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Chodecký matador Jarda Prückner jde vstříc dobrodružství 

Antibes - Boleslavský chodec se zúčastní ve Francii ultravytrvaleckého závodu v chůzi. 

   Autor:  Josef Štajner  
 

V neděli 6. června v 16 hodin odstartuje ve francouzském Antibes šestidenní závod v chůzi. Na startu 
bude i nestor boleslavské chůze Jaroslav Prückner. 

Závod se jde na okruhu u pevnosti Fort Carré přímo na mořském pobřeží. „Takového ultravytrvaleckého 
podniku se ještě nikdy v historii žádný český chodec nezúčastnil, je to tedy pro mne velká neznámá a 
vůbec nemám představu, jak si rozvrhnout síly a jak naplánovat odpočinek,“ řekl před odjezem k závodu 
Jarda Prückner. 

V závodě nejsou stanoveny žádné limity, přestávky si závodníci mohou dělat libovolně. 

Ve startovní listině jsou i závodníci absolutní světové špičky, například Maďar Czukor (účastník čtyř 
posledních olympiád), Rus Rodionov (dlouholetá světová ultravytrvalecká jednička), Švéd Svenson 
(veteránský mistr světa), Španěl Mora (držitel historicky třetího nejlepšího výkonu v závodu na šest dní a 
loňský vítěz), a další. 

„Odhaduji, že na umístění v první desítce chodců bude potřeba urazit za šest dní vzdálenost přes 500 km, 
a pokud mě nepotkají žádné vážnější zdravotní problémy, mohl bych na tuto metu pomýšlet,“ řekl s 
odhodláním Jarda Prückner. 

Závod je současně i běžecký a v závěrečných dnech se k chodcům ještě připojí běžci a chodci v závodech 
na 48 hodin a 24 hodin, kde mají startovat také další dva Češi - domažlický chodec Roman Psůtka a běžec 
AC Mladá Boleslav Zdeněk Kumsta, který si však v současné době léčí záda a jeho start je nejistý. 

Závody možno sledovat průběžně i online na www.6jours-antibes.fr (LIVE 2010), ale také na stránkách 
Boleslavského deníku. „Budu – li mít dost sil, abych udržel v ruce mobil, rád se se čtenáři Boleslavského 
deníku o své zážitky ze závodu podělím,“ řekl před odjezdem do Francie s úsměvem Jaroslav Prückner. 

 

Chodecký matador Jarda Prückner spěchá do cíle ultramaratonu 

Antibes - Ani puchýře na nohou nedokáží zabránit úsilí Jaroslava Prücknera dokončit bestiální závod. 

Boleslavský chodecký matador Jarda Prückner se ozval podruhé z šestidenního chodeckého 
ultramaratonu, který v těchto dnech absolvuje ve Francii. 

„Mám za zebou 170 km a dopřál jsem si osmihodinový spánek,“ ohlásil přímo z trati mobilem Jarda 
Prückner. „Bohužel, i dál mě trápí pochýře na nohou, a navíc mě potkala menší nehoda, když jsem si 
pivo, které si dopřeji na noční pochod, vylil do boty,“ oznámil zřejmě v dobré náladě boleslavský chodec. 



„Mám však dostatečné zásoby, takže nedehydruji, fyzicky se cítím také dobře, a tak doufám, že tu 
pětistovku kilometrů, kterou jsem si naplánoval, do konce závodu ujdu. Trať je dost nerovná a puchýřům 
to dáva zabrat,“ konstatoval Prückner. 

 

Prückner bude bojovat až do konce 

Antibes - Ve Francii jde Jaroslav Prückner bláznivý ultramaraton na hranici lidských možností. 

Boleslavský chodecký matador Jarda Prückner se ozval potřetí z chodeckého ultramaratonu ve Francii. 
 
„Mám v nohách 268 km, na nohách puchýře čím dál bolestivější a musím přiznat, že mi trochu docházejí 
fyzické síly,“ přiznal Jaroslav Prückner přímo z trati chodeckého šestidenního maratonu, který odstartoval 
v neděli. 
 
„Potřebuji se také nutně vyspat, takže se chystám v nejbližší době na spánek a doufám, že tak zregeneruji 
své síly. Myslím však, že řada soupeřů je na tom hůře než já, a proto chci bojovat až do konce, i když 
vím, že ve druhé polovině závodu to bude peklo,“ přiznal Jarda Prückner ve svém telefonátu přímo z trati. 

 

Prückner krá čí proti uragánu 

Antibes - Boleslavský chodecký matador musí čelit ve Francii i prudkému větru. 

Boleslavský chodecký matador Jarda Prückner se ozval počtvrté z chodeckého ultramaratonu ve Francii: 

„Mám v nohách 320 km, což je sice méně proti mému původnímu plánu, ale za podmínek, které zde 
panují, jsem se svým výkonem spokojen. Puchýře na nohách jsem si musel nechat ošetřít místním 
lékařem, protože bolest byla nesnesitelná. Navíc začal foukat mistrál a větrné tornádo fouká přímo do 
obličeje, což ubírá značně síly. Absolvoval jsem osmihodinový spánek a cítím se daleko lépe, ovšem k 
dokončení závodu mi toho ještě hodně zbývá. Musím si efektivně rozložit síly, poslední kilometry budou 
hodně kruté.“ 

 

Boleslavský chodecký matador Prückner dokončil ultramaraton zdráv a vesel 

Antibes - Skvělý světový úspěch boleslavského chodce v nejtěžším chodeckém závodě světa. 

Boleslavský chodecký matador Jarda Prückner dosáhl fantastického úspěchu v chodeckém šestidenním 
ultramaratonu, když závod dokončil na šestém místě, což je světový úspěch. 

Od startu z francouzského města Antibes ušel během šestidenního závodu 527 km. Před závodem si dal 
tajný cíl ujít 500 km, což nejen překročil, ale v krajně nepříznivých podmínkách, kdy trať byla značně 
nerovná, místy foukala vichřice a na nohou ho sužovaly bolestivé puchýře, překonal boleslavský chodec 
sám sebe. 

Boleslavský deník informoval každý den po telefonátech Jardy Prücknera o průběhu závodu, podrobnosti 
s rozhovorem přineseme po jeho návratu z Francie. 

 


