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OBSAH
Předmluva
Chci žít aktivně
První horský běh
První stovka
První etapový běh
První dlouhý běh
A co dál?

6
7
12
22
26
30
38

P Ř E D M L U VA

V roce 2018 jsem pro úzký okruh svých fanoušků zveřejnil
knížku Světoběžník. I když se tehdy docela líbila, sám jsem
cítil, že to pořád ještě není ono. Nechal jsem tedy téma uzrát.
Letos, na jaře roku 2021, jsem dospěl k tomu, že je čas vrátit
se k textu a trochu ho oprášit a doladit. Části kapitol jsem
přepsal, jiné smazal a sem tam něco i přidal. Výsledek teď
máte před sebou. Doufám, že se vám knížka bude líbit a pomůže vám načerpat inspiraci, ať už se věnujete čemukoliv.
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CHCI ŽÍT AKTIVNĚ
Č E RV E N, 2011

Vyrazil jsem těsně po poledni. V puse jsem ještě cítil
nepříjemnou pachuť chobotnic z oběda. Za poslední
týden jsme vlastně nejedli nic jiného. Buď chobotnice,
nebo nějaké jiné mořské příšery, a k tomu maniok a taro,
výjimečně i vajíčko. Maniok a taro byly chuťově podobné bramborám, ale bohužel, brambory to nebyly. Za tři
měsíce strávené na Fidži jsme měli brambory snad jenom jednou nebo dvakrát, a navíc v podobě tenkých
plátků, jako přílohovou zeleninu k jídlu. I když jsem
jedl stejně často jako doma, trápil mě neustálý pocit hladu. Odhadem jsem tady zhubnul už určitě přes pět kilo,
možná ještě víc. Něco mi chybělo, jen jsem nedokázal
přijít na to, co.
Vybíhal jsem z vesničky Lavena na ostrově Taveuni,
kde jsme s rodinou trávili už druhý týden. Každý den
jsem běhal někde po okolí. Zdejší prostředí bylo úžasné. Neskutečně modrý oceán, dlouhé bílé pláže naprosto bez turistů, všude kolem nádherná a pro nás docela
neznámá fauna i flóra. A vodopády. Díky hornatému
terénu přírodního parku Bauma, ve kterém se vesnička nacházela, se na zdejších vodních tocích vytvořil
bezpočet vodopádů. K některým šlo dojít pěšky, jiné
se daly navštívit jenom po moři. Ale téměř na každý
vodopád se dalo vylézt, skočit si z výšky dolů nebo se
třeba sklouznout po přírodní klouzačce, kterou v měkkém kameni po staletí vymílala voda. Anebo se jen tak
7

nechat masírovat sprškou padajících vod.
Měl jsem namířeno k vodopádům Tavoro, vodní kaskádě na nedalekém říčním toku. Každý ze tří hlavních
vodopádů se nacházel v jiné výšce a k tomu dalšímu
to vždy byla asi půlhodina svižného výstupu. Nazítří
jsme si tam chtěli udělat celodenní výlet i s dětmi, ale
Violku, která nedávno oslavila rok, jsme stále ještě nosili v šátku. A Vincent ve svých dvou a půl letech zatím
ještě nezvládl příliš dlouhé štreky. Takže jsem dostal za
úkol prozkoumat, jestli to s dětmi vůbec půjde.

vodopády byly opravdu všude

Asi půl kilometru za vesnicí jsem zaslechl hlasité
„bula“, pozdrav místních domorodců. Zahulákal jsem
nacvičenou odpověď „bula vinaka“, ale před sebou ani
za sebou jsem nikoho neviděl. Teprve, když vedle mě
s hlasitým žuchnutím spadl kokosový ořech, napadlo
mě podívat se nahoru. Vysoko nade mnou se z palmy
zubil domorodec. V ruce držel mačetu. Neznal jsem ho
osobně, ale věděl jsem, o koho se jedná. Byl to divný týpek. Bydlel u cesty za vesnicí. Zřejmě se nějak neshodl
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s místní komunitou; zatímco všichni ve vesnici žili jako
jedna rodina, on byl tak nějak sám pro sebe. Párkrát
předtím jsem ho zdáli zahlédl kousek od vesnice, ale
nikdy jsem se s ním přímo nesetkal.
Mladík obratně sešplhal po kmeni dolů. Od ostatních
vesničanů se dost lišil. Na hlavě měl dredy a rozervaným špinavým tričkem s obrázkem Boba Marleye připomínal spíš středoamerického hipíka než fidžijského
domorodce. Když se s mačetou v ruce přibližoval, nutil jsem se do úsměvu, a přemlouval jsem sám sebe, že
s kanibalismem na Fidži skoncovali už před sto lety.
Přesto jsem byl připravený okamžitě se obrátit na útěk,
kdyby se situace nevyvíjela dobře. Měl jsem ještě v živé
paměti, jak se po nás v Indonésii oháněla nějaká bláznivá stařena mačetou, protože jsme jí nechtěli dát pár
drobných.

lahodné žluté kokosy

Domorodec se však sehnul, zvednul ze země kokosový
ořech a několik přesně mířenými ranami zručně osekal
žlutou svrchní slupku. Špičkou nástroje vyhloubil do
tvrdé skořápky díru, dovnitř vložil slámku ze stébla trá9

vy, a s úsměvem mi kokos podával. Trochu jsem váhal,
ale on jen bezstarostně ukázal na hromadu dalších plodů, které se válely pod stromem. Pochopil jsem a napil
se. Svěží kokosové mléko chutnalo skvěle. Vracel jsem
mu ořech nazpět, ale domorodec jenom zavrtěl hlavou
a bezchybnou angličtinou mi domlouval, že mám vypít
všechno. Osvěžující šťávy bylo ovšem tolik, že jsem si
zbytek musel nechat odložený u cesty, až poběžím nazpět.
Loučil jsem se, že musím běžet, a on prý, jestli se může
přidat. Nebylo mi to úplně po chuti, chtěl jsem běžet
sám, a navíc jsem pořád ještě netušil, co je vlastně zač.
Na druhou stranu jsem ho zase nechtěl úplně odpálkovat, protože se ke mně zachoval pěkně. Takže jsem
přikývnul. Napadlo mě, že to rozběhnu trochu rychleji
a tím se ho zbavím. Nasadil jsem vyšší tempo, ale hned
po pár minutách jsem toho začal litovat. Zatímco já měl
potíže to udýchat, bosý mladík vedle mě běžel lehce a
nenuceně, a pořád něco vykládal.
Moc jsem se na jeho povídání nesoustředil, měl jsem co
dělat, abych udržel tempo. Fascinoval mě jeho lehký a
pružný krok. Na rozdíl ode mně se snad vůbec nezadýchával. Nedalo mi to abych se mladíka nezeptal, jestli nějak trénuje. Usmál se, že prý vůbec. Překvapilo mě
to, ale věřil jsem mu. Kromě cizinců jsem totiž na Fidži
nikoho běhat neviděl. A přesto byli Polynésané daleko
pružnější než většina sportovců, které jsem znal. Tedy,
abych byl přesný, platilo to spíš u těch mladších. Starší
domorodci byli často pořádně tlustí, a přestože mě kolikrát překvapili svojí silou a mrštností, běžci to úplně
nebyli.
Naštěstí po pár minutách přestal mého průvodce mo10

