
Jak jsem běžel u Worthersee
Dostal jsem od milých spolupracovníků darem start na půlmaratónu kolem rakouského jezera Wörthersee.  Byl jsem vlastně vyslán komunitou, tak by se slušelo napsat zprávu ze služební cesty.
19.8.2017 Kvalitní rakouské silnice a spousta útulných penzionů a hotýlků kolem jezera dělají z Wörthersee přijemnou a dostupnou destinaci.
Vlastní závod - 20.8.2017
 Ráno se na start jede vláčkem kolem jezera, vláček je zdarma pro závodníky i doprovod. Zpátky do cíle mě ale čeká těch 21095m po svých. Vlak přijíždí do stanice už plný běžců, ale ještě se dovnitř dostávám. Rakouské vagóny nemají tyče ani poutka na držení. Se stojícími pasažéry se tu nepočítá. Přesto nyní většina cestujících stojí. Nervózně podupávají. Také podupávám a po očku sleduji ostatní, protřelé běžce. Skoro všichni mají u pasu různé tuby a lahvičky, občas z některé z nich usrknou. Zvláště jeden drobný stařík jich má nejméně pět. Je našedlý ve vlasech i ve tváři a natahuje se k polici na zavazadla. Jó už chápu! Protahuje se! Dosáhnu tam také, také si protáhnu ramena a záda. Au, luplo mi v kříži. Zatracený protahování. Bolí to při došlapu na pravou nohu. Nu co nadělám. Budu muset našlapovat hlavně na levou. Vlak sebou cuká, musím stát na obou. Není to nic moc, ale horší jsou ty lahvičky. Žádnou nemám. Přitáčím se ke staříkovi, ale má je za pasem pevně v gumičkách. Jistě se žádné nevzdá. Navíc nevím, zda se jen pijí nebo se s nimi ještě něco maže. Vlak zastavuje, kulhám ven spolu s ostatními, dav se sune k místu startu. Každý lichý krok bolí, ale zároveň cítím, že záda povolují. Z obou stran se k davu přidávají další a další zástupy běžců a běžkyň. A všichni mají tuby a lahvičky. Na nábřeží je velké seřadiště ohrazené kovovými ploty. Z pohledu příchozích se zdá, že už tam všichni jsou a nikdo další se tam nevejde. A přitom start je až za hodinu! Do vymezené klece se dá vstoupit jen střeženým vchodem s ramenatým pořadatelem. Má cedulku, pásku na rukávu a je nesmírně důležitý. Rázně mne odmítá ! „Je plno. Nikdo další už se nevejde. Račte do další klece za námi, nejlépe až úplně dozadu“. Konec je v nedohlednu. Diskriminuje mne zřejmě proto, že nemám lahvičky ani triko s rakouským nápisem. Potřeboval bych si ještě odskočit. Támhle je asi desítka mobilních WC. Sakra! Fronta jak v divadle o pauze a nejen na dámském. To nedám, zmeškal bych start. Třeba tekutinu vypotím. Vracím se k vybrané kleci, obcházím uvaděče a jako za mlada lezu přes plot. Dav mne pohlcuje, jsem uvnitř a zachráněn. Nemám sice lahvičku, zato mám hodinky. Takové, co z hrudního pásu odečtou srdeční akci. Hrudní pás jsem sice zapomněl doma, ale nevadí. Aspoň budu vědět kolik je hodin. Omyl. Signály z okolních pásů úplně vykolejily můj časostroj. Zmizely údaje o čase, zato frekvence srdeční akce se ustálila někde kolem 750/min. Všichni podupávají, zvolna se rozdýchávají, tachykardii mám asi jen já. Nad hlavami krouží vrtulník, doufám, že ho nebudu potřebovat. Vpředu u startovní brány jsou připravení keňští favorité, po straně podium s místním moderátorem a ryčná hudba. Něco huláká do mikrofonu, nikdo mu nerozumí, sám se směje svým vtipům. Vše přehlušuje rachot vrtulníku. Asi už vystřelili, chci tedy běžet, ale všichni stojí a dupou. Tep mi dle hodinek stoupá na 950, po chvíli na 980/min. Co bude dál nevím, displej má jen tři pole. Dav se pohnul. Vedle mne stařík s lahvičkami. Říkám si – hlavně neupadni, ušlapou tě a domů pošlou vylisovaného v herbáři. Zatím se držím vzpřímeně, nohy kloužou po odhozených lahvičkách a tubách. Něco v nich jistě zbylo, ale sehnout se nelze, hrozí herbář. Už jdeme rychleji, procházím startem, konečně běžím. Vedle mne cupitá stařík s lahvičkami, ale nechávám ho i s jeho