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Vážení sportovní přátelé,

 vítám Vás v Uherském Hradišti, městě sportu, v jehož rozsáhlé celoroční sportovní na-
bídce má Slovácký běh své pevné místo.

 Letošní 60. ročník ho řadí mezi nejstarší tradiční atletické akce tohoto druhu v České 
republice. Jeho významné šedesátiny zvýrazňuje také rok jeho konání. V neděli 8. října totiž ju-
bilejní 60. ročník Slováckého běhu obohatí významné oslavy našeho města – 760. výročí jeho 
založení.

 Věřím, že i letos přiláká velké množství zájemců o sport nejen z celé České republiky, ale 
i ze zahraničí.

Slovácký běh prošel za dobu svého trvání vývojem jak v samotném názvu, délce tratí, místy 
konání, ale i třeba počtem kategorií. Své stopy v něm zanechalo několik desítek reprezentantů už 
bývalého Československa, současné České republikyi několika států Evropy a světa.

 Také v letošním kulatém výročí připravujeme některé změny, které by měly přispět 
k jeho zkvalitnění a zvýšení sportovní prestiže.

 Svou významnou úlohu při budování tradice i kvality Slováckého běhu mají
i jeho sponzoři a příznivci. Také jim patří poděkování.

 Vážení přátelé a příznivci pohybu a především běhání, chci Vám popřát hodně úspěchů 
v závodě, pohodu při absolvování lidového nesoutěžního běhua těm, kteří si nepřijeli do Uher-
ského Hradiště zasportovat, přeji příjemný pobytv metropoli Slovácka.

Květoslav Tichavský

ředitel závodu



Okresní město Uherské Hradiště leží upro-
střed rázovitého kraje Moravského Slovácka v 
údolí při řece Moravě.

Dějiny města se současnými 27 tisíci oby-
vateli sahají do dávné minulosti, do období 
8. a 9. století. Sídelní areál na území dnešního 
Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů ne-
pochybně patřil k centru Velké Moravy.

Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 
1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na 
půdě nedalekého velehradského kláštera za 
účelem ochrany konventu a zejména blízké 
zemské hranice.

Hradištěm bylo město prvně pojmenováno 
v roce 1294, do té doby bylo nazýváno Novým 

Velehradem. Současné pojmenování Uherské 
Hradiště se objevuje až od 17. a 18. století.

Metropole Slovácka dnes nežije jen boha-
tým kulturním životem a folklorem, ale své vý-
znamné místo zde má také sport.

Ten se ve své dlouholeté historii může 
pochlubit veleúspěšnými olympioniky Danou 
Zátopkovou, Josefem Panáčkem, Jakubem Ha-
nákem, dále pak Miroslavem Jurkem, Helenou 
Fibingerovou, Miroslavem Kadlecem, Lubomí-
rem Vlkem a dalšími.

Sportovní fanoušci mohou stále fandit 
1. FC Slovácku v HET lize, sledovat výborné vý-
sledky atletů, šermířů, krasobruslařů, plavců, 
veslařů a dalších špičkových sportovců města.

V neuvěřitelných 35 odvětvích. Město 
Uherské Hradiště svým přístupem k tělový-
chově a  sportu jasně deklaruje podporu této 
oblasti i modernizací sportovních zařízení.

Dne 12. října 2003 byla slavnostně předána 
veřejnosti nádherná fotbalová a atletická aré-
na s tartanovou dráhou, víceúčelová sporto-
viště a volejbalové centrum, výraznou rekon-
strukcí prošel zimní stadion a sportovní hala, 
chystá se proměna zastaralého koupaliště 
v nejmodernější akvapark.

V okrajových částech města jsou další tři 
fotbalová hřiště, tři tenisové haly, několik více-
účelových hřišť a více jak desítka dalších spor-
tovně rehabilitačních zařízení.

Na základě výše uvedeného lze konstato-
vat, že sport v Uherském Hradišti, včetně vy-
tvořeného sportovního zá-zemí, tvoří význam-
nou oblast života obyvatel našeho města a že 
vynaložené fi nanční prostředky do této oblas-
ti se postupně zúročují v počtu sportujících 
a všeobecné spokojenosti obyvatel.

Občan města, který rád sportuje, nebo se 
o sport alespoň zajímá, tuto skutečnost určitě 
ocení.

Uherské Hradiště je zkrátka i městem sportu.

Uherské Hradiště, město sportu...



paní Dana Zátopková a pan Květoslov Tichavský, rok 2007

Městský sportovní areál



Diplom - Český běžecký pohár z roku 2015



AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště pořádá 

60. ROČNÍK SLOVÁCKÉHO BĚHU

 Pořadatel:  AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště
 Datum:  8. 10. 2017 - neděle, start v 10.00 hodin
 Místo:  Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí (Dům knihy Portal)
 Ředitel závodu:  Květoslav Tichavský
 Startér:  Jaroslav Sabák, Miroslav Jurek
 Hlavní rozhodčí:  Ing. Jiří Michalík
 Lékař závodu:  MUDr. Lumír Fila
 Závodní kancelář:  od 8.30 hodin v místě startu závodu
 Šatny:  Sportovní hala TJ Slovácká Slavia a ZŠ Komenského 
  (od 8.00 hodin)
 Startovné:  pořadatel nerozměňuje velké bankovky ani mince  100,- Kč/4 €
  nesoutěžní lidový běh 10,- Kč
  mládež zdarma

