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3 VZNIK VEČERNÉHO BEHU VÍŤAZSTVA V PREŠOVE 

 

„Priznám sa, že sme základný kameň prvého večerného behu v našej republike chceli 

položiť už skôr. V Prešove bol v tom čase veľmi agilný oddiel ľahkej atletiky reprezentujúci 

TJ Červenej hviezdy (ČH). Dres tohto oddielu obliekali viacerí atléti, ktorí svojimi výkon-

mi, ale aj vzťahom k športu urobili atletike neoceniteľné služby. Práve medzi týmito ľuďmi, 

funkcionármi, trénermi, pretekármi sa zrodila myšlienka usporiadať podujatie, ktoré by 

prekročilo hranice mesta i okresu a zvesť o ňom sa postupne dostala až za hranice našej 

vlasti. Vzhľadom k tomu, že to boli ľudia pre šport veľmi zapálení, od nápadu nebolo ďale-

ko k realizácii a v máji roku 1961 sme už privítali pretekárov na prvom ročníku VBV 

v Prešove,“ povedal zakladateľ Vladimír Pelczer, ktorý si takto spomínal na prvý ročník 

pretekov (Valko, 1992). 

 

3.1  Okolnosti vzniku podujatia 

 

Prvým významným medzníkom v atletickej histórii Prešova bolo uskutočnenie už 

v úvode spomenutého prvého organizovaného športového podujatia v roku 1846. Žiaľ, 

obdobie celého následného polstoročia neprinieslo žiadne významné udalosti, ktoré by 

atletiku v Prešove ďalej rozvíjali. Väčší vplyv na jej rozvoj v období medzi dvoma sveto-

vými vojnami malo až založenie Komunistickej strany Československa. Súčasne so vzni-

kom KSČ v roku 1921 sa vytvorila aj Federácia robotníckych telocvičných jednôt (FRTJ), 

ktorá využívala telesnú výchovu a šport na propagáciu strany a politického systému. Stra-

nícka podpora telesnej výchovy a športu výrazne prispela k dynamickému rastu atletiky 

v meste a vytvárala podmienky pre usporadúvanie rôznych športových podujatí. Pred oslo-

bodením Československa sovietskou armádou rozvíjali v Prešove telovýchovnú činnosť 

iba spolky Sokol a Orol. Po roku 1945 vznikajú ďalšie športové útvary, fungujúce hlavne 

pri väčších závodoch a podnikoch. S rozvojom telovýchovy na masovom základe sa pri-

stupuje aj k výstavbe telovýchovných objektov (Sedlák, 1965). Po roku 1955 dostali pre-

šovský vysokoškoláci atletický štadión pri vysokoškolskom internáte na Gotwaldovej ulici 

(dnes Ulica 17. novembra), čo znamenalo istý prínos pre oblasť atletiky v meste. Neskôr sa 

na tomto štadióne organizovali pionierske olympiády s medzinárodnou účasťou, čo pre 

Prešov znamenalo neoceniteľnú propagáciu. Študenti a športovci nemali dovtedy veľké 

možnosti trénovať na špecializovaných ihriskách. Aj táto skutočnosť podnietila a vytvorila 



17 

podmienky mnohým profesionálnejšie sa venovať ľahkej atletike. Všeobecne môžeme 

konštatovať, že v duchu skôr uvedeného sa zlepšovali materiálne podmienky v športe 

(Smetana, 1957-61). Intenzita spoločenského života v meste zodpovedá daným možnos-

tiam a rozvíja sa súbežne s rozvojom činiteľov, ktorý na tento život vplývajú. Ako rýchlo 

stúpa životná úroveň, ako sa rozširujú kultúrne, osvetové, telovýchovné, športové 

a rekreačné zariadenia, ako pulzuje ich činnosť, tak sa aktivizuje spoločenský život 

v Prešove v tomto období. Pevný pracovný čas vytvára ľuďom priestor na mimopracovné 

aktivity. Vznik jednotlivých športových podujatí môžeme chápať aj ako určitú spätosť ľudí 

po druhej svetovej vojne kedy na pamiatku jej ukončenia usporadúvali takéto spoločensko 

