
 

 



Ušetřete při tréninku čas a buďte přesto 
silnější  
Jak kvalitně trénovat na ultramaraton, aniž byste museli celý rok 
naběhávat objemy a objemy? Jde to i jinak. Osvojte si 3 kritické typy 
běžeckého tréninku. Zkoušel jsem to. Funguje to. Jak na to?  
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Dobrý trénink = kvalitní trénink. Když je málo mnohem víc 
Říká se, že pokud chcete zvládnout ultramaraton, potřebujete toho hodně naběhat. 
Pokud se třeba chystáte na 60km závod, určitě byste měli objem postupně zvyšovat, 
abyste se cílové vzdálenosti přiblížili. Někteří tvrdí, že abyste 60 km dali, musíte tuto 
vzdálenost před tím aspoň jednou uběhnout. Prostě byste měli bušit objem, co to dá.  

Je v tom ždibec pravdy, ale skutečnost je trochu jiná.  

Navíc, kdo má čas na to trávit běháním třeba 20 hodin týdně, když do toho 
započítáte například dva dlouhé běhy?  

Posuďte sami, jak na věc nahlíží Jason Kopp, ultraběžec a hlavně trenér.  
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Stačí 6 hodin běhu týdně pro zvládnutí 50 km závodu 

Jason Kopp je ultraběžec a především trenér, který ve své knize Základy 
ultramaratonského tréninku trochu boří zažité mýty. Zakládá si na vlastních 
zkušenostech, ale hlavně na datech a vědeckých poznatcích, které mají logiku.  

Podle něj lze ultramaraton uběhnout i s minimem času na trénink. Tzv. “minimum v 
maximu“ tréninkového času nemusíte mít pořád, ale musíte je mít v klíčových 
týdnech sezony: 

50km závod – minimum v maximu 6 hodin týdně po dobu 3 týdnů, počínaje 
obdobím 6 týdnů před cílovým závodem. 

100km závod – minimum v maximu 9 hodin týdně po dobu 6 týdnů, počínaje 
obdobím 9 týdnů před cílovým závodem. 

To zní lákavě, že?  

Funguje to. Důležité je neběhat “jenom tak” a zařadit kvalitní tréninky, mezi které 
patří:  

● intervalový trénink 
● tempové běhy 
● rovnovážné běhy  

___________________________________________________________________ 

10 let jsem “trénoval” nedokonale…  

10 let jsem žil v domnění, že ke zlepšení na ultra tratích potřebuju trávit hodiny a 
hodiny v terénu. Dokud jsem chodil na školu a neměl děti, celkem to šlo. Času jsem 
měl dost. Nijak výrazně jsem se sice nezlepšoval, ale stačilo mi to. I když si občas 
zazávodím, běhám přeci jenom hlavně pro radost.  

Jenže jak to v životě chodí, přijde barák, rodina a času ubývá. A právě v tuhle chvíli 
jsem začal řešit, jak si stále užívat běhání a přitom solidně potrénovat.  

Náhodou jsem natrefil na knížku Základy ultramaratonského tréninku od Jasona 
Koppa, která převrátila mé pojetí tréninku naruby. Už teď můžu prozradit, že první 
zlepšení se ukázalo už po 2 měsících intervalových tréninků…  

___________________________________________________________________ 
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Pouze vytrvalostní běh vám k lepší výkonnosti nepomůže 
Regenerační a vytrvalostní běhy jsou samozřejmě také důležitou součástí 
ultramaratonského tréninku. Pomáhají budovat vytrvalost, bez které se na závodech 
těžko obejdete.  

Vytrvalostní tempo se také někdy označuje jako “do nekonečna udržitelné tempo”, 
ve kterém dokážete běžet během celého závodu nebo dlouhého tréninku.  

Problém jednostranného zaměření krásně vystihuje Jason Kopp.  

___________________________________________________________________ 

“Váš maximální potenciál je jako strop nebo střecha budovy. Chcete-li, 
aby se do budovy vešlo víc věcí (víc vytrvalosti, větší schopnost podávat 
výkon), zvedněte střechu!” 
__________________________________________________________________ 

 

Dává to smysl. Běháte-li půl roku jenom ve vytrvalostním tempu, stagnujete. Dobrá, 
uběhnete 35 kilometrů. Ale co v kopcích? Dokážete během výběhu zrychlit a 
udýchat to? Jste schopni běžet ve vyšším tempu, které by se během závodu hodilo?  

Pravděpodobně jste na tom stále stejně a příliš se neposouváte. Ke zlepšení 
potřebujete, aby se i samotný vytrvalostní běh zdokonalil a vy jste jej dokázali využít 
při závodě.  

