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Závod 1000 Miles Adventure odstartoval poprvé v roce 2011. Letos se jel jiÏ 5. roãník, kter˘
startoval 5. ãervence z nejv˘chodnûj‰í obce na Slovensku – Nové Sedlice, která se nachází
u slovensko-polsko-ukrajinsk˘ch hranic. Cíl byl v obci Skalná v Chebském v˘bûÏku.

Blanensk˘ biker Radim Bláha zabodoval
v závodû 1000 Miles Adventure

Jedná se o extrémní ultramaraton bez
zaji‰tûní napfiíã b˘val˘m âeskosloven-
skem, kter˘ se startuje v lich˘ch letech ze
Slovenska a v sud˘ch letech opaãnû
z âeské republiky. Závodníci pfiekonají
pfii svém putování traÈ v délce cca 1620
km s celkov˘m pfiev˘‰ením pfiibliÏnû 35
km. Pro závodníky, ktefií si netroufnou na
celou trasu, je pfiipravena krat‰í verze,
která konãí zhruba v polovinû trasy ve
Franti‰kovû v Jeseníkách. Stanoven je
pouze start, cíl a trasa, kterou musí zá-
vodníci dodrÏet. Spaní a jídlo je jen na
závodnících. Cílená podpora je zakázána.
Závodníci musí vystaãit s v˘bavou, kte-
rou mají s sebou.

Trasa závodu je velmi atraktivní a záro-
veÀ velmi drsná. Po trase jsou rozmístûné

tfii záchytné body, tzv. checkpointy, kde se
zapisují ãasy prÛjezdÛ, a poskytuje malé
obãerstvení. Závodníci pouÏívají GPS
s nahranou trasou, kterou musí dodrÏet, ji-
nak hrozí diskvalifikace.

Na start se letos postavilo 152 závodní-
kÛ ze 7 státÛ svûta a to nejen bikefii na 
horsk˘ch kolech, ale i chodci/bûÏci a ko-
lobûÏkáfii. Mezi nimi startoval jiÏ po tfietí
i blanensk˘ biker Radim Bláha.

Na Slovensku ãekaly na závodníky nej-
vy‰‰í kopce, kde trasa vede také pfies
Nízké Tatry a Velkou Fatru s nejvy‰‰ím
vrcholem na trati KríÏnou ve v˘‰ce 1574
m. n. m. spolu s extrémním vedrem, kdy
teploty ve stínu dosahovaly ke 40°C. Zde
bylo také nutné dodrÏovat zákazy pohybu
v národních parcích v noci zejména kvÛli
moÏnému setkání s medvûdy.

V âesku, kde trasa vede pfies Vsetínské
vrchy do JeseníkÛ a po severní hranici
s Polskem a Nûmeckem a prochází praktic-
ky v‰emi ãesk˘mi horami aÏ k A‰i, se nao-
pak ochladilo a v noci v Krkono‰ích teplota
klesala k nule. Na závûr se pfiidal i dé‰È, tak-
Ïe o rozmary poãasí nebyla nouze. Trasa ve-
de také pfies vyhlá‰en˘ nejsevernûj‰í bod
âR, tzv. Nordkapp ve ·luknovském v˘bûÏ-
ku, kter˘ byl spolu s Kru‰n˘mi horami ze-
jména kvÛli nepfiístupnosti a de‰ti provûr-
kou fyzick˘ch i psychick˘ch sil. 

Letos musela b˘t poprvé traÈ po polo-
mech v Jeseníkách narychlo pfietrasována
a zkrácena o asi 40 km, coÏ závod zrych-
lilo o pfiibliÏnû pÛl dne.

Radim Bláha zdárnû ukonãil závod
1000 Miles Adventure s celkov˘m ãasem 9

dnÛ, 20 hodin a 2 minuty. Dohromady ura-
zil 1631 km. Tento v˘sledek mu staãil na 
1. místo v kategorii M2 (muÏi roãník 1974
a star‰í) a 6. místo v celkovém pofiadí.

Dal‰í informace na www.1000miles.cz
Text: RePo, foto: 1000miles.cz

Na 1. checkpointu s fieditelem a zakladatelem závodu Janem Kopkou.

Radim Bláha. Foto: soukrom˘ archiv

Zaregistrujte se
v˘hodnû 

na PÛlmaraton!
Jubilejní dvacát˘ roãník PÛlmaratonu

Moravsk˘m krasem odstartuje letos v netra-
diãním termínu v sobotu 24. fiíjna. V˘hodnû se
zaregistrovat na nûkter˘ z pfiipraven˘ch bûhÛ
s jistotou získání triãka PMK 2015 mÛÏete do
pondûlí 31. srpna 2015!

Vzhledem k podzimnímu termínu musel pofia-
datel – spolek Sportuj s námi – posunout i zaãátek
závodu. Dûtské bûhy startují v 10.40 a patron
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem, místostarosta
Blanska Ing. Jifií Crha, oficiálnû zahájí leto‰ní
soupefiení bûÏcÛ v 11.10 hodin.

V‰ichni zájemci o Lidov˘ bûh by mûli b˘t
pfiipraveni na startu ve 12.25, letos poprvé se
nemusí registrovat pfiedem. Staãí tedy jen pfiijít
a bûÏet.

Bûh mûstem startuje ve 12.50 a do hlavního
bûhu – PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem – vy-
razí více neÏ tisícovka bûÏcÛ ve 13.50 hodin.

Podrobné informace získáte na 
www.pulmaratonblansko.com nebo na 

FB profilu /pulmaratonmoravskymkrasem.
Sportuj s námi


