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Vzpomenout si na v!echny ty zá"itky, co jsme za"ili b#hem MS v AR v

Portugalsku, je dost t#"ké. Byl to tak dlouh$ závod, "e to, co se p%i n#m

odehrálo dva dny zp#t, u" bylo dávnou historií. Jakoby z jiného závodu.

Nejde ani tak o to, psát v!echno dopodrobna, ale práv# vyzobnout ty

nejzajímav#j!í okam"iky. Nakonec, pro ka"dého v t$mu je jin$ okam"ik jinak

zajímav$ a jin$ zá"itek siln#j!í. Snad krom# dobytí cílové pásky – to p%ehlu!í
skoro v!echno!

Nejprve stru"n!ji pro ty, kte#í mají málo "asu a necht!jí "íst slohovky:

Pokud jde o t$m, poskládali jsme nakonec slibnou "tve#ici závodník%, kde 3
lidé u& m!li zku'enost s portugalsk$mi experimenty v AR. Jediná Bar"a V. +
doprovodn$ t$m ve slo&ení Ondra Kuti' a Filip Saturka byli zatím touto historií
nepopsaní a celkem p#irozen! nám ve v'em d%v!#ovali. U& p#i odjezdu do
Portugalska jsme si v t$mu slíbili, &e si závod prost! u&ijeme jak nejlíp to
p%jde a nebudem se ni"ím stresovat. A bylo to t#eba.
Organizátor%m se dá v!#it jen n!co a i kdy& se zlep'ili, má jejich „score-lauf“
AR je't! dost zásadní slabiny. P#íkladem budi& to, &e t$my, které nepro'ly
celou tra( a byly p#evedeny na zkrácenou, jsou ve v$sledcích nakonec p#ed
t!mi, kte#í 'li tra( celou, proto&e mají víc bod%…nezvyklé! P#itom si mohli
více odpo"inout v depech a m!li víc "asu a sil na následující etapy, tak&e
mohly o to líp sbírat dal'í kontroly…prost! portugalsk$ AR!
P#ekvapila nás taky informace na v$kladu trati, &e závod za"ne zah#ívacím
prologem kolem Cascais a pak teprve budem autobusy p#evezeni do místa
ostrého startu, kter$ se odehraje o den pozd!ji v 8:00 ráno kdesi ve
vnitrozemí u m!sta Lousa .Tohle by mohlo b$t zve#ejn!no i d#ív, ne& na
v$kladu…trochu to m!ní celé plánování a "asování. Velmi pozitivn! hodnotím
to, &e nám tentokrát – poprvé – rozdali mapy k závodu p#edem! I kdy& by to
m!l b$t vlastn! standard (podle "eho jinak máte plánovat strategii na 5 dn%
dop#edu?)
Bylo fajn, &e jsme se po té úvodní etap! mohli celou noc prospat. Ono 15 km
bruslení, 20 km treku/coasteringu, 15 km MTB s vlo&en$mi lanov$mi
aktivitami a záv!rem 5 km treku dalo p#ece jen trochu zabrat, proto&e bylo
t#eba to stihnout za 8,5 hodiny. Nasbírali jsme v'ech 5 povinn$ch CP. Stejn!
jako dal'í, rozumn!j'í polovina startovního pole, jsme vynechali nesmyslné
hrátky-multiaktivity ve m!st!, které m!ly p#inést slovy JEDEN bonusov$ bod!
Taková byla i na'e taktika pro cel$ závod. Po zku'enostech z minul$ch let
jsme nev!#ili, &e n!kdo zvládne celou trasu s 61 povinn$mi body + dal'í
bonusové (A-L) v limitu. „Snad mo&ná fakt jen mist#i!“ – #íkali jsme si. Pravda
se po závod! ukázala, proto&e první t$m zvládnul 53 bod% + 5 bonus% (z 12) –
klobouk dol%! Nestyd!li jsme se tedy u& od za"átku vynechávat i tzv. povinné
CP, i kdy& s tím u& opatrn!.
