KČT VHT TJ Spartak Přerov

Vltava Run

16.-17.5.2015

Jak jsme běželi od pramene Vltavy do Prahy
O víkendu 16. a 17. května 2015 se v České republice mezi Kvildou na Šumavě a Prahou
uskutečnil za překrásného počasí štafetový běžecký závod VLTAVA RUN, při kterém
muselo družstvo 6 až 12 běžců zdolat 360 km od pramene Vltavy až do hlavního města,
přes nádherná místa Šumavy, jižních Čech, podél Vltavy a jejích přehrad, přes půvabná
města a vesničky, lesy, pole, údolí a kopce, kolem českých hradů a zámků, nonstop ve dne
v noci. Celá trasa, s převýšením 6100 m stoupání a téměř 7000 m klesání, byla rozdělena
na 36 úseků. V týmu o 12 členech musel tedy každý, v předem určeném pořadí běžců,
zvládnout tři přibližně desetikilometrové úseky. Dle zdatnosti jednotlivých týmů
naplánovali organizátoři start v rozmezí od 6 do 15 hodin. Závod se konal za plného
provozu, v noci musel mít každý běžec čelovku, blikačku a oblečenou výstražnou vestu.
Na každé z 35-ti odevzdávek bylo potřeba běžce vystřídat v pořadí dalším běžcem štafety
a doběhnuvšího běžce dopravit na vhodné místo k odpočinku. Je zřejmé, že zajištění
logistiky takového štafetového běhu nebyla právě jednoduchá záležitost.
Družstvo OLTIS Group se 12 členy, se 3 ženami v týmu a s věkovým průměrem přes 43
let, doplněné čtyřmi členy oddílu vysokohorské turistiky KČT při TJ Spartak Přerov a
dalšími dvěma Přerováky, odstartovalo z Kvildy v sobotu v 9:15 hod a doběhlo do Prahy
v neděli krátce po 15. hodině. S výsledným časem 29:47:19 (průměrný čas 5:01 na 1 km) tak
OLTIS Group obsadil výborné 26. místo ze 176 startujících týmů.

Tým startoval ve složení kapitán týmu Petr Kroča, Martina Fáberová, Petr Vacek, Zuzana
Kročová, Petr Ondráček, Petr a Jan Jakubíček, Igor Belák, Petr a Pavel Horný, Eva
Sedláková a Tomáš Beránek.
Vloni jsme běželi na Slovensku Od Tatier k Dunaju, letos Vltava Run a co příští rok? Třeba
štafetový běh z Moravy do Čech Valtice Praha nebo Sněžka – Praha …
Tomáš Beránek, odbor vysokohorské turistiky KČT TJ Spartak Přerov
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