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a začátku všeho byl můj blog 12honzade.blogspot.com, který jsem
začal psát v lednu 2009, abych si mapoval svoji cestu k běhu
a podpořil se ve svém úsilí zhubnout.
Moje touha běhat daleko nebyla možná zpočátku tak viditelná jako
snaha dodržet slovo, tedy uběhnout maraton, snížit váhu a dostat se do
formy. S každým dalším tisícem kilometrů se ale v mých snech stále více
objevovaly dlouhé tratě. Viděl jsem se běhat v lesích, v horách, podél řek.
Postupem času se moje představy stávaly skutečností a já se posouval ve
svém běžeckém snění k ultramaratonům, k ikonickým tratím a legendárním závodům.
Svůj blog jsem vždycky psal tak, aby byl absolutně autentický, svoje
zážitky jsem většinou zaznamenával ihned po dokončení závodu. Texty
na blogu jsem nikdy zpětně needitoval, najdete v nich překlepy, nejsou
příliš vzájemně propojené. Pro tuto knížku jsem vybral, upravil a propojil zápisy, které jsou podle mě klíčové a vysvětlují a vážou do jedné linie
milníky mé cesty z kancelářské židle k dlouhým běhům. Chtěl bych vám
vyprávět svůj příběh o hledání ultra a o cestě za jedním šíleným snem,
který se šťastně naplnil zkraje podzimu roku 2019 dokončením amerického Grand Slamu.
Název knihy Cestou Orla má dvojí význam. Orel je symbol trofeje
Grand Slamu a Orel byla také přezdívka Michaela „Eddieho“ Edwardse,
britského skokana na lyžích, toho úplně posledního na zimních olympijských hrách v roce 1988 v Calgary, který si získal tolik sympatií. „Orel
Eddie“ se na dlouhou dobu stal pro mnoho lidí příkladem, že i ty nejnemožnější sny se mohou splnit, zvlášť když jsme ochotni pro ně hodně udělat
a obětovat.
Do roku 2021, za těch 35 let, kdy byl vyhlášen, byl Grand Slam dokončen 386krát. Někteří běžci jej zvládli i několikrát, celkem v něm uspělo
287 mužů a 57 žen. Většinou to byli Američané, z ostatních světadílů jej
pokořilo jen 35 běžců, z toho pouhých 13 Evropanů. Můj celkový čas představuje historicky nejpomalejší Grand Slam, na předposledního v pomyslném pořadí jsem ztratil více než hodinu. Jistě, jsem ten poslední, ale
podobně jako Eddie jsem i o toto svoje místo musel tvrdě usilovat.
Bylo mi ctí být Eddiem, Orlem. Budu vám vyprávět o tom, že i ten nejobyčejnější amatérský běžec si může splnit svůj sen, byť se to zpočátku
zdálo být naprosto nemožné.
Nikdy to nevzdávejte!
12Honza
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JAK JSEM SE CPAL
DO OXFORDU

THAMES
PATH 100
(květen 2017)

Ž

iji tradičně ve vlnách. V roce 2017 jsem prožíval emočně náročnější období, umíral mi táta, proto jsem měl při plánování anglické
stomílovky smíšené pocity. Nakonec jsem ale sám sebe přesvědčil. Thames Path 100 (TP100) je kvalifikační závod pro Western States,
takže boj o další vstup do loterie na WSER měl rozhodně smysl. A navíc
to byl i v té citlivé chvíli skvělý nápad.
Rozhodl jsem se, že se i v tomhle závodě budu skálopevně držet svých
zažitých postupů a pravidel. Na všechno sám, žádný support, typická akce
jako pro speciální jednotku SWAT: rychle tam a ještě rychleji zpět. Plánoval jsem dorazit v pátek odpoledne a v neděli večer být zase zpátky doma.
U akce point-to-point, tedy závodu, který se běží odněkud někam, ne tam
a zpátky nebo v okruhu, a který také nemusí dopadnout, je logistika obzvlášť zábavná. I když jsem měl milé nabídky od kamarádů a známých,
kteří žijí na britských ostrovech, žádnou jsem nevyužil. Nejsilnější jsou
přece ty nejmenší týmy!
Jak se později ukázalo, logistiku jsem promyslel celkem bezchybně, počítala i s mnohem horším časem a s mým podstatně bídnějším stavem po
závodě. Počasí podle předpovědi vypadalo skvěle, nicméně jsem si pro jistotu
zabalil nepromokavou běžeckou bundu a rozhodl se běžet závod v botách
La Sportiva se speciálním vzorkem, které měly dobře držet i na blátě. Když
jsem se dva dny před závodem začínal chystat a snášel si věci na hromádky,
moje žena jen tak mimochodem objevila jednu zásadní věc: „Poslouchej, ty ty
svoje přípravy na závody opravdu prožíváš, ty je máš rád, viď?“ Ano, mám!
