší  světový  organizátor,  každoročně  více  než 500 sportovních  akcí.125 Jejich 

nejvýznamnější  a z hlediska ultramaratonů největší  výzvou se po Ultra Trio (700, 

1000 a 1300 mil) stal běh na 2700 mil, který byl roku 1997 prodloužen na současných 

3100 mil a dal tak vzniknout ultramaratonu Self–Transcendence 3100 mil, který je 
nejdelším oficiálním ultramaratonem na světě.
V roce 2008 se běží v New Yorku již 12. ročník v termínu od 15. června do 5. srpna 

2008.

124 http://www.srichinmoy.com
125 Sri Chinmoy Marathon Team pořádá sportovní akce od dvoumílových běhů až po ultramaratony, 

dále  pořádá  největší  (týdenní)  triatlon  na  jižní  polokouli  SELF-TRANSCENDENCE  Triathlon 
Festival v Cannbeře a několik plaveckých závodů. 
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SELF-TRANSCENDENCE 6 A 10 DENNÍ ZÁVOD

Sri Chinmoy marathon team je, vedle běhu na 3100 mil, také pořadatelem 6 a 10 

denního ultramaratonu na okruhu dlouhém 1 míli ve Flushing Meadow Parku v New 

Yorku. V 10 denním závodě se v roce 2007 stal vítězem český ultramaratonec Petr 

Spáčil výkonem 670 mil (1078km) v konkurenci 26 ultramaratonců.

Roku 2008 se závod pořádá v termínu od 23. 4. do 3. 5. 2008.

Badwater ultramarathon126 je nonstop závod na 135 mil (217km) z Badwater, přes 

Údolí smrti na horu Mt. Whitney v Kalifornii při průměrné teplotě vyšší než 55 stupňů 

Celsia.  Badwater  ultramarathon se  řadí  mezi  jeden z  nejnáročnějších  extrémních 

běžeckých závodů na světě. Start je položen v minusové nadmořské výšce a to o 

celých 85 metrů v Badwater v Údolí smrti, což je i nejníže položené místo Severní 

Ameriky. Cíl závodu je na hoře Mt. Whitney Portal ve výšce 2533 metrů. Celkové 

stoupání během závodu je 3962 metrů a klesání dosahuje hodnoty 1433 metrů. Už 

těmito přírodními překážkami těžký závod je ještě ztížen o časový limit, který tvoří 60 

hodin.

Roku 2007 z 84 startujících oficiálně dokončilo 78 a držitelem mužského traťového 
rekordu je Valmir Nunes ze Sao Paula z Brazílie výkonem 22:51:29 hodin z roku 

2007 a držitelkou  ženského traťového rekordu se roku 2002 stala Reed Pam z 

USA časem 27:56:47 hodin, která nejen že zvítězila mezi ženami, ale odnesla si i 

celkové prvenství.

O posouvání hranic lidských možností se snaží organizátoři Badwater ultramarathonu 
126 http://www.badwater.com
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tím, že vytvořili  The Death Valley Cup,  do kterého se započítává nejen úspěšně 

dokončený  Badwater  Ultramarathon  na  135  mil,  ale  zároveň  i  cyklistický  závod 

Furnace Creek na  508 mil,  přičemž podmínkou bodování  a  umístění  se  v  tomto 

poháru je absolvování obou závodů v jednom kalendářním roce.

MARATHON  DES  SABLES127 lze  považovat  za  jeden  z  nejextrémnějších 
ultramaratonů, jehož letošní 23. ročník v termínu od 28. 3. - 7. 4. 2008 v prostředí 

africké Sahary přilákal na 860128 ultramaratonců z celého světa. Pro rok 2008 vybrali 

pořadatelé trasu o délce 245,3km, která se tak stala nejdelší v historii závodu. Trať 

vede přes písečné duny,  strmá stoupání  se sklonem vyšším než 25% a skalnaté 

plošiny. 

Během 22leté historie se závodu v Maroku zúčastnilo, podle statistik pořadatele, přes 

8 500 závodníků, z nichž si celých 30% závod zopakovalo, 14% tvořily ženy a 45% 
bylo veteránů, kdy nejstaršímu účastníkovi bylo 78 let a nejmladšímu pouhých 18 

let.  Průměrná  nejvyšší  rychlost  závodníků  písečného  ultramaratonu  je  14km/h  a 

nejnižší se drží na 3 km/h.

Věkové kategorie závodu: celkové pořadí, do 40 let, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 let.

Roku 1995 zvítězil ve své veteránské kategorii český ultramaratonec Tomáš Rusek.

Dalším z řady ultramaratonů je 90 mile beach Te Houtaewa Challenge129, který vede 

plážemi ve Far North na Novém Zélandě.

Termín letošního již 16. ročníku se konal dne 15. 3. 2008.

127 http://www.darbaroud.com
128 Trať 1. ročníku roku 1986 absolvovalo pouhých 23 běžců.
129 http://www.newzealand-marathon.co.nz/
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Comrades marathon130 je  závodem pořádaným na počest  padlých kamarádů v 1. 

světové válce. Jeho 1. ročník startoval 24. 5. 1921. Se svou délkou 89km a časovým 

limitem 12 hodin vede z města Durban do Pietermaritzburgu v provincii  KwaZulu-

Natal v jižní Africe.

Letošní 83. ročník startuje 15. 6. 2008.

HIMALAYAN 100 MILE STAGE RACE

Himalayan 100 Mile Stage Race131 se běhá v nadmořské výšce přes 3000 metrů s 

převýšením v rozpětí 1600 metrů. Během závodu je možné spatřit 4 z 5 nejvyšších 

hor světa - Mt. Everest, Lhotse, Makalu, a Kanchenjunga.

Jedná se o etapový závod bez věkového omezení a bez časových limitů rozdělený 

do  5 dnů po 24 -  20 -  26 -  13  -  17  mílích.  V  roce 1995 se stal  vítězem český 

ultramaratonec Tomáš Rusek výkonem 16:21 hodin.

V roce 2008 se poběží v termínu od 1. do 8. listopadu 2008 již 17. ročník.

