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N E J B L I ! " Í  A K C E  T # M U

P A R T N E $ I  % A E S

MS v Portugalsku
Jirka Lorenz

Ranní slunce oza!uje kilometry plá"e p!ed námi. Zprava bou!í vlny Atlantiku,
zleva se ty#í k nebi skály lemující proslun$né pob!e"í. I kdy" máme v nohách
skoro 1000km, stále b$"íme vst!íc vytou"enému cíli. Ta atmosféra vyplavuje
v na%ich t$lech zbytky endorfin&, tak"e ani nepoci'ujeme únavu. Ty pocity
nejdou popsat, a" mne napadne, ano, to je odpov$(. Odpov$( na otázku,
kterou stále kolem sebe sl)chám "Pro# to d$lá%, pro# bojuje% s bolestí,
únavou, co je tou cenou, pro# se tolik d!e%?". Tou cenou jsou práv$ chvíle
jako je tato. Jsme bandou adrenalinov)ch a endorfinov)ch fe'ák&, pro které
práv$ tyto okam"iky jsou odm$nou za úsilí, které b$hem na%ich dobrodru"ství
musíme p!etrp$t.

Je to tu zas. Vyrá!íme vst"íc Atlantickému pob"e!í pokusit se poko"it
zrádností pro nás ji! tradi#ní závod v Portugalsku. Letos je o to zajímav$j%í,
!e se jedná o závod MS a na startovce snad nechybí !ádn& z v&znamn&ch
sv$tov&ch t&m'. Posiln$ni zku%enostmi z let minul&ch se na tuto konfrontaci
moc t$%íme a uvidíme, doká!eme-li získané zku%enosti kone#n$ zúro#it. Op$t
se bude závodit pro AR netradi#ní formou povinn&ch a nepovinn&ch kontrol,
kde taktika vynechávání kontrol a stíhání p"edem stanoven&ch limit' je pro
úsp$ch v závod$ jedním z rozhodujících faktor'.

T&m ve slo!ení Tomá% Van$k, Jarda Krajník, Lada Du%ková, Kuba Malík, Martin
Mec a já (Jirka Lorenz) vyrá!íme po vlastní ose sm$r Cascais. Cesta prob$hla
ji! zab$hnut&m zp'sobem, video, n$jak& pivko, spánek na podlaze na%eho
Volkswagenu a t$ch cca 26 hodin ub$hlo "jak voda". Ubytování tentokráte v
hotelu EDEN p"ímo v centru Cascais nedaleko startu bylo v&jme#né p"edev%ím
v!dy bohatou snídaní, u které jsme si ka!dé ráno minimáln$ hodinu u!ívali
v&hledu na mo"e z terasy restaurace.
Ned$lní start cca 6ti hodiového prologu závodu ji! byl ve sv$tle taktizování
t&m'. Hned první kontrola byla nepovinná a obná%ela ob$hnout spoustu
stanovi%t s mnoha dovednostními úkoly po celém Cascais a to navíc je%t$ bez
jistoty jejího získání. Na%e rozhodnutí bylo tuto ta%ka"ici neabsolovat a vydat
se na bruslích rovnou vst"íc prvním povin&m kontrolám. V této etap$ jsem si
p"ipomn$li ji! nám dob"e známá místa z minul&ch závod' a do cíle tohoto
prologu dorazili jako první. V cíli nás v%ak #ekal %ok. Od na%ich support' jsme
se dozv$d$li, !e nám na jednom ze stanovi%( vykradli auto. Pry# byly
nejenom peníze a karty na závod, po#íta#, kamera a telefony, ale jak se
pozd$ji ukázalo, také nap"íklad neoprény a dal%í materiál pot"ebn& k
závod$ní. Normáln$ nás #ekal odpo#inek a p"esun busem do cca 300km
vzdálen&ch portugalsk&ch hor, my v%ak "e%ili blokování ukraden&ch karet a
zaji%(ování financí na zbytek závodu.

