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Jaroslav Hovorka - Ústecký půlmaratón očima účastníka běhu na 10 km 
 
 
    Ústecký půlmaratón se pomalu stává pojmem. Letos 16. 9. proběhl sice teprve 2. ročník, 
ale zájem o start v Ústí n/L byl značný. Na start se postavilo 3300 běžců z 27 zemí celého 
světa, což bylo 3x tolik jako loni. Všichni samozřejmě neběželi celý půlmaratón tj. 21,0975 
km. Údaj se týká všech zájemců tj. i dalších různých běhů: rodičů s dětmi (3 km), štafet, a 10 
km. Mezi ty, kteří si rozumně netroufají na celou trasu půlmaratónu a běží „jen“ „desítku“ 
jsem se postavil na startu i já se synem Martinem. 10 km je přibližně „čtvrtmaratón“. 
Světovým unikátem této akce, je že trať vede přes chemický závod ústecký Spolek. Celá 
akce byla podpořena jak městem, tak ústeckým krajem. Hlavní závod odstartoval primátor 
Ing. Vít Mandík, medaile na závěr předával Mgr. Arno Fišera.  
    O výsledcích hlavního závodu bylo již dostatečně komentováno v lokálních i celostátních 
masmédiích. Takže k tomu jen krátce. Vítěz hlavního závodu Henry Kiplagat z Keňi uběhl 
trať za 1:01:26, za ním se umístil Etiopan Adunga za 1:03:38,3. V ženách vyhrála Mogesová 
z Ethiopie za 1:11:51 před další Etiopankou Bekelovou 1:12:11.  První Čech Homoláč 
z Kroměříže byl desátý za 1:07:12,11. První Češka se umístila na 6. místě za 1:17:18. Prostě 
na  ty africké hochy a dívky, ať jsou z Etiopie, Keni či jiné africké země našinec nemá.  
    Myšlenka zkusit si zaběhnout alespoň 10 km napadla syna Martina již před rokem, ale 
přihlásil se pozdě, takže bylo již obsazeno. Letos jsem se přidal i já, i když v životě jsem 
závodně běžel nejdále 1500 m při oddílovém desetiboji Slavoje Stará Boleslav v Houštce. 
Syn běžel jako soukromník, já v barvách bývalého zaměstnavatele tj. Spolchemie.  Od Ing. 
Logrové jsem předem „vyfasoval“, stejně jako dalších 19 reprezentantů Spolku, žluté 
(chemické) tričko. Od pořadatelů závodu jsem dostal den předem krásné modré číslo 2455, 
propozice a batůžek.  
  Jak probíhal můj závod na 10 km? Původně jsem si myslel, že vyběhnu, zavěsím se za 
syna Martina a uvidím, jak dlouho mu budu stačit. Byla to ale naivní představa. Byl jsem 
totiž, zřejmě dle věku, zařazen do úplně jiné sekce, Já do Déčka, zatímco Martin do sekce B, 
takže jsem byl nejméně o 200 m dále od startovní čáry než on. Zřejmě to mají organizátoři 
„zmáklé“ a pomalé staříky dají při tom počtu účastníků dozadu, aby je rychlí mladíci 
nepřeválcovali. Start na 10 km byl společný s hlavním závodem, takže běžců a běžkyň bylo 
„haffo“.  
    Zahájení bylo zajímavé – po startovním výstřelu, přesně ve 12 hodin, se začala se naše 
sekce D pomalou chůzí přibližovat ke startovní čáře. Trvalo to zhruba 1,5 minuty – oba časy 
(od výstřelu po průchod startem a cílem) zaznamená chytrý čip připevněný ve spodní části 
startovního čísla - než jsem došel na hranici startu... Uvědomil jsem si, že bez této techniky 
by zřejmě nebylo možno podobné závody s tisícovkami účastníků pořádat.  Při chůzi ke 
startovní čáře vedle mne pochodoval starší pán, zjevně asijského původu, který si pečlivě 
znamenával jakási data na chronometru na levé ruce. Z dlouhé chvíle jsem se ho anglicky 
otázal, odkud je a zda již někdy takový závod běžel. S úsměvem Asiatů mi odpověděl, že je 
mu 80 let a běžel již také Bostonský maraton, půlmaratón je pro něho jen takový menší 
trénink…po průchodu startem jsem chvíli klusal vedle něho a pak mi zmizel v davu.  
   Konečně jsem byl za startem na trati. Každého, kdo prvně běží takovou vzdálenost, zcela 
jistě napadne myšlenka a píší to i v instrukcích, že pokud si to chce užít a neskončit 
v sanitním voze to nesmí „přepálit“. Zkušení pořadatelé s tím počítají a do pole startujících 
zařazují „vodiče“ označené balonkem, a cedulí s výsledným časem pro půlmaratón na 
zádech. Takže jsem se pokorně zařadil do party tvořené převážně dívkami a pánem 
s modrým balonkem s časem 2:30 na zádech. Později jsem se z novin dozvěděl, že to byl 
zkušený český ultramaratonec Miloš Škorpil. Zde je na místě podotknut, že se jednalo o limit 
pro klasifikaci na půlmaratón. Kdo by doběhl za ním, jakoby neběžel a nebude klasifikován. 
Na 10 km byl limit 1:30. První kilometry po Tovární ulici podél „Spolkové“ zdi probíhaly ve 
společnosti běžkyň v pohodě. Občas někdo utrousil nějaký žert, či co se mu přihodilo 
v průběhu jiného závodu. Po obrátce a při průběhu Spolkem od západní k východní vrátnici 
to pořád bylo OK. Zde jsem dělal „průvodce“ a informoval spoluběžce, kde se co ve Spolku 
v minulosti vyrábělo. Žlutou spolkovou čepicí jsem též zamával Ing. Logrové, která zde fotila 



