
Bradlecký chodec zvládl 1000 mil 
 
Tři roky po svém úspěšném zdolání závodu na 1000 km jsem usoudil, že ještě 

nepatřím do starého železa, a tak jsem se odhodlal k dalšímu pokusu o posunutí hranice svých 
možností. Vydal jsem se tedy znovu do Athén, kde se v rámci 15. mezinárodního 
ultramaraton festivalu konal i závod na 2000km. Mým cílem bylo sice ujít „jenom“ 1000 mil, 
ale jako chodec mezi běžci se musím hlásit vždy na vyšší distanci, abych měl k dispozici 
dostatečný časový limit. 

 
  Za prvních 6 dní jsem urazil vzdálenost 460 km, čímž jsem překonal o 28 km svůj 
loňský nejlepší český výkon v kategorii nad 65 let. Po 10 dnech jsem měl za sebou 736 km, 
což už znamenalo nejen nejlepší český, ale též nejlepší světový výkon na této trati v kategorii 
nad 65 let. Vzdálenost 1000 km jsem pak zvládl za 13 dní 22 hodin 27 minut a 29 sekund a 
opět to byl světový chodecký rekord v mé kategorii. 
 

S těmito výkony jsem již byl dostatečně spokojen, přesto jsem ale se rozhodl v závodě 
pokračovat. A vydržel jsem! Za 24 dnů 2 hodiny 30 minut a 23 sekund  jsem pak dosáhl mety 
1000 mil, což je dosud jediný výkon v historii české i československé chůze a současně i 
jediný výkon na světě ve věku nad 65 let. Tento výkon bude uveden i v České knize rekordů. 

 
Závod se konal na úředně změřeném uzavřeném kilometrovém okruhu v dějišti 

Olympijských her 2004 a k záznamu přesných mezičasů sloužily závodníkům čipy. Po 
většinu závodu panovalo chladnější počasí se silným větrem. Každou noc jsem volil přibližně 
tří- až čtyřhodinový odpočinek doplněný přes den několika kratšími. Více než polovinu 
závodu se mi podařilo absolvovat bez jediného puchýře. Stravování poskytnuté pořadatelem 
bylo velmi chudé, byl jsem odkázán převážně na vlastní zásoby, kterých jsem měl naštěstí 
dostatek. Byl jsem tam sám bez doprovodu a právě z nutnosti mít dostatečné vybavení jsem 
cestu absolvoval autem. 

 
Říká se „Nikdy neříkej nikdy“, ale tentokrát si myslím, že o větší vzdálenosti se už 

fakt pokoušet nebudu… 
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