- politické podujatia. Vznik Večerného behu víťazstva to iba potvrdzuje. Prvýkrát sa VBV 

uskutočnil 8. mája 1961 a to na počesť oslobodenia Československa sovietskou Červenou 

armádou. Termín podujatia súvisí s tým, že časť Európy, ktorú oslobodili západní spojenci, 

si Deň víťazstva nad fašizmom pripomína 8. Mája, ale vo východnom bloku oslobodenom  

Červenou armádou ho oslavovali až na základe oslobodenia Prahy 9. mája. Ukončenie 

druhej svetovej vojny, sa tak stalo podnetom a dôvodom vzniku jedného z najtradičnejších 

atletických podujatí v Prešove i na Slovensku (Valko, 1992). Pred jeho začiatkom sa usku-

točňovali pietne akty kladenia vencov k pomníku padlých hrdinov. Organizátori chceli 

založiť preteky, ktoré by preslávili mesto, stali sa miestom stretnutia športovcov aj určitou 

spoločenskou udalosťou a zároveň si pripomenúť pamiatku oslobodenia. Pracovníkov sek-

cie atletiky pri OV ČSZTV viedlo k myšlienke vzniku Večerného behu víťazstva aj to, že 

hoci podmienky pre rozvoj atletiky boli lepšie ako v minulosti, tento druh športu v Prešove 

stagnoval (Bodíková, 1974).  

3.2 Organizácia prvého ročníka Večerného behu víťazstva 

 

Atletické podujatia sa v tom čase veľmi často odohrávali bez divákov. Štadióny bý-

vali prázdne. Úlohou zakladateľov bolo teda vytvoriť preteky, ktoré svojou atmosférou 

prilákali aj širokú verejnosť. Bolo treba vybudovať meno podujatia, ktoré sa rozšíri aj 

v zahraničí a stane sa príťažlivým aj pre pretekárov ako podnet na zvyšovanie výkonnosti. 

VBV vytváral aj miesto pre mladých športovcov, aby sa zviditeľnili a zmerali si sily. Pr-

votné podmienky za akých sa beh uskutočňoval nemožno porovnávať s dnešnými. Napriek 

tomu, zo spomienok pamätníkov, ktorí zažili prvé preteky a boli zúčastnení aj tých posled-

ných vieme, že atmosféra, ktorá sa im podarila v tom čase vytvoriť sa nedá porovnávať 

s dnešnou. Keďže sa VBV organizoval vo večerných hodinách, osvetlenie bolo umelé 
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a svietilo sa vojenskými svetlometmi a fakľami (obr.1). Bolo to po prvýkrát v histórii atle-

tiky Československa, čo sa beh nekonal za denného svetla. Pretekári ho nie nadarmo pri-

rovnávali k Silvestrovskému behu v Sao Paolo.  

 

 

Obr. 1  Trať pretekov otvárali zväzarmovci s fakľami 

 

Prvý ročník mal obzvlášť slávnostný ráz. Zapadal do osláv 40. výročia založenia 

KSČ a FRTJ (Sninčák, 1963). Usporiadanie sa stalo nie len záležitosťou športovou, ale 

v značnej miere aj spoločensko - politickou. Telovýchovná jednota ČH ako jediná venova-

la starostlivosť atletike. Vynaložila značné úsilie, aby atletický oddiel v Prešove nezanikol, 

a aby mali mladí športovci podmienky na trénovanie. Podpora sa darila aj napriek tomu, že 

výsledky mesta v tejto disciplíne boli skromné a Prešov nezaujal popredné miesto v  atleti-

ke na Slovensku. OV ČSZTV poveril TJ ČH usporiadaním prvého ročníka VBV, aby pod-

poril snahu, ktorú TJ mala s organizáciou a rozvojom atletiky v meste. Celá akcia sa niesla 

nie len v športovom, ale aj spoločensko - politickom duchu, čo potvrdzovala účasť prešov-

ských odbojárov, symbolov oslobodenia a podpora politických a spoločenských organizá-

cii (obr. 2, 3). 
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Obr. 2  Fotografia z prvého ročníka VBV. 

