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Pavol Dekánek 
Narodil sa 26. 6. 1952. Absolvoval stredné odborné učilište v Slovenskej armatúrke Myjava ako nástrojár. 
V rokoch 1960-68 sa úspešne venoval cyklistike v oddiele Spartak Myjava a Lokomotíva Bratislava a už 
v tejto športovej disciplíne dosiahol pozoruhodné výsledky korunované titulmi majstra Slovenska. V ro-
koch 1968-75 pôsobil v motokrose, výrazné úspechy však nedosiahol. Ako motokrosový pretekár absol-
voval aj prvý rok základnej vojenskej služby v Dukle Liptovský Mikuláš. V druhom roku vojny sa stal vodi-
čom autobusu, čomu sa ako profesionál venuje doteraz. Po ukončení motokrosovej časti svojej športovej 
kariéry začal jazdiť cestné motocyklové preteky. V rokoch 1976-92 sa za riadidlami motocyklov zúčastňo-
val podujatí majstrovstiev Slovenska, Československa, medzinárodných pretekov doma aj v zahraničí,  
šampionátu  Nemeckej  spolkovej  republiky,  majstrovstiev  Európy  a  majstrovstiev  sveta.  
Na svojom konte má osem titulov majstra Československa, ktoré vybojoval v triedach 250, 350 a 500 cm³. 
Je ženatý, s manželkou Janou majú dve deti, dcéru Janku a syna Daniela. 
 
Richard Karnok (autor) 
Narodil sa v roku 1974. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave, hru na fagote. Od roku 1993 je členom 
orchestra Slovenského národného divadla a ďalších hudobných zoskupení. Láska k motocyklovému športu 
sa v ňom prebudila v roku 1979, keď ako päťročný navštívil preteky cestných motocyklov v Novom Meste 
nad Váhom. Do roku 1994 sa pretekov zúčastňoval ako divák, neskôr sa vďaka nakrúcaniu pretekov             
na videokameru dostal priamo do prostredia pretekárov. V ďalších rokoch pôsobil aj v Športovej komisii 
cestných pretekov motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie. Po celý čas je propagátorom predo-
všetkým slovenských cestných motocyklových pretekov na internete a  v časopise Motomagazín, píše, fotí 
a komentuje preteky motocyklov v Brne, na Slovakia Ringu a na ďalších podujatiach na Slovensku. S man-
želkou Martinou, dcérami Táňou a Kamilou a synom Erikom žije v Bratislave. 
 

 
Prvé osobné stretnutie Richarda Karnoka a Pavla Dekánka na pretekoch v Brne v roku 2006.  
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Predhovor 
 
      Pavlov životný príbeh  je  atypický  hneď  z  niekoľkých  dôvodov.  Po  úspešnej  cyklistickej  kariére  sa  

v  pomerne  neskorom  veku  preorientoval  na  cestné  motocyklové  pretekanie. S plným vedomím rizika 

s tým spojeného. A v neposlednom rade s nekonečným množstvom obchodno-technických problémov.    

V tej divnej dobe to bol, bohužiaľ, obvyklý stav. Diely na motocykle západnej proveniencie sa dali zohnať 

len za ilegálne získané valuty a s veľkou mierou často existenčného rizika. Napriek tomu sa pretekom          

vo vtedajšom Československu obdivuhodne darilo. 

      Pavol nepochybne patrí do najužšej špičky československého cestného pretekania, k menám, ako sú 

Štastný, Havel, Srna, Parus, Staša, Baláž, Fendrich atď. Bol úspešný v triedach 250, 350 a hlavne 500 cm³. 

Keď už vlastné prostriedky nestačili, pomohol dobrý duch československých pretekov, pán Koch z Ne-

mecka, v ktorého farbách Pavol taktiež oslávil nejeden úspech. Aj o tom je táto kniha. 

      Napriek fantastickému radu výhier a úspechov zostal Pavol tým skromným, slušným a normálnym 

chlapom, ktorého je vždy radosť stretnúť, čo nie je úplná samozrejmosť. Nielen u nás, ale aj vo svete. 

      To, že vychádza kniha o Pavlovi Dekánkovi, je veľmi dobré. Zaslúži si to. Jeho príbeh môže byť predo-

všetkým pre mladšiu generáciu inšpiráciou a motiváciou. Ukážkou  toho, že  keď  niečo  skutočne  chcete  

a nebojíte sa ísť do rizika, dokážete to. Rovnako ako on. 

Pekné čítanie, priatelia! 

Jaroslav Brzobohatý 

 

 
Pavol Dekánek (vpravo) a Jaroslav Brzobohatý pri stretnutí v Brne. 
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Pavol Dekánek? 
 

      Jednou vetou - slušný človek a príkladný športovec. To je, myslím, videné mojimi očami úplne výstižná, 

ale pravdepodobne aj vzhľadom na to, o koho ide, až nemiestne stručná odpoveď. Ako školák a rodený 

Ostravák som patrioticky, až zarputilo držal palce, bez toho, aby som sa s ním poznal, Františkovi Bartošovi.  

Bol  to  človek  z  môjho mesta,  z  prostredia  pretekov,  ktoré  ma  fascinovalo,  z  prostredia,  

do ktorého sa mi celkom logicky podarilo nahliadnuť až o poznanie neskôr. 

 

      V roku 1977, keď sa Pavol Dekánek vôbec prvýkrát objavil na cestnej motocyklovej scéne, som toto 

prostredie, už tak trochu aj zvnútra vrátane vtedajšej väčšiny protagonistov, poznal osobne. Sedemdesiate 

roky boli všeobecne obdobím, keď sa na samom športovom vrchole nachádzali pretekári mojej generácie, 

na čele s Bohumilom Stašom, Petrom Balážom, Zbyňkom Havrdom, Bedřichom Fendrichom, Jirkom 

Šafránkom a celým radom ďalších nezabudnuteľných priateľov a kamarátov. No a do tejto spoločnosti 

vstúpil vtedy dvadsaťpäťročný ambiciózny Pavol Dekánek, aby neskôr okrem ôsmich titulov majstra Čes-

koslovenska vyhral aj rad prestížnych medzinárodných pretekov a štartmi na majstrovstvách sveta Grand 

Prix si siahol na samý vrchol v tej dobe u nás možného. O tom všetkom koniec koncov práve táto publikácia 

nepochybne je. 

 

      Začínať, obrazne povedané s iným športovým náboženstvom vo veku, keď iní už bezmála zabudli, aké 

je to vyhrať titul majstra sveta, si isto vyžaduje nielen ctižiadosť, ale aj značnú dávku odvahy. Ako sa ale 

čoskoro ukázalo, ani tá Pavlovi nechýbala. Trebárs ako cyklista nemal vo svojej dobe až takú fazónu, ako 

má v súčasnosti Peter Sagan, ale za motocyklovými riadidlami sa čoskoro vypracoval na skutočného pána 

pretekára. Občas, z nadmiery snahy, viac než hlavou pretekal srdcom. Výsledkom toho boli jeho nezabud-

nuteľné karamboly v Novom Meste nad Váhom, na brnianskej Grand Prix 1984 alebo na chorvátskom 

Grobniku. Inak ale na okruhoch väčšinou rozdával radosť. Nielen ako športovec, ale aj ako človek. Jeho 

šťastím bolo, že pretekal v rokoch, keď vrcholný šampionát zemegule ešte nebol účelovo vyumelkovanými 

medzinárodnými majstrovstvami Španielska, ale skutočnými majstrovstvami sveta. Čoskoro nato však v 

tomto ohľade súkromníkom odzvonilo. Tiež preto, že sa produkčné pretekárske motocykle všeobecne 

prestali vyrábať. 

 

      Ak ale mal Pavol niekedy skutočne šťastie ako kľuku od kolotoča, potom to bolo v podkrkonošských 

Hořiciach. Ten pohľad, ako ho s ďalším členom jeho tímu, oboch priotrávených počas chladnej noci v ich 

Avii propán-butánom, odváža ráno z parkoviska jazdcov sanitka, mám pred očami dodnes. Rovnako ako 

naopak dnes už  úsmevnú  scénku,  ku ktorej  došlo v roku 1990  po pretekoch  päťstoviek  na autodróme  

v Moste. Tam pre zmenu trochu ušli nervy Mariánovi Troligovi. Odniesol si to vtedy nielen Pavol, ale aj 

Holanďan Harry Heutmekers. Rozvášnený Marián oboch počastoval praktickými ukážkami z thajského 

boxu. Aby bola táto situácia ešte pikantnejšia, všetko sa odohralo na parkovisku jazdcov plnom nielen 

účastníkov majstrovstiev Európy, ale doslova aj pred očami Mariánovho a Pavlovho sponzora pána 

Güntera Kocha, nemeckého majiteľa továrničky na hríbové konzervy. Okrem iného, bol to práve pán Koch, 

kto so svojím podnikaním takmer prišiel na bubon zrejme nielen preto, že vo všeobecnosti nerástlo dosť 
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húb, ale pravdepodobne doplatil aj na svoju nehynúcu lásku k pretekárskym motocyklom. Tie, ako je 

známe, neboli nikdy za babku. Priznám sa, že som dodnes nepochopil, prečo boli práve Čechoslováci, kon-

krétne obaja Stašovia, Troliga, Imrich Majoroš aj Pavol Dekánek tými, pre ktorých mal pán Koch svoju 

ľudskú slabosť a sponzorské pochopenie. Všetci na neho určite s vďačnosťou spomínajú dodnes, hoci už, 

bohužiaľ, nie je medzi nami. Ak by však chcel niekto pána Güntera podozrievať z naivity, hrubo by sa zmýlil. 

Tak sa tiež raz stalo, že milý onkel Koch pri návšteve Avie Pavla Dekánka "vytratil" markami slušne napl-

nenú peňaženku a nesklamal sa. Pavol mu ju vrátil v pôvodnom stave vrátane jej obsahu. Čo iné by ste ale 

od slušného človeka čakali... 

 

      Pavlovi Dekánkovi aj autorovi tejto knihy, Rišovi Karnokovi, týmto ďakujem za dlhoročné priateľstvo aj 

možnosť prežiť spolu s vami nezabudnuteľný kus života. Vďaka vám, chlapci, za to a dovidenia v lepších 

časoch! 

Váš Jiří Franek 

 

 
Pri rozlúčke s kariérou v Brne v roku 1992 sú s Pavlom žurnalisti Jiří Franek a Rudolf Mladý. 
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„Skromnosť, poctivosť a slušnosť sú prostriedkom k môjmu šťastiu i k šťastiu mojej rodiny.“ 

                                           Pavol Dekánek 
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Slovo autora 
 

      Na  prvé  preteky  cestných  motocyklov  ma  vzal  otec  na  konci  sedemdesiatych rokov do Nového 

Mesta nad Váhom. Ten deň, keď sme sedeli v mnešickej zákrute, do ktorej jazdci prichádzali z nekonečnej 

rovinky od Bziniec pod Javorinou, doslova zmenil môj život. Vtedy som sa prvý raz zamiloval. Opojná vôňa 

spáleného ricínu, fantastický zvuk motorov a rýchlosť pretekárskych motocyklov, to všetko ma doslova 

pohltilo a ja som sa na každom možnom kameni či hokerlíku hrával na Petra Baláža, Jánosa Drapála... Stihli 

sme ešte posledné ročníky starého Podjavorinského okruhu, navštevovali sme Cenu Slovenska v Piešťa-

noch a ja som začal vnímať aj mená ďalších pretekárov, rôzne kubatúry a ako tomu býva, najviac ma oslo-

vili pollitre, teda trieda do 500 cm³ často nazývaná kráľovskou.  

