TŘÍKRÁLOVÝ MARATÓN
Výsledky z 6.1.2002
1.

Tomáš Ulma

1964 Praha 3

2:53:36

2.3.

Petr Havelka

1972 Kobras Praha

2:56:33

2.3.

Radek Brunner

1974 Kobras Praha

2:56:33

4.

Josef Kalát

1955 Hvězda Trnovany

2:58:39

5.

Vladimír Urbanec

1958 Maraton klub Kladno

3:09:02

6.

Jiří Potůček

1953 Velké Přítočno

3:09:32

7.

Václav Hons

1954 Maraton klub Kladno

3:13:38

8.

Jan Merunka

1940 Maraton klub Kladno

3:19:40

9.

Petr Vejchoda

1977 Brno

3:30:06

10. František Novotný

1946 AK Kroměříž

3:33:23

11. Václav Klos

1960 Maraton klub Kladno

3:38:43

12. Ladislav Tlustý

1940 Maraton klub Kladno

3:42:20

13. Karel Kozel

1954 Maraton klub Kladno

3:45:39

14. Jiří Pucholt

1959 Unhošť

3:51:41

15. Karel Budík

1956 Liga 100 Zlín

3:55:17

16. Otto Seitl

1953 Maratónklub Seitl Ostrava

3:57:01

17. Jiří Březina

1939 SK Přerov

3:57:16

18. Václav Krejsa

1952 AVC Praha

4:09:58

VÝSLEDKY SE ZAPOČÍTÁVAJÍ DO POHÁRU BĚŽCŮ KLADENSKA A RAKOVNICKA
Závod konaný v Unhošti měl nejenom tento oficiální název, ale mohl se pochlubit i dalšími,
velmi vhodnými přívlastky - narozeninový a též i , na české poměry, arktický. A proč to
všechno ? Mezi běžci z Kladenska se pomalu rozrůstá tradice pořádání životních maratónů.
Kdo stále netuší, o co jde, připomenu, že stačí se dožít věku 42 let a 195 dnů, domluvit se
s přáteli, najít vskutku originální trať (a k tomu samozřejmě jedinečný termín), dát akci na
vědomí dalším běžcům-maratóncům a závod je na světě. V žádném případě nechceme tímto
způsobem znevažovat onu posvátnou vzdálenost, naopak si myslíme, že se i takto dá vhodně
vyjádřit úcta k našim předchůdcům, průkopníkům maratónů a maratónu vůbec. Teplota
v době startu dosahovala cca -100 C,
na otevřených úsecích vál lehčí západní vítr. Díky Bohu, tytam byly týden staré silné
jihozápadní větry, které zle potrápily celou republiku. Na 18 závodníků čekalo 20 okruhů,
každý o délce 2109,75 m. Běželo se po zasněžených, místy i zledovatělých ulicích a silnicích
města Unhošti. Běžecká sešlost byla kvalitní ve všech směrech. Českou špičku zde
zastupoval Petr Havelka, nej- v počtu uběhnutých maratónů zase moravská hvězdná trojice
Otto Seitl, Franta Novotný a Jirka Březina. A všichni tentokrát tvořili „křoví“ ne těm
nejrychlejším, jak bývá zvykem u ryze komerčně pojatých maratónů, ale maratónskému

oslavenci, Jirkovi Pucholtovi. To na něho připadlo oněch 42 let a 195 dnů... Vlastní otěže
závodu převzal hned od startu Tomáš Ulma a v prvních kolech mu zdatně pomáhal Pepa
Kalát. Dvojice Petr Havelka, Radek Brunner začala o něco pomaleji, ale v polovině závodu
už běžela také na čele. V závěrečných 5 kolech však Tomáš tempo zvýšil a zaslouženě
vyhrál. Petr s Radkem doběhli společně o pár minut později. Tříhodinovou hranici pokořil i
Pepa Kalát, který s přehledem doběhl 4. Na dalších místech se situace v průběhu závodu dost
měnila.Svižně začali Vašek Hons, Honza Merunka, Petr Vejchoda i Míra Urbanec, ale zimní,
i když sluncem provázené počasí, udělalo své.Energie ubývalo rychleji, tempo kluků se
zpomalovalo a přednost dostávala spíše rozvaha a vytrvalost. Z této čtveřice vydržel nejdéle
Míra a doběhl pátý, těsně sledovaný Jirkou Potůčkem, který doběh okomentoval slovy :
„vytrvalost mě nezklamala“.
O něco později je v cíli Vašek Hons a pak už dobíhá Honza Merunka, výborný šedesátník.
Pouhých 7 vteřin chybí v cíli Petru Vejchodovi, aby pokořil hranici 3:30, ale ani on není
zklamán svým výkonem. Uběhne dalších několik minut a Franta Novotný zaokrouhluje počet
uběhnutých maratónů na 230. A pak cílovou metu protíná i Vašek Klos, který se ve druhé
půlce hodně trápil. Následují Láďa Tlustý - v poslední době nejpilnější sběratel maratónů na
Kladensku a Karel Kozel, sice vyčerpaný, ale přesto s dobrou dávkou humoru, kdy v cíli
oznamuje, že s minutami je spokojený, ale mohlo by to být o hodinu rychlejší. Dobíhá Jirka
Pucholt, ten, který celou dnešní akci naplánoval,a ví, že kdyby nebylo toho mrazivého
počasí, určitě by se mu běželo lépe a rychleji. V posledních kolech se rozdělila i trojice, která
dlouhou dobu běžela pospolu, podporovala se. V cíli je nejdříve Karel Budík a za ním
překvapivě Otto Seitl (271. maratón), jenž dlouhou dobu kontroloval dění na konci
běžeckého pole a v posledních stovkách metrů předstihl nejstaršího účastníka, Jirku Březinu,
který má po dnešku 210 maratónských čárek. Úplný závěr dnes patřil Vaškovi Krejzovi, ten
se v posledních okruzích hodně trápil, ale cíle dosáhl.Závěrečné slovo a vyhodnocení je
v Hospodě na hřišti, všichni dostávají drobnou pozornost a po krátkém posezení se rozjíždějí
domů.
Mé poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a přijeli; Pepovi Poduškovi, Vlastovi
Stříbrskému a Vláďovi Netušilovi za práci rozhodčích a při občerstvování.
Náš dík chceme také vyjádřit :
Městskému úřadu v Unhošti a panu starostovi Volkovi
firmám :
MPK Šůla - pan ing. Šůla,
ADSUM Unhošť - pan Barša,
Středočeské energetické, a.s. Kladno - pan František Král
manželům Paterovým
TJ Unhošť
všem za pomoc při zajištění Tříkrálového maratónu.
A přesto, že jsem před startem pronesl, že se dnes jedná o akci jednorázovou, je možné, že
bude mít pokračování.
Na shledanou na našich dalších bězích.
Jiří PUCHOLT
Unhošť

Zdeněk KUČERA
Maratónský klub Kladno

