
 

ČAU – Česká asociace ultramaratónců ● občanské sdružení ● Mutěnická 6, 628 00 Brno, Česká republika 
IČ 68688270 ● č.ú. 236164722/0300 

mum@ultracau.cz ● web: ultracau.cz , mum.ultracau.cz , tmmtr.ultracau.cz 
 

 

 

Projekt MUM 2012 - informace o přípravě 20. ročníku 

 

 

1. MUM – mezinárodní Moravský ultramaratón – 7 Days Race 

Moravský UltraMaraton je mezinárodní běžecký etapový závod na 301 km, zahrnující sedm 

maratónských etap v sedmi po sobě následujících dnech. Je to nejdelší a nejtěžší běžecký etapový 

závod, pořádaný na území České republiky, který je jedinečný i v měřítku střední Evropy. 

Všechny etapy probíhájí náročným členitým „přírodním“ terénem, vesměs po turistických trasách 

v kouzelném prostředí Hornosvratecké vrchoviny. Centrem konání ojedinělé běžecké „tour“ je od roku 

2004 městys Lomnice (u Tišnova, 25 km severozápadně od Brna), startovními místy jednotlivých etap 

jsou Lomnice, Boskovice, Vranov, Olešnice, Tišnov a Bystřice nad Pernštejnem. Závodu se pravidelně 

účastní běžci ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska, Německa, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Nizozemí, 

Polska, Švýcarska, Velké Británie a USA.  

Ve dnech 1. až 7. července 2012 se uskuteční jubilejní 20. ročník této ojedinělé běžecké tour , kterou 

založil a v předchozích letech organizoval úspěšný ultramaratonec Tomáš Rusek, v posledních letech 

závod zastřešuje ČAU -  Česká asociace ultramaratonců (více informací na ultracau.cz ), organizaci 

zajišťuje organizační výbor pod vedením Ivo Šikuly, členem výboru je mimo jiné mezinárodně známý 

brněnský ultramaratonec Daniel Orálek, úspěšný účastník nejnáročnějších světových ultramaratónů 

(2010 Bad Water USA, 2011 Spartathlon  Řecko a podobně). 

 

2. Výchozí předpoklady pro pořádání 20. Ročníku MUM 

 

 

a. Historické skutečnosti 

 

Uplynulých 19 ročníků Moravského ultramaratónu prokázalo životaschopnost závodu, celkem se ho 

zůčastnilo více než 700 startujících. V posledních ročnících je patrný rostoucí zájem běžců o start 

v jednotlivých maratónských etapách, bez ambice absolvování celé tour. Přehled historické účasti je 

dokumentován v následujícím grafu. 
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b. Budoucí potenciál MUM - analýza 

 

Silné stránky závodu vytvářející budoucí potenciál lze objektivně podložit historickými skutečnostmi:   

a) MUM je ojedinělá (ultra)-běžecká tour nejen v celorepublikovém, ale i v evropském měřítku   
b) MUM vytvořil bohatou historii předchozích 19 ročníků 
c) MUM je pořádán v příhodné přírodní lokalitě Hornosvratecké vrchoviny, představující atraktivní 

prostředí pro návštěvníky a umožňující organizačně a technicky optimální variabilitu trasování 
jednotlivých etap 

d) MUM disponuje optimálním zázemím v Lomnici, se snadnou dostupností pro domácí i 
zahraniční účastníky 

e) MUM je organizován zkušeným týmem organizátorů, disponujícím organizačním know how 
 
Příležitosti, které mohou přispět k dalšímu rozvoji závodu lze identifikovat následně:  
 

a) Zvýšení počtu účastníků využitím trendu nárůstu zájmu o běhání jako formy aktivního způsobu 
trávení volného času 

b) Zvýšení počtu účastníků využitím trendu rostoucího počtu „individuálních“ účastníků 
neabsolvujících celou tour 

c) Zdůraznění statutu vskutku mezinárodního závodu zvýšením počtu zahraničních účastníků 
(Slovensko, Polsko, Německo) 

d) Účinná propagace Jihomoravského kraje, přírodní lokality Hornosvratecké vrchoviny, městyse 
Lomnice, jednotlivých startovních míst v Boskovicích, Vranově, Olešnici, Tišnově, Bystřici nad 
Pernštejnem  

e) Účinná prezentace aktivního způsobu trávení volného času, běhání a ultraběhání 
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3. Cíle organizátorů MUM pro rok 2012 

Cíle organizátorů týkající se uspořádání 20. ročník MUM vycházející z provedené analýzy jsou 
následující: 
 

1) Navázat na tradici předchozích ročníků a z hlediska startujících hladce a organizačně 
bezproblémově uskutečnit jubilejní 20. ročník 