       

      V roku 1983 som vďaka televíznym prenosom z majstrovstiev sveta v rakúskej televízii začal sledovať 

svetový šampionát. O titul v ňom bojovali mladý Freddie Spencer jazdiaci na trojvalcovej Honde a skúsený 

Kenny Roberts štartujúci na štvorvalcovej Yamahe. Mal som vtedy deväť rokov a obdivoval som mladšieho 

Spencera, ktorý sa nakoniec  aj  stal  majstrom  sveta.  Päťstovky  boli  v tom čase  nielen  pre  mňa  niečím 

fantastickým (a dodnes zostali), preto ma potešilo, keď bola táto trieda vypísaná aj na majstrovstvách 

Československa.  

       

      Práve v rámci domácich majstrovstiev boli  pre mňa  najväčšími  hviezdami  jazdci  ako  Bohumil Staša  

a Peter Baláž. S príchodom pollitrov som však začal vnímať ďalšieho pretekára, Pavla Dekánka, ktorého 

som si mimoriadne obľúbil a som rád, že je v súčasnosti mojím priateľom. Viem, že Pavol dosiahol skvelé 

výsledky už predtým, v iných triedach, ale v siedmich či ôsmich rokoch som to až tak vnímať nedokázal. 

O to zvedavejší som však bol práve na toto jeho obdobie pretekania a počas našich rozhovorov mi napadla 

myšlienka, že možno nie som jediný, kto by sa rád s Pavlovou kariérou oboznámil dopodrobna. A tak vzni-

kol nápad, napísať túto knihu. Knihu o pretekárovi, ktorého si vážim nielen za jeho športové úspechy, 

a ktorému som tak veľmi držal palce počas jeho aktívnej kariéry, ale aj o skvelom človeku, ktorý vždy mi-

loval nielen tento šport, ale aj svoju rodinu a taktiež prácu, v ktorej je dodnes aktívny.  
 

      Spomínam si, ako som kedysi na cestách zazrel autobus Karosa s nezameniteľným nápisom Wernber-

ger na čelnom skle, čo znamenalo, že za volantom sedí osemnásobný majster Československa Pavol De-

kánek. Vždy sa ma zmocnilo zvláštne vzrušenie pri pomyslení, že autobus vedie človek, ktorému som roky 

fandil na tribúnach, vôkol pretekárskych okruhov a pred televíznou obrazovkou. Ten, ktorého som pred-

tým na vlastné oči videl v Piešťanoch na konci rovinky smerom na Hornú Stredu po prednom kolese pred-

biehať Rakúšana Dopplera... Tieto krásne spomienky a emócie vo mne ožívajú dodnes. 

      O tom, že autobus má v Pavlovom živote jedinečné miesto, svedčí aj skutočnosť, že rozprávanie, ktoré 

bolo základom pre vznik tejto knihy, sme viedli práve v jeho autobuse, keď niekde na parkovisku čakal 

svojich klientov.  

      Verím, že pre vás budú nasledujúce strany rovnako zaujímavé, ako boli naše mnohohodinové spoločné 

rozhovory. Nech táto kniha navždy pripomína jedinečné zážitky jedinečného muža a jeho kariéru, ktorá si 

zaslúžila byť zdokumentovaná. 

Richard Karnok 
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Detstvo strávené na bicykli 
 

      Detstvo Pavla Dekánka bolo šťastné, a tak má na čo v dobrom spomínať. Mal mnoho kamarátov 

a rád si pripomenie aj dobré učiteľky.  Takisto  tomu  bolo  aj  na učilišti, kde sa vyučil za nástrojára a kde 

ho raz dal riaditeľ dokonca za vzor jeho rovesníkom. To bolo v čase, keď získal titul majstra Slovenska 

v cyklokrose. Keďže futbal mu veľmi nešiel, bol to práve bicykel, ktorý hral a dodnes hrá v jeho živote 

mimoriadne dôležitú úlohu. Na bicykli začal športovať, dosahoval na ňom prvé úspechy, počas moto-

cyklovej kariéry bol jeho najlepšou fyzickou prípravou a používa ho dodnes. Udržuje si na ňom výbornú 

fyzickú kondíciu a  v súčasnosti okrem pretekov motocyklov poctivo sleduje aj dianie v cyklistickom 

športe a teší sa z úspechov Petra Sagana. 

 

 
Majstrovstvá Slovenska v časovke do vrchu na Čertovici, kde Pavol obsadil 3. miesto. 
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      Odmalička som sa rád vozil na bicykli. Hrával som aj futbal, ale veľa času som tiež trávil pomocou rodi-

čom. Nezostávalo ani veľa času na školu, a tak na vysvedčení bývali i dvojky či trojky. Rodičia nemali na to, 

aby mi kúpili nejaký malý detský bicykel, preto som vždy vzal otcov veľký, ktorý mal samozrejme aj rúru. 

Práve popod rúru som zvykol prestrčiť nohu, ako to robili aj mnohí ďalší moji rovesníci a takto som lietal 

po okolí. Potom mama kúpila dámsky bicykel, ten bez rúry, a na ňom sa mi už jazdilo parádne. S kamarátmi 

sme si vytvárali všelijaké terénne jazdy so skokmi a z maminho bicykla tak čoskoro opadalo všetko, čo len 

mohlo.  

      Keď som bol ôsmak na základnej škole, podarilo sa mi otca prehovoriť, aby mi kúpil favorit. Nebol na 

galuskách, ale na normálnych plášťoch a dodnes si presne pamätám, že stál vtedy 960 korún. Neskôr sme 

osadili aj galusky a ja som v 14 rokoch začal súťažne jazdiť za Spartak Myjava. Určite si mnohí spomenú   

na meno Pavol Gálik, ktorý neskôr išiel aj Preteky mieru. Práve s ním som na Myjave začínal. Samozrejme, 

nielen s ním,  bol  to  vtedy  dosť  veľký  cyklistický  klub.  Paľov  otec  bol  riaditeľom  Kodrety a cyklistiku 

veľmi podporoval, napríklad nám na preteky poskytol auto, Škodu 1203.  

      V tom čase sme na súťaže vzdialené do 50 kilometrov, teda Trenčín, Trnava, Uherské Hradiště, jazdili 

na bicykli. Tam sme odjazdili preteky a na bicykli sa zase vrátili domov. Takže sme už ako žiaci robili 120 

kilometrov, a to bola riadna dávka. Keď nám Paľov otec poskytol 1203-ku, mohli sme sa vybrať aj ďalej. 

Napríklad  do  Žiliny,   Liptovského  Mikuláša,   vtedajšieho   Gottwaldova,  Břeclavi,  Brna  a  samozrejme  

do Bratislavy.  

 

 
Víťazný tím majstrovstiev Slovenska v časovke družstiev na ceste. 
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      V tom čase som ako dorastenec získal tri tituly majstra Slovenska v cyklokrose. A to vďaka tomu, že si 

komunistickí páni v cyklistickom zväze vymysleli zvláštne delenie. Jazdcov do kategórií podľa veku nezara-

ďovali s ohľadom na kalendárny rok, ale prelomovým dátumom bol 1. september. A keďže ja som naro-

dený v júni, dali ma vlastne o kategóriu späť. Vyhral som prvý ročník majstrovstiev Slovenska v cyklokrose 

v bratislavskej Rači a vyhral som aj ďalšie dva. Potom prišli na to, že takéto zaraďovanie je hlúposť a ne-

zmyselné delenie do kategórií zrušili.  

      Darilo sa mi ale aj na ceste. S Paľom Gálikom sme  sa  stali  majstrami  Slovenska  v časovke  družstiev  

a  na majstrovstvách Slovenska do kopca na Čertovici som skončil tretí. To som bol v kategórii najmladší, 

všetci ostatní boli odo mňa o jeden až tri roky starší. Darilo sa mi aj v nasledujúcom období, ale v osem-

nástich som začal mať problémy s kŕčovými žilami v ľavom lýtku a trápili ma aj bolesti. To už som prechá-

dzal do kategórie juniorov. Tú vytvorili, aby medzi dorastencami a mužmi nebol taký veľký prechod a aby 

bola zmena plynulejšia, nakoľko dorastenci jazdili 60 - 80 kilometrov, ale muži už 180 kilometrov. No     

a pre juniorov merali trate oko 120 kilometrov.  

 

 

 
Bicykel je stále súčasťou Pavlovho života, dodnes využije každú možnosť šliapnuť do pedálov. 
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Roky v motokrose 
 

      Práve problémy s nohou priviedli Pavla k motokrosu. Dve kolesá zostali, ale prácu, ktorú predtým 

musela odvádzať noha, mal už teraz na starosti motor. Pavol sa tak mohol naplno venovať novému 

športu, ktorý ho priviedol aj na základnú vojenskú službu.  

 

      S tou mojou nohou som prestával stačiť súperom a keďže dve kolesá patrili k môjmu životu, zavoňal 

mi motokros. Na Myjave v Zväzarme mali odstavenú päťstovku ESO a ja som sa ich spýtal, či by mi ju po-

žičali, že by som si ju pripravil. A tak som 1. mája asi v roku 1968 alebo 69 išiel svoje prvé motokrosové 

preteky. V tom čase už ale jazdili zetky dvojtakty, ľahké motorky, takže som so starým ESOm nemal šancu. 

Čo som ale začal, to som aj dokončil. Keďže tento motocykel naozaj nebol konkurencieschopný a na vojne  

v  Dukle  Nitra  som  mal  kamaráta  Štefana Bučenca,  s náčelníkom Dukly sme vybavili,  že mi  

do konca sezóny na každé preteky požičajú ich motorku, aby som sa mohol zúčastňovať majstrovstiev 

Slovenska v motokrose. Samozrejme, nedali mi tú najlepšiu, ale aspoň som mohol jazdiť.   
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Základná vojenská služba 
 

 
Pavol v hornom rade druhý zľava. 

 

      Keďže som bol dobrým cyklistom, mala o mňa záujem práve cyklistická Dukla Trenčín a tam som aj 

dostal zaradenie pre základnú vojenskú službu, na ktorej som bol v rokoch 1971-73. Ale keďže som sa 

v máji rozhodol skončiť s bicyklom a začal jazdiť motokros, všimol si ma náčelník Dukly Liptovský Mikuláš 

plukovník Štecher. V Mikuláši bola Dukla motokrosová.  Môj otec mal známosť na trenčianskom vojen-

skom okruhu, a tak som síce narukoval do cyklistickej Dukly v Trenčíne,  ale  už  bolo  vybavené,  že hneď  

po skončení prijímača ma prevelia do Dukly v Liptovskom Mikuláši. Tak sa aj stalo. Začal som jazdiť a aj sa 

mi darilo. Na vojne som bol inak zaradený ako šofér a v druhom roku služby, teda už keď sme boli mazáci, 

nám dali robiť psychotesty. Štecher raz prišiel na tréning akýsi nemastný-neslaný a vraví mi:  

      „Pavol, príď za mnou.“  

Tak som za ním išiel a on pokračoval:  

      „Si vybraný na autobus, mal si najlepšie urobené psychotesty. Musíš sa rozhodnúť. Buď autobus alebo 

motorka. Oboje sa nedá.“  

V tom momente som mu povedal:  

      „Súdruh podplukovník, je to autobus!“  
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Autobus - životná láska 
 

      Od čias, keď som bol maličký chlapec, bol autobus môj život. Môj otec bol šofér autobusu a ja som 

s ním bol celé dni v RTO-čku. Sedel som vpredu v strede na motore, držal šaltpáku, hlavu som mal vytrčenú 

dopredu... Takto som trávil tisíce kilometrov. No a keď som sa po mojom rozhodnutí na vojne vybral           

na ďalšie preteky, Štecher prišiel za mojím otcom so slovami:  

      „S Pavlom ste hovorili?“  

      „Nie, čo sa stalo?“ spýtal sa otec. 