notónní běh bavit a taky už měl zřejmě dost mých jednoslabičných odpovědí. Na nic víc jsem se v té rychlosti nezmohl. Naposledy na mě na rozloučenou vycenil
zuby, zamával mi a odbočil z cesty do zarostlé stráně.
Když jsem se po chvíli znovu ohlédl, zrovna z pralesa
táhl nějakou větev.
Cestou k vodopádům ve mně zůstal pocit, kterého jsem
se neuměl zbavit, ale ani jsem ho nedokázal pořádně
zformulovat. Tak nějak jsem cítil, že něco v životě dělám
špatně, že se mnou není něco v pořádku. Možná jsem
byl i trochu naštvaný na toho kluka, jak běžel lehce. Já,
ačkoliv jsem už druhým nebo třetím rokem pravidelně trénoval, jsem se nemohl rovnat domorodci, který se
hýbal jen v případě, když potřeboval někde sehnat něco
k snědku. Teprve doma, o pár měsíců později, mi to došlo. Přestože chodím pravidelně běhat, tahle činnost mi
zabere sotva několik hodin týdně. Mnohonásobně delší
dobu strávím ve strnulé poloze na židli u počítače, každý den spoustu času na jednom místě. Proto se nemůžu
rovnat někomu, kdo velkou část dne pobíhá venku na
čerstvém vzduchu. A tehdy jsem dospěl k rozhodnutí,
že chci svůj život změnit, že chci žít aktivněji.
Myslím, že právě tahle zkušenost pro mě byla přelomová. Od té chvíle jsem se začal víc hýbat a navyšovat
tréninkové objemy. Zkoušel jsem stále delší běhy a také
jsem se účastnil různých závodů: silničních maratónů,
terénních i horských běhů různých vzdáleností od desíti
do padesáti kilometrů. Neopomíjel jsem ani jiné sporty, ale běh se pro mě stal hlavní aktivitou. Občas jsem
šlápnul vyloženě vedle. Tak třeba, když jsem běžel maratón v podzemních garážích Českobudějovického supermarketu. Ale postupně jsem se zlepšoval, takže jsem
přirozeně začal mít roupy a přemýšlel, co dál…
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PRVNÍ HORSKÝ BĚH
Č E RV E N, 2015

Asi v půl šesté ráno začalo svítat. Zprvu to při rozsvícené čelovce nebylo moc zjevné. Sbíhal jsem dolů tmavou
průrvou mezi skalními stěnami, kam určitě ani ve dne
nedopadaly sluneční paprsky. Jen postupně jsem začínal rozeznávat obrysy černých skal na pozadí temně
modré oblohy. Byl jsem na cestě už od půlnoci, a přitom
jsem urazil sotva dvacet kilometrů. Teprve před hodinou jsem vystoupal na první z několika dvoutisícovek,
které mě na trati čekaly. Teď jsem sbíhal dolů. Bláhově
jsem si představoval, jak si při dlouhém klesání konečně odpočinu. Omyl. Cesta byla plná šutrů a já neustále
balancoval na pokraji srázu. Musel jsem se soustředit
na každý krok.
Podle mých propočtů jsem už dávno měl být za osadou Caín de Valdeón, kde se nacházela občerstvovačka
a také první časová brána. Pokud se tam nedostanu do
sedmi, závod pro mě končí.
Zatím vlastně skoro nic nevycházelo tak, jak jsem si
naplánoval. Hned na startu jsem udělal první chybu.
Zkušení běžci radili, že se takhle náročný závod musí
rozběhnout hodně pomalu. Normálně by asi měli pravdu, ale ne v závodě La Travesera ve španělském pohoří
Picos de Europa. Na začátku se totiž běží asi kilometr po silnici, ale hned potom se trať stáčí do terénu a
stoupá úzkou klikatou stezkou do hor. Protože jsem vy12

běhl jako jeden z posledních, stihl se mezitím v místě,
kde trať opouští asfalt, vytvořit ze závodníků obrovský
špunt. Trvalo hezkých pár minut, než jsem se prodral
na lesní pěšinu za ostatními, a ani potom jsem nemohl
postupovat rychleji než drobnými krůčky, protože mi
úzká stezka znemožňovala kohokoliv předběhnout.
Mírně poprchávalo, ale hlavně se přede mnou prohnaly už dvě stovky závodníků, takže stezka vzhůru byla
pořádně rozrytá a já měl v botách mokro hned od první
hodiny. Co chvíli jsme navíc probíhali ohradami s dobytkem. Probuzené a zmatené krávy se mezi námi motaly a občas stály přímo v cestě. Trochu jsem se bál, ale
domácí závodníci vypadali, že je to v pořádku, tak jsem
se postupně zklidnil. Jenom jsem tiše doufal, že to, po
čem šlapu, je jenom bláto. Nebylo. V duchu jsem si děkoval, že jsem na boty nezapomněl připevnit návleky.
Za dobytčími ohradami se stezka znovu rozšířila a já
se poprvé mohl normálně rozběhnout. Ne však nadlouho. Byli jsme už docela vysoko v horách a zvyšující se
sklon cesty udusil všechny moje běžecké pokusy hned
v zárodku.
Od startu závodu k prvnímu vrcholu jsem musel nasbírat téměř dva tisíce výškových metrů. Bylo to něco
docela jiného, než na co jsem byl dosud zvyklý. Nejprve jsem v bahnitém terénu při každém kroku sklouznul
zase o půlkrok nazpět. Teď ve vyšších polohách byl sice
povrch cest převážně kamenný, ale k upraveným pěšinám, jaké jsem znal z našich hor, měl hodně daleko.
Uprostřed trasy se válely velké balvany a při chabém
světle čelovky hrozilo na každém kroku, že si vyvrknu
kotník. Postup čas od času zpestřovaly i lehké lezecké
pasáže a ve vyšších polohách se k tomu všemu přidal
sníh.
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Po necelých pěti hodinách výstupu, těsně pod vrcholem, to na mě dolehlo naplno. Chtělo se mi spát, špatně
se mi dýchalo, a byl jsem už hodně utahaný. Daň si zřejmě vybíraly jak pozdní hodina, tak i vysoká nadmořská
výška. Najednou mě přepadla malomyslnost a já se ptal
sám sebe, co tady k čertu dělám, proč jsem se na takový
závod vůbec hlásil. Když jsem spočítal svojí průměrnou rychlost, uvědomil jsem si, že tenhle běh je něco
docela jiného než cokoliv, co jsem dosud zažil. Na jihu
Moravy se na podobné výzvy člověk připravuje jen těžko. Nebýt lidí, kteří postávali i na těch nejneuvěřitelnějších místech a povzbuzovali nás hlasitým „šampión“,
asi bych to v té chvíli zabalil.
Atmosféra závodu byla vlastně už od začátku skoro neskutečná. Na startu postávaly davy přihlížejících s pivem nebo vínem v ruce a mezi závodníky se proplétaly
malé děti. Byla téměř půlnoc, ale ve všech místních kavárnách a hospodách ještě obsluhovali. I tak mi trvalo dobrou čtvrthodinu, než jsem se protlačil zástupem
lidí, abych si koupil kávu. Od startu až k odbočce do
hor stály podél silnice po obou stranách špalíry hlasitě
povzbuzujících Španělů, kteří dokázali vytvořit kulisu
jak na světovém poháru. Potom se sice na chvilku řady
fanoušků ztenčily, ale znovu nás překvapovali i na těch
nejodlehlejších místech. V ohradách s krávami, na skalce vedle stezky. Dokonce i na první dvoutisícovce, kde
se teplota docela určitě blížila k nule, seděla skupinka
nadšenců zabalených do spacáků, a hlasitě pokřikovala
na probíhající závodníky.
Teď při náročném sestupu dolů jsem však už dlouho
nikoho nepotkal. Naplno na mě dolehla depka. Věděl
jsem, že jestli to chci stihnout k první časové bráně včas,
musím přidat. Jenže k tomu mi chyběl morál. Ze vše14

