
Ze statistiky silničního běhu Velká Morava 
 

Rekordy a NEJ. běhu VELKÁ MORAVA 1. – 44. ročník (do roku 2018) 
 

Hlavní závod – silnice 10 km: 
Absolutní rekord tratě 10 km 29:43  Vanko Miroslav  VSŽ Košice  2007 
Muži 40 – 49 let   30:54  Klimeš Pavel  Rentea Čejkovice 1998 
Muži 50 – 59 let   34:09  Kaňa Jiří   Kostice  1996 
Muži 60 - 65 let   36:55  Kaňa Jiří   AŠK Skalica 2005 
Muži 65 - 69 let   40:18  Varmuža Vladimír  BK Hodonín 2015 
Muži nad 70 let   43:24  Bašista Vincent  OÚ Demjata 2014 
Ženy     34:58  Volná Marie  Žel. Prostějov 2000 
Ženy 35 – 45 let   37:30  Janečková Dana  Adice Slovakia 2009 
Ženy nad 45 let   41:13  Martincová Ivana  MS Brno  2012 
Závodník z Mikulčic  32:58  Novák Vladimír  Mikulčice  1988 
 
Největší počet účastí na silnici   37     Varmuža Vladimír  v období 1977 - 2018 
Nejdelší nepřerušená série účastí 31 Varmuža Vladimír  v období 1987 - 2018 
Nejvíce vítězství v hl. kategorii    5  Machálek Jozef  v období 1975 - 1982 
                 5       Kučera Martin                 v období 2008 - 2018 
 
Nejvíce medailí v hl. kategorii   7     5-1-2      Kučera Martin               v období 2008- 2018 
                                                    7     2-4-1      Kučera Lukáš                v období 2010- 2018  
      6     3-0-3   Veselý Petr   v období 1989 - 2003 
                                                    6     0-3-3   Križák Ján    v období 1996 - 2004 
Nejvíce vítězství ve veteránech    12   Kaňa Jiří    v období 1984 - 2007 
Nejvíce medailí celkem - muži 20  12-5-3     Kaňa Jiří    v období 1975 - 2008 
                                       - ženy    4    3-0-1   Kvitová Renata   v období 1995 - 2004 
  

Největší počet závodníků na silnici  250      2015 
Největší počet mužů do 39 let     73      2017 
Největší počet mužů 40 – 49 let    54      2012 
Největší počet mužů 50 – 59 let    43      2008 
Největší počet mužů 60 a více     20      2017 
Největší počet mužů nad 65 let                       18                                                       2011 
Největší počet mužů nad 70 let                       12                                           2014 a 2017 
 
Největší počet žen na silnici                          55               2017 
Největší počet žen do 35  let                           20                                                       2014 
Největší počet žen nad 35 let                          25                                                       2018 
Největší počet žen nad 45 let                          22                                          2016 a 2018 
 
Závodníci  pod30 minut. Zatím je jich šest. Naposledy byl čas pod 30 min v roce 2007:  
29:43  Vanko Miroslav, 73,2007,                      29:57 Klimeš Petr, 58,1995 
29:45  Machálek Jozef, 48,1977                       29:57 Klimeš Pavel, 58,1995 
29:50 Eichenbaum Jozef, 48,1977             29:59 Čotov Ivan, 66,2001 
29:54 Muzulianik Zdeněk, 65,1987 
29:55 Danilov Andrej, 63,1998 
 



Vložené závody: 
Nejvíce startujících    354      2014 
Nejvíce vítězství        7 Trnková Radoslava v období 1985 - 1992 
          7    TancerováAnna              v období 2004 - 2011 
Nejvíce oddílových vítězství     89 Hodonín ( Slovan-Sigma-AK ) 
 

Největší počet všech závodníků v jednom ročníku       590            v roce  2015 
 

Ze statistiky silničního běhu Velká Morava„MIKULČANÉ“   
 

„Mikulčan“- ten co bydlí v Mikulčicích, ten, co je registrovaný ve sportovním oddíle  
TJ Mikulčice, ten, co se narodil v Mikulčicích a přišel závodit 
 

Nejvíce startujících v hlavním závodě    18          v roce 2017 
Nejlepší čas na 10 km               Novák Vladimír (1954)    32:58   v roce 1988 
Nejlepší žena na 10 km             Hubáčková Jana (1961)   43:35    v roce 1990 
Nejvíce účasti  na 10 km           Novák Vladimír                34 x     v období 1982 – 2018 
Nepřerušená série                      Novák Vladimír                23 x     v období 1996 - 2018             
Nejlepší „Mikulčan“ na 10 km  Novák Vladimír                19 x     v období 1982 - 2008 
 
Nejvíc startujících dětí a mládeže ve vložených závodech        70  v roce 2015 
Nejvíce vítězství ve vložených závodech  Dominik Bartoník    4 x 
 
