Tomáš Dovala
10.9. – 12.9.2019

1. Prečo TOD DRET?
V januári 2019 som obdržal email o neúspešnom žrebovaní na akciu CCC v rámci UTMB. Tak
som začal hľadať obdobnú náhradu v podobnom termíne a narazil som na pretek TOD DRET 130km /
12000m, ktorý je jednou z “detských“ tratí v rámci známej akcie TOR DES GEANTS s parametrami
330km / 24000m a časovým limitom 150 hodín. Tento rok, v rámci 10.ročníka pribudla ďalšia trasa
TOR DES GLACIERS s neuveriteľnými parametrami 450km/32000m , limitom 190 hodín a aby toho ešte
nebolo málo, tak sa jedná o trasu bez značenia. Novinkou bola aj 30km trať s názvom TOR30 - PASSAGE
AU MALATRÀ s celkovým prevýšením 2300m, čo je v podstate posledných 30km trasy TOR DES GEANTS
a TOD DRET. Podujatie je situované v údolí Aosta a centrom podujatia je známe mesto Courmayer pod
Mont Blancom. Trasa TOD DRET s parametrami 130km / 120000m štartuje v mestečku Gressoney –
Saint – Jeant , ktoré sa nachádza pod horským masívom Monte Rosa (viď. foto na úvodnej strane).
Cieľovým mestom trasy je už spomínaný Courmayer. Trasa v podstate takmer na 100% kopíruje
posledných 130km TOR DES GEANTS (viď. Obr.1).

Obr.1 Prehľadová mapa jednotlivých trás TOR

Parametre TOR130 budili vo mne veľký rešpekt, keďže najväčšie prevýšenie , aké som kedy
absolvoval, bolo plus mínus 5500m na NTS 2018, ale na druhej strane zúčastniť sa akcie ako je TOR DES
GEANTS je pre mňa veľkým lákadlom, keďže sa jedná naozaj o celosvetovo známu akciu. Na internete
nachádzam zaujímavý report jedného z účastníkov prvého ročníka v roku 2017 s názvom Tot Dret's
2017 Brutality (https://runthealps.com/tot-drets-2017-brutality/) , kde sa dozvedám, že drop out na
preteku v jeho prvopočiatku dosiahol 75% ! Dôvodom boli najmä časové limity, ktoré sa dokonca ešte
posúvali počas preteku. Následne pre rok 2018 bol celkový časový limit navýšený z 38 hodín na 44
hodín. Napriek všetkým týmto “pozitívnym” informáciám, paradoxne moja zvedavosť absolvovať

takýto pretek len narastá a tak vypĺňam registračný formulár, platím štartovné 200 EUR, a príprava na
prebehnutie pár kopčekov v Dolomitoch môže začať.

Obr.2 Výškový profil TOR130

2. Príprava, cesta a registrácia
TOD DRET sa stal v pláne pre mňa vrcholom sezóny a zároveň aj jej ukončením. Môj tréning počas
tohto roka zahŕňal v priemere 400km mesačne, vrátane pretekov. Prvým bola hneď na Troch kráľov La
Corsa Della Bora 57km v Talianskom Trieste a záverečným bol v pláne GGUT 110km na konci júla.
Neplánovane som ešte absolvoval v auguste 50km trať akcie K24 v Slovinsku, vzhľadom na darované
štartovné. Jediná akcia s DNF bola Kysucká stovka. Prehľad pretekov prikladám dole v tab.1.
Distance Elevation
[km]
Gain [m]

Date

Race

WEB

6.1.2019

La Corsa Della Bora

http://www.s1trail.com/en/

57,3

2630

1.3.2019

Kysucká stovka

http://www.kysuckastovka.wbl.sk/

113

4700

14.4.2019 100 miles of istria

www.istria100.com

109,7

4394

11.5.2019 Ultra trail Vipava

http://ultratrail.si/en/

51,3

2300

http://www.stefaniktrail.sk

84

3100

Lavaredo Ultra Trail 29.6.2019 Ulra Dolomites

https://www.ultratrail.it/en/

87

4600

GROSSGLOCKNER
26.7.2019 ULTRA-TRAIL

https://www.ultratrail.at/english

110

6500

10.8.2019 K24

http://www.k24trail.si

50

2550

TOT DRET - 130KM
GRESSONEY10.9.2019 COURMAYEUR

http://www.tordesgeants.it/en/content/totdret-130km-gressoney-courmayeur

130

12000

7.6.2019

Stefanik Trail - ultra
stafety

Tab.1 Prehľad pretekov 2019
Do Gressoney som dorazil po absolvovaní cca 12 hodinovej cesty po fantastických a hlavne
lacných talianskych diaľniciach a k tomu samý vynikajúci taliansky šofér 😊 . Zlaté Rakúsko.