Přihlášky a informace na adrese:

Květoslav Tichavský, Moravní náměstí 397, 686 01 Uherské Hradiště

Mobil: 602 578 552 

E-mail:  ktichavsky@seznam.cz

přihláška přes registrační systém: 
http://registrace.onlinesystem.cz/Season/62/slovacky-beh

konec přihlášek přes systém - středa 24:00

potom přihlášky v místě závodu do 20 minut do startu dané kategorie
  
Technická ustanovení:  - závodí se dle pravidel atletiky
  - závod probíhá za částečného silničního provozu, 
  proto je nutno dbát pokynů pořadatelů a příslušníků MP
 Trať:  ulice města – viz plánek (cca 300 m dlažby na okruhu)
 Ceny:  u dospělých kategorií peněžité odměny a věcné ceny 
  dle možností pořadatele
 Upozornění:  závodníci startují na vlastní nebezpečí se všemi důsledky 
  z toho plynoucími

KONEC PREZENTACE V ZÁVODNÍ KANCELÁŘI

NEJPOZDĚJI 20 MINUT PŘED STARTEM DANÉ KATEGORIE



Program závodů 

10.00 minižákyně  11.25 dorostenci
 10.05 minižáci  11.25  dorostenky
 10.15 předžákyně  11.25  junioři, juniorky
 10.30 předžáci  11.25  ženy + veteránky
 10.45 mladší žákyně  12.00  muži vytrvalci

 10.55 mladší žáci   hlavní závod

 11.05  starší žákyně  12.00  muži veteráni
 11.05  starší žáci  12.45  lidový nesoutěžní běh

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení dané kategorie. Každý startující je klasifi kován 
a odměněn v přihlášené kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo zásahu do časového po-
řadu v případě malého počtu startujících v kategorii. Součástí Slováckého běhu je i v le-
tošním roce nesoutěžní lidový běh pod heslem „Běháme pro zdraví“ na trati dlouhé 2000 
m. Pro všechny účastníky bude zajištěno malé občerstvení. Prvních 300 účastníků obdrží 
tričko s emblémem závodu. V rámci tohoto závodu budou odměněny 3 nejpočetnější 
skupiny účastníků (škola, klub atd.) na základě vyplňeného formuláře.
Minimálně 20 cen bude losováno v tombole, která proběhne po skončení lidového běhu.

Finanční odměny
 
 Kategorie N 1. až 6. místo
 Kategorie O, P, R, S, T,U  1. až 3. místo
 Kategorie M 1. až 3. místo

Identifi kační čip

Závod se poběží na čipy. Každý závodník již od nejmladší kategorie obdrží číslo a čip, 
který si upevní nad kotník. Čip se musí po skončení závodu odevzdat.

!



Klasifi kace kategorií

A  minižákyně  (2008 a mladší)  300 m  (1xMO)

B  minižáci (2008 a mladší)  300 m  (1xMO)

C předžákyně (2006 - 2007) 600 m (2xMO)

D předžáci (2006 - 2007) 600 m  (2xMO)

E  ml. žákyně (2004 - 2005) 900 m  (3xMO)

F ml. žáci (2004 - 2005)  900 m  (3xMO)

G  st. žákyně  (2002 - 2003)  1250 m  (1xVO)

H  st. žáci (2002 - 2003)  1250 m  (1xVO)

I dorostenky  (2000 - 2001)  2500 m  (2xVO)

J  dorostenci  (2000 - 2001)  2500 m  (2xVO)

K  juniorky  (1998 - 1999)  2500 m  (2xVO)

L  junioři (1998 - 1999)  2500 m  (2xVO)

M  ženy  (1997 a starší)  5000 m  (4xVO)

N  muži  - vytrvalci (1997 a starší)  10000 m  (8xVO)

O  muži - veteráni 40-49 let (1977 - 1967)  5000 m  (4xVO)

P  muži - veteráni 50-59 let  (1967 - 1957)  5000 m  (4xVO)

R  muži - veteráni 60-69 let  (1957 - 1948)  5000 m  (4xVO)

S  muži - veteráni 70 let a více (1947 a starší)  5000 m  (4xVO)

T  ženy - veteránky 35-49 let (1982 - 1968)  5000 m  (4xVO)

U  ženy - veteránky 50 let a více (1967 a starší)  5000 m  (4xVO)

V  lidový nesoutěžní  bez omezení  2000 m 

Vysvětlivky
MO - malý okruh okolo Masarykova náměstí – 300 m

VO - velký okruh – 1250 m

Lidový nesoutěžní běh – prodloužený VO – 2000 m
Kategorie bude klasifkována jen při min.  účasti tří závodníků. 





