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IV. ROČNÍK BĚHU TUNELEM PŘEPISOVAL 
HISTORICKÉ VÝKONY 

IV. ročník BĚHU TUNELEM, který proběhl v neděli 17.4.2011 je již minulostí. 
Zanechal po sobě nesmazatelnou stopu ve své prozatím krátké čtyřleté historii. U 
portálu Žižkovského tunelu v Thámově ulici v Praze 8 - Karlíně bylo rozdáno 13 sad 
medailí, bylo pokořeno 9 tunelrekordů, byla vyplacena finanční prémie za překonání 
tunelrekordu v hlavní mužské kategorii a pokořen byl i počet startujících atletů a 
atletek. „Anonymní soupeř“, který ve svém dopise tvrdil, že vyhraje hlavní cenu a 
finanční prémii nejspíš nedorazil. Nebo jím byl Jan „Gazi“ Vlach? 

Za krásného jarního počasí se na startovní čáře na Karlínské straně Žižkovského 
tunelu sešlo 82 startujících atletů a atletek, kteří se utkali o medailové pozice BĚHU 
TUNELEM, o originální tunelceny a v dětských kategoriích také o cenné body do 
Newline Pražského Poháru Běžeckých Nadějí 2011, jehož je BĚH TUNELEM již 
druhým rokem součástí. Nejpočetnější kategorie přípravek chlapců a dívek, které 
startovaly jako první, zaznamenaly nejlepší časy dosavadní historie BĚHU 
TUNELEM, kdy vítězi a hrdými tunelrekordmany na trati 303 metrů se stali: Anna 
Kerbachová (Spartak Praha 4) časem 1:01,4 min. a Jakub Šatoplet (ŠSK Újezd nad 
Lesy) časem 1:07,5 min. Tunelrekordy padaly i v kategoriích mladších žáků a žákyň, 
kdy na stupně nejvyšší vystoupala Andrea Duchoňová (Slavia Praha) časem 1:01,1 
min. následována Matějem Běhounkem (ŠSK Újezd nad Lesy) časem 1:00,6 min. 
Časy pod 1 minutu byly k vidění až u starších žáků a žákyň. Bohužel ani tyto časy 
nestačily v kategorii žákyň na překonání tunelrekordů. U žákyň si pro prvenství 
doběhla o pouhých 5 desetin vteřiny Kateřina Bláhová (Jeseniova Praha) před Janou 
Pavelkovou (Slavia Praha) časem 59,8 vteřiny. Všem starším žákům přímo ulétl o 
plných 7 vteřin Tomáš Hanák (ŠSK Újezd nad Lesy) v novém rekordu časem 51,6 
vteřiny. Nejtěsnější rozdíl ve výsledkové listině a především na stupních vítězů byl 
zaznamenán u dorostenců, kde Michal Šístek (Jeseniova Praha) o pouhou 1 
desetinu vteřiny zaostal za prvním Vítem Soukupem (Sokol Vinohrady), který pokořil 
dorostenecký tunelrekord BĚHU TUNELEM v novém čase 51,5 vteřiny. Mezi 
dorostenkami kralovala Monika Hrachovcová (Jeseniova Praha), která byla i podle 
papírových předpokladů horkou favoritkou na nejlepší umístění ve své kategorii. I 
přes to, že její výsledný čas nebyl pod hranici 1 minuty a porazily by jí i vítězky 
starších a mladších žákyň, vybojovala časem 1:02,4 min. zasloužené prvenství. 
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Při neúčasti veteránek ve startovním poli zaujala jejich místo na běžecké trati 
Žižkovským tunelem vrána Sára se svým vodičem – veteránem Evženem Ge (SK 
Jizera), který ovládl veteránskou kategorii časem 1:32,7 min. před druhým 
Miloslavem Fiedlerem (MV ČR Praha) druhým ve veteránské kategorie závodu o 
světový rekord Jeseniova World Record Race z roku 2009. V BĚHU TUNELEM 
tradičně nejméně obsazenou kategorii, kterou je kategorie žen, vyhrála časem 1:12,4 
min. Marta Herdegenová (Hardtým).  

Dopředu avizovaný útok na platný tunelrekord Martina Blahuta z roku 2009, který měl 
hodnotu 47,9 vteřiny, splnil Jan „Gazi“ Vlach (Jeseniova Praha), který se tak stal 
absolutně nejrychlejším mužem a celkovým vítězem IV. ročníku BĚHU TUNELEM. 
Za svůj čas 46,5 vteřiny získal nejen vytoužený titul tunelmuže, ale především se stal 
novopečeným nejrychlejším tunelrekordmanem dosavadní historie BĚHU TUNELEM. 
Za sebou nechal o plné dvě vteřiny Michala Procházku (USK Praha) a o 3,3 vteřiny 
věčně druhého Jiřího Králíka (Jeseniova Praha), který se musel spokojit s třetí 
příčkou. Za překonání tunelrekordu byla Janovi „Gazimu“ Vlachovi ihned po závodě 
vyplacena finanční prémie, která byla vzhledem k finanční krizi omezena na 
„pouhých“ 500.000.000.000,- (pět set miliard) dinárů. 

Závěrečné štafety dětí a následně i dospělých zaznamenaly také přepisování 
historických tabulek BĚHU TUNELEM. Vítězné štafety dokázaly překonat 
tunelrekordy ve svých kategoriích. Mezi dětmi byla nejrychlejší štafeta ve složení 
Obhlídal, Parásková, Běhounek časem 2:52,4 min. a mezi dospělými se zlatého kovu 
dočkala štafeta ve složení Vlach, Králík, Procházka časem 2:19,0 min. 

Celý organizační tým gratuluje všem vítězům a oceněným za jejich výkony. Těm, co 
soutěží v seriálu závodů Newline Pražského Poháru Běžeckých Nadějí 2011 
přejeme, ať nasbírají co nejvíce potřebných bodů do celkového hodnocení a u 
ostatních doufáme, že se příští rok koncem dubna znovu postaví na start již V. 
ročníku BĚHU TUNELEM a pokusí se být rychlejší než letos a především než 
soupeři. 

Při této příležitosti bychom vás rádi pozvali na další závod pořádaný naším 
sportovním klubem, kterým je JESENIOVA WORLD RECORD RACE. Závod o 
pokoření světového rekordu na 270metrový ovál se uskuteční v neděli 12.6.2011 od 
13:00 hodin na atletickém stadionu SK Jeseniova. 

Za BĚH TUNELEM a pořadatele SK Jeseniova   Roman Pavlů 


