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Skúsený Gyula Tóth (č. 14) v čele vedúcej skupiny 
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Víťazný vavrín z Košíc pre maďarského olympionika 

V októbri 1971, šesť týždňov po majstrovstvách Európy v Helsinkách sa organizátori 
snažili dostať do Košíc čo možno najkvalitnejšiu konkurenciu. Už vtedy sa ukazovalo, že 
pravidelné augustové kontinentálne a neskôr i svetové šampionáty, dopĺňané každé štyri 
roky olympiádou, sa stávajú výraznou prekážkou v snahe dostať na štart v Košiciach tých 
najlepších. 

O to viac, že aj záplava nových silných mestských maratónov naberala postupne na 
intenzite. A tak sa v Košiciach v poli pretekárov v roku 1971 zákonite objavili i mená 
bežcov bez väčších skúseností, no ako sa neskôr ukázalo, so zaujímavou budúcnosťou. 

Takým bol i sotva 20 ročný Hans-Joachim Truppel, ktorý sa pri premiére na MMM 
napokon iba tesne dostal pod hranicu 2:30 avšak neskôr patril medzi popredných bežcov 
starého kontinentu. Hovorí o tom aj fakt, že to dotiahol až k osobnému rekordu 2:11:56 a 
zaujímavým priečkam na neskorších šampionátoch. 

Tón pretekom v Košiciach tak v roku 1971 udávali ešte tí starší. Vysoké tempo, ktoré na 5. 
km po prepočítaní signalizovalo výsledný čas pod 2:14, sa podujalo udržiavať až 23 
bežcov i keď sa dalo čakať, že skupina sa postupne rozpadne. 



Na 15. km to na čele skúšal dokonca i už spomínaný mladučký Truppel, no sily si zjavne 
najlepšie rozložil jeden z najskúsenejších. Bol ním maďarský šampión Gyula Tóth, ktorý si 
tak po roku 1966, teraz ako 34 ročný, napokon pripísal i druhé víťazstvo v Košiciach. 
Popri jeho dvoch štartoch na olympiádach v Mexiku a Mníchove i desiatom mieste na už 
zmienenom európskom šampionáte v Helsinkách sa práve víťazstvá na MMM radia k 
najvýraznejším medzníkom v jeho kariére. 

Z vtedy domácich bežcov na najvyššiu, celkovo 12. priečku, dosiahol Václav Mládek, 
štartujúci za klub Secheza Lovosice. Ak sa pustíte do hľadania Košičanov, tým sa veru v 
roku 1971 príliš nedarilo. V štartovej listine ich bolo napokon iba zopár, a tak česť na 72. 
mieste zachraňoval Vincent Juhás, ktorý sa svojim cieľovým časom prehupol o 12 
sekúnd nad hranicu troch hodín. Skončil takmer na chvoste, keď z celkového počtu 99 
štartujúcich bežcov sa ich do cieľa dostalo napokon 85. 

VÝSLEDKY 
Medzinárodný maratón mieru, 3. október 1971 
 
Muži 

1. Gyula Tóth HUN 2:21:43,6 

2. Kalle Hakkarainen FIN 2:22:04,4 

3. Desmond McGann IRL 2:22:59,8 

 