LIBYAN CHALLENGE 

Libyan  challenge132 Nonstop  závod  na  190km  Saharou  s  časovým  limitem 80 
hodin, při kterém si běžci nesou veškeré věci potřebné pro přežití sebou, včetně jídla 

a  pořadateli  povinně  stanoveného  vybavení.  Voda  je  doplňována  na  kontrolních 

stanovištích pořadatelů. 

Roku 2007 absolvoval 2. ročník tohoto závodu jako jediný Čech Michal Weiss.

3. ročník závodu se konal 2.-9. 3. 2008. 

130 http://www.comrades.com
131 http://www.himalayan.com
132 http://www.libyanchallenge.com
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SAKURA MICHI NATURE RUN 250 km 

Jedná  se  o  250km  ultramaraton  s  časovým  limitem  36  hodin,  upřesněným 

jednotlivými  kontrolními  stanovišti  s  limitem  14  hodin  na  107,8km,  20  hodin  na 

144,7km,  a 24,5 hodin na 175km, napříč ostrovem Honschu vedoucím z Nagoya do 

Kanazawa v Japonsku.

Letošní 15. ročník Sakura-michi Nature Run je naplánován na termín 18. - 21. 4. 

2008.

Při  hledání  stále  nových možností  se  stal  Jungle  marathon133 výzvou  pro  mnohé 

ultramaratonce  v  překonávání  extrémního  prostředí.  Trať  brazilského  Jungle 

marathonu vede skrz amazonský deštný prales a stává se tak unikátním zážitkem 

především pro závodníky, kteří nemají s takovým prostředím zkušenosti.

Závodit lze ve 2 ultramaratonech, z nichž první měří 100km a závodníci musí  ve 4 

dnech proběhnout  4  a  druhý 200km,  u kterého musí  během 7 dní  proběhnout  6 

povinných kontrolních stanovišť. Stanoviště jsou v rozmezí od 16 do 87km. Obtížnost 

Jungle marathonu není, podle organizátorů, v jeho vzdálenosti, ale v terénu, kterým 

vede.  Náročnost  závodu  je  umocněna  časovými  limity  jednotlivých  kontrolních 

stanovišť a nutností povinné výbavy, kterou si musí závodník nést sebou.

Letošní ročník se uskuteční ve dnech od 7. do 16. 10. 2008.

133 http://www.junglemarathon.com
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Stále se rozrůstající nabídku ultramaratonů je možné nalézt jak ve specializovaných 

časopisech  nebo  specializovaných  internetových  stránkách  věnovaných  pouze 

ultramaratonům, tak i na stránkách věnovaných běhům na dlouhé tratě pro širokou 

veřejnost.

Výběr z internetových stránek obsahující termínové listiny ultramaratonů:

 http://www.coachweber.com/ultramarathoncalendar.htm  

 http://www.clubfatass.com/CalendarofCanadianUltras  

 http://www.coolrunning.com.au/calendar/ultra.php  

 http://planetultramarathon.wordpress.com/2007/11/15/calendar-stage-  

runs-2008

 http://www.ultrabeh.sk  

 http://www.ultramarathon.czechian.net  

 http://www.ultraned.org/kalender  
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PŘÍLOHA Č. 3
TERMÍNOVÁ LISTINA ULTRAMARATONŮ V ČR

PRO ROK 2008

 Světový pohár v individuálním běhu na 48 hodin v hale  134  
(13. mezinárodní závod a 8. Mistrovství České republiky v halové 48hodinovce

a Mistrovství České republiky v běhu na 24 hodin)

28. 3. - 30. 3. 2008 Brno
pořádá: Česká asociace ultramaratonců

trať: 250m betonový okruh v pavilonu Z areálu výstaviště BVV v Brně bez převýšení

kategorie:

Muži – 21-39 let, 40-49 let, 50 a více let

Ženy – 21-39 let, 40-49 let, 50 a více let

134 http://www.ultramarathon.czechian.net  
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 Brdská stezka Mezinárodní ultramaratonský závod   (41. ročník)
(Evropský pohár a Mistrovství České republiky veteránů v ultramaratonském běhu)

5. 4. 2008 Mníšek pod Brdy
pořádá: KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a CREDO-ELEKTRO spol. s.r.o.

trať: 50km terén a silnice s převýšením 830m

kategorie:

muži do 39, 49, 59 a ostatní při účasti min. 3 závodníků

ženy jedna kategorie

ECU kategorie

kategorie veteránů po 5 letech

 100km MČR +  6h, 12h ultraběh v Praze   (11. ročník)

31. 5. 2008 Praha
pořádá:  Sri  Chinmoy  Marathon  Team  ve  spolupráci  s  Českou  asociací 

ultramaratonců

trať: 1900m asfaltový okruh bez převýšení

kategorie:

Muži – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

Ženy – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

 Moravský Ultra Maraton - MUM   (16. ročník)
mezinárodní ultramaratonský běh na 301km (43km v 7 dnech)

6. 7. - 12. 7. 2008 Lomnice
pořádá: Česká asociace ultramaratonců

trať: 301km terén a silnice
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 TransMoravský Masochistický Terénní běh na 100 mil (161km)  

Olešnice na Moravě
pořádá: Česká asociace ultramaratonců

trať: 100 mil terén

 48hod a 24hod běh, Kladno   (6. ročník)
v rámci závodu Mistrovství České republiky na 24 hodin žen

8. 8. - 10. 8. 2008 Kladno
pořádá:  Sri Chinmoy Marathon Team

trať: 1000m asfaltový okruh bez převýšení

kategorie:

Muži – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

Ženy – 18 a více, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

 Porubský dvojmaratón – Ostrava – Poruba  

29. 11. - 30. 11. 2008
pořádá: Maraton klub Seitl Ostrava

trať: silnice

každý den se běží klasický maraton o délce 42,195 km.
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PŘÍLOHA Č. 4
ČESKÉ VÝKONY V BĚHU NA 24 HODIN

PLATNÉ K 4. 8. 2007135

135 Tabulku poskytnul Vlastimil Dvořáček.
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PŘÍLOHA Č. 5
CELKOVÉ POŘADÍ136 ČESKÝCH ULTRAMARATONCŮ

V ZÁVODĚ NA 48 HODIN K DATU 1. 1. 2007

136 Tabulku poskytnul Vlastimil Dvořáček.
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1. Rusek Tomáš 433,384 Surgeres 95
2. Kocourek Jaroslav 423,262 Brno 98

