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SROVNÁVACÍ TEST  
BOTY PRO HORSKÉ  
 ULTRATRAILY

IDEÁLNÍ MIX KOMFORTU A DYNAMIKY

TEXT | JOSEF SMETANA 

V LÉTĚ LÁKAJÍ MNOHÉ BĚŽCE 

DLOUHÉ HORSKÉ BĚHY. 

V JAKÝCH BOTÁCH NA NĚ 

VYRAZIT? NEJLÉPE V TĚCH, 

KTERÉ DOKÁŽOU KOMBINOVAT 

POHODLNOST S OCHRANOU 

CHODIDLA.  

MAJÍ PEVNÝ, ALE NE TVRDÝ 

SVRŠEK. DOSTATEČNÉ 

TLUMENÍ A POHODLNÉ 

ŠNĚROVÁNÍ.

POŘADÍ V TESTU 6. 3. 4. 1. 5. 2.
ZNAČKA ADIDAS COLUMBIA MONTRAIL DYNAFIT HOKA ONE ONE JOMA SALOMON

MODEL TERREX AGRAVIC CALDORADO II MS FELINE ULTRA CHALLENGER ATR 3 TK OLIMPO 708 XA ENDURO

HMOTNOST (10 UK) 345 g 330 g 340 g 295 g 409 g 340 g

SKLON PATA – ŠPIČKA 8 mm 8 mm 8 mm 5 mm 10 mm 9 mm

DOPORUČENÁ CENA 3 499 Kč 3 599 Kč 3 890 Kč 3 590 Kč 3 050 Kč 4 290 Kč

VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK ssss ssss ssss sssss ssss ssss

TEMPOVÝ TRÉNINK s sss s sss s sss

ZÁVOD (ULTRA) s ss sss sss s sss

TĚŽKÝ TERÉN ssss sss ssss sss ssss ssss

LEHKÝ TERÉN, ŠOTOLINA ssss sssss ss sssss ssss sssss

SILNICE, TVRDÝ POVRCH ss ssss ss sssss sss sss

BLÁTO, MOKRÝ POVRCH sss ss sss sss sss sss

PŘEBĚH POTOKŮ sss sss sss sss ssss sss

STABILITA PŘI DOŠLAPU sss ssss ssss sss sss ssss

TLUMENÍ ssss ssss ssss sssss ss ssss

DYNAMIKA ODRAZU ss sss sss sss ss sss

KOMFORT NOHY V BOTĚ sss ssss ssss ssss sss ssss

ŠNĚROVÁNÍ ss ssss sss ssss sss ssss

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ ssss sss ssss sss ssss sss

CELKOVÉ HODNOCENÍ (%) 81 89 86 94 83 92
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V
horách vyběhnete často 
po asfaltu, pokračujete 
po měkkém jehličí a bě-
žíte až ke skalnatým vr-
cholkům. Je jedno, jestli 
běžíte pět, nebo padesát 
kilometrů. V  horách je 

podstatná ona pestrost a  nečekanost: 
Co bude za příští zatáčkou? Kameni-
tý seběh, nebo prudký kopec po trávě? 
Potok, zbytky sněhu, nebo rozpálený 
kousek asfaltu? V tom je jedno z kouzel 
horských běhů.

Nejlepší trailové boty nikde extrém-
ně nevyčnívají. Jejich největší přednos-
tí je univerzálnost. Musí si umět poradit 
s ostrými kameny, sypkým podkladem 
v sebězích, ale i s kořeny a nerovnost-
mi v lesních úsecích, nebo třeba se zmí-
něným asfaltem. Především v  českých 
horách se s ním setkáte poměrně často. 
Trailovky musí navíc dobře odolávat 
vlhkosti a pronikání nečistot do-
vnitř boty. S  mokrem a  špínou 
se při trailech zkrátka počítá. 
Nejen na horách, kde je poča-

sí nevyzpytatelné. Při výběru té správ-
né boty rozhoduje také rychlost běhu. 
Závoďákům a  vyběhaným běžcům vy-
hovuje nejvíce bota s  dobrou dynami-
kou. Bota, která i  v  terénu popohání 
běžce vpřed. Když má bota navíc ještě 
nízkou hmotnost a je pohodlná, pak ra-

dost z běhu střídá 
přímo nadšení. 