      „Pavol končí s pretekmi a ide na autobus,“ odpovedal Štecher. 

Ale otec to akceptoval, bral to ako moje rozhodnutie. Mňa potom čakali ešte ďalšie psychotesty, testovali 

nás každý mesiac a takto som teda začal jazdiť s autobusom. Každý deň som jazdil linku. Boli sme naruko-

vaní v Liptovskom Petri na Mokradi na bývalom vojenskom letisku. Jazdili sme tri autobusy RTO-čka s vle-

kom. Každé ráno do Mikuláša po lampasákov, ktorých sme viezli do kasární a o tretej poobede zase do-

mov. Ale medzitým bola aj iná práca, napríklad do Zvolena na letisko prileteli Rusi a bolo ich treba previezť 

do Ružomberka. Ráno som teda odviezol plný autobus aj príves lampaskákov, odopol vlek a išiel po Rusov 

do Zvolena, odviezol ich do Ružomberka a odtiaľ rýchlo do Mikuláša vziať lampasákov domov. Bolo to 

perné obdobie. Začal som takto s autobusom jazdiť niekedy na jeseň, všetko prebiehalo v poriadku, ale 

prišla jar, pretekári zase začali trénovať a chystať sa na súťaže. Ja som tam za kamarátmi chodil a nebolo 

mi všetko jedno. Keď ma zbadal Štecher, vraví mi: 

      „Svrbia ťa ruky, Pavol? No vieš čo, ja to risknem a na tie soboty a nedele ti tú motorku požičiam a budeš 

jazdiť na preteky!“ 

A tak som stále jazdil autobusom a cez víkendy už aj na preteky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Dekánek 
pri svojom autobuse 
 s vedúcim zájazdu 
Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika 
Petrom Uhlíkom po-
čas oddychu  
na ceste  
do Bruselu. 
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Pokračovanie v motokrose 
 

      Keď sa mi skončila základná vojenská služba, vrátil som sa do civilu a zadovážil si motorku, s ktorou 

som jazdil motokrosové preteky ďalej, teraz už za Červenú hviezdu Bratislava.  

      Na jedných pretekoch som spadol a zlomil si navikulárku. To je veľmi nepríjemné zranenie, kosť sa 

zvyčajne hojí osem až dvanásť mesiacov v sadre a bez pohybu. Moja babka však bola zelinkárka a pove-

dala: 

      „Paľko, ak si dokážeš dať dole tú sadru, ja ti pomôžem a neboj sa. Budeš za dva-tri mesiace fit.“ 

Takto mi fandila. A tak som sadru rozstrihol, nasilu otvoril a ruku sme odtiaľ povytiahli von. Babka zmiešala 

kostihoj so starou, dvadsaťročnou bravčovou masťou, capla na zranené miesto a sadru sme vrátili späť. 

Povedala, že to tak mám robiť každé dva-tri dni. No a o tri mesiace som už jazdil preteky... Keď som išiel 

na kontrolu, primár na röntgene mi hovorí: 

      „Ale ja chcem snímku tej zlomenej ruky a nie tej zdravej!“ 

Vôbec to nechápal. O pol roka neskôr ale prišiel ďalší pád, tentoraz na to doplatila druhá ruka a opäť na-

vikulárka...  

 

 

 
Pavol (vľavo) sa na motokrosový stroj posadil aj neskôr, v tomto prípade pri posezónnom motokro-

sovom stretnutí cestných pretekárov. 
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Prechod na cestu 

 

      Následky týchto zranení som v motokrose cítil, ruky ma v zápästí boleli, a to bol koniec. Motorky som 

vrátil do Červenej hviezdy a zohnal odtiaľ nový motor, dvestopäťdesiatku. Popritom som si na preteky 

urobil päťdesiatku Mustanga a niekedy v roku 1976 sa s ním vybral do Malaciek. Bohvieako som tam ne-

uspel, ale už mi to začalo voňať, mal som kombinézu a na cestu som bol navnadený. V Červenej hviezde 

boli aj rýchlostní pretekári a medzi nimi jeden policajt, Dano Ružička. Pamätal si ma z motokrosu a videl 

ma aj v Malackách. Vraví mi: 

      „Paľo, to s takouto motorkou nemá význam, ja by som ti vedel niečo poradiť. Mám doma kompletný 

stroj, rám, kapoty, brzdy, všetko, ale nie je tam motor.“ 

V tom momente som si uvedomil, že ja mám  jeden  predsa  doma...  Spýtal  som  sa  ho,  aký  motor  bol  

v jeho motorke predtým a on odvetil Jawa. Napadlo mi, že by to mohlo fungovať. Cez zimu som doviezol 

rám, pochádzal z Jawy tristopäťdesiatky štvortaktu (vydávala parádny zvuk, bol to dvojvalec, ale jedno-

hub), predný brzdový bubon, dvojkľúč. To mi stačilo. Dal som to dokopy, urobil výfuk, všetko tak nejako 

od brucha, s niečím mi pomohol Ferko Kročka.  

      Motorka bola pripravená a hurá s ňou do Malaciek. To bolo v roku 1977. Jablonický, Majorošovci, tí 

všetci ostali za mnou. Vyhral Kurtha, druhý bol Mitošinka a ja tretí, a to i s takým bucharom. To už som 

mal v sebe tú správnu iskru. Darilo sa mi aj v Bystrici. Úspech spočíval v tom, že som tam trochu upravil 

časovanie výfuku a sania, aby to malo otáčky. Zospodu to veľmi nešlo, ale po rovine, kde bolo treba podr-

žať, už áno a mal som tiež dobré brzdy. Úspechy síce prišli, ale bolo jasné, že s touto motorkou sa pretekať 

veľmi nedá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
So svojou 
prvou 
Yamahou 
250 
v Českej 
Třebovej  
v roku 
1978. 
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Vo Velkom Meziříčí v roku 1978. 
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      Na rok 1978 som si vyhliadol Yamahu 250 Emana Quirenza z Brna. Tak sa mi zdalo, že by to mohla byť 

motorka pre mňa a že by som si ju mohol aj dovoliť. Bola to klasika, nie Cantilever, mala klasickú kyvnú 

vidlicu. Išlo vlastne o Yamahu, ktorú ako prvú dodal do republiky Bohumil Staša, no chladenú vzduchom. 

Quirenz dal na ňu chladič, valce, ale spodok, vzduch-voda, bol úplne rovnaký. Vtedy som prišiel za mamou 

a povedal jej, že peniaze, ktoré som si zarobil ako učeň a ona ich všetky odkladala, a občas k nim aj prikla-

dala, chcem investovať do spomínanej motorky. Na to mi odvetila: 

      „Paľo, však sa mi niekde zabiješ. Mne o tie peniaze nejde, sú tvoje, ale veď vieš, je to motorka.“ 

Ja som ale trval na svojom. S ťažkým srdcom nakoniec súhlasila. Viem, že pre moje pretekanie trpela tak 

ako každá mama.  

     Motorku som sa teda rozhodol kúpiť a po pretekoch som si po ňu prišiel do Hradca Králové. Quirenz mi 

však tvrdil, že tam mi ju dať nemôže a mám si ju vyzdvihnúť u neho. Moje obavy sa naplnili, zatiaľ čo           

po naštartovaní na Quirenzovom dvore všetko fungovalo, na prvých pretekoch v Městci Králové motocykel 

prskal, strieľal, mal zlé zapaľovanie... Hneď som tam dával zapalko, valce a myslím, že aj výfuky, ktoré mi 

predal Peter Baláž. No a nakoniec som s Yamahou skončil tretí na majstrovstvách Československa a prvý 

na Slovensku. Aj tam ale bolo zrejmé, že mi to nestačí. Podarilo sa mi zadovážiť si Yamahu, už Cantilever, 

novší model, no a potom to už išlo. 

 

 

 

 
V Žďári nad Sázavou v roku 1978 pred Vladimírom Jarolímom a Stanislavom Klátilom. 
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Po víťazstve v Kopčanoch v roku 1980. 
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Šesť federálnych titulov za štyri roky 
 

      História majstrovstiev Československa siaha do roku 1954. V prvých desaťročiach boli domáce maj-

strovstvá o to zaujímavejšie, že špičkoví pretekári sa vďaka konkurencieschopnosti motocyklov Jawa 

a ČZ umiestňovali aj na popredných priečkach majstrovstiev sveta. S ústupom slávy oboch značiek sa  

vo svete čoraz menej presadzovali aj naši pretekári, čo však nebolo dané ich slabou výkonnosťou, ale 

skutočnosťou, že sa nemohli dostať ku kvalitnejším motocyklom. Komunistický režim bol neúprosný 

v každej oblasti života a nebolo tomu inak ani v rámci pretekov cestných motocyklov. Postupne sa tu 

začali objavovať aj motocykle značky Yamaha, no ťažko dostupné náhradné diely a nemožnosť vycesto-

vať na preteky do západnej Európy poznačili kariéru nejedného pretekára, ktorý by inak mohol pravi-

delne bodovať na majstrovstvách sveta.  

      O tom všetkom sme vedeli aj fanúšikovia a práve o to viac obdivovali tých „bláznov“, ktorí týždeň čo 

týždeň dávali do svojej lásky, pretekov cestných motocyklov, doslova všetko a do hry vkladali aj svoj 

život. Nie je možné v tejto knihe spomenúť všetkých, ktorí by si zaslúžili byť menovaní, nakoniec vďaka 

žurnalistom Jiřímu Franekovi a Rudolfovi Mladému máme históriu tohto športu knižne zdokumento-

vanú, ako je máloktorá športová disciplína v našich krajinách, ale spomeňme aspoň tých najúspešnej-

ších. Dvadsaťnásobného majstra Československa Bohumila Stašu, desaťnásobného šampióna Petra Ba-

láža, Františka Šťastného, Gustava Havla, Stanislava Malinu, Františkov Srnu a Kročku, Zbyňka Havrdu... 

A práve medzi nich patrí so svojimi ôsmimi titulmi šampióna aj Pavol Dekánek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred Janom  
Bartůňkom 
v Českej  
Třebovej 
(1978). 
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Ostravský večerník 30. 1. 1979 

 

          
 Městec Králové 1978.                                                             Kopčany 1979. 
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Pred Henrichom Kurthom v Kopčanoch v roku 1979. 

 

      Sezóna 1978 bola pre Pavla v dvestopäťdesiatkach naozaj úspešná, na Slovensku nenašiel súpera 

a zvíťazil na všetkých pretekoch, ktoré sa konali v Kopčanoch, Banskej Bystrici a dvakrát v Malackách. 