My jsme nakonec posbírali 42 bod% + 1 bonus (ten byl opravdu u cesty, tak ho
nevemte!) A to je dal'í lapálie pro organizátory, kte#í nám uznali jen 40 bod%
+ 1 bonus. I te), v dob!, kdy zprávu pí'u, stále není na'e reklamace
uzav#ená a uvidíme, jak po 20ti dnech po závod! nakonec dopadnem ve
v$sledkové listin!! Je to prost! po#ád drama! Zvlá'( kdy& si uv!domím, &e by
nám to p#ineslo posun z 12 na 8 místo. U& jsme byli ve v$sledcích 10, pak po
n!kolika dnech 11, te) jsme dokonce na 12 p#í"ce a jde vid!t, &e zákulisní
boj stále pokra"uje…V'echno jsou to p!kná umíst!ní, kdy& si uv!domíte, &e
se zú"astnilo 59 t$m% z celého sv!ta, ale mít v$sledky podle skute"nosti by
bylo nejlep'í. D#ete se víc jak 5 dní v kuse, naspíte v'eho v'udy max. 4
hodiny, poctiv! sbíráte kontroly a nakonec to 'patn! se"tou? Moc se ani
nedivím, proto&e 61 povinn$ch kontrol se nakonec rozrostlo na celkov! asi
170. Systém kontrol je toti& takov$, &e tém!# ka&d$ bod se skládá z 2-4
kontrol. Chce-li t$m mít 1 bod s "íslem 16, musí vzít kontroly 16A, 16B a 16C.
Chybí-li jediná, bod nemáte. Takto jsme tedy postupovali dnem i nocí a zase
dnem i nocí a zase dnem i nocí a zase dnem i nocí a zase dnem i nocí a
st#ídal se trek s MTB (to hlavn!), potom trochu pádlování a tro'inku bruslení.
4 dny jsme si tahali v!ci na lezení, které jsme pou&ili jen jednou! A kdy& jsme
si to pak jednou po 4 dnech nevzali, zrovna byl 'ikm$ traverz a slan!ní…
na't!stí jsme si materiál pop%j"ovali od jin$ch t$m%, co tam byli s námi.
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Zvlá'tní bylo, &e dny utíkaly hrozn! rychle, ale v'echno to trvalo tak dlouho,
&e se konec zdál po#ád hodn! daleko. Pokud jde o kontroly, bonusové se nám
po prvním dnu n!jak úpln! p#estaly zobrazovat v map! :-) a taky n!které
povinné, které nebyly zrovna ve sm!ru postupu, nebo byly na nejvy''ích
kopcích. Za první 2 dny jsme vynechali 5 povinn$ch kontrol a stále jsme se
dr&eli na 'pici startovního pole. Hlídali jsme limity, sbírali kontroly na
rovinat!j'ích partiích, pokud byly a nechávali si je't! rezervu na neo"ekávané
události (kdy& nap#íklad zjistíte, &e na kanoích musíte 2 km p#etahovat lod!
kv%li nedostatku vody!). Potom jsem ztratil p#ehled o p#esném po"tu kontrol,
ale v&dy jsme p#ed etapou p#esn! naplánovali, co m%&em jít, co je u& velké
riziko anebo nesmysl. Takto jsme n!kde vynechali 2 kontroly, jinde 3 a ob"as
jen 1 bod (nap#. na kanoích, kde byla v$hoda, &e jedin! zde byl 1bod = 1
kontrola). V&dycky jsme ale více ne& polovinu kontrol v etap! posbírali.
V$jimkou byla jen poslední MTB etapa, kde jsme poslední noc nad ránem byli
hodn! mimo a proto jsme místo riskování p#i hledání kontrol zvolili p#ím!j'í
trasu a vzali jsme tak jen 1 bod ze 4. Bylo t#eba stihnout uzavírku, která byla
je't! 3 hodiny p#ed cílem, abysme neztratili zbyte"n! cel$ závod. Poda#ilo se
a cesta k cíli po píse"n$ch plá&ích oceánu byla skute"n! odm!nou.

