
Je zvyklá závody běhat ve společnosti 
kamarádek z RunGo žen, na trati Běhej 
lesy Bílá ale udělala výjimku, lanovkou 
na hraniční přechod se vydala po boku 
svého partnera na první společné bě-
žecké rande.

„Bylo to hodně romantické,“ zasní se při 
vzpomínce na svůj druhý běh se seriálem 
Běhej lesy. Ten první absolvovala Hele-
na Kotová na Karlštejně o rok dříve. Teh-
dy tradičně s ženskými parťačkami. Na 
Bílé ale udělala výjimku, proč? „Při jarních 
výbězích jsem se seznámila s jedním běž-
cem, začalo nám to klapat, rozuměli jsme 
si a hledali každou příležitost, abychom se 
mohli vidět,“ vysvětluje Helča, jak zní její 
oslovení v běžecké partě. 

Jednou z nich byl i závod v Beskydech. 
„Mám to 300 kilometrů, když tam nevy-
razím pracovně, těžko se mi tam cestuje, 
tolik volného času nemám. Takhle se to 
krásně sešlo i se závodem,“ říká.

Vztah na dálku je náročný a Helena už 
ho trošku vzdala, přesto na svého parťá-
ka nedá dopustit. „On je skvělý, baví nás 
to spolu, ale je to složité, máme to vážně 
daleko. Moc nevěřím, že nám to vyjde, ale 
snažíme se.“

A jak si to užili na trati po hraničním hře-
beni? „Beskydy jsou samy o sobě roman-
tické, samotný závod byl proto krásný. Na 
trati jsme na sebe čekali, byli ohleduplní, 
pomáhali si. Za normálních okolností bě-

hám na osobák a moc si nepovídám. Tohle 
byla výjimka,“ dodává spokojeně.

Doposud Helča běžela dva závody Běhej 
lesy, v roce 2018 by chtěla přidat další. 
„Lákají mě nová místa, nikdy jsem neběže-
la Jizerskou 50 nebo Vysočinu, určitě něco 
z toho zvolím,“ říká. A co Bílá, vrátí se tam 
se svým běžeckým partnerem a zopakují si 
rande na hraničním přechodu? „I kdyby-
chom v té době byli už jen přátelé, ráda si 
to s ním zaběhnu znovu.“ Jak jejich příběh 
dopadne, uvidíme za pár měsíců, samotni 
jsme zvědaví.

Rande na trati?  
Běžkyně Helena si Bílou užila po svém.



Stovky běžců, stovky příběhů, desítky 
životních obratů. I to je pozadí běžecké-
ho seriálu Běhej lesy. Jeden takový píše  
i Zdeněk Müller, který zhubl ze 120 kilo  
a pravidelně běhá. My jsme se s tím potka-
li poprvé na závodě Běhej lesy Karlštejn.

„Tam to bylo úžasné, to prostředí jsem si 
hned zamiloval, Ameriku, Karlštejn,“ vy-
jmenovává největší zážitky ze své premi-
éry v našem seriálu Zdeněk. Takto idylic-
ky ale vždycky nemluvil. Byly časy, kdy 
by ani kratší vzdálenost našeho závodu  
(12 km) nezvládl.

„Všechno to začalo, když mi bylo šestnáct, 
sekl jsem s atletikou a přestal se pořád-
ně hýbat,“ vzpomíná. Uteklo osmnáct let, 

když Zdeněk oslavil v 34 letech Vánoce, 
dostal odvahu stoupnout na váhu. „Měl 
jsem takovou starou manuální s limitem 
120 kilo. Váha ani mé hodnoty neukázala,“ 
říká teď už s úsměvem. 

Tehdy to však tak úsměvné nebylo a tak 
se rozhodl pro radikální změnu. „Nechtěl 
už žádná další předsevzetí, byl jsem roz-
hodnutý, že změním něco víc. Dal jsem si 
plán společně s aplikací měřící kalorie, že 
budu čtyřikrát týdně hodinu chodit. Vydr-
žel jsem to,“ je na sebe pyšný. 