Dokonce věřím, že pokud chci závod úspěšně dokončit, musím jeho „mentální přípravě“ dát alespoň tolik času, kolik mi bude trvat samotný závod. A protože běhám pomalu, tahle příprava na závod mi často zabere i víc než den.
Vždycky jsem si dělal poznámky, co si beru na sebe, co budu mít v jaké
části batohu, co na kterou stanici, co budu dělat před startem, co v cíli.
Rozpis skoro jako na mistrovství světa, že? A přitom běhám při troše štěstí uprostřed startovního pole. Ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdybych se
tolik nevěnoval přípravě? Kdybych se nepřipravoval tak poctivě?
Když jsem v pátek odpoledne seděl na Ruzyni a čekal na odlet, nevypadalo to s mým logisticky přesným plánem zrovna nejlíp. Letadlo už
mělo přes hodinu zpoždění. Vedle sedící anglická dáma koukala na můj
outfit a zajímalo ji, co že to jedu do Británie dělat. Lhát se nemá, a tak
jsem jí řekl, že si tam letím zaběhat. Aha, londýnský půlmaraton! Vysvětloval jsem, že se ze mě ke stáru stal skrblík a že by mi kvůli 21 kilometrům
městem bylo tolika peněz líto. Když jsem řekl „Thames Path“, její sousedka, starší lady, poznamenala, že je to nádherná procházka, že to „in my
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days“, tedy když byla ještě ve formě, šla pět dní. A plánuji třídenní, nebo
pětidenní variantu? Hned mi doporučila pár skvělých zájezdních hostinců
po cestě. Přiznal jsem, že poběžím s limitem 28 hodin na 161 kilometrů,
a tím pádem spaní v hostinci, alespoň při mé rychlosti, nepřipadá v úvahu.
Anglická pohostinnost mě vždycky příjemně překvapí. Došlo na ni i ve
chvíli, kdy jsem se domlouval s vlastníkem penzionu, kde jsem tu první
a jedinou v posteli strávenou noc spal, že bych si u něj nechal přes další den
a noc kufr. Nadšeně a s pochopením souhlasil: „Jo, já když byl mladší! Taky
jsme dokázali chlastat a vyvádět s ženskými celý noci! Nač zbytečně utrácet za postel, že?“ S tím jsem musel souhlasit. Nakonec je to i podle zkušených běžců nejlepší prevence před DNF, nedokončenými závody. Prostě
nemít kde spát, to pak člověka přejdou jakékoliv poraženecké myšlenky.
V sedm ráno jsem vstal, všechno jsem měl roztříděné, zabalené, navíc
v igelitu, protože znám rozmary anglického počasí, na všech věcech napsané startovní číslo, prostě stoprocentní příprava. Když jsem kolem 8:30
dorazil do Richmondu na registraci, zjistil jsem, že organizátoři na poslední
chvíli změnili startovní čísla. Rychle jsem se snažil všechno napravit, strhl
izolepy s původním číslem a nalepil nové. Můj syn mě na cestu připravoval
zhuštěnou informací novinek z anglické fotbalové ligy a taky důležitými
hláškami Monty Pythonů. Řadu z nich jsem velmi úspěšně použil.
Plný anglického humoru byl i povinný briefing před startem. Ředitel závodu se omlouval, že pokud jsme očekávali „fair value for money“,
tedy hodnotu odpovídající částce, kterou jsme za účast zaplatili, jsme na
špatné adrese. Protože trať je o pár yardů, tedy o pár metrů, kratší než
sto mil. Nicméně mají zjištěno, že navzdory jejich skvělému značení každý z účastníků alespoň kousek zabloudí, takže je to v pořádku. A měl
pravdu, taky jsem pak drobně sešel z cesty. Dostali jsme doporučení,
abychom dávali přednost starším lidem, dětem a vůbec se chovali slušně.
A máme dávat pozor při přechodu silnic a železniční tratě. Počasí prý má
být skvělé. Bylo to moc milé, rady jako od maminky.
Potom už jsme jen čekali, až přejede vlak, abychom mohli odstartovat.
