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Kdo je Tomáš Komárek? 

Tomáš Komárek, běžec a ředitel Kociánky, přinesl první impulz pro to, aby se 

konal Běh Kociánkou. Za pár dní, 22.7.2020, se uskuteční již druhý ročník 

tohoto speciálního závodu dvojic. 

Jeho smyslem je především ukázat, že "ve dvou se to lépe táhne", a také, že lidé s 

handicapem nejsou "ti tam" na rozdíl od "nás tady". Moderní společnost, kam 
Centrum Kociánka patří, je totiž otevřeným světem, který se snaží bourat bariéry. 

Tedy alespoň všude tam, kde je to možné. A běh je právě jednou z příležitostí, jak 

lidi v tomto úsilí spojovat dohromady. 

Instituce mají sloužit a pomáhat lidem. A protože Kociánka je v prvé řadě o 

pomoci lidem, platí to v tomto případě dvojnásob. Rozhodl jsem se 
proto vyzpovídat Tomáše Komárka trochu netradičně – otázkami 
takříkajíc "na tělo". Díky našemu velmi osobnímu rozhovoru je totiž zřejmé, že 

brněnská Kociánka, to jsou osudy a příběhy nejen těch, kdo pomoc potřebují, ale 

i těch, kdo sami ostatním pomáhají – Kociánka, to jsou prostě lidé! 

(V roli redaktora Lukáš Berta, člen organizačního týmu Vokolo priglu a Triexpert 

CUP) 

https://lukasberta.cz/


 

Tomáši, jaký byl Tvůj nejdelší závod a jak ses vlastně dostal k běhání? 

Můj první závod byl zároveň asi zároveň i ten nejdelší. S běháním jsem začal, když 

jsem bydlel v Praze a v novinách mě zaujal návod „Jak uběhnout maraton za 100 
dní“ od Miloše Čermáka a Miloše Škorpila. Takže jsem kupoval noviny, běhal a 
těšil se na maraton. Ten jsem pak zaběhl asi za 3 hodiny a 33 minut. Ale přemýšlím 

ještě, že Krkonošská 70 na běžkách je vlastně ještě delší, než ten maraton, i když 
to jistě není přesně ten běh, na který se ptáš. Začal jsem tedy s maratonem a pak 

jsem se postupně propracoval ke kratším tratím. 

Ty tedy nejsi žádný troškař! Prozraď, Tomáši, jaké jsou Tvé oblíbené běžecké 

boty? 

Maraton jsem běžel v nějakých „obyčejných“ Nike, ale pak jsem zjistil, že mi 

vyhovuje běhání v přírodě a obzvláště běhání do vrchu, takže jsem si pořídil 
speciální Saucony z Triexpertu a pak také minimalistické FiveFingers. Díky nim 

jsem přestal prakticky úplně běhat po asfaltu a zaměřil se na terénní běh. 

Prozradíš nějaké životní moudro, o které by ses rád podělil? 



Na linked in jsem zvolil "Acta non verba", tedy „Činy, ne slova“. V životě totiž 

rozhoduje spíš to, co děláme, než vše, co kolem toho napovídáme. Myslím navíc, 
že se to krásně hodí k našemu rozhovoru, což je vlastně čiré povídání (dodává s 

šibalským úsměvem Tomáš). 

Máš úplnou pravdu, ale rozhovor beze slov, to je vskutku nadlidský úkol. 

Zkusme tedy další otázku. Co ideální dovolená, jak by měla vypadat? 

Miluji přírodu a nemusím jezdit daleko. Moře u nás sice vyschlo, ale před 

tisíciletími tu bylo také, takže proč k němu jezdit. Máme chalupu, kde přes rok 

chováme i dva berany, kteří slouží i jako svého druhu přírodní sekačka na trávu. 

Teď, když jsi odpočatý, myslím po otázce na dovolenou, co třeba nějaký 

sportovní vzor? 

Zbyněk Švehla (pozn.: triatlonista, který v devatenácti letech ochrnul po pádu z 
kola). Přestože je upoután na invalidní vozík, zvládl několikrát Iron Man. Jako 
železný muž tak závodí vedle „normálních“ zdravých lidí, kterým dává na frak, 

takže skutečně klobouk dolů před jeho výkonem, zaslouží si obdiv. 

Prozraď, jakou máš oblíbenou knihu, film nebo hudbu? 

Teď jsem dočetl úplně novou knihu Plachetnice na vinětách od Jiřího Hájíčka, 
kterou jsem si pořídil v Českých Budějovicích a můžu ji doporučit. Těším se na 

filmy o Havlovi a Emilu Zátopkovi. Doufám, že budou dobré. No a hudba – 
v Poličce je malý festival, asi podobný jako náš Dobrý den Kociánko. Ten mám rád 

a vždy mě tam něco inspiruje. 

Proč sis vybral k organizaci běžeckého závodu na Kociánce právě 

nás (Triexpert CUP)? 

Přece protože děláte skvělé závody! Sám jsem před mnoha lety pomáhal jako 

dobrovolník na Vokolo priglu a rád na to vzpomínám. Také Triexpert CUP jsem 
nějaký čas běhal. Líbilo se mi, že každý běh v letním poháru je vždy někde jinde. 
Potěšilo mě, když se podařilo domluvit naši spolupráci, kde Kociánka funguje jako 

další trasa závodů, tentokrát v Králově poli. 

Děkujeme za rozhovor a důvěru. 

Váš TRIEXPERT CUP tým 

Zajímá Vás, jak "stoletá" Kociánka funguje a jaké jsou její aktuální proměny? 



Čtěte dále v pokračování rozhovoru „Kam kráčíš, Kociánko“ na blogu Lukáše 

Berty Svobodná vlaštovka. 

https://lukasberta.com/kaleidoskop-2020-13.htm
https://lukasberta.com/blog.htm


 



 

 