Znamená to jediné.  
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Posunutí anaerobního prahu a VO2max 

Abyste zrychlili a dokázali uběhnout dál s vynaložením menší síly, jednoznačně je 
nutné posouvat anaerobní práh a hodnotu VO2max.  

___________________________________________________________________ 

Anaerobní práh je bod, kdy se kyselina mléčná (vedlejší produkt energie 
vyráběné z cukrů) rychle hromadí v krvi.  

Hodnota VO2 max je maximální objem kyslíku, který jste schopni využít 
při fyzické aktivitě. Čím více kyslíku z vdechovaného vzduchu je vaše 
tělo schopno využít v zátěži, tím jste efektivnější a můžete běžet rychleji 
a dál. 
__________________________________________________________________ 

Zlepšení dosáhnete tehdy, pokud do tréninku zařadíte anaerobní cvičení, která 
posouvají anaerobní práh a zvyšují hodnotu VO2max. A už jsme u 3 pilířů 
ultramaratonského tréninku, které vám pomohou zrychlit a vydržet víc.  
 

Řečový test “RPE”, který vám pomůže udržet tempo 

Dechová frekvence ovlivňuje to, jak snadno nebo obtížně můžete mluvit při určitém 
tempu. K tomu parádně poslouží tzv. “řečový test”, neboli míra vnímaného úsilí.  

Hodí se sice využívat sportovní hodinky, ale ne vždy fungují dokonale ve 
specifických podmínkách, kdy je dobré dát spíše na RPE. Pokud třeba uháníte do 
kopce, hodinky mohou ukazovat jiné údaje, než je skutečné vnímané úsilí.  

Jednoduchý řečový test vám vždycky snadno napoví, v jakém se nacházíte tempu.  
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Tabulka – použití RPE testu 

Zdroj: Kopp, James: Základy ultramaratonského tréninku, Praha 2018 

 

Intervalový trénink – sprinty na hranici možností 
Běžecké intervaly (sprinty) jsou krátké a rychlé úseky na úrovni hodnoty VO2max, 
které trvají 1 až 3 minuty. Znamenají nejvyšší možnou intenzitu, kterou jste 
schopni vyvinout.  

Před intervalovým tréninkem se dobře zahřejte a rozklusejte během 15 až 30 
minut. Vrhnout se na intervaly bez protažení může způsobit zranění.  

Jakmile interval odstartujete, nezačínejte úplně na plné pecky. Dejte si 15 až 20 
vteřin postupným zrychlováním až do maximální rychlosti. A pokud před koncem 
intervalu “vadnete”, je to správně – vydali jste se ze všech sil.  

Pauzy mezi intervaly jsou záměrně krátké, aby se tělo nestačilo zotavit. Vždy trvají 
polovinu samotného intervalu.  
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Typický běžecký intervalový trénink pak vypadá například takto: 

● 20 minut rozklus v mírném tempu 

● 5 × 2 minuty s 1 minutou regenerace mezi intervaly 

● 20 minut výklus 

 

Tabulka – ukázka intervalového tréninku podle J. Koppa 

 

Zdroj: Kopp, James: Základy ultramaratonského tréninku, Praha 2018 

___________________________________________________________________ 

Sílu intervalového tréninku jsem pocítil po 2 měsících 

Když jsem začal s intervaly, nemohl jsem jim přijít na chuť. Prvních pár tréninků to 
drhlo. Pak ale přišlo zlepšování a já cítil, že vydržím víc. Celé 2 měsíce jsem 
trénoval a pak přišly na řadu závody v rogainingu. No, nevyhrál jsem. Ale na trati 
jsem se cítil silnější než kdy dřív. 
___________________________________________________________________ 
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Tempové běhy – intervaly na hranici anaerobního prahu 
Intenzita tempových běhu je také náročná, protože překračujete své možnosti – 
běžíte na hranici anaerobního prahu nebo za ní. Tempové běhy zlepšují schopnost 
zpracovávat laktát (kyselinu mléčnou), která se při anaerobním cvičení tvoří.  

Tempa jsou sice náročná, ale za to efektivní. Proto vám stačí běhat intervaly po 8 až 
20 minutách. Mezi nimi regenerujete poloviční dobu než samotný interval tempového 
běhu. Pokud začnete například s tempy po 8 minutách, regenerace mezi nimi potrvá 
4 minuty.  