Stoupl jsem si dozadu, ale ne zase úplně na konec. Věděl jsem, že trať je
relativně úzká, nechtěl jsem překážet rychlejším, ale přece jen předbíhání
velkého počtu lidí stojí zbytečné síly. Měl jsem z domova asi tři taháky
k trase, tradiční ruční výrobu na papíru olepeném izolepou. Koukal jsem
na ně a žasl: na prvních 17 kilometrů jsem si dal limit 2:20, na dalších
17 už jen 1:30! Můj excel evidentně nebyl ve formě. A tak jsem papírky
zastrčil hluboko do báglu a běžel jen podle pocitů. Odhadoval jsem podle
hodinek a svého stavu, za jak dlouho bych mohl dorazit na další stanici,

ale nedělal jsem si žádné přesné plány. Jediný průšvih byl, že trať se skoro celá dala krásně běžet. To nebylo jako v horách, kde člověk chvíli běží
a pak si v kopci nebo obtížnějším úseku může odpočinout za chůze. Kdepak, tady to s výjimkou pár mostů a křížení silnic bylo pořád v pohodě.
Takže K+M+B čili káembéčko: „Ku*va, musíš běžet!“
Na anglické poměry bylo nádherné počasí, nepršelo, bylo příjemně a já
se snažil nemyslet na čas a závod si užíval naplno. Tolik mostů, můstků,
lávek, splavů dřevěných, kovových se schody, vypouklých, rovných, zatočených jsem snad nepřekonal za celý život. Nejdřív jsem si říkal: sotva
jsme přešli na druhý břeh, a už se zase dereme zpátky? Ale naštěstí mi
brzy došlo, že právě tohle dělá závod výrazně hezčím, zajímavým, jiným.
K tomu přidejte tradiční, téměř nepřeložitelné gentlemanské konverzační obraty na trati a na občerstvovacích stanicích typu: „A jak máte rád čaj,
pane? Mléko, cukr?“ — „Až po vás!“ — „Pokud na tom trváte.“ Celou tu příjemnou atmosféru doplňovala nedílná součást britského běhacího folklóru:
vrata, vrátka, přechody ohradníků a různé zábrany pro krávy, ovce a psy.
Nicméně jsem tu opět na vlastní kůži poznal pravdivost intelektuální
poučky Běžícího Stína, že od zhruba dvacátého kilometru nám každý další kilometr ubírá jeden IQ bod. Kolem 120. kilometru jsem se inteligencí
dostával na úroveň zmíněných psů, krav a ovcí a stejně jako ona zvířata
nezvládal otevírání branky. Často jsem stál před vrátky zaražený asi stejně jako gorily z pražské ZOO před hlavolamem. Střízlivým odhadem mě
řešení otvíracích rébusů stálo možná čtvrt hodiny času. Závod jsem měl
rozběhnutý na 24 hodin a bál se, že to kvůli otevírání branek nestihnu.
Naštěstí mě v závěru závodu čekala už jen jednoduchá vrátka. Kontroloval jsem si čas, abych doběhl pod 24 hodin, ale snažil se úplně nezničit.
Znovu zopakuji, že moje základní ultra pravidlo říká, že doběhnutím do
cíle závod nekončí. Je ještě potřeba dostat se domů. A to v případě TP100
znamenalo sebrat všechny pytle ze stanic, umýt se, převléknout, dojít na
autobusové nádraží, přejet do Londýna, vyzvednout kufr, přemístit se na
letiště, chytit letadlo a v pořádku přistát v Praze.
Nebudu do detailů popisovat, jak jsem běžel který úsek, byl to ovšem
nádherný závod a všechny ty mosty, splavy a lávky se mi nakonec stejně
slévají v jeden krásný kaleidoskop. Musím ale vzpomenout dvě příhody
s pivem. Asi v půlce závodu jsem se seznámil s jedním Irem a ten, když
zjistil, že jsem z Čech, hned navrhoval: „Tady za řekou je jedna z mála hospod, kolem kterých běžíme. Nezajdeme na pivo?“ To bylo slovo do pranice! A tak jsme vběhli do hospody. Jeden z místních zrovna diskutoval
s obsluhou, které pivo z denní nabídky si má vzít. Netrpělivě, ale ve vší
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slušnosti jsem si dovolil je přerušit s prosbou, ať pokračují v diskusi, ale ať
mi barman mezi tím natočí do kelímků dvě plzně. Zatímco spoluběžec se
usadil uvnitř s černým místním ležákem, rybou a hranolkami, já se vrátil
na trať se dvěma pintami piva, ze kterých jsem průběžně upíjel. Lidé mi
mávali, zdravili a radovali se, že konečně někdo v závodě uchopil správně
pitný režim. Než jsem dorazil na 400 metrů vzdálenou stanici, měl jsem
piva v sobě. Dostal jsem do ruky banán a běžel dál.