2 Kocourek Jaroslav 404,759 Brno 00
2 Rusek Tomáš 403,622 Kolín n. R. 94

3. Dvořáček Vlastimil 395,843 Brno 05
4. Ondruš Jan 386,343 Brno 05

3 Kocourek Jaroslav 385,038 Brno 99
4 Kocourek Jaroslav 380,000 Colac 99
2 Dvořáček Vlastimil 379,946 Brno 02
3 Rusek Tomáš 378,659 Brno 97
2 Ondruš Jan 373,500 Brno 06
3 Dvořáček Vlastimil 372,808 Brno 99
4 Rusek Tomáš 372,765 Surgeres 98
4 Dvořáček Vlastimil 372,085 Brno 00
5 Rusek Tomáš 372,057 Brno 98

5. Solnička Petr 363,520 Brno 04
6 Rusek Tomáš 362,000 Colac 99
2 Solnička Petr 361,584 Brno 00
5 Dvořáček Vlastimil 358,590 Surgeres 00
6 Dvořáček Vlastimil 355,630 Brno 03
7 Dvořáček Vlastimil 352,860 Surgeres 01

6. Dimitriadu Michaela 352,257 Surgeres 06
7. Hofman Jiří 351,500 Brno 06

3 Solnička Petr 351,050 Surgeres 02
5 Kocourek Jaroslav 350,400 Colac 98
4 Solnička Petr 347,334 Kladno 05

8. Krejčí Jiří 346,010 Brno 02
6 Kocourek Jaroslav 339,147 Kolín n. R. 97
3 Ondruš Jan 337,142 Brno 04
7 Rusek Tomáš 336,574 Surgeres 97
8 Dvořáček Vlastimil 336,574 Surgeres 04
9 Dvořáček Vlastimil 336,400 Colac 05

9. Osladil Miroslav 335,308 Brno 04
2 Hofman Jiří 335,161 Kladno 05
5 Solnička Petr 334,850 Brno 96
6 Solnička Petr 334,524 Brno 02
4 Ondruš Jan 333,000 Kladno 04
2 Dimitriadu Michaela 331,000 Brno 06
10 Dvořáček Vlastimil 329,000 Kladno 03
5 Ondruš Jan 327,000 Kladno 03
2 Osladil Miroslav 326,087 Brno 03
7 Solnička Petr 325,416 Surgeres 04
7 Kocourek Jaroslav 324,400 Colac 03
6 Ondruš Jan 324,284 Brno 01
3 Hofman Jiří 323,673 Brno 05
8 Solnička Petr 321,796 Surgeres 01
8 Kocourek Jaroslav 320,400 Colac 01
11 Dvořáček Vlastimil 315,000 Kladno 04

10. Škorpil Miloš 314,498 Brno 99
12 Dvořáček Vlastimil 313,313 Brno 98
9 Solnička Petr 313,060 Kladno 06
4 Hofman Jiří 312,678 Brno 04
8 Rusek Tomáš 310,537 New York 99
3 Osladil Miroslav 310,503 Brno 02
9 Kocourek Jaroslav 310,000 Colac 96
12 Dvořáček Vlastimil 307,938 Brno 01
10 Solnička Petr 307,853 Brno 03

11. Laky Jindřich 306,580 Brno 96
13 Dvořáček Vlastimil 304,304 Surgeres 98

12. Dostálek Petr 302,920 Brno 04
13. Šikula Ivo 300,868 Brno 02



PŘÍLOHA Č. 6
HISTORICKY NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ VÝSLEDKY137 

NA 48 HODIN

WORLD BEST:  21. 03.  2007                                                  courriel:  Gerard.stenger@neuf.fr
                                                                                   
                                                                                   

48H   World Best Performances
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
WORLD BEST LADIES                                                                                                         
                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
          48H      24H      NAME/ FIRSTNAME  DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
                                                                                   
WBP       382,416  224.383  INAGAKI Sumie     6.04.66 W40 JPN 1 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
WBP       372,415  000.000  REUTOVITCH Irina 21.01.50 W50 RUS 1 I CZE BRNO        22/24.03.2002
WBP       360,109  000.000  TRAPP Sue Ellen   3.03.46 W45 USA 1 R USA SACRAMENTO  13/15.11.1993
                                                                                               
                                                                                               
WORLD BEST MEN                                                                                                              
                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
          48H      24H      NAME/FIRSTNAME   DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
WBP       473,495  285,304  KOUROS Yiannis   13.02.56 M40 GRE 1 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
WBP       426,178  223,133  MANGAN Tony      20.04.57 M45 IRL 1 I CZE BRNO        16/18.03.2007
WBP       413,500  240,000  KOUROS Yiannis   13.02.56 M40 GRE 1 R USA AZ 72H    29/12-1/01.2006
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
CONTINENTAL BEST LADIES                                                                                             
                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
          48H      24H      NAME/ FIRSTNAME  DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
ASIA      382,416  224.383  INAGAKI Sumie     6.04.66 W40 JPN 1 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
N.AMERICA 377,892  214.128  TRAPP Sue Ellen   3.03.46 W50 USA 1 T FRA SURGERES     2/04.05.1997
EURO      372,415  000.000  REUTOVITCH Irina 21.01.50 W50 RUS 1 I CZE BRNO        22/24.03.2002
OCEANIA   329,256  000.000  STANGER Helen     4.06.50 W40 AUS 1 T AUS LOTA         2/04.06.1995
S.AMERICA 314,048  000.000  ANDONIE Silvia    7.10.55 W   MEX 1 R USA DALLAS      25/27.11.1988
                                                                                   
                                                                                   
CONTINENTAL BEST MEN                                                                                                 
                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
          48H      24H      NAME/FIRSTNAME   DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
EURO      473,495  285,304  KOUROS Yiannis   13.02.56 M40 GRE 1 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
ASIA      412,909  254,070  OKIYAMA Kenji     3.06.65 M   JPN 1 I CZE BRNO        16/18.03.2007
N.AMERICA 400,000  248,550  GEESLER John      2.09.59 M40 USA 1 R USA PHOENIX   29/12-1.01.2004
OCEANIA   389,461  000,000  SMITH Bryan      26.10.43 M50 AUS 2 T AUS COLAC 6d    13/15.11.1989
S.AMERICA 365,200  205,200  PRADO DOS SANTOS 10.09.66 M   BRA 1 R USA PHOENIX  30.12.-1.01.2000