 

Stránka 2 z 3 

 

a zdravil příslušníky hasičského záchranného sboru na chodníku před výběhem východní 
vrátnicí. Pak tuším před Kulturákem byla 1. občerstvovací stanice, zde jsem si vzal kousek 
banánu a pokračoval dále k Benešovu mostu. (foto č. 1). 
     Za mostem jsem získal menší náskok před Modrým balonkem, ale bohužel se mi začalo 
chtít „na malou“. Takže i přes rychlou návštěvu polního WC jsem s hrůzou zjistil, že balonek 
je tak 100m přede mnou. Musel jsem proto „dupnout do koní“ a přestat se flákat. U 
železničního mostu na obrátce jsem již zase byl mezi svými. To mne již také trochu začalo 
„táhnout“ pravé stehno. Přestal jsem proto mávat na diváky na chodcích a soustředil jsem se 
jen na běh, neb to začalo být „ohne sranda“.  V hlavě se mi usadila myšlenka „hlavně 
nezastavit“, to bych se také nemusel již rozběhnout, což udělal jeden senior, vedle něhož 
jsem běžel po obrátce a již jsem ho neviděl.  
     Zhruba v polovině vzdálenosti k Benešovu mostu se v pravém pruhu přehnal kolem mne 
v doprovodu motorky nějaký hubený Afričan, později jsem se dozvěděl, že to byl vítěz 
hlavního závodu Kiplagat  a za ním ještě jeden…. a další. Dle mého času od výstřelu 1:11:05 
by se dalo zjistit, kdo byli ti další. Později jsem si uvědomil, že mne nakonec jen těsně 
nedohnala vítězka žen. Na to jsem ale i přes povzbuzování z chodníků nemyslel, neb po 
dalším přeběhu z mostu mi dal zabrat výběh do kopečka kolem Labe, nikdy bych neřekl, že 
je tak strmý.  Pak jsem zahnul doprava a v dohledu jsem měl vytoužený cíl. Chtěl jsem sice 
finišovat, neb přede mnou běžící dívka vydala ze zadu velmi elegantně, nakonec jsem to 
vzdal a jen zamával žlutou spolkovou čepici a dívka mi frnkla.  
   Po proběhnutí cílem a vydýchání mi jiné dívky odebrali čip ze startovního čísla, vzal jsem si 
nějaké pití a 2 kousky pomeranče a bylo hotovo. Šel jsem se ještě podívat na vyhlašování 
vítězů, vyfotit se synem (foto č. 2) – potěšilo mne, že mi „naložil“ jen 6 minut.  Nakonec jsem 
ještě obětoval 200 Kč na vyražení jména a na medaili (medaile zdarma) (foto č. 3) a 
konstatoval, že jsem si přes potíže v závěru tu desítku užil. 
   Umístění (foto diplom): celkově: 235, v kategorii 65 +: čtvrté místo.  Uvidíme příště, ale 
pozor na závěr. Dle Expressu č. 9 (zářijové noviny zaměstnanců Spolku) je již nyní je možno 
se přihlásit na další tj. 3. ročník půlmaratónu – bude 15. 9. 2013. 
 
Ústí n. L., 27. 9. 2012 
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