ho nejraději bych se posadil na zem a zůstal na místě.
Neudělal jsem to jenom proto, že bych se stejně dřív
nebo později musel zvednout, a dojít pár kilometrů do
té jediné vesnice široko daleko. Právě do té, kde stála
občerstvovačka. V duchu jsem si představoval tu ostudu, až budu kamarádům vysvětlovat, proč jsem skončil
po necelých třiceti kilometrech.
Krok za krokem se snižovala moje šance, že bych to
mohl k časové bráně stihnout včas. Rozednívalo se, a
já jsem zahlédl vesnici s občerstvovačkou hluboko pod
sebou. Do sedmé hodiny zbývalo už jen pětadvacet
minut. Pomalu jsem to vzdával. Jenže pak se přihodilo něco nečekaného. Nejdřív jsem zaslechl rachot odlétávajících šutrů a potom se kolem mě prohnal borec,
který dlouhými skoky pádil do údolí. Bylo zřejmé, že
on to stihnout chce. A to mě nakoplo. Najednou jsem
se zastyděl, že se utápím v sebelítosti, a sám pro sebe
jsem si řekl, že „když on, tak já taky.“ Vydal jsem se ho
pronásledovat. Netrvalo dlouho a v těsném závěsu za
ním jsem dobíhal k první občerstvovačce. Hodiny ukazovaly 6:49.
Teprve po chvíli jsem si uvědomil, že za posledních
pár minut se něco změnilo. Byl jsem samozřejmě rád,
že jsem to stihnul. Také dobroty, které tu ležely vyskládané na provizorních stolech, přišly náramně vhod.
Ochutnal jsem pár koleček moc dobrého uzeného masa,
trochu ovoce a sýrů z bohatě zásobené občerstvovačky, spláchl jsem to kolou a po deseti minutách jsem už
vybíhal na trasu jako vyměněný. Na obzoru vycházelo slunce, a já vnímal, jak mi celým tělem proudí nová,
svěží energie. Špatná nálada byla tatam. Snad jen jediná
věc mě ještě na okamžik zamrzela, když jsem viděl, že i
po uplynutí časového limitu organizátoři pouští závod15

níky vesele dál. Vůbec jsem se nemusel tak hnát. To ale
trvalo jenom okamžik. I když jsem v dálce nad sebou
viděl, jak se běžci škrábou strmým srázem zase vzhůru,
přesto jsem se cítil skvěle.
Když jsem opustil občerstvovačku ve vesnici Caín de
Valdeón, čekala mě další dvoutisícovka. Běželo se, nebo
teď už spíš jenom šlo, příkrým kamenitým srázem, kterým se klikatila cesta. Stoupání zatím nebylo tak náročné, ale blížili jsme se k lezeckým pasážím, které jsem
předtím zahlédl zpod kopce. Postupoval jsem v závěsu
za dvěma běžci. Nikoho dalšího nebylo vidět. Teprve,
když jsme dorazili k ocelovým jistícím lanům, spatřil
jsem pár dalších závodníků ve stěně nad námi. Nechápal jsem, proč jim to tak dlouho trvá, dokud jsem sám
nezačal stoupat skalní stěnou.
Lezl jsem z naší trojice jako poslední, takže na mě shora
padaly spršky kamínků. Přitom jsem musel dávat pozor, aby mi ten, co stoupá nade mnou, nevypíchl hůlkou oko. I mně najednou hůlky zavazely. Držel jsem je
v jedné ruce a tou druhou jsem se přidržoval střídavě
lana a střídavě vhodných chytů ve skále. Nebylo to moc
pohodlné a asi ani bezpečné. Stěna měla na výšku necelých sedm metrů, ale přesto jsme v ní strávili pár minut.
Nakonec jsem se nějak vydrápal na horní plotnu. Spoluběžec přede mnou si začal upravovat batoh, a přitom
zřejmě špatně ukročil. Z ničeho nic se zakymácel a začal padat přímo na mně. Jenom instinktivně moje volná ruka vystřelila dopředu. Žďuchnul jsem ho dlaní do
zad a on se zase narovnal. Strachy jsem se zpotil, když
jsem si představil, co se mohlo stát. Kdybych nic neudělal, asi bychom se oba zřítili ze skály dolů a pravděpodobně bychom se ještě chvíli kutáleli po kamenech, než
16