Pond$lní ostr& restart se odehrál v nádherném prost"edí hor, které nám
p"ipomínaly spí%e jihoamerickou krajinu s mnoha kamen&mi m$sty v horách
ne! oblast na jihu Evropy. V této etap$ nás potkalo první p"ekvápko u
ka)oningu, kde jsme zjistili, !e z auta zmizely neopreny a my museli do
ledové vody jenom v bundách. No co, je to p"eci adventure. B$hem prvního
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dne a noci nás #ekaly profilov$ nejnáro#n$j%í etapy. Dr!eli jsem se na%í
taktiky, nebrat bonusové kontroly a postupn$ ukrajovali jeden v&%kov& metr
za druh&m. Do prvního depa jsme dorazili kolem úter& poledne, hlídali jsem si
limit vstupu na divokou vodu a docela se t$%ili na krátk& úsek, kter&
organizáto"i pojmenovali MTB Downhill. P"i %plhání do kopc' b$hem této
etapy jsme "e%ili, zda-li Portugalci rozumí slovu downhill. Voda ne nepodobná
na%í Sázav$ prob$hla docela v klidu, jen jí bylo málo a já s Jardou vyzkou%eli
na vlastním t$le její teplotu. Následovala biková etapa, kterou jsme si v%ak
p"ejmenovali na trek s kolem. Jednalo se o druhou noc, ke slovu se dostala
první únava a tak jsme se v jedné z vesnic zavrtali do spadaného listí a hodili
jednoho z prvních mikro%'. Od psích chcanek jsem pak smrd$l a! do cíle
závodu. Na této etap$ jsme trochu "e%ili zda-li zariskovat a pobrat víc
kontrol, ale dostat se tím pádem do #asového presu na limit ve t"etím depu,
nebo si rad%i nechat #asovou rezervu. Nakonec zku%enosti z let minul&ch
zavelely pro rezervu a my se vydali na etapu na bruslích. Její profil nás
vcelku p"ekvapil, pom$rn$ prudké sjezdy musely b&t pro n$které závodníky
velk&m bob"íkem odvahy. Následovalo %est hodin pádlování a první del%í cca
hodinov& spánek v depu. Dal%í trek ji! byl pln& mikrospánk' a halu%ek. Za!ili
jsme zde spoustu únavy, ale i legrace. M'j v&rok o zabalen&ch lakovkách
(v'bec netu%im, kde sem k n$mu p"i%el) nás na chvíli vysvobodil z únavy a
apatie. Cíl etapy byl na krásném st"edov$kém hrad$ (samoz"ejm$ na kopci) a
na nás #ekala královská 170km biková etapa. Trochu nás za#al tla#it #as a
limit v dal%ím depu. V klidu jsme rozlo!ili t$ch asi 15 následujících map a
vymysleli postup, jak to v%echno stihnout. Vynechali jsme první dv$ kontroly
a nap"ímo to napálili cca na 70 km této etapy a odtud posbírali v%echny
kontroly a! k poslednímu depu. Tady padlo rozhodnutí vynechat kajaká"skou
etapu a vyrazit po krátkém spánku rovnou na dal%í MTB etapu. Potkal nás tu
první z p"ívalov&ch de%tík', jinak nic zvlá%tního. Cesta se ji! odehrávala v
pom$rn$ obydleném území, tak!e hodn$ asfaltu a pom$rn$ rychlé postupy.
Posbírali jsme co se dalo a vyb$hli na poslední trek. V jeho záv$ru kolem nás
na polní cest$ projelo s troubením auto, na jeho! korb$ se vezly úly s
v#elami. Následovalo neuv$"iteln& tó#o. V#ely se spla%ily a za#aly na nás
úto#it. Ka!dej jsme posbírali takovejch 30 !ihadel. Byla to ohromná bezmoc,
nebylo jak se bránit, prost$ jsme je postupn$ museli kolem sebe pobít. Jedin&
co nás nakonec pobavilo bylo, jak se z mátoh, kter& sotva tahali nohama, v
m!iku stali lehkonozí sprinte"i sna!ící se utéct b$snícímu roji. Tomá% nás
nadávkoval antihistaminiky, a my trochu v %oku dorazili do depa. Vyu!ili jsme
místního p"íst"e%ku k 30 minutám spánku a %li na kolo. Pro m$ za#ala jedna z
nejdel%ích nocí !ivota. Nedostatek spánku z minul&ch dn', v%udyp"ítomná
mlha zt$!ující vid$ní s #elovkou, únava, spolykaná antihistaminika zp'sobily,
!e jsem na kole víc spal ne! jel. Ka!dou chvíli jsme museli stav$t a na chvíli
zalehnout. Z nakonec plánovan&ch 4 kontrol se nám poda"ilo uzmout pouze
dv$. Nad sobotním ránem jsme kone#n$ dorazili k pob"e!í, kde jsme nechali
kola, p"eplavali zátoku a po pob"e!í b$!eli vst"íc vytou!enému cíli.

Co se m&ch pocit' a zá!itk' t&#e, absoloval jsem nejkrásn$j%í závod, kter&
jsem zatím %el. M&ma o#ima se povedl i po organiza#ní stránce a myslím, !e
jsme si ho v%ichni dosyta u!ili. Moc rád bych na tomto míst$ pod$koval v%em,
kv'li kter&m jsme o tento zá!itek bohat%í. V první "ad$ Kubovi s Martinem,
na%im "support'm", kte"í byli p"ipraveni pro nás ud$lat první poslední a my se
mohli soust"edit pouze na závod$ní. Dál ur#it$ Markovi a celé *AES, bez
jejich! podpory by v'bec nebylo myslitelné se takovéhoto podniku zú#astnit a
v neposlední "ad$ v%em na%im sponzor'm a partner'm, bez jejich! p"ízn$ by
na%e závod$ní bylo o mnoho t$!%í.
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Díky v%em, kte"í jste nám dr!eli palce a v!dy ráno hledali zprávy, jak na tom
jsme, psali nám vzkazy a aspo) chvíli na dálku byli s námi. V$"íme, !e jsme
zásadn$ nezklamali, sami víme, !e mít trochu víc %t$stí, ale i odvahy a lépe
rozvr!eného spánku, mohli jsme se do vysn$ného 10 místa dostat. Tak alespo)
máme jasn& CÍL pro p"í%t$.

Jirka
AlpinePro/NUTREND/Merida Czech AR Team

P.S.

Závod trval více jak p$t dní a nocí. Kluci nám napo#ítali necel&ch 5 hodin
spánku v depech + je%t$ n$co ve %karpách a na terasách v jednotliv&ch
etapách :-).


