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NĚKDo DoJEDE,
vĚIš|NA VzDÁ

LoudónÍ českou kíoj nou
]e zóVod no horských

ko ech Letos se ho
zÚčostn |o 58 muŽů

o 3 Ženy, V imitu do cí e
pr jelo l4 zÓVodníků'

Troso rněři|o 79ó ki|ometíů,
čosový lim tje l24 hodin'

lýú] počet nojeÍých
ki|ametÍŮ| 472

prevýšenÍ ó 779
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Lze přeŽít extémní
cykIistický ZÓVod
LoudÓní českou

krojinou? Lze,
ole nezv|Ódne

to koŽdý. Letošní
ročník novíc

zpestřiIy povodně'



eŽín. !řenrýšlinr' kte
rou část těla nccÍin'
BřiŠka na chodidlech
Peke]ně PJli' Noh-v
jsou PokÍylé modři
nanri a nanoŽíré. Za
dekjakbysúet I n'ce'

iýIodiin-v má'n nJ článcich P6
tt], i podjednín n€hteň' Na lok
tedl. Je jich 74' Ale téŽko řict'
PřekrÝvajise' jen bárv. ukazu.
je' že kaŽdj ý2nikla jiný dor ' Pii
jjn.Dr pádú na kolo, ko]a na mč'
mč i kolá' Při nakoPnutikolem'
Pii nakopnuti kola ' Proýě jindI

Je útcrý' Před Pár hodina'
nri' vc dvé hodiDy ráDo' Pro mČ

skončilo Lo!dáni českou kraji.
nou' nejextléInnějŠi zá\'od ces
ké r€Publikyni lrolský.h kolech'
osmŘPadesát nluŽú a tii ženyse
v něm pokusilizdo|al nc2dola
telné a přeŽít nepiežitelné' Ájá
sť pokusim poPsat nePoPsatťlné'

TRASA JE TAJNÁ
Závod 7ačal nrinulou stiedu
v deset lrodin v noci' sál boý
Pody ve vcsc]i nad Moraýou bi
nacpaný všech 6l louda]'i sin'
Postupně Pi€birá1o Ďapy' pod1e

kterýchjsme ý ně1i řid't' Áždo
sud bi']a trasa ta]nj' ! o ý.ltu se

Ličastnici do2!édé1i před ch!il.
kou - Pod]e toho' Že zde 5 ninri
zastavi] autobus' Patříto k 7ávo

'du' nikdo taklemd Šanci PiiPra
vit sc na to' co ho čeká'

I P.Óto je iato akce extremni'
Trasa do PÓslednichvi]e tajDá'

startuje se v nocia jed€ sc lcr.
nen obvykle zcela nesjizdnýn'
Lďos ie trisd delšíncž kdy dií
ve' ]v1ěři79ó kiknncLrú' převý
šenidosahuje la ]00 vilkoyých
netrů' Letos je také fuokřejšj'
vede podélřek' které se vy]éyají
, koryt' ZáleŽíjen na čase' kd)'
kňistu dojedete' jcsdi seblodi
le vodou' nebo užjen bahDem'
2.nechaném Polodni' Á p.kten
lijDit' Do cílcb)ýe t mělidostat
do l24hodin, Lelošekbyl Dejtěž.

ši v šeýileté historii 2ávod!'
Do cíle kr stih1o.1o lnnitU ČtI

stieda, scdín nr kole' Ne
v sedle, Nékde !á ráDn'. P!ta-
lnl laPiťná o nrokrou sliálu
Podc nrno! je uŽ jeD dvoumct
rovÍ sťšup. poýodňovÝtri lijí
|(}" 7áRjbo!dn:1 Jih hva ' Kolo n]á

tcndcDci u]iŽdél d nohy k]ou7at
Čckánr ná Pon)o.' bez níb)th
ut{)pilx sebe Debo kolo. A to by

.'!raa
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bylo druhý den závodu nemilé'
Pomoc při.há7í' kouPat se ne
budu' 

',Tohleje 
nrčitě teD úsek.

o kterém organiŽátoii Psali' Že je
Ófr ciálně Desji,dný Žd mokra ne
schůd nii. řikám jeden ze syi'ch
Óejvčtšich omylů tohoto týdne.

