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Prčice 1977. Tak to se mi vybavuje, když se řekne 

dálkový pochod. Jó, to byly časy, gympl, parta, taky 

holky, nějaké to pivko… A ještě mi taky naskočí 

kultovní film  Kam pánové, kam jdete… Karel 

Heřmánek, sto kilometrů, a ty puchýře… 

 

Čtyřicet let fuč, a je to tu zas… nápad! Nějaké maratony už máš, říkám si, taky nějaké to ultra jsi úspěšně absolvoval… 

tak co tam máš dál? Stovka? To je přece výzva! A navíc Středohoří, tady jsem doma, tady to bude srdcovka. 

Loučení. Už 29. ročník závěru dálkařské sezóny? Nikdy jsem tyto akce nesledoval, nevím jak to probíhá, tady jsem 

coby chodec dálkař nepolíben.  

  

Ústí – Pionýrák, základna, noclehárna, kancelář 

v jednom, a hlavně, nepřehlédnutelný Olaf Čihák, 

guru celého toho cirkusu. 

Překvapen sám sebou, že najednou stojím v pátek v noci na nádraží v Dobkovicích, spolu s další asi padesátkou 

obaterkovaných, oreflexovaných a ohůlkovaných bláznů… je 23.oo, tři, dva jedna, start… mírným poklusem vyrážíme 

podle itineráře směr Skrytín, Bradlo, Povrly… 

Itineráře zatím netřeba, protože rozptyl závodníků není tak veliký, abych se nechytil nějaké skupinky, nějakých těch 

upnutých dívčích elasťáků, takže není ani třeba sledovat turistické značení, užívám si tu pohodu tmy, vlastního 

dechu, sem tam je slyšet klapání hůlek o asfalt… zvláštní ticho, nikdo nedebatuje, nikdo nevtipkuje, mlčky se všichni 

šinou nocí do táhlého vršku… no kdyby tu byl Petr Švanda, myslím si, jestlipak by lítaly vtípky, tak jak on to vždycky 

vyprovokuje, běžci jsou tak nějak soustředění do sebe, na sebe, na každého doléhá možná to vědomí uběhnout či ujít 

příštích sto kilometrů…  

…Neštědice, Blansko hrad, další samoobslužná kontrola, zaškrtnout barevnou fixou příslušné okénko, Erbenova 

vyhlídka, tady jsem ještě nikdy nebyl, ale šplhat v noci nahoru nemá smysl a K4 je dole u stromu. Za námi už 27 

kilometů a je tu opět základna v Ústí… čas 4,15 ?!? ale to už jsme víc než pět hodin na cestě !! Převlékám se do 

suchého, dusím se chlebem se šunkou, a nejde mi to do hlavy, vždyť jsem šel docela svižně, neflákal jsem se, proč to 

jde tak pomalu… ale jsem 21. z 53 dálkařů, to vůbec není špatná pozice… tak takhle se to chodí, přehodnocuji pomalu 

cíle, za 24 hodin to nedám ani náhodou, ale kdyby to bylo třeba za třicet… ale jsem vlastně ještě na začátku, a nemá 

pražádný smysl cokoli počítat.  
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Půlhodinová pauzička v teple mi nabila energii a tak 

natěšený, teď už ale sólo, vyrážím do nočního města, 

otevřeno mají už jen bary nonstop a pár opilců se 

potácí do ranních postelí. 

Nezávidím jim, užívám si výstup na Větruši, naučnou 

stezkou nad Vaňovem a dolů přes Střekovská 

zdymadla. 

Výstup na Vysoký Ostrý, 35. kilometr, fix marker K7, 

nemám nějak pojem o čase, ale rozednívá se. Vypínám 

čelovku, šetřím baterie.  

            

Ostrý má výšku 587 metrů a seběh dolů do Brné na nějakých 180 m.n.m. je luxus, který si dopřávám, protože můžu. 

Protože ještě můžu. Ale vím, že za chvíli budu stoupat Průčelskou roklí znovu na těch 600 metrů nahoru. Co jsem ale 

nemohl tušit, že budu nejen stoupat, ale i přelézat, hledat, padat, zakopávat a hlavně sakrovat a proklínat Olafa a tu 

jeho partu zlotřilců… proč právě tudy!?! Vichřice tu nadělala spoušť a stromy napadané v šílených propletencích 

zatarasili modrou turistickou…kde jsou ty značky? Přelezu smrk…tudy by to mohlo…a sakra, tady je bahno, že by 

kousek tam, o deset metrů vlevo?.. roští, větve, a ty klády s tím batohem asi nepodlezu…  

     



Uff, konečně jsem nahoře a tak se těším do Čeřeniště, protože tam mám domluvenou se Zuzkou privátní 

občerstvovačku. Ale ještě předtím musím malou odbočkou na Babiny, bude tam čipová kontrola, vybíhám do vršku 

a… Déja vu !?!   

Jsem o 30 let zpátky, na bahnité pláni stojí Vétřieska 

krytá v maskáčích, brblá elektrocentrála, čmoudí polní 

kuchyně, voní guláš, a vítr fučák honí po stráni mlhy… 

tady to tenkrát takhle bylo, tenkrát…to už je dávno, 

vojenský prostor ČS lidové armády, dnes výcvikové 

středisko Aktivních záloh. Kluci v khaki jsou ale skvělí, 

nabízejí rum. Odolám a honem mažu na náves k Zuzce 

na polévku a palačinku. 

