
Běh do kopce aneb Jak se ve mně probudil závodní duch 
 
To byl zase nápad! V letošním roce dávám přednost před masovými běhy běhům místním, 
regionálním. Běhům, o kterých bych řekla, že jsou v bio kvalitě. Běžíme v ryzí přírodě po 
lesních cestách a pěšinách na čerstvém vzduchu. Nepotkáváme auta. Nejsou nás na startu 
tisíce, ba ani stovky. Všichni obdržíme na závěr diplom. Plejáda běžců je široká. Od mladých 
kluků a holek s rychlýma nohama, po starší kluky a holky, kteří mají nohy jen o trošku 
pomalejší. Po chlapy, kteří se narodili ve stejné době jako moji rodiče. A pak já. Povětšinou 
nejstarší zástupkyně žen. A beroucí zásadně předposlední místo. 
 
Na Běh do kopce se nedostavil můj běžecký parťák Karel, se kterým spolu běháváme, 
pokecáme a prostě si ten běh spolu užijeme.  
 
Když jsem viděla, že na startu není, musela jsem přijmout realitu, že budu nejspíš poslední. 
To jsem vám neřekla, že Karel je jen o pár let mladší než moje maminka? Ale běhá mu to 
parádně. Kéž bych mohla běhat v jeho věku taky tak. Je můj vzor. 
 
Na startovní čáře jsem posílala všechny před sebe.  
„Běžte, já vás poženu zezadu,“ vtipkovala jsem v době, kdy mi ještě bylo do smíchu. 
 
Ještě jsem se vítala se Silvou a už zazněl výstřel. Tradiční folklór. Všichni byli hned fuč. Tak 
jsem se na chvostu snažila pohnout zadkem. Start a cíl byl u řeky. Vybíhalo se na nejvyšší 
kopec tyčící se nad naším městem a pak se sbíhalo zase zpátky k řece.  
Běžela jsem, dokud běžkyně přede mnou běžely. Když jsem zahlédla, že přešly do chůze, 
přešla jsem do chůze také a snažila se vydýchat. Ten kopec je zabiják. 
Na chvostu jsme zbyly dvě. Já poslední. Kopírovala jsem běh a chůzi běžkyně přede mnou. 
Byla ode mne tak daleko, že můj závodní duch nepovažoval za nutné přejít do akce. Běžela 
jsem ještě nahoru a už jsem potkávala čelo závodu běžící dolů. Před těmi borci jsem se trochu 
kousla a snažila se vypadat, jakože běžím. Jim to bylo stejně jedno!!! 
 
Jak jsem se tak do kopce snažila, abych vypadala, že vypadám, dost jsem se vyčerpala. Když 
se naše cesty zase rozpojily, přešla jsem do chůze, snažila se vydýchat a přemýšlela jestli 
budu zvracet hned nebo až za chvíli. Trošku na mě šly i mrákoty. Zřejmě jsem si odkrvila 
hlavu, když se mi prokrvily nohy.  
Ale najednou zatáčka a už cesta dolů. Když jsem viděla, že moje soupeřka přede mnou mi 
neutíká, ale malinko se jí přibližuji, co čert nechtěl, závodní duch se probral. Situace, kterou 
jsem snad ještě nezažila. Vzpomněla jsem si na hlášku, že z kopce běžíme zadarmo. Natáhla 
nohy a doslova letěla. Alespoň se mi to tak zdálo. Vyplavené endorfiny začaly makat na plné 
pecky a hnaly mě dolů. Už, už to vypadalo, že ji mám. Ale ona též zrychlila. Zrychlila jsem 
taky. Á mám ji.   
 
A tak se stalo, že jsem obhájila své předposlední místo i přesto, že nepřišel Karel. 
 
 
 
Autorka bloguje též tady:  http://zuzkasouckova.blog.idnes.cz/ 
 


