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4 VEČERNÝ BEH VÍŤAZSTVA ORGANIZOVANÝ POD 

GARANCIOU ČESKOSLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNEJ 

VÝCHOVY 

 

4.1 Politický vplyv štátu do telesnej výchovy a športu 

 

Dňa 20. septembra 1963 sa konalo v Prešove plenárne zasadnutie OV ČSZTV, ktoré 

prerokovávalo stav a perspektívy rozvoja telesnej výchovy a športu v okrese. Riešilo sa 

vytváranie podmienok pre pevnejší a masovejší základ športu v Prešove, a to hlavne na 

dedinách, kde sa telesná výchova v plnom rozsahu ešte nedostala. Správa konštatovala, že 

existuje veľa obcí, ktoré nemajú telovýchovné jednoty, čo samozrejme znižuje kvalitu vy-

konávania športu na akejkoľvek úrovni. Aj napriek tomu, že sa za rok 1962 postavilo 

v okrese 152 telovýchovných objektov, ukázalo sa, že ich počet nebol aj napriek tomu po-

stačujúci (Sninčák, 1963). V porovnaní so súčasným stavom by sme museli toto číslo po-

važovať priam za zázrak (pozn. autorky). Plenárne zasadnutie si vytýčilo za cieľ, že celý 

OV ČSZTV bude musieť urobiť ešte oveľa viac v systematickej pomoci TJ, aby telesná 

výchova a šport v prešovskom okrese rástla nie len do masovosti, ale aj výkonnosti. Celá 

situácia len dokazuje, že vedeniu KSČ záležalo na rozvoji pohybových aktivít. Toto obdo-

bie predstavuje najrýchlejší rast objektov, športovísk a iných telovýchovných priestorov. 

Štát podporoval telovýchovné jednoty a športové kluby aj finančne. Tie mali dostatočné 

finančné zdroje na organizáciu pretekov v meste, ako aj na organizáciu VBV. Šport 

a telesná výchova boli veľmi vhodným motívom a prostriedkom komunistickej výchovy 

a kultúry ľudu. Preto aj ÚV KSČ vytýčil úlohu, aby sa telesná výchova stala súčasťou dňa 

pracujúcich, predovšetkým mládeže tak, aby každý človek mal aspoň hodinu denne čas 

cvičiť a športovať. Otázkami telesnej výchovy v okrese sa zaoberalo aj predsedníctvo OV 

KSS a prijalo závažné opatrenie pre jej ďalší rozvoj medzi mládežou a pracujúcimi (Snin-

čák, 1964). Vláda SR sa rôznymi opatreniami podieľala na tom, aby sa vytvárali potrebné 

podmienky k zabezpečeniu telesnej výchovy denne. To všetko viedlo k výchove mládeže, 

ktorá sa aktívne zúčastňovala športových podujatí v meste. K pretekárom Večerného behu 

sa pridali stredné aj základné školy. Alarmujúci bol však fakt, že na jedného učiteľa tele-

snej výchovy pripadalo v prešovskom kraji namiesto doposiaľ 374 až 1000 žiakoch. Slo-

venský výbor pre vysoké školy v Bratislave na svojom zasadnutí prerokoval otázku zriade-

nia Katedry telesnej výchovy na UPJŠ v Košiciach so sídlom v Prešove, ktorá by mala 
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tento stav zlepšiť a pomôcť tak rozvoju športu v Prešove (Štefaňák, 1965). Aj v dôsledku 

toho zaznamenala atletika v roku 1967 svoj najväčší úspech. Atletické družstvo zvíťazilo 

bez jedinej prehry v slovenskej divízií a postúpilo do druhej ligy. Viaceré atlétky z TJ Slá-

via Prešov sa zúčastňovali aj VBV. Významným pre podujatie sa stal rok 1975, keď sa 

oslavovalo už 30. výročie oslobodenia Československa od fašistického režimu. ČSZTV 

vytvára predpoklady a podmienky pre rozvoj športových podujatí. Mimoriadne priaznivé 

podmienky sa pre telovýchovné hnutie začali utvárať najmä po XIV. zjazde KSČ. Závery 

zjazdu podnietili širokú iniciatívu celého telovýchovného hnutia a prispeli k tomu, že telo-

výchova ako významná súčasť života spoločnosti dosiahla nebývalý rozmach (Kuchár, 

1972). V Prešove sa to odrazilo aj účasťou stovky obyvateľov mesta na Spartakiáde 

v Prahe. Zároveň sa zvyšovala aj početnosť pretekárov na VBV.  