Na miesto som dorazil s predstihom v nedeľu, takže som mal ešte dosť času na regeneráciu po
ceste a celkovo oddych pred pretekom. V utorok v deň štartu som absolvoval registráciu v miestnom
športovom centre. Odovzdal som depozit 50 EUR za GPS, podpísal prehlásenia , obdržal čísla ( jedno
dopredu a druhé na ruksak) a obdržal drop bag. Žiadna kontrola povinnej výbavy sa nekonala, čo ma
dosť prekvapilo, ale na druhej strane je to na každého zodpovednosti, aby mal so sebou čo musí mať a
hlavne čo potrebuje pre úspešné dokončenie takéhoto preteku. Povinná výbava sa delila v rámci
pravidiel na dve časti. Tou prvou bola výbava , ktorú musíte so sebou stále niesť v ruksaku (dve čelové
lampy s náhradnými batériami, dve izotermické fólie, doklady aj s potvrdením o poistení , 1.5L vody,
pohárik a mobilný telefón). Druhou časťou bola výbava, ktorú môžete nechať vo svojom drop bagu a
v podstate tam máte mať všetko to, čo potrebujete na bezpečné absolvovanie preteku.
Samotný drop bag ma ale dosť prekvapil, keďže mal len 12L. Pre porovnanie môj HOKA ruksak
má 17L. Bolo to vrecúško na prezuvky, ktoré sa dá nosiť na chrbte. Ledva som tam napratal náhradné
tenisky, oblečenie a vrecko výživy na druhú polovicu preteku. Našťastie veci na prezlečenie do cieľa
bolo, možné poslať ako druhú batožinu priamo do Courmayeru. Dvaja pretekári sa dosť rozčuľovali pri
odovzdávaní drop bagu , že je strašne malý, aj keď jeden z nich si tam chcel dať strašne náhradné
paličky, asi ich zvykne lámať. Odovzdávam drop bag a batožinu do cieľa a odchádzam na apartmán
pripraviť sa na štart.

3. Štart
Štart je naplánovaný na utorok večer na 21:00 z námestíčka v Gressoney. Na štart prichádzam pol
hodiny vopred. Vstup do koridoru štartu je cez kontrolu čipu na ruke. Zaraďujem sa niekde do stredu
poľa a snažím sa chytiť na hodinách signál GPS. Atmosféra je vynikajúca , prebiehajú vpredu nejaké
vystúpenia, príhovor organizátorov a klasicky dvíhame ruky lalala, šalalala atď . Signál GPS sa mi
nepodarilo získať a ako si všímam majú s tým viacerí problém. Nechávam to tak veď on sa niekde chytí.
Odpočítavanie 10,9,8 .. 1 a 432 bežcov vyráža do pomerne chladnej noci.

Obr.3 Štart TOD DRET

4. Etapa Gressoney 0km – Champoluc 15.9km, cumul od štartu
+1400m
Odštartované a dav sa pomerne rýchlo rozbieha. Snažím sa kontrolovať aby som zbytočne
neprepaľoval od začiatku tempo, veď na všetko bude dosť času. Hneď za námestím prebiehame cez
parkovisko a za mostom bežíme po rovine širšou cestičkou popri rieke. Po približne 2km odbočujeme
za Gressoney do prvého stúpania na Col Pinter s nadmorskou výškou 2776m. Stúpame prudkou lesnou
cestičkou a na 5km prechádzame kontrolou pri Alpenzu Hut. V tomto mieste sa aj napriek pokročilej
hodine nachádza pomerne veľa ľudí popri trati , ktorí výdatne povzbudzujú. S pribúdajúcou výškou
začína klesať teplota a výrazne mrholiť. Po 9,4km a 1400m sme na vrchole, kde opäť prebieha kontrola
a začína zbeh do Champolucu. Štartovné pole je na moje prekvapenie už dosť rozťahané.