A te) podrobn! pro ty, kte#í si rádi p#e"tou víc detail% (hlavn! ale kv%li sob!,
a( si to jednou m%&u p#ipomenout):

První etapu a jejich 5 sekcí jsme absolvovali kolem nám u& dob#e známého
m!sta Cascais – o tom jsem se u& zmínil, tak&e poj)me dál.

Etapa 2, sekce 1 – Trek – 45 km, stoupání cca 3000m
První trek nebyl p#íli' dlouh$ – 45 km. Start byl ze z#íceniny hradu nad
m!stem Lousa. Byl o 20 minut zpo&d!n$, proto&e nebyly rozdané sledovací
GPS moduly a musely se rozdat. *editel závodu stihnul je't! upozornit, &e
kdo nechce absolvovat na tomto treku vlo&en$ ka+onik, nemusí s sebou tahat
povinnou v$bavu – neoprény. T o byla docela zásadní v!c, proto&e tahat nebo
netahat s sebou min 5 kilo navíc, je rozdíl. A te) kdo to m!l, mohl to
nanejv$' hodit do 'karpy, proto&e nebylo kam a komu odlo&it v!ci! Na't!stí
my jsme táhli jen lehká neoprénová trika – pro jistotu. Okolní kopce, mezi
kter$mi se z#ícenina kr"ila, slibovali zábavu na cel$ den. Navíc postupy byly
jednozna"né a celé pole závodník% – a& na malé v$jimky - se hrnulo jedním
sm!rem. V!#ím tomu, &e na místních lesních p!'inách je't! nikdy nebyla
taková zácpa. Etapa nás provedla mal$mi kamenn$mi vesni"kami, které byly
tém!# opu't!né, mo&ná jen na víkend tam n!kdo p#ijel. I kdy& jsem
nezaregistroval ani silnice, ani auta, nanejv$' tak pra'né cesty. U& p#ed
startem jsme se rozhodli vynechat bod 7, kter$ obná'el p#íli' velk$ odklon od
postupu. Tak&e jsme posbírali 6ku a 8mi"ku a u& jsme se hrnuli sm!rem k
bodu 9A, kde bylo slan!ní a canyoning. „V$hodu“ tenhle závod má v tom, &e
m%&ete vynechat vlo&enou disciplínu a nic se nestane – p#ijdete jenom o
povinn$ bod – které stejn! nem%&ete posbírat v'echny, jinak &ádná
penalizace. Tohle jsme u& z minul$ch let v!d!li. Tak&e kdy& jsme dorazili na
ka+onink a vid!li tam frontu 12 lidí, rychle jsme zhodnotili, &e nemá cenu se
tu zdr&ovat. Vynechali jsme i bod 9, neriskovali zran!ní v ka+onu, u'et#ili síly
a "as na následnou MTB etapu, která byla hodn! náro"ná.
Etapa 2, sekce 2 – MTB - 100 km, stoupání 5000m
V tzv. malém depu o kousek dál za ka+onem jsme si mohli pouze vzít v!ci na
kolo, p#evlíct se a odlo&it v!ci z treku. ,ást z nich jsme si odlo&ili naposled,
proto&e trekové hole nám z koridoru n!kdo potom ukradl, jak zjistili kluci z
na'eho doprovodu. Na kolo jsme vyrá&eli brzo odpoledne. To byla v$hoda,
proto&e jsme velk$ kus trasy jeli za sv!tla. Plán byl jasn$, z bod% 10 – 15
vynecháme pouze 13, kter$ nás zbyte"n! nutí sjí&d!t z hor do údolí a pak zas
nahoru. 100 km se stoupáním okolo 5000m jsme zvládli zhruba za 12 hodin,
vyhnuli jsme se bloud!ní, n!co jsme na'li trochu se 't!stím, ale to se po"ítá.
Tady byly první drsné sjezdy, které zvlá'( v noci cht!ly 't!stí, aby si "lov!k
nerozbil hubu. A& na nesrovnalosti v map! zrovna v oblasti jedné z kontrol,
v'e prob!hlo hladce. Pár hodin po p%lnoci jsme dorazili do dal'ího malého
depa, kde jsme se zase p#evlíkli na trek. 
Etapa 2, sekce 3 – Trek – 40 km, stoupání 2500m
Byla noc, zima, depo pod otev#en$m nebem a cht!lo to trochu p#emáhání.
Hlavn! rychle vyrazit, i kdy& jsme byli unavení, hladoví a bez pití. Po cest!
jsme co nejd#ív v'echno dobrali a tady nám pomohli hodn! i kluci z
doprovodu, kte#í v&dycky vyhov!li na'im p#áním. Jakmile jsme se posilnili,