POŘADÍ V TESTU 6. 3. 4. 1. 5. 2.
ZNAČKA ADIDAS COLUMBIA MONTRAIL DYNAFIT HOKA ONE ONE JOMA SALOMON

MODEL TERREX AGRAVIC CALDORADO II MS FELINE ULTRA CHALLENGER ATR 3 TK OLIMPO 708 XA ENDURO

HMOTNOST (10 UK) 345 g 330 g 340 g 295 g 409 g 340 g

SKLON PATA – ŠPIČKA 8 mm 8 mm 8 mm 5 mm 10 mm 9 mm

DOPORUČENÁ CENA 3 499 Kč 3 599 Kč 3 890 Kč 3 590 Kč 3 050 Kč 4 290 Kč

VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK ssss ssss ssss sssss ssss ssss

TEMPOVÝ TRÉNINK s sss s sss s sss

ZÁVOD (ULTRA) s ss sss sss s sss

TĚŽKÝ TERÉN ssss sss ssss sss ssss ssss

LEHKÝ TERÉN, ŠOTOLINA ssss sssss ss sssss ssss sssss

SILNICE, TVRDÝ POVRCH ss ssss ss sssss sss sss

BLÁTO, MOKRÝ POVRCH sss ss sss sss sss sss

PŘEBĚH POTOKŮ sss sss sss sss ssss sss

STABILITA PŘI DOŠLAPU sss ssss ssss sss sss ssss

TLUMENÍ ssss ssss ssss sssss ss ssss

DYNAMIKA ODRAZU ss sss sss sss ss sss

KOMFORT NOHY V BOTĚ sss ssss ssss ssss sss ssss

ŠNĚROVÁNÍ ss ssss sss ssss sss ssss

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ ssss sss ssss sss ssss sss

CELKOVÉ HODNOCENÍ (%) 81 89 86 94 83 92
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TIP  
REDAKCE

~~~ 
Horské cesty, 

dlouhé vzdále-
nosti, pohodové 

tempo

89 %

TIP  
REDAKCE

~~~ 
Všechny povrchy, 

dlouhé vzdále-
nosti, svižnější 

tempo

94 %

Vyvážené spojení odolnosti a  poho-
dlnosti. Lehce snížený drop navyšuje 
stabilitu došlapu. Nízké gripy podráž-
ky zvládají dobře většinu povrchů. Tlu-
mící pěna je poměrně měkká. Došlap 
je tak pohodlný i  na tvrdším povrchu 
nebo při velmi dlouhém běhu. Skvě-
le propracovaná je vnitřní stélka. Je-
jí gumové okraje nezpůsobují oděrky 
ani při velmi dlouhém běhu. Caldorada 
jsou celkově velmi pohodlná – rovnou 
z  krabice mohou vyrazit na opravdu 
dlouhé proběhnutí. Svršek dostateč-
ně odolává pronikání nečistot dovnitř. 
Chválíme extra široké tkaničky.

POŘADÍ V TESTU: 3.

+ pohodlné tlumení

+ šněrování

- odraz na velmi měkkém podkladu

- neobratnost v sebězích

COLUMBIA MONTRAIL CALDORADO II

Challenger zaujal zejména pohodlím, 
navíc ve spojení s velmi nízkou hmot-
ností. Univerzální podrážka je použi-
telná pro všechny povrchy, včetně as-
faltu. Přes vyšší podrážku je došlap 
pocitově velmi stabilní. Překvapivě 
dobrá dynamika (při výšce podrážky) 
dovoluje svižnější až závodní tempo 
běhu. Svršek je dobře prodyšný, po 
promočení rychle osychá. Skvělé jsou 
ploché a  pružnější tkaničky. Pro po-
hodlné a přesto pevné šněrování jako 
stvořené. Vyzdvihujeme celkový kom-
fort a příjemný pocit z běhu.

POŘADÍ V TESTU: 1.

