
 

 

 

 

 

Ahoj všichni, 

není to dlouho (asi tak 22 dní), co jsem žehral na vedro a vlhko při maratonu v Mascatu. O 

trochu déle (asi tak rok) to je, co jsem po loňském Lipno Ice Marathonu brblal, že běh po 

zmrzlých polích, cestách, lesem, přes příkopy, závějemi apod. žádné velké terno taky nebylo a 

když se letos nepoběží po jezeře, tak asi nepoběžím. No jak to tak bývá, běžecký Bůh a 

organizátorka Adéla Černá mají smysl pro černý humor (konec konců, má  to přeci přímo ve 

jméně. Myslím jako Adéla, ne Bůh:-)). Letos nám sice nadělili zamrzlou hladinu 

Lipna....ovšem s trošku větší vrstvou (tajícího) sněhu na povrchu. Ale od začátku..... 

- přijíždím do Černé v Pošumaví kolem deváté ráno, je krásně azuro a sluníčko, vypadá to na 

pěkný den. Už při parkování se potkávám s kamarádem Petrem, který parkuje hned za mnou. 

Jdeme se zaregistrovat a dostáváme čísla a nové čepice Lipno Ice Marathon. 

- v 9:30 začíná: i) školení ohledně trati a bezpečnosti pohybu na ledě a ii) venku chumelit....to 

je holt Lipno:-) 

- 9:45 - trošku nám došel humor, jeden z organizátorů nám sděluje, že letos jsou nesmeky 

zbytečné, protože se budeme brodit sněhem a ledu se pravděpodobně ani nedotkneme. A 

pokud ano, tak jenom tehdy, když se jím budeme propadat do vodní kapsy...včera to prý 

zkoušel a za 3 hodiny dal asi 16 km (pravda, běžel to prý za tmy) 

- 10:30 - startujeme. Už je zase pěkně. Vyrážíme všichni pohromadě, běžci i freestylisti (na 

běžkách a horských kolech). Oproti předloňsku, kdy se hned po startu zatáčelo doleva podél 

břehu na Radslav, tak letos naopak míříme přímo k ostrovu Tchajwan, kde bude na 2,5. km 

otáčka. Petr vyrazil celkem svižně, nějak mu nestačím, poběžím si svým tempem. Tady je 

sníh celkem udupaný, takže se dá celkem běžet. 

- 2,5. km - u Tchajwanu je první kontrola, obíháme tu kolík v ledu a míříme na Radslav 

- cca 4. km - poprvé poznáváme, co to bude dneska za voser...objevují se kapsy roztátého 

sněhu. Snažíme se je ještě obíhat, ale už si poprvé nabereme a poznáváme studenou lipenskou 

vodu 

- 5. km - aniž jsem si toho nějak všimnul, dobíhám Petra 

- 7. km - jsme u Dolní Vltavice, na občerstvovačce dávám teplej ionťák. Myslel jsem, že to 

dupání za mnou je Petr, ale táhnul jsem nějakého cizího běžce, Petr asi někde zpomalil a 

rozdělujeme se. Daří se mi držet tempo 6:10 - 6:20 na kilák. Žádné terno, ale na ten terén a 

únavu z předchozích dvou maratonů v Ománu (18.1.) a Dubaji (25.1.) dobrý. Paradoxně za 



Vltavicí, kde se Lipno nejvíc rozšiřuje a je před námi nekonečná bílá pláň směrem na 

Hruštice, je nejlepší terén na běh. Sníh je tu hodně sfoukaný a dokážu vytáhnout tempo i na 

5:35 - 5:50. Ostatně nejlépe to asi ilustruje fotka (č. 5), kterou tam Petr udělal. 

- 10. km - sluníčko praží a já sundávám šusťákovku, čepici, šátek i rukavice. Bohužel oč 

tepleji je nám, o to horší začíná být sníh. 