Nejvíce medailí:  Bartoník Dominik (1998)   4 zlaté - 1 stříbrná – 0 bronzových  celkem   5     
          Lekavý David  (2008)         3    -       0      -         0                      celkem   3 
          ŠkojecJakub  (2000)            0    -       2      -         4                      celkem   6 
Celkem medailí pro mikulecké děti               17   -       18       -       31                    celkem  66 
 
Nejvíce startů na VM celkem  11   Stibůrek Radim   v období 1999 – 2017 
 
Nejdelší nepřerušená série účastí     8   Výmola Stanislav  v období 1998 – 2005 
Nepřerušená série                                    8   Škojec Jakub                    v období  2010 - 2017 
Nejvíce startů ve vložených závodech   
10   Bařina Zbyněk                  v období 2008 – 2018 
10   Matějíčková Julie             v období  2009 - 2018 
9   Výmola Tomáš          v období  2002 – 2011 
9   Bartoník Dominik              v období 2006 – 2013 
 

Zajímavosti a mezníky z historie běhu Velká Morava za čtyřicet tři ročníků 
Víte že: 
- první ročník se konal v sobotu 30. března 1974 a pořádal jej SSM Mikulčice. V prvním  
  ročníku se nám vzdálenost na vykopávky a zpět(9 km) zdála poněkud velká, tak jsme  
závodníky na vykopávky zavezli.  Svazarmovskou skříňovou V3S je vezl předseda MNV a  
Svazarmu Miroslav Bílík a tam odstartovali závod na 4,5 km. V hlavním závoděstartovalo  
5 závodníků. Prvním vítězem je Petr Mazour ze Zbrojovky Brno. 
- druhý ročník,  to byl již pořadatelem atletický oddíl Sokol Mikulčice ( založen 22.9.1974 ), 
jsme startovali na trati sportovní areál Břízky – vykopávky a zpět v délce 9 km.   
- na třetí ročník jsme trať natáhli na 10 km a to trvá do dneška. Od tohoto ročníku od roku 1976  
je sledován traťový rekord. Ten je v současné době 29:43 minut a drží jej Miroslav Vanko 



- od roku 1976, po zjištění, že nám někdo v noci zničil přípravu na závod, bylo rozhodnuto o  
ustavení „Úderné skupiny„ (UDS). Úkolem UDS bylo zahájit práce na přípravě v den závodu  
s nástupem v 6.30 hodin. Členství v UDS je bráno jako čestné.  
- ve čtvrtém ročníku v roce 1977to bylotřetí vítězství Jozefa Machálka v řaděa my jsme se  
museli rozloučit s putovním pohárem.  
- pátý ročník byl slavnostní. Zahájení závodů a ceny nejlepším mužům předával akademik Josef  
Poulík z československé akademie věd adr. Zděněk Klanica vedoucí archeologického 
výzkumu na vykopávkách.  
- šestý ročník byl tehdy ještě vyjímečněbyl start a cíl na návsi u MNV (obecní úřad). Fotbalové 
hřiště bylo předěláváno na travnaté, a proto zde nebyl bezpečný prostor pro tak velkou akci.  
Vítěznou štafetu Skaličanů převzal Zdeněk Zalubil. Při dekorování mu upadlo víko z poháru a  
rozbilo se. Poprvé byl vyvěšen náš nový transparent START – CÍL s nápisem Velká Morava.  
- týden před konáním 7. ročníku v roce 1980 jsme provedli přeměření tratě silnice 10 km.  
Komise ve složení Jan Bělohoubek, Jaroslav Koneček, Jaroslav Bělohoubek, Stanislav  
Dřevěný, Petr Bělohoubek, Josef Koneček a Zdeněk Pavka prošla s 50 metrovým pásmem na  
vykopávky a zpět a provedla měření včetně sestavení plánu tratě po 100 m. Bylo to za účelem  
vyvrácení stálých připomínek k délce tratě a k časům na ni dosahovaných. Bylo nataženo  
telefonní spojení mezi hřištěm a MNV, a tak byl komentář na hřišti slyšet i v místním rozhlase. 
  ne všem občanům se to líbilo. 
- v roce 1982jasná obloha, 10 C a jižní vítr doprovodil Jozefa Machálka k pátému vítězství 
v čase 30:08 a k jeho rozloučení se sportovní kariérou v ČSSR. Byl zaveden letní čas a to  
nezvládli nejen závodníci, ale i někteří pořadatelé. Došli pozdě. Na fotbalovém hřišti se začalo  
pracovat. Hospodář TJ Jaroslav Koneček vyháněl buldozer z tratě pět minut před startem 
  mládeže. Vložené závody se běžely v hlubokém měkkém hliněném koridoru.  
Naše propozice na IX. ročník (1982) byly otištěny jako vzorové v celostátní brožurce pro 
 pořadatele běžeckýchzávodů.  
- dvanáctý ročník – 1985.  Teplé počasí, 15 stupňů, jihozápadní vítr. Diplomy se předávaly bez  
kabátů a čepic. Teplo působilo i na skupinu závodníků od Brna, kteří vysíleni podcenili alkohol  
a v bujaré náladě zastavili vlak u lužického nádraží.  
- rok 1994– po dvaceti letech odstoupil z funkce ředitele závodů  Jan Bělohoubek. Cítil se 
 unaven, hlavně získáváním financí na závody, nekonečným jednání s podnikateli. Nikdo však o 
tuto funkci neměl zájem, nikdo se o nic nestaral a tak se závody neuskutečnily. Poslední 
 březnovou neděli se sešel bývalý ředitel závodů v pohostinství Na hřišti s jeho šéfem   
Vladimírem Tománkem, který byl v roce 1974  předsedou SSM, pod jehož záštitou závody 
začínaly. Byly vzpomenuty i věty z roku 1974: Laďa – SSM bude a na Velkou Moravu si nikdo  
nevzpomene. Jan – Já myslím, že tobude obráceně. Velká Morava bude, ale SSM již nebude.  
- po roce odmlky byl dvacátý první ročník v roce 1995. Na ředitele závodů atletický oddíl  
dosadil Martina Bělohoubka,  
- dvacátý druhý ročník – 1996. V pojizdné buňce byl instalován školní počítač na zpracování  
výsledků a obsluhovali jej učitelé ZŠ Mikulčice Mgr. Fialová a Mgr. Taptič a člen atletického  
oddílu Jaroslav Bělohoubek ml.  
- tento rok se stala snad největší ostuda VM. Pro neoběhnutí otočky na vykopávkách byl  
diskvalifikován z prvního místa Andrej Danilov z Ukrajiny. Kdo udělal chybu, necháme 
 dějinám. V propozicích na závod poprvé použit znak běhu VM složený ze symbolů z doby  
Velké Moravy.  
 
