
ČLOBLAN 

13.6.2020 se uskutečnil ve spolupráci Sokola Křemže a Kleťácké unie již 6.ročník štafetového 

závodu Čloblan (ČLověk BLANského lesa). Sešlo se 15 družstev z různých koutů jižních i západních 

Čech. Účastníci však pocházeli z celé ČR. O závodě se dozvěděli z různých míst. Z internetu, FB, 

plakátů či od kamarádů. Počasí nám přálo po celý den. Ale dva dny předtím to tak rozhodně 

nevypadalo a nahlášené bouřky Čloblan zahnal až do dalšího dne.   

 V prvním cca 16-ti km cyklistickém úseku začalo po hromadném startu velké drama. Cestou 

museli cyklisté označit jednu kontrolu a pak už mohli statečně pokračovat ve stoupání vzhůru 

k vrcholu hory. Na 1.místě dorazilo na první předávku na Kleti družstvo „Kdovíci“, které si již prvenství 

udrželo až do konce závodu. U dalších týmů tomu tak ale již nebylo. Závodníci dojeli v časech 49:21-

89:05 min. I přes „malé“ organizační potíže „Atletů z Písku“ všichni zdárně předali štafetový kolík 

svým spoluzávodníkům. 

 Následoval náročný seběh přes kameny, kořeny i asfalt z Kleti do Zlaté Koruny. I zde si nadále 

drželo prvenství již zmiňované družstvo „Kdovíci“. Časy běžců se pohybovaly mezi 33:48-62:23 min.  

 Dále přišli na řadu kanoisté, kteří jeli cca 10-ti km úsek na Dívčí Kámen. Rozdíly jsou zde 

téměř neznatelné. Přesto se každé družstvo snažilo svému týmu předat štafetu v co nejkratším čase. 

Ty se pohybovaly mezi 56:27-63:31 min. Někdo se zvládnul cestou i vykoupat.  

 Nakonec přišel na řadu nejzapeklitější úsek, orientační běh. Ten z velké části zamíchal 

s pořadím téměř všech týmů. Pro někoho to byl krásný běh v přírodě, pro jiného ale běh náročný a 

složitý. Největším skokanem se stalo družstvo „Senoušci“, které po kanoistickém úseku předávalo 

štafetový kolík na 13.místě. Do cíle však doběhli na neuvěřitelném 3.místě. Pro celkové prvenství si 

doběhlo družstvo „Kdovíci“. Na krásném 2.místě se umístilo družstvo „Králíci z klobouku“ a 3.místo 

obsadili již zmínění „Senoušci“. Časy orientačního běhu se pohybovaly mezi 66:23-140:21 min. 

 Pevně doufáme, že se Vám všem závod líbil a že si užili celý slunečný den, ať už jako 

závodníci, tak i jako přihlížející. Budeme moc rádi, když se opět uvidíme na startu dalšího ročníku 

v roce 2021. Když sebou přivedete i další družstva, bude závod ještě napínavější než ten letošní.  

 Tímto bychom také rádi poděkovali všem závodníkům za účast, všem pořadatelům, kterých 

rozhodně není málo za pomoc. Konkrétně potom Karlu Jírovcovi, Honzovi a Janě Jungbauerovým, 

Mileně Zimmermannové, Liborovi Jandovi,  

Tereze Fošumové, Honzovi a Aleně Janouškovým, Drahušce Sýkorové, Lence Ondřichové, Honzovi, 

Petře Zemanové, Zdence Fouskové, Marii Svobodové, Pokrývačství Bušta, Quangovi Dinh Vu, Barboře 

Jandové, Martinovi a Jitce Jandovým a Tereze Kudláčkové. V neposlední řadě také děkujeme 

sponzorovi IRO STAVEBNÍ a partnerovi závodu LESY ČR.  

 

 


