
Chodec Prückner zvítězil pod Akropolí 

 

Atény (Řecko) - Boleslavský chodec ušel v Řecku 511 kilometrů. 

Ultravytrvalec Jaroslav Prückner startoval na šestidenním nonstop závodě v Athénách a 
výkonem 511 kilometrů zvítězil v chodecké kategorii. V absolutním pořadí mezi všemi běžci 
pak obsadil 9. místo. 

„Byl jsem tam sám, bez doprovodu, odkázán jen na místní občerstvovací stanici, která nebyla 
nijak valně zásobena, takže jsem několikrát během závodu musel doplňovat kalorie i pivem, 
které při té nestandardní stravě zároveň působí příznivě na žaludek," komentoval nezvyklé 
občerstvení Prückner. 
 
Ten se musel během závodu prát i s dalšími nepříznivými vlivy: „Dalším problémem se 
ukázal nedostatek oblečení. Byl jsem tam letecky a nemohl jsem tedy vézt všechno, co bych 
mohl při závodě potřebovat. Měl jsem v plánu ujít alespoň 500 kilometrů, ale vzhledem 
k obtížným podmínkám na trati a prudkým výkyvům počasí bych byl spokojen i s výkonem 
o 20 až 30 kilometrů horším. 
 
„Přes 400 kilometrů jsem absolvoval bez puchýřů a už to vypadalo, že dojdu v naprosté 
pohodě, jenže poslední den přišla bouřka s prudkým deštěm, já už pak neměl žádné suché 
ponožky a boty a následkem byly tři nepříjemné puchýře, na kterých jsem už musel dojít do 
konce bez ošetření, protože slíbená lékařská služba tam nebyla," byl rozladěn z úrovně 
organizačního zabezpečení boleslavský ultrachodec. 
 
„Takže jsem si ten závěr pěkně protrpěl a posledních 10 kilometrů jsem pak absolvoval 
dokonce v sandálech. S výsledkem jsem ovšem maximálně spokojen, hranici 500 kilometrů 
jsem opět překonal (již popáté) a každé vítězství se počítá," hodnotil nakonec přeci jen svou 
řeckou misi Prückner. 
 
Ten měl v dalším šestidenním závodě startovat už v květnu, ale musel svou účast zrušit. „Je to 
pro mne finančně příliš náročné, nepodařilo se mi zatím sehnat žádné sponzory. Třeba si na 
radnici konečně někdo všimne, že Mladou Boleslav reprezentuji již přes čtyřicet let a za pár 
dní oslavím významné životní jubileum. Na závod v Athénách mi alespoň trochu finančně 
přispěli pan Gábor a pan Čupík, kterým tímto děkuji," podotkl nakonec Jaroslav Prückner. 

Boleslavský deník, 23.4.2014 