Vítězové 59. ročníku Slováckého běhu

Uherské Hradiště – 9. 10. 2016

300 m minižákyně

Prášilová Markéta                                    AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 1:21

300 m minižáci

Motáň Michal                                                 SK Sigma Olomouc                       1:14

600 m předžákyně

Vlachynská Ema                                       AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2:25

600 m předáci

Vlachynský Jakub                                   AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2:24

900 m mladší žákyně

Mitanová Karolína                                    AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3:42

900 m mladší žáci  
Hřebačka Matěj                                                                            AK Hodonín    3:37

1250 m starší žákyně

Komárková Lucie                                                                  AK Šternberk          4:30

1250 m starší žáci

Zajíc Tomáš                                             AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 3:44

2 500 m dorostenky

Ročková Karolína                                     AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 9:49

2 500 m dorostenci

Šebesta David                                                  ZŠ Veselí nad Moravou                8:17

2 500 m juniorky

Sásová Katrin                                                               AK Šternberk                  10:34

2 500 m junioři

Janík David                                                                            Ostrožská Nová Ves 8:53

5 000 m ženy veteránky 35-49 let

Doubková Kateřina                                                                              AK Perná 20:23

5 000 m ženy veteránky 50 a více let

Hanáková Miroslava                                                                    Sokol Bučovice 21:25

5 000 m ženy

Chepleting Betty                                                              Benedek Team – Keňa 17:05

5 000 muži veteráni 40-49 let

Starodubcev Viktor                                                                              Ukrajina    15:46

5 000 m muži veteráni 50-59 let

Baláž Roman                                           BALÁŽ  EXTREME-TEAM  Ostrava 18:37

5 000 m muži veterání 60-69 let

Varmuža Vladimír                                                          PK Hodonín                   19:56

5 000 m muži veteráni 70 a více let

Husár Ferdinand                                                                                      Trenčín  22:17

10 000 m muži vyrvalci

Mwangi Joel Maina                                                         Benedek Team – Keňa 29:58



Hradišťské atletice bude 100 let

Atletika patří k těm sportům, které mají 
v Uherském Hradišti dlouholetou tradici. Její ko-
řeny sahají až do roku 1919. První závody se zde 
konaly již na přelomu dvacátých let minulého 
století a za těch bezmála devadesát let královna 
sportu ve slovácké metropoli přispěla do po-
kladnice hodnot naší lehké atletiky několika čs. 
rekordmany či přeborníky.

Vzpomeňme např. Marii Janderovou, světo-
vou rekordmanku v hodu oštěpem obouruč, která 
spolu s výškařkou Věrou Galuskovou hájila v roce 
1922 barvy ČR na závodech v Londýně, vynikají-
cího Aloise Sobotku, vítěze Pařížských her ve sko-
ku dalekém o rok později, z poválečných špiček 
diskařku Vlastu Krpálkovou, trojskokana Martina 
Řeháka, držitele bronzu z ME (1954), pátého na 
OH (1956), který jako první čs. borec překonal hra-
nici 15 m, skvělou oštěpařku Danu Zátopkovou, 
legendárního Miroslava Jurka, mnohonásobného 
šampiona republiky, trojnásobného vítěze Běhu 
Rudého práva a spoludržitele druhého nejlepšího 
času na světě na 5  km v roce 1958. S atletikou za-
čínala ve Spartaku Uherské Hradiště i koulařka 
Helena Fibingerová.

Oddíl atletiky, který byl již v roce 1920 přijat 
za člena Unie, slavil hned v prvních letech vel-
ké úspěchy hlavně výkony Aloise Sobotky, čsl. 
rekordmana ve skoku dalekém, a běžeckými 
výkony Řičice, Slavíka, Gregovského, Pazour-
ka, Severína, později Čápa, Kaštana, Kašného, 
Novotného, Hrbka, Káhna a Vaverky. Již v  roce 
1921 byly pořádány mezinárodní závody za 
účasti brněnských a vídeňských atletů, na nově 
vybudované škvárové dráze se však běžci před-
stavili až o dva roky později. Neméně slavná byla 
po první světové válce i atletika žen (Galusková, 
Janderová). K velmi úspěšnému období dochází 
v letech 1939–1944, neboť podle aktivity a vý-
konů v přerovské župě byli atleti hodnoceni na 
čtvrtém místě hned za Baťou Zlín, Vítkovicemi 
a Přerovem. V jednotlivcích na sebe upozornil 
půlkař Vrzala (1:59,8!), ve sprintech Slováček 
a  Zoubek, v překážkách a trojskoku Janoušek, 

v hodech a vrzích Omachlík se Sasínem a doros-
tenec Pšurný, rekordman v hodu diskem.

Výraznými postavami 50., ale hlavně 60. i 70. 
let v atletické historii se stali Bečica, Jurek, Bilav-
čík, bratři Hájkové, Panáček, Adamec, Brázdová, 
Hrabal, Strakáč, Handl, Gajdošík, Červinka, Zaple-
tal, Hruška, Minařík, B. Brázdil, Jančařík, Polášek, 
Borůvka, Rabas, Foltýn, Musil, bratři Tichavští, 
Duda, bratři Kovačičovi, Zábranský, Řičica, Jur-
gová, Junášková, Švandová, Škrabalová a další. 
Na ně v 80. letech navázala skvělá generace atle-
tů. Za všechny jmenujme Krhovskou, Jurkovou, 
Maňáska, Šaňákovou, Běloška, Resslera, Suché-
ho, Klimenta, Judasovou, Háblovou, J. Brázdila, 
Kondače a Kondačovou. I díky významné pomo-
ci města a výstavbě moderního atletického are-
álu se dnes atletika dostává stále víc do popředí. 
V kolektivu prvoligových a druholigových atle-
tů a atletek (Sklenář, Stindl, Janíček, Chlachula, 
Hrabinec, Hadaš, Horák, Šik, Omelka, Blaha, 
Náplava, Kunovjánek, Brázdilová, Blahová, Ti-
chavská, Kolářová, Vondráček aj.) se objevují 
další výrazné talenty. Za všechny jmenujme 
J. Vávru, F. Běloška, V. Berkovou, L. Švabíkovou, 
J. Konečného, Zajíce, Argiria, Z. Klementovou 
a  I. Mazáčovou, halovou šampionku republiky 
v běhu na 60 m, která reprezentovala Českou 
republiku na ME, a jejího bratra Martina Mazá-
če, jehož nejlepším výkonem je 8. místo na MS 
17letých v běhu na 110 m překážek. V posled-
ních desti letech jsou to především L. Brázdilová, 
T. Brázdilová, E. Jelínek, K. Klišíková, Z. Stromšík, 
K. Vávrová, V. Kolářová, M. Kubíková, J. Kunt, 
J. Majerčák, N. Romanchenkov, M. Šimlovičová 
a B. Tomášková.  

