
    

 

 

  

Jozef Machálek 

 

 

 Vyrůstal na stadionu , kde otec František pracoval jako správce stadionu a bydleli přímo na 

stadionu v domovnickém bytě, kde dnes máme v dnešní době  prostory klubu. Jeho životem 

byl fotbal. P. Machálek byl trenérem a Jozefovi předával zkušenosti.  Jozef se  s míčem 

doslova mazlil. I později, když byl na reprezentačních soustředěních jako atlet dokázal 

s míčem žonglovat  doslova zázračně.  V tu pamětnou neděli se poctivě připravoval na zápas 

a těšil se na spluhráče , že se pokusí přispět svým výkonem k vítězství fotbalového družstva 

Skalice.  Na své překvapení  všek zustal sedět na lavici náhradníku a v zápasu se míče 

nedotknul. . Tato událost jak později Jozef spomínal rozhodla. Chodit na treninky a nehrát 

zápasy v něm upevnilo myšlenku, že se začne více věnovat atletice . 

  Již delší dobu za ním chodil R. Roučka a přemlouval ho na atletickou dráhu.  Jozefovi se 

podařilo zvítězit na místních závodech a jeho běh byl  uvolněný a rychlý. Roučka v něm viděl 

velký běžecký talent.  A nemílil se. V  začátcích se začal věnovat mílařským disciplinám 

a běhu na 800m a 1500m kde v roce 1973 byl na halovém přeboru ČSSR druhý . Jeho 

přípravu přerušila základní vojenská služba. Sloužil u výsadkářu v Prostějově, kde se setkal 

i s budoucím soupeřem a kolegou v reprezentaci J. Kaňou z Kostic.  

  Po návratu z vojenčiny začal pracovat v ZVL a naplno se věnoval treninku. Patřil 

k popředním mílařum na slovensku. Zlom nastal koncem 70. Let  kdy se Jozef začal věnovat 

maratonu.  Prvním maratoncem ve Skalici byl P. Buchta a po dohodě s trenérem se Jozef 

snažil nominovat na maraton na mistrovství Evropy v Praze v roce 1978.  Treninku podřídil 

vše a podmínky mu vytvořili i v zaměstnání. Podobně jako v té době skalický hokejisti i Jozef 

měl refundovanou pracovní dobu.  Trenoval  denně třikrát.  Naběhal spostu kilometru . 

Nominační maraton byl v Praze. Jozef nastupoval na start jako Slovenský rekordman kdy se 

mu podařilo na maratonu z Brezna do Banské Bystrice překonat letitý slovenský rekord a jako 

první Slovák běžel pod 2 hod a 20 min.  

  Ze závodu měl obavy začal opatrně, rvních 5 km za 19 min a postupně zrychloval 

a předbíhal jednoho soupeře za druhým. To mu však stačilo pouze na místo náhradníka za 5. 

místo z reprezentantu Československa v čase 2:19:56 hod, celkově 16. místo. Výbornou 

výkonnost potvrdil i v závěru roku 7. místem na MMM Košice, které mu vyneslo titul 

vicemistra Československa v maratonu,  . 

Vytyčil si další cíl, účast na Olympiáde v Moskvě v roce 1980.  Opět se poctivě připravoval 

a v podstatě mimo atletiku pro něj neexistovalo nic dalšího. Sezonu 1979 začal výborně . 

Zvítězil opět na běhu Děvín Bratislava. Celková příprava se  odzrcadlila  na jeho vítězství na 

maratonu v Otrokovicích v osobním rekordu 2 hod 17:09 min. Byl nominován namezistátní 

pětiutkání do Belgie. Na jeho překvapení , při příchodu na odlet s reprezentačním teamem zde 

byl již náhradník a Jozefovi neumožnili vycestovat. Jeho bratr Milan emigroval do Ameriky 

a vladnoucí garnitura se obávala , že ho bude Jozef následovat.  Jozef se nevzdal a bojoval. 

Místo do Belgie jel na silniční běh na 20 km. Kolín, Velký Osek , Kolín kde zvítězil 

a dlouhou bobu držel traťový rekord.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

   Sezona 1980 se bližila a Jozef zaměřil všechnu svou energii na přípravu. Mnohdy se cítil 

unaven, neboť jeho měsíční dávky přesahovaly 900 km měsíčně . Na úvod sezony se cítil 

pomalejší což se ukázalo i na Děvíně, kde doběhl na 4. místě avšak v plné přípravě. Dlouho 

rozmýšleli jak doladit na nominační závod a trenér rozhodl zúčastnit se v rámci závěrečné 

přípravy běhu na 25 km. Nešťastné rozhodnutí.  Závod se vyvinul v pekelné tempo, kdy se 

Jozef nechal strhnout F. Višnickým k velkému souboji a výsledkem byl neuvěřitelný 

Československý rekord v běhu na 25 km časem 1hod 16min 17,4 sekundy.  Tento závod mu 

všek ubral hodně sil, což se projevilo na kvalifikačním maratonu , který nedokončil.  Tím na 

dlouho ztratil motivaci. V roce 1981 byl vyslán na reprezentační start do KLDR. . Později 

popisoval svuj neúspěšný start jako cenu za aklimatizaci a podmínky, které zde panovaly – 

čas 2hod 37 min byl jeho nejslabším.   Uspěšnější byl v závěru roku na MMM v Košicích kde 

časem 2hod 21min 55s skončil na 37 místě.  

 

 
 

 V roce 1983 nastal zlom v jeho životě i běžecké  karieře. Rozhodl se emigrovat. Naplánoval 

si zájezd do Petrohradu s jednodenním výletem do Helsink. Pobytu v Helsinkách využil na 

cestu do Švédska, kde se rozhodl usadit ve Stockholmu. Ve Švédsku  požádal o azyl. Znovu 

získal motivaci k tréninku a  s tvrdou přípravou. Postupně se vypracoval do Švédské 

reprezentace . Několikrát startoval na maratonu ve Stockholmu.  Patřil k nejúspěšnějším 

švédským reprezentantum na tomto běhu. Byl nominován  na olympiádu do Soulu, de se však 

nechtěl zúčastnit.  Zvítězil na maratonech v Oslu, Los Angeles . Startoval v New Yorku, 

Bostnu , Pekingu a na dalších světových maratonech. V zahraničí vytvořil nový neoficiální 

Československý rekord v maratonu a to 2hod 13:56 min na maratonu v Berlíně.  

  Po roku 1989 jsme se vícekrát setkali. Dnes žije rodinným životem ve Stockholmu. Zde 

potkal i svou nastávající ženu. Ve 48 letech se oženil a je otcem dvou dcer. Pokud ho potkáte 

moc se nezměnil.  Moc toho nenanamluví, ale jeho řečí byly vždy skutky jak v tréninku a na 

závodech, tak i v životě. Byl  a je příkladem úžasné skromnosti, pracovitosti a cílevědomosti 

pro naše atlety., ale i všechny sportovce.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


