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Sport.cz › Ostatní sporty › Bernardová urazila při ultratriatlonu z Doveru do Prahy 1111 kilometrů

GLOSA: Srpy a kladiva, oslava Sovětského svazu. Co to má
znamenat? ptá se hokejový svět
Dnes 12:29

ANTOŠOVA BŘITVA: Poslední zhasne a jdeme pryč! To svazové
absolutní ticho úplně děsí
Dnes 14:52

GLOSA: Bez šance. NHL zpřísňuje a odkládá. Peking mizí v mlze
Dnes 10:47

KOMENTÁŘ: Hokej musí vyhlásit nouzový stav. Má ho ale dál
léčit Pešán, či je třeba jiný doktor?
Včera 13:41

GLOSA: Krejčí může nafasovat olympijskou kolekci, ale co
zbytek hokejového výběru?
17. 12. 2021 12:37
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Bernardová urazila při
ultratriatlonu z Doveru do Prahy
1111 kilometrů

Po sedmi a půl dnech dokončila zlínská plavkyně Abhejali Bernardová

ultratriatlon, při kterém na trase z Doveru do Prahy urazila 1111 kilometrů.

Nejprve podruhé v životě přeplavala kanál La Manche, poté jela na kole z

Calais do rodného Chebu, odkud běžela do Prahy. Do cíle své cesty na

Střeleckém ostrově se dostala v pondělí.

"Přeplavba byla hodně těžká, ale teď mi přijde, že už to bylo hodně dávno.

Kromě větru a proudu jsem zase bojovala s mořskou nemocí, která pak

plně propukla na cestě zpět," uvedla Bernardová v tiskové zprávě.

"Cyklistika stála kromě fyzických sil i hodně mentální energie a

koncentrace, aby jel člověk za plného provozu bezpečně, když už se únava

začínala akumulovat. Čtyři dny v sedle mi zablokovaly žebra, takže jsem

se při běhu nemohla pořádně nadechnout. Sobota byla nejtěžší den,

skoro úplně mi došla energie. Každopádně dostat se vlastními silami z

Anglie do Prahy - skoro tomu sama nemůžu uvěřit. Mám ale důkaz v

podobě spousty puchýřů na nohách," dodala čtyřiačtyřicetiletá

sportovkyně, která na kole ujela téměř 900 kilometrů a zbylých 180

kilometrů uběhla.

Abhejali Bernardová
@Abhejali

A je to! Sedm a půl dne, sama tomu nemůžu uvěřit, a 
to jsem u toho byla!! / Finished after 7 and a half 
days! Can’t believe it, and I was there!! Little island in 
river Vltava, Prague
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Přečíst 4 odpovědi

La Manche poprvé přeplavala před deseti lety za 14 hodin a 37 minut.

Tentokrát k tomu potřebovala o 56 minut více. V roce 2018 jako desátá

plavkyně na světě dokončila projekt Ocean's Seven, jehož smyslem je

absolvování sedmi obtížných dálkových plaveb po celém světě.
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Lyže a snowboard

Jubilejní triumf!
Ledecká vítězí, ruská
kometa padla
18. 12. 2021 19:57
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Skandál na MS
házenkářek!
Šampionát zakončil
nevídaný trapas šéfa
IHF
Dnes 19:29

Biatlon

Severská biatlonová
hvězda může přijít o
velký křišťálový
glóbus. Kvůli dopingu
Dnes 18:42
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Tottenham - Liverpool
2:2
Liverpool remizoval po divokém průběhu s
Tottenhamem, City deklasovalo Newcastle
Včera 19:34
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Otevřete oči,
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Kristian z rodu Reichlů
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Třebíč - Vrchlabí 3:4
SN
Třebíč prohrála doma s Vrchlabím po
nájezdech, přesto vede už o tři body
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U fotbalistů
Fenerbahce skončil
trenér Pereira, proti
Slavii už tým nepovede
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