Oddíl vešel do povědomí široké sportovní 
veřejnosti v celé České republice tradičním po-
řádáním Slováckého běhu, Slovácké hodinov-
ky, memoriálových závodů, Burčákových troj-
bojů, Čokoládové tretry či atletického čtyřboje 
mládeže, ale i republikovými šampionáty juni-
orů, veteránů a mezistátními lehkoatletickými 
utkáními.



K. Mitanová a J. Ondrigová reprezentují ZK na Olympiádě mládeže v Brně

Jakub Kunt  medailista na MČR  dorostu v trojskoku a výšce



Start Slováckého běhu na vzácných fotografi ích, rok 1942

rok 1944



Tradici zahájil domácí Slavík

Už dva roky po svém vzniku (1921) uspo-
řádal Atletik Club Slovácká Slavia premiérový 
běh městem. Vítězný domácí tandem vytrvalců 
Slavík – Řičica, který ukázal v cíli záda Pospí-
šilovi z brněnského Králova Pole, tak v rámci 
sportovních dnů Slovácké Slavie zahájil dlou-
holetou tradici této populární sportovní akce. 
Jen pro zajímavost, vítěz Josef Slavík, mj. výbor-
ný fotbalista, zvládl pětikilometrovou trať za 
16:30. František Řičica své druhé místo obhájil 
i napřesrok, když ho v silničním běhu na 8 km 
překonal pouze Brožek ze Slavie Praha.

Není bez zajímavosti, že atletický oddíl byl 
organizátorem šampionátu Čech a  Moravy 
v přespolním běhu v letech 1942 a  1944 za 
účasti více jak stovky závodníků a že město 
Uherské Hradiště se stalo pořadatelem mistrov-
ství Československa v přespolním běhu na po-
pulární trati Kunovským lesem i po osvobození, 
a to v roce 1950.

Novodobá historie dnešního Slováckého 
běhu se začala psát v roce 1958, tehdy ještě pod 
názvem Slovácký silniční běh o cenu národního 
podniku Let, později Slovácký přespolní běh 
o pohár SPP Kunovic. Délka i místo závodu se 
častokrát měnily. Běhalo se Kunovským lesem až 
k závodu Let Kunovice a zpět podél řeky Mora-
vy k železničnímu mostu a odtud přes sídliště 
Mojmír do cíle na náměstí. Závodníci několi-
krát startovali i z atletické dráhy fotbalového 
stadionu a absolvovali svůj závod v přilehlých 
Smetanových sadech a  blízkém okolí, když 
byli politickými orgány v roce 1982 z „objek-
tivních“ důvodů vytlačeni z městského cent-
ra. To když pořadatelé opomněli na plakátech 
zdůraznit, že běh se koná na počest VŘSR. 
V roce 1994 se však v pořadí již 37. ročník Slo-
váckého běhu naposledy uskutečnil v pro-
storách stadionu FC T. I. C. a přilehlého parku 
a od roku 1995 se defi nitivně vrátil do cent-
ra města s místem startu a cíle u Domu knihy 
Portal. Jeho majitel pan Janoušek tehdy přispěl 
podstatnou měrou ke zdárnému průběhu celé 

akce poskytnutím potřebného technického zá-
zemí. Obnovený závod proběhl pod patronací 
starosty města ing. Ladislava Šupky, jenž předal 
ceny nejlepším v hlavních kategoriích. Meziná-
rodní Slovácký běh se stal součástí Českého bě-
žeckého poháru a jeho trať se ustálila na 10 km. 
Traťový rekord 28:42,0 drží Ali Ezayedi z Libye, 
vítěz 41. ročníku v roce 1998.

Vrcholem Slováckého běhu je vždy „lidový 
nesoutěžní běh“ pod heslem Běháme pro zdra-
ví s VZP, který vede přes obě hradišťská náměs-
tí. V roce 1997 se ho zúčastnilo rekordních 591 
účastníků!