bychom se zastavili. Přitom si ten borec očividně vůbec
neuvědomil, co se stalo. Ani se po mně neohlídl, dokončil úpravu výstroje a pomalu zase začal stoupat výš.
Jeho stavu jsem ale porozuměl vzápětí, protože jsem
sám následující dvě hodiny běžel zřejmě v transu. Jediné, co si pamatuji, je, že jsem si povídal s nějakým
Španělem. Říkal, že jde jenom část trati, že někoho doprovází. Koho doprovázel, to netuším. Široko daleko
nikdo nebyl. Ale zřejmě to nebyla halucinace, protože
mám pocit, že jsme se potom na trase znovu potkali.
Na celý dlouhý úsek mám zkrátka okno. Nepamatuji
si, kudy jsem běžel, a když jsem se pak doma díval na
videa ze závodu, vůbec jsem tu část trati nepoznával.
Nikdy potom už jsem takový naprostý výpadek paměti
při závodě nezažil.
Moje další vzpomínka je až z horského sedla Horcada
de Caín ležícího v nadmořské výšce necelých dvou a
půl tisíce metrů. Pravděpodobně mě k vědomí probrala nádherná scenérie. Běželi jsme vysoko v oblacích.
Všude kolem se majestátně tyčily vysoké horské štíty.
V různých odstínech se tu střídaly jen tři barvy: šedá,
modrá a bílá. Slunce, které občas na chvilku vysvitlo,
ještě jemně potáhlo okolní krajinu třpytivým závojem.
Byl to úžasný pohled a nebyl jsem jediný, kdo se neustále zastavoval a kochal se. Teď s odstupem času jsem
přesvědčený, že právě tady se naplno probudila moje
vášeň pro horské běhy. Do té doby jsem střídal silniční běhy s terénem. Ale po španělské La Traveseře jsem
propadl horám a mnohonásobně jsem navýšil čas trávený v kopcích a na horských hřebenech.
Sníh ve vyšších polohách mi dělal problémy. Zatímco v
předchozí části trati to byly jen občasné zašedlé fleky ve
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stínu, teď najednou bylo sněhu po kolena. I když přede mnou proběhly už desítky závodníků, přesto nebyly
ve sněhu vyšlapané cestičky. Spíš jen spousta mělkých
rýh naznačujících směr. Sněhová pokrývka totiž přes
den tála a v noci opět umrzala, takže se z ní postupně
vytvořila sypká drť, která svými vlastnostmi připomínala písek. Jednotlivá zrníčka měla ostré hrany; tuhle
jejich vlastnost jsem však zjistil až daleko později, díky
spoustě škrábanců na nezakrytých holeních.
Zpočátku jsem se v té přesýpačce vůbec neuměl pohybovat. Normální běh tady nefungoval, sníh ujížděl pod
nohama, takže jsem hodně padal. Velmi záhy jsem zlomil hůlku, když uvízla ve sněhu a nedokázala zadržet
můj pád. Ta druhá vzala za své podobným způsobem
jen o pár minut později. Teprve po nějaké době jsem
si metodou pokusu a omylu postupně osvojil způsob
běhu, který z kopce fungoval docela obstojně: běh po
patách. Při každém skoku dolů jsem patu zakopával jakoby do sněhu pod sebe. Kousek jsem se po ní sklouznul, dokud se pata nezapřela a já se mohl odrazit k dalšímu skoku. Šlo to dobře, ale pak mě předehnal borec,
který frčel z kopce dolů po zadku. Jeho technika mi připadla účinnější, tak jsem to zkusil taky. Jenže já jsem na
rozdíl od něj měl na sobě jen běžecké trenky. Fakt, který
jsem si naplno uvědomil až díky odřenému zadku. Po
několika bolestivých pokusech jsem se tedy raději znovu vrátil k bezpečnějšímu běhu po patách.
Znovu jsem začal stoupat. Kousek nade mnou stála
horská chata Refugio Vega de Urriellu a u ní hlouček
závodníků. Další občerstvovačka. Když jsem se drápal
nahoru, moc dobře jsem si uvědomoval, že nejen rozmočená chodidla představují problém. Také svaly na
stehnech a lýtkách už mě začínaly zrazovat. Bylo kolem
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jedenácté hodiny dopoledne. V nohách jsem měl asi
čtyřicet kilometrů a víc jak čtyři tisíce výškových metrů.
Posledních pár kilometrů bez hůlek bylo znát. I když
jsem se znovu občerstvil výbornými španělskými delikatesami, přesto jsem cítil, že jsem na pokraji sil. Neměl
jsem špatnou náladu, to snad v tak nádherném prostředí ani nešlo. Byl jsem obklopen stříbrošedými skalami a
přímo za mnou se do oblak tyčil symbol celého pohoří,
ikonický štít Naranjo de Bulnes. Naplno jsem si uvědomil, že právě v takovém prostředí chci běhat. Ale také
jsem, tentokrát bez větších emocí, dospěl k závěru, že
v tuhle chvíli na to zjevně ještě nemám. V duchu jsem
si předsevzal, že musím hodně trénovat, abych jednou
dokázal běhat po opravdu velkých kopcích.

štít Naranjo de Bulnes

Od chaty mířila trasa zledovatělou stezičkou ve sněhu do vysokohorského průsmyku Collada Bonita. I s
protiskluzovými nesmeky bylo potřeba hodně opatrně
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našlapovat, protože bez hůlek byl tenhle úsek opravdu
nebezpečný. Stačil špatný krok a svezl bych se po ledovém srázu o pár desítek metrů níž. Při chůzi jsem každou chvíli zavrávoral a musel jsem se rukou opírat o
zmrzlý svah, abych nespadl. Dvakrát mě přitom předběhla skupinka rychlejších borců. Jeden se divil, proč
nepoužívám hůlky, tak jsem mu to lámanou španělštinou vysvětlil. Pochopil a nabídl mi jednu svoji. Hrdinsky jsem odmítl, ale měl jsem z jeho gesta ohromnou
radost. Cítil jsem, že právě do takové skupiny lidí chci
patřit.
Z horského sedla Collada Bonita jsme zas klesali do
údolí. V tu chvíli už mi bylo naprosto jasné, že závod
nedokončím. Svaly na nohou mi hořely a co chvíli jsem
se zastavoval kvůli křečím. Chodidla posetá puchýři mi
znemožňovala správně našlapovat, takže jsem při sestupu spíš vrávoral, než šel. Skoro celou cestu jsem sice
pod sebou viděl osadu Vegas de Sotres, další záchytný
bod s občerstvovačkou, ale přibližoval jsem se k ní neskutečně pomalu.
Nechci vás zatěžovat detailním popisem svého utrpení
cestou do údolí, i když mně se do paměti vryl skoro
každý ostrý kámen na trase a přiznávám, že dodnes ta
vzpomínka není úplně příjemná. Sklesat těch pět kilometrů z horského průsmyku do údolí mi trvalo skoro
dvě hodiny, ale nakonec jsem se tam dostal. Připadal
jsem si jako zbitý pes. Všechno mě bolelo a byl jsem přesvědčený, že už nedokážu udělat ani krok. Bohužel organizátoři žádný svoz odpadlíků nezajišťovali, a k nejbližšímu městečku to odsud bylo dalších pět kilometrů.
Našel jsem svůj drop-bag, batoh s náhradními věcmi,
který jsem měl na stanovišti přichystaný.
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Zul jsem mokré boty a začal si ošetřovat nohy. Kůži na
chodidlech jsem měl rozmočenou a zkrabatělou. Napočítal jsem devět puchýřů. Jeden obzvláště velký měl několik centimetrů v průměru. Už v suchých botách jsem
se začal belhat směrem k civilizaci. Nebyl jsem sám, na
tomto místě závod vzdala spousta běžců. Naštěstí pro
některé z nich přijeli kamarádi nebo rodina, a já jsem
se tak mohl vměstnat do jednoho auta a svézt se až k
městu. Tam si mě vyzvedla manželka.