4.2 História Večerného behu víťazstva do roku 1989 

 

Každý občan prejavujúci záujem o účasť na športovom podujatí mal rovnaké pod-

mienky pripravovania sa na preteky, čo sa v neposlednom rade odzrkadlilo aj na účasti 

pretekárov na VBV (Smetana, 1957-61). Podujatie z roka na rok nadobúdalo na kvalite. 

Mimoriadny význam pretekov spočíva aj v skutočnosti, že podujatia sa mohla zúčastňovať 

aj mládež. To vytváralo snahu u mladých športovcov viac sa venovať atletike. Prvé dva 

ročníky boli rozdelené na dve časti, a to na náborové preteky mládeže a hlavné preteky 

žien a mužov (obr.12).  

 

Obr. 12  Druhý ročník VBV - štart mužov 
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V treťom ročníku nastala zmena a preteky mládeže sa stali výberovými. Tým stúpla 

športová úroveň podujatia, ale negatívne sa to prejavilo na počte účastníkov. Problémová 

bola už trvale účasť žien. V hlavnej kategórií druhého ročníka sa ich na štartovaciu čiaru 

postavilo iba päť. Na stupni víťaziek stála Ovádková ( obr.13). 

 

 

Obr. 13 Víťazka ženskej kategórie 3. ročníka VBV - Ovádková 

 

 Pre zvýšenie účasti organizátori navrhli, aby sa VBV venovala väčšia propagácia 

v tlači, rozhlase, aby sa o pretekoch dozvedeli športovci na celom území ČSSR. Ďalej sa 

rozhodlo, že v prípravnom výbore budú zástupcovia škôl, významných podnikov Prešova, 

zástupcovia politických a spoločenských inštitúcií. Takto preteky znova nadobúdali vyššiu 

spoločenskú úroveň (Bodíková, 1974). Rovnako na druhej strane prítomnosť pretekárov 

z celej ČSSR bola dokladom toho, že beh naberal aj na športovej popularite, a tým ešte 

viac prispieval k prestíži májových osláv v Prešove. X. ročník sa mohol pýšiť už aj účas-

ťou zahraničného bežca z Poľska a to maratónca Betlejewského (Smetana, 1957-61). Or-

ganizátori však predpokladali väčšiu zahraničnú účasť. Pozvaní boli aj vytrvalci 

z Maďarska, pretekov sa však nezúčastnili. Svoju neúčasť odôvodnili hlavne tým, že podu-

jatie sa koná každoročne v nevyhovujúcom období. Športovci vtedy stoja pred začiatkom 

atletickej sezóny a bolo by pre nich veľmi riskantné zúčastniť sa a vystaviť sa riziku zrane-

nia pred dôležitejšími pretekmi, ktoré ich čakali. Okrem toho športovej verejnosti bolo 

zrejmé, že v takmer rovnakom termíne sa každoročne usporadúvajú bežecké preteky Brati-

slava - Devín. A by chcel organizačný štáb VBV zabezpečiť väčšiu účasť pretekárov aj zo 
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Slovenska, nie len z Prešovského kraja, museli by sa dať do kontaktu s organizátormi spo-

mínaných pretekov v Bratislave, pretože na tomto podujatí v hlavnom meste štartovali aj 

prešovskí atléti. Ročníky VBV v tomto období boli napriek tomu impozantné. 

 

 

Obr. 14    Tribúna čestných hostí 

 

Na námestie nastúpili pretekári, rozhodcovia a funkcionári jednotne v bielych koše-

liach. Členovia RTJ v tradične v červených košeliach s fakľami v rukách. Nechýbal ani 

sľub pretekárov a rozhodcov. Trať sa tradične osvetľovala svetlometmi a pozdĺž trate stáli 

pomocníci, ktorí informovali o situácii pomocou krátkovlnových vysielačiek. K dispozícií 

pre organizáciu bola poskytnutá aj helikoptéra, čo sa stalo iba pri organizácii prvých roční-

kov. To všetko robilo preteky príťažlivými, čo bolo badateľné v počte stoviek divákov 

pozdĺž celej trate (Nagy, 1975). Čestní hostia mali svoju tribúnu (obr. 14). 
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Obr. 15     Štart mužov 4. ročníka 

 

Usporiadatelia druhého ročníka na preteky pozvali aj viacnásobného olympijského 

víťaza Emila Zátopka. Nad prvými desiatimi mužmi a piatimi ženami prevzali patronáty 

prešovské závody: Krajská a Okresná správa Ministerstva vnútra, Vzorodev, OV ČZSTV 

(Sninčák, 1962). Na organizácií štvrtého ročníka sa po prvýkrát podieľali aj prešovskí vy-

sokoškoláci. Muži na rozdiel od žien mali opäť bohatšie zastúpenie (obr. 15). Na štart 

hlavnej kategórie žien sa vtedy postavili len 4 športovkyne (obr. 16). 