'lbmuto popisu odPovidají
ce1é následujici dva dny. Údol]
Jihlavy a Rokytky. Deset met
rů jizd,v, deset netrů Př€náŠeni
ko1á pt,cs sPadlé stromy nebo ka.
ňeny' Nčkdo řikávtip ''lrénoval
jsem s tin ko1en snad vše.hno'
jen ne vŽPirání..' Přehodit ko1o

Přes strom' kterýje ni do pasu'
je nepřekonateinou překážkou'
Už kmenyPo kolenajso! k.izo.
vé' Kolo dvaDáctkilo' nosičsba.
tohem odhadefu čtyři kila' bah
no kilo. Já 57 ki]o a délši bátoh
oa zádech dálši čtyiikil6' Nutit.
Děkoho nést řetinu v]astni váhy
déle neŽ den b}'nrělo býttrestné'

REGISTRACE
Závod vlmyslťI Milan silný
nebo1i Milča' Přečet]si knÍŽku
bikera Iana Kopky' který sjíŽdi
podobné závody ve světě' A za
touŽilto proŽit, Protože u náslic
Podobného n€existovalo' jeden
si s kamarádem ČéPou neboli
vác]avem cePičkÓu zaloŽil'

,,V roce 2007jsnre zorganizo
vali akci pod názvem Extrém
nizávod' D]ouhý byl ó00 kilo
ňetrů a Přihlásili se Pouze dva
boÍ.i' takŽe se ani neodstarto
válo,. vylráví Milči. ''v roce
2008Fme to zkusili Žnovu Pod
rofuantickým názven Loudá
níčeskou krajinoú. T.asa byla
dlÓuhá 480 kilometÍů a Přihlá
silo Še Patnáct lidi' Á pakto Šlo
rok co Íok' zájen sevždy Ždvoj'
násobil' áž do dDešniho ročni.
ku' kdyjsne evidovati přes l10

Změnil sejen názeÝ Extrém.
nost ne' "Délka Loudáni bývá

'nezi 
600-800 kilometry' buď

tedy Připraven tlačit nebo nést
kolo ó00 800 kilometrů,. Piši
orgaDizátoři na inte.netu včásti'
kde uPozorňuji' že jakákoliv cizí
Plánova!á ponoc je zakázána,
za bezPečnoý si kaŽdýruči sám
a kaŽdý si nusivyýačits vě.ni'
které!eze' I přes v€lký zájem tr
vaji natom, Že seŽúčastnitmůže
jen Padesát lidi plus onrezený
počet na diyokou kár!u'

''Nechceme z tohÓ mit Žád
ný masový ,ávod'. vysvětluje
Mi1ča. 

'Chceme, 
aby si vŠichni

vážiliužjen toho' že se múŽou
postavit na start' Áby to byla

určitým způsobem kultÓvni

'áleŽitost' 
Při větším Počtu by

vyP.chalá taková ta domáci po
hodová atmosféra' Navic jede
ne nádhernýlni nist)'' Kdyby se
tudy prohDalo sto borců na ko]e,
mÓhli by tu krásu pÓničit'.. Pop]
suje Milča' sám i,ávodnik'

Registrace záčála 2. l2.2012
ve 12 hodin, 12 minut a 12 vte
řin' Plno bylo 2a l'3 vteřiny'

''Dalo 
to fušku' Bvlijsne na te'

lefonu, řidi1i jsme se meZiná.od.
nim atomovým časem a přih1á!
ku odesla]i ve stejný okaňžik'"
vyPrávi Mirek Fráněk' Loudal
se skanáráden Tondoú vojtÍŠ'
kem, sníňžjezdi pravidelně. 

"Já
byl kolem dvacátéhočisla a Ton.
da Pátýnáhradnik' Naštěsti to
dost lidi vzdáloještě Před závo.
dem'takjsme se dostéli oba'..

JEDU NA ERUTEN
Pátek' Po stÍastiP]né cestě plné
pienášeni tyhle kluky dojiŽdín.
v dalŠich třech dnech se mijime
několikrát' dělime s€ o Posledni
nisto. Každé tři áž patnáctkilo
netrů - dle obtíŽnÓsti trati zá
siávujene u takzvaných check
pointů' bodú v mapě' u nichŽ se
musitne fotografovát na dúkaz'
Ž€ jsnc k nnn dora2ili'

Traťje bez zajištěni ze straDy
or8anizáto.ů' dokonce neni ani
Píedem proj€tá' Kluc] vvplá\t-
ji' Že ač se to nezdá, protože5i
ná kaŽdé zastáv.e dávaji cigáro
a obvykle je dobánnn I okámži.
ku'kdysedivhosPodě lejedou
sPolu' ale Proti sobě. Předháněji
se, kdo ]'e lepši' KdyŽ Tond. pře'
stal kouřit, aby na Mirka měl'
piedsti.al ce1ý rok na záýodech
i Ýyjiždkách' že kouří' To at]y
Mireknevěděl'''