                                                                                   

48H World Ladies
                                                                                   
LADIES WORLD LIST                                                                                                                                                         

                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
    48H      24H      NAME/ FIRSTNAME        DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
 1  382,416  224.383  INAGAKI Sumie           6.04.66 W40 JPN 1 T FRA SURGERES    12/14.05.2006

137 Výsledková tabulka převzata z http://www.iau.org
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 2  377,892  214.128  TRAPP Sue Ellen         3.03.46 W50 USA 1 T FRA SURGERES     2/04.05.1997
 3  372,415  000.000  REUTOVICH Irina        21.01.50 W50 RUS 1 I CZE BRNO        22/24.03.2002
 4  369,749  228,906  BERCES Edit            16.05.64 W35 HUN 1 T FRA SURGERES     2/04.05.2003
 5  369,146  216,000  KOVAL MARKOVNA Irina   19.11.58 W45 RUS 1 I CZE BRNO        18/20.03.2005
 6  368,788  221,300  EREMINA Galina         14.02.53 W50 RUS 2 I CZE BRNO        18/20.03.2005
    368,644  221.867     REUTOVICH Irina         (02) W50 RUS 1 I CZE BRNO        17/19.03.2000
    367,638  222,271     BERCES Edith            (02) W35 HUN 1 T FRA SURGERES     3/05.05.2002
    366,927  000.000     REUTOVICH Irina         (03) W50 RUS 1 I CZE BRNO        21/23.03.2003
 7  366,512  000,000  WALKER Hilary           9.11.53 W   GBR 1 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
 8  364,342  203,000  KAMURA Masae            4.04.58 W45 JPN 3 I CZE BRNO        18/20.03.2005
    363,717  207.493     EREMINA Galina          (02) W50 RUS 2 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
    363,416  212,620     BERCES Edit             (03) W40 HUN 1 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
    363,415  211,716     TRAPP Sue Ellen         (02) W50 USA 1 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
 9  363,123  183,300  MYTROFANOVA Nina       26.04.57 W45 UKR 4 I CZE BRNO        18/20.03.2005
    361,069  000.000     REUTOVICH Irina         (04) W50 RUS 1 I CZE BRNO        23/25.03.2001
    360,109  000.000     TRAPP Sue Ellen         (03) W45 USA 1 R USA SACRAMENTO  13/15.11.1993
    358,288  215,033     REUTOVICH Irina         (05) W50 RUS 2 T FRA SURGERES     2/04.05.2003
10  354,971  203,874  REED Pam               27.02.61 W40 USA 2 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
                                                                                               