- 15. km - blížíme se k Frymburku. Sníh začíná být ještě víc rozbředlej (fotka č. 6), nejvíc to 

kulminuje právě u Frymburku, kde normálně jezdí přívoz na Frýdavu. Tady už nějak není 

prostor na obcházení, tak to beru skrz. Voda pěkně studí. Když doběhnu na občerstvovačku, 

která tu je, nechávám si nalít horký vývar. Chvilku popovídám s klukama v uniformách, co to 

tu obsluhují, poděkuju a valím dál. Nohy pěkně studí:-(. 

- 21. km - tím, jak jsme letos začínali výběhem k Tchajwanu, tak se neběží až k hrázi, ale po 

levé ruce obíháme Králičí ostrůvek u Lipna nad Vltavou. Čas v polovině závodu mám přesně 

2:30 hod......takhle pomalý půlmaraton bych normálně neměl snad ani po břišním tyfu. Navíc 

jsem při školení asi nedával pozor....myslel jsem, že tu bude ještě jedna občerstvovačka, ale 

ouha, není. A já už mám ve flašce jen dva loky, s těma musím vydržet zpátky k Frymburku. 

- 23. km - sluníčko zalezlo, ochladilo se a začíná foukat (samozřejmě proti:-)), takže se zase 

oblíkám. Zároveň potkávám Petra, který je teprve na 19. km....na chvilku zastavujeme a 

povídáme. Zhodnotil své možnosti a zavolal manželce, aby ho nabrala v Lipně nad Vltavou, 

zabalí to po 21. km. Až zpětně se ukáže, že to byla dobrá volba. Já odhaduju svůj čas v cíli na 

5,5 hodiny, když to půjde dobře. Takže to bude o prsa japonské plavkyně, protože časový 

limit na závod je 6 hodin.  

- pomalým tempem pokračuju zpět k Frymburku, kde si na občerstvovačce dávám dva vývary 

a doplňuju láhev s vodou. Teď mne čeká opět nejhorší úsek....100-150 metrů probrodit 

rozbředlým sněhem a ledem, kde místy zapadám až nad běžecký čip, který mám připevněný 

nad kotníkem (snad je vodotěsný a leduodolný:-)). Když bych to chtěl obejít, musel bych 

skoro až na břeh do Frymburku. Zatínám zuby a rychle tu ledovou břečku probrodím. Zjistil 

jsem, že jediné pozitivní na těchto ledových koupelích je to, že člověk se po nich musí donutit 

běžet....jedině tak mu neumrznou prsty. Jakmile jenom jdu, tak okamžitě prsty tuhnou, ale 

když se rozběhnu, tak sice prsty trochu zebou, ale po chvíli se to srovná a dá se fungovat. 

- 27. km - bavím se s nějakým cyklistou....ti už zpátky všichni kolo vesměs vedou, jet se moc 

nedá. Tak si tak říkám, že ještě větší pakárna než v tomhle běžet, je v tomhle jít a vést kolo:-) 

- 30. km - jsem na trati přesně 4 hodiny.....pokud chci dodržet časový limit 6 hodin, tak 

musím udělat 12,2 km za 2 hodiny, tj. 6,1 km za hodinu....za normálních okolností na asfaltu 

záležitost asi tak 28 - 30 minut, tady se na to už nějak necítím. 

- trať už stojí doslova za hovno. Sníh vlivem dopoledního slunce hodně povolil a v té břečce 

už jen kloužu a pajdám. I ta pěkná rovinka mezi Hrušticema a Dolní Vltavicí už není co byla. 

Střídám vždy 200 metrů běhu a 300 metrů chůze. Bolí mne kotníky. Navíc tím, jak častěji jdu, 

dává se do mne zima. 

- 35. km - občerstvovačka u Dolní Vltavice. Konečně je ta nekonečná, bílá, rozbředlá, pláň za 

mnou. Dávám vývar, ionták, děkuju obsluze, že tam na nás v tom marastu čekají a vůbec se 

netěším na posledních 7 km. U základny vodních záchranářů probíhá nějaký nácvik záchrany 



při propadnutí do ledu. Znám základnu i jejich šéfa Milana Bukáčka, že bych tam 

zaběhnul?....vytopená (myslím teď vyhřátá, ne vytopená vodou:-)) základna, teplá sprcha, 

určitě tam bude i jídlo.....lákavá představa....a stačilo by tak málo. 