Skončil jsem po padesáti kilometrech, k dokončení mi
zbývalo dalších asi čtyřiadvacet. A přesto mi tenhle běh
dal hrozně moc. Dozvěděl jsem se, jak reaguji na zátěž.
Utvrdil jsem se v tom, že v budoucnu se chci věnovat
zejména vysokohorským běhům. Ale hlavně jsem pochopil, že si nemůžu vybrat kterýkoliv závod a myslet si,
že ho zvládnu. Ke všemu je potřeba propracovat se postupně. Někdy v té době jsem se učil surfovat. Pamatuji
si, jak mi můj trenér říkal: „Jak si vybereš velkou vlnu,
na kterou ještě nemáš, tak tě zkrátka nepustí. Ani se nezvedneš z prkna. A pokud ano, nameleš si.“ Při běhu
je to podobné: když na to ještě nemám, tak prostě při
závodě odpadnu.
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PRVNÍ STOVKA
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Bylo deset dopoledne. Měl jsem za sebou přibližně šedesát kilometrů, jen o kousek víc než polovinu trasy,
a sbíhal jsem po sjezdovce do obce Mosty u Jablunkova, kde byla v místní restauraci občerstvovačka. Neměl
jsem hlad a vlastně ani na nic chuť. Všechny ty výživové
tyčinky a sacharidové gely se mi v břiše slily do jednoho velkého lepkavého knedlíku. Venku před restaurací
jsem se v podzimním slunci vyvalil na nízkou zídku,
abych si na chvilku odpočinul. Z bot jsem vytáhl promáčené ponožky a položil jsem je vedle sebe na kámen,
aby mezitím trochu vyschly. Přitom jsem zalitoval, že s
sebou nemám žádné náhradní. Kůži na chodidlech jsem
měl úplně scvrklou, zatím však naštěstí žádné puchýře.
Všechno mě bolelo.
Moje první stovka. Vlastně o kousek víc než stovka.
Ještě nikdy jsem tak dlouhý závod neběžel. Několik
let předtím jsem uběhl pětaosmdesát kilometrů v Novohradských horách. To bylo moje maximum. Do cíle
jsem se tehdy dobelhal v takových křečích, že jsem se
bez opory nedokázal udržet ve vzpřímené pozici. Od té
doby jsem měl z delších běhů pořádný respekt a trvalo
hezkou řádku let, než jsem se odvážil na další. Stovku
jsem chtěl běžet vždycky, dokonce jsem se jednou už
přihlásil na Pražskou stovku, ale nakonec z toho nějak
sešlo. Závod Nezmar Ultramaraton v českých a polských Beskydech ale vypadal lákavě. Snad jen zubatý
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výškový profil závodu mě trochu odrazoval, ale nedal
jsem se.
Od startu jsem běžel opatrně. Když člověk běží první
stovku, moc netuší, do čeho jde. Ještě dnes jsem kolikrát
překvapený, jak moje tělo na stovku reaguje, a to už
jich mám za sebou slušný počet. Začal jsem tedy hezky
zvolna. Věděl jsem, že nemá smysl se někam hnát. Až
sem na Grůň mi to trvalo víc než devět hodin. Byl jsem
na trati zřejmě jedním z posledních, soudě podle toho,
jak mi hned na začátku ostatní zmizeli do tmy. Několikrát jsem zabloudil, ale naštěstí jsem pokaždé našel
správnou cestu.
Teď jsem byl rád, že si aspoň na chvíli odpočinu. Přivřel
jsem oči a nastavil tvář hřejivému slunečnímu pohlazení. Probral mě až běžec, se kterým jsme na občerstvovačku dobíhali společně. Podával mi misku s vývarem.
V žaludku mě pořád tížil ten chemický slepenec, ale připadlo mi neslušné jídlo odmítnout, když mi ho přinesl
až pod nos. Chystal jsem se tedy usrknout jednu nebo
dvě lžíce a odložit talíř na zídku vedle sebe. Jakmile
jsem však okusil, stalo se něco podivného. Slaná polévka jako by přesně vyplnila nějakou mezeru v mém těle.
Hltal jsem jedno sousto za druhým a nedokázal jsem
přestat, dokud jsem se neprojedl až na dno talíře. Moje
tělo očividně něco z polévky potřebovalo. S prázdným
talířem přišel strach. Četl jsem tenkrát až příliš mnoho
odstrašujících příběhů, jak ultraběžci nedokážou udržet v žaludku ani hlt obyčejného jídla, takže jsem se bál,
co přijde. Nepřišlo nic.
Když jsem se znovu rozbíhal, vývar mi šplouchal v břiše, ale kupodivu se zdálo, že ten nepříjemný chemický
knedlík je tentam. Asi se rozpustil v polévce.
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Z občerstvovačky jsem vybíhal sám. Běžec, který přiběhl společně se mnou, se ještě zdržel, a že prý mě dožene.
A možná díky tomu jsem vzápětí udělal chybu. Místo,
abych na něj počkal, jsem se najednou rozhodl závodit.
Nechtěl jsem, aby mě dohnal. Přitom nejsem vyloženě
závodní typ. Nevím, co mě to popadlo. Přidal jsem do
kroku a následujících přibližně dvacet kilometrů jsem
běžel svižnějším tempem. A to mě dostalo. Ne nějak postupně. Prostě v jednom okamžiku jsem ještě běžel, a v
dalším mi náhle ztuhly svaly na nohou a musel jsem se
zastavit, abych neupadl. Tělo začalo stávkovat.
Od té chvíle už jsem se jen ploužil. Naštěstí to bylo kousek k další občerstvovačce. Borec, kterému jsem chtěl
utéct, tam dorazil jen asi půlminutu po mně. Teď už
jsem úplně zapomněl na opatrnost a rady zkušených ultraběžců. Z kempingového stolku s občerstvením jsem
sbíral jedno kolečko salámu za druhým a zakusoval je
suchým rohlíkem. Tolik jsem se cpal, až mě organizátor upozornil, abych taky něco nechal ostatním, co ještě
přiběhnou po mně. Určitě jsem snědl aspoň půl štangle
salámu. A tehdy mi to došlo. To, co jsem potřeboval, nebyly žádné sladké tyčinky a gely. Potřeboval jsem sůl,
ale hlavně tuky. Právě tuky mi tenkrát tolik chyběly na
Fidži. Všechno mi to teď zapadalo dohromady. Proto
jsem předtím tolik hltal masnou slanou polévku, a proto jsem teď snědl skoro všechen salám.
Tentokrát jsme z občerstvovačky vybíhali ve dvojici.
Díky načerpané energii jsem se dokázal znovu rozběhnout. Ale ne nadlouho. Běžce, co se mnou běžel, jsem se
dokázal držet sotva pár kilometrů. Nakonec mi nadobro zmizel v dálce a po zbytek cesty jsem zůstal sám.
Posledních dvacet kilometrů, které zbývaly do cíle, při24

šlo teprve to pravé utrpení. Nejdřív jsem stoupal do
příkrého kopce na rozhlednu Kozubová. Se zvyšující
se nadmořskou výškou se do mě pustila zimnice. Neměl jsem žádnou další vrstvu oblečení, takže jsem se z
kopce dolů rozběhl, abych se pohybem trochu zahřál.
Nepomohlo to. Zima mi byla ještě větší než předtím, a
při seběhu mě začalo bolet úplně celé tělo. To nejhorší
však mělo ještě přijít. Trasa posledních pár kilometrů
do cíle vedla po asfaltu, takže jsem si naplno začal uvědomovat puchýře, které se mezitím stihly vytvořit na
zmokvaných chodidlech. Doslova každý krok byl utrpením. Jak jsem se snažil při došlapu vyhýbat puchýřům, chytaly mě křeče do svalů, o nichž jsem předtím
ani neměl tušení, že existují.
Silnice, po které jsem teď šel (o nějakém běhání se už
nedalo mluvit), vedla stále rovně, takže mi to vůbec
neubývalo. Pořád se přede mnou vinul dlouhý pruh
cesty ubíhající do dáli. Nikde konec. Byl jsem fyzicky,
ale i psychicky úplně na dně. Ale šlapal jsem dál. Monotónně, automaticky, krok za krokem. Přestal jsem se
soustředit na nějaký závod. Prostě jsem jenom pokládal
nohu před nohu. Krok. A další. A znovu. Stále dokola...
A najednou byl přede mnou cíl.
Problémy provázejí při první stovce asi každého běžce.
Ale bez ohledu na všechny ty bolístky a obtíže, pro mě
byl tenhle běh přelomový. Poprvé jsem si vyzkoušel, že
to jde. Že dokážu obtíže překonat a zvládnout něco do té
doby skoro nemyslitelného. Díky tomu se přede mnou
otevřel úžasný svět možností. Začal jsem tušit, že když
budu chtít, dokážu i nemožné. A tenhle postoj se začal
postupně zrcadlit také do mého neběžeckého života. To
byl však jen začátek.
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P R V N Í E TA P O V Ý B Ě H
Č E RV E N E C 2017