Obr.5 Klesanie z Col Pinter (foto TOR DE GEANTS
2013)

Obr.4 Začiatok stúpania na Col Pinter
Začiatok zbehu je pomerne strmý skalnatý terén (viď. Obr.5). Snažím sa to veľmi nepúšťať, aby som
šetril nohy. Po chvíli prechádzame na lúky, kde sa dá veľmi pohodlne bežať. V tom ale pocítim veľmi
prudkú bolesť v ľavom lýtku podobnú kŕču, z čoho ostávam prekvapený, keďže som niekde na 12km
a na kŕče je naozaj skoro. Pokračujem ďalej a snažím sa na to nemyslieť a sústrediť sa na terén pred
sebou, keďže už zbiehame po chodníku plného skál. Mám pocit, že čím nižšie sme, tým je terén horší
a k tomu opäť pociťujem viac krát bolesť v ľavom lýtku. Po 2 hod. a 54 min. dobieham na prvú
občerstvovačku v Champolucu. Dlho sa v stane nezdržujem, napijem sa coly a vody a pokračujem ďalej.
Aj napriek tomu , že som strávil v stane len pár minút, tak hneď po vybehnutí von ma roztrasie.
Našťastie po chvíli behu sa opäť zahrievam.

5. Etapa Champoluc 15.9km – Valtournenche 33.1km , cumul od
štartu +2880m
Trasa pokračuje asi 1km cez Champoluc po ceste a následne prechádzame miestnym parkom. Za
ním stúpame okrajom hlavnej cesty a prichádzame do malej dedinky, kde už nastupujeme na chodník
smerom na Col de Nannaz 2773 m.n.m. Prudko stúpame najprv lesom, neskôr to prechádza na chodník
popri potoku a nakoniec stúpame chodníkom cez lúky. Tu mi dochádza voda vo vaku. Predstava, že
mám ostať bez vody až po Valtournenche na 33,1 km je až desivá. Začínam sa obzerať po potoku alebo
napájadle pre dobytok. Nič tu však nie je , ale našťastie na 24,4km prichádzame na refreshment point
/ check point na Grand Tournalin Hut. Vchádzam dnu, dopĺňam vodu do vaku a dávam si pohár coly.
Vychádzam von a v momente ma začína klepať od zimy. Rýchlo sa rozbieham aj napriek stúpaniu, aby
som sa zahrial. Pri tom predbieham dvoch bežcov, ktorí len krútia hlavami prečo alebo ako vlastne
bežím takým stúpaním. Po chvíli mi je opäť teplo a prechádzam do kroku. Postupne sa dostávam na
vrchol a začínam postupne klesať.

Obr. 6 Ilustračná foto vrcholu Col de Nannaz
Zbeh do Valtournenche opäť zo začiatku celkom behateľný, ale posledných pár kilometrov
kombinácia skál, koreňov a prachu dáva nohám dosť zabrať. Predbieham skupinu bežcov z trate TOR
DES GEANTS, pričom ako náhle ich predbehnem kričia na mňa : „Vítame slováki“. Identifikovali ma
podľa kompresných návlekov s logom Slovenska. Prehodím pár slov s bratmi Čechmi a bežím ďalej. Pri
jednom z došľapov sa výrazne ozýva opäť ľavé lýtko a mám pocit, že začínam cítiť aj pravé, aj napriek
tomu , že od prvých náznakov som zintenzívnil prísun tekutín a dávkovanie saltsickov. Spomaľujem a
neviem sa dočkať Valtournenchu, aby som si oddýchol a premasíroval lýtka. Po cca 6 hod. a 25 min.
konečne dorazím na prvú väčšiu občerstvovačku vo Valtournenche. Prechádzam kontrolou na vstupe
a smerujú nás do našej časti mimo pretekárov TOR DES GEANTS. Jedná sa o veľký dvojitý stan, v ktorom
je neuveriteľne teplo. Veľa bežcov je vyzlečená do pol pása. Zhadzujem ruksak a bundu a smerujem
k stolom. Naberám si na pol taniera rizoto so syrom a vajcom a k tomu na druhú polovicu naberám
varené zemiaky. K tomu beriem fľašu vody naturalle (neperlivá). Popri jedení sa snažím trochu
rozmasírovať ľavé lýtko. Už v tomto bode končí zopár ľudí a čakajú na odvoz. Na tejto občerstvovačke
je možné využiť support, čo ako sledujem využíva dosť ľudí, hlavne miestnych talianov. Ja by som tiež
ocenil suché tričko, vzhľadom na to , že som úplne mokrý. Predsa len som si mal jedno náhradné hodiť
do ruksaku. Budem si musieť ale počkať až na drop bag v Oyace. Asi po pol hodinke sa dvíham,
prechádzam kontrolou na výstupe a vyrážam do jasnej chladnej noci.