Zatínrco oli berou l,oudáni
jako oP.avdové loudánia jedou

',na 
pohodu"'jájedu na kreý !o

páduPťvni den nčboli.ameno'
Přenášení mu ňiják n€Pomohlo'
Prvni nocjsemjela do tiihodin
do !ána' ýŠtávala po čtyřech ho
dinách, v nichŽjsem se budila
k.Ždých deset ninut' Druhýden
začaly bolet kolela i svaly' Jedu
na bruÍén Před snidani' ko]ena
namázana voltarenem a 7aban
dáŽovaná' KaŽdývečer náú od
bandáŽí opu.hlá lýtka' Třeti den

leště neni ani devět ráno'
ajá uŽ dvákrát brečela' ]€dnou
! koPci (moŽnáto byla spiš lehce
nakioněná rotina' alejet se n€.
dala) vyčerpánim a jednou Po
pádu. ]sem mrtvá. T]ačím i tafu,



kde by se s trochou íly dalo jet.

]enže tu já neÍnám. Nezábířaii
ani clmrmani v uších' kteří se
včera tak osvědčili' MP31'€ vlh.
ku a zimě vypovídá Poslušnost'

Páksepřihodíněcohodné zá
zraku' Vesnický obchod. Kupuju
rybičky v konzervě. Rohiiky' Ba
líček oliÝ Pikao' Banán. Připa
dánsi jákotčhotná'alevš€chno
to sPráskám během čtÝrt hodi
ny. Po dváceti minutách jizdy
ul€hán ná lavičku na kraji ves.
nic€ á okámŽitě usínám. Po půl
hodině mě budi Pařťák. 

'estliuŽ j€deÍne. Iedene. od té chvi
le opravdu jedene' Tělo začíná
zas€ poslouchat' nohy šlaPou'
kopce odsejPaj. Tohle byl áz.ak.

MosŤ zM|zEL
Mirek s Vojtou byllvýjimkami.
Dost moŽná jediní muži ná svě.
tě. kteii nechtěli být prvni' Áž do
okamžiku startu jsem byia Pie.
svědčena' Že jen rěch prvnich d€.
set Ďepochopilo' že to lenÍ Přavý
závod a poŽenou' Ienž€ to byto
náopák. ono sPíš Posledních de
set nePochopilo' Že to opravdoyý
závod je. lak se ukázálo' normál.
ni bylo nespat, nejíst' hnát.

Vašek Břož j.l počtvÍé' Minu'
lý rok zničil kolo' Nefungovalo

přední odpruž€ní přeml něko.
lik drátů. ''Takisen 

zaPlatil hos'
podskýmu' aby ně dďezl doÍnů'
vzal jse'n díuhé kolo a \Ťátil se.

'enže 

pat se rozPadla přehazo

zátim nikdy nedokončil' Ale
zkoušelto znovu. Ještě v auto
bus€ na cestě do Ves€li nad Mo
ravou si z něj ostatni utahova
li, co si vymysll tentokÍát' aby
neĎusel dokončit' N€musel }-y.

nýšlet nic. Většinu času vedl.
Byl to on' kdo jako prvni PiijíŽ.
děl k zatopeným loukán s koP'
řivami či trávou do pasu bez
sebemenší znáfiky další cesty
a projiŽděl trasu pÍo ostatni.
Podl€ citu' zkušenosti . GPs.
,'Rybáře u Ťybnlka Před Nový.
mi Hrady jseÍn upozonii' že po
pás se tarn bude brodit tak ještě

30 blbcú v e]astácich v Průběhu
dalších cca třiceti hodin'" píše
vjedné ze sMs, kterými se zá'
vodnici Přalidelně hlásí organi'
zátorúm' a dávají tak najevo' že
jsou stále na tráse a neztraceni.

Byl to on' kdo Přijel u všemě
iic k ř€c€ a zjistil' Že Povodeň se

bEla most' Dal to vědět ostal
nin a sklidíl šPičkujici vzkaz od
traséra venci ČePičky: 

"co 
je to

za Loudalá' že neumi plawt?"

