
Maratón v Dubaji 

 

Ahoj všichni, tak je splněno a zaběhnutý i druhý "arabský" maraton během jednoho týdne. 

Hned ve st. 23. 1. 2019 po příletu do Dubaje a ubytování jsme odpoledne zajeli do Jumeirah 

Beach Hotel (leží hned vedle Burj Al Arab hotelu), kde bylo maratonské expo. 

Musím přiznat, že dubajské expo pro mne bylo větším zklamáním, než to ománské. Asi už jsme 

moc zmlsaní tím pražským, kde i když přistanete v Praze klidně bez věcí (a to nepíšu proto, že 

by mi třeba Aeroflot dvakrát ze dvou letů s nimi nepřivezl bágly:-):-)), tak na maratonském 

expu se znovu kompletně vybavíte nejen na maraton, ale i na mraky jiných sportů, cestování, 

volný čas, strava, zdravá výživa.... Že nic takového nebude v Ománu? Dobrá. Ale v Dubaji, 

která chce být ve všem vždycky nejlepší? 

Expo bylo umístěné v konferenčním centru v přízemí hotelu, plochou zabíralo asi tak rozlohu 

nafukovačky na SKP v Budějicích a bylo v něm toto (dobře se to pamatuje, protože toho moc 

nebylo:-)): 

- výdej startovních čísel v obálkách, ani spínací špendlíky tady k tomu ale nedávali 

- výdej triček a igelitových pytlů (batohů) 

- jeden stánek s energet. nápoji 

- jeden stánek s proteiny 

Za jediné pozitivum bych považoval, že pokud jste chtěli, tak vám na tričko zadarmo nažehlili 

jméno, přezdívku, číslici, uměli i pomlčky, zavináč....max. 8 znaků. Hotovo bylo během 

15 minut, ženy, které měly světle zelená trička, dostaly jmenovku černě, chlapi fasovali tmavě 

fialová trička, tak to měli bíle. Stejně tak jsme zvyklí, že na expu je dobrých 15, možná 20 

stánků s maratony z jiných zemí, od Ukrajiny po Barcelonu, od Dánska po Athény. Tady? NIC. 

Resp. jeden jediný stánek, a z toho jsem šel do kolen....byl to stánek běloruského půlmaratonu 

v Minsku, který se poběží v září 2019 (účast asi 40.000 běžců). Jinak vůbec žádný jiný stánek. 

Jen tak pro zajímavost jsem se ještě zeptal na sprchy po závodě. Odpověď stejná, jako v 

Muscatu: "No, sorry mister, we don´t have":-). 

Ve čtvrtek byla v plánu jenom volně prohlídka města, zavodňování, doplnění sacharidů, ale 

člověk míní a Alláh mění:-). Čtvrteční ráno jsem začal rozmluvou se záchodovou mísou. Žádné 

hluboké myšlenky to nebyly a ani se mi "vyzpovídáním" moc neulevilo. Zřejmě místní varianta 

faraonovy pomsty. Nějaká šejkovo pomsta nebo jedovatá velbloudí slina. 

Upravil jsem si proto program: 

a) snídaně - žádná (ta vyhozená se nepočítá) 

b) oběd - vynechaný 

c) odpolední svačinka - jedna suchá houstička a později odpoledne jedny malé suché neslané 

hranolky  

d) večeře - čokoládový muffin 

Za celý den 2 půllitrovky vody a půllitrovka coly plus dva čaje....prostě ideální předstartovní 

příprava:-). 



 

Jak by řekl Jiří Macháček v jedné nejmenované české klasice, všechno se proti nám spiklo:-). 

V 11 večer jsem uléhal s horečkou a paralenem s tím, že ráno ve 4:40, až zazvoní budík, se na 

to nejspíš vys......Nicméně v noci jsem se dvakrát zpotil jak závodní velbloud a převlékal trička 

skoro tak často, jako Míra Šimek loni na 24 hodinovce na Kladně (promiň, já si musel rýpnout:-

)), takže "krásně" vyspanej sem se ve 4:45 vymotal z postele. Kupodivu mi bylo pocitově lépe, 

takže vědom si toho, co by mi řekl každý lékař (já vím, Dane, já vím:-))....jsem se šel oblíct na 

start. 

Start byl v pátek 25.1.2019 v 6:00 pro Ellite skupinu (mimochodem, nějaký Tamire Molla z 

Etiopie zaběhnul ten den neuvěřitelný čas 2:03:34, čímž překonal místní rekord trati a zároveň 

je to asi 6 nejlepší čas na světě!!), ostatní plebs startoval v 7:00, abychom se na trati nekřížili. 