6. Etapa Valtournenche 33.1km – Oyace 71.8km, cumul od štartu
+5800m
Z občerstvovačky vo Valtournenche bežím chvíľu cez mesto a následné za ním trasa odbočuje do
ďalšieho stúpania smerom na priehradu Cignana. Hneď na začiatku stúpania opäť pociťujem bolesť
v lýtkach. Skúšam stiahnuť dole kompresné návleky a takmer okamžite pociťujem úľavu, hmm
zaujímavé. Najprv stúpame chodníkom lesom a asi po 2-3 km sa predo mnou otvára údolie , kde na
vrchole už vidím rad svetiel z telesa priehrady. Stúpame pravou stranou údolia priamo pod priehradu,
kde pokračujeme tesne popri nej , mostíkom ponad výpustný kanál a na konci vľavo stúpame nad
teleso priehrady , kde sa nachádza ďalšia občerstvovačka Barmasse Hut na 37,5km. Toto bol pre mňa
jeden z najkrajších nočných výstupov v živote. Kombinácia mesiacom osvetleného údolia s priehradou
a jasnej noci s veľkým vozom priamo nad údolím tvorí naozaj krásny obraz. Chvíľami sa pri výstupe
zastavujem a sledujem tento obraz s otvorenými ústami.

Obr.7 Letecký pohľad na priehradu Cignana počas dňa, vpravo je viditeľný chodník,
ktorým sme stúpali hore a vľavo nad priehradou je Barmasse Hut
Z chaty pri priehrade nasleduje niekoľko kilometrový zbeh po prístupovej ceste k priehrade.
Následne trasa odbočuje na chodník smerom na vrchol Fenêtre d'Ersa 2293 m.n.m.. Vcelku jednoduché
stúpanie lúčnymi chodníkmi. Tu sa trasa TOD TRED a TOR DES GEANTS na chvíľu rozdeľuje. Pokračujem
ďalej a postupne lúkami zbieham na lesnú cestu, ktorou v podstate pokračujem až na ďalšiu
občerstvovačku v chate pri jazere Torgnon (Gordza) na 48,6km. Strávim tu asi 10 min, pričom už
odkladám čelovku do ruksaku. Prvú noc a cca 50km mám za sebou. Až na bolesti v lýtkach to ide zatiaľ
dobre. Za chatou asi jeden kilometer opäť ďalšie stúpanie na Fenetre du Tsan 2736 m.n.m..
Z neho nasleduje prudký nepríjemný zbeh chodníkom, ktorý sa kľukatí z jednej strany na
druhú. Slnko je už vysoko a tak dole na konci klesania zastavujem, a vyzliekam bundu. Ďalej
prebiehame cez lúku a prichádzame na cestu, na konci ktorej v diaľke vidím ďalšiu občerstvovačku
Rifugio Magia na 54,4km. Tu sa zastavujem a fotím pohorie nad touto chatou (viď. Obr.8), nádhera.

Ďalej, smerom k chate vedľa cesty sa pasie stádo dobytka a okolo nich behá pes, ktorý poctivo
zaháňa dobytok za cestu. Akonáhle ma zbadá, tak beží ku mne, obieha ma a malým oblúčikom sa ma
snaží rovnako ako dobytok zahnať smerom za cestu. Po pár pokusoch pochopí, že nie som vôl 😊
a beží späť smerom k stádu. Po chvíli dobieham na chatu. Nahlásim číslo, doplním tekutiny
a pokračujem rýchlo ďalej smerom do hôr nad chatou.