      Podobne sa mu darilo na federálnom šampionáte,  keď  po  piatych  miestach  v  Žďári nad Sázavou  

a Jindřichovom Hradci vybojoval dve pódiá, druhé miesto v Českej Třebovej a tretie vo Velkom Meziříčí. 

V konečnom hodnotení obsadil tretie miesto za Petrom Balážom a Jiřím Mrkývkom. 
 

      O rok neskôr, v roku 1979, zažil s už novšou Yamahou podobnú sezónu. Obhájil prvenstvo na maj-

strovstvách Slovenska štvrťlitrov a rovnako tretie vo federálnom šampionáte, tentoraz za Janom 

Bartůňkom a Petrom Balážom. Na Slovensku skončil na prvých pretekoch síce tretí za Jablonickým 

a Kurthom, ale v Kopčanoch, Poltári a Malackách zvíťazil. Na majstrovstvách Československa začal bo-

dovým výpadkom v Městci Králové, potom ale nasledovalo druhé miesto za Balážom v Novom Meste 

nad Váhom. Ďalšie pódium vyjazdil vo štvrtých pretekoch sezóny vo Velkom Meziříčí, kde skončil              

za Bartůňkom a Balážom a na poslednom podujatí sezóny v Žďári nad Sázavou vybojoval svoje prvé fe-

derálne víťazstvo, keď porazil v tom roku tabuľkovo úspešnejších Baláža s Bartůňkom. 

Rok 1979 bol ale pre Pavla premiérovou sezónou aj v triede 350 cm³, kde jazdil s Yamahou po Františ-

kovi Svatošovi z Prahy. Na majstrovstvách Slovenska štartoval na dvoch podujatiach, v Kopčanoch zví-

ťazil (rovnako ako aj na štvrťlitri) a v Poltári havaroval, čo celkovo stačilo na 9. miesto. Na federálnych 

majstrovstvách sa mu darilo výborne, keď vybojoval titul vicemajstra za suverénnym Stašom, pričom 

trikrát vystúpil na druhé miesto pódia, a to v Českej Třebovej, Velkom Meziříčí a Žďári nad Sázavou. 
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V roku 1979 v Novom Meste nad Váhom (hore) a pred štartom v Žďári (dole). 

. 
       

      Počas sezóny 1980 sa v slovenskom šampionáte 

predstavil len na tristopäťdesiatke v Malackách, kde 

aj zvíťazil. Okrem toho práve v Malackách výni-

močne štartoval aj na Metalexe v triede 125 cm³,        

s ktorým  skončil  tretí  za Kamilom Hrušeckým 

a Edom Klimkom. Vo federálnych majstrovstvách 

získal na dvestopäťdesiatke opäť titul vicemajstra. 

Zvíťazil v Kopčanoch, druhý bol vo Velkom Meziříčí 

a Znojme, v oboch prípadoch za Stašom, a tretie 

miesto získal v Novom Meste nad Váhom, kde skon-

čil za Stašom a Bartůňkom. V záverečnej tabuľke síce 

získal viac bodov ako prvý Staša, ale po škrtnutí 

dvoch najhorších výsledkov prišiel o jedno tretie 

miesto a majstrom bol práve Staša. O triedu vyššie 

bodoval len druhým miestom v Novom Meste nad 

Váhom a celkovo skončil ôsmy.  
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V Novom Meste nad Váhom v roku 1980 sa Pavlovi fanúšikovia objavili s transparentom, ktorého 

obsah sa čoskoro naplnil. 

 

 

 
    Vľavo v Kopčanoch v roku 1980. Vedľa v tom istom roku  
    na 125-ke Metalex (121) s Jánom Zorálkom (1) v Malackách.                                   
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S 250-kou v Hořiciach v roku 1981. Dole na 350-ke v Novom Meste nad Váhom. 

 

O čo slabšie boli výsledky v triede 350 cm³ v predchá-

dzajúcom roku, o to lepšie táto  trieda vyšla Pavlovi 

v sezóne 1981. Na prvých pretekoch v Městci Králové 

zvíťazil, keď ho na pódium sprevádzali Jiří David a Ka-

rel Chaloupka. Šanca na prvý titul sa Pavlovi skompli-

kovala, keď nebodoval v Brne a ani v Znojme. Práve 

v Brne zvíťazil Peter Baláž, ktorý porazil Stašu, Staša sa 

však z prvenstva radoval v Znojme a tromfy v rukách 

tak mal aj pred poslednými pretekmi sezóny, ktoré sa 

konali v Prahe. Tam však zvíťazil Dekánek a keďže 

Staša nebodoval, s trojbodovým náskokom sa                

zo svojho prvého federálneho titulu šampióna tešil 

práve Pavol, ktorý mal v tom čase na podujatiach 

úžasnú podporu v podobe množstva fanúšikov. Tí ho 

na preteky chodili povzbudzovať autobusom z Brezo-

vej pod Bradlom.  

      Vo federálnych štvrťlitroch bol v tomto roku cel-

kovo šiesty, keď vybojoval dve piate miesta v Městci 

Králové  a  Znojme a v Prahe k víťazstvu v triapolkách  
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V Jindřichovom Hradci v roku 1981. 

 

pridal druhé miesto práve na dvestopäťdesiatke. V týchto 

rokoch uprednostňoval federálny šampionát a bolo to vi-

dieť aj vo výsledkových listinách majstrovstiev Slovenska. 
 

      Nasledovali dve mimoriadne úspešné sezóny, v ktorých 

Pavol vybojoval v majstrovstvách Československa tituly  

v  oboch  svojich  triedach.  V  roku  1982 vyhral  

na dvestopäťdesiatke prvé preteky v Dolnom Hričove pred 

Vladimírom Jarolímom a Petrom Hlavatkom, v Městci Krá-

lové bol druhý za Stašom a v Znojme si štvrtým miestom 

potvrdil zisk titulu, keď ho v tabuľke nasledovali Jan 

Bartůněk a Vladimír Jarolím. Vo vyššej triede boli súčasťou 

federálneho šampionátu len preteky v Hričove a Městci 

Králové, ktoré Pavol vyhral a obhájil tak svoje prvenstvo 

z predchádzajúceho roka. Na začiatku sezóny sa objavil aj 

v Poltári v rámci majstrovstiev Slovenska, kde skončil 

druhý a v záverečnom hodnotení bol ôsmy.  

 
Už ako obhajca federálneho titulu v triede 350 cm³ (1982). 
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V súboji s Petrom Balážom v roku 1982, na ceste za prvým titulom v triede 250 cm³. Dole o rok neskôr 
po víťazstve v Dymokuroch pred P. Majorošom a M. Janečkom. 

 

 

      Aj v roku 1983 sa Pavol v slovenskom šampionáte objavoval 

len sporadicky, presnejšie len na konci sezóny v Banskej Bystrici,  

kde   aj  zvíťazil  a celkovo  bol v M SSR   šiesty. Navyše si po troch 

rokoch v Malackách opäť zajazdil aj na motorke triedy 125 cm³, 

tentoraz s Rotaxom.  

      Vo federálnych štvrťlitroch síce sezónu začal dvomi druhými 

miestami za Janom Bartůňkom v Městci Králové a Dolnom Hri-

čove, no zostávajúce tri preteky v Banskej Bystrici, Moravskej 

Třebovej a Znojme vyhral a obhájil celkové prvenstvo. V tabuľke 

boli za ním na druhom mieste opäť Bartůněk s Jarolímom.  

      Sezónu lepšie začal na tristopäťdesiatke, keď v Městci Krá-

lové zvíťazil pred Petrom Majorošom a Milanom Janečkom, ale 

v Dolnom Hričove si situáciu skomplikoval bodovým výpadkom, 

keď spadol po šmyku na vlastnom oleji. V Banskej Bystrici vyhral 

Peter Baláž, Dekánek bol druhý. 
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V Znojme v roku 1984. Na snímke dole v Malackách v roku 1983 opäť v sedle 125-ky. 

 

Nasledovali preteky v Těrlicku, kde Pavol zvíťazil, keď 

porazil Bartůňka a Petra Hlavatku a sezónu zakončil vý-

hrou v Moravskej Třebovej, kde s ním na stupne víťazov 

vystúpili Imrich Majoroš a Karel Chaloupka. Pavol svojím 

titulom v tejto triede dosiahol hattrick a stal sa tak po-

sledným československým šampiónom v triede 350 cm³, 

keďže táto bola od roku 1984 nahradená populárnymi 

pollitrami. 
 

      V roku 1984 Pavol získal svoj šiesty federálny titul     

a v tomto prípade dosiahol hattrick aj v triede 250 cm³. 

Okrem bodového výpadku v Hričove zvíťazil v Městci 

Králové (pred Srnom a Jarolímom), na autodróme v Mo-

ste (pred Srnom a Vladislavom Junkom) a v Těrlicku 

(pred Imrichom Majorošom a Hlavatkom). V konečnom 

hodnotení za Pavlom skončili Srna a Jarolím. Žiaľ, Vladi-

mír   Jarolím   týždeň  po  podujatí  v  Těrlicku  zahynul   

na medzinárodných pretekoch vo východonemeckom 

Frohburgu... V druhej polovici sezóny sa Pavol objavil už 

aj v novej triede 500 cm³, o tom však neskôr... 
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Po pretekoch v Letohrade v roku 1983. 

 

 
Dymokury 1984. 
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Hořice. Úspešné, ale aj takmer tragické 
 

 
 

 

      História motocyklových pretekov v českých Hořiciach siaha až do roku 1936. Pred Druhou svetovou 

vojnou sa tam uskutočnili tri ročníky, no preteky sa do tohto podkrkonošského mesta, ktoré je preslá-

vené  aj  výrobou  cukrovinky,  hořických  trubičiek,  vrátili  až  v  roku  1961  a konali sa  nepretržite  až   

do roku  1991.  Od roku  1968  už pod názvom 300 zatáček Gustava Havla, kedy podujatie dostalo názov 

práve po tomto jedinečnom pretekárovi, ktorý tragicky zahynul na motocykli cestou do práce. Pre fi-

nančné problémy sa v roku 1992 a 1993 preteky v Hořiciach neuskutočnili, ale od roku 1994 sú opäť 

pevnou súčasťou medzinárodných podujatí. Hoci sa jedná o prírodný okruh, či skôr práve preto, láka    

na štart množstvo pretekárov z celej Európy a počet fanúšikov môžu hořickým organizátorom závidieť 

aj na supermoderných motodrómoch na republikových pretekoch v Brne, Moste či na Slovakia Ringu.  

      V čase aktívnej pretekárskej kariéry Pavla Dekánka boli Hořice jedinečné. Československých jazdcov 

nesmierne lákala najmä možnosť zmerať si sily s medzinárodnou konkurenciou. V Hořiciach bol Pavol 

mimoriadne populárnym pretekárom, a to nielen vďaka svojim štyrom víťazstvám v triede 500 cm³. 

Keďže Hořice bývali aj súčasťou majstrovstiev Československa, Pavol tam jazdil už skôr aj v nižších trie-

dach, pričom raz takmer prišiel o život. Paradoxne však nešlo o zranenie, ktoré by si privodil na prete-

kárskej dráhe...  
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      To je smutný príbeh. Bolo to v roku 1982. Do Hoříc sme prišli v piatok a išli sme na večeru. Môj mecha-

nik mal so sebou svoju nastávajúcu, tak som im zaplatil na prespanie chatku, zatiaľ čo ja a Laco Szabó, môj 

všestranný pomocník, sme zostali spať v Avii. Mal som tam propán-butánový varič, jedno-platničku,       

a na ňom položenú velikánsku štvorcovú hliníkovú hlavu z motokrosovej motorky, vzduchom chladenej 

päťstovky. Keď sa nahriala, dobre sálala teplo. Nebola to vtedy u nás žiadna novinka, takto sme spávali už 

druhú sezónu. Neviem prečo sa stalo to, čo sa stalo, ale vyhorel nám vzduch.  