- dvacátý čtvrtý ročník – 1998. Dvacet tři roků trvala výchova rozhodčích z Mikulčic. První  
  ročník, kdy byl organizační výbor složen pouze z domácích funkcionářů.   
- dvacátý pátý ročník – 1999.  Poprvé byl nasazen počítač OAS pro zpracování výsledků běhů 



GRAND PRIX pod vedením Pavla Bíle.
- dvacátý osmý ročník – 2002. Do organizačního výboru pronikají ženy. Nová ředitelka závodů 
Magda Husárová, mimo jiné i předsedkyně atletického oddílu
Bělohoubek, Jaroslav Koneček a Jaroslav Bělohoubek 
- po letech byl uspořádánběh  Malá Morava, zároveň jako Přebor Mikulčic v
- třicátý ročník – 2004.Organizace a průběh dobrý, i když příprava byla ztížena souběžnou 
přípravou slavnostního zasedání při příležitosti oslavy 30 ročníků silničního běhu Velká 
Morava. Mezi hosty byli členové Českého klubu olympioniků v
Danou Zátopkovou.  
- třicátý třetí ročník – 2007. V tomto roce jsme přešli na digitální zpracování fotografií a tak po 
32 letech přestal ve funkci oficiálního fotografa pracovat pan Svatopluk Rutar. Ukázkou jeho
dobré práce jsou fotky v kronikách všech ročníků
fotografie VM se již večer v den konání závodů objevily na běžeckých internetových 
stránkách.  
-  na začátku přípravy 34. ročníku v 
   na návsi obce. Dlouho trvalo, než tato myšlenka zvítězila. Odměnou mladým 
   pořadatelům, kteří vše připravili, byl sportovní podnik, který byl zase hodnocen jako nejlepší 
   závod Grand Prix 2008 velmi dobrý závod (předtím v
 - sekretář Jan Bělohoubek vydal po vzoru knihy Běchovice rozšířenou 
VM“. Na 35 stránkách shromáždil nespočet údajů běhu. 
- v roce 2012 byly v delegaci Českého klubu olympioniků v
   sportovkyně historie československé historie 
- čtyřicátý první ročník – 2015. Po čtyřiceti letech nebylo v
   Morava jméno Jan Bělohoubek. Ten pomalu odcházel do funkcionářského důchodu. 
- čtyřicátý druhý ročník -2016 V tomto roce vstoupilo mezi sponzory vinařství Dvořáček LTM 
  z Mikulčic. Každý závodník na trati 10 km si odnesl sedmičku dobrého vína. 
 
Mikulčice 7. 4. 2018 
Zpracoval: Jan Bělohoubek 
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