
  

KAPITOLA TRETIA 
 

PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ 

ČO SA UDIALO NA MMM PRED 70 ROKMI 

  

Bolo tesne po vojne, no maratón v Košiciach už opäť naberal dych, veď v roku 1946 a 1947 
sa stal, na dnešné pomery tak trochu paradoxne, “najmasovejším” maratónom na svete, 
keď do cieľa dobehlo 74 resp. 75 bežcov. 
 
Rok 1948 bol rokom olympijským, no obavy, že hry v Londýne prinesú problémy so zaistením 
kvalitného štartového poľa sa napokon nepotvrdili. Dnes už nevedno prečo sa v Londýne 
nepredstavil Švéd Gösta Leandersson. Pre Košice to však bolo len dobre. 
 
Jeho forma kulminovala práve na jeseň, keď si 5. septembra pripísal v Karlskoge výborný čas 
2:31:12 čo mu v koncoročnom bilancovaní vynieslo napokon druhú priečku vo svetových 
tabuľkách. Do Košíc tak prišiel ako jasný favorit a tejto povesti neostal 28. októbra 1948 nič 
dlžný. Už na 15. kilometri bol v konkurencii 97 pretekárov z 13 krajín jasne na čele a na 25. a 
30. km dokonca atakoval traťový rekord olympijského víťaza Argentínčana Juana Carlosa 
Zabalu. Ten napokon odolal, no temer dvojminútový náskok v cieli pred druhým Nórom 
Johnom Systadom svedčí o skutočne presvedčivom prvenstve. Hegemóniu severanov, ktorá 
bola inak v Košiciach typická pre celé povojnové obdobie, potvrdil i bronz Fína Paava Laineho. 



O trpezlivosti organizátorov v onom roku 1948 svedčí aj fakt, že na posledného pretekára v 
cieli čakali až do momentu, keď sa na stopkách objavil čas 5:24:35,8. Patril Josefovi Lehečkovi 
z českého Písku. 
 
Kariéru Leanderssona mohli jeho súputníci sledovať i naďalej, veď už o rok vyhral i maratón v 
Bostone a v roku 1950 si pripísal druhý triumf v Košiciach, keď už Zabalov rekord 
časom 2:31:20 jasne prekonal. Úspechy žal i na majstrovstvách Európy. V roku 1946 dobehol 
na 5. mieste a o štyri roky neskôr v Bruseli mu patrila 4. priečka. 
 
Gösta Leandersson, u ktorého si 22. apríla 2018 pripomíname nedožité 100. narodeniny, je 
spolu s Belgičanom Aurèlom Vandendriesschem jediným atlétom, ktorému sa podarilo vyhrať 
v Košiciach aj v Bostone. Právom mu tak bude v roku 2018 venovaná osobitá pozornosť i v 
projekte Po stopách maratónskych legiend. 
 
VÝSLEDKY 

Medzinárodný maratón slobody, 28. október 1948 
Muži 

1.  Gösta Leandersson SWE 2:34:46,4 

2. John Systad NOR 2:36:43,0 

3. Paavo Laine FIN 2:38:19,0 

 

 