'lapal se nám trek hned líp. Nebyl to &ádn$ sprint, ale pokud to 'lo,
poklusávali jsme. Za pár hodin se rozednilo a bylo hned optimisti"t!ji. ,ekaly
nás toti& 2 opalovací dny. S "asem jsme na tom byli dob#e a tak jsme vzali
v'echny body 16 – 19. Plánovali jsme sice mo&nost vynechávky, ale po#adatelé
zru'ili kontrolu 19B, tak&e sta"ilo vzít 19A a m!li jsme lacin$ bod! Hory jsou v
Portugalsku vesm!s holé – tedy bez strom%. Ale v'ude je hustá, nepropustná
kle", která rozed#e do krve, kdy& ji zkusíte prolézt. Zkusili jsme to na této
etap! jen jednou, kdy& jsme zkracovali opravdu velkou silni"ní serpentinu.
Bylo to v míst!, kde nebyly trny, ale vysoké ke#e. Byl to hezk$ pokus, proto&e
to vy'lo, ale taky v$straha, a( to rad!j p#í't! ned!láme.
Etapa 3, sekce 1 – MTB – 25 km, stoupání 300m
V prvním velkém depu jsme byli kolem poledne v úter$. Nálada byla dobrá,
body z p#ede'lé etapy posbírané, pojedli jsme po#ádn!j'í jídlo, co nám
p#ipravil Ondra s Filipem a "ekal nás asi 25 km sjezd na kolech z hor k #ece
do údolí. Ot#epali jsme se jen chvíli a tla"ili jsme se zas dál, i kdy& tu byly i
t$my, které pospávaly. Po cest! jsme m!li posbírat 4 kontroly, které
dohromady daly 1 bod (20). Nejsem si úpln! jist$, jestli bylo chytré je hledat,
i kdy& s tím nebyly &ádné potí&e. Ale samoz#ejm! jsme museli jet r%zn$mi
jin$mi cestami v terénu, ne& kdybychom jeli p#ímo na start kajaku k #ece po
silnici. Mo&ná by nám zbylo víc "asu na dal'í MTB etapu, která zas byla po
kajaku…ale kdo ví. Taky jsme myslím 2x píchli. Jeli jsme to asi 2,5 hodiny.
Etapa 3, sekce 2 – kajak – whitewater – 25 km
Kdy& jsme p#ijeli do malého depa na zm!nu kajak%, trochu jsme se sami
p#ekvapili, proto&e jsme n!jak p#ehlídli, &e tu byl taky limit startu této
vlo&ky! Na't!stí jsme tu byli i tak v"as, díky tomu, &e jsme limity hlídali jinak
po#ád. Kdo by cht!l startovat po p%l 4 odpoledne kajak, ten u& nemohl a
musel n!jakou p!'í obcházkou do cíle kajaku. Ale nevím, co vlastn! bylo
v$hodn!j'í. Kajaky nás ale bavily, #eka i okolí bylo hodn! podobné na'im
"esk$m podmínkám, vody n!kde taky málo, jinde zas trochu pe#ejí a pár
minijezík%. Tom s Bar"ou se na za"átku hned vykoupali pod ke#em, co je
shodil do vody a proto&e se jim to líbilo, 'li pak do vody je't! 2x! Do cíle
kajaku jsme dorazili p#esn! v dob!, kdy se stmívalo – kolem 6 ve"er.
Nesná'ím to p#evlíkání venku z mokr$ch neoprén% a je't! v té kose!
Etapa 3, sekce 3 – MTB – 100 km, stoupání 2500m
Z mapy jsme vy"etli, &e první t#etina trati je profilov! dost extrémní. Bylo
nám jasné, &e noc na kolech bude náro"ná taky proto, &e jsme prozatím od
startu nespali. Byla to noc z úter$ na st#edu a blí&ili se d%le&ité "asové brány,
které byly vícemén! a& od poloviny závodu a mnohem h%# se odhadoval "as,
kdy kam dorazíme. D%kladn! jsme tedy znovu promysleli na'e mo&nosti a
priority. Po první t#etin! sekce se tra( jen mírn! vlnila a nabízela se varianta
objezdu nejv!t'ích vrchol% po silnicích a potom se napojit na p#íjemn!j'í
"ást. Body v horách nebo na rovinách mají stejnou váhu, tak pro" se trápit a
vysilovat? Navíc v horách byly body op!t ve variant! 22 A, B, C a 23 A a B.
Tak&e netrvalo dlouho a rozhodli jsme se jednomysln! vynechat 22 a 23.
Objeli jsme hory po silnicích a potom jsme pobrali 24, 25 a 26. Ukázalo se to
jako dobrá varianta, proto&e kdo se trápil v horách, nakonec nestíhal body na
rovinách a musel stejn! zkrátit. Motali jsme se celou noc na takov$ch
zvlá'tních planinách, mezi spoustou mal$ch kope"k% a cest, kde byla
orientace vcelku náro"ná. V jedné men'í kamenné vesnici jsme p#ed p%lnocí
dokoupili jídlo a pití, proto&e jsme zase byli dost na dn!. Lidi byli ochotní a
p#íjemní i tak pozd!. Taky jsme 20 minut pospali v n!jakém seníku, proto&e
jsme byli dost marní, co& se projevilo p%lhodinovou mapovou chybou. Cíl
etapy byl u& ve v!t'ím m!st! na prostranství p#ed kryt$m bazénem. Dorazili
jsme tam za svítání ve st#edu n!kdy kolem 6.
Etapa 3, sekce 4 – In-line bruslení – 20 km, stoupání 320m, klesání 350m
Po#adatel nás upozornil, &e vstup do prostor bazénu je povolen jen na
záchody, jinak ne. V'echno jsme si museli vy#ídit zas venku. Te) jsme
naplánovali dal'ích 30 minut spánku a op!t teplé jídlo. Spánek se poda#il,
dokonce jsme si vlezli do na'eho doprovodného auta a proh#áli se trochu. Ale
jídlo nevy'lo. M!li jsme objednané a zaplacené jídlo od po#adatelského
cateringu, kter$ nám naservíroval zka&ené t!stoviny s tu+ákem, úpln! stejné,
co jsme dostali v pond!lí ve"er p#ed startem! Vrátili jsme to a dostali p#íslib,
&e dál po trati dostanem n!co jiného. Pojedli jsme svoje a p#ichystali se na
bruslení, akorát se ud!lalo po#ádné sv!tlo. Jenom mlha byla nep#íjemná.
První p%lka trati m!la nebezpe"né sjezdy a museli jsme dokonce vyzouvat



