Tisková zpráva run LABE run 2022
Špindlerův Mlýn hostil v sobotu 21.4. start již čtvrtého ročníku nejdelšího štafetového běhu v České
republice – run LABE run. Před závodníky byla trasa dlouhá 380 km a na jejím konci čekal cíl v Děčíně. I
letos narostl počet účastníků a dosáhl hranice 1000. Většina týmu si vyzvedla své startovní balíčky již
v pátek, a tak mohla zbytek večera využít k přípravě, seznamování se s ostatními týmy a utužování
kolektivu – někteří i nad sklenkou něčeho ostřejšího. Letošní novinkou se stala mobilní aplikace na Apple
a Android telefony, díky které bylo například možné sledovat závodníky pomocí GPS čipu aktuálně na trati.
K výhodám také patřil výpočet času, kdy přiběhne běžec na předávku štafety.
Start proběhl v šesti startovních vlnách od 5 hodin ráno. Týmy byly zařazeny do vln podle nahlášené
výkonnosti svých běžců. Počasí účastníkům celý víkend přálo. Po startu se již týmy vydaly na cestu a
přejezdy mezi jednotlivými předávkami. Nejvíce favorizovaní startovali ve vlnách v 9 a 10 hodin. V těchto
časech jsme mohli najít i vítěze předchozích ročníků, jako například tým born2run nebo Vysočina Running.
Mezi favority se také řadily týmy Velký potenciál, Vnorovy v pohybu nebo BTL runners, kteří v loňském
ročníku předváděly kvalitní výkony. Za pozornost stojí tým složený pouze z žen s názvem Sky4run.
Úvodní úseky protínají území Krkonošského národního parku. Zde běžce čeká náročný kopcovitý terén.
Všechny týmy ale přesto úvod závodu zvládly a startovní pole se dostalo podél Labe přes Hostinné,
přehradu Les Království až k hospitalu Kuks. To už byla sobota poledne a startovní pole za sebou mělo
kolem 7 hodin běhu. Během sobotního odpoledne se hlavní balík závodníků přesunul přes Hradec Králové
a Pardubice až k hřebčínu v Kladrubech nad Labem. V těchto chvílích se začínalo stmívat a běžce čekalo
několik nočních úseků. Večerní pasáže jsou velice důležité, protože zde lze mnoho získat i ztratit. Během
noci se začalo krystalizovat pořadí na prvních místech, kdy se do vedení dostala Vysočina Running a o další
pořadí sváděli boj BTL runners, born2run, Severní vítr a Velký potenciál. Ztráty dalších týmů nebyly velké
a jakékoli zaváhání mohlo znamenat ztrátu několika příček v pořadí.
Ranní úseky čekají již tradičně na Mělnicku. Zde přichází na řadu rychlé rovinaté sekce. Oproti začátku
závodu, kde najdou uplatnění specialisté na trailové běhání, zde naopak využijí své přednosti běžci
tempaři, kteří mají rádi asfalt.
Před závodníky jsou ještě dvě horské výzvy. Jednou z nich je již legendární výběh po kamenném poli na
Plešivec u Kamýku a poté kopec nad hradem Střekov.
Za Střekovem již bylo jasné, že pokud nedojde k nečekaným komplikacím, obhájí své vítězství z roku 2020
tým Vysočina Running.
Těsný souboj o druhé místo pokračoval celý den a bojovali o něj BTL runners, born2run a Severní vítr.
Tým Vysočina Running nakonec nenechal nic náhodě a profesorsky zvládnutým závěrem protnul cílovou
pásku v Děčíně, kde zvítězil v čase 27 hodin 43 minut.
Druhé a čtvrté místo nakonec v cíli dělili jen 4 minuty. Pořadí na druhém místě vybojovali BTL runners
v infarktovém závěru, kdy odrazili útok dotahujících bor2run, kteří skončili o necelou minutu na místě
třetím. V těsném závěsu obsadil čtvrté místo Severní vítr.
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Do cíle se během odpoledne dostávaly další skupiny. Dámský tým Sky4run zvládl svou výzvu proběhnout
celou trať a v Děčíně jsme je mohli přivítat na krásném sedmdesátém místě. Dámy za sebou nechaly
několik ostřílených týmů a získaly tak nejeden cenný skalp.
Děkujeme všem závodníkům za jejich výkony a odvahu se vydat na tak náročné dobrodružství. Jak bylo
vidět, na runLABErun nešlo jen o nejrychlejší časy, ale i o společné zážitky a o to, užít si závod plnými doušky
v dobré náladě.
Za podporu děkujeme městu Děčín, které od prvního ročníku aktivně podporuje tento závod. Další
poděkování patří těmto obcím a organizacím: Litoměřice, Špindlerův Mlýn, DDM Hostinné, Černý Důl,
SDH Kly a hostinec U Martina, Hospital Kuks, Kostomlátky, hrad Střekov, Lesy ČR, KRNAP, camp Děčín,
občerstvení Na Vyhlídce, SDH Dříteč, Lanové centrum Pardubice, hřebčín Kladruby nad Labem, Bistro U
Stapu Kolín, Městský stadion Čelákovice, Kostelec nad Labem, Beach Park Mlékojedy a Bistru U
Trumpetky.
Nedílnou součástí jsou i naši sponzoři bez kterých by naše závody určitě nebyly tak atraktivní. Děkujeme
tedy: Mattoni, MyProtein, Sana Sport, Kine-MAX, SCUTUMWEAR, SENS, Mixit, Compeed, beauty made
easy, Ben & Anna, Eqiuray, Dettol, Redbull a #bezdopadu za věcné dary poskytnuté do startovních balíčků
a jakožto výhry pro zúčastněné týmy.
V neposlední řadě děkujeme všem pomocníků, kterých bylo desítky, ať už přímo na trati, nebo i mimo ni,
za jejich nasazení a ochotu. Bez těchto pomocníků by tato akce nikdy nemohla vzniknout.
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