10 / 19 Performances                                                                           
                                                                                               
                                                                                               
    353,436  207,776     KOVAL MARKOVNA Irina    (02) W45 RUS 1 I CZE BRNO        16/18.03.2007
    352,654  000.000     KOVAL MARKOVNA Irina    (03) W40 RUS 2 I CZE BRNO        22/24.03.2002
11  352,538  000.000  ROBINSON Eleanor       20.11.47 W45 GBR 1 I CZE BRNO        23/25.03.1997
    352,257  203,573     KOVAL MARKOVNA Irina    (04) W45 RUS 1 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
12    352,257  177.344    DIMITRIADU Michaela     3.12.73 W   CZE 3 T   FRA   SURGERES    12/14.05.2006  
    350,525  201,000     REUTOVICH Irina         (06) W50 RUS 1 I CZE BRNO        19/21.03.2004
    349,545  000.000     ROBINSON Eleanor        (02) W45 GBR 1 I CZE BRNO        21/23.02.1996
13  348,939  190,303  OLSEN Susan             9.05.57 W35 USA 2 T FRA SURGERES     6/08.05.1994
14  348,915  000.000  SZLACHETKA Barbara     17.05.56 W45 POL 1 R GER KÖLN        11/13.07.2003
    347,431  188,795     MYTROFANOVA Nina        (02) W45 UKR 2 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
15  347,420  200,800  TOUCHARD Arlette       28.06.41 W40 FRA 1 T FRA MONTAUBAN   14/16.03.1986
16  346,500  193,500  SATA Fumie             25.06.62 W40 JPN 1 R USA PHOENIX  29.12.-1.01.2004
17  345,494  196,214  MERTENS Angéla         11.11.41 W45 BEL 1 T FRA SURGERES     6/08.05.1988
    344,114  187,287     REUTOVICH Irina         (07) W50 RUS 2 T FRA SURGERES     3/05.05.2002
18  343,779  000.000  SAVAGE Marianne        26.01.49 W35 GBR 2 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
19  343,222  000,000  BACKHAUS Helga         19.01.53 W45 GER 1 R GER KÖLN         9/11.07.1999
    341,098  210,811     REUTOVICH Irina         (08) W50 RUS 3 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
    337,780  203,874     REUTOVICH Irina         (09) W55 RUS 4 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
    337,592  000,000     BACKHAUS Helga          (02) W45 GER 1 R GER KÖLN        14/16.07.2000
20  336,876  187,588  LE CERF Christiane     12.06.50 W50 FRA 3 T FRA SURGERES     3/05.05.2002
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    336,410  190,460     OLSEN Susan             (02) W35 USA 1 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
    336,272  205,086     OLSEN Susan             (03) W35 USA 2 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
    334,423  213,643     MYTROFANOVA Nina        (03) W45 UKR 2 I CZE BRNO        16/18.03.2007
    334,038  211,600     ROBINSON ADAMS Eleanor  (03) W35 GBR 1 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
    333,875  202,967     BACKHAUS Helga          (03) W45 GER 2 I CZE BRNO        17/19.03.2000
21  333,860  211,716  OKIYAMA Hiroko         21.04.62 W40 JPN 4 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
22  333,760  000.000  BULLIG Cornelia        20.09.59 W40 GER 1 R GER KÖLN         9/11.07.2004
    332,955  187,890     REUTOVICH Irina         (10) W55 RUS 3 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
    332,653  190,906     TRAPP Sue Ellen         (04) W55 USA 1 T FRA SURGERES     4/06.05.2001
    332,352  185,176     OLSEN Susan             (04) W40 USA 1 T FRA SURGERES     1/03.06.2000
    331,228  175,000     DIMITRIADU Michaela     (02) W   CZE 1 I CZE   BRNO          24/26.03.2006  
    331,145  186.985     KAMURA Masae            (02) W45 JPN 5 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
23  329,256  000.000  STANGER Helen           4.06.50 W40 AUS 1 T AUS QLD LOTA     2/04.06.1995
    329,110  180,246     ROBINSON ADAMS Eleanor  (04) W40 GBR 1 T AUS COLAC 6d    16/22.11.1987
    328,988  000.000     BACKHAUS Helga          (04) W45 GER 1 I CZE BRNO        26/28.03.1999
24  328,222  000.000  PAWZIK Heike           21.09.63 W40 GER 2 R GER KÖLN        11/13.07.2003
    327,514  189,500     KOVAL MARKOVNA Irina    (05) W45 RUS 2 I CZE BRNO        21/23.03.2003
25  327,225  327.225  PILGAARD Mette Normid   2.04.61 W45 DEN 6 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
26  326,541  000.000  BARWICK Sandra         27.02.49 W40 NZL 1 T NZL CAMPBELLTOWN18/20.11.1990
    325,730  192,880     TOUCHARD Arlette        (02) W50 FRA 2 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
    325,486  000.000     BARWICK Sandra          (02) W40 NZL 3 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
    324,749  194,580     KOVAL MARKOVNA Irina    (06) W40 RUS 2 I CZE BRNO        23/25.03.2001
27  323,138  000.000  HAUSMANN Martina       13.01.60 W35 GER 2 R GER KÖLN         9/11.07.1999
    323,009  167,500     BULLIG Cornelia         (02) W45 GER 5 I CZE BRNO        18/20.03.2005
28  322,404  000.000  GORDEEVA Galina        18.04.55 W45 RUS 3 I CZE BRNO        22/24.03.2002
29  322,399  189.700  BODET Christine         8.05.58 W45 FRA 6 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
    322,342  190,209     DIMITRIADU Michaela       (03)   W   CZE 2 I   CZE BRNO        16/18.03.2007  
    322,098  176,128     BULLIG Cornelia         (03) W40 GER 5 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
30  321,871  000.000  FRICKE Gisela          13.05.53 W40 GER 1 R GER KÖLN        12/14.07.1996
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                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
    48H      24H      NAME/ FIRSTNAME        DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
31  317,761  181,759  TASSIE Carolyn          7.05.58 W45 NZL 1 T AUS GOLD COAST  20/22.08.2004
32  316,838  000.000  MAIRER Paula            6.03.59 W40 AUT 1 R GER KÖLN        13/15.07.2001
33  316,066  180,350  FEVRE Paulette         28.12.50 W50 FRA 2 T FRA SURGERES     4/06.05.2001
34  315,463  174.620  BAYER Else             30.06.39 W55 GER 4 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
35  314,048  000.000  ANDONIE GRANZIAN Silvia 7.10.55 W   MEX 1 R USA DALLAS      25/27.11.1988
36  312,024  000.000  VOLLMERSHAUSEN Chris    2.12.33 W55 GER 4 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
37  313,975  191,200  COUHE Edith            26.04.44 W45 FRA 2 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
38  312,400  000,000  BROWN Sandra            1.04.49 W45 GBR 1 T UKR ODESSA      18/20.10.1996

99



39  311,000  194,000  TARASOVA Nadejda        7.04.52 W50 RUS 6 I CZE BRNO        18/20.03.2005
40  310,603  177,027  DIPALI-CUNNINGHAM Cath 27.08.58 W40 AUS 1 R USA NY SCMT6d 29/04-5/05.2001
                                                                                               
                                                                                               
41  305,830  167,250  NARDIN BINI Maria Teres19.11.50 W50 ITA 3 I CZE BRNO        21/23.03.2003
42  305,820  000.000  LAMOTHE Françoise      25.11.23 W60 FRA 3 T FRA SURGERES    14/16.05.1986
43  305,527  000.000  ZIMMERMANN Nidhruvi    26.06.65 W35 AUT 3 R GER KÖLN        13/15.07.2001
44  304,800  161,095  HUDSON Barbara          7.10.47 W40 USA 2 T AUS COLAC 6d    16/22.11.1987
45  302.900  000,000  GRAY Christine               54 W   GBR 5 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
46  302,842  000.000  MOTOKI Riyoko          24.08.51 W50 JPN 1 R JPN TOKYO KOGANE17/19.09.2005
47  302,275  000.000  MAC’CONNELL Georgina         45 W45 AUS 1 T AUS QUEENSLAND   4/06.06.1993
48  302,175  000.000  SCHWAM Marcy           11.02.53 W   USA 1 I USA HAVERFORD   11/13.01.1985
49  301,588  166,540  OUDART Josiane         13.05.53 W35 FRA 3 T FRA SURGERES     8/10.05.1992
50  300,983  161,390  MERSLIKINA Tamara      18.07.39 W50 LAT 3 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
                                                                                               
51  300,290  186,800  BARRET Christine       20.08.48 W35 GBR 4 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
                                                                                               
51 >>> 300Km                                                                                 
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48H World Men
                                                                                   
                                                                                   
MEN  WORLD LIST                                                                                                                                                               

                                                                                   
                                                                T= Track - R= Road - I= Indoor 
    48H      24H      NAME/ FIRSTNAME        DD.MM.YY CAT NAT                                  
                                                                                   