povinn! brusle. Stru"n! #eknu, &e jsme se málem zabili u& p#i v$jezdu z
m!sta p#es ty jejich kruhá"e. Pak p#i'el hned sjezd, kde se nedalo
odhadnout, kdy jaká zatá"ka nebo auto se kde objeví. Bar"a tady ukázala, &e
je zvyklá jenom d#ít dop#edu a ne brzdit. Co& by se jí ale hodilo, proto&e se
brzo ocitla na zadku p#ímo na asfaltu.Na't!stí m!la cyklo kalhoty s po#ádnou
plínou! Zkou'eli jsme ji brzdit pomocí lanka, dr&et ji pod rukama, ale po#ád
to hrozn! zrychlovalo a nedalo se to ubrzdit do rozumné rychlosti. No ne&
jsme na to p#i'li, byli jsme v míst! p#ezouvání a 'li jsme asi kilák p!'ky.
Spole"n! s na'imi kolegy z t$mu Alpinepro/Nutrend. Trochu jsme se rozpt$lili
a pokecali kone"n! taky s n!k$m jin$m, ne& mezi sebou v t$mu. Pak jsme zas
obuli brusle a stoupali do dal'ího malého depa. Kluci s Bar"ou na lanku n!jak
nasadili a trochu mi ují&d!li, ale na't!stí jsem je neztratil z dohledu –
nakonec mapu jsem m!l za trikem já. Zhruba po p%lhodin! d#iny jsme p#ijeli
do obce, kde bylo to depo. Ale v map! bylo namalované úpln! jinde, ne& bylo
ve skute"nosti – skoro o kilometr! Na't!stí místní lidé u& v!d!li a tak nás
poslali.
Etapa 3, sekce 5 – jezerní kajak – 54 km
Den byl na kajaky jako malovan$. Jenom&e z depa to bylo je't! asi 5 km k
jezeru, co& jsme m!li jít p!'ky v neoprénech. Po"ítám, &e zhruba kolem 10
ráno jsme vyrá&eli. Kdo nem!l dobré neoprénové boty, musel obout
maratonky, aby si nezni"il chodidla. Pak jsme 'li k jezeru do údolí, ale po#ád
to moc neklesalo. Vlastn! a& poslední kilometr to 'lo prudce dol%. A tady
jsme museli pou&ít na'e vozíky na kajak, které jsme s sebou taky táhli z depa
krom! v'eho ostatního vybavení na lo). Posledních 500m jsme museli p#evzít
kajaky a svézt je k jezeru hnusnou kamenitou cestou s p#í'ern$m klesáním.
No za chvíli jsme u& sed!li na lodích, nikde ani vlnka, ani vánek a cel$ zbytek
dne jsme pádlovali jako blbci. Na't!stí slunko po#ád nad hlavou. Trochu jsme
si spálili ksichty, vynechali jsme vzdálené kontroly proti sm!ru cesty a
nejkrat'ím postupem dojeli do velkého depa. Tady byl zásadní limit, kter$ se
u& ne v'em poda#ilo stihnout. Kdo ho nestihl, pokra"oval dál na kajaku (co&
bylo za trest!). My, co jsme stihli, 'li jsme zas na trek.
Etapa 4, sekce 1 – trek 59 km, stoupání 1600m
Depo bylo zas v parku pod otev#en$m nebem, co& ale te) v%bec nevadilo,
proto&e bylo hezky i odpoledne kolem 4-5, kdy jsme tam byli my. Kluci z
doprovodu nám nava#ili dobroty a myslím, &e jsme v'ecko s chutí p#ímo
se&rali. Za"átek trekové etapy byl op!t na kajacích, abychom se dostali o 2
km dál na protib#eh. Není nic p#íjemn!j'ího, ne& si p#ed celono"ním trekem
promo"it zadek a boty kv%li 2 km na kajaku! Na prot!j'ím b#ehu jsme poprvé
na skále jumarovali a potom u& jsme nastoupili normální trek. Vyrá&eli jsme
mezi úpln! prvními, abychom kajak stihli je't! za sv!tla. V!d!li jsme, &e na
treku se kdy& tak vyspíme v noci. V pohod! zvládnuté limity nám dodávaly
optimismus a po najezení a malém odpo"inku jsme byli a& skoro veselí a
b!hali jsme po h#ebenech jak la+ky (post#elené). Vyskytl se sice problém p#i
hledání jedné men'í p!'iny z hor do údolí, trochu jsme prodrali k#oví,
kterému jsme se cht!li vyhnout, ale nakonec jsme na'li. Vzali jsme 3 kontroly
z 5. Vynechali jsme 2, ke kter$m byl nejhor'í p#ístup kolem jezer a ba&in a
moc se muselo obcházet. N!kdy uprost#ed noci jsme se docela p!kn! motali
únavou a bylo dost náro"né se udr&et na map!, ale n!jak jsme to p#elomili a
spánku bylo asi jen 5 minut (kdy& já jsem si musel odsko"it, zbytek t$mu
usnul!). Tomá'e napadlo pustit zase n!jaké hity z mobilu, jako u& d#ív a dá
se #íct, &e dík tomu cesta ubíhala o hodn! líp. Konec sekce byl na hrad!.
Poslední 3 kontroly (bod 36) byly dole v kope"cích pod hradem, kam jsme
dorazili u& ve "tvrtek ráno. Bylo po#ád krásn! a krásn$ bylo i okolí hradu.
Po#adatelé nedokázali hrad vyu&ít jinak, ne& jako depo – &ádné lezení – nic –
'koda.
Etapa 4, sekce 2 – MTB 160 km, stoupání 2900m
Dobrali jsme op!t proviant a v!d!li jsme, &e bude d%le&ité brzo zas vyrazit.
,ekala nás nejdel'í etapa, na jejím& koci byl jeden ze zásadních limit%. Po
zhodnocení situace jsme se rozhodli vynechat první kontroly v nejvy''ích
kopcích a napojit se na tra( dál na rovinách. Objezd po silnicích nám zabral
necelé 3 hodiny. Pak u& jsme sbírali „ter"íky“ v takov$ch t!ch jejích pís"it$ch
pralesovit$ch lesech, kde je tolik cest a v'echny jsou si tak podobné, &e si
musíte dávat sakra pozor, abyste na'li tu, co pot#ebujete. Takhle jsme si tam
hráli cel$ den. Únava byla u& dost solidní, a bylo jasné, &e v depu musíme
pospat u& d$l. Ne& jsme tam dorazili, dali nám je't! na jedné kontrole dob#e