Určitě jste o něm už někdy slyšeli. Moravský ultramaratón. Mezi našimi běžci docela pojem. Tak tenhle běh
se každoročně odehrává pro mě doslova za humny,
jen pár kilometrů od našeho domova. Obdivoval jsem
borce, kteří se každoročně dokázali postavit na start a
uběhnout sedm maratónů v sedmi dnech. Párkrát jsem
si vyzkoušel jednu nebo dvě etapy a měl jsem toho tak
akorát. Ale tušil jsem, že jednoho dne nakonec podlehnu pokušení i já. Etapové běhy mě lákaly už dlouho. A
kde jinde si je vyzkoušet než kousek od domova? Mohl
jsem to prostě jenom zkusit. Ale popravdě, moc jsem
si nevěřil, že bych tenhle závod mohl napoprvé zvládnout.
2. července 2017 jsem se v Lomnici postavil na start první etapy. Měl jsem ze závodu ohromný respekt, takže
jsem zvolil odpovídající tempo. Nechtěl jsem se odrovnat hned při prvním maratónu. Běželo se mi dobře, po
cestě jsem si povídal se spoluběžci a do cíle jsem se dostal za pohodové čtyři a půl hodinky. A přesto jsem se
cítil vyčerpaný. V každé etapě se nastoupá něco kolem
jednoho tisíce výškových metrů, a to je prostě znát. A
když se k tomu ještě přidá červencová výheň… Stehna a lýtka mě po doběhu bolela a taky jsem trochu cítil záda. Nedokázal jsem si představit, že bych stejnou
vzdálenost mohl urazit i další den.
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Druhý den po probuzení jsem pořád ještě vnímal namožené svaly, ale bylo to o fous lepší než po doběhu.
V jedenáct dopoledne už mi bylo jasné, že se ve dvě
znovu postavím na start. A k mému velkému překvapení jsem se po druhém odběhnutém maratonu cítil lépe.
Držel jsem podobné tempo jako první den; v cíli jsem
byl zhruba o patnáct minut pomalejší, ale v daleko větší
pohodě. A takhle to šlo den za dnem. Ráno jsem se probudil utahaný, ale během dopoledne únava polevila a
já se každý den, pokaždé v jiném městě, znovu postavil
na start. A každý maratón jsem zaběhl přibližně ve stejném čase. I když s přibývajícími dny únava narůstala,
přesto jsem to zvládal dobře a už jsem si začal myslet,
že mám vyhráno. Až do pátého dne.

start první etapy Moravského ultramaratonu

V páté etapě se mi vytvořil puchýř na přední části chodidla levé nohy. Moje chyba, že jsem hned při prvních náznacích nezastavil a nepodlepil si místo náplastí. Místo
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toho jsem puchýř ošetřil až po závodě, takže se mezitím
stačil pořádně naplnit. Po doběhu jsem zvažoval, jestli
propichovat nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, že ho
nepropíchnu a jenom ho obvážu. Prasknul hned následující den. Poslední dva dny mě puchýř trápil čím dál
víc. K tomu se přidala i ostrá bolest v koleni, jak jsem
ulevoval bolavému chodidlu a špatně jsem našlapoval.
Úplně poslední maratón byl ovšem nejhorší. Bolest byla
stále intenzivnější. Naštěstí se ale stalo něco zvláštního.
V jednom okamžiku jsem si uvědomil, že bolest vnímám jen někdy. Jenom ve chvílích, kdy si jí připustím,
když jí věnuji pozornost. Nějak jsem se od ní totiž dokázal chvilkově oprostit. Jako bych si mohl vybrat, které
vjemy nechám do svého vědomí projít a které zastavím
někde na okraji. A tak jsem to zkusil vědomě ovládat.
Občas to šlo hůř, občas trochu líp. Není to tak, že bych
bolest úplně necítil, ale mohl jsem si vybrat, jak moc
si jí vpustím do hlavy. Natolik mě to experimentování
s vlastní psychikou pohltilo, že ani nevím, jak jsem se
dostal do cíle.
Závod jsem dobíhal se slzami. Už nedokážu říct, jestli
to byly slzy bolesti, nebo štěstí, že se mi to povedlo. Prostě jsem cítil hodně silnou emoci. To k dlouhým běhům
patří. A když jsem se pak v cíli podíval na hodinky, nechtělo se mi věřit vlastním očím. Ačkoliv jsem byl přesvědčený, jak jsem se při posledním maratónu po trase
ploužil, výsledný čas patřil k těm nejlepším.
***
Celý týden uběhl neskutečně rychle. Dni se podobaly jeden druhému: vstát, připravit a zkontrolovat si všechny
běžecké věci, namazat si exponované části těla, přichys28

tat ionťák, pořádně se najíst a vyjet na kole do Lomnice
včas, abych stihl autobus na start každé etapy. Nedokázal jsem se soustředit na nic jiného. Pátý nebo šestý
den navečer se mi manželka pokoušela něco vysvětlit,
ale já jsem ji vůbec nedokázal pochopit. Nezvládl jsem
přesunout pozornost na témata, která přímo nesouvisela s běháním. Jako bych celý týden žil v nějaké bublině.
Tenhle běžecký autismus jsem prožil ještě párkrát, a i
když přitom člověk působí na své okolí jako blázen, je
docela osvobozující.

Etapový běh byl pro moje další běžecké směřování docela
zásadní: Uvědomil jsem si, že se na své tělo mohu spolehnout, že pravděpodobně vydrží daleko víc, než jsem
si do té doby dokázal představit. Teď už jsem konečně
rozuměl tomu, jak někteří lidé můžou běžet týdny nebo
dokonce měsíce. A kromě toho jsem si víc uvědomil, jak
velkou roli při běhu hraje psychika a že se jí můžu alespoň částečně naučit ovládat.
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P RV N Í D LO U H Ý B Ě H
Č E RV E N E C 2018