 1  473,495  285,304  KOUROS Yiannis         13.02.56 M40 GRE 1 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
    470,781  285,362     KOUROS Yiannis          (02) M   GRE 1 T FRA SURGERES     6/08.05.1995
    452,270  283,600     KOUROS Yiannis          (03) M   GRE 1 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
    443,337  270,224     KOUROS Yiannis          (04) M45 GRE 1 T FRA SURGERES    28/30.05.2004
    438,813  267,510     KOUROS Yiannis          (05) M45 GRE 1 T FRA SURGERES     2/04.05.2003
    436,702  261,478     KOUROS Yiannis          (06) M45 GRE 1 T FRA SURGERES     3/05.05.2002
 2  433,384    247  ,303  RUSEK Tomas            27.08.48 M45 CZE 2 T FRA SURGERES     6/08.05.1995  
    432,400  254,000     KOUROS Yiannis          (07) M45 GRE 1 T AUS COLAC 6d    21/26.11.2005
    428,890  261,478     KOUROS Yiannis          (08) M   GRE 1 T USA N-Y CITY     2/04.07.1984
 3  427,562  248,598  GOUBAR Valeri           5.07.48 M40 RUS 1 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
 4  426,178  223,133  MANGAN Tony            20.04.57 M45 IRL 1 I CZE BRNO        16/18.03.2007
 5  425,125  231,330  MAINIX Gilbert          8.06.35 M55 FRA 1 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
 6  423,804  240,725  BOUSSIQUET Jean-Gilles 26.07.44 M45 FRA 1 T FRA SURGERES     8/10.05.1992
 7  423,262  000.000  KOCOUREK Jaroslav      17.06.49 M45 CZE 1 I CZE BRNO        20/22.03.1998
    422,829  275,357     KOUROS Yiannis          (08) M40 GRE 1 T FRA SURGERES     2/04.05.1997
    422,000  248,000     KOUROS Yiannis          (09) M   GRE 1 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
    420,400  242,800     KOUROS Yiannis          (11) M   GRE 1 T AUS COLAC 6d    26/28.10.1984
 8  420,000  231,200  ZABALO Ramon           18.11.47 M   FRA 1 T FRA MONTAUBAN   16/18.03.1984
    417,211  000,000     MAINIX Gilbert          (02) M50 FRA 1 T FRA SURGERES    13/15.05.1989
    413,500  240,000     KOUROS Yiannis          (12) M45 GRE 1 R USA YEARS 72H 29/12-1/01.2006
 9  412,909  254,070  OKIYAMA Kenji           5.05.65 M40 JPN 2 I CZE BRNO        16/18.03.2007
    412,200  231,200     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (02) M   FRA 1 I FRA LA ROCHELLE 16/18.11.1992
    410,550  247,600     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (03) M   FRA 1 T FRA MONTAUBAN   14/16.03.1986
    410,204  222,558     MAINIX Gilbert          (03) M55 FRA 2 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
10  410,022  237,000  BECKERS Paul           22.08.62 M   BEL 1 R GER KÖLN         9/11.07.1999
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    408,773  000,000     KOUROS Yiannis          (13) M   GRE 1 R USA N-Y QUEENS  21/23.05.1988
    408,000  242,800     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (04) M40 FRA 2 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
    407,573  232,247     MAINIX Gilbert          (04) M50 FRA 1 T FRA SURGERES     8/10.05.1987
    407,343  241,800     OKIYAMA Kenji           (02) M40 JPN 1 I CZE BRNO        18/20.03.2005
11  405,638  220,462  OTAKI Masayuki         11.07.64 M40 JPN 1 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
    405,200  000,000     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (04) M40 FRA 1 I FRA LA ROCHELLE  4/09.10.1985
12  405,035  231,621  ARITA Seïgi            25.01.57 M   JPN 2 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
    404.759  236,367     KOCOUREK Jaroslav       (02)     M50 CZE 1 I   CZE   BRNO          17/19.03.2000  
    404,432  255,446     KOUROS Yiannis          (14) M40 GRE 1 T FRA SURGERES     1/03.06.2000
    403,662  000,000     RUSEK Tomas               (02)   M45 CZE 1 R   GER KÖLN          15/17.07.1994  
    403,200  000,000     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (05) M40 FRA 1 I FRA LA ROCHELLE  4/09.10.1985
13  401,208  225,888  BROWN Richard          18.11.46 M45 GBR 3 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
    400,200  217,800     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (06) M40 FRA 1 I FRA LA ROCHELLE      .10.1984
14  400,000  248,550  GEESLER John            2.09.59 M40 USA 1 R USA PHOENIX   29/12-1.01.2004
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15  399,696  246,170  KRUGLIKOV Anatoly       9.10.57 M   RUS 2 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
    397,400  226,200     MAINIX Gilbert          (05) M55 FRA 2 I FRA LA ROCHELLE 16/18.11.1992
    396,400  230,400     MAINIX Gilbert          (06) M55 FRA 1 I FRA LA ROCHELLE         .1987
16  395,843  236,300  DVORACEK   Vlastimil         23.03.59   M45 CZE 2 I CZE BRNO        18/20.03.2005  
    395,060  235,600     MAINIX Gilbert          (07) M55 FRA 2 T FRA MONTAUBAN   14/16.03.1986
17  395,154  216,800  MALLEREAU Alain        28.09.50 M40 FRA 3 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
    394,178  229,811     BOUSSIQUET Jean-Gilles  (07) M45 FRA 1 T FRA SURGERES     6/08.05.1994
    392,372  233,000     BECKERS Paul            (02) M40 BEL 1 I CZE BRNO        22/24.03.2002
18  392,076  000.000  SCHWERK Wolfgang       28.07.55 M50 GER 1 T FRA SURGERES    12/14.05.2006
19  392,067  238,256  PIRRUNG Roy             7.07.48 M45 USA 2 T FRA SURGERES     2/04.05.1997
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    391,519  228,310     MAINIX Gilbert          (08) M55 FRA 1 T FRA SURGERES  29/04-1.05.1990
20  389,539  000,000  HEUKEMENS Achim        25.09.51 M50 GER 2 R GER KÖLN         9/11.07.1999
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21  389,461  000,000  SMITH Bryan            26.10.43 M50 AUS 2 T AUS COLAC 6d    13/15.11.1989
22  386,638  230,716  CONRAUX Emmanuel       30.08.68 M   FRA 2 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
23  386,343  222,800  ONDRUS Jan             11.03.55 M50 CZE 3 I CZE BRNO        18/20.03.2005
24  386,212  184,750  DURKOVSKY Ivan         24.09.58 M45 SVK 1 I CZE BRNO        24/26.03.2006
25  385,675  205,600  DIXON Colin            20.04.39 M40 GBR 2 T FRA MONTAUBAN   16/18.03.1984
26  384,050  219,200  DOWDLE Dave             7.11.54 M   GBR 1 T GBR GLOUCESTER  13/15.05.1983
27  382,380  211,750  KISS Zoltan             1.01.69 M   HUN 1 I CZE BRNO        21/23.03.2003
28  376,987  209,001  RENAUD Jean-Pierre     16.06.59 M45 FRA 3 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
29  376,380  212,017  PIRON Fred              7.03.56 M   FRA 8 T FRA SURGERES     6/08.05.1994
30  375,750  233.060  SIMONNET Patrick       24.09.55 M   FRA 1 I USA HAVERFORD   11/13.01.1985
31  374,865  245,267  DELHOTAL J-Pierre      21.09.46 M45 FRA 4 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
32  370,381  200.116  JAKUBIK August         15.01.59 M40 POL 3 I CZE BRNO        17/19.03.2000
33  368,800  224,800  ZARAI James            13.01.44 M45 GBR 3 I FRA LA ROCHELLE 17/19.11.1992
34  368,539  218.870  LULJAK David           14.11.55 M   USA 3 R USA NY QUEENS 6d 3/05.05.1999
35  368,370  206.800  HAEC Jean-Pierre        7.10.49 M   FRA 2 T GBR GLOUCESTER  13/15.05.1983
36  366,930  204,386  JAKELAITIS Rimas             55 M45 LTU 1 R USA N-Y 10d   29/04-5/05.2001
37  366,733  209,906  HARDEL Claude          28.01.59 M45 FRA 4 T FRA SURGERES    13/15.05.2005
38  365,623  212,000  NEWTON Mike             1.11.41 M   GBR 1 T GBR NOTTINGHAM  10/12.04.1982
39  365,200  205,200  PRADO DOS SANTOS Lucia 10.09.66 M   BRA 1 R USA PHOENIX  30.12.-1.01.2000
40  363,820  000,000  GULBIERZ Marek         24.06.61 M   POL 1 R GER KOLN        11/13.07.2003
                                                                                               