najíst. Nevím, jestli to bylo n!jak plánované, ale nikde jsem se o tom d#ív
nedo"etl – prost! tam m!li 'védsk$ stoly s v'elijak$mi dobrotami. Tak jsme
sn!dli, co se dalo. Ale a( "lov!k sní, co chce, za chvíli má stejn! zas hlad.
Pom%&e to sice na chvíli a je víc sil, ale za hodinu, dv!, je to pry". Radost z
blí&ícího se depa a stihnutého limitu, ale taky ur"it! velká únava a blí&ící se
dal'í ve"er zp%sobily, &e jsme necht!n! vynechali poslední bod (2 kontroly)
p#ed depem. Prost! jsem to n!jak p#ehlídnul v map! a nikdo jin$ si taky
nev'imnul… Do depa jsme dorazili jako první t$m s kompletní trasou. ,ekalo
tam u& dost dal'ích t$m%, které 'ly r%zné zkrácené etapy, odpo"ívaly a cht!ly
u& vyrazit dál. Pravidla ale #íkají, &e v míst!, kde je "asov$ limit (brána),
m%&ou dal'í t$my na tra( a& potom, co vyrazí první t$m, kter$ má kompletní
trasu. Chodily za náma se ptát, kdy teda vyrazíme, a proto si dob#e
pamatuju, &e jsme vyrá&eli ve"er o p%l 8. P#edtím jsme i pospali n!co p#es
hodinu a to nám dost pomohlo – aspo+ na prvních pár hodin.
Etapa 5, sekce 1 – Trek 10 km, stoupání 300m
Tady 'lo vlastn! jen o p#esun na kajaká#skou dal'í etapu. Ov'em ne tak
úpln!, proto&e tu byl vlo&en$ 'ikm$ traverz na lanech. Dost nás to p#ekvapilo,
kdy& jsme k n!mu p#i'li, proto&e lezení jsme si jaksi na ten kousek k jezeru
nebrali…Prost! jsme to zasklili! Taky nechápu, kde se tam p#ed náma vzaly
dal'í t$my, kdy& jsme m!li vyrá&et první a proto&e jsme se necht!li s nik$m
honit, vyrazili jsme je't! o p%l hodiny d#ív, ne& jsme v'em #íkali. Te) tu byla
fronta u& po 2 km od depa, co& na druhou stranu nebylo 'patn$, proto&e jsme
si aspo+ pop%j"ovali lezení od ostatních, co kdo m!l navíc. Na sedáku ze smyc
jsem je't! traverz neru"koval, ale v!#il jsem Tomovi a Liborovi, &e m!
p#ivázali tak, abych vydr&el a& dol% na lan!. Takhle se nám to poda#ilo v'em,
a i kdy& jsme poru'ili dost bezpe"nostních zásad, po#adatel%m to nebránilo,
aby nás propustili bez nejmen'ího postihu dál – prost! &ádn$ nervy, klídek.
Pak jsme se n!jak domotali na b#eh jezera, kde kupodivu chyb!la voda. 
Etapa 5, sekce 2 – jezerní kajak – 50km
Tak&e op!t do neooprén% a hurá na lod!. Jen&e - museli jsme ty mrchy t!&k$
kanoe táhnout asi 2 km! Ale kdyby jste vid!li kudy! Normální skalnatá – skoro
ferata – jediná sch%dná p!'ina mezi b#ehem a korytem jezera (které bylo dost