 

 

Obr. 16    Štart žien 4. ročníka 
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Obr. 17    Víťazi 4. ročníka 

 

 

Obr. 18    Úspešné ženy na stupni víťazov 4. ročníka 

 

Piaty ročník bol zaujímavý účasťou v tom čase ešte nie celkom známeho košického 

atléta Jozefa Plachého. Zvíťazil v kategórií mladších dorastencov, čo zopakoval aj v dvoch 

nasledujúcich rokoch a môžeme sa smelo domnievať, že aj tu na VBV sa začínala jeho 

bežecká kariéra, ktorá ho neskôr preslávila vo svete (obr.19).  V kategórii žien sa znova  

zúčastnili iba štyri pretekárky (obr. 20). 
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Obr. 19     Štart starších dorastencov 5. ročníka VBV 

 

 

Obr. 20      Štart žien na 5. ročníku 

 

Víťazstvo vo všetkých prvých 5. ročníkoch  získal Štefan Tejbus zo Slávie Bratislava (obr. 

21, 22), na základe čoho sa stal majiteľom putovného pohára natrvalo.  
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Obr. 21    Š. Tejbus na trati 5. ročníka 

 

 

Obr. 22   Š. Tejbus v cieli 
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Obr. 23   Víťaz 7. ročníka Zháňal s vavrínovým vencom 

 

 

Na šiestom ročníku prevzal víťaznú štafetu jeho klubový kolega Rudolf Molnár 

a o rok neskôr Bohumil Zháňal, ktorý ako bežec už štartoval takmer vo všetkých krajinách 

Európy (obr. 23). Víťazkou ženskej kategórie sa stala Kurdelová (obr. 24). VBV sa stával 

podujatím, kde sa zišli mnohé slávne bežecké osobnosti Slovenska, majúce meno však aj 

vo svete. Aj to je dôkazom toho, že preteky nadobúdali veľký rozmer (Bodíková, 1974). 

V rámci siedmeho ročníka sa uskutočnili aj cyklistické preteky na 900 m okruhu. Doras-

tenci súťažili na 18 a muži na 25 okruhov (Nagy, 1975). Na trati sa opäť objavil Jozef Pla-

chý (obr. 25). 
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Obr. 24   Víťazka 7. ročníka v ženskej kategórii Kurdelová 

 

Najväčšia dovtedajšia účasť pretekárov sa viaže s organizáciou ôsmeho ročníka 

VBV. Na štart v hlavných kategóriách sa postavilo 19 žien a 65 mužov. Celkový počet 

pretekárov bol 456. Túto účasť síce prekonal prvý ročník, ale len pre masovú prítomnosť 

mládeže na štarte. Deviaty ročník spadal do osláv 50. výročia vyhlásenia Slovenskej repub-

liky rád. Športový a telovýchovný program sa začal už 30. apríla a to práve VBV. 

K oslavám sa pripojili aj motocyklisti, hádzanári, futbalisti a stolnotenisti. VBV sa rovnako 

rok čo rok stával otvárajúcim ceremoniálom pri pamiatke májových dní. V predvečer dňa 

víťazstva početné delegácie kládli vence k Pamätníku Sovietskej armády. Každoročne na 

to sa konal nami opisovaný VBV. Po zhodnotení desiatich ročníkov pretekov môžeme 

konštatovať, že podujatie v tom čase plnilo nie len športové a propagačné, ale aj politicko - 

spoločenské poslanie, čím sa pre štát a divákov stávalo rovnako príťažlivým. 
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Obr. 25    Jozef Plachý na trati 7. ročníka 

 

Jedenásty ročník bol súčasťou osláv päťdesiateho výročia vzniku KSČ. Športovci si 

mali pripomenúť významné postavenie KSČ v našej histórii. Mali si byť vedomí, že mohli 

slobodne súperiť, merať si sily a usporadúvať rôzne preteky na rozdiel od predchádzajúce-

ho režimu, ktorý im to nedovoľoval. Už v roku 1919, keď v Prešove vznikla Slovenská 

republika rád, mal Prešov veľmi početné robotnícke športové organizácie. Prešovská JPT 

bola jednou z najagilnejších, ktorá pomáhala susedným telovýchovným jednotám od Ko-

šíc, cez Solivar, Sabinov i ďalším. To, či šport a športové podujatia v meste boli podporo-

vané úzko súviselo s politickým dianím a systémom. Preto socializmus sa z tohto pohľadu 

môže zdať ako priaznivý režim pre organizovanie športových pretekov, teda aj VBV. 