Teď, když už jsem věděl, že dokážu běžet několik dnů
po sobě, začal jsem zkoušet vícedenní běhy. Na podzim
jsem vyrazil na víkendové přeběhy Velké a Malé Fatry
a také do rakouských Alp. Tehdy jsem ještě přespával
na horských boudách a v ubytovnách. Ale hned na jaře
2018, jakmile to počasí trochu dovolilo, jsem zkusil první třídenní běh s přenocováním venku v přírodě. Celý
ten rok byl vlastně přípravou na opravdový, dlouhý běžecký vandr. Datum startu vyšlo zas na začátek července. Čekalo mě náročných 530 kilometrů, horský přeběh
z Červenohorského sedla přes Jeseníky, Kraličák, Orličky, Krkonoše, Jizerky a Krušné hory až na Klínovec.
Noc před startem mi nešlo usnout. Pořád jsem v duchu přemítal, co jsem zapomněl přibalit, a několikrát
jsem vstal z postele, abych se ujistil, že mám opravdu
všechno. Procházel jsem v mysli celou trasu a promítal si možné scénáře, co by se mohlo stát. Snad jsem na
chvilku i zabral a všechno se mi to jenom zdálo, ale každopádně jsem se před čtvrtou ráno probudil rozlámaný a nevyspalý. Naštěstí jsem si ještě trochu zdřímnul
ve vlaku do Šumperka. Když jsem v Červenohorském
sedle vystupoval z autobusu, cítil jsem se už docela odpočatý.
Jen chvilku jsem nechal na sebe působit sílu okamžiku,
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udělal pár fotek, a pak jsem vyrazil po červené hřebenovce směrem k Pradědu. Těžký, sedmikilový batoh mi
nepříjemně poskakoval na zádech. (Už tenkrát jsem si
říkal, že si na vícedenní běhy pořídím nějaký lepší. Povedlo se mi to až letos, na jaře 2021.) Jinak se mi ale běželo dobře. Z dřívějších akcí už jsem věděl, že základem
celodenních běhů je držet tepovku co nejníž. A dělat si
při běhu pravidelné pauzy.

Výhled na Praděd na začátku cesty

První přestávka vyšla k chatě Švýcárna. Až sem jsem
nepotkal živou duši. Restaurace byla teď po ránu zavřená, tak jsem si jenom ze studánky doplnil vodu a
pokračoval dál k Pradědu. Naopak, asfaltka na Praděd
byla jako vždy plná lidí, proto jsem rovnou seběhnul
Divokým dolem směrem k silnici na Dlouhé stráně. Po
ní jsem se vydal opačným směrem a před polednem už
jsem obědval v lyžařském areálu v Koutech nad Desnou. Prvních dvacet kilometrů uteklo bez větších potíží.
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Teprve po obědě to začalo doopravdy. Odpolední slunce neúprosně žhnulo a já se doslova pekl ve vlastním
potu. Půllitrová láhev s vodou mi pokaždé vydržela jen
asi na půlhodinku běhu. I když jsem zatím měl kde doplňovat a pravidelně jsem pil, pořád jsem měl v puse
sucho a jazyk se mi lepil na patro. Uvědomil jsem si,
že takhle dlouho nevydržím. V kapsách na popruzích
batohu jsem sice nesl dvě půllitrové lahve s vodou, ale
pro jistotu jsem si ještě dokoupil sedmičku slazené minerálky.
Nevědomky jsem si osvojil úplně novou taktiku běhu.
Kde se dalo, uhýbal jsem ze slunka do stínu. Taky jsem
si uvědomil, že ve stínu bezděčně zpomaluji, zatímco
exponované sluneční úseky probíhám rychleji. Nesnesitelné vedro naštěstí trvalo jen pár hodin. Pomohlo,
že jsem začal stoupat zpátky do kopců. Trasa vzhůru
vedla ve stínu lesa, a se zvyšující nadmořskou výškou
se ještě lehce ochladilo. I přesto mnou ale cloumaly pochybnosti. Nedokázal jsem si představit, jak v takových
podmínkách poběžím dalších devět dní.
Na Kralický sněžník jsem dorazil se západem slunce.
Překvapilo mě, jak je tam plno. Pod vrcholem, a dokonce i na samotném vrcholu se chystalo nocovat několik skupinek lidí. Mně zbývalo ještě pár kilometrů,
plánoval jsem nocleh v přístřešku někde na hranici s
Polskem, a tak jsem se po chvilce zas vydal dál. Udělal jsem chybu, že jsem si u pramene Moravy nedoplnil
vodu. Na žádný další pramen nebo potok jsem cestou
nenarazil a až do rána jsem zůstal bez vody. Přístřešek,
který jsem si vybral ke spaní, byl obsazený. Po šedesáti
kilometrech jsem už ale byl unavený, takže jsem si ustlal na prvním paloučku, na který jsem narazil. Po okolních stromech jsem rozvěsil mokré běžecké oblečení,
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převlékl jsem se do suchého a zalezl do spacáku. Usnul
jsem téměř okamžitě.
Další den jsem musel urazit ještě deset kilometrů, než
jsem konečně natrefil na malý potůček. Nasnídal jsem
se až po hodině a půl běhu v Polském Miedzylesie a
potom jsem zas zamířil do našich Orlických hor.
***
Třetí den po ránu jsem se cítil příjemně odpočatý. Strávil jsem noc na ubytovně v Olešnici v Orlických horách,
takže jsem si stihl vyprat a vysušit věci, a dobře jsem
se najedl i vyspal. Jediné, co mě trápilo, byla záda. Měl
jsem rozedřenou kůži v místech, kde se spodní část batohu dotýkala těla. Přestože jsem si záda ošetřil a důkladně promazal krémem, jakmile jsem se teď rozběhnul, pálila mě jako čert. Slaný pot postupně zaplavoval
rozedřené póry a já měl pocit, jako by se mi do zad zabodávaly tisíce malých jehliček. Přitáhl jsem si popruhy blíž k tělu a přitiskl batoh těsněji na kůži. Trochu to
pomohlo, ale ne na dlouho.
Napadlo mě, že pokud tenhle běh nedokončím, bude
to nejspíš kvůli zádům. Nohy mě kupodivu nebolely
vůbec. Vlastně jsem se celkově cítil až překvapivě dobře. Zřejmě to bylo kvalitním odpočinkem. Každou noc
jsem si dopřával dostatek spánku, usínal jsem po setmění a probouzel se až kolem půl osmé. Kromě toho jsem
odpočíval také po poledním jídle. A určitě pomohlo, že
jsem zatím měl docela štěstí na počasí. V prvních dvou
dnech běhu jsem v podstatě neřešil žádný opravdový
problém. Až na ta záda. Naštěstí i pálení zad se po nějaké době běhu vždy zklidnilo a objevovalo se znovu
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jen ve chvílích, kdy jsem se po nějaké přestávce znovu
rozběhl. Těch prvních pár minut, kdy se póry začínaly
zaplavovat potem, bylo nejhorších.
***
Pršelo už čtvrtou hodinu v kuse. Schovával jsem se právě v turistické chatě u Tiských stěn, ale bylo mi jasné,
že jestli to chci stihnout podle plánu, je nejvyšší čas vyrazit. Byl jsem na cestě už osmý den. Oproti předchozím dnům, kdy občas taky zapršelo, se tady na pomezí
Krušných hor citelně ochladilo. Ještě když jsem stoupal
v prudkém lijáku na Děčínský Sněžník, mi zima zalézala do morku kostí. Oproti včerejšku spadla teplota
určitě tak o deset stupňů, déšť byl vlezlý a nepříjemný.
Když jsem teď vyšel z chaty ven, vypadalo to, že déšť
ustává. Rozběhl jsem se do skal. Paní v pokladně ani
nechtěla v tomhle nečase otevírat okénko, jen mávla rukou, ať běžím bez placení.
Co se týče zad, už pátý den se bolest stala tak nesnesitelnou, že jsem si musel v lékárně v Harrachově koupit
tejpovací pásku. Asi půl hodiny jsem pak strávil před
zrcadlem na záchodě restaurace Martinské údolí a pokoušel jsem si ji nalepit na záda. Potom jsem to vzdal
a požádal o pomoc servírku. Zachránila mě, ale bylo
vidět, že to dělá s krajním odporem. Ani se jí nedivím. I
když jsem si tu a tam svoje běžecké oblečení přemáchl,
přesto jsem musel být po pěti dnech běhu pořádně cítit.
Každopádně, od té chvíle jsem odřená záda sice trochu
vnímal, ale už mě nebolela.
Zase se rozpršelo, tak jsem Tiským skalním městem
proběhl rychle. Snad se sem ještě někdy vrátím. I přes
mlžný opar působily skály úchvatně. Když jsem sbí34