zarostlé bu'í). V noci, lidi se tam míjeli, proto&e to byla zárove+ p#íchozí
cesta ke kanoím…prost! chu(ofka! Potom u& jsme teda slezli s lod!ma do
koryta, ale tam jsme se zas drbali v bahn!! No nakonec ta voda p#i'la, ale
trvalo to. Pak jsme se vozili a& do rána do 6ti na kanoích. Mezitím za"alo
pr'et, ochladilo se, cht!lo se nám n!kter$m tak spát, &e Bar"a usnula Tomovi
na p#ídi – prost! vysn!ná disciplína v noci po 4 dnech. Tempo bylo pomalé,
orientace dost t!&ká, ale s tím jsme po"ítali. D%le&ité bylo posbírat tu n!jaké
kontroly, proto&e tady práv! byla 1 kontrola = 1 bod! Tak jsme nasbírali 3 a
jednu jsme vynechali. Hodn! se mi ulevilo, kdy& jsme kone"n! p#irazili ke
b#ehu v depu!
Etapa 5, sekce 3 – MTB 44 km, stoupání 900m
Dal'í sekce se skládala ze 2 bod%. 50 A a B, a dál 51 A, B a C. Od té doby
(pátek ráno) si toho pamatuju u& n!jak mí+ a mí+. Vím, &e jsme posbírali 50 a
51 vynechali. Vím, &e jsme tro'ku kontroly museli dohledávat víc, proto&e ta
navigace ne'la u& tak rychle a automaticky. Proto jsme v!d!li, &e nám
postupy p%jdou pomalej a proto jsme se rozhodli vynechat a mít rezervu
rad!j na dal'í limity, které nás je't! "ekaly. Cíl MTB byl na kopci, na jakési
horské planin!, odkud jsme startovali dal'í trek. Cíl závodu jsme u& trochu
cítili, ale n!jak to nebralo konce. P#i p#edstav!, &e na nás "eká je't! jedna
noc…
Etapa 5, sekce 4 – trek 35 km, soupání 1000m
Dnes vidím, &e se nám trochu hor'ilo rozhodování, proto&e z kontrol 52 – 55
jsme se rozhodli jít 52 A,B,C a 53 A,B. Myslím, &e by b$valo lep'í jít 53 A,B
pak 54 A,B a nakonec 55 A,B. Ale u& je pozd!. Na 52 jsme se myslím dost
zdr&eli, proto&e to byla kontrola v horské oblasti, kde bylo spoustu kle"e a
mí+ cest. Museli jsme teda bu) obcházet, nebo se zkusit drát bordelem.
Zkusili jsme to a fakt to nebylo dobré. Pokud p#edem nejede buldozer, je to
o"istec, jdete pomalu a nohy i ruce máte do krve. Sv!tlá chvilka byla p#i
ob"erstvení v jedné vesnici, kde jsme si koupili spoustu dobrot. Je't! jsme po
cest! ochutnali „madri+any“, co& je takové lesní ovoce. Rostlo to tam v'ude,
vypadá to trochu jako velká lesní jahoda a chutná jako meru+ka s trochou
jahody – asi. N!jak$ kolega závodník nám to doporu"il, co jsme ho potkali –
cpal se tím po#ád, tak jsme taky zkusili. Do depa jsme do'li u& zase za tmy a