      V noci som sa zobudil v hrozných bolestiach, v stave, keď som nebol schopný pohnúť ani prstami, ani 

hlavou a ani kričať. Predsa sa mi ale podarilo niečo urobiť. Avia mala vpredu vetracie otvory a ja som spal 

na úrovni vetráku. Nejako som sa premohol a s vypätím všetkých síl dokázal vetrákom pohnúť. Neviem 

však, či som ho otvoril alebo zavrel, ale chcel som ho otvoriť, aby sa mi dostalo viac kyslíka. To bolo po-

sledné, čo som si pamätal a potom som sa prebral až v nemocnici  v Hradci  Králové.  A  čo  sa  vlastne  

dialo  medzitým?  Ráno  prišiel  k Avii  mechanik  so  svojou  nastávajúcou  a mysleli  si,  že ešte spíme. Až  

po čase sa išiel pozrieť, prečo ešte nevstávame a keď otvoril dvere, hneď mu bolo jasné, že sa niečo stalo... 

      V nemocnici pracoval obetavý doktor Dítě, ktorý bol pri mne celých 32 hodín, kým som neprišiel k ve-

domiu a sledoval ma. Keď som sa prebral, prekvapilo ma, že mám rozbitú hlavu. Dozvedel som sa, že keď 

sa človek takto otrávi plynom, musia ho dať dolu hlavou, aby vydýchal kysličník uhoľnatý. 

 
 

 
Avia, v ktorej Pavol so Szabóom takmer prišli o život. Táto snímka vznikla na ceste do Španielska  

    v roku 1981 a okrem Pavla a jeho mechanika Borsuka je na nej aj mechanik Petra Baláža. 
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V Hořiciach v roku 1983 s 350-kou na štarte pretekov pollitrov. 

 

 

No a ako ma otáčali, vypadol som im a rozbil si na 

troch miestach hlavu. Museli mi ju zošívať, ale to 

už bol len detail oproti tomu, čo sa mohlo stať.     

Po prebratí som bol v hroznom stave. Nevedel 

som rozprávať, nevedel som sa najesť, všetky pri-

rodzené pohyby boli ochrnuté. Rovnako dopadol 

aj Laco Szabó, ktorý sa prebral o dvanásť hodín 

skôr ako ja, ale bol na tom horšie, pretože večer 

predtým si dal víno, a to spolu s otravou pôsobilo 

na mozog ešte horšie. Ďalší piatok nás už ale pre-

vážali domov. 

 

 

 

 

 

Hořický okruh patrí medzi najkrajšie a jazdecky 
najzaujímavejšie prírodné trate na svete. 
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Hořice 1984. S dvestopäťdesiatkou po Besendörferovi.  

 

 
V Hořiciach v roku 1985 na pollitrovej Suzuki. 
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      Nielen Pavol Dekánek považoval prírodný okruh v Hořiciach za svoj obľúbený. Pri otázke, ktoré ús-

pechy si cení najviac, spomenie aj svoje štyri víťazstvá v triede pollitrov práve na tejto trati. 

      Prvýkrát sa tam na štarte objavil v roku 1981, keď v triede 350 cm³ obsadil so svojou Yamahou 

siedme miesto. Smutný, ale zároveň šťastný rok 1982 sme už spomenuli.  

      O rok neskôr si v Hořiciach vyskúšal preteky pollitrov, ale štartoval s Yamahou 350 a obsadil piate 

miesto. V sezóne 1984 sa predstavil aj v triede štvrťlitrov a skončil šiesty. 

      V roku 1986 predviedla v pretekoch päťstoviek fantastický boj o víťazstvo trojica Gerold Fischer (Ne-

mecko), Ruedi Gächter (Švajčiarsko) a Pavol Dekánek. V prvom kole viedol Fischer pred Dekánkom 

a Gächterom, v druhom bol už na čele Dekánek. O kolo neskôr sa Fischer dostal späť do vedenia a o tri 

kolá neskôr bol pred Pavlom aj Gächter. V ôsmom kole sa Pavol dostal opäť do čela, ale len na chvíľu, 

Fischer bol čoskoro zase na prvom mieste, zajazdil rekord okruhu, no svoju Hondu doslova uštval a mu-

sel odstúpiť. Pavol už Gächtera do čela nepustil a s náskokom 2,1 sekundy vyhral svoje prvé preteky 

v Hořiciach. 

      Aktérom krásneho súboja o víťazstvo bol aj v roku 1987. Od začiatku pretekov bojoval s Petrom Hla-

vatkom a tentoraz im nestačil ani Gächter. Počas úvodných dvoch kôl jazdil na prvom mieste Hlavatka, 

ktorého vystriedal práve Dekánek. Hlavatka však jazdil jedny zo svojich najkrajších pretekov a v sied-

mom kole sa vrátil na prvé miesto, ale Pavol ho pred sebou  doslova  tlačil.  Takto  to  trvalo  až                      

do štrnásteho kola, v ktorom prišiel rozhodujúci moment pretekov. Obaja jazdci už dobehli niektorých 

súperov o celé kolo a Hlavatka mal úplne zjazdené brzdové doštičky, nedobrzdil do Lukaveckej vlásen- 

 

 

 
Hořice v roku 1987. Pavol s číslom 40. 
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Po hořickom víťazstve v roku 1987 pred Hlavatkom a Gächterom. 

 

ky a pokračoval rovno. Pavol si tak s náskokom dvanástich sekúnd prišiel po víťazstvo pred Hlavatkom, 

ktorý uhájil svoju pozíciu pred Gächterom.     

      Sympatický a populárny Hlavatka sa hořického víťazstva dočkal o rok neskôr, keď Dekánek neštar-

toval. O ďalšie tri roky žiaľ Hlavatka tragicky havaroval pri tréningu na preteky Tourist Trophy na os-

trove Man, kde si chcel splniť svoj veľký sen štartovať na Mountain Course... 

      V roku 1989 oslávil Dekánek v Hořiciach comeback ako sa patrí. Po štarte síce viedol Hans Peter Re-

ichel  z  Nemecka,  ale  jeho  nasadenie  bolo  až  príliš  vysoké,   v  sérii   zákrut   za   štartom   spadol 

a pre poranenie chrbtice sa skončila aj jeho pretekárska kariéra. Na čele pokračovala skupina Dekánek, 

Troliga, Heutmekers a Zeller. Práve Zeller sa snažil konkurovať Pavlovi, ale ten si svoje tretie hořické 

víťazstvo už nenechal vziať. Tretie miesto patrilo Gächterovi.      

      Heutmekers, Zeller a Gächter túžili Dekánka z hořického trónu zosadiť aj v roku 1990. Pavol hru prijal 

a spolu s menovanými ušli celému zostatku poľa. Pavol jazdil spočiatku štvrtý a sledoval si svojich sú-

perov. V druhom kole sa prešmykol na druhú priečku a pripravoval si útok. Ten prišiel v šiestom kole 

a Zeller sa musel opäť uspokojiť s druhým miestom so stratou piatich sekúnd na víťaza. Zeller sa víťaz-

stva v Hořiciach dočkal neskôr, v rokoch 1994 a 1996, keď zvíťazil v triede Superbike.  
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Hořice v roku 1989 na Honde. 

 

 
Na plagáte k pretekom v Hořiciach. 



 
41 

 

 
Pred štartom v Hořiciach v roku 1987 spolu so sponzorom Günterom Kochom z NSR. 
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Günter Koch - sponzor a priateľ 
 

      Meno Günter Koch je známe nejednému pamätníkovi pretekov cestných motocyklov. Názov jeho 

spoločnosti Wernberger Konservenfabrik sa totiž dlhé roky objavovalo na kapotážach viacerých českos-

lovenských pretekárov. Bohumil Staša senior aj junior, Pavol Dekánek, Marián Troliga, Imrich Majoroš, 

Vladimír Častka, Martin Psotný a ďalší sa dočkali podpory tohto postavou nízkeho, ale srdcom veľkého  

pána, milujúceho motocyklové preteky. Günter,  pôvodom  Sas, sa jedného dňa objavil na ústredí mo-

toristickej federácie v NDR s tým, že bude podporovať najlepších východonemeckých pretekárov, no 

tamojší komunistickí predstavitelia motocyklového športu ho odmietli. Preto sa nahneval a rozhodol sa 

pre pomstu. Začal podporovať pretekárov v Československu, ktorí naozaj východných Nemcov porážali. 

      Jeho vzťah k Pavlovi Dekánkovi bol výnimočný, o čom svedčí skutočnosť, že ho neraz nazval svojím 

druhým synom. 

      Obľúbeným pretekárom bol pre Kocha aj západný Nemec Herbert Besendörfer, ktorý sa presadil aj 

na majstrovstvách Európy a dosiahol pekné výsledky aj vo svetovom šampionáte. Po ťažkom zranení 

v juhoafrickom Kyalami, kedy bojoval o život, sa dal opäť do poriadku a vrátil sa aj do sedla pretekár-

skeho motocykla. 

      A čomu sa vlastne so svojou firmou venoval Günter Koch? Zvážal šampiňóny, ktoré potom konzer-

voval a predával. Nie však do bežného maloobchodu, všetko expedoval do reštaurácií a vývarovní doma 

aj v zahraničí. Okrem šampiónov konzervoval i rôzne ovocie, džemy a med. Práve v jeho fabrike si            

na linke niečo odpracovali aj Dekánek s mechanikom Dušanom Predanocym. Firma, ktorú v roku 1964 

založil Bruno Koch, otec Güntera, funguje úspešne dodnes a vedie ju Günterov syn Wolfgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radosť Pavla Dekánka  

a Güntera Kocha  

po jednom z mnohých  

víťazných  

pretekov. 
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Günter Koch je spokojný. Ním podporovaní pretekári Pavol Dekánek a Marián Troliga obsadili prvé 

dve miesta pred Miroslavom Medkom v pretekoch triedy 500 cm³ v Dymokuroch. 

 

 

      Na jeseň roku 1981 som kúpil Yamahu dvestopäťdesiatku 

s nezameniteľnou prednou kapotážou od nemeckého prete-

kára Herberta Besendörfera. Prvé preteky nasledujúcej sezóny 

vybavil Peter Baláž na majstrovstvách Európy v Španielsku 

a Taliansku. V Jarame som teda sedel na motorke prvý raz v tej 

sezóne a z toho vyplývalo, že som nezajazdil žiadny výrazný vý-

sledok. Presunuli sme sa do Talianska, myslím, že sa to vtedy 

jazdilo v Misane. Keď sme odjazdili druhý tréning, prišiel nízky 

zavalitejší pánko hovoriaci nemecky. Peter Baláž sa s ním dal 

do reči a zistil, že ten pán má jazdca Besendörfera a práve       

na jeho bývalej motorke tu niekto trénuje. Ja som totiž nechal 

stroj taký, ako som ho kúpil, krásny biely s nápismi Yamaha       

a Wernberger. Tak sme sa zoznámili a to bolo všetko.  