„Šlo to jako po másle, bavilo mě to. Koupil 
jsem si hodinky s tepovkou, začal běhat in-
diánský styl,“ podotýká. Běžecké pokroky 
ukazovaly i naběhané kilometry. „V břez-

nu jsem dával 8 kilometrů v kuse, na konci 
května zvládl svou první desítku. To jsem 
vážil už jen 89 kilo,“ říká Zdeněk. Dnes má 
75 kilo a plánuje další běžecké kilometry. 
„Láká mě znovu Karlštejn a vůbec kratší 
trasy Běhej lesy, na ty si troufnu a snad 
časem i na ty delší,“ uzavírá své povídání 
a přeci jen ještě dodává jedno motivační 
motto. „Každý, kdo má silnou vůli tak to 
dokáže. Vymlouvat se na čas je nesmysl, 
protože na běh stačí hodinka denně.“

Tak co vy, běžci, vidíte to stejně, rozběh-
nete se po vzoru Zdeňka nebo už běhá-
te? Další závod Běhej lesy se blíží, a to už  
2. září na trati slavné Jizerské 50.

Zdeňkova běžecká cesta:  
Váha na mě nestačila, pak mě změnil běh



Do cíle jí zbývaly necelé tři kilometry, 
před sebou měla závěrečný úsek, který 
začínal prudkým klesáním. Silně pršelo 
a ona se už viděla v suchu v cíli, když 
v tom na trati zahlédla běžkyni, jak si 
drží krvácející tržnou ránu na koleni.  
„Z počátku jsem nevěděla, co se děje, 
ale tušila jsem, že je zle. Hned jsem za-
stavila,“ začíná své vyprávění Jitka 
Housková, účastnice seriálu Běhej lesy.

22. července při závodu na Vysočině za-
žila zatím svůj nejhorší běžecký okamžik. 
„Nejhorší a doufám, že v podobném du-
chu i poslední,“ říká již klidným hlasem. 
Klid jí naštěstí nechyběl ani tehdy, když 
se ihned rozhodla se zraněnou Annou 
Bartákovou dojít pro pomoc. „Měla roztr-
žená obě kolena i oba lokty, vypadalo to 
hodně špatně, dost krvácela,“ přiznává. 

Pomoci zraněné neváhalo několik dalších 
běžců, ti společně Bartákovou dovedli  
k autu časoměřiče. „Bylo to pár set me-
trů proti proudu běžců, pán byl hrozně 
ochotný. I když jsme byly promočené 
a od krve, odvezl nás do cíle,“ popisuje 

Housková ochotu jednoho z organizátorů. 
„Poděkování ale patří i klukům, kteří mi  
s Annou pomohli, bez nich bychom tam 
šly celou věčnost.“

Pak už to bylo rychlé. V zázemí závodu 
se o obě běžkyně postarali pořadatelé 
a záchranná služba. „Dali mi suché trič-
ko a začali mi ošetřovat rány,“ přidává 
se k vyprávění tehdejší události zraně-
ná Bartáková. „Jeli jsme do nemocnice  
v Novém Městě na Moravě. Kolena i lokty 
mi zašili. Hlavně na pravém koleni jsem 
měla ránu hlubokou až do masa, navíc 
plnou bahna a kamínků,“ zachází do ne-
příjemných detailů.

„Stalo se mi to v tom prudkém klesání, 
kde mě Jitka potkala,“ vysvětluje Anna. 
Její zachránkyně dodává: „Byla to ne-
šťastná náhoda, zakopla si o tkaničku.  
I to se při běhu stává. Hlavní je, že je Anič-
ka v pořádku.“ 

Dlouho to tak přitom nebylo, rekonvales-
cence trvala přes dva měsíce. „Ránu mi 
museli znovu otvírat, dostala se mi tam 

infekce. K běhání jsem se vrátila teprve 
nedávno, ale kondici mám na nule,“ popi-
suje Bartáková. To jí ale nebere chuť do 
dalšího tréninku. „Začínám trénovat na 
jarní maraton a také závody Běhej lesy. 
Už se nemůžu dočkat, pauza byla dlou-
há,“ říká závěrem a ještě děkuje všem, 
kteří jí pomohli.

„Ať už to byla Jitka, která kvůli mně zá-
vod vůbec nedokončila, kluci závodníci, 
kteří si kvůli mně zhoršili čas nebo pán 
z časomíry, kterému nezáleželo na tom, 
jak mu ušpiníme auto, všem patří obrov-
ský dík. Skvělí byli i pořadatelé a záchra-
náři. Když na to vzpomínám, jsem dojatá, 
jak krásně se o mě všichni starali. Ještě 
jednou díky a omlouvám se za komplika-
ce, které jsem jim přivodila.“

Tým Běhej lesy se k děkovnému vzka-
zu přidává, je krásné vidět, že naši běžci 
jsou čestní, odvážní a záleží jim na zdraví 
jiných více než na vlastním výsledku. Dě-
kujeme!