- 36. km - koukám na hodinky. Pokud chci stihnout limit 6 hodin, musím přidat. Chybí mi 6 

km a mám na to 58 minut. Snažím se opět popobíhat, ale vnitřně už se smiřuju i s variantou, 

že to v limitu nedám.  

- 37. km - je tu hlídka dobrovolníkůu a mají krásného vlčáka. Nabízím za tažného psa cokoliv, 

klíčema od auta počínaje:-). Prý by to bylo unfair...a navíc, už je to "jen" 5 km. Shit. Pět 

nekonečných km. Směřujou mne opět na ostrov Tchajwan, který v dálce splývá s břehem u 

Hůrky. Takže zase nekonečných 2,5 km přímo rovně přes bílou rozbředlou pláň, kde člověk 

ztrácí cit pro prostorovou vzdálenost. Celou cestu mám před sebou jednoho běžce, vždy tak 

200-400 metrů, ale nejsem schopen ho docvaknout.  

-38. km - opět jsou tu ty rozbředlé kapsy s ledovou vodou, doufám, že dnes už naposledy. 

Vůbec se nesnažím vyhýbat, jen brodím. Obloha je olověně šedá, čekám, jestli začne sněžit 

nebo pršet. 

-39,5. km - jsem u Tchajwanu, obtáčím kontrolní tyč a mířím vstříc kempu Jestřábí, kde je cíl 

- 40. km - čas 5:42 hod., do cíle mi zbývají 2 km a 18 minut do konce časového limitu, drama 

do poslední chvíle:-). Takhle vyčerpanej jsem nikdy nebyl. Zlatá Beskydská sedmička. Sice 

voser na kolena, ale jinak pěknej pochoďáček:-).  Nikdy bych si nepomyslel, že to vůbec 

vypustím z pusy. Opět jdu. Nejhorší je, že i z této vzdálenosti už vidím přes bílou pláň cílový 

oblouk Red Bull, který mi připadá nekonečně daleko. U břehu je spousta kitařů, těm se to 

frčí:-). 

- 41. km - poslední kilák do cíle...mám na něj  necelých 9 minut 

- 42,2. km -  v čase 5:59:08 probíhám cílem a od Adély dostávám finišerskou medaili. Rád 

bych jí poděkoval za skvělej závod, kterej byl letos opravdu EXTRÉMNÍ, ale nějak nemám 

dost sil. Za cílem si kecnu na kolena a mám do toho dost. K mému úžasu tu čeká Petr, kterého 

sem hodila manželka a vydržel tu na mne čekat, než se doplazím do cíle. Pomaleji se plazil už 

asi jenom ruský hrdina Meresjev, ale je pravda, že tomu v ruské tajze umrzli obě nohy a 

cestou jedl syrové ježky, zatímco my měli teplý vývar:-). Díky Petrovi mám i pěknou cílovou 

fotku. 

Závěr: název závodu opravdu nelže, jedná se o zatraceně extrémní závod, kdy ročník co 

ročník mi přijde těžší. Svědčí o tom i čas vítěze, který byl letos 3:40 hod., zatímco loni to 

zaběhnul za 2:55 (ten samej:-)). Já to běžel už potřetí a rok od roku je to těžší a mám 

horší čas....tímhle tempem to bude příští rok počítám tak za 10 hodin, takže čelovku s 

sebou:-). 

Každopádně velký díky patří Adéle za organizaci a všem dobrovolníkům, hasičům a vodním 

záchranářům, co s tím pomáhali a dohlíželi, aby se parta magorů na pláních Lipna neztratila 

nebo nepropadla. A nebo případně, aby se vědělo, kde se propadli:-). 

Takže zase za rok:-)  Honza 



 

 