původní plakát Slováckého běhu, 1947

rok 1947



11. ročník Slováckého běhu - propozice rok 1968



Propozice z roku 1997 - 2007 (40. a 50 ročník Slováckého běhu)



rok 1944

start před poštou



rok 1947

Rok 1973 rok 1983 M. Raštica



Propozice Slováckého běhu z roku 1960

Závodníci z Hradiště na stupních vítězů 10. ročník, číslo 82 – vítěz Petr Mazour



1958 – Miroslav Jurek, Spartak Brno ZJŠ
1959 – JaroslavBohatý, Dukla Praha
1960 – Miroslav Jurek, Spartak UH
1961 –  Tomáš Salinger, Dukla Praha
1962 – Miroslav Jurek, Spartak UH
1963 – Jaroslav Peter, Spartak Brno ZJŠ
1964 – Bohdan Műller, Slavia VŠ Praha
1965 – Jaroslav Peter, Spartak Brno ZJŠ
1966 – Václav Mládek, SCHZ Lovosice 
1967 – Petr Mazour, Spartak Brno ZJŠ
1968 – Václav Mládek, RH Praha
1969 – Heinz Keminger, Admira Energie Vídeň, Rakousko
1970 – Vladimír Vacík, Slavia Praha 
1971 – Peter Sucháň, Dukla Banská Bystrica
1972 – Pavel Pěnkava, Rudá hvězda Praha
1973 – Jaroslav Vítek, TJ Gottwaldov
1974 – Šrot, Slavia Praha
1975 – Zdeněk Zbranek  ZVL Považská Bystrica
1976 – Jiří Kaňa, Lokomotiva Břeclav
1977 – Petr Klimeš, TJ Gottwaldov
1978 – Jozef Machálek, ZVL Skalica
1979 – František Bartoš, VŽKG Ostrava
1980 – Jozef Machálek, ZVL Skalica 
1981 – Antonín Kopecký, Lokomotiva Břeclav
1982 – Antonín Kopecký, Lokomotiva Břeclav
1983 – Jiří Kolbaba, Zbrojovka Brno
1984 – Miroslav Zoubek, Zbrojovka Brno
1985 – Lubomír Jenyš, Univerzita Olomouc
 Iva Jurková, AC Slovácká Slavia
1986 – Jiří Kolbaba, Zbrojovka Brno
1987 – Petr Bukovjan, Jiskra Otrokovice
1988 – Petr Bukovjan, Jiskra Otrokovice
1989 – Miroslav Šiška, TJ Gottwaldov
 Iva Jurková, VŠ Praha
1990 – Petr Bukovjan, Jiskra Otrokovice
1991 – Radek Cingálek, Technika Brno
 Radka Trnková, Jiskra Otrokovice
1992 – Michal Nejedlý, SSK Vítkovice
 Radka Trnková, Jiskra Otrokovice
1993 – Radek Cingálek, Technika Brno 
 Iva Jurková, AC Slovácká Slavia
1994 – Petr Bětík, Pozlovice
 Iva Jurková, AC Slovácká Slavia

1995 – Lubomír Tesáček, Dukla Praha
 Radka Trnková, Jiskra Otrokovice
1996 – Róbert Šádek, Slavia UK Bratislava
  Iva Jurková, AC Slovácká Slavia
1997– Jiří Hnilička, Sokol SŠ České Budějovice
 Petra Drajzajtlová, AK Milo Olomouc
1998 – Ali Ezayedi, LibyeJana Kučeríková, BK Hope Moldava
1999 – Michael Nejedlý, Kablo Kladno
 Petra Drajzajtlová, Puma Team ČR Olomouc
2000 – Pavel Faschingbauer, Dukla Praha
 Jana Klimešová, USK Praha
2001 – Tomáš Krutský, AC Slovan Liberec
 Petra Drajzajtlová, Puma Team ČR – Olomouc
2002 – Miroslav Vanko, Dukla Banská Bystrica
 Jana Biolková, Vítkovice 
2003 – Miroslav Vanko, TJ Obal servis Košice
 Petra Kamínková, Puma Team ČR – Olomouc 
2004 – Róbert Štefko, AK Kroměříž
 Petra Kamínková, Puma Team ČR – Olomouc
2005 – Rafael Wojczik, Polsko
 Jana Klimešová,USK Praha
2006 – Miroslav Vanko, TJ Obal servis Košice
 Jana Klimešová, USK Praha
2007 – Jonathan Koilgei, Keňa
 Jana Klimešová, USK Praha
2008 –  Jan Kreisiger, AK Kroměříž Olga Ochal, Polsko
2009 –  Kimurgor Kimutai - Keňa
 Berešová Katarína - Obal Servis Košice
2010 –  Tóth Lászlo - Maďarsko
  Berešová Katarína - Slovensko
2011 – Elisccha Kiprotic Sawe - Keňa
 Kamínková Petra - AK Olomouc
2012 – Elisccha Kiprotic Sawe - Keňa
 Berešová Katarína - Obal Servis Košice
2013 – Lagat Julius - Keňa
 Berešová Katarína - TJ Obal Servis Košice
2014 – Jerono  Peris, Benedek Team - Keňa 
 Kiptun Hillary Maiyo, Benedek  Team - Keňa
2015 – Kembui Henri - Keňa
 Eishaw Niguse Senbeta - Etiopie
2016 – Mwangi Joel Maina - Benedek Team Keňa
 Chepleting Betty - Benedek Team Keňa
 

