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Sobota 9.10.2010, 11:00 hodin: výstřel z kanónu krumlovských šermířů oddělil chvíle nervozity a 
očekávání od dlouhých chvil usilovné dřiny. Pod dohledem jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a starosty 
města Vyššího Brodu se do sluncem prozářeného Vltavského údolí vydal téměř tisícihlavý dav kanoistů 
rozličného věku, kanoistické vyspělosti i zvoleného plavidla. Kochání se nádherným podzimně barevným 
údolím řeky pod modravou oblohou si mohli dovolit ovšem jen někteří… 
Konal se osmý ročník Krumlovského vodáckého maratonu, největší akce svého druhu ve střední Evropě. 
Dlouho před tím se do ke startu sjížděli účastníci z blízkého i vzdáleného okolí. Nakonec si cestu do 
Vyššího Brodu, kde startovaly kanoe a kajaky, či do Rožmberka, kde startovaly pramice a rafty,  našli 
účastníci z celkem 15 států (CZE, ITA, GER, AUT, SVK, IRL, CRO, BEL, HUN, POL, FRA, RUS, 
GBR, AUS, IL).   
Kromě početného pole výkonnostních a příležitostních vodáků do boje vstoupily i některá esa 
kanoistického sportu. Jelikož říční maratón má nejblíže ke kanoistické disciplíně sjezd, nejvíce elitních 
závodníků se rekrutovalo právě z této disciplína. Za zmínku stojí např. účast světové kanoistické 
sjezdařské legendy Vladi Panata, který si zazávodil netypicky na kajaku, stejně jako např. 
několikanásobný mistr světa ve sjezdu Kamil Mrůzek. Na krumlovský závod přijeli ale také závodníci 
pohybující se ve své disciplíně aktuálně na špici světového sportu. Sem určitě patří již po šest let 
v dlouhém sjezdu neporažený chorvatský kanoista Emil Miligram, nebo německá kajakářská 
sourozenecká dvojice Alke a Achim Overbeckovi, kteří si z letošního mistrovství světa přivezli zlatou a 
stříbrnou medaili. 
V celkových výsledcích přesto na prvních osmi pozicích se umístili domácí kanoisté. Vítězná posádka 
deblkajaku Dukly Praha ve složení Michael Odvárko, Jan Souček dorazila do Českého Krumlova za 
2:03:00 hod., přičemž se po celý závod přetahovala o vedení s posádkou USK Praha ve složení Tomáš 
Ježek a Petr Jambor, kterým nakonec unikla o 28 vteřin. O dalších 58 vteřin zpět skončili nakonec třetí 
kajakáři z Olomouce Robert Knebel a Tomáš Slovák. 
 Jednotlivé lodní kategorie nejde mezi sebou moc porovnávat, proto byl celý závod rozdělen do celkem 
21+5 lodních a věkových kategorií. Na stupních vítězů se tak vystřídala početná sestava sportovců 
různých věků a národností. Převahu měli početně nejvíce zastoupení čeští sportovci, ale mnohdy na ně 
místo na vítězů  nezbylo. Hozenou rukavicí do příště dobylo například čistě Chorvatský sběr medailí 
v kategorii singlkanoistů. Ve dvou případech se z vítězství v silné konkurenci radovali i místní-  
krumlovští borci. Kategorii juniorských singlkanoistů opanoval Antonín Haleš a vítězství v kategorii 
Raft-turist obhájila posádka krumlovských hasičů. 
Značný nárůst účastníků oproti loňské premiéře zaznamenal žákovský maratón na zkrácené trase. 
V celkovém pořadí v něm převážně českému závodnímu poli nakonec stejně jako v loňském roce „vypálil 
rybník“ mladý německý kajakář Tim Frait. Své vítěze ale znají i další čtyři žákovské kategorie. 
Zajímavým zpestřením byl pro některé žáky vyhlídkový let vrtulníkem. Této možnosti se dostalo deseti 
klukům a holkám, kteří zvítězili v žákovském Českém poháru slalomářů a při žákovském Mistrovství 
republiky ve sprintu na divoké vodě. 
Nejen pro děti byl v cíli závodu připraven bohatý doprovodný program s rozličnými atrakcemi, 
divadélkem, kulturním vystoupením... . Sportovní vyžití měli i „nepádlující“ děti při sportovním 
sedmiboji, do kterého se zapojila stovka přihlášených a množství nepřihlášených dětí. 
Krumlovský vodácký maraton je zařazen do seriálu European Canoe&Kayak Marathon Tour. Další závod 
této série se jede hned nadcházející neděli 17.10 na řece Adige nedaleko Verony v Itálii. Už nyní se ale 
vedou jednání o vytvoření světové série říčních maratonů, přičemž ze strany světové kanoistické federace 
(ICF) je velký zájem o zařazení Krumlovského vodáckého maratonu do této série. V současné době se 
řeší detaily spolupráce a upřesňují se pravidla. Definitivní resumé zřejmě padne na listopadové konferenci 
ICF ve Španělsku.  
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