2) Finančně zabezpečit uspořádání závodů s výsledným vyrovnaným rozpočtem  
3) Výrazně navýšit celkový počet startujících jak z tuzemska, tak ze zahraničí, všem účastníkům 

zajistit očekávaný servis   
 

Pro splnění uvedených cílů, v zájmu zužitkování identifikovaných příležitostí je nezbytné při přípravě 20. 
ročníku MUM soustředit pozornost na následující oblasti:  
 

a) Finanční zabezpečení závodu, navýšení a stabilizace rozpočtu  
b) Organizační zajištění závodu s navýšeným počtem startujících 
c) Mediální publicita v tuzemsku a zahraničí  

 
 

4. Zabezpečení 20. ročníku MUM 
 

a. Finanční zabezpečení 
 

Velikostí finančního budgetu je MUM nízkorozpočtovou akcí, která svoje výdaje kryje pouze z příjmu ve 

formě startovného hrazeného jednotlivými účastníky. Snahou organizátorů je nabídnout očekávanému 

vyššímu počtu startujících standardní servis na úrovni srovnatelné s obdobnými akcemi pořádanými 

v tuzemsku i zahraničí. V zájmu zajištění a zkvalitnění standardního servisu všem účastníkům je nezbytné 

navýšení rozpočtu a získání finančních prostředků i z jiných zdrojů, než ze startovného (sponzoring, 

dotace, podpora). S potenciálními partnery bude projednán zájem organizátorů o poskytnutí záštity nad 

konáním celé akce, případně jednotlivých etap a další možnosti účinné prezentace v době před a při 

konání závodu. Organizační tým standarně zajišťuje pořádání akce bez nároku na odměnu.   
 

b. Organizační zabezpečení 
 

Organizační tým pracuje v dlouhodobě stabilním složení v počtu okolo 20 osob. Jubilejní 20. ročník je 

připravován s ročním předstihem.  Pro účastníky v době konání závodu jsou zajišťovány následující 

služby a činnosti: 
 

 ubytování po celou dobu konání závodu  

 celodenní stravování 

 přesuny účastníků na místa startu 

 vytyčení a označení jednotlivých etap 

 zřízení a provoz šesti občerstvovacích stanic v každé etapě 

 měření časů účastníků  

 veškerou související logistiku 

 vyhlášení výsledků 

 fotodokumentace v každé etapě 

 společenský program pro účastníky 
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Pro podporu vytyčených cílů organizátoři připravili následující novinky: 
 

1) vyhlášení vítězů a výsledků jednotlivých etap, podporující navýšení počtu účastníků individuálně 

absolvující jednotlivé etapy, bez ambicí absolvovat všechny etapy  

2) vyhlášení Mini MUM - 3 Run, soutěže hodnotící souhrnný výsledek dosažený v 1., 5. a 7. etapě, 

která opět podporuje navýšení počtu především domácích účastníků, absolvujících tyto 

konkrétní etapy ve dnech pracovního volna a bez ambicí absolvovat všechny etapy 
 

c. Marketinové zabezpečení 
 

V zájmu zvýšení publicity MUM a snahy o zajištění významného mezinárodního setkání běžců při konání 

20. ročníku bylo provedeno marketingové zabezpečení akce: 
 

 byla získána podpora Jihomoravského kraje a osobní záštita pana Ing. Stanislava Juránka, 

náměstka hejtmana Jihomoravského kraje 

 byl spuštěn web závodu (mum.ultracau.cz) v českém, anglickém a německém jazyce  

 byly vytvořeny propozice ve více jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, polština) 

 bylo spuštěno přijímání a potvrzování přihlášek prostřednictvím webu MUM a byly získány první 

přihlášky účastníků (k dnešnímu datu je přihlášeno již více účastníků něž vloni) 

 byla vydány a zveřejněny tisková informace, rozhovory 

 MUM jako celek i jeho jednotlivé etapy byly zařazen do termínové listiny běžeckých závodů na 

rok 2012 
 

Nad rámec uvedeného bude následně zajištěna: 
 

 prezentace závodu na tuzemských a zahraničních serverech  

 prezentace závodu při tuzemských a zahraničních závodech 

 prezentace závodu vybraným subjektům v tuzemsku a zahraničí 

 prezentace v médiích 
 

 

5. Závěr 
 

Uvedené informace stručně přibližují přípravu jubilejního ročníku Moravského ultramaratónu a záměr 

organizátorů o zvýšení významu a prestiže této ojedinělé sportovní akce. Podrobnější a aktuální 

informace uvádíme na webu závodu.  

 

  

Za organizační výbor MUM 2012, dne 19. dubna 2012 : 

 

 

  

 

Jiří Bezrouk   

člen výboru 

Česká asociace ultramaratónců   