      Potom prišli preteky v Hořiciach, kde sme už mali motorku 

bez reklamy  Wernberger.  Majiteľ firmy Wernberger, Günter 
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Koch,  ten nízky 

zavalitejší pánko,  

však prišiel  do 

Hoříc a išiel Opäť 

Koch s Dekán-

kom,  

úspešná dvojica  
na pretekárskych  
podujatiach  
v Československu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rovno za mnou s tým, že má pre mňa ponuku. Keď si jeho reklamy nalepím späť, dá mi do pretekov dve 

nové pneumatiky. Prednú a zadnú. Čo?! Nové gumy?! To bolo pre mňa niečo neuveriteľné! My sme vždy 

zbierali pneumatiky, ktoré zahraniční jazdci už odhadzovali a odrazu som mal mať k dispozícii nové! S tým 

som ochotne súhlasil. Pán Koch bol spokojný, ja tiež, ale na čas to bola naša jediná spolupráca.  

      Sezóna pokračovala ďalej a prišla Veľká cena ČSSR v Brne. Tam za mnou  pán  Koch  prišiel  opäť  a  už  

na mňa volal: „Pavel, Pavel!“ Nemecky som niečo vedel, ale vybavoval to hlavne Laco Szabó. Opäť mi 

ponúkol, že za reklamu na motorke dostanem pneumatiky, aby som mal aj do tréningov, aj do pretekov. 

Ja som, samozrejme, súhlasil aj tentoraz. Myslím, že sa to potom zopakovalo ešte aj ďalší rok v Hořiciach. 

A neskôr prišli takzvané komerčné styky. Naši funkcionári na nás vymysleli, že keď chceme jazdiť v zahra-

ničí, musíme si tam zohnať niekoho, kto nás bude platiť a my budeme z toho doma odvádzať určenú sumu. 

 

      To bolo vtedy tak. S Lacom Szabóom sme rozmýšľali, koho v zahraničí by sme natiahli na spoluprácu. 

Mali sme známeho v Rakúsku, ale ten nemal vzťah k motorkám a mne zrazu napadlo, že by sme mohli 

osloviť práve pána Kocha. Vravím si, poznáme ho, boli sme v kontakte, je s ním reč. Sadneme do auta, 

porozprávame sa s ním. Ukážeme mu, aké sú podmienky a on v najhoršom odmietne. Tak sme išli a pove-

dali mu, o čo ide. Na Zväzarme mali podmienku, musím byť u neho zamestnaný s minimálnym príjmom 

a z toho príjmu potom budeme platiť Autoturistu určenú sumu na mechanika aj pretekára. Pánovi Kochovi 

som však povedal, že na to pôjdeme  inak.  Nebudem  od  neho  vyžadovať  žiadnu  mzdu  

a povinnosti voči Autoturistu budem platiť zo svojho, zo štartovného. Od neho som však chcel, aby mi 

platil motorku, dopravu na preteky, benzín do motorky, pneumatiky a náhradné diely. Požiadal ma o týž-

deň na rozmyslenie a potom mi zavolal s tým, že to prijíma. Od Autoturistu som priniesol doklady na pod-

písanie a bola ruka v rukáve. Pán Koch odo mňa nikdy nepýtal štartovné.       
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      V prvých rokoch bol so mnou ešte mechanik Dušan 

Borsuk, a to sme vždy po pretekoch v zahraničí jazdili  

domov.   Neskôr,  už  s  mechanikom  Dušanom  Preda-

nocym,  keď  boli  preteky  veľmi  ďaleko a o týždeň na-

sledovali ďalšie, sme sa domov už nevracali. Len sme 

motorku rýchlo pripravili na nasledujúci víkend a utekali 

do Nemecka, kde sme pracovali v Kochovej fabrike, aby 

sme niečo zarobili. Prespávali sme v autobuse a potom 

pokračovali na ďalšie preteky.  

 

      Spomínam   si   aj   na   to,   ako  sme  prvýkrát  prišli  

ku Kochovi. Hneď nás vzal na miestny úrad, ako sa tam 

hovorí Rathaus, kde sme ukázali pasy. Koch potvrdil, že 

sme  u  neho  na  návšteve  a  vďaka tomu nám tam dali  

na každý deň sto mariek. Spočiatku sme to takto urobili 

niekoľkokrát, ale potom s tým prestali.  

 

      Na pána Kocha mám aj ďalšiu peknú spomienku. Mal 

totiž veľmi rád šišky od mojej mamy. Vždy, keď nás 

mama vyprevádzala na preteky, napiekla nám plnú ška-

tuľu. Raz sa ma spýtala, či som ponúkol aj pánovi Ko-

chovi. Druhýkrát som to teda urobil a on sa po nich išiel zadúšať. Po príchode domov som preto poprosil  

mamu,  aby  šišiek  napiekla  viac.  Na  ďalších  pretekoch  dostal  pán  Koch  celú  škatuľu a tá bola  

na druhý deň prázdna. Venoval mi výborný šípkový lekvár, s ktorým potom mama šišky pripravovala. Ja 

som mu ich vždy priniesol a užíval si pohľad na to, ako do seba zakaždým dostal šišku na dva hlty. A to 

zjedol minimálne pätnásť kusov naraz. 

 

 

 
 
 
 

Pretekov sa  
zúčastňovala aj 

manželka Güntera  
Kocha.  

Na snímke s mecha-
nikom  

Dušanom  
Predanocym.  
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Vstup do pollitrov 

 

      V prvej polovici 80. rokov postupne nahrádzali triedu 350 cm³ päťstovky, hoci spočiatku tu mohli 

štartovať práve triapolky a túto možnosť využil aj Pavol. To už ale jeho túžby smerovali k plnokrvnému 

pollitru... 

  

      Pollitre som začal jazdiť s tristo-päť-

desiatkou v roku 1983. Vtedy bolo ešte 

nejaký čas povolené, jazdiť túto triedu aj 

s motorkami tejto kubatúry. Zdalo sa mi, 

že pollitre tým triapolkám až tak neute-

kajú. Hlavne nie v Hořiciach a ani na po-

dobných okruhoch. Tam som pochopil, 

že na rovných úsekoch je päťstovka rých-

lejšia, ale vo „vypletačkách“ majú navrch 

nižšie objemy. Boli ľahšie a dalo sa s nimi 

neskôr brzdiť.  

      No plnokrvná päťstovka ma, samo-

zrejme,  začala  lákať.  Je  to  logické  a aj  

na majstrovstvách sveta vidíme, že šam-

pión nižšej triedy spravidla prestúpi do 

tej vyššej. A ja som už vtedy bol niekoľ-

kokrát majstrom v triedach 250 a 350 ku-

bíkov. Keď sa ma potom opýtali na dojmy 

z môjho prvého pollitra značky Suzuki, 

odpovedal som, že je ako kočiar. Menšie 

kubatúry nadskakovali na každom hr-

bole, ale polliter sedel naozaj ako kočiar. 

Suzuki som kúpil od Müllera z Nemecka, 

pomáhal nám s tým Harry Heutmekers, 

a mala ešte železný rám. Na nej som vy-

hral aj posledné dvoje preteky sezóny 

1984 na majstrovstvách ČSSR v Dolnom Hričove a Banskej Bystrici. Spomínam si na problém v Piešťanoch. 

Motorka mala v nádrži špeciálnu špongiu, aby nešpliechal benzín. Tá už však bola stará, začala sa rozpa-

dávať a upchávala karburátor. Dostala sa pod  ihlu,  ktorá  zostala  otvorená  a  mne  

na štarte tiekol pod motorku benzín.  

      Neskôr som jazdil na Suzuki už s hliníkovým rámom z nemeckého Straubingu od pretekára Wendlin-

gera. Aj tento stroj bol kúpený cez pána  Kocha.  Mojou  poslednou  päťstovkou  bola  trojvalcová  Honda  

od rakúskeho pretekára Karla Truchsessa.  
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Majstrovstvá Európy v Brne  
 

      Asi ani jedny preteky, ktoré Dekánek absolvoval, nemali takú odozvu, aby sa o nich živo diskutovalo  

aj  po viac  ako  tridsiatich rokoch, ako tie,  ktoré sa  konali  na starom okruhu  v Brne  v roku 1984. 

Úspechy československých pretekárov známe z čias slávnej éry značiek Jawa a ČZ sa strácali v prepad-

lisku dejín a odrazu sa fanúšikom, prítomným na okruhu a ďalším státisícom pred televíznymi obrazov-

kami, naskytlo neuveriteľné divadlo. Krátko pred koncom pretekov kráľovskej triedy 500 cm³ sa v boji 

o pódium pohybovali dvaja československí pretekári! S odstupom času je zrejmé, že ak by sa im aj po-

darilo dosiahnuť na stupeň víťazov, v súčasnosti by sa na to nespomínalo tak, ako sa spomína. Z pohľadu 

Pavla Dekánka sa víkend spočiatku nevyvíjal práve najlepšie... 

 

 
Na ME v roku 1984 bola Suzuki ešte v pôvodných farbách Nemca Müllera. 

 

      Už v sobotu počas tréningu som mal pocit, že v motore začalo niečo rachotiť a niečo nie je v poriadku. 

Buď prevodovka, alebo kľuka či zberné kolesá, ktoré spájali kľuky. To som mal tú prvú štvorvalcovú šúpat-

kovú Suzuki, ktorej kúpu sprostredkoval Harry Heutmekers a ktorý nám ju pomohol aj rozobrať.  Nič sme 

však nenašli, a tak sme sa pustili do jej skladania. Práce trvali až do noci, preto to prevzal mechanik. Dve 

hodiny pred pretekmi sme zistili, že sme o jeden zub prečasovali kľuku. Pozreli sme do šúpatiek a jedno 

bolo otvorené o niekoľko milimetrov viac ako druhé. Motor musel ísť znovu von, prečasovať, jeden zub 
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kľuky otočiť a opäť zložiť. Obrazne povedané, mechanik vkladal motor do rámu ešte na štartovom rošte. 

Boli to veľké nervy a už len na štart som odchádzal v hroznom rozpoložení.  

      V deň pretekov som sa ani nemal kedy najesť, len Laco Szabó, manažér nášho tímu, ma kŕmil ako hus 

počas toho, ako sme motorku dávali dokopy. No a nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo. Keby to niekto 

sfilmoval, všetky tie detaily, bol by  z  toho  úžasný  príbeh  o  tom,  čo  všetko  môže  človeka  postretnúť  

v priebehu jedného pretekárskeho podujatia. 

 

 
V poslednom kole v zákrute „U lomu“ pred Buckmasterom a Stašom. 