Obr.8 Foto pohoria nad chatou Magia
Hneď začína stúpanie prudko hore, krásnym chodníkom popri potoku. Na jeho konci zrazu
vchádzam do údolia a naskytuje sa mi ďalší neskutočný pohľad. Stúpam ďalej s tým , že vidím pár
bežcov pred sebou aj za mnou. Celý tento úsek je v podstate taká hrebeňovka, kedy prechádzame hore
dole chodníkmi cez hrebeň a údolia a cez ďalšiu občerstvovačku Rifugio Oratorio di Cuney v 2655
m.n.m.. Ďalej sa od nej točí chodník ponad údolie ako keby späť, a po chvíli sa vracia smerom na vrchol
Col de Chaleby v 2683 m.n.m.. Za ním mierne klesáme a hneď zase mierne hore , až prichádzam na
moje prekvapenie na ďalšiu kontrolu a mini občerstvovačku R. Clermont bivouac , ktorá je od poslednej
vzdialená len 4km. Za ňou už nasleduje prudký výstup skalnatým a pod vrcholom suťovým chodníkom
na Col Vessona v 2788 m.n.m.. Z neho prudko pokračujeme suťovým kľukatým chodníkom dole do
údolia, smerom na Oyace. Postupne zbiehame lúkami a nakoniec prudko dole lesným chodníkom.
V tejto časti sa už od rána pohybuje naozaj veľa turistov. Pred Oyace ešte trasa prechádza cez malý,
ale výdatný kopček a konečne dorazím do mestečka Oyace , kde sa nachádza veľká občerstvovačka
s drop bagmi. Toto bolo asi naozaj to najkrajšie , čo som kedy bežal, aj napriek tomu, že som šiel
posledných 20km 5 hodín , a bude to ešte lepšie. Neskutočné výhľady na zasnežené pohoria, zeleno
skalnaté údolia a k tomu čisté modré nebo tvorili naozaj niečo neskutočné.
Do Oyace na 71,4km dorazím po 16 hod. 04 min., pričom som nastúpal cca 5800m. Polovička za
mnou. Beriem drop bag , kompletne sa prezliekam a prezúvam, doplním z neho gély a nejaké tyčinky.
Zjem cestoviny a doplním tekutiny do seba a vaku, a asi po pol hodine pokračujem ďalej.

Obr. 9 Niekoľko záberov z najkrajšieho úseku trasy

7. Etapa Oyace 71.8km - Rey (Ollomont) 84.4km, cumul od štartu
+7200m
Akonáhle som von z občerstvovačky, ovalí má ostré slnko . Vonku je pocitovo naozaj teplo a ja som
asi do 10 min. opäť kompletne mokrý. V tomto úseku je potrebné prejsť cez vrchol Col Bruson v 2508
m.n.m. až do Ollomontu. Stúpanie je na začiatku chodníkom lesom prudko hore. Po 5km stúpania
prechádzam ďalšou malou kontrolou a k vrcholu ostávajú už len 2km. Na vrchole sa nachádzajú
záchranári aj so svojou kabínou privezenou vrtuľníkom. Pýtajú sa ma či som v poriadku a ponúkajú ma
colou. Dole pod nami už vidím Ollomont , takže po 5 min. pauzy pokračujem smerom dole. Na začiatku
je prudký strmý suťový chodník, ktorý neskôr prešiel do chodníka traverzujúceho celý kopec. Nakoniec
po ňom dorazím na miestny statok, kde sa trasa napájala na širokú skalnatú cestu. Po nej pokračuje
klesanie cez ďaľšiu občerstvovačku na 80,7km a pokračuje až do Ollomontu, kde po prebehnutí asi 2km
cez mesto prichádzam po celkovo 20 hod. 35 min. na 84,6km. Posledných 13km som išiel takmer 4,5

hodiny a to som nemal pocit, že by som šiel nejako pomaly alebo sa flákal. Dopĺňam vodu , niečo
prehryznem a snažím sa pokračovať ďalej aby som stihol ešte prejsť čo najviac za svetla. To, že sa blíži
druhá noc sa prejavuje už aj na počte odpadnutých bežcov mojej trate na posteliach v stane. Niektorí
vyzerajú naozaj zle.