Startovalo se od Dubai Police Academy (kousek od Burj Al Arab) a trať byla celkem 

jednoduchá. Po pár stech metrech jste zabočili doleva, běželi 6 km rovně po uzavřené 3 proudé 

dálnici, tam se otočili, po druhé straně běželi zpět 6 km ke startu, udělali malou vlnovku, abyste 

se dostali na Jumeirah Beach Road a běželi pro změnu 7 km absolutně rovně. Na 19. km jste se 

opět otočili zpět a běželi směrem ke startu. Zde byla další otáčka (mezi 26. a 27. km) a kdo se 

sem nedokázal dostat za 4 hodiny, toho už pořadatelé nepustili pokračovat (celkový limit byl 

max. 6 hodin). Od 27. km opět po již známé Jumeirah Beach Road 7 km rovně na otáčku na 34. 

km a 7 km zpět k cíli. Pak už jen zabočení a poslední km do cíle. Trať je to tedy nudná (když 

nepočítám, že běžíte 6x kolem Burj Al Arabu), ale široká a rychlá, Garminy mi ukázaly na celé 

trati převýšení pouhých 5 metrů. 

Já začal opatrně, vědom si ještě pořád trochu žaludku na vodě, a v tempu 5:40-5:46 jsem bez 

problémů vydržel do 27. km. Pomohlo i to, že oproti Ománu tady bylo (na místní poměry) 

chladné ráno. Znamená to, že Evropani stáli v pohodě v tričku a kraťasech a cítili jsme před 

rozběhnutím se mírný chlad, místní samozřejmě dlouhá trika, dvě trika nebo dokonce 

šustákovky či mikiny a kulíšky na hlavě. Zlomilo se to na 27. km, kdy se konečně slunce 

probojovalo skrz mraky a připomnělo nám, že ač leden, umí i tady pěkně potrápit. 

Do 34. km jsem to ještě držel pod 6 minut na km, ale pak už se nedalo a zpomalil jsem na 

nějakých 6:10 a měl problém už do sebe dostat i vodu, žaludek stávkoval. 

Nakonec se mi povedlo zaběhnout za 4:12:46, což stačilo na 750. místo celkově, 656. mezi 

muži a tuším 119. ve své věkové kategorii. 

Podle výsledků na webu doběhlo 2283 běžců (maraton, jinak 4 km a 10 km závod běželo dalších 

asi 40.000 běžčů). 

Co rozhodně bylo super, že oproti Muscatu zde občerstvovačky byly po 2,5 km hned od startu. 

Do 10. km jenom voda, ale pak se přidal i jonťák, pomeranče, mandarinky, banánky, sušenky, 

čokoláda a na jedné občerstvovačce dokonce i gumové medvídky:-)). Voda byla v lahvičkách, 

takže jste si jim mohli vzít s sebou, nicméně dobrovolníci na občerstvovačkách byli dobře 

proškoleni a lahvičky podávali s již povoleným uzávěrem, takže jste se zpocenýma rukama 

nemuseli trápit s otvíráním víčka. Stejně tak byli skvělí v tom, že v druhé polovině závodu, 

když už se pole roztrhalo a natáhlo a na občerstvovačkách nebyl takový přetlak, tak pokud jste 

chtěli, podali vám pití i z druhé strany silnice (občerstvovačky nebyly přesně proti sobě, což 

bylo dobře) přes středový pás a plot, který tam na té tříproudovce mají. A na 37. nebo 38. km 



stál borec, který evidentně nepatřil k ofiko refresment pointům, ale stál tu a do kalíšků naléval 

běžcům ledovou colu....za což mu patří můj neskonalý dík, protože v tu dobu už jsem vodu 

nemohl ani vidět. 

 

I ostatní zajištění tu fungovalo perfektně, všude křižovatky hlídala Dubai Police a na trati 

připraveny ambulance, lékaři na kolech, motorkách a dokonce v takovém futuristickém elektro 

vozítku, které s dvoučlennou posádkou neustále kroužilo kolem nás (na té tříproudovce většina 

stejně už běžela v jednom pruhu podle toho, kde byla občerstvovačka, případně kousek stínu 

od vyšších budov, takže místa bylo dost) a každý si ho mohl stopnout a říct si o náplasti, hořčíky, 

případně chladivý gel na lýtka a stehna. 

Za jediné nezvládnuté bych považoval vyzvedávání batohů po doběhu. Sice kamion měli 

maratonci samostatnej, oddělenej od závodníků, kteří startovali v 8 hodin na 10 km nebo ještě 

později na 4 km běh, ale ty byli v řadě hned za ním, a navíc to celé bylo volně přístupné 

veřejnosti, takže po doběhu se probít asi 500 m proti davu (většinou těchto kratších běžců a 

jejich rodinných příslušníků, protože tyto kratší tratě běželi převážně místní) bylo trošku o 

nervy. 

Ale jinak zážitek super a pokud sem někdy v lednu budete mít cestu, tak určitě doporučuju, trať 

je to fakt rovná a rychlá. Jediná loterie je to počasí:-). 

Honza 

PS: pokud poběžíte fakt dobře, tak price money pro prvního byla tuším 100.000,- USD....holt 

trošku jiná liga než Praha:-). 

 

 