41  363,520  211,750  SOLNICKA Petr          17.01.60 M40 CZE 2 I CZE BRNO        19/21.03.2004
42  363,332  209,000  TIVIKOV Vladimir       16.12.51 M50 RUS 7 I CZE BRNO        18/20.03.2005
43  363,114  215,938  CATINAUD Philippe      11.05.60 M40 FRA 4 T FRA SURGERES     3/05.05.2002
44  362,521  205,000  SATTLER Martin         21.12.50 M55 GER 3 I CZE BRNO        24/26.03.2006
45  362,476  177,600  KROLEWICZ Ray                55 M   USA 3 I FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
46  361,600  200,000  MRAVLJE Dusan          13.02.53 M   YUG 2 T AUS COLAC 6d    14/20.11.1988
47  360,627  189,142  HOFMAN   Jiri              20.03.70 M   CZE 4 I CZE BRNO        16/18.03.2007  
48  359,819  210,590  BAZZANA Lucio          26.07.54 M45 ITA 2 I CZE BRNO        23/25.03.2001
49  359,423  192,580  VERDONCK William        9.12.44 M45 BEL 4 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
50  358,875  222.990  BRANNEN Dan                  54 M   USA 2 I USA HAVERFORD   11/13.01.1985
                                                                                               
51  357,600  222.202  HEINEMANN Mark               58 M40 USA 1 R USA PHOENIX  29.12.-1.01.2003
52  357,200  200,000  VAZQUEZ Andre Alanon    7.01.57 M40 BRA 2 R USA PHOENIX  29.12.-1.01.2000
53  357,000  201,000  BAUER Siegfried        24.06.41 M40 NZL 3 T AUS COLAC 6d    26/28.10.1984
54  356,471  214,800  SAKURAI Kaname          4.01.64 M40 JPN10 I CZE BRNO        18/20.03.2005
55  356,000  000,000  RECORD Joe                   41 M40 AUS 4 I FRA LA ROCHELLE  6/08.10.1983
56  355,876  209,605  CHERNS Trishul         29.03.57 M45 CAN 5 T FRA SURGERES     6/08.05.1995
57  355,312  000.000  SHAW James                      M   GBR 2 T GBR BLACKPOOL    5/07.11.1988
58  353,463  204,478  LEROUX Christian       15.10.66 M   FRA 6 T FRA SURGERES     2/04.05.2003
59  352,667  207,115  GAUDIN Bernard         18.09.49 M   FRA 2 T FRA SURGERES     8/10.05.1987
60  352,500  000,000  RAAB Walther            3.06.45 M50 GER 1 R GER KÖLN        10/12.07.1998
61  352,458  201,362  HANNAPEL Arribert      14.01.40 M50 SUI 6 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
62  352,155  185,313  MALLEREAU Guy          24.02.45 M45 FRA 7 T FRA SURGERES     7/09.05.1991
63  352,040  000,000  ZANDER Bernd           21.11.41 M55 GER 3 R GER KÖLN         9/11.07.1999
64  351,888  196,000  COOPER Dave            14.10.34 M45 GBR 3 T GBR GLOUCESTER  13/15.05.1983
65  350,994  197,120  RUSSIAS Pierre         22.03.44 M45 FRA 3 T FRA SURGERES  29/04-1.05.1990
66  350,867  194,221  USHAKOV Evgeniy         1.03.52 M55 RUS 6 I CZE BRNO        16/18.03.2007
67  350,569  000,000  LASOTA Miroslaw         8.04.53 M50 POL 3 I CZE BRNO        23/25.03.2001
68  348,336  000,000  HEISE Hans-Peter       14.06.49 M45 GER 2 R GER KOLN        15/17.07.1994
69  348,336  210,509  RIPKA Danny                  57 M40 USA 5 T FRA SURGERES     1/03.06.2000
70  348,278  000,000  HAGEN Jeffrey                47 M50 USA 1 R USA COLLEGE ST  14/16.11.1999
                                                                                               