Vzdala se závodu a pomohla kamarádce.  
Tady šlo o život, ne o výsledek.



Běžecký seriál Běhej lesy napsal na 
svých trasách již tisíce příběhů, a tak by 
se zdálo, že už ho nic nemůže zaskočit. 
Vyprávění Honzy Krejčího je však dal-
ším důkazem, že běh může být životní 
změnou, krokem vpřed, a to o pořádný 
kus. V případě Honzy to bylo o desít-
ky kilometrů, které letos prvně s Běhej 
lesy naběhal. A protože svůj příběh vy-
práví opravdu dojemně, přinášíme vám 
ho jeho slovy. 

Ve čtvrtek 25. července 2013 jsem si obul 
boty a poprvé v životě vyběhl. Jen tak. Bez 
fotbalového míče, bez florbalové hokejky, 
bez nějakého určitého cíle. Tehdy mi na 
Novém Zélandu prostě chyběl pohyb, na 
který jsem byl zvyklý. A běh se zdál tím 
nejjednodušším způsobem, jak si ho do-
přát. To ráno jsem uběhl necelých pět ki-
lometrů. Žádné zběsilé tempo, žádný cílo-
vý čas. Jen já a svoboda pohybu. 

Během následujících měsíců jsem ještě 
párkrát vyběhl. Nijak pravidelně. Když se 
mi chtělo, šel jsem si zaběhat. Po návratu 

do Čech jsem se už ke kolektivním spor-
tům nevrátil a pokračoval pouze v „pobí-
hání“. Po zdravotních problémech v minu-
lém roce přišel zlom. Běh se pro mě stal 
nezbytnou součástí volného času. Stal se 
z něj způsob odreagování i odpočinku. Pak 
to přišlo.

V lednu letošního roku mi kamarád napsal, 
zda s ním nechci běžet jeden ze závodů se-
riálu Běhej lesy. Slovo dalo slovo, pár mi-
nut na webu závodu, několik shlédnutých 
reportáží a přihlásil jsem se do všech zá-
vodů 2017 včetně Jizerské 50 RUN. Ta se 
stala mým letošním cílem a motivací. Do 
té doby jsem v kuse neuběhl ani dvacet ki-
lometrů. Nikdy mě to ani nenapadlo. Bylo 
načase to změnit. Do mého běhání vstoupi-
la pravidelnost. Vzdálenosti se natahovaly  
a radost z dlouhých výběhů narůstala. 
Nejsem však ten největší závodní nadše-
nec. Běhám, protože mě to baví. Nejlépe 
ztracen někde v lesích, kopcích a loukách. 

Při prvním závodě v Brdech mi tak ve star-
tovním koridoru přišlo, že jsem se tam oci-

tl omylem. V cíli už jsem ale věděl, že Běhej 
lesy bude srdcovka. Každý další závod se 
stal zážitkem, výzvou a impulsem k tréninku. 

Na začátku září přišel můj dosavadní vr-
chol. Stál jsem na startu Jizerské pade-
sátky RUN, svého prvního lehčího ultra 
závodu. Nervozita, strach, pochybnosti. 
Nic z toho jsem necítil. Chtěl jsem si těch 
padesát kilometrů užít. Byl to můj „neju-
kecanější“ běh. Díky všem běžcům na trati, 
které jsem potkal. Díky všem lidem podél 
trati. Díky všem dobrovolníkům na občer-
stvovačkách i mimo ně. Jizerská 50 stala 
tím nejlepším, co mě zatím v běhu potkalo. 

Po čtyřech hodinách a sedmnácti minu-
tách jsem proběhl cílem se synem v náru-
čí. Ten pocit bych přál zažít každému. Ano, 
byl jsem unavený. Ano, nohy mě bolely  
a tělo křičelo. Nic ale nepřekřičelo ten po-
cit radosti a hrdosti. Nikdo z vás běžce ne-
udělá, pokud sami nechcete. Já jsem chtěl 
a seriál Běhej lesy mi hodně pomohl. Díky 
za to. 

Honzův běžecký příběh z nuly na padesát.