hal dolů do Tisé, z nebe už zas padaly proudy vody,
takže jsem v obci zalezl do nějaké jídelny na čaj, a zase
jsem čekal. Bylo už hodně po poledni a mně scházelo
ještě přinejmenším pětatřicet kilometrů. Liják naštěstí
po chvíli přešel do mírného deště, ve kterém se už dalo
běžet. Trochu se oteplilo, takže mě nakonec trápilo jen
mokro v botách, které jsem si až do večera nezvládl vysušit.
Někdy po páté hodině odpoledne, když jsem vystoupal na hřeben Krušných hor, vystřídal déšť silný vítr.
Příjemná změna, říkal jsem si, aspoň na mně oblečení
rychle uschne. Byl jsem vyčerpaný, ale psychicky jsem
na tom byl líp než pár hodin předtím. Na Klínovec mi
zbývala necelá stovka a já jsem už věděl, že to dám. Přitom ještě dopoledne pod Děčínským Sněžníkem jsem
se cítil pod psa. Byl jsem promrzlý, unavený, a vážně
jsem uvažoval nad variantou, že bych odteď už v kuse
bez spánku běžel až do cíle. Tak moc jsem toho měl plné
zuby. Vůbec bylo zajímavé sledovat, jak se ve mně střídají různé emoce. Během těch několika dnů běhu jsem
se stal citlivější, víc jsem všechno prožíval.
Na začátku mi ještě lítaly hlavou různé myšlenky, hodně jsem přemýšlel. Na tím, jak poběžím, co budu jíst,
nebo třeba kde najdu studánku nebo potok. Občas se
mi v hlavě ještě objevily nějaké úkoly z práce nebo věci,
které musím doma dodělat. Po pár dnech to všechno
odplulo někam pryč. Najednou jsem byl víc přítomný,
všechno jsem si uvědomoval daleko intenzivněji. Líp
jsem dokázal ocenit krásné výhledy, víc jsem si všímal
přírody kolem sebe. Jako bych byl víc vtažený do života
a dění kolem. Mělo to však i svoji stinnou stránku. Bohužel, i ty emoce byly o poznání silnější.
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Už jsem pochopil, že mi běhání pomáhá dostat se blíž k
sobě, ke svému prožívání. Všední dny trávím jakoby za
mlžným závojem. Všechno probíhá „tam někde“ a ke
mně pronikají jen ty nejsilnější podněty. Při vícedenních
bězích se toho závoje postupně zbavuji. Se všemi výhodami i nevýhodami, které to s sebou přináší. Celkově
lze ovšem říct, že když běžím, mám pocit, že žiji víc naplno. Těžko bych pátral, co jsem dělal od pondělka do
středy v práci před vyběhnutím, ale naprosto přesně a
do detailu vám popíšu každý den svého desetidenního
běhu.
V Krušných horách, jako bych náhle vstoupil na území nikoho. Žádná turistická infrastruktura, když jsem
náhodou po cestě narazil na stavení, většinou bylo rozpadlé a opuštěné. Z předchozích dnů jsem si zvykl, že
co chvíli míjím restauraci nebo kiosek, kde se dá dokoupit něco k pití nebo k jídlu. Tady to nefungovalo, takže
devátý den odpoledne jsem běžel víceméně o hladu,
nebo přesněji, s půlkou sáčku gumových medvídků.
Pil jsem jen obyčejnou vodu, které bylo všude dost. A
když jsem o půl osmé večer dorazil na Horu svatého
Šebestiána, byl jsem moc rád za teplou večeři s pivem a
noclehem v místním polorozpadlém hotelu.
***
Zbývalo jen pár desítek metrů. Nad sjezdovkou nade mnou
se do výšky tyčila červenobílá anténa vysílače na vrcholu Klínovce. Krk jsem měl sevřený a slzy na krajíčku. Dokázal jsem
to! Běžel jsem deset dní v kuse. Za tu dobu jsem uběhl pět set
třicet kilometrů a nestoupal téměř patnáct vertikálních kilometrů. I když jsem cítil únavu, byl jsem teď najednou hrozně
silný. Věděl jsem, že odteď už dokážu všechno, co si usmyslím.
A za tenhle pocit, za potvrzení sebe sama, to určitě stálo.
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v cíli na Klínovci

Teď už vím, že dokážu cokoliv, do čeho se pustím. Že
stačí jen chtít, jít si za tím, a všechno najedou perfektně zapadne dohromady, abych si mohl splnit svůj
sen. A za tuhle zkušenost všechny ty bolístky a útrapy
stojí, nemyslíte?
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A CO DÁL?
D U B E N, 2021

Stále navyšuji naběhané kilometry. Vždycky se těším
na jaro, až zas vyběhnu s baťůžkem na několikadenní
běh do přírody. Zrovna za týden vyrážím. Ale to hlavní
mě teprve čeká. Chci přeběhnout nějaký vysokohorský
hřeben. Alpy, Pyreneje, něco většího. Poslední rok cestování moc nenahrával, ale to se určitě zlepší. Důležité
je stále něco plánovat, jít za dalším cílem. Běhat, dokud
budu moct. Až to nezvládnu, přejít do chůze. Hlavně se
nezastavit!
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Pokud jste dočetli až sem a knížka se vám
líbila, můžete mi pomoci snížit moje náklady tím, že mě pozvete na pivko. Rád si ho
na vaše zdravím dám při některém ze svých
dalších dobrodružství. Stačí navštívit webové stránky eurunner.eu a kliknout na ikonu s
kelímkem v pravém spodním rohu stránky. A
pak už jen vybrat, kolik piv mi chcete poslat.
Díky!

E

Ur

u
u n n e r.e
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David Kuneš
Před deseti lety, v červnu roku 2011, běžel svůj první ultraběh. Přestože to nebyla zrovna nejpříjemnější zkušenost, u
dlouhých běhů zůstal a v současnosti
jim věnuje každou volnou chvilku. Nejraději má vícedenní horské přeběhy a
etapové běhy. O své zážitky a zkušenosti se dělí na webové stránce eurunner.eu
i na sociálních sítích.

