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PO SVÝCH AŽ DO NEBE
Vedle běhů do vrchu,
které u nás mají již poměrně bohatou tradici úspěchů,
se dokáží čeští závodníci prosazovat
i v jiném sportovním odvětví.
Také se běhá do a ze strmých svahů
a říká se mu „skyrunning“.
Jaká jsou jeho speciﬁka?
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Běh horskými terény, cestou necestou, nahoru i dolů. Jakkoliv
by se mohlo zdát, že skyrunning je jen obtížnější formou běhu
do vrchu, podle šéfa tuzemské skyrunningové asociace Sama
Straky jsou rozdíly tak velké, že jde o zcela jiný sport. „Nesrovnatelná je délka závodů i technická náročnost trati,“ vysvětluje.
Samotný skyrunning se dělí do čtyř disciplín odlišných
od sebe natolik, že jen málokdo je schopen je úspěšně kombinovat. Také hodnocení se proto vede pro každou kategorii
zvlášť. Nejkratší je „Vertical Kilometer®“, při kterém závodníci musí zdolat 1 000 výškových metrů na trati, jejíž délka
nepřesahuje 5 kilometrů. Tahle vzdálenost daná pravidly
je maximální, závody však vesměs bývají mnohem drsnější.
Například ve švýcarském Fully je nutné zdolat kilometrové
převýšení na vzdálenosti pouhých 1,9 km. Asi si možná ani
dovedete představit ten sklon!
Další disciplíny skyrunningu odlišuje především délka tratí, přičemž vždy je stanoveno minimální převýšení a míra
stoupání. Do kategorie „SkyRace®“ patří závody o délce 20 až
30 km, „SkyMarathon®“ končí na 50 km, ty delší, někdy i násobně, mají přiřazený přídomek „Ultra“. Někde si přitom mohou závodníci vypomoci teleskopickými holemi, jinde, kde
je třeba ke šplhání vzhůru využít řetězů přikovaných ke skále
či žebříků, jsou naopak z bezpečnostních důvodů zakázány.
Starý sport, nová pravidla
Kdy skyrunning vznikl? To lze těžko určit, neboť po horách se
běhalo odpradávna, nicméně oficiální podobu dostával tento
sport až od počátku devadesátých let minulého století. Tehdy měla parta horolezců, jejímž členem byl i současný prezident světové asociace Marino Giacometti, potřebu srovnávat
s ostatními svoji rychlost, se kterou jsou schopní zdolat určité vrcholy. První souboje tak byly často nepřímé, v podstatě proti chronometru, kdy se poměřovaly výkony dosažené
na stanovených trasách v různých dnech.
Postupně vznikla potřeba dát onomu soupeření větší řád
a pravidla, což v roce 1995 vedlo k založení světové asociace,
jež dnes užívá zkratku ISF. Byl vybudován celosvětový seriál
závodů, z něhož se počítají body do celkového hodnocení,
kam byly zařazeny i závody skyrunningového typu, které již
existovaly v minulosti – třeba prestižní Sierre Zinal má za sebou už přes čtyřicet ročníků. Aktuálně „Skyrunner World
Series“ čítá 27 závodů v devíti zemích na pěti kontinentech.
Vítězové seriálu si podělí 25 tisíc USD. „Odměny jsou stejné pro

muže i pro ženy, právě absolutní rovnost je jedním z pilířů ﬁlozoﬁe
skyrunningu. A podle mě je to i spravedlivé. Žen sice běhá podstatně

méně než mužů, ale ta špička, která může na odměny dosáhnout, je
srovnatelně velká a vyrovnaná,“ zdůrazňuje Sam Straka.
Národní asociace, kterou Sam založil a vede, vznikla teprve
před dvěma lety, ale díky úspěchům českých závodníků a velkému rozvoji v oblasti závodů dává o sobě řádně vědět od samého začátku. Už po čtyřech měsících od vzniku poslala asociace reprezentační výběr na velkou akci, jíž bylo mistrovství
Evropy. Narychlo sestavený tým si vedl více než dobře. Největším úspěchem bylo třetí místo Ivy Milesové na vertikálním
kilometru. V týmovém hodnocení, kam se počítají tři nejlepší
mužská umístění a jedno ženské, pokud závodníci skončili
do 40., resp. 15. příčky, se podařilo vybojovat páté místo. „Před

námi bylo jen Španělsko, Itálie, Francie a Švýcarsko, to prostě nikdo
nečekal,“ vrací se Straka ke dva roky starým událostem.

Vloni na světovém šampionátu, který se koná v sudých letech
a střídá tak kontinentální mistrovství, obsadila česká výprava
desátou příčku, individuálně skončili nejvýše patnáctá Anna
Straková a sedmnáctý Jan Havlíček. Letošní ročník přinesl
mimo jiné bronz z ME v kategorii „Ultra SkyMarathon®“ pro
Strakovou a celkově čtvrtou příčku národního týmu. Straková, dříve známá pod jménem Pichrtová, skončila i v top 10
letošního hodnocení Skyrunner World Series.
Jistě není náhoda, že v popředí se objevují jména, která se
v minulosti prosazovala i v bězích do vrchu. „Ale není to tak, že

každý dobrý vrchař a vytrvalec má ve skyrunningu šanci uspět. Musí
umět zvládat technicky obtížné pasáže a také se nebát seběhů. Ty často
závody rozhodují, přitom to bývají strmé srázy, ve kterých je nutné
umět velmi rychle číst terén a vybírat si i konkrétní kameny, na něž
v běhu došlápnete, abyste si něco neudělal,“ říká Straka a popisuje,
jak se rodí národní tým pro vrcholné akce. „U nás by nemělo
smysl, abychom podobně jako ČAS u vrchů vypsali jeden nominační
závod, neboť v českých podmínkách, kde nejvyšší hora má 1 600 m n.
m., jednoduše nenasimulujeme stejné podmínky jako ty, se kterými se
pak závodníci setkají na MS či ME. Funguje to tedy tak, že ke konci
roku vzniká širší nominace, která se pak na základě jarních výsledků
závodníků zužuje.“
Podobně jako ve světě i v Česku existuje seriál s celkovým
hodnocením. Vedle sedmi závodů v tuzemsku, ve kterých je
absolutní nadmořská výška nahrazována celkově nasčítaným
převýšením, takže ve výsledku patří k těm těžším, se do něj
počítají výsledky i z evropských závodů SWS. „Do budoucna

u nás přibudou další závody (pro rok 2016 je již nyní naplánováno
minimálně 11-12 závodů) a v příším roce 2016 chceme zavést juniorskou obdobu Skyrunner® Czech Series,“ plánuje Straka tuzemskému skyrunningu světlou budoucnost.
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