**
Locio

Daylong'
ZaŽtt Daylong@
Zažit ochranu

. Extrémní odo|nost
vůči vodě šetří peníze

. Bez přídavných
konzervačních |átek

. Je dobný a Wpadá
dobře

Daylorrg' oayloÍ'g.

-_tl t

Da!'|oí'ď

Day|ong najdete v každé dobré |ékárně|
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NERISKUJTE!
sobo|á' Před Závoden ]senr si
iikalá, žc máln Šán.i to d9et'
s trochou íěsti' Ne y lim itu' a1e

dendvaponénr KdyŽbudetv}
dýPoyrch' Kd)'ž PoČasi popiL'jc.
KdyŽtetén ntbude mocextléĎ
ni. Ale bylo to nloPák' s)m.
bolen tohoio .očDiku jt bah.
no a tozmáčťné ]ouky' Kolo se
boři' Postupné s. lŠichni v bJh.
lě kouPeme' láknilc ý kolo za
boiiPřiliŠ ajá seobřín skoken
Pokoušnn z b! Žl ny Pieskočit fu
krajcest), mizimi Dohd po kot
nikv vhnědé sĎ rad1avé břeč.e'
Kd)'' Pak čt!.tÝ dcn |řicháZi
i nějdký tcn sjezd ndJsflIlu. Iita
jiod nás kus'bahn. Po nora\.
skíth . jibočcských vesnj.ich

UŽ je jasné. Že n.dojedu'
l kdlŽ'' MÓžni b)'ó toslihlado
P:1tku' ' Il{)žtá''.jestli mán]e za
5ebou to nej1'ětŠit]ahno JPojede
toj.ko dnesla... Dohldlr f nii
7ačiní ykrádat nadéje

v tL' chvili pipne SNIS,,Prcd-
povcd inien2ivni srazkrl isi vc-
ccr. N IRISKUJ'l r! Nektere usc.
|)'jsou extrenni a ýay se Úul.
vcl,ni RYCHI I lrorsiLl No.
v tezkdn terenu dnes Dedopo,
ruccn!'..To bl]Libča, třeti2 oř
gxnizdtorú' který 7úst.l dofua
iakoPiit.lna relelonu o tii ho
dinI Piiclrázi d.l.í]''PoZoR|
Zitra lasahnou trat Yc]ni ýllre
bourkY a hLozi blťskole Povod
!e' situlci berte vEl,NíI \rÁZ
Nlj]'. PíŠe tohle slcjný človék,
kt€rý při diskusich o tdn, zd. se
záýod návůbec koíat' iikal, Že
média niru Po\o.ili Piťh á ni?

o chvi1i Později Diiiúc! No
!ých Hradů ceduli, žť do lesů
je vstlp kYů]i Pádu stíhrú na
vlastni neb€7Peči' Á da1ii den
ProjiŽdnne červe!é ptisk). Při
výstuPu na Kravia Kuni horu
Po tL'Iisti.Ných 7načkilú' Dal.
ši cÍtrénlni část, kde]eden ki-
ldDetI zabtt déle DeŽ ltodinu,

LoudáDise stává i nrorálni Zá.
1ežitosti' NIá snrFI Pokračovat
a liskovat, Že sť nčcostrDex mÍ
budcme z.n'éstnir!t záchrdná.
ře J hasiče ý.]obi' kd! ťrcho]i
Povodnč? stejié úvah)' a.€jňé
p.nqi i vc sl!!éIn' Y o.ganizii
to$kéfu tý'n!' Da]ii sMs od
Lib.i už v)7ývá' aby I,oudalové
vyne.hrli checkPÓinl). u lod\'
BeZ ncbo je! s nrj|inrálli

Něklet.ijc]i A toivnoci'
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,'Škrabene zase svahy nahoru,
dolů' bahno' roštj' baŽiny' bro
dy,hDus' zima' RozDáčené nohy
v dur.h botách začinaji zásadně

Protestovat'.. poPisuje pozdě'
ji Bli.ky nebo]i Milan Cerný.

,'Přicbázi bolus' kolen třeti
ráno Hřejkovický Potok' Loli
to bylo suchou nohou do poho
dy. N'ni ná ták sedfu áŽ deset
metrů aje to dra\šší bystřina.
Ási deset minu| hledáme' kd€
to Íiskneme, a]sem rád' Žejsnre
tady dva' Načinán brod piil'o
PrÓti rozcestniku a dá se s oPa.
tt nosti prostouPit' Následuje Da

ohřáti hodDě Přísná téměř skalni
ýěna' Kola !a zádá' hurá na to.