+ univerzálnost použití

+ celková pohodlnost nošení

- méně prostorná prstová část

HOKA ONE ONE CHALLENGER ATR 3

TIP  
REDAKCE

~~~ 
Technický terén, 
střední až dlouhé 
vzdálenosti, sviž-

nější tempo

92 %

v i t e z

Pohodlná trailová bota s  praktickým 
integrovaným návlekem zamezují-
cím vniknutí nečistot dovnitř. Svršek 
je propustný, zároveň ale také rych-
leschnoucí. Podrážka s dobrým zábě-
rem na tvrdém i měkčím povrchu se 

skvěle vybalancovaným pomě-
rem dynamiky odrazu a tlume-
ní. Pohodlná pro velmi dlouhé 
běhy, přitom ne příliš měkká 
pro rychlé tempo běhu. Není 

to vyloženě závodní bota, přes-
to nás bavilo rychlé tempo, přede-

vším při sbíhání technických pasá-
ží. Z boty cítíte jistotu a pevné spojení 
s nohou.

POŘADÍ V TESTU: 2.

+ pevné ukotvení nohy v botě

+ povedený design

- rychlošněrování nevyhovuje 
každému

- vyšší cena

SALOMON XA ENDURO
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TIP  
REDAKCE

~~~ 
Náročnější terén, 
střední vzdále-
nost, pohodové 

tempo

81 %

TIP  
REDAKCE

~~~ 
Technický terén, 
dlouhé vzdále-

nosti, pohodové 
tempo

86 %

Odolná bota do náročnějšího terénu. 
Vyšší hmotnost kompenzuje vysoká 
ochrana chodidla. Zejména na kame-
nitých úsecích a  výbězích do volného 
terénu, především na špičce boty. Pro 
tvrdost podrážky a celkovou tuhost se 
hodí zejména pro střední až pomalej-
ší tempo běhu. Chvíli trvá, než si no-
ha vytvaruje poměrně tenké a  tvrdší 
polstrování. Tenký jazyk je překvapi-
vě pohodlný i při razantnějším utaže-
ní tkaniček. Svršek boty díky pevnému 
a odolnému materiálu jednovrstvé sí-
ťoviny vykazuje vysokou odolnost.

POŘADÍ V TESTU: 6.

+ odolný svršek

+ jistota odrazu na většině povrchů

- tenké a nepružné tkaničky

- slabší polstrování

ADIDAS TERREX AGRAVIC

Dynafit Feline Ultra je pohodlná, stabil-
ní bota určená na dlouhé závody a hor-
ské ultramaratony. Dobrá volba na zá-
vody typu B7. Jako tréninkovou botu 
doporučujeme spíše těžším běžcům 
na delší, víkendové výběhy. Bota vy-
padá robustně, ale poskytuje dobrou 
zpětnou vazbu a poradí si také s tech-
nicky náročnějším terénem. Postrádali 
jsme kapsičku na rychlostahovací šně-
rovadlo.

POŘADÍ V TESTU: 4.

+ pohodlí

+ stabilita

- chybí kapsička na šněrování

DYNAFIT MS FELINE ULTRA

TIP  
REDAKCE

~~~ 
Střídání povrchů, 

střední vzdále-
nosti, rovnoměr-

né tempo

83 %

Robustnější trailová bota s  odolným 
svrškem a vysoce univerzální podráž-
kou. Svršek si i bez membrány poradí 
s mokrou trávou nebo kaluží. Podráž-

ka má výborný záběr na tvrdém 
i měkčím povrchu. Šněrování 
je díky plochým tkaničkám 
a slušně polstrovanému ja-
zyku velmi pohodlné. Prak-
tická je kapsička na jazyku 
k uchycení zavázaných tka-

niček. Oceňovali jsme gripy 
a  tlumení pod patou při nároč-

ných sebězích. Pohodlnosti přispívá 
prostorná prstová část. Fixační pás-
ky kolem nártu navazují na šněrování 
a pevně ukotví nohu v botě.

POŘADÍ V TESTU: 5.

+ univerzálnost podrážky

+ celková odolnost boty

- vyšší hmotnost

- pocitově tvrdší tlumení

JOMA TK OLIMPO 708
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ros, vrchy, trail, ultra-
trail, skyrunning, sky-
maraton… Pokud stojíte 
na začátku běhání, mu-
sí vám tyto pojmy znít 
vzdáleně, možná ta jem- 
ně, každopádně si však 

asi nedovedete představit, jak se na 
ten který běh vybavit. Nezoufejte, tre-
fit „správnou“ botu na trénink či závod 
mimo cesty je kumšt hodný mistra, 
a podobné problémy tudíž řeší i velmi 

Jak se správně obout 
mimo cesty?

