Vltava Run 2016: Ze Šumavy do Prahy za necelých 23 hodin aneb víkend, který
nezapomenete
O víkendu 14. a 15. května proběhl již třetí ročník běžeckého štafetového závodu Vltava Run. Na
start na šumavském Zadově se letos přihlásilo celkem 2834 běžců v 243 týmech, aby zdolali 36 v
průměru 10 km dlouhých úseků vedených těmi nejkrásnějšími místy jižních a středních Čech. Trať
dlouhou 360 km s cílem na travnaté pláži u sportovního centra Hamr v Praze Braníku zdolal
nejrychleji Beermental team v čase 22h 57m 16s, čímž téměř o hodinu překonal výsledek loňského
vítěze.
Vltava Run je unikátní nejen svou délkou, ale také vedením trati. “Lokality jsme vybírali tak, aby si
běžci užili zajímavé trasy, divokou přírodu a krásná místa jižních a středních Čech,” říká k trase
jedna z organizátorek Květa Látalová. Týmy proběhly Národním parkem Šumava, okolo Lipna,
Orlíku nebo také přímo Českým Krumlovem.
Druhým nejrychlejším týmem byli slovenští Monsters Slovakia Attack s časem 23h 35m 58s. Na
třetím místě doběhli lonští šampioni HSH Suunto Service Team v čase 23h 54m 48s, čímž dokonce
o 22 vteřin překonali svůj loňský čas, který ale nyní již na 1. místo nestačil. Nejrychlejším čistě
dámským týmem se staly, po velmi napínavém finiši, Run For Fun Ladies s časem 33h 5m 20s. V
kategorii týmů startujících se 7-9 běžci vyhrál NOCNIBEH.cz s časem 28h 6m 35s. Jediným
týmem, který běžel pouze se šesti členy byl SIXPACK 3.0. Do cíle doběhl za 29h 6m 59s.
Závodu se opět účastnil i tým nevidomých běžců Nadace Leontinka se svými traséry a jejich
neskutečné výkony, kterými rozhodně nepatřili k nejpomalejším, budili obdiv během celého
závodu.
“Všechny týmy si zaslouží uznání, všichni běžci podali fantastické výkony a i přes drobné
komplikace do cíle nakonec dorazilo 241 týmů, dva z týmů z technických důvodů, nebo kvůli
zranění více svých běžců závod nedokončili. Atmosféra během celého závodu byla skvělá,” uvádí
Květa Látalová a dodává: “Oproti loňsku na trať vyrazilo o 66 týmů více. Zájem byl tedy opět
obrovský a podle reakcí na letošní ročník soudíme, že bude i o ten příští.”
Vltava Run ale není jen o výsledcích, ale i o příbězích, které během této akce její účastníci zažijí a
co jsou ochotni pro svoji účast obětovat. Vyprávět by mohli manželé Pavlíkovi z týmu Pot a krev,
kteří si mezi svými 1. a 2. úseky závodu „odskočili“ na svatbu příbuzného do 300 km vzdálených
Orlických hor, nebo jeden z nevidomých běžců týmu Nadace Leontinka, kterého jeho tým zapomněl
na jedné z předávek a ke svým ho opět dopravil až jeden ze servisních týmů pořadatele,
dvojnásobnou radost měl Iain Fanthorpe z týmu Scrambled Legs, který si poslední úsek prodloužil
o další 4 km s cílem v podolské porodnici, kam přiběhl ověnčit medailí z Vltava Runu svého čerstvě
narozeného syna.
Výsledky Vltava Run 2016 a další informace k závodu najdete na www.vltavarun.cz. Na Facebooku

a Instagramu se během závodního víkendu pod hashtagem #vltavarun nashromáždilo obrovské
množství fotografií od samotných běžců, které jednoznačně naplňují slogan této formátem, trasou i
příběhem jedinečné akce: „Jedna výzva, spousta zážitků“.
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