V tomto období stúpla účasť až stopercentne. Dvanásty ročník sa stal opäť jubilejným, 

pretože sa pripomínalo 75. výročie atletiky v ČSSR. Svojou účasťou preteky poctili aj 

predseda atletického zväzu v Košiciach Milan Miklánek a Jozef Plachý, ktorý však už iba 

účinkoval pri dekorovaní víťazov. Medzi vzácne mená, ktoré sa spájali v tom čase s  orga-

nizáciou behu boli: Vladimír Pelczer, Štefan Stanislay, Juraj Maľcovský, Ján Vorobel, Sta-

nislav Hižnay, Ján Dobák, Milan Maľár, Belo Klepsatel, Belo Augustíni, František Jaku-

bov, Ladislav Haluška, Ján Fenčák, Emil Valko, Ján Hlinka, Libuša Husovská, Beáta Oči-

pová, Marcel Poremba, Paulína Tresová, Dušan Makúch, Gejza Dziak, Milan Marko, Mi-

kuláš Ilkovič, Oskar Čiernohorský, Štefan Tomášik a Jozef Kuchár (Nagy, 1975). Mužskú 

kategóriu na jedenástom ročníku vyhral Košík (obr. 26).  
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Obr. 26   Úspešní na 11. ročníku (zľava):  Bukovjan, Košík, Javorka 

 

Celý organizačný štáb sa celé roky usiloval robiť všetko preto, aby priaznivci atle-

tiky bli opäť svedkami hodnotného podujatia, ktoré by z roka na rok pripútalo viac divá-

kov. V uliciach mesta štartovalo do roku 1975 mnoho popredných bežcov zo Slovenska, 

Čiech a Moravy. No zabezpečiť kvalitnú zahraničnú účasť sa stále nepodarilo. Všetko na-

svedčovalo tomu, že styky a spolupráca športovcov a jednotlivých telovýchovných jednôt 

s krajinami v susedných socialistických krajinách nebola na takej úrovni aby zabezpečova-

la účasť zahraničných pretekárov na VBV. Orientácia na krajiny východného bloku potlá-

čala aj akúkoľvek snahu o spoluprácu so západnými kapitalistickými štátmi (Štefaňák, 

1965). Na 21. ročníku v hlavnej kategórii žien nebola ani jedna pretekárka. Organizátori 

tak museli čeliť dvom významným úlohám, aby zabezpečili prestíž podujatia aj naďalej. 

Prilákať na štartovaciu čiaru viac ženskej populácie a udržať masovosť pretekov, čo do 

počtu súťažiacich aj divákov. Každoročne ako sme uvádzali bolo podujatie aj oslavou výz-

namnej spoločenskej a politickej udalosti. V prípade 22. ročníka sa bežci stretli nie len za 

športovým a zdravotným účelom, ale hlavne si mali pripomenúť výročie Veľkej októbrovej 

socialistickej revolúcie (VOSR), jubileum vzniku Zväzu sovietskych socialistických repub-

lík ZSSR) ako aj 25. výročie vzniku ČSZTV. Hlavným cieľom politiky mesta i okresu po 

celé roky bolo zapájať všetky vrstvy obyvateľstva, pretekárov i divákov. Takto bolo za-

bezpečené šírenie propagácie strany. Bola to nenásilná forma propagácie, ktorou sa ideoló-

gia socializmu pomaly, ale isto stávala súčasťou života ako bežných ľudí tak aj športovcov. 
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Obr. 27    Odovzdávanie cien v mužskej kategórii na 24. ročníku 

 

Hlavnou myšlienkou bolo popri samotnom športovaní zapájať čo najviac mladých 

ľudí do organizácie podujatia, aby sa tí stali nositeľmi socialistických myšlienok 

v budúcnosti čím sa vytváral predpoklad pre to, aby režim mal šancu prežiť aj ďalšie roky. 

