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LEGENDA 
  
Koudelka Vladimír 

(1955)  atletika 

 

Bakovský půlmaratón, který letos odstartuje, bude mít pořadové číslo 
33. A nelze si ho představit bez jeho dlouholetého a zapáleného 
spolutvůrce, organizátora i závodníka Vládi Koudelky. Bakováci ho 
vzpomínají zejména, jak pobíhá po náměstí, organizuje, řídí a uděluje 
pokyny a pak se svlékne do sportovního a vyráží na trasu půlmaratónu. 
V době své nejvyšší výkonnosti reprezentoval ČR v maratónu a za 
výsledky se opravdu stydět nemusel! V současné době předává své 
zkušenosti a sportovní um jako trenér atletického klubu AC Mladá 
Boleslav, kde působí taktéž jako funkcionář.  

Byla by chyba nepřipomenout, že je organizátorem nejen bakovského 
závodu, ale také Mnichovohradišťské pětadvacítky a Pojizerského 
krosu. 

Pospíšil Jiří (1973)  cyklokros 

 

Je radost popisovat sportovní výkony jedné z našich nominovaných 
legend - Jiřího Pospíšila. Zapálený cyklokrosař a v současné době také 
podnikatel patří k nejlepším sportovcům, kteří se do našeho města 
přiženili a zasloužili se o jeho zviditelnění. Jeho největší sláva se 
odehrávala sice již před více než deseti lety a dříve, ale v době jeho 
mládí patřil k světovým juniorským hvězdám v cyklokrosu a později 
nejenom jako junior získával jeden mistrovský titul za druhým. Jeho 
sportovní kariéra začala v r. 1991, kdy získal v dorostenecké kategorii 
titul Mistr ČR v cyklokrosu. V tomtéž roce pak ještě na MSJ v Coloradu 
v USA v časovce družstev 4. místo, na MSJ v cyklokrosu v Nizozemsku 
2. místo, 1. místo v Závodu míru mládeže a své úspěchy v tomto roce 
dovršil 1. místem na MČR dorostu v časovce jednotlivců. Jak to šlo dál?  

V r. 1995 se na MS U23 v Eschenbachu stal Mistrem Evropy. 

V  letech 1996, 1999 a 2002 se stal Mistrem ČR v cyklokrosu, v r. 2001 
obsadil na MČR v Táboře 5. místo. 

V r. 2003 – Český pohár celkově 1. místo 

MS v Itálii – 9. místo 

SP celkově 7. místo. 

Během své kariéry celkově startoval 14 x na MS v řadě za sebou. 



Prückner Jaroslav, 
Ing. (1954)  atletika  

 

Vysoký, štíhlý, prošedivělý a vousatý, takový je bakovský rodák 
z Rybního Dolu – Ing. Jaroslav Prückner. Sportovec, který je aktivní 
prakticky celý svůj život a výborné výkony podává i nyní ve vyšším 
věku.  

Během své kariéry je úspěšný ve vytrvalostních závodech doma i 
v zahraničí. Je výborným chodcem na ultravytrvalostních tratích. 

Drží 15 nejlepších československých rekordů v různých letech a 
věkových kategoriích, navíc je držitelem dvou rekordů absolutních. O 
jeho vitalitě, vytrvalosti a sportovním duchu svědčí i výsledky dosažené 
v r. 2015, ke kterým je nutno poblahopřát: 1 x vítězství a 3 x umístění 
v první desítce v mezinárodních závodech, překonaný čs. rekord na 6 
dní chůze v kategorii nad 60 let (524 km 275m). 

Tento výkon je platný též jako běžecký rekord této kategorie. 
Šimon Jaroslav 

(1937)  fotbal, hokej 

 

Ten, kdo byl fandou bakovského fotbalu a hokeje ve druhé polovině 20. 
století, zbystří při jménu Jaroslav Šimon. Bezpochyby se mu vybaví 
vynikající a výrazná osobnost těchto druhů sportu.  

V mladších letech nejdříve vynikající hráč kopané, výborný střelec 
standardních kopů, skvělý spoluhráč, kamarád v kabině i na hřišti. 
Později trenér, který se snažil předat své zkušenosti mladším generacím, 
funkcionář fotbalového klubu a v neposlední řadě i ten, který se o areál 
stadionu dobře staral. 

Trégl Vladimír 
(1933)  lední hokej, fotbal 

 

Příslušníci starší generace si dobře pamatují sportovce tělem i duší, 
člena Slavoje - Lokomotivy Bakov nad Jizerou, Lokomotivy Liberec, 
Spartaku Mladá Boleslav a Spartaku Benátky nad Jizerou - Vladimíra 
Trégla. Vzpomínají na jeho sportovní nadšení, bojovnost a snahu podat 
vždy co nejlepší výkon. Právě vysoká (špičková) výkonnost, velká 
všestrannost a vytrvalost z něj udělala sportovce, který byl aktivním až 
do 45. roku svého věku.  

Během své hokejové sportovní kariéry získal mnoho různých cen a 
titulů, ale asi nejvyššího ocenění se mu dostalo u příležitosti 100 let 
existence boleslavského hokeje - stal se. 4. nejlepším hokejistou HC 
Mladá Boleslav. Zapáleným fandou hokeje, fotbalu a tenisu je Vladimír 
Trégl dodneška. 

 