TEXT i JOSEF SMETANA

K
zkušení borci. Definovat trail není jed-
noduché. Původně to byly všechny bě-
hy mimo cestu. Ty se následně začaly 
dělit na krosy (krátké běhy) a ultratra-
ily (desítky kilometrů běhu). Společ-
né měly přírodu, odlišovaly se délkou 
a podle toho se výrobci snažili též jinak 
koncipovat běžeckou botu. Pak se však 
tyto odnože začaly míchat a  prolínat 
a  vznikl chaos nejen terminologický, 
ale též obuvnický. Každopádně to, co 
dělá trail trailem, je střídání různých po-

vrchů. V horách vyběhnete po měkkém 
jehličí a  běžíte až ke skalnatým vrchol-
kům. Ve městě vybíháte z domu po as-
faltu, pak vás ale čekají stezky a pěšiny. 
Roste i obliba trailových závodů – krat-
ších i těch velmi, velmi dlouhých. A trail 
– původem jednoznačně přírodní zále-
žitost – už proniká i do ulic měst záslu-
hou tzv. city trailů.

Je jedno, jestli běžíte pět nebo pade-
sát kilometrů. Při trailech je podstatná 
pestrost. Co bude za příští zatáčkou? 

BĚHEJ.COM46 ČERVENEC • 2017
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INZERCE HAVLÍČKOBRODSKÝ PŮLMARATON

Kamenitý seběh, nebo prudký kopec 
po trávě? V tom je jedno z kouzel trai-
lových běhů. Abyste si je vychutnali co 
možná nejvíc, radíme postupně zkou-
šet odpovídající modely bot.

Nejlepší trailové boty nikde extrém-
ně nevyčnívají. Jejich největší před-
ností je univerzálnost. Musí si umět 
poradit s  ostrými kameny, sypkým 
podkladem v  sebězích, ale i  s  kořeny 
a  nerovnostmi v  lesních úsecích nebo 
třeba i asfaltem. Navíc dobře odolávat 
vlhkosti a  pronikání nečistot dovnitř 
boty. S mokrem a špínou se při trailech 
zkrátka počítá. Nejen na horách, kde 
bývá počasí nevyzpytatelné.

S jistotou a pohodlně se běžci chtě-
jí pohybovat v každé situaci. Ne každá 
bota je ale dostatečně univerzální, aby 
zvládla vše. Některé modely jsou skvě-

lé na jednom z povrchů, jinde však vý-
razně ztrácí. Vybírat botu na konkrét-
ní povrch? To při trailovém běhu bývá 
oříšek. Nejen letní horské traily, ale 
i  každodenní běhání po lesních stez-
kách kousek za městem vyžaduje od 
boty „slušnou práci“ na více typech 
povrchů.

Při výběru té správné boty rozho-
duje také rychlost běhu. Závoďákům 
a  vyběhaným běžcům vyhovuje bota 
s dobrou dynamikou. Bota, která i v te-
rénu popohání vpřed. Když má navíc 
ještě nízkou hmotnost a  je pohodlná, 
pak radost z běhu přerůstá v nadšení. 
Běžet rychle v terénu je prostě skvělé!

Běh však není jen o rychlosti. Pokud 
dáváte přednost pohodlí, pak zvolte 
botu s pevnou, širší podrážkou. Ideál-
ně v kombinaci s kvalitním tlumením. 

Je to sotva pár let, kdy výrobní koncept 
s  označením minimalismus doplnil 
i opak – maximalismus. Boty s několi-
ka centimetry „gumy“ pod patou jsou 
vhodné hlavně pro hodně dlouhé, po-
malejší běhy. Těžší běžci je využijí i na 
kratší výběhy.

Zmíněný koncept minimalismu, 
kde má bota nízkým sklon od paty ke 
špičce, je lehká a má jen opravdu ten-
kou podrážku, pak „sedí“ běžcům, 
kteří si chtějí terén co nejvíce „osa-
hat“, prožít. Vnímat terén každým 
krokem je skvělá masáž chodidel, jen 
pozor na postupné navyšování kilome-
tráže. Noha si na „plnou“ práci všech 
svých svalíčků zvyká jen zvolna a kaž-
dé náhlé přetížení se rychle projeví bo-
lestí až zraněním! B

Hlavní závod, štafetové a dětské závody 

Doprovodný program pro děti i dospělé 

Registrace otevřena

Startujeme 23. září 2017

www.hbpulmaraton.cz
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