Výzva, zvědavost nebo touha vyzkoušet něco co tu ještě nebylo? Někde tady
se skrývá důvod mé účasti na takovém podniku jakým bezesporu je LH

24.

Start 23.1.2016 v 11hod – cíl 24.1.v 11hod.
Zasněžené Beskydy a do nich krásně zasazený 24 hodinový maratón, kdy na cca 13km okruhu
kroužíte v podstatě jen nahoru a dolů. 24hodin vystupujete na Lysou horu a zase jdete dolů. Takové
cross - country po svých. Předpovídal jsem, že bude sluníčko a dostatek sněhu. Trať jsem znal jen
z doslechu, a to už ve mně vzbuzovalo respekt. Seznámení s ní vše jen utvrdilo.
Celé jsem to bral jako poslední a možná největší zátěžovou akci před odletem do Finského Rovaniemi
na 150km ultramaratón. Nemám zkušenosti se zimními maratóny tohoto typu a vlastně ani s letními.
Jsem ten druh, co se zakousne a snaží se odněkud někam přemístit. Ten co ho naplní výkon a
překonávání doplňované rozpravami se svým já.
A jak to vše bylo? Předpověď se splnila na jedničku. Opravdu bylo sluníčko a dostatek sněhu. Ubytko
v tělocvičně z pátku na sobotu v pohodě. Alespoň vím, že mám špatný ventil na podložce, která se po
pár minutách změnila na podnožku. Toto mě však nevadí, alespoň se nerozmlsám. Sobotní vstávání
mi dalo zapravdu. Sluníčko se předvádělo na vrcholcích Beskyd a bylo čechráno trochu protivným
větrem. Sešel jsem si do Ostravice pro nějakou tu snídani a přemýšlel o oblečení, jak jej
nakombinovat. Přece jen nastoupáme každým kolem 800m a kdo ví, jak fouká na Lysé?
A tak jsem se oblékl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Start v Ostravici byl poklidný a peloton
se pohodově rozběhl. Uvědomit si, že jde o mistrovství České republiky, jsem si měl tu čest již v první
polovině závodu.
Znáte ten pocit, kdy si koupíte jízdenku a zjistíte, že sedíte ve špatném vlaku? Takže již víc říkat
nemusím. Prostě jsem to trochu přepálil. Odměnou mi byl parádní hlaďáček již v prvním kole. Moje
obutí Scarpa proton GTX se co do kokpitu ukázala jako parádní. Membrána fungovala v kombinaci
s návleky dokonale. Vzorek podrážky, který se krásně pere v blátě, však na sníh nebyl a nenasazení
nesmeků v již prvním kole mě připravilo o dost sil. Další kola již byla s nesmeky, které handicap
podrážky téměř anulovaly. Stoupání bylo co možná nejkolmější a až na jeden traverz stále ostře
nahoru. Někde to byl již spíše výstup, kdy jste využívali již předšlapaných stop pro snadnější
zdolávání kopce. Vzhledem ke skutečnosti, že mám jen jednu ruku, nepoužívám hole. Po Lysé jsem se
rozhodl, že to přeci jen vyzkouším a některé tréninky si s holí absolvuji. Věřím, že správné používání
může být velkou pomocí. Celkově ale musím říct, že paráda pro toho, kdo si chtěl máknout a
překonávat limity. Mě to nadchlo právě díky proměnlivosti počasí, teplot a s přibývajícím sněhem i
terénu. Jak plynul čas závodu, našel jsem si svoje místo ve startovním poli a užíval jsem si
nadcházející noci i příchodu ranních paprsků. Prostě jsem dostal svoji dávku a spokojenost se rozlila
do celého těla. To, že jsem měl dva dny trochu problémy se zvednout, patří k takovým druhům úletů,
ale prý je to míň škodlivý než kouření, a tak jsem rád, že nekouřím. Organizátorům a všem lidem
kolem závodu obdiv a dík alespoň za mě určitě.
Všechno zlé je k něčemu dobré ,a tak co jsem si poplakal Romanovi na rameno a on mě představil
přesně to, o čem jsem tak nějak snil a pošilhával u jiných výrobců. Model pro rok 2017 SCARPA
NEUTRON G. Opět se potvrdilo moje pravidlo, že některé věci se řeší samy a já budu mít tu čest je ve
Finském Rovaniemi již za necelé tři týdny otestovat a na těchto stránkách se s Vámi podělit o své
pocity. Dnes již vím, že SCARPA opravdu šlape kupředu. Důkazem jsou použité nové materiály a jiné
vychytávky, ale o tom až někdy příště. Dnes jen zmínka a fotografie.
Zatím se mějte a ať to chodí, běhá, jezdí nebo třeba plave co nejlíp, nebo alespoň podle Vašich
představ.
Mějte se Ríša

