
 

 

 

       Míra Šimek  

           a jeho  

             333.  

    běžecký závod 

 

 
Atletky a atleti, běžkyně a běžci, půjde-li vše podle plánu, zaběhnu si v sobotu 12. října 2019 v Chlumu u 

Třeboně svůj 333. běžecký závod. To je číslo, které myslím stojí za připomenutí.  Jsem rád, že to bude při 

mém oblíbeném Běhu kolem Hejtmanu.  Závodím tam rád, i když je to někdy velký fofr a na nějaké 

kochání krásnou podzimní jihočeskou přírodou není čas. Na tomto závodě jsem se také poprvé dostal na 

„desítce“ pod 40 minut, to mě tenkrát velmi potěšilo.  

 

Podělím se s vámi také rámcově o to, co těch 333 závodů obsáhlo. Moje běhání je velmi pestré. Můj 

nejkratší běh v dospělosti byl 3 km a ten nejdelší měl délku 130 km, kupodivu ten nejdelší mi tenkrát 

v hlavě utekl více než nějaká „desítka“, na které jsem se trápil, takže vše je relativní. Mám uběhnuto 

65 maratónů. Celkem mám před Hejtmanem na svém kontu na závodech odběháno 5 693 km a 930 m, 

takže se v sobotu přehoupnu nad 5 700 km. Dohromady jsem jen na závodech strávil zatím 20 dní, 

1 hodinu, 54 minut a 14 vteřin. A v sobotu doufám další necelou hodinu přidám, kdyby to bylo 40 minut, 

vůbec bych se nezlobil, ale na tento čas letos natrénováno nemám… V průměru to aktuálně vychází na 

tempo 5:05 na kilometr na všech závodech a nějak to číslo stoupá, do roku 2017 jsem to držel na 4:53 na 

kilometr, ale s tím asi už nic neudělám… 

 

 



 

 

Využiji také této rekapitulační příležitosti, a podělím se se všemi o historku, proč vlastně běhám. Mnozí už jí 

slyšeli v ústním podání při různých příležitostech, ale většina z vás ji nezná. V srpnu 2003 jsem šel do nově 

otevřeného multikina v Č. Budějovicích na film Jurský park. Dneska už ten film vypadá nevinně, je to spíše 

podívaná pro malé děti, ale tenkrát to byl velký trhák a klonování bylo v kurzu, povedlo se tehdy naklonovat ovci 

Dolly a možnost klonování dinosaurů visela ve vzduchu. Ve filmu se docela dost divoce běhalo a zachránili se 

jen ti, co uměli běhat. V pátek večer jsem se vrátil z kina a měl jsem dojem, že v reálném životě přežijí jen ti, co 

budou umět běhat. A čím rychleji a vytrvaleji, tím lépe. Hned v sobotu ráno jsem vyhrabal nějaké botasky, 

běžecké boty jsem žádné pochopitelně neměl, a šel se proběhnou. A od té doby běhám a běhám… Dinosauři stále 

nikde, takže v tomto směru jsem běhání ještě nevyužil, ale to mi rozhodně nevadí. Myslím, že jsem možná jediný 

běžec s takovouto motivací v naší republice, ale běhám rád i bez tyranosaurů v zádech.  

 

A mé běžecké začátky byly také myslím velmi atypické, mých vůbec první šest běžeckých závodů bylo šest 

maratónů, pak jsem si teprve „troufl“ jít na něco kratšího a rychlejšího…:>). 

 

 

 

 

 

Z mého prvního závodu se dokonce zachovala i jedna fotka. 

 

Je ze 6. 9. 2003 a je to z Mariánského maratonu.  

 

Tento závod se už neběhá, což je škoda. Vyběhlo se  

 

z Českých Budějovic, přímo od katedrály na náměstí 

 

a běželo se přes Hlubokou, Zahájí, Mydlovary, Radomilice, 

 

přeběhla se hlavní silnice na Písek (tam nás tenkrát  

 

upozorňovali, že tam jezdí více aut, ať se rozhlédneme:), 

 

Libějovice a cíl byl na Lomci u Vodňan. Na „Lomečku“,  

 

jak je obecně nazýváno toto poutní mariánské místo,  

 

nás čekalo občerstvení u místních řádových sestřiček,  

 

dostali jsme švestkové knedlíky, a to byla po závodě  

 

velká dobrota…:>)  

 

No, a tím startovním číslem mě docela tenkrát přecenili…:>) 


