
 DANIEL ORÁLEK  * 1970,  MORAVSKÁ SLAVIA BRNO

„Tak jsem přežil další běžecký rok. Ne! Správnější je napsat, že mám za sebou další úspěšný běžecký  
rok. Jedinou vadou na kráse je, že jsem zase o rok starší. Čas se totiž doběhnout nenechá. Je pro mě  
vynikající zprávou, že se stále dokáži zlepšovat a to ne jenom v ultramaratonu, ale i maratonech. Ono  
to podle mě spolu úzce souvisí. Pokud chci dobře běžet 100 km, tak se musím zlepšit na maraton a na  
rychlý maraton musím běžet kvalitní ½ maraton a k tomu musím umět slušnou desítku.“

Je  zván  na  ultrazávody  po  celém  světě,  ale  často  ho  potkáte  i  na  přespoláku  místního 
významu. Zpravidla doběhne s náskokem první a není vůbec neobvyklé, že ihned vytáhne z 
brašny foťák, aby potěšil fotkou své běžecké kamarády. Nelze ho přehlédnout už na startu: 
patří mezi nejvyšší (190 cm), nejhubenější (69 kg), má nejdelší vlasy (asi 50 cm), nosívá 
bílé rukavičky a provází ho pes Čip.
Běhat začal v jedenácti a nebyl zařazen do státem organizované přípravy (neplnil tabulkové 
předpoklady pro růst a sílu). V roce 1989 poprvé startoval na 10 km v čase 30:34. Vzápětí na 
ME juniorů zaběhl 30:13,03 (tehdy československý juniorský rekord).Po létech atletického 
běhaní, kdy udržoval vysoký standard úrovně, našel novou výzvu v ultramaratónských bězích. 
Nyní svou přípravu zaměřuje výhradně na ultramaratón, ale přitom nadále úspěšně startuje na 
závodech od pěti kilometrů po maratón. Několikrát suverénně zvítězil v anketě o nejlepšího 
českého vytrvalce, stále přidává nové osobáky a zůstává kamarádem běžcem, který ochotně 
každému poskytne radu. 
Pozornost médií poutají zejména jeho vynikající výkony na nejtěžších ultra závodech planety. 
Jako první  Čech dokončil  v roce 2010 Badwater  Ultramaraton (závod se startem v Death 
Valley po 217 km (135 miles) končí pod horou Mt. Whitney (stoupání 4000 m v teplotách až 
55°C  ve  stínu!!)  a  v roce  2011  doběhl  pátý  na  Spartathlonu,  když  porci  246 kilometrů 
s celkovým převýšením 1 500 metrů dokázal uběhnout za 26 hodin a 40 minut.

Úspěchy v roce 2011: mistr  republiky v běhu na 100 km časem 6:54:50 a mistr republiky 
v běhu na 24 km. Vítěz maratónu v pražské Stromovce v osobním rekordu 2:26:58. Dvanáctý 
na  MS v běhu na 100 km  (Winschoten), mistr republiky v ultratrailu (Silva Nortica Run).
Osobní rekordy: 3000 m: 8:10:72 (1992), 5000 m: 14:34,92 (1990), 10 km: 29:50,3 (1994), 
hodinovka: 18840 m (2006), 1/2maraton: 1:04:33 (1994), maraton: 2:26:58 (2011), 50 km: 
2:58:40 (2009), 100 km: 6:54:50 (2011), 6 hodin: 86,716 km (2010), 12 hodin: 131,270 km 
(2006), 24 hodin: 223,990 km (2011), 48 hodin: 366,872 km (2009). 

I při všestranně náročném tréninku pracuje jako inženýr programátor a stíhá i správu stránek 
České asociace ultramaratonu. 