Vítězové jednotlivých ročníků

Slováckého běhu



rok 1995 rok 2006

rok 1995 v rok 2006

rok 1974 rok 2007

rok 2008 rok 2014



Ohlédnutí za uplynulými ročniky

Tradičně s podzimem se uskutečnil 41. roč-

ník Slováckého běhu, jenž byl opět zařazen do 
prestižní série Českého poháru a jehož se zú-
častnila víc než pětistovka aktivních účastníků. 
Spokojení diváci mohli přihlížet téměř kom-
pletní běžecké špičce české reprezentace, ale 
i  výbornému mezinárodnímu obsazení. A právě 
suverénním vítězem elitní kategorie se stal Ali 
Ezayedi z Lybie, jehož běh byl doslova lahůdkou 
pro milovníky a znalce běžecké ladnosti. I v ka-
tegorii žen kralovala běžkyně ze zahraničí, slo-
venská reprezentantka Jana Kučeríková. V mlad-
ších kategoriích se blýskly domácí závodníce: 
Veronika Berková v předžákovské kategorii a M. 
Vávrová mezi mladšími žákyněmi. Také 43. roč-

ník si udržel vysokou sportovní úroveň a potěšil 
velkou účastí žactva.Vítězství si na své konto při-
psal Michael Nejedlý, český reprezentant v běhu 
na 3 km překážek, který v cíli ukázal překvapivě 
záda  Antoněnkovi z Ukrajiny, čerstvému vítězi 
Běchovic, Andreji Danilovovi, vítězi loňského 
běžeckého poháru, a Bulharu Čotovovi. Před 
zmíněnou zahraniční trojici se skvělým závěrem 
dostal Vladimír Vašek. V ženách potvrdila vítěz-
stvím svou skvělou formu Petra Drajzajtlová, 
reprezentantka ČR.Vedle perfektní organizace 
stojí za pochvalu také odborně fundovaný mo-
derátor Jan Rydlo. Krásný sluneční den přivítal 
aktéry 44. ročníku Slováckého běhu, na jehož 
startovací listině se objevila tisícovka běžců v 15 
kategoriích. Vítězství Tomáše Krutského, mistra 
republiky na 5000 metrů, nebylo až tak velkým 
překvapením, i když obhájce loňského prven-
ství Pavla Faschingbauera přespurtoval až v dra-
matickém fi niši. Oba dosáhli druhého a třetího 
nejlepšího času v novodobé historii Slováckého 
běhu. Bronz bral Lybiec Ali Ezayedi, držitel traťo-
vého rekordu z minulého ročníku. V kategorii 
žen opět potvrdila svou suverenitu Petra Drajza-
jtlová (Olomouc), druhá skončila Jana Klimešová 
z Prahy a třetí úspěšná česká triatlonistka Lenka 
Hanušová z Nového Města nad Metují. Domácí 
klubové barvy hájili nejlépe vítězná Lenka Švá-

bíková a stříbrný Jan Vávra. Potěšila i Klára Jar-
ská třetí příčkou v kategorii mladších žákyň. Šest 
stovek účastníků lidového nesoutěžního běhu 
pod heslem „Běháme pro zdraví s VZP ČR“ přive-
dl do cíle jako první domácí Marek Raštica. Vav-
řínový věnec pro vítěze následujícího ročníku 
Slováckého běhu se stal kořistí Miroslava Vanka 
z Banské Bystrice, druhý skončil Pavel Faschin-
gbauer z USK Praha. V kategorii žen vystoupila 
na stupeň nejvyšší Jana Bioloková z Vítkovic, za 
ní skončila Alena Močáriová z Banské Bystrice. 
Jan Vávra ze Slovácké Slavie zvítězil v kategorii 
mílařů, stejného úspěchu dosáhla také doros-
tenka Eva Čerešňáková a Veronika Berková mezi 
staršími žákyněmi (obě ze stejného oddílu). Še-

stačtyřicátému pokračování Slováckého běhu 
tentokrát přálo počasí na výbornou a přineslo 
následující výsledky: v elitní kategorii mužů-vy-
trvalců v běhu na 10 km obhájil loňské vítězství 
Miroslav Vanko z Košic časem 29:21, stříbrnou 
medaili bral Lybijec Ali Ezayedi a bronz vítkovic-
ký David Gerych. V ženách se z výhry na 5 km 
radovala Petra Kamínková (16:18). Domácí běžci 
jen paběrkovali, první místo vybojoval pouze 
Květoslav Hönig v kategorii minižáků. Čtyřicá-

tý sedmý ročník Slováckého běhu provázelo 
sychravé říjnové počasí, které se podepsalo 
i na průměrných časech. V hlavní soutěži běhu 
mužů na 10 km zvítězil olympionik Róbert Štef-
ko z AK Kroměříž před Janem Bláhou z Českých 
Budějovic a Davidem Gerychem z Vítkovic. Mezi 
ženami v běhu na 5 km byla nejrychlejší opět 
Petra Kamínková z PUMA Teamu Olomouc, 
mezi mílaři se nejlépe vedlo vítěznému Petru 
Mikulenkovi z Frýdku-Místku, spokojenost za-
vládla i v domácí Slovácké Slavii, pro niž v téže 
kategorii vybojoval druhou příčku Jakub Ja-
níček. Následující rok a v historii již 48. ročník 
přivítalo naopak nádherné podzimní počasí. 
Jediným uherskohradišťským vítězem v katego-
rii předžákyň se stala Lucie Koudelová z AC Slo-
vácká Slavia, v ostatních 16 kategoriích vítězili 
přespolní borci. V hlavním závodě ELITA polský 



zástupce Rafael Wojczik (29:17,0) před Róber-
tem Štefkem z AK Kroměříž a třetím Miroslavem 
Vankem z Košic.

Téměř pětistovka závodníků se po-stavila 
v neděli 8. října 2006 na trať 49. ročníku Slovác-
kého běhu, jehož tradičním pořadatelem je AC 
Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Tato popu-
lární sportovní akce se uskutečnila za ideálního 
atletického počasí a přilákala oproti předchozí-
mu ročníku podstatně více startujících, zejména 
v nejmladších kategoriích.