 

 

Obr. 3   Zbor činovníkov behu, napravo Štefan Stanislay 

 

 Preteky si žiadali dôslednú prípravu, na priebeh dohliadali príslušníci verejnej bez-

pečnosti, ktorí uzatvorili všetky cestné komunikácie na trati pretekov. Zväzarmovci po-

skytli krátkovlnové vysielačky, ktoré bolo rozmiestnené po celej trati, aby publikum bolo 

včas informované o pretekoch. Požiarnický zbor sa podieľal na bezpečnosti podujatia. 

Zdravotnícka služba dodala sanitné a záchranné autá. Na ochrane zdravia sa podieľal aj 
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Červený kríž. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj prešovskí motocyklisti. Mestské ko-

munálne služby zabezpečili pre pretekárov po skončení podujatia letné kúpalisko. Prešov-

ská verejnosť bola o pretekoch informovaná formou novín a letákov, ktoré niesli heslo: 

,,Telovýchovou za mier a socializmus.“ Takto bola vyjadrená aj spojitosť telesnej výchovy 

a športu s vládnucim režimom. Pred súťažením prečítal vždy jeden domáci pretekár za 

všetkých zúčastnených slávnostný sľub (obr.4).  

 

 

Obr. 4  Prešovčan František Gejza číta slávnostný sľub 

 

Trať pretekov bola vymedzená pre každú kategóriu osobitne. Štartovalo sa na 

Hlavnej ulici pri budove dnešného Čierneho orla, kde býval zvyčajne pre všetky kategórie 

zároveň aj cieľ. Niektoré kategórie bežali až cez most na sídlisko Sekčov  (obr. 5). 
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Obr. 5       Plán trate VBV 

 

VBV bol rozdelený do dvoch častí. Prvú tvoril náborový beh mládeže, ktorého sa na 

prvom ročníku zúčastnilo 696 chlapcov a dievčat (obr. 6,7).  

 

  

Obr. 6    Štart mladších žiačok 
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Obr. 7   Masová účasť pretekárov v žiackych kategóriách 

V žiackych kategóriách štartovali iba žiaci prešovských škôl. Súťažilo sa 

v kategóriách mladšie žiačky  (96 štartujúcich),  mladší žiaci (118 štartujúcich), staršie 

žiačky (128 štartujúcich) a starší žiaci (144 štartujúcich). Medzi dorastenkami a dorasten-

cami sa nachádzali už aj žiaci zo škôl prešovského okresu. Organizátori museli zvládnuť 

koordináciu najmasovejších pretekov v celej histórii Večerného behu. Početnosť sa preja-

vila nie len na trati, ale aj medzi divákmi (obr. 8). Išlo naozaj o najmasovejšie športové 

podujatie v Prešove, ktoré sa navyše organizovalo priamo v jeho centre. 

 

 

Obr. 8   Záujem divákov o VBV bol obrovský 
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V hlavných kategóriách dospelých štartovalo 32 mužov a žien. Víťazom prvého roč-

níka sa stal Štefan Tejbus zo Slávie Bratislava (obr. 9), ktorý sa stal držiteľom putovného 

pohára Rady MsNV v Prešove (Sninčák, 1962).  

 

 

Obr. 9 Štefan Tejbus - víťaz prvých piatich ročníkov 

 

Víťazkou pretekov žien sa stala Oľga Šimková zo Slávie Košice. Víťazi dostali vav-

rínový veniec, čo na atletických pretekoch nebýva zvykom. V hlavnej kategórií mužov  

a žien boli prví pretekári odmenení aj putovným pohárom. Pre každú kategóriu bol pripra-

vený iný ( obr. 10, 11). 

 

 
 

Obr. 10   Putovný pohár mužov 
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Obr. 11    Putovný pohár žien 

 

Priemyselné podniky mesta Prešov sa do podujatia zapájali venovaním vecných cien. 

Účasťou viacerých „nepretekárskych“ osobností a organizácií môžeme dokázať široký 

záujem ľudí v tejto dobe o šport.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


