
Je chodec Jaroslav Prückner také běžeckým rekordmanem? 
Balatonfüred (Maďarsko) – Po nepříliš vydařeném březnovém startu na šestidenním závodě 
v Athénách, kde boleslavský ultrachodec Jaroslav Prückner díky zranění a velmi špatnému počasí ušel 
„jenom" 436 kilometrů, nastoupil k další šestidenní anabázi na břehu Balatonu v maďarském 
Balatonfüred. 

 

Jaroslav Prückner v Maďarsku na metě 500 kilometrů           Autor: Petr Prokop Tůma 

 

Závod byl vyhlášen jako běžecký světový pohár jednotlivců i družstev. Na startu se sešlo 77 borců 
z 22 zemí a šesti světadílů. 
 
„Chodecká kategorie nebyla vypsána, takže jsem se stal členem českého běžeckého družstva a abych 
tuto svoji rekvalifikaci potvrdil, pokusil jsem se několikrát i pár desítek metrů uběhnout. Byl to z mé 
strany spíše hec a částečně i uvolnění, když jsem po mnoha letech zase jednou nemusel dbát na čistotu 
chodeckého stylu. Ale nemyslím si, že můj celkový výkon byl těmi běžeckými vložkami ovlivněn. 
Určitě jsem nenaběhal více než 1 procento z celkového objemu," hodnotil samotný závodník svůj 
výkon. 
 
Konečný výsledek 511 kilometrů a 328 metrů znamenal 41. příčku v absolutním pořadí a 5. místo 
v kategorii 60 – 64 let. Tříčlenný český tým ve složení Rostislav Wágner, Jaroslav Prückner a Petr 
Prokop Tůma obsadil v hodnocení národů deváté místo. 
 
„Při vyhlášení výsledků jsem pak zažil mírný šok, když pořadatelé můj výkon prohlásili za český 
rekord v kategorii nad 60 let. On to zřejmě u nás dosud nikdo v tomto věku neběžel, tak proč ne. Má to 
ale jeden háček – můj chodecký český rekord v této věkové kategorii z loňského roku je o deset 
kilometrů lepší, a ten zase oni neměli ve své evidenci," popisuje Prückner. 
 
A s úsměvem na závěr dodává: „Co s tím? Nejlepší by tedy bylo oba tyto rekordy ještě překonat. A na 
to se chystám od 2. srpna ve francouzském Privas. Sponzoři, hlaste se!" 

 
(Boleslavský deník 20.5.2015) 