V hlavní kategorii mužů – vytrvalců byl 
v  sedmnáctičlenném poli nejrychlejší Miroslav 
Vanko z TJ Obal Servis Košice, jenž se z vítězství 
radoval už v roce 2002 a 2003. Tento sympatický 
suverén závodu nechal za svými zády druhého 
Róberta Štefka z AK Kroměříž o půl minuty, třetí 
Artur Blasiňski z Polska na něj ztrácel celou mi-
nutu.

Útok na běžecký rekord mladého Libyjce 
Ali Ezaydeiho, jemuž v roce 1998 v cíli naměřili 
dosud nepřekonaných 28:43, zůstal nepokořen. 
Snaha vítězného Miroslava Vanka byla od prv-
ních kroků odsouzena k nezdaru. Nepomohl 

ani risk se zběsile nasazeným tempem. Důvod? 
Pořadatelé bě-hu kvůli stavebním úpravám na 
jedné z ulic protáhli trasu každého z osmi kol

o více než sto metrů a namísto deseti ki-
lometrů čekalo běžce rázem jedenáct. I tak je 
jeho čas 32:00 víc jak slušný. „Čas nebyl vůbec 
směrodatný, na delších okruzích bylo nemožné 
půlhodinovou hranici pokořit,“ řekl spokojený 
Vanko. Mám to tady rád. Běžel jsem v Hradišti 
počtvrté a z toho třikrát jsem vyhrál. Líbí se mi-
tady,“ dodal s úsměvem. „Miro běžel svižně, až se 
mi zdálo, že to nemůže vydržet až do konce. Ale 
zvládl to, potvrdil formu,“ uznal porážku Štefko. 
S Vankem se snažil držet krok jen Blasiňski. „Pře-
pálil to a pak na to doplatil. Musel hodně zpo-
malit,“ podotkl Štefko, který se tak přes Poláka 
přehnal asi tři kilometry před cílem.

České jméno na stupních vítězů diváci tento-
krát stejně jako v roce 2005 hledali marně. Až za 
nejlepším běžeckým trojlístkem dvou Slováků 
a Poláka skončil vítkovický Martin Kotouč.

V elitní ženské kategorii zvítězila na polovič-
ní trati Jana Klimešová z USK Praha v čase 18:42, 
stříbrnou příčku obsadila Jana Ammerová z AK 

konečně v cíly



Hodonín a bronz získala Jana Feilhauerová z AC 
Sparta Praha.

V lidovém nesoutěžním běhu, který se bě-
žel na 2 km, se představilo 260 běžců, přičemž 
pořadatelé přichystali pro každého tričko, 
čelenku a občerstvení. „Vypsali jsme i soutěž 
o nejpočetnější družstvo, kterou vyhrála se svý-
mi osmačtyřiceti účastníky Základní škola Hut-
ník z Veselí nad Moravou, před pětadvacetičlen-
nou rodinou Skácelových a jedenácti účastníky 
Dětského domova z Uherského Ostrohu,“ uvedl 
ředitel závodu Květoslav Tichavský, který zářil 
nad úrovní samotného závodu i počasím. 

Keňan Jonathan Koilgei (28:58) a zkušená 
Jana Klimešová (17:47) z USK Praha vyhráli hlav-
ní kategorie jubilejního 50. ročníku silničního 
běhu v Uh. Hradišti. Druhý skončil Vanko a třetí 
Wojczik z Polska. V desetikilometrovém závodě 
mužů byl nejlepším z českých běžců na 5. mís-
tě dvacetiletý Milan Kocourek. V 52. ročníku 
Slováckého běhu vystoupali v hlavní kategorii 
na stupínek nejvyšší zástupci tradiční běžecké 
velmoci z Keni – vítězný Kimurgor Kimutai (čas 
30:09) a druhý Chepkwony Mores (30:13, za nimi 
na třetí příčce skončil Milan Kocourek z  ARC 
Brno (30:35). V hlavní kategorii žen na 5000 m 
si vítězný vavřínový věnec odnesla slovenská 
běžkyně Katarína Verešová z Obalu Servis Ko-
šice (17:22), druhá doběhla Szabó Tünde z Keni 
a třetí Jana Kadlecová z Hodonína. V hlavním 
závodě na 10 km 55. ročníku Slováckého běhu 
zvítězil v novém traťovém rekordu 28:34 Lászlo 
Tóth z Benedek Teamu, když si v závěru pohrál 
s oběma keňskými běžci. Na druhém místě do-
běhl Robert Wambna (28:38) a na třetím Ben 
Cheboi (28:39). Mezi ženami dominovala na 
poloviční trati slovenská závodnice Katarína Be-
rešová (Obal Servis Košice), která časem 15:56 
zcela lehce zdolala obě Maďarky z Benedek Te-
amu, druhou Zitu Kacser (17:58) a třetí Tunde 
Syabo (18:24). V pořadí 57. ročník patřil už po-
čtvrté Keňanům. Suverénním vítězem způso-
bem start - cíl se stal keňský běžec Maiyo Hillary 
Kiptun z maďarského Benedek Teamu (29:22) , 