  

 

Nejen palačinku, ale i kafíčko a suché triko, to je luxus, to je živá voda! Zuzko díky … a kamže to půjdu 

dál?... Rytina soutěska. Ryta není ani pes, ani holka, Rytina je potok, a ten jak známo teče dolů. Opět běžím 

k Labi, otáčka, a jak jinak, znovu nastoupat do šesti set, na oblíbenou vyhlídku Varhošť. Káčko je tentokrát 

až na posledním patře rozhledny, “am tower, a kilátó“ jak se uvádí v itineráři pro anglicky a maďarsky 

hovořící spoluběžce.  Hustě leje, mlha, zima, ten výstup nahoru byl asi fakt zbytečný bonus… Nevadí, teď 

mě přece čeká seběh do mě známých míst: Homolka, Lbín, Skalice… známých? Pořadatelé opět překvapili. 

To, že je nad Skalicí jeskyně, a že je to soustava několika místností a chodeb, to jsem opravdu nevěděl. 

Procházím labyrintem za svitu čelovky, a na konci 

úzkým průlezem ven, přímo… před basu piva!  

Díky kluci, desítka zasyčela, to mě srovnalo do 

pohody. Aleš ještě cvakne fotečku, žádné dlouhé 

lelkování, a po modré, bahenní lázní, vzhůru přes 

Laffitovu vyhlídku na Křížovou horu a na Dlouháč. 

  

Za Staňkovicemi čeká Trojhora, nádherný kousek Středohoří, tady už jsem si zaběhal, tady to přece znám… 

Kontrola bude určitě na vršku, kde taky jinde, šplhám po skále nahoru,a… krucipísek…tak rychle už se 

setmělo?!? Zapínám čelovku, v jedné ruce hůlky, pláštěnka se motá mezi nohama, lezu po uzounké římse, 

baterka svítí do mlíka, jenom si představuju ty srázy vlevo, vpravo, sunu se po kolenou po hřebeni… druhý 

vrchol, třetí vrchol.. á tak tady je!! Fixnu si okénko a lezu šmátravě pozadu po sloupech čediče… konečně 



pevná půda…ojoj, že pevná? Bahno šíleně klouže, s hůlkami si připadám jak na sjezdovkách, jen ty lyže 

chybí… dokloužu asi čtyřicet metrů dolů, konečně žlutá turistická, tak je to dobře, teď po ní doprava… tma, 

mlíko, kde ta značka je? Vracím se dvacet metrů… jasně, je tady na stromě, přece nejsem až tak mimo, klid, 

pomalu, rozvážně, neblbni, po žluté doprava… cesta nebere konce, žlutá nikde, vracím se… tohle nemá 

cenu, vzpamatuj se… dole jsou nějaká světla, a šumí potok, vzhůru do civilizace! Polom nepolom, klády 

neklády, roštím až k potoku, za potokem zahrádky… tady se konečně chytnu, vytáhnu mapu…a už to vidím, 

blik, už je mi jasno! Hodinu jsem tu Trojhoru zdolával a zmateně pobíhal pod kopcem… Takhle by to nešlo! 

Pohotově se chytám dvou kolegů dálkoplazů s předsevzetím nepustit je ani na vteřinku z dohledu.    

Třebušín, občerstvovačka a další „tajná“ kontrola, díky kluci, moc se nezdržím, na mě totiž čeká pod 

Kalichem Zuzka s kaší a lososem… Výstup na Kalich je sice táhlý a nekonečný, ale nijak náročný a K15 se dá 

trefit i v té mlze. Jenže k tomu znovu začíná lejt, bílá mlha před čelovkou je tak hustá, že ze čtyř metrů 

nevidíme odbočku, tápeme a vracíme se. Rozcestník jako hrom a my ho přehlédli…  

Konečně jsme pod kopcem, Oktávka přistavená, Zuzka trpělivá, večeře nachystaná, suché ponožky – do 

mokrých bot – a ty puchýře přelepit alespoň tejpem, kluci už jsou zase pryč, tedy musím sám, po zelené, do 

tmy, do deště, alespoň že ten bližší cíl je jasný – do Zubrnic, do hospody! Loučím se, natěšeně vyrážím. Co 

říká itinerář? –silnice – street - vpravo – right – odbočka zelené Na potoce – neodbočovat po zelené…. po 

zelené, po zelené, jak mantru si opakuju, lesní cesta stoupá, zelená se kdesi ztratila, vracim se…hurá mám 

ji! Po zelené až do nejbližší vsi… jsou to už Hlupice?  

Na návsi dojdu k zastávce.. aúúúú?!? To je Horní Týnec !! 

Jsem asi deset kilometrů mimo trasu, sedám na lavičku a v duchu si dělám osobní revizi. Fyzička? Fajn, 

běželo se mi kupodivu dobře, až na ty puchýře na chodidlech a čvachtání v botách. Psychička? Těch deset 

kilometrů navíc, dalo by se? Možná. Ale co hlava? Po třicetihodinovém bdění děláš hochu chybné výkony, 

to není dobré, není…  

Balím, končím… volám Zuzce SOS, přijela rychle, 

jedeme na základnu, odevzdám čip, zahlásím 

odstoupení, přesto dostávám diplom, zapsáno 

krásných 80 kilometrů, pamětní medaili, suché 

hadry a hurá domů… do teplíčka… do vany… do 

postele... Tak. 

 

 

A příště? Příště půjdu zase. TUTOVĚ !!

Dlouhán 


