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Tělesná výchova 
 

Tělesná výchova na střední škole. Nesmyslná věc podle většiny nedobrovolně se 

zúčastněných. Nikdo z nás nechápal, proč se musíme ve svém věku šíleně mučit a nesmyslně 

potit v tělocvičně nebo venku na hřišti.  

„Je mi jasné, že od vás nemohu očekávat žádné světové rekordy, ale pevně věřím, že si 

nakonec na naše společné sportovní chvilky někdy v životě vzpomenete,“ řekl při prvním 

setkání nadšeně tělocvikář, který si hodiny v tělocvičně i venku vyloženě užíval. Na rozdíl od 

svých studentů, kteří bojovali nejenom s časem, ale také občas o holý život. 

Na začátku jedné z hodin nám učitel tělocviku sdělil, že budeme běhat na atletickém 

oválu, samozřejmě ne jenom tak odpočinkově a pro zábavu, ale hezky na čas. 

„Na co nám bude v životě běhání, pane profesore,“ zkoušel jsem to, ale stejně jako 

ostatní spolužáci jsem moc dobře věděl, že šance na jakoukoliv změnu umřela ještě před 

vyslovením otázky. Nakonec se ještě po příchodu na stadion snažil jeden ze spolužáků učitele 

přesvědčit, že by lidé měli více vnímat signály svého těla, což ostatně tvrdí i uznávaní 

fyzioterapeuti, ale ani toto nám neprošlo.  

„Koukej ty své signály rychle umlčet a postavit se ihned na startovní čáru,“ volá 

důrazně učitel se stopkami v ruce. 

V červených trenýrkách a bílém tílku. Prý, abychom vypadali jako sportovci.  

A tak běžím. Už vlastně ani nevím jak dlouho. Stále běžím, i když mně moje tělo 

pomalu odmítá poslouchat. Také mozek začíná protestovat. Ten ostatně nikdy nechápal, proč 

musím podnikat takové šílenosti jako je běh, a ještě k tomu na čas. Přitom běhání mi pije 

krev. Už dlouhou dobu uznávám pouze krátké zrychlení chůze na minimální vzdálenost, když 

hrozí, že by mi ujel autobus nebo vlak. Ale také ani toto se nesmí stávat příliš často.   

Běžím a kladu skoro automaticky jednu nohu před druhou. Zatím to vypadá, že se mě 

moje nohy snaží ještě poslouchat. Ale těžko, přetěžko plní to, co po nich požaduji. Běžím a 

skoro nevidím, kam šlapu. Běžím a nemyslím na nic. Všechny moje myšlenky zůstaly na 

místě, odkud jsem vyběhl. Neběží se mnou. Ani se jim nedivím. Ale jsou to pěkné mrchy, 

nechat mě v tom samotného.  

Co když je to všechno jenom sen, probleskne mi hlavou. Pochybnosti, zda běh je 

nepěkné snění ve spánku či v bdění, uvede na pravou míru pronikavý hlas učitele:  

„Ještě posledních sto metrů! Držte si svůj rytmus!“ 



Těžko můžu držet nějaký rytmus, když jsem se ještě do žádného nedostal. Chtěl bych 

zařvat: „UŽ NEMOHU!“, aby to slyšel celý svět, ale nemám sílu otevřít ústa. Únava proniká 

jako jehla do všech zákoutí mého těla, které mi důrazně přikazuje ukončit tuto nesmyslnou 

činnost. S každým dalším šlápnutím se mi cíl vzdaluje, i když to možná odporuje fyzikálním 

zákonům. Okolní svět se bortí. Prokletý běh, který člověka drtí, dusí, drásá, pohlcuje i vysává. 

„Jaké je asi povolené procento smrtelných úrazů při běžeckých disciplínách? A 

nezavřou nevinnou paní třídní profesorku, když se to procento kvůli mně překročí?“  

Raději zkouším nalákat do své hlavy pozitivní myšlenky, ale nejde to. Místo nich tam 

mám zmatek, tmu a ticho. Jsem sám, ztracen v prostoru, ztracen v čase. Už se mi opravdu 

vůbec nechce běžet. I přesto vím, že nezastavím. Nevzdám to. Natáhnu nohu, šlápnu a ….  

Nemožné se stalo skutečností. Zlatavé paprsky poledního slunce mně vítají v cíli. 

Dokázal jsem to. Uběhl jsem jeden kilometr na čas. 

 


