
Ján Korytár 

Příběh běžce 
 
- narodil se 26. října 1952 ve vesničce Kňažice, okres Zlaté Moravce na 
Slovensku 
- vyrůstal v Topolčiankách 
- narodil se v 7. měsíci těhotenství a vážil pouhých 1,8kg 
- nejstarší z 8 dětí 
- jako dítě měl v zálibě koně, proto získal svoji dětskou přezdívku “kůň” 
- od dětství byl motivován k atletice a gymnastice, nejvíce ho ovšem 
bavil běh, který ho provází do teď 
- vstup sovětských vojsk 21. srpna 1968 prožil při své každodenní cestě 
pro mléko (“se svojí bandičkou”), kdy mu nad hlavou létala sovětská 
letadla 
- v 16 letech začal dělat atletiku, už v té době patřil ke špičce dorostenců 
v ČSSR 
- při předání výučního listu na právě ukončené SŠ odevzdal ten samý 
den přihlášku na vojenskou školu 
- každý den při svém studiu na vojenské škole běhal na stadionu, ať už 
součástí povolené vycházky či ne (“utíkal přes plot”) 
- v roce 2015 a 2017 vyhrál Berlínský maraton a roku 2019 se umístil 
“až” druhý 
- mezi jeho nejpyšnější úspěchy patří umístění na maratonu všech 
věkových kategorií, kde zaběhl ve své věkové skupině 3. nejrychlejší čas 
na světě 
- jako podporučík a jeden z nejlepších vojáků z 90 absolventů se dostal 
29. srpna 1973 do Rokycan rozkazem 
- pro něj nejnáročnější závod byl jeden z Berlínských maratonů, kde  
“v tílku a trenkách” běžel ve sněhu při teplotě -2 ℃ 
- měsíčně naběhá 500-600 km v jakémkoliv počasí 
- drží český rekord v maratonu nad 60 let, 2h 56 min 
- dal si závazek, že vyběhne kopec Žďár stejněkrát, jako má rok týdnů 
(53x), první rok vyběhl 77x, další rok zvýšil výzvu na 100x, tu opět 
překonal, tentokrát celkově vyběhl kopec 333x 
 
Na rozhovoru a postprodukci videa se podíleli žáci 9.A ZŠ TGM Rokycany  
Jakub Svoboda, Filip Hašek, Tomáš Kočí, Luděk Brožík 
 