který tak navázal na loňské vítězství svého kra-
jana Lagata. Druhý doběhl Keňan Silas Kipromo 
a na třetím místě Ukrajinec Volodymyr Iurchik. 
V ženách se z výhry radovala Peris Jerono 
z Keni, za ní skončila Katarína Berešová z Košic. 
Z domácích borců byl nejlepší Jakub Janíček, 
který časem 34:48 uzavíral elitní desítku. Ná-
sledující 58. ročník byl poněkud zvláštní tím, 
že se stal derniérou Českého běžeckého pohá-
ru, který v roce 2015 uzavřel svou dvacetiletou 
historii. Mohl přinést zajímavé fi nále, pořadí na 
prvních bylo jasné jen v hlavní kategorii mužů 
a v juniorských kategoriích. Nezájem běžců, na 
které již několik let nečekaly žádné zajímavé 
fi nanční prémie, jenom potvrdil, že vzájemná 
konfrontace již netáhne a kvalitní věcné ceny 
asi teprv ne. A tak soutěž, jež 20 let objektiv-
ně vyjadřovala dění mezi českými vytrvalci, 
v  rámci 58. ročníku Slováckého běhu udělala 
za pohárem  defi nitivní tečku. Na stupínky nej-
vyšší vystoupili Henry Kemboi (30:39) a James 
Emuria (31:14) z Keni, na třetí stupínek pomy-
slné „bedny“ vystoupil Lukáš Olejníček z USK 
Uni Brno (31:40). V ženské kategorii si prvenství 
na své konto připsala Emishaw Niguse Senbeta 
z Etiopie (18:25), za ní skončila Rumunka Elena 
Daniela Cirlen (19:09) a  Michaela Zálešáková 
(20:06). 

Rovněž loňský, v pořadí už 59. díl Slovác-
kého běhu ovládli Keňané Maina Joel Mwan-
gi (29:58) a Betty Chepleting (17:05). Hlavní 
mužský závod sice odtáhl do jeho poloviny 
Ukrajinec Matvyichuk, pak však vítězný Keňan 
zrychlil tempo a na jeho drtivý nástup už nikdo 
až do cíle nedokázal zareagovat. V závodě žen 
se hned v úvodu všem soupeřkám vzdálilo duo 
Chepleting – Kácser z Maďarska, která nakonec 
krok s vítěznou Keňankou s přibývajícími kilo-
metry neudržela. Nejúspěšnějším regionálním 
reprezentantem v tradičním podzimním měst-
ském běhu na Slovácku byl Tomáš Blaha z AK 
Asicz Kroměříž, který bral za čas 32:52 pěkné 
páté místo. Domácí běžkyně Iva Burešová ob-
sadila osmou příčku (21:53).



V dosavadní půlstoleté historii Slováckého 
běhu se z dvojnásobného vítězství radovala 
hned šestice závodníků (Peter a Kolbaba ze 
Zbrojovky Brno, lovosický Mládek, Machálek ze 
Skalice, Nejedlý z Kladna a Kopecký z Břeclavi). 
Vítězný hattrick se však podařil pouze třem vy-
trvalcům. Domácímu Miroslavu Jurkovi, který 
vyhrál premiérový ročník v roce 1958, tenkrát 
ještě v dresu Spartaku Brno ZJŠ. Svůj triumf si 
pak už v dresu Spartaku Uh. Hradiště zopakoval 
v letech 1960 a 1962. Otrokovický Petr Buko-
vjan kraloval v letech 1987, 1988 a 1990.

Po dlouhé, čtyřicetileté pauze zahájil své 
vítězné tažení košický Miroslav Vanko (2002, 
2003, 2006), který se rozhodl skončit se závodní 

činnosti. Miroslava Jurka mohou dnes přízniv-
ci atletiky vídat už jen v roli startéra či diváka. 
Svá skvělá běžecká léta prožíval na přelo-
mu padesátých a šedesátých let, kdy se stal 
šestinásobným mistrem republiky v běhu 
na 5 kilometrů a držitelem čtyř čs. rekordů 
(3 km, 2 míle, 3 míle a 5 km).

Reprezentoval ve dvaadvaceti mezistátních 
utkáních, v roce 1960 se zúčastnil OH v Římě, 
třikrát zvítězil na mezinárodním silničním 
Běhu Rudého práva. Na jeho úspěchy navázala 
i dcera Iva, mj. trojnásobná halová mistryně ČR 
v běhu na 1500 metrů, vítězka prestižního běhu 
Běchovice – Praha (1990) i Slováckého běhu.

Nejčastěji kralovali Jurek, Bukovjan, 

Vanko, Kamínková a Jurková

Vítěz hlavního závodu v roce 1969 – Heinz Keminger z Admiri Vídeň, vlevo domácí Josef Janíček



Jak běžel čas...

Miroslav Jurek (s číslem 81), trojnásobný vítěz Sl. běhu

zleva pan Josef Janoušek a Květoslav Tichavský

40. ročník

19. ročník, vítěz Jiří Kaňa s putovním pohárem

39. ročník

40 ročník



41. ročník, vítěz Ali Ezayedi

41. ročník

41. ročník

41. ročník



44. ročník

46. ročník

45. ročník

47. ročník

43. ročník



48. ročník

49. ročník

51. ročník

53. ročník

55. ročník

54. ročník

55. ročník



58. ročník 58. ročník

59. ročník59. ročník



60. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU - SLOVÁCKÝ BĚH UHERSKÉ HRADIŠTĚ

generální sponzor

mediální sponzor

PARTNEŘI A SPONZOŘI BĚHU

partneři poháru