 

      Po štarte som jazdil deviaty a postupne sme sa spolu so Simonom Buckmasterom prepracovávali stále 

viac dopredu. Vedel som, že Buckmaster a jeho motorka na mňa majú, ale vedel som aj to, aké má Angličan 

obavy v zákrutách medzi slamou. A tak som si povedal, že ho nemôžem nechať, aby ma zlikvidoval                

na motor. Preto som ho v poslednom kole v Baltisbergerovej zákrute zobral a prášil preč. Čakalo na mňa 

šialenstvo v podobe neuveriteľného povzbudzovania nielen československých, ale aj tisícov východone-

meckých fanúšikov, ktorí v celej nasledujúcej lesnej pasáži doslova burácali, až to dokonca prehlušilo zvuk 

mojej motorky! Ako odrazu fanúšikovia zodvihli programy v rukách nad hlavy a sfarbili tribúnu na bielo, 

to bolo niečo neuveriteľné. A práve oni ma dostali do takého varu, že som potom preletel cez kohouto-

vické sídlisko a ako sa vchádzalo na Myslivnu, kde sme vždy zo šestky radili na štvorku, ja som podradil len 

o jeden stupeň na päťku a k tabuli 250 metrov pred retardérom doletel o dvadsať kilometrov za hodinu 
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vyššou rýchlosťou, ako som chodil dovtedy. Chybou teda nebolo, že by som išiel neskôr na brzdy, ako sa 

zvyklo hovoriť, ale vyššia rýchlosť, pri ktorej sa z toho istého miesta už nedalo zabrzdiť.  

Celý úsek predtým som išiel vo vytržení, vyburcovaný dianím na tribúnach, žiaľbohu, nakoniec to dopadlo, 

ako to dopadlo a z európskeho pódia nič nebolo.  

      Nikdy som sa však presne nedozvedel, prečo za mnou spadol Bohuš Staša. On to tiež neubrzdil. Ne-

viem, či urobil tú istú chybu ako ja alebo brzdil neskoro. Je pravda, že narazil do balíkov, ale tie boli mimo 

trate! V každom prípade, skutočnosť je taká, že sa tadiaľ dalo prejsť, veď Buckmaster prešiel a aj ostatní 

jazdci tiež. Jeho motorka ešte letela na mňa, ale stačil som odskočiť. Odvtedy sme o našom páde ešte 

niekoľkokrát hovorili, ale on to vždy hodil do ofsajdu, nikdy presne nevysvetlil, čo tam vlastne urobil on. 

Vtedy som vôbec nevedel, že Staša sa tiež dostal cez Buckmastera a ide za mnou. Ale aj on bol určite 

poriadne motivovaný vybojovať doma pódium. Takto sme to vlastne darovali Buckmasterovi. Tie balíky 

slamy, to bolo niečo hrozné. Som presvedčený, že stačilo dať jeden rad, no tam boli za sebou hneď tri 

a ešte  po  dvoch,  troch  na  sebe.  Keď  do  nich  človek  vletel  takou  rýchlosťou,  pripomínalo  to  náraz  

do betónovej steny.  

 

 
Emotívny rozhovor Stašu a Dekánka po pretekoch ME v roku 1984. 
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Snímky z televízneho prenosu. Pavla najprv takmer trafil vlastný motocykel, neskôr sa len tesne vyhol 

Stašovmu. Na obrázku č. 4. je vidieť, že ani Staša netriafa do retardéru a smeruje do miest, kde  

predtým narazil Dekánek. 

(Video zo záverečnej fázy týchto pretekov nájdete na internete. Na portáli www.youtube.com stačí  

do vyhľadávača zadať: Pavol Dekánek vs. Bohumil Staša – ME Brno 1984) 
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Ani v roku 1985 Pavol 
preteky ME v Brne  
pre pád nedokončil. 
V tomto prípade spadol 
už v úvode  
v Kohoutoviciach. 
V roku 1986 sa so starým 
okruhom rozlúčil  
siedmym miestom  
(na snímke dole  
pred Holanďanom  
Mile Pajicom). 
 

 

 

       

 

 

      Zaujímavosťou bolo, že na jeseň toho istého roku sa v Brezovej pod Bradlom objavil jeden Američan, 

rodák z Brezovej, ktorý bol priateľom môjho svokra. Práve na návšteve u neho sme sa stretli. Sedeli sme 

za stolom a zrazu ten Američan začal hovoriť, ako v istej americkej televízii každý mesiac vysielajú reláciu 

s atraktívnymi situáciami aj zo športu a že tam videl haváriu dvoch pretekárov z Brna, pri ktorej mu chodil 

mráz po chrbte. Ostali sme ako obarení a svokor mu vraví:  

      „Počúvaj, veď jeden z tých jazdcov sedí teraz tu pred tebou.“ 

Dobre sme sa na tom pobavili a boli sme prekvapení, že sa to dostalo až do Ameriky.  

 

      Na podujatiach majstrov-

stiev Európy v Brne sa Pavol 

predstavil aj v ostatných ro-

koch, pričom v roku 1986 skon-

čil šiesty. Na ME sa objavoval 

sporadicky aj v iných obdobiach 

aj v zahraničí, podľa toho, ako 

mu to umožňoval termínový ka-

lendár pretekov. Na   bodova-

ných   miestach   sa v „Európe“ 

objavil aj v roku 1989, a to         

na rakúskom Salzburgringu, 

kde vybojoval 3 body a v ho-

landskom Assene (2 body). 
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Domáci šampionát na päťstovke, ale... 
 

      Ako už bolo spomenuté, v roku 1984 vybojoval Pavol svoj  šiesty  federálny  titul,  v  tomto  prípade  

vo štvrťlitroch. To už ale štartoval na majstrovstvách ČSSR aj s plnokrvným pollitrom Suzuki, ktorý mu 

však prišiel až na druhú polovicu štvordielneho seriálu. Oboje zostávajúce preteky päťstoviek Pavol vy-

hral a celkovo obsadil tretie miesto za Stašom a Imrichom Majorošom.  

      Aj preto sa stal jedným z favoritov na zisk titulu v päťstovkách v roku 1985. Bohumil Staša bol však 

so svojou trojvalcovou Hondou nad sily súperov a Pavol, ktorý navyše vynechal preteky v Městci Krá-

lové a Jindřichovom Hradci, bodoval v polovici podujatí a musel sa uspokojiť „len“ s tretím miestom, 

keď sa pred neho dostal ešte aj Miroslav Medek so Suzuki. Tretie miesto patrilo Pavlovi aj na M SSR, 

kde však bodoval len dvomi víťazstvami v Banskej Bystrici a Dolnom Hričove. To už vymenil klubovú 

príslušnosť, v štartových listinách sa za jeho  menom  predtým  objavovala  Brezová  pod  Bradlom,  no  

od roku 1985 až do konca kariéry to bol Automotoklub Pisárky. 

 

 

 
Pred štartom v Piešťanoch v roku 1984. 
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Opäť v Piešťanoch, ale už v roku 1985. Na snímke dole v tom istom roku v Hořiciach. 

 

 

      S túžbou vybojovať federálny titul v pollitroch sa Pavol pripravoval aj na sezónu 1986, ale... Komu-

nistickí funkcionári sa rozhodli namastiť si vrecká tvrdou menou, a tak vymysleli tzv. komerčné styky. 

O čo išlo? Pretekári dostali možnosť zúčastňovať sa pretekov v zahraničí, čo síce bolo na prvý pohľad 

pekné, ale realita, ktorá sa za tým skrývala, už taká príjemná nebola. Rovnaký osud predtým postihol aj 

tenistov Lendla, Kodeša a Navrátilovú. Pretekári doma vyplatili určenú  sumu  zo zisku  zo zahraničia       

a navyše sa museli zriecť nároku na body do domáceho šampionátu! Toto svinstvo vydržalo tri roky a až 

v sezóne 1989 mohli týmto nezmyslom po-

stihnutí jazdci opäť bojovať aj o body          

do domácich majstrovstiev. Niežeby sa po-

čas týchto troch rokov neobjavovali             

na štarte domácich podujatí, ale smeli štar-

tovať len na tých medzinárodných, bez ná-

roku na body do MR, navyše boli v progra-

moch   uvádzaní   medzi  jazdcami  

zo zahraničia. Pavol tak síce zbieral skvelé 

víťazstvá na podujatiach v Hořiciach, Těr-

licku,  Piešťanoch  či  Banskej  Bystrici,   ale  

do domáceho šampionátu nebodoval.  
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      O možnosť vybojovať ďalšie tituly a víťazstvá do M ČSSR boli okrem Dekánka ukrátení pretekári ako 

Peter Baláž, Imrich Majoroš, Jan Vaněček, Jan Bartůněk či Bohumil Staša! 

      Je preto isté, že počet Pavlových federálnych titulov by bol vyšší, ako súčasných osem. V tom čase 

sa  objavoval  na  pretekoch  svetového  šampionátu,  majstrovstiev  Európy,  nemeckého  šampionátu  

a  na medzinárodných pretekoch v Československu, z ktorých body do republikového šampionátu, ako 

už bolo spomenuté, brali iní...  

      Na majstrovstvá Československa sa Pavol mohol vrátiť až po zrušení nezmyselného zákazu a v roku 

1989 bojoval o siedmy majstrovský titul. Do šampionátu za započítavali výsledky z pretekov v Dymoku-

roch, Brne, Banskej Bystrici, Piešťanoch a Prešove. Okrem Piešťan, kde na tamojšej Cene Slovenska spa-

dol v poslednom kole z prvého miesta, vybojoval Pavol samé víťazstvá a  získal siedmy titul. Z toho ale 

určite nemal radosť celkovo druhý Marián Troliga. Ten totiž v Piešťanoch bral do hodnotenia M ČSSR 

plný počet bodov a keďže vo všetkých ostatných pretekoch skončil druhý, nazbieral o tri body viac ako 

Dekánek. Podľa vtedajších pravidiel boli ale jazdcom započítavané body len z polovice podujatí plus 

jedného, čo v tomto konkrétnom prípade znamenalo, že im škrtli dva najhoršie výsledky. Dekánkovi tak 

ubudlo jedno víťazstvo a nula bodov z Piešťan, Troligovi však dve druhé miesta. Pravdou ale je, že Pavol 

mal  vďaka  tomuto  pravidlu  titul  vo  vrecku  už  po  treťom  podujatí  

a do Piešťan prichádzal už ako majster. Navyše aj on v minulosti, v roku 1980 vo štvrťlitroch, získal viac 

bodov ako Staša, no pre také isté pravidlo škrtania výsledkov sa titulu nedočkal. 

      Svoj posledný, ôsmy federálny titul vybojoval Pavol v roku 1990. Vtedy už pollitrové motocykle jaz-

dili v rámci novej triedy, tzv. triedy nad 250 cm³. Z celkového počtu šiestich  pretekov  zvíťazil  Pavol        

s pollitrom v piatich. Najprv v úvodnom Brne, v Dymokuroch nebodoval a potom nasledovali už len prvé 

miesta v Moste, opäť v Brne,  v Těrlicku  a  na  letisku  Sliač.  Na  troch  záverečných  pretekoch sa               

po rokoch predsa len objavil aj s motocyklom Honda triedy 250 cm³ od pána Kocha, pričom na Sliači 

skončil v medzinárodnom hodnotení druhý a do majstrovstiev ČSFR bral plný počet bodov za víťazstvo. 

To v konečnom hodnotení znamenalo 10. miesto. 

      V roku 1991 sa Pavol na pretekoch neobjavil, no ešte raz neodolal vábeniu rýchlych motocyklov 

a    do seriálu majstrovstiev republiky sa predsa len nakrátko vrátil v roku 1992. O tom ale neskôr... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posledný, ôsmy  
titul majstra  

Československa  
vybojoval Pavol  

v roku 1990. 
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Bodovať v seriáli majstrovstiev Československa mohol Pavol opäť až v roku 1989. 
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Na majstrovstvách sveta 
 

      Majstrovstvá sveta cestných motocyklov Grand Prix sú v hierarchii motocyklových šampionátov naj-

vyššie. Konajú od roku 1949, preto je logické, že neskôr vzniknuté svetové seriály, teda Superbiky (vy-

chádzajúce z produkčných motocyklov) a Endurance (vytrvalostné preteky) sú, čo sa týka prestíže, 

predsa len o niečo nižšie. Je to dané aj tým, že práve na klasických Grand Prix sa objavujú najnovšie 

technológie skúšané na pretekárskych špeciáloch, ktoré sú najrýchlejšími a najjedinečnejšími motocyk-

lami. Preto sú ich preteky aj najpopulárnejšie.   

