
 
GIGA ZÁŽITEK ÚČASTNICE DRUHÉHO ROČNÍKU V KATEGORII COUPLE 

Dostalo se ke mně video. Co to je? GIGATHLON? Nadšení lidí a to slovo mě vyvedlo z tunelu 
odmítání. Za sebou mám svoji premiéru velkého triatlonu - železného muže - v Otrokovicích 2016 za 
12:15, řka už nikdy více. A pak přišla výzva - GIGATHLON. 

Olšina a start. Zima, napětí, zda jsem správně jedla. Silničku jsem jako marathonská běžkyně 
netrénovala..to dáš! Poprvé nejedu za sebe, je tu parťák v couplu Roman, velká zodpovědnost, jak 
mu to nezkazit. Po kilometru zjišťuji, že chlapům a ženské elitě samozřejmě nestačím a jedu sólo proti 
větru. Trať je nádherná, vede historickým centrem Českého Krumlova, kolem Lipna, všude 
povzbuzující hlídky. Jedu jak královská paní, mám přednost před auty, klobouk dolů před 
organizátory, jsou skvělí. Konečně kopečky, brzdí mě jen vlak 3 minuty - smůla. V depu Romane pusu 
a plav! Autem jedu na druhé depo na Novou Pec, kam vezu své brusle a Romanův bike. S holkama 
z dalších couplů čekáme obuté v bruslích na parťáky. Závodníci tu mají své rodiny a pak tu jsou 
profesionální supporti. Vlastně se o mě pořád někdo stará, i když tu mám jen Romana na trati. 
Přibíhá, čip je můj a vybíhám v bruslích po mokré louce, to je blázinec. Na otočce mě v kaluži chytá 

dvoumetrový hasič a za značného veselí a aplausu mě otáčí na další kolo ☺ . Už mi ani nevadí, 
že prší. Balím a jedu fárem na Olšinu. Roman, hrdina, přijíždí zablácený na biku, jako postupně 
všichni v tom extrému. Objímáme ho s Markétou, která mu před večeří půjčuje svoji teplou sprchu. 
Vyfásli jsme s Romanem sice stan a těšili se na stanové městečko, ale nakonec jsme zvolili suchý 
apartmán ve vesnici. S sebou bereme i pravý relaxační nápoj (sedmičku bílého), vždyť zítra je přece 

„Relax day“ ☺ .  

No jo, jenže zas tak úplně relax to nebyl. Roman začal „ranní koupelí“. Pomáhám mu z neoprénu a 
připravuji mu na čáru silničku a fotím. Přijíždějící cyklisti na Nové Peci hlásí náročnou trať nahoru dolů 
jinak nepřístupnými ale nádhernými částmi Šumavy a hroznou kosu. Fasuji čip a jedu krásnou trasu 
po cyklostezkách na in-linech. Přijíždím do cíle a Roman přebírá štafetu a mizí na biku. Na Olšině na 
závěr závodu konečně sluníčko. Trochu nervózně čekám, že zrovna já mám završit naše dva dny. 
Předbíhám naše dvě české singl women a představuji si, co vše už mají za sebou a stejně mi dávají 
zabrat. Fantastické výkony. Roman mi jede naproti na biku a povzbuzuje na posledním kilometru. Do 
cíle se vrháme společně. Kdo závodí, zná to jedinečné uspokojení z proběhu cílovou čárou. Když se 
mě lidi ptají, proč běhám a závodím, neumím jim to rozumově vysvětlit. To dokážou sdílet jen 
sportovci stejné krve, všechny ty hrozné i úžasné pocity naráz, které jsou návykové. Jako je 
GIGATHLON.  

Závěrečný ceremoniál byl skvělý. Jak říká náš lídr Honza Plachý – rodina. Aplausy a jásot při 
předávání cen prvnímu i poslednímu neberou konce. Smekám hlavně před všemi singlisty. Výkony 
švýcarských kolegů jsou z říše snů, ale to časem taky dáme. Hlavně že jsou tady a nastavují laťku. 
Úžasné defilé všech pomocníků, rozpoznávám spoustu tváří z křižovatek, od dětí po staříky. Říkám o 
tomto nebývalém závodu všem kolem. Příští rok 2018 do toho jdu po hlavě jako singl women. 
Pojdtě do toho také! 
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