Na druhou pivní příhodu došlo až po konci závodu, když jsem přijel
z Oxfordu na Victoria station v Londýně. Dostal jsem žízeň a vlezl do
levné restaurace, kde měli wifi, s tím, že si dám nějaké pivo, vyřídím pozdravy domů a tak. Bylo ale příliš brzy a číšník na mě spustil rezolutně:
„Pivo podáváme pouze k jídlu!“ Cha, cha, takhle to zkoušel na člověka,
který byl za socialismu tímhle heslem odkojen. „Samozřejmě,“ kouknul
jsem rychle na jídelní lístek. Dětská porce denní speciality — vanilkový
cheesecake za 99 pencí. Povídám: „Začal bych dezertem, vzal bych si ten
speciální dortík.“ A tak jsem ochutnal koláč, popil pivo, dal si další pivo
a opět zakousl koláč a pak ještě jedno pivo. Po čtvrtém pivu se mě číšník
ptal, co že si tedy dám k jídlu? Odpověděl jsem, že ten koláč byl vydatnější, než jsem si na začátku myslel, a že zaplatím.
Ty pocity, když jsem nakonec po méně než 23 hodinách dobíhal do cíle
a získal skvělou přezku „One day“, dokončení stomílového závodu v jednom dni, byly k nezaplacení. Byl jsem sice unavený, nevyspalý, ale přesto
schopný se o sebe postarat, přepravit se zpátky do Londýna a domů do
Prahy. Z těch pocitů vždycky žiju mnoho dní. Kolem jedné hodiny po půlnoci, když jsem doma vystupoval z taxíku, se mě jeho řidič ptal: „Nějak vás
bolí nohy, co?“ Odpověděl jsem po pravdě: „To je z letadla. Tam se člověk
rozsedí jedna dvě. Musím hned brzo po ránu jít se psem na procházku!“
Nejkrásnější bylo, když jsem druhý den ráno šel do práce a nikdo na mě
nic nepoznal. Ta svoje čtyři patra jsem během dne prošel několikrát, protože výtahem nejezdím, pokud to není skutečně nutné.
Pokud chcete zažít atmosféru příjemného britského ultra, pak je
TP100 jasná volba. I místní, kteří běželi všechny čtyři závody Centurion
Running série, do které temžská stomílovka patří, říkali, že tenhle je úplně
nejkrásnější. Ve mně rozhodně zanechal silnou stopu. Desítky veselých
zážitků, nádherná atmosféra, a co víc — uspěl jsem v dalším kvalifikačním běhu na Western States! Navíc stylově: na stomílovku stomílovkou.
A jako každý rok jsem i v tom dvoutisícím sedmnáctém věřil, že třeba
právě proto mě v loterii vytáhnou.
→
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Z Prokopského údolí a brdských kopců přes
Zane Grey 50 miles, Magredi Mountain Trail,
Transgrancanarii, Rondu dels cims, Thames Path
a The Kerry Way Ultra až k Western States,
Vermontu, Leadville a Wasatch Front.
Na konci podzimu 2008 můj student Juraj oslavoval disertaci. Při
jedné rundě tequilly přítomné vyzval, aby si připili, že všichni příští
jaro poběží a dokončí půlmaraton. Nebyl to první přípitek toho večera, jaro nám připadalo strašně daleko a vůbec to celé v té bujaré
atmosféře vypadalo jako dobrý nápad. Skoro jako vysvléknout se do
naha a skočit mezi kaktusy. Nadšeně jsme souhlasili a navíc, naprosto
logicky, jsme si v dalším kole připili, že v květnu následně uběhneme
i maraton. Tím to pro mě všechno začalo...
V téhle knize vyprávím svůj příběh o hledání „ultra“ a o cestě za
jedním šíleným snem, který se šťastně naplnil zkraje podzimu roku
2019 dokončením americké série Grand Slam of Ultrarunning, čtyř
stomílových ultramaratonů zaběhnutých během čtyř měsíců.
Nemířím přitom jenom na ty, kteří o ultra sní, ale třeba ještě nesebrali odvahu. Chci dát nahlédnout do zákulisí i těm, jejichž blízcí už
dalekým běhům propadli nebo pomalu propadají — manželkám, dětem, přátelům… Aby se dozvěděli, co se vlastně na tratích závodů
děje, jaká jsou pravidla a jak je ultra komunita silná. A aby pochopili, že dorazit po závodě domů s nohama nadranc a žaludkem naruby,
a přesto absolutně šťastný, nemusí být projevem bláznovství.
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