
Tak konečně uzrál čas zkusit si zaběhnout maraton, kvůli 
atmosféře jsem si vybral Prahu. 

Do závodu jsem nastupoval s cílem běžet pod 2:40 a konečně 
porazit svého věčného soupeře Marka Procházku. On měl dosud 
nejlepší čas 2:38:40, proto jsem si tempo rozpočítal po 3:45/km, což 
vycházelo na 2:38:20. Marek ovšem, ten had, mi před startem oznámil, 
že si tempo rozpočítal už po 3:44/km - tedy 2:37:50, což mně poněkud 
rozhodilo.  

Marek startoval z koridoru A, takže jsem ho uviděl až na 3. km, ale 
100m před sebou a mně přišlo nebezpečné zrychlovat tak, abych jej 
hned doběhl. Ikdyž bylo prvních 10km mnohem rychlejších, než jsem 
měl vypočteno (místo 3:45/km 3:38/km), tak se mi nepodařilo k němu 
vůbec přiblížit. „Jak to, že běží tak rychle?“  - to mě dost mátlo, ale ve 
stejném odstupu jsem za ním pokračoval i druhých 10km a snažit se 
nemyslet na to, že jsme to asi přepálili.  

Po prvni půlce se konečně zdálo, že Marek začal mírně 
zpomalovat, já jsem to riskl, běžel pořád dál stejným tempem a 
pomaloučku se za ním začal přibližovat - bylo vidět jak se občas otáčí a 
sleduje, jak jsem daleko. Dostihl jsem ho až na 31. kilometru a vážně se 
začal obávat pověstné maratonské zdi. Mezičasy vypsané na pásku 
kolem ruky už mi totiž  dávno neseděly.   

Zahájili jsme spolupráci a střídali se v tempu po 1km, občas jsme 
míjeli nějaké soupeře. Spolupráce skončila asi na 35. km, kdy začalo 
čisté soupeření. Bylo to jak z nějakého filmu - běželi jsme bok po boku, 
nikdo kolem nás, nikdo před námi - jen nekonečný asfalt. Já se jen 
modlil, aby nohy vydržely a snažil se připomenout všechny své zimní 
tréninky. Na 38. km mi Marek několik metrů pouběhl a já nebyl schopen 
jej znovu dotáhnout. Už jsem myslel, že je rozhodnuto.  

Na 40. km však začal mírně zpomalovat - jakmile jsem se na něj 
znovu dotáhl, na nic jsem nečekal, šel hned před něj a zahájil útrpně 
dlouhý a bolestivý finiš. Už jsem Marka před sebe nepustil, ale bylo to o 
fous. V cíli jsme pak jen oba nevěřícně koukali na ten čas.. 
  
Mezičasy: 
1. desitka: 36:27 (3:38/km) 
2. desitka: 36:47 (3:40/km) - 20 km 1:13:14 
3. desitka: 36:50 (3:41/km) - 30 km 1:50:04 
4. desitka: 36:38 (3:39/km) - 40 km 2:26:42 
finiš 2,2 km: 7:57 (3:37/km) –  
cil 2:34:39 (ofic. čas), 2:34:29 (realný čas) 
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