
Pražský maraton 17.10.2015 

   Koukám na ty tvoje výsledky, máš na rekord, 

povídal mi vloni Pepa Beránek před startem 

maratonu. Dopadlo to tenkrát nevalně, 4:01 

v závěru navíc s občasnou chůzí… 

 

 

 

Když jsem viděl teď v sobotu ve Stromovce 

Pepu na startu, jak se mi chystá sdělovat cosi o 

rekordech, převedl jsem raději řeč na 

pohodlnost zaběhaných běžeckých bot, které 

už mají něco za sebou, Přece nepoběžím 

v nových, odvětil Pepa…     

 

     

A někteří borci otázku vyběhaných a 

nevyběhaných bot jaksi neřeší vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



… Evžen sice nepoběží, ale demonstruje 

ostatním maratoncům nebezpečí cyklistiky:  

kdyby totiž ty demižony burčáku raději vypil a 

nevezl je v brašnách na kole, takhle by určitě 

nedopadl. 

  

 

Předpovědi meteorologů je občas potřeba brát s rezervou, to že nebude pršet, jim vyšlo, to že se 

mezi mraky chvilkami prodere sluníčko, byl tak trochu bonus navíc.  (Martina Vorlová)   

         Takže, maraton, můj šestnáctý. Poprvé jsem tu běžel 2007 a nasadil laťku osobáku na 3:41. Jaké 

jsou cíle? Jako vždy si říkám: hlavně ve zdraví dokončit. Když se zadaří, tak pod 4 hodiny. Když bych 

byl neskromný, tak atakovat letošní čas z Görlitz, a to bylo 3:45. Na tom postavím plán. Letos 

jednoduché počty, 10 x 4.219 km = 42.195, kilometr za 5:20 = cíl za 3:45, jedno kolo tedy za 22:30, 

dvě kola za 45 minut, jak říkám, jednoduché počty, a dá se to i možná i v sedmém kole snadno 

zapamatovat… i když, v sedmém kole leckdy člověk už většinou neví ani datum svého narození.  

Před startovním výstřelem si popřejeme s Pepou hodně štěstí, taky s Hankou Breburdovou a 

ostatními, Práásk, teď se jen nesplašit a chytit ten správný rytmus, nejlépe nějakou tu běžeckou 

sukýnku před sebou, která má podobné tempo. Sukýnka se ale rozloučila a propadla se hluboko 

dozadu, hledám jiné parťáky, Hanka vyráží moc rychle, pak zase rychle zpomaluje, jak se svěřila, celý 

týden courala po Řecku, na běhání nějak nedošlo, takže nedokáže odhadnout, jak se dneska povede, 

Pepa zůstává asi padesát metrů za mnou, i když držíme celou první půlku shodné tempo, pořád je tu 

ten odstup, že by Tomáš Ulma? ale ten je přece na dlouhé tratě specialista, uvisím ho? nebude to 

moc rychlé?, a šouravými kroky se zezadu přibližuje brandýský Petr Hrček, ten přece točí maratony 

taky skoro každý týden, no to jsem si vybral parťáky, to jsem si nasadil laťku. Kupodivu mi tempo 

vyhovuje, a ač průběžně nemám představu jak na tom jsme, první kolo probíháme 21:37 a to je 

minutu nad plán, no to se na začátku stává, to se srovná v dalším kole. 21:45, 22:07… jak nastavený 

tempomat jedou kluci, chvilku si pořadí prohodíme, Tomáš občas do stoupáníček zabere a odskočí, 

na rovinkách to hravě stáhneme, je tu půlmaratón, 1:50, takhle kdyby to vydrželo! Je tu šesté kolo, 



pořád mám pocit, že bych mohl trošku přidat, závodník ve mně chce vyrazit, zbytky chladného 

rozumu velí nejančit a držet krok…  

V sedmém kole mé splašené já zvítězilo, odpoutávám se, tlačím časy pod 22, a začínám předbíhat 

jednoho závodníka po druhém. A v hlavě začíná mela:  

Jsi moc rychlej, ještě celý tři kola, to nevydržíš!  

Ale když mně se běží tak dobře.  

Nejanči, ještě je to 12 kilometrů, nech si ty sprinty na poslední kolo, až když budeš mít ještě z čeho. 

 No ale mohl bych udělat slušnej čas, když mi to zatím tak jde. 

Nojo, a co ty náběhy na křeče v lýtku, to ignoruješ?!     

Dobře, tak trošku zvolním, ale kdy už si mám ten osobáček střihnout, když ne dneska? Taková šance příště už 
nemusí vyjít. Hele, a co kdybych k tomu osobáčku pod 3:41 ještě přidal bonus dát to pod 3:40?  

Jo, jsme na konci devátého kola, to bys poslední musel pálit pod jednadvacet. 

No a co, tak to dám pod jednadvacet. Jdu do toho. 

Je to vo hlavě, je to vo hlavě, jak si to tam nastavíš, takový to máš. Ta euforie se stupňuje s každým 
předběhnutým borcem, to já jim tím předbíháním kradu tu energii pro sebe, ještě pár zatáček, 
podběhnout viadukt, na hodinkách 3:38 a něco, a přede mnou ta strašně dlouhá cílová rovinka, teď 
už to nepustím, pálím nadoraz, koukám na displej časomíry… JO! JO! Je to tam! 3:39:56, potvrzuje to i 
moderátor a tak si ještě jednou vítězně zařvu, JO! 

 

Chodím za cílem dokolečka, jako Nikas po Pardubické, jedním očkem sleduju dobíhající, kde jsou mí 
souputníci, kde jsou mí vodiči? Přibíhá Tomáš Ulma, poděkuju za tempo, a jindy málomluvný Tomáš 
kontruje několika pochvalnými větami.  I Petr Hrček si dobíhá pro další čárku do svého bohatého 
maratonského alba, Pepa Beránek 3:52, počkat si musíme o něco déle na Hanku, čas 4:03 ji moc 
neuspokojuje, ale po tom řeckém turné je smířená, a co víc, stačí jí to na první místo v kategorii F59! 

 

  Zapsal: Dlouhán 



 

 