Nahoře se zřítime do trá!.y. Bu
dou čtyři .áno a tohle by]o fakt
moc' Něco nálÓ pojine a vŽhů
ru za Vencou na stihačku'..

Milan Černýjede s]aneln va
culikem' oĎim Vencou' které
ho stihaji' je vá.lav BroŽ' stejíou
cestu absolvÓvá] je! pá. desítek
minut Před nim], sám. Dojeli ho'

"Měli 
jsne,a sebou nejĎebez

Pečnéjši úsek'.. poPisuj€ venca'

''Už 
š]o jen o to' dojet. Užjsme

Vyhráli. Všichni tři' všichni
sPáliběhem těch téměí osmi set
kilo!ÍetÍůjen sedm osm hodin'
Pro vaška byl Paradoxíě nejdel.
šíúsekten z ci]e ve slaném domú

do Prab: autem j€l těch čtyři.et
kilonretrů po rychlostDi silnici
šest hodií. Prostě cestou odPadl'

VzDÁvÁM
Úterý 2:00-v,dávám' ]ako2a lidí
přede 

'nnou' 
Na tachometru

472 ki]oň€trů, na trase LoÚdá!í
všakjen 427 Zbytek by1o b]ou
dění. Na těle 74 nrodřin. GPs
Později počitá sPá]€íé kálorie na

35 137 kcal' Po hádc€ o to, jestli

zablácené kolo můŽe' či lemůŽe
do ýlaku' us€dám v Búdějovicích
do rychliku na P.abu a pročitám
si sMs spoluloudalů. GlosoYání

"To byl masakÍ Čépovo Pi.
lou ná nebohém cyklistovi'..
pŠal po doj€zdu Milč.' h]avni

or8JnIzďoÍ Lepá' vJcEwlePr.
ka' kte.ý trasu kaŽdý.ok tvoří'
ale ještě nikdy ji sán DedÓjel' od
stouPil předčasně i letos' Někteři
však dÓjíŽději' i když po limitu'

Až do kolce je rozbodnu.
tý jet i MicháL. le]i jsfue spolu
p.vnj no.' ále kdyŽ já š]a spát'
on pokÍáčoval. Jeho přítelk)ně
s€ divi1a' Že se NeŽi témi bláz.
ny objevily i Ženy- Přitelkyně se
jmenuje Gábinká' Vědí to všich.
Ďi' Michal to piše vkaŽdé sMs
oÍganizátorům' kteÍé se vzáPě1Í

objevují na webu Loudáni' aby
rodjna a Přátelé tiohli sledovat
své blizké online' ,'ledu Poma.
lujako Pravy Loudal: ). Bourká
akroupypri skrabani se naKuni
horu byl fakt mazec. GabinkÓ'

niluji Te : )'..piŠe na kilometru
42T 'Mezi checkpointen T9 a 80

to bylo fakt pek]o' Gábinko, mi
lqiTe: )'" piŠe na623'kiloDEtru'
na svatéAnně' Nakilometru 729

piše: 
',sedlo 

fuaň tak zlravé' ze
narem Deudrzin pr..ll GMT :)."

Podedni tii dny jede sám'
v tom těŽkán úseku' kte!ý Po.
pisoval Blacky, se ztratil. 'Do-
šlá voda, nebyl signál, nevidél
jsen značk)'aíi stoPy lidiPiede
mnou' Byl jsem uProstied svá
hu,.' vyPrávi' Mhto l20 hodin
jede hodin 167' Ále dojiŽdí. Je
jasné' na koho ňyslÍvdobě' kdy
Decítínohy' je nevyspalý brodi
sevodou'jede nocí' škrábe se pÓ

l tohleje odpověd na Ótázk!'
kteÍou miv pos]ednídobě polo
iilo toliklidí: Proč' Pro. ý)'dá
vat tolikpeněz a e]ánu a ÍiskÓvat
ne.vy' 2dravi' moŽná v někte
rých okámŽicich i Život v tako
vén Žávodu' Je to P.oto' Že v tu
chvíli nemyslite ani na práci, ná
nerudného souseda nebo tchyni'
A na tenhle relax Ďepotřebujete
tři týdny dovolené' jak radi Psy.
chologové. Hlava se vám úplně
vyčisti během Dékolika hodin
a zústánejen to důležité' Třeba
Gábinka. V době' kdy čtete lyto
řádkÍ jsou uŽ s Gábinkou man'
že|é.. lýcie'suchd@fri1ne''ez
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