Nasledujúce obrázky dokumentujú niektoré zaujímavé momenty z 24., 25. a 28. ročníka 

VBV (obr. 27, 28, 29, 30, 31, 32).  
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Obr. 28   Štefan Stanislay v úlohe štartéra 25. ročníka VBV 

 

 

 

Obr. 29   Štart žien 25. ročníka 
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Obr. 30   Štart mladších žiakov na 28. ročníku 

 

 

Obr. 31    Vítanie súťažiacich 28. ročníka na sídlisku Sekčov  

 

VBV sa z roka na rok okrem nových tvárí zúčastňovali aj tí istí športovci. Do urči-

tej miery to mohlo naznačovať spokojnosť pretekárov s úrovňou podujatia. Napr. už spo-

mínaný Jozef Plachý štartoval na VBV trikrát. Ako mladší dorastenec stál na stupni víťa-

zov na piatom ročníku a ako starší dorastenec zvíťazil v šiestom a siedmom ročníku. 

V hlavnej kategórii mužov sa najviac opakujú mená Tejbus, Červenka, Tesáček a Prečuch. 

V hlavnej kategórii žien sú to mená Šimková, Kurdelová a Lajčiaková. Rozmanitosť účasti 

športových klubov a miest z celého Slovenska dokazuje tabuľka č. 1 a 2. Viditeľné 

z tabuliek je aj to, že nie všetky ženy pretekali za športový klub, ale prichádzali reprezen-

tovať seba a mesto.  
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Obr. 32   Víťazi 28. ročníka v kategórii mužov 

 

Tab. 1  Zoznam víťazov VBV v hlavnej kategórii mužov  do 29. ročníka. 

Ročník Meno víťaza Atletický klub 

1. Tejbus Slávia Bratislava 

2. Tejbus Slávia Bratislava 

3. Tejbus Slávia Bratislava 

4. Tejbus Slávia Bratislava 

5. Tejbus Slávia Bratislava 

6. Molnár Slávia Bratislava  

7. Zháňal TJ Gottwaldov  

8. Červenka Spartak Dubnica  

9. Javorka Spartak Piešťany  

10. Červenka Spartak Dubnica  

11. Košík Jiskra Otrokovice  

12. Javorka Spartak Piešťany 

13. Sucháň Dukla Banská Bystrica 

14. Čižmár Spartak Praha 

15. Zbránek ZVL Považská Bystrica 

16. Madar VSŽ Košice 

17. Moravčík RH Praha 
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18. Fedorčák Slávia UPJŠ Prešov 

19. Lazor VSŽ Košice 

20. Franko Lokomotíva Kysak 

21. Schmidt Dukla Banská Bystrica 

22. Tesáček  Dukla Praha 

23. Tesáček Dukla Praha 

24. Demský Partizán Bardejov 

25. Vrábeľ Dukla Banská Bystrica 

26. Prečuch Mostáreň Brezno 

27. Prečuch Mostáreň Brezno 

28. Seman Inter ZŤS Bratislava 

29. Vrábeľ Lokomotíva Vranov 

 

 

Tab. 2  Zoznam víťaziek VBV v hlavnej kategórii žien do 29. ročníka 

Ročník Meno víťazky Atletický klub / mesto 

1. Šimková Slávia Košice 

2. Šimková Slávia Košice 

3. Ovádková Jednota Trenčín 

4. Štefanová Slávia UPJŠ Prešov 

5. Jamborová Lokomotíva Prešov 

6. Kurdelova Slávia Bratislava 

7. Kurdelová Slávia Bratislava 

8. Kurdelová Slávia Bratislava 

9. Ondrejčáková Lokomotíva SNV 

10. Ondrejčáková Lokomotíva SNV 

11. Hlaváčová Slávia Trnava 

12. Hlaváčová Slávia Trnava 

13. Lajčiaková Žiar nad Hronom 

14. Lajčiaková Žiar nad Hronom 

15. Lajčiaková Žiar nad Hronom 

16. Lajčiaková Žiar nad Hronom 
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17. Trudičová SPTŠ Sabinov 

18. Kučeríková ZVL Kysucké Nové Mesto 

19. Giertlová Mostáreň Brezno 

20. Daxnerová Mostáreň Brezno 

21. ženy neštartovali - 

22. Bernáthová VSŽ Košice 

23. Kučeríková Dukla Banská Bystrica 

24. Pavlikovská Jednota Kežmarok 

25. Štulíková Slávia PF Banská Bystrica 

26. Pacovská VSŽ Košice 

27. Pacovská VSŽ Košice 

28. Nožičková LIAZ Jablonec 

29. Pacovská VSŽ Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