Obr.10 Oyace po 2km stúpania

Obr.11 Ollomont z vrcholu Col Brusol

8. Rey (Ollomont) 84.4km – Bosses 105.7km , cumul od štartu
+8900m
Nasleduje stúpanie na Col Champillon v 2707 m.n.m. Ihneď prudko stúpame lesom. V tomto úseku
dostávam najväčšiu krízu na celom preteku. Vlečiem sa hore z nohy na nohu. Z lesa vychádzame na
lúku plnú dobytka a za ňou prechádzame cez asfaltku na širokú kamenistú cestu. Z nej neskôr
odbočujeme na chodník krížom hore, kde sa na ňu opäť napájame a pokračujeme ňou až na Rifugio
Champillon. Od Ollomontu nastúpaných cca 1000m na 6km. Vchádzam do chaty, kde vládne
neuveriteľná atmosféra. Každého bežca , ktorý prichádza hlučne vítajú. Podobné je to aj pri odchode.
Neodmietam tanier zeleninovej polievky a kávu. Pri odchode sa ešte podpisujem na plagát, pod ktorým
spí bez pohnutia bežec a beriem paličky spoza stoličky na ktorej upadol do kómy ďalší bežec. Zakladám
čelovku a návleky na ruky a vyrážam smerom hore na Col Champillon. K vrcholu od chaty ostáva 0,9km
s 270 m stúpania. Asi po pol hodine “vybieham” na vrchol pri západe slnka. Vyberám telefón a robím
poslednú fotku na tomto preteku (viď. Obr.11).

Obr.11 Západ slnko na Col Champillon
Zapínam čelovku a pomaly zbieham dole. Zbeh je nekonečný po dosť náročnom teréne. Mesiac
je v splne a svieti pomedzi stromy tak , že mám pocit ako keby niekto za mnou bežal so silnou čelovkou.
Po hodine, 4km a 900m zbiehania prichádzam na občertvovačku Ponteille Desot na 94,4km. Ponúkajú
ma tu čistým vývarom, do ktorého si nahádžem veľa syra a zajedám ho pečivom. Najlepšie čo som
kedy na preteku jedol. Cítil som sa ako znovuzrodený a kríza bola zažehnaná. Nasledoval veľmi
behateľný úsek. Asi jeden kilometer za občerstvovačkou ma dobieha za veľkého funenia strapatý týpek
v žltom drese. Spoznávam v ňom Luca Peciho, v tom čase lídra a neskôr víťaza na 450km trase TOR DES
GLACIERS. Štartovali v piatok, je asi na svojom 400km a beží si ako nič. Pozdraví sa mi po francúzsky
a mizne predo mnou v tme. Ja bežím ďalej po širokej ceste a postupne predbieham zopár ľudí čo mi
dosť psychicky pomáha. V podstate miernym klesaním sa dostávam po 11km na poslednú veľkú
občerstvovačku v Bosses na 105,7km po celkovo 26 hod. a 18 min. od štartu. Opäť tu majú vývar, tak
neváham a púšťam sa doňho. Dopĺňam tekutiny a vyrážam na posledných cca 30km a 2500m stúpania.

9. Bosses 105.7km - Courmayeur (FINISH) 134.1km, cumul od
štartu +10960m
Trasa asi 2-3 kilometre pokračuje cez Bosses. Za ním začína postupne výstup na Col Malatra v 2925
m.n.m. , čo je posledný vrchol tohto preteku. Stúpanie nie je zo začiatku strmé a prvých 6km sa dá isť
celkom rýchlo. Postupne chodník prejde do prudkého stúpania, kde už spomaľujem. Po 10km a 2,5
hodinách prichádzam na občerstvovačku Rifugio Frassati v 2550 m.n.m., kde si dopĺňam vodu
a obliekam si bundu a rukavice. Vonku je už zima a akonáhle zastanem, cítim do hlavy horúčavu.
Vychádzam z chaty von a v momente ma začína triasť. Triaška je taká silná, že ma až naťahuje na
zvracanie. Našťastie začína prudké stúpanie tak sa mi po chvíľke boja podarí opäť zahriať a pomaly
stúpam hore. Pred sebou vidím v tme štyri čelovky za sebou, ktoré idú naozaj veľmi pomaly až
zastavujú. Asi je to hore naozaj zaujímavé. Od chaty po vrchol sú necelé 3km a skoro 400m prevýšenia.
Dostávam sa na miesta, kde som zdola videl štyroch bežcov. Je tu potrebné veľmi opatrne prekračovať
žľaby , ktoré križujú chodník. Následne prichádzam k časti s lanami a kovovými stupňami v skale.
Paličky nechávam visieť na zápästí a pomaly sa štverám hore. Na vrchole je počuť diesel agregát, ktorý

napája záchranný box, v ktorom spí záchranár. Hneď za vrcholom mením čelovku , keďže sa mi zdá, že
svetlo na tej čo mám na hlave, je už slabé. A začínam klesať postupne dole.

