
Vítězem MČR extrémních štafet Free Litovel Bobr je tým Nutrend
Martin Frei, Jan Hruška a Václav Lagner, to jsou jména členů týmu Nutrend – nových mistrů republiky v závodě extrémních 
tříčlenných štafet. O vítězi se tentokrát rozhodovalo až v závěrečných metrech, kdy kajakář Václav Lagner takticky lépe 
zvládl doběh do cíle, kde se odpoutal Michaelu Odvár-
kovi z týmu Hodinky Legend Team a dojel svému druž-
stvu pro titul. „Vyráželi jsme s Michalem Odvárkem 
společně na vodě. Ještě tam s námi byl třetí tým a tak 
jsme se dohodli na spolupráci abychom třetím v pořadí 
ujeli. Na otočce už jsme měli náskok a bylo jasné, že se 
rozhodne až v závěru. Michal je rychlostní kanoista tak 
jsem doufal, že při vylézaní z lodě bych mu mohl utéct 
a to se taky povedlo,“ radoval se v cíli Lagner. Michael 
Odvárko, který jel v družstvu  společně s běžcem Lu-
kášem Olejníčkem a nejrychlejším mužem cyklistické 
části Ondrou Fojtíkem potvrdil Lagnerova slova. „Celou 
trať jsme spolupracovali a pak jsem ztratil na doběhu. 
Měl jsem trochu dřevěnou nohu a trvalo mi než se 
rozběhnu a Vašek mi utekl. Pak jsem ho ještě trochu 
dotáhl, ale na cílové rampě už jsem neměl šanci Vaška 
předjet. I s druhým místem však myslím můžeme být 
spokojení.“ Velká smůla potkala asi největší favority z 
družstva Pivovar Litovel. Trojice Roman Skalský, Robert Novotný a Kamil Mrůzek skončila už po pár minutách. Běžec Ro-
man Skalský si ošklivě podvrtl kotník a závod pro něj skončil už na třetím kilometru a Bobra vůbec nedokončil. 

V Litovli tentokrát panovalo 
skutečně horké letní počasí. Ide-
ální podmínky přitáhly na start 
rekordní počet 262 týmů. Suché 
tratě navíc slibovaly i hodně 
rychlé časy a možnost překonání 
traťového rekordu. Očekávání 
skvělých výkonů se potvrdilo, 
rekord však nepadl. Čas vítězné-
ho tria Frei, Hruška, Lagner v cíli 
činil 2:02:27 a za historickým 
zápisem z roku 2009 letošní 
vítězové zaostali o 97 vteřin. 
Podmínky si pochvalovali hlavně 
bikeři. „Dneska to bylo hodně 
rychlý. Ještě jsem neviděl časy, 
ale jestli to nebyl rekord, tak 
někde hodně blízko toho času 
to muselo být,“ tvrdil v cíli Jan 
Hruška, který dosáhl na druhý 
nejlepší čas mezi cyklisty. 

Zajímavé jsou výsledky jednotlivých 
disciplín. Ani v jedné ze tří disciplín 
nedosáhl až na vrchol nikdo z vítěz-
ného tria Nutrend. V běhu si s patnác-
tikilometrovou tratí poradil nejlépe 
Martin Gerych (InSportLine trener 
A), který zvládl běžecký úsek v čase 
49:46 a jako jediný se vešel pod pade-
sát minut. „Dneska mi to sedlo. Tady 
tu trať mám hodně rád. Martin Frei 
trhal pole až jsme zůstali sami dva a 
na posledních dvou kilometrech jsem 
mu naopak nastoupil já a na oraništi 
jsem mu utekl,“ radoval se vítěz běhu 
Gerych  startující za tým InSportLine 
trener A. Na horském kole pro změnu 
dominoval Ondra Fojtík z družstva 
Hodinky Legend Team. Pro zajíma-
vost čas vítěze MTB je 49:47 tedy o 
jedinou sekundu více než čas nejlep-
šího běžce. Na vodě pak vypálil všem 
rybník Karel Slepica z Treku, který 
velmi rychlým časem 21:20 posunul 
své družstvo na konečné čtvrté místo. 

V kategorii žen se stejně jako mezi 
muži rozhodlo až v posledním, kaja-
kovém úseku. Paďourová z týmu Ski 
Klub Jablonec předjela Petru Halaš-
kovou z družstva CK Bartoněk tým 
a rozhodla o vítězství svého týmu. 
Spolu s Paďourovou se z prvenství 
radovaly kolegyně Klára Moravcová 
(běh) a Adéla Boudíková (MTB). 

Rovněž kategorie crazy bylo letos 
hodně silná v konkurenci Mikulá-
še, Nočních košil z týmu Hajánci a 
sličných sestřiček z družstva Ste-
toskop nakonec bylo vyhlášeno za 
nejzajímavější trio Indiáni z Kamence 
ve složení Petr Blačinský, Vladislav 
Mazánek a Tomáš Chmela. Vzhledem 
k názvu týmu pak snad ani nemá 
smysl dodávat jaký že to měla tato 
trojice převlek...

Za zmínku stojí i výkon Davida Kostruha, který se mimo oficiální závod vydal na souboj s celou porcí pětačtyřiceti kilome-
trů a tří disciplín sám. Člen loňského vítězného veteránského družstva (startoval na MTB) se chtěl „posunout dál“ a tak si 
naložil na sebe úkol zvládnout celého Bobra sám. Jak sám Kostruh před startem prozradil tak běhat začal asi před půl ro-
kem a na kajaku jel zhruba pětkrát. Závod však nakonec tým – jedinec zvládl ačkoliv toho měl skutečně až nad hlavu. „Jsem 
rád, že jsem to dal, ale hrozně to bolí. Nakonec i čas není tak úplně špatný, takže jsem fakt rád,“ přerývaně líčil své pocity 
ihned po dojezdu David Kostruh.

Free Litovel Bobr Cup 2011 se vydařil. Padl historický účastnický rekord (262 týmů). K vidění byly velmi dobré výkony a 
rychlé časy. Rekordní byla také teplota a tak se rok 2011 do historie BOBRA zapíše zlatým písmem. O tom jaký ten letošní 
Bobr byl se dozvíte z fotek na Facebooku Bobr Cup a posléze také v třicetiminutovém záznamu na programu ČT 4, který 
poběží v televizi ve čtvrteční premiéře ve 22:05.

Všem účastníkům díky a s pozdravem Keep Bobring! tu budeme opět za rok. 