"ekal nás poslední MTB úsek tohoto závodu!
Etapa 5, sekce 5 – MTB 75 km, stoupání 1400m
Na konci tohoto úseku jsme museli b$t nejpozd!ji o p%l 7 ráno, abychom stihli
start plavání a poslední trek do cíle. Kolik "asu pot#ebujeme, jsme si spo"ítali
a rozhodli jsme se posbírat 2 kontroly a 2 první v kopcích vynechat. Spánek
necelou hodinu a p%l byl bezpodmíne"n! nutn$, abychom v%bec mohli
sednout na kolo. Vybrali jsme v map! tu správnou silnici, potom se nám ji
poda#ilo najít i v reálu a 'lapali jsme sm!rem na západ k oceánu. Zpo"átku
jsme hodn! sjí&d!li a vypadalo to, &e to p%jde rychle. Ani jsme nijak
neusínali. Ale "ím víc se blí&ilo ráno, tím to bylo hor'í. Nejprve jsme zmokli
jako prase, proto&e zrovna kdy& jsme hledali první kontrolu v lesích, spadla
pr%tr&, jaká nebyla cel$ závod. Nemohli jsme se málem z údolí po tom blát!
vyhrabat. Pak jsme s vyp!tím dohledali dal'í 2 kontroly a m!li jsme bod 58.
U& jsme byli na b#ehu oceánu a m!li jsme posbírat dal'í 3 kontroly (59).
Únava ale vygradovala, Bar"a se za"ala ztrácet asi nejvíc, zastavovala a
nev!d!la, jestli my ostatní jsme vep#edu nebo vzadu, museli jsme se pro ni
vracet a hlídat ji mezi sebou. Jízda se dost zpomalila. Zkusili jsme hledat
první kontrolu z bodu 59, ale nebylo to v%bec jednoduché a trvalo to dlouho.
Proto jsme se rad!ji napojili op!t na silnici a dali jsme se sm!rem ke plavání,
a( stihnem start. 59 jsme teda nevzali – ale hodila by se…! 
Etapa 5, sekce 6 – Trek 24 km
Na za"átku posledního treku bylo plavání p#es jakousi mo#skou zátoku. Byla
je't! tma a po#adatelka nám #ekla, &e máme plavat za jak$msi sv!tlem na
prot!j'ím b#ehu, kde nám rozhod"í ozna"í kontrolu. Ne& jsme se ale p#evlíkli
a nachystali, pomalu se rozednívalo. Vyrazili jsme spolu s dal'ími t$my a ti,
kupodivu, za"ali hledat kontrolu uprost#ed zátoky. Tam toti& p%vodn! podle
mapy m!la b$t. Roz"ilen! tam zmatkovali a tak jsem se pokusil jim vysv!tlit,
&e ta kontrola má b$t a& na b#ehu u rozhod"ího. Oni ale nev!#ili a tvrdili, &e
jim za po#adatel #ekl, &e kontrola je uprost#ed zátoky. Bylo mi to jedno a byl
jsem rozhodnut$ si tu kontrolu vy#vat v cíli, kdybychom ji nena'li. A taky to
tak dopadlo. Na druhém b#ehu nebyl nikdo. Tak jsme se prost! p#evlíkli a
vyrazili po plá&i sm!rem k vytou&enému cíli. Posbírali jsme zbytek kontrol po
cest! a pár mu'lí na památku z oceánu. Kontrolu na plavání nám v cíli uznali.
Supr bylo, &e tam m!li jakési domácí kolá"ky a zákusky, kter$ch jsme se
v'ichni cpali horem, dolem.

Pak u& t!&ko #íct, co bylo, proto&e b!hem jízdy autobusem do Cascais jsme
byli v'ichni v mdlobách, únav! a spánku. Kapitola Portugalsko 2007 – 2009 tím
pro nás s nejv!t'í pravd!podobností kon"í. Umíst!ní na MS kolem 10 místa
(stále jsou kolem toho spory a úpravy!) je pro nás úsp!chem. Ale jsou na
sv!t! a v Evrop! dal'í závody, kam se rádi podíváme, pokud to jenom trochu
p%jde.
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