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Za zboření mříží předsudků. I hříšník si zaslouží druhou 
šanci, říká Koukal 

Spolužáci se mu posmívali, že badminton je jen prachbídné pinkání u vody. Snášel posměšky, že 

badmintonista nemá kondici maratonce a nikdy takový závod nezvládne. Petr Koukal musel přetrpět mnohé 

od narážek na svou osobu až po zrazování od milovaných věcí. Všem to pořádně natřel - býval reprezentant a 

olympionik. Ale na O2 Pražské štafetě bude morální oporou pro muže, kteří za své hříchy zaplatili pobytem 

za mřížemi. Odsouzení byli nejen před soudem, ale také ve společnosti.  

 

„I já se setkával s mnoha předsudky. Věřím, že jsem svými činy dokázal tyto předsudky u mnohých lidí změnit a 

že to samé se podaří i dalším běžcům,” poukazuje na neobvyklé běžce. Předsudky dobře zná. Proto se rozhodl 

podpořit vězně z Yellow Ribbon Run, kteří se ženou za nápravou cestou sportu. „Běžet za tuto věc je to 

nejmenší, co pro to můžu udělat. Sport je jednou z mnoha cest, jak se napravit. Je to velmi individuální 

záležitost,” dodává. 

Za tyto ideály bojuje jako jedna z tváří v rámci kampaně „Uteč předsudkům”, která má za cíl bořit mýty a 

strhávat nálepky. Byl by rád, kdyby to ve štafetě tito chlapi sportovním výkonem natřeli všem na trati a 

myšlenkou zase lidem, kteří se na trestance dívají skrz prsty. „Z vlastní zkušenosti vím, že člověk může někdy 

udělat chybu. Ale je důležité se dokázat napravit a jít dál. A proto nemám rád předsudky, které lidem často 

ztěžují například znovuzapojení do společnosti,” burcuje před startem závodu Petr Koukal, který se sám dostal 

do křížku se zákonem jen jednou.  

 

Ne, není to žádný raubíř, jen kdysi na parkovišti zavinil dopravní nehodu a pomačkal pár plechů. S vězením má 

přesto nepřímou zkušenost z vyprávění některých přátel. „Mezi svými kamarády mám mnoho lidí, kteří vězením 

prošli, ale žádný z nich závod nepoběží. Setkám se teď s novými lidmi a poslechnu si jejich osudové příběhy. 

Věřím, že si budeme mít co předat. Nejen co se štafetového kolíku týká,” usmívá se Koukal, který se těší i na to, 

že svým přístupem namotivuje vězně z Yellow Ribbon Run štafety.  

 

„Pokud budou mít zájem, rád se s nimi podělím o životní zkušenosti a nabídnu radu,” přikyvuje. Chce svým 

parťákům pomoci. Proto ani na vteřinu neváhal, zda se připojí ke skupině vězením potrestaných mužů, kteří se 

nyní snaží očistit sebe a najít si znovu své místo v životě.  

 

Sám si přeje, aby se v Česku nahlíželo na vězně přívětivější optikou a lidé se přesvědčili, že má smysl dát 

potrestaným mužům šanci na druhý život. „Každá překážka je těžká, záleží ale především na úhlu pohledu a 

nastavení mysli pro její překonání,” míní a cítí, že sportování je nejsnadnější cestou k očistě, protože spojuje 

lidi. Yellow Ribbon Run i O2 Pražská štafeta se tomu snaží také pomoci. Petr Koukal se letos chce zbavit nálepky 

badmintonisty, co nemá na maraton běháním závodů RunCzech. Teď se s vytrvalci z vězení pustí do boje o 

druhou šanci na lepší život.  
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