Typické trénink tempového běhu pak vypadá například takto: 

● 20 minut rozklus v mírném tempu 

● 3 × 8 minut na hranici anaerobního prahu s regenerací 4 minuty mezi intervaly 

● 20 minut výklus 

Tabulka – ukázka tréninku tempového běhu podle J. Koppa 

 

Zdroj: Kopp, James: Základy ultramaratonského tréninku, Praha 2018 
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___________________________________________________________________ 

Jak trénuju tempové běhy a posouvám anaerobní práh 

Musím se přiznat, že když jsem tempové běhy zkoušel poprvé, měl jsem co dělat. 
Zařadil jsem si ty nejkratší možné – osmiminutové. Vůbec jsem nemohl vydržet těch 
8 minut v požadovaném tempu.  

Člověk může buď začít fňukat, nebo to vzít jako výzvu. Po prvotních těžkostech se 
mi podařilo dostat se do toho a začal jsem tempové běhy zvládat. A mít je rád.  

Pak jsem pokračoval jiným typem tréninku s tím, že k tempům se vrátím zase až po 
závodní sezóně.  

A světe div se. Když jsem do tréninku zařadil znovu tempové běhy, naordinoval jsem 
si série po 12 minutách. Kupodivu jsem je zvládal. Překvapilo mě to. Je to důkaz 
toho, že tenhle typ tréninku je potřebný a výsledky se dostaví. Když docílíte 
pravidelnosti. 
___________________________________________________________________ 

Možná se vám budou zdát tempové běhy zpočátku trochu těžké. Za pár tréninků 
zjistíte, že na to máte. A hlavně, brzy se ukážou výsledky, které vás parádně 
namotivují.  

 

Rovnovážné běhy – náročné tempo pod anaerobním 
prahem  

Při rovnovážných bězích udržujete náročné aerobní tempo, ale držíte se pod 
intenzitou anaerobního prahu.  

Intenzita hraje velmi důležitou roli v rozvoji aerobní síly, protože běžíte mírně nad 
intenzitou svého “donekonečna udržitelného tempa”. Při posouvání aerobního prahu 
tělo vytváří více laktátu a učí se ho efektivně zpracovávat.  

Délku intervalu si nastavíte podle své trénovanosti na 20 až 60 minut.  

Typický trénink rovnovážného běhu může vypadat takhle: 

● 20 minut rozklus v mírném tempu 

● 30 minut interval rovnovážného běhu 
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● 20 minut výklus 

Pokud se rozhodnete do tréninku zařadit více intervalů, oddělte je krátkou 
regenerací po dobu 5 minut.  

Dejte si pozor na to, abyste například v kopcích nepřekročili aerobní práh a nedostali 
se k pásmu laktátového prahu.  

Tabulka – ukázka tréninku rovnovážného běhu podle J. Koppa 

 

Zdroj: Kopp, James: Základy ultramaratonského tréninku, Praha 2018 

___________________________________________________________________ 

Rozvoj aerobního prahu rovnovážným během v praxi 

Není to vůbec žádná věda. Vyběhnete ve svém běžném vytrvalostním tempu. Když 
jste dostatečně zahřátí, jednoduše zrychlíte tak, abyste běh delší dobu udýchali a 
nohy rychlost zvládly.  

Ideální je si naplánovat pěkný běh trvající hodinu až dvě a do něj vložit interval 
rovnovážného běhu. 
___________________________________________________________________ 
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Jak s intervaly, tempovými a rovnovážnými běhy správně 
naložit? 

Aby vás ultramaratonský trénink přivedl ke správnému cíli a byl efektivní, využívejte 
jej správně. Podle Jasona Koppa je důležité držet se pravidla:  

___________________________________________________________________ 

Rozvíjet fyziologické funkce, které jsou pro daný závod nejspecifičtější, 
co nejblíže k závodu, a rozvíjet nejméně specifické fyziologické funkce 
nejdál od něj. 
__________________________________________________________________ 

To znamená, že pokud trénujete na 50km závod, do tréninku zařadíte nejdříve 
intervaly, následně tempové a jako poslední rovnovážné běhy, které jsou nejblíže 
závodu.  

Intervaly jsou pro závod nejméně specifické, a proto je vhodné zařadit co nejdále od 
závodu. Rovnovážné tempo se nejvíce blíží vytrvalostnímu tempu, a tak se hodí 
pilovat ho co nejblíže závodu.  

Trénujte chytře. Trénink podle Jason Koppa se mi osvědčil.  
 
Pro další články o běhání, vybavení a tréninku mrkněte na blog 
Rogelli.cz 

 

 

Venda z Rogelli.cz 
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