Obr.12 Pohľad na vrchol Col Malatra 2925m s vyznačeným chodníkom tesne pod vrcholom

Terén opäť nesklame , veľmi sa tu bežať nedá. Po asi 3-4 km nepríjemného klesanie prichádzam
v údolí k ďalšiemu záchrannému boxu. Vychádza odtiaľ záchranár a pýta sa ma či som v poriadku a či
niečo nepotrebujem. Odpovedám mu, že všetko je ok a pokračujem ďalej. Nasleduje úsek ako keby bez
chodníka s menším stúpaním. Tu ma dobiehajú dvaja bežci, ktorých púšťam pred seba. Nasleduje
klesanie po chodníku plného kamenia. Ten našťastie po 2km prejde do prašného povrchu, kde tu
s kameňom. Aj napriek už dosť veľkej bolesti, sa snažím bežať a postupne sa mi podarí dvoch bežcov ,
ktorí ma asi pol hodinu dozadu predbehli dobehnúť, a bežím spolu s nimi. Jeden z nich je starší Francúz
a druhý je mladý Islanďan. Prechádzame na chodník, ktorý smeruje postupne dolu jednou stranou
údolia. Postupne predbiehame niekoľko bežcov a dokonca aj skupinu štyroch Francúzov , ktorým to
nie je veľmi po chuti. Všetci traja sa nevieme dočkať, kedy dole uvidíme Courmayer. Tento úsek je
nekonečný a keď to vyzerá , že za ďalšou zákrutou bude už Courmayer, tak stále len do nekonečna
pokračuje chodník ďalej, až sa na tom všetci traja zúfalo smejeme. Konečne sa pod nami ukáže
Courmayer a prichádzame na poslednú kontrolu Bertone. Nasleduje zbeh do Courmayeru po prašnej
kamenistej ceste. To najlepšie na záver. Potrebujem si odskočiť takže dvaja spolubežci sa mi trochu
vzdialia, ale v podstate ich mám vždy na dohľad. Po cca 3km konečne končí prašný neskutočný chodník.
Prechádzame na spevnenú širokú cestu, no po chvíli opäť ideme krížom v zlom teréne. Tu sa zrazu
ocitám pravou stranou takmer na zemi a cítim prudkú bolesť v pravom členku , podvrtnutý členok.
Zatínam zuby a krivkajúc pokračujem ďalej. V duchu si opakujem , že odtiaľto sa do cieľa už aj doplazím
a slová Kiliana – Enjoy the pain. Asi po minúte prichádzam na začiatok Courmayeru. Takže som si
členok podvrtol pár desiatok metrov pred asfaltom. Záver ako sa patrí. Medzičasom už svitá a ja bežím
s vidinou cieľa cez Courmayer posledné dva kilometre tempom 6min/km. A konečne po 33 hodinách

a 41 minútach vbieham do cieľa. Dostávam medailu, odovzdávam GPS, gratulujeme si a pripíjame si
pivom s Francúzom a Islanďanom. Odvážajú nás do telocvične , kde sú drop bagy, sprchy, jedlo a
vlastne celé zázemie preteku. Následne nastupujem do mikrobusu, ktorý ma odváža naspäť do
Gressoney , kde som ubytovaný.

10.

Záver

Čas 33 hodín a 41 minút stačil na celkové 39.miesto. Trať je neuveriteľne technicky ťažká a k tomu
sa pridávajú ešte dve noci bez spánku, ktoré som na moje prekvapenie zvládol v podstate bez
problémov. Podľa výsledkov úspešne dokončilo pretek v limite 44 hodín len 199 z 432 bežcov.
Organizácii nemám čo vytknúť a konečne som našiel pretek v zahraničí , kde boli lepšie občerstvovačky
ako u nás. Áno správne čítate, ale podarilo sa to až akcii ako TOR DES GEANTS , ktorá je veľkosťou
a rozpočtom s akciami u nás neporovnateľná. Takúto atmosféru, ako bola tu, som ešte tiež nikde
nezažil a prostredie je tu neskutočné. Toto je určite akcia, kde by som sa chcel v budúcnosti vrátiť
a znovu sa pokúsiť pokoriť TOD DRET.