poklady daleko za sebou. Rozbíhám se, zatím to jde. Na bolavá záda i došlap na jednu nohu jsem zapomněl, dupu oběma a funím jako všichni ostatní. Koukám dopředu, kam dohlédnu, všude hlavičky běžců, čelo hada už nespatřím. Chci se ohlédnout, ale ouha. Zaškobrtnu a jen tak-tak vyrovnávám. Herbář už byl blízko! A teď jsem minul tři WC buňky. Ani jsem si nevšiml fronty. Už jsou pryč, budu muset vydržet. Konečně první stolky s občerstvením. Na stolech voda, ionťák i kola. A banány. Tuby nemají. Beru si vodu v kelímku a banán. Drc! Vrazil do mne stařík s lahvičkami, vypadl mi banán. Další běžec ho vzápětí rozšlápl. Kelímek se mi vylil, zuřivě vyrážím za staříkem. Vlčí mha před očima, počkej, já ti ukážu, zajíci. Prodírám se dopředu davem, ale stařík pořád nějakých 100-150m přede mnou. Chci přidat, zas cítím bolavá záda, bolavý došlap vpravo a vztek. Cesta odbočuje k jezeru, dědek už je na pobřežní promenádě. Nějak ho nemůžu dohonit. Pohled na klidnou hladinu průzračného jezera mě uklidňuje. Voda zas připomíná tlačící měchýř. Každý krok je kratší, nohy začínají tuhnout, musím víc máchat rukama. Moc to nepomáhá. Šedivá hlavička nadskakuje pořád stejně daleko přede mnou. Kolik ještě do cíle? Hodinky se už zbláznily docela a pro jistotu neukazují vůbec nic. Ještě že nemám alarm, musel bych se začít resuscitovat. Ty kilometry jsou nějak delší a delší. Už ten šestnáctý byl neslušně dlouhý a sedmnáctý se zdá nekonečný. Na téhle metě je ale další občerstvení. Na banán kašlu, ale na posledním stolku je kola. Kofein s cukrem! To je to, co teď potřebuju! U posledního stolku už není tlačenice. Nikdo do mne nevrazí. Napiju se, posílím, naberu dech! Dědek je na dostřel, do cíle už jen čtyři kilometry, nohy bolí jistě všechny stejně. Nálada je lepší, není všechno jen černé. Beru si kelímek s černou tekutinou a chci se napít, Bublinky mi zaskočily, hýkám a kašlu, zpěněná kola mi stříká z nosu a pálí jako čert. Otírám si obličej, už mě pálí i oči. Nic nevidím, dusím se, pláču a kuckám. Opřen o ceduli 17km se předkloním a zkouším zatajit dech. Opatrně se nadechuji. Zašimrá mě v nose a hepčííí. Zbytek koly vyletí z nosu. Nadechnu se, už to jde. Jen se mi spustila krev z nosu. Sundám čelenku, ucpu pravou nozdru a snažím se běžet. Do cíle už je jen kousek. Pot, který nedrží čelenka, se mi řine do očí. Pálí to víc než kola, nevidím téměř nic. Naštěstí špalíry diváků lemují cestu, takže i poloslepý vím kudy. Dědek zmizel někde v dáli, ale cíl už se přeci jen blíží. Přestávám si držet zkrvavenou čelenku u nosu a odhazuju jí na zem. Mohu dýchat nosem, jaká krása. Sakra co je to za smrad? Tady se snad někdo pos… ? Proboha, snad ne ? Ne, ne, moje trenky jsou v pořádku. Uklidňuji se, trochu už i vidím. Místo hrozného zápachu už je za mnou. Kolem slitá kulisa barev, hluku, míhajících se obličejů a paží. Železné zábrany podél cesty nedovolí zabloudit, ale ani zvolnit nebo zastavit. Ryčná hudba, několik nafouknutých bran borců a hulákající hlasatel, kterého zřejmě přivezli ze startu. Jen na okamžik mě vyděsí představa snu, že se probouzím na startu a budu muset běžet znovu. Naštěstí ne. Za poslední bránou dostávám od usměvavé dívenky medaili, dokonce mne i obejme, spíš mě ale přidržuje, abych neupadl. Posazuje mě ke stolku, dostávám banán a do druhé ruky zázračnou lahvičku, kterou jsem obdivoval u staříka. Jiná dívka mi pomáhá sundat zakrvácený nátělník, dostávám nové, suché, krásné tričko s emblémem závodu. Sluníčko hřeje, tráva v parku u cíle oschla, ležím na zádech a přemýšlím o tom, že mne vlastně tak hrozně moc nic nebolí. Ze snů se probírám až při vyhlašování vítězů. V mé kategorii si pro pohár za třetí místo cupitá stařík s lahvičkami. Jsem o 48 vteřin čtvrtý. 