71  347,386  181,000  STENGER Gérard          7.03.32 M50 FRA 2 T GBR NOTTINGHAM  10/12.04.1982
72  347,340  000,000  FENDRIK Laszlo         23.10.58 M45 HUN 1 R GER KOLN         9/11.07.2004
73  346,705  205,904  LUCAS Daniel                 48 M40 FRA 2 T FRA SURGERES     6/08.05.1988
74  346,694  000,000  BLUMTRITT Thomas       13.05.65 M   GER 4 I CZE BRNO        20/22.03.1998
75  346,402  205,298  SIPOS Istvan           28.05.59 M   HUN 6 T FRA SURGERES     8/10.05.1992
76  346,010  210,000  KREJCI Jiri            10.04.66 M   CZE 5 I CZE BRNO        22/24.03.2002
77  346,008  194,730  JERMOLAJEVS George     17.11.42 M50 LAT 1 R USA NY SC 1300m 11/29.09.1995
78  345,873  209,600  PRAVDA Al                    48 M   USA 4 T FRA MONTAUBAN   15/17.03.1985
79  344,586  206,200  LEINONEN Seppo         12.05.52 M40 FIN 5 T FRA SURGERES     7/09.05.1993
80  344,267  187,755  SICHEL William          1.10.53 M50 GBR 7 I GBR BRNO        16/18.03.2007
                                                                                               
81  343,812  187,890  GOBIN Jean-François    16.09.50 M45 FRA 7 T FRA SURGERES     3/05.05.1996
                                                                                   
WORLD BEST:  21. 03.  2007                                                  courriel:  Gerard.stenger@neuf.fr
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PŘÍLOHA Č. 7
VÝZKUM ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ ULTRAMARATONCŮ

Otázky byly směřovány na problematiku testování ultramaratonců pomocí zátěžových 

testů  a  výsledky  jejich  naměřených  hodnot.  Tedy  -  zda  ultramaratonce  testují, 

s jakými výsledky a jaké závěry lze z těchto měření vyvodit.

Výsledkem bylo, že s problematikou ultramaratonů se oslovení lékaři nesetkávají a 

vyšetření - zátěžové testy ultramaratonců - buď vůbec neprovádějí a nebo se jedná o 

ojedinělé případy, přičemž nemají objektivní srovnání více parametrů, ze kterých by 

bylo možno učinit jakýkoli závěr.

I přes tento negativní závěr bylo zjištěno, že roku 2000 byl MUDr. Markem proveden 

výzkum138 zaměřený  na  děje  pohybového  aparátu  –  svalově  kosterní  soustavy 

ultravytrvalců  ve  stresovém zatížení  během 48  hodinového  závodu.  Výzkumu se 

zúčastnilo 20 ultramaratonců (včetně 6 žen) při 48h závodě v Surgeres ve Francii ve 

dnech 30. 5. - 2. 6. 2000, kdy byl sledován funkční stav napětí svalů a reakce na 

zátěž  z hlediska  změn  svalových,  kloubních  a  kožních.  Ze  získaných  dat  byl 

proveden  pouze  souhrnný  závěr  bez  jejich  dalšího  podrobného  zpracování,  ze 

kterého vyplývá, že výskyt  zánětů vazivové tkáně a zánětlivé stavy svalů spolu s 

výpotky  jsou  přímo  závislé  na  stavu  před  stresovou  situací,  kterou  představoval 

samotný závod.

Další lékařský výzkum, který souvisí s ultramaratonci a s extrémní vytrvalostí,  byl 

proveden  v  rámci  6hodinového  ultramaratonu  v  Nitře  na  Slovensku  roku  2007, 

v rámci  kterého  byl  lékařsky  sledován  a  měřen  jeden  ze  závodníků.  Bohužel  se 

nepodařilo sehnat jakékoli bližší informace k samotnému vyšetření, ani k závěrům, 

které na základě tohoto vyšetření vznikly.

Roku  2003  byl  MUDr.  Janem Ondrušem proveden  průzkum139 zdravotního  stavu 

maratonců v Mělníku 2003 a Ostravě 2003, jehož závěry jsou v této práci částečně 

využity.

138 MAREK, J. T. The results of the first official observation of the long distance runners.
139 ONDRUŠ, J. Průzkum zdravotního stavu maratónců v Mělníku 2003 a Ostravě 2003.
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Vytrvalostním  výkonem  s využitím  v triatlonu  se  zabýval  Ústav  tělovýchovného 

lékařství  LF  UK  v Plzni,  a  vznikla  tak  studie  zaměřená  na  fyziologické  zatížení 

ledvin140 a studie zabývající se extrémním vytrvalostním výkonem u „superželezných“ 

mužů141, které ale nejsou předmětem této bakalářské práce a k využití v bakalářské 

práci se pro ně nenašel prostor.

Průzkum mezi oslovenými českými lékaři přinesl,  z ultramaratonského hlediska, 

kromě  výzkumu  MUDr.  Ondruše,  pro  využití  v  této  bakalářské  práci  negativní 

výsledek,  z kterého  lze  vyvodit  závěr,  že  ultramaraton  je  i,  přes  malý  počet 

oslovených  lékařů,  na  poli  sportovního  lékařství,  když  ne  zcela,  tak  skoro, 

neznámým pojmem.

140 MACHARÁČEK,O.,OŠANEC,J.,NOVÁK,J.,ZEMAN,V.,  ŠVARC,V.,  STEINEROVÁ,A.  Ledvinné 
funkce  v  podmínkách  dlouhodobé  vytrvalostní  zátěže.  Běh  nonstop  24  hodin.  Sborn.  XVII. 
celostátní nefrologické konference. Brno,KÚNZ,1986.

141 8 dílčích sdělení na téma Extrémní vytrvalostní výkon z lékařského hlediska,Teorie a praxe tělesné 
výchovy. 1985.
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PŘÍLOHA Č. 8
ULTRAMARATONSKÉ ČASOPISY

(historické142)

142 Časopisy ULTRA byly vydávané Českou asociací ultramaratonců.
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PŘÍLOHA Č. 9
ULTRAMARATONSKÉ ČASOPISY

(současné)143

143 V současnosti  je Svět běžců jediným časopisem na českém trhu, který se věnuje problematice 
ultramaratonů. Začal vycházet roku 2000 jako Ultravytrvalost, od roku 2001 jako Běžecký svět s 
přílohou ultravytrvalost a od 2005 jako Svět běžců.
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