
Maratónské narozeniny Míry Urbance, Kladno-Lapák, 
9.ledna 2001  

Nedá mi to a začnu otázkou :  Co dělá člověk, má-li narozeniny ? Slaví. Normální, to 
uzná každý. Položím-li však otázku : Co dělají někteří maratónci, dožijí-li se 42 let a 195 dní 
? Odpověď je zdánlivě stejná jako na první otázku - slaví. Ovšem způsob jejich oslavy může 
být i takový - proč zrovna v tento den si neuběhnout tuto vzdálenost ?  
Dalším v řadě kladenských běžců, který dosáhl „ věkového maratónu“, se stal Míra 
(Vladimír) Urbanec. Jeho původní plán  „oslavy“  nabýval ještě hrozivějších rysů jak 27 
.dubna 1999 105 kol a 195m při Country Life Maratónu Zdeňka Kučery na kladenské 400m 
škvárové dráze. Praha-Stromovka - hala - 200m ! V červnu 1999, kdy Míra tento návrh 
vyslovil, jsme byli nejdříve pár vteřin ohromeni, ale vzápětí propukli v nadšení - to je ono, to 
tu snad ještě nebylo, jdeme do toho ! ! ! No, bohužel, plány a nadšení ztroskotaly na 
maličkosti. Halu nám majitelé nezapůjčili ani nepronajali ... S dávkou hořkosti dodávám, 
nejsme reprezentanti ani širší špička, jsme jen (!) běžci-maratónci. Celkem narychlo jsme 
hledali náhradní řešení a i ono bylo brzy na světě. Lesní okruh v kladenském lese, případně 
opět dráha. Týden před akcí byl lehce kritický. Ušlapaný sníh na lesních cestách se změnil 
v ledové zrcadlo, i dráhu pokrývala sněhová a ledová krusta. Co teď ? ! Kamarádi, přátelé o 
akci věděli, ale nedokázali jsme jim říct, kde se poběží. V posledních 3 dnech nás zachránilo 
samo nebe. Zamračené, deštivé, leč pro nás nesmírně blahodárné. Led roztál a naše cesta byla 
volná !  
            V úterý kolem 9.30 hodin se na kladenském Sletišti sešla „klasická parta“ kladenských 
maratónců a jejich přátel z Prahy a vyrazili do sousedního lesa Lapáku. Běžce čekalo 15 x 
2810 m a 45 m do finiše, rozhodčí a pořadatele přesné počítání koleček, podávání občerstvení, 
natáčení videokamerou a neúnavné povzbuzování. Na začátek ledna bylo velice příznivé 
počasí, teplota se pohybovala v rozmezí 2-6°C, kolem poledne vysvitlo i sluníčko. 
            Narozeninový maratón byl samozřejmě i závodem. Hned od startu začali udávat 
tempo Tomáš Ulma spolu s oslavencem, po 800m se vydal do role osamoceně běžícího Jirka 
Potůček, více jak třetinu běžela spolu trojice Vašek Hons, Honza Merunka a autor těchto 
řádků, následoval je s malým odstupem Honza Šourek, za ním výborně spolupracovala trojice 
Láďa Tlustý, Jirka Pelc, Pepa Beránek a vše s malinkou ztrátou kontroloval Vašek Krejsa. Ve 
druhé půli a hlavně v poslední třetině se skupinky rozpadly, někteří jednotlivci si trošku 
prohodili pořadí a všichni čekali, kdy jim rozhodčí oznámí toužebně očekávanou větu : Jdeš 
do posledního, 15.kola ! Toto volání bylo doprovázeno překvapivým cinkáním netradičního 
zvonce - plechové naběračky na čaj do láhve se slivovicí. Zvonění vzpamatovalo a 
povzbudilo každého. Několik levotočivých zatáček, poslední pohledy na stromy popsané 
kilometry, které už mám dávno za sebou, marný pokus o doběhnutí kamaráda běžícího přede 
mnou, 42,  a metr po metru se blíží cíl krásné, jedinečné akce. Pocity v cíli jsou mnohdy těžko 
vyslovitelné a pro neběžce málo pochopitelné. Já si troufnu vyslovit jediný  za všechny - 
vítězství. 
            Při závěrečném posezení na stadiónu si každý ze závodníků a pořadatelů vybral  
hezkou knihu, tričko a další drobnost (vše nám pečlivě připravil oslavenec Míra).A po 
nezbytném plánování, na jakém dalším závodě či maratónu se sejdeme, jsme se rozloučili a 
určitě unaveni, ale nadmíru spokojeni jsme se vraceli domů, do normálního života. 
            Naše poděkování patří rozhodčím a pořadatelům : Majce a Rudovi Stübigerovým, 
Máše Pekrtové a Rudovi Kusebouchovi, Jirkovi Klesnilovi, Martinu Kamenskému, Martinu 
Rumlovi, Martinu Jedličkovi, Jirkovi Mackovi.  

   



                                                                                                      Zdeněk Kučera 

Výsledky Maratónu 
1. Tomáš Ulma 1964 Praha 3 2:56:05 

2. Vladimír Urbanec 1958 Maraton klub Kladno 3:07:38 
3. Jiří Potůček 1953 Velké Přítočno 3:09:44 

4. Jan Šourek 1973 Slavie Praha 3:12:00 
5. Václav Hons 1954 Maraton klub Kladno 3:13:02 

6. Zdeněk Kučera 1956 Maraton klub Kladno 3:13:22 
7. Jan Merunka 1940 Maraton klub Kladno 3:19:11 

8. Ladislav Tlustý 1940 Maraton klub Kladno 3:36:12 
9. Jiří Pelc 1953 Maraton klub Kladno 3:39:46 

10. Václav Krejsa 1952 AVC Praha 3:51:03 
11. Josef Beránek 1958 Maraton klub Kladno 3:55:09 
 