      Nejeden pretekár zatúžil vyskúšať si jedinečnú atmosféru tohto seriálu na vlastnej koži, či presnejšie, 

priamo spoza riadidiel motocykla. Pre československých jazdcov bol svetový šampionát o to lákavejší, 

že sa od roku 1950 v Brne jazdili prestížne medzinárodné preteky, ktoré ťahali mnohých popredných 

účastníkov zo svetového šampionátu. Nečudo, že práve juhomoravská metropola sa v roku 1965 stala 

miestom stretnutia najlepších svetových pretekárov, ktorí tu  mali  po  prvý  raz  bojovať  o  body                

do majstrovstiev sveta. Mimoriadne náročný, takmer štrnásť kilometrov merajúci okruh využívajúci 

bežné cestné komunikácie vždy poriadne preveril kvality pretekárov a so svojimi zákrutami „na srdce“ 

si získal obľubu u mnohých z nich.  

      Státisícové divácke návštevy zase svedčili o oprávnenosti zaradenia okruhu do majstrovstiev sveta, 

pričom práve pre domácich fanúšikov bolo Brno vzácnejšie o to viac, že o pódiové umiestnenia videli 

bojovať aj domácich československých pretekárov!  

 

 
Na pretekoch MS v Brne v triede 350 cm³ v roku 1982. 
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Pád na MS v Brne v roku 1982. Pavol preteky triedy 350 cm³ dokončil na 26. mieste. 

 

 

 

      Značky Jawa a ČZ v tom čase totiž dokázali konkurovať najväčším svetovým výrobcom motocyklov 

a mená ako František Šťastný, Gustav Havel, Bohumil Staša, František Srna a ďalšie boli pre fanúšikov 

tými najväčšími lákadlami. Zahraničné hviezdy, Hailwood, Agostini, Saarinen, museli rátať s tým, že aj 

z krajiny socialistického bloku ich môže neraz prekvapiť kvalitný pretekár túžiaci po ich skalpe. Žiaľ, 

práve československé fabriky začali postupom času strácať krok so svetovými výrobcami a pre našich 

jazdcov, ktorí pre doslova väzenský režim komunistického systému nemali možnosť získať kvalitné an-

gažmán do zahraničia, to znamenalo ústup z pozícií, na ktoré síce právom patrili, ale bez kvalitnej tech-

niky mohli o veľkých úspechoch už len snívať.  

 

      Na úspechy Františka Šťastného a Gustava Havla, ktorí v roku 1961 obsadili v konečnom hodnotení 

svetového šampionátu triedy 350 cm³ fantastické druhé a tretie miesto, tak nebolo ako nadviazať 

a zrejmý úpadok bolo vidieť na kariére jednej z najväčších osobností československej histórie, Bohumi-

lovi Stašovi. Práve on dokázal na starom okruhu v Brne potešiť domácich fanúšikov najviac, keď obsadil 

tretie miesto v pollitroch v roku 1969 a druhé v roku 1971 v triede 350 cm³. Po odchode tovární Jawa 

a ČZ však už v medzinárodnej  konkurencii  bojoval  len  o  zadnejšie  pozície,  čo  bol,  s  ohľadom               

na jeho talent, mimoriadne smutný pohľad.  
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Pavol na podujatí MS v Rijeke v roku 1985. 

 

 

      Rovnaký osud čakal aj ďalších talentovaných československých pretekárov, ktorí síce robili radosť 

fanúšikom na domácich tratiach, ale vo svetovom meradle sa museli rozlúčiť s možnosťou pravidelného 

bodovania. Rovnako ich účasť na podujatiach majstrovstiev sveta sa obmedzila skôr na domáce Brno 

a pretekov v zahraničí sa zúčastňovali len sporadicky. 

      Pavol Dekánek sa na pretekárskych okruhoch začal objavovať v čase, keď už bola továreň Jawa v po-

rovnaním so svetom na vedľajšej koľaji a československí jazdci sa orientovali na Yamahy.  

      Prvýkrát štartoval v Brne v roku 1978, kde sa v rámci podujatia svetového šampionátu konali aj ná-

rodné spoločné preteky tried 250  a  350 cm³.  Celkové  piate  miesto,  ale  tretie  v  rámci  štvrťlitrov      

za Pavlom Vašíčkom a Oldřichom Kábom, znamenalo úspešné zoznámenie sa s vtedajším, takmer jede-

násťkilometrovým okruhom.  

      V roku 1980 si tu prvýkrát vyskúšal aj majstrovstvá sveta, no pri premiére sa v náročnej konkurencii 

nekvalifikoval. V rámci podujatia sa ale zúčastnil aj republikových pretekov tried 250 a 350 cm³, kde 

však pokazil štart a v snahe získať späť stratené pozície v druhom kole na Veselke havaroval. Kolidoval 

so šiestym jazdcom spoločného poradia a vedúcim pretekárom švrťlitrov Vašíčkom.  

      O rok neskôr vybojoval na tréningoch pre národné preteky s tristopäťdesiatkou pole position, no 

preteky nedokončil. To už štartoval aj na majstrovstvách sveta, ktoré však po 33. mieste v tréningu ne-

dokončil. Cieľa na pretekoch MS sa dočkal s tristopäťdesiatkou v roku 1982, keď štartoval z 31. miesta 

a nakoniec skončil dvadsiaty šiesty. 
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Na MS v Rijeke v rokoch 1985 a 1986. Na snímke hore pred Dave Petersenom. 
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      Do Brna sa v roku 1983 na starý okruh, ktorý už            

pre MS nespĺňal bezpečnostné kritériá, nasťahovali na 

štyri roky majstrovstvá Európy a naši pretekári tak mali 

aspoň takúto možnosť zmerať si sily s kvalitnou medziná-

rodnou konkurenciou. V roku 1983 bolo do triedy 250 

cm³ prihlásených 70 pretekárov, spomedzi ktorých Pavol 

obsadil na tréningu 27. miesto. Na pretekoch štartovalo 

55 jazdcov, ktorí sa kvalifikovali a cieľ ich videlo len 30, 

pričom Pavol skončil sedemnásty.  

      Uspieť v medzinárodnej konkurencii bolo čoraz nároč-

nejšie, či skôr takmer nemožné a o to výnimočnejšie boli 

preteky v roku 1984, v ktorých Dekánek so Stašom bojo-

vali o tretie miesto.  

      O rok neskôr Pavol po šiestom mieste na tréningu 

opäť dúfal  v dobré  umiestnenie,  ale  už  v úvode  musel  

po páde v Kohoutoviciach odstúpiť. V roku 1986 dostal 

starý prírodný okruh od Medzinárodnej motocyklovej fe-

derácie definitívnu stopku. Dekánek skončil v cieli pollit-

rov  po peknom súboji  s Talianom Marcom Papom 

 V Rijeke s Dušanom Borsukom (1987).             na siedmom mieste.  

 

 
Svetový šampionát sa do Brna vrátil so vznikom nového okruhu v roku 1987. 
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Na MS v Rijeke v roku 1988 už s trojvalcovou Hondou. 

 

      Už o rok neskôr sa do Brna vrátil svetový šampionát, tentoraz však už na nový automotodróm, ktorý 

vtedy Československu závidel celý svet. Krásna, v lese položená päť a pol kilometrov merajúca trať s veľ-

kým prevýšením, ktorá bola navyše mimoriadne bezpečná a ako jediná na svete mala obslužné komu-

nikácie z oboch strán dráhy po celej dĺžke okruhu, prilákala okolo 150 tisíc návštevníkov a najlepších 

pretekárov našej planéty.  

      Svet sa za tých päť rokov opäť míľovými krokmi posunul vpred a pre československých pretekárov 

to znamenalo problém kvalifikovať sa do hlavných nedeľných pretekov. Jediným jazdcom, ktorý štarto-

val, bol práve Pavol Dekánek v triede 500 cm³. Z ostatných československých jazdcov sa kvalifikoval       

na štart už len Peter Baláž v triede 125 cm³, ale pre ťažké zranenie nohy po páde nakoniec štartovať 

nemohol. V rokoch 1988 a 1989 bol Pavol dokonca jediným československým zástupcom, ktorý dokázal 

prejsť sitom kvalifikácie.  

      V roku 1990 začali platiť nové pravidlá.  Tí,  ktorí  chceli  štartovať  na  podujatiach  MS,  museli  byť  

na tzv. Grading listine, v ktorej boli jazdci bodujúci v predchádzajúcom ročníku MS a tí, ktorí sa umies-

tnili napríklad v prvej trojke konečnej klasifikácie majstrovstiev Európy. Českí a slovenskí pretekári sa 

tak na pretekoch svetového šampionátu mohli objaviť až v roku 1993,  keď  domáci  uchádzači  o  štart  

na jednotlivých tratiach dostali možnosť štartovať s tzv. voľnou kartou. Jaroslav Huleš a Miroslav Kacko 

vtedy však už reprezentovali samostatnú Českú a Slovenskú republiku a Pavol Dekánek tak zostal po-

sledným československým pretekárom štartujúcim vo svetovom šampionáte.  
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      Pavol sa na podujatiach majstrovstiev sveta päťstoviek objavoval v rokoch 1985 - 1989 práve s pod-

porou Güntera Kocha a jeho firmy Wernberger Konservenfabrik. Žiaľ, presnú štatistiku jeho štartov ná-

jdeme len ťažko, keďže informácie sa na rôznych internetových portáloch rozchádzajú a azda najhoršie 

je na tom dokonca oficiálna stránka seriálu MS. Presné štatistiky si neviedol ani samotný pretekár, a tak 

sa k správnym údajom dnes už nedopracujeme.  

      Pavol nikdy nemal motocykel, s ktorým by mohol pomýšľať na svetové body (počas rokov jeho účastí 

na MS bodovalo do roku 1987 prvých desať jazdcov v cieli, od roku 1988 prvých pätnásť). Ako už bolo 

spomenuté, samotné kvalifikovanie sa na preteky predstavovalo úspech. Bola to doba úplného úpadku 

športu v krajine, ktorá dve desaťročia predtým patrila medzi motocyklové veľmoci.  

      V roku 1985 sa Pavol predstavil na pretekoch Grand Prix vo vtedy juhoslovanskej Rijeke, kde však 

cieľ nevidel. V tom čase sa už v Brne svetový šampionát nejazdil a Juhoslávia sa tak bola destináciou, 

do ktorej mali československí pretekári aspoň lepšiu šancu vycestovať za svetovým šampionátom.  

     O rok neskôr, teda v roku 1986, sa Pavol už ako jazdec komerčných stykov vybral na preteky na zá-

padonemecký Nürburgring, ale ani v tomto prípade cieľ pretekov nevidel, navyše ho trápili tráviace ťaž-

kosti. V tom istom roku znovu štartoval v Rijeke, kde skončil na 22. mieste.  

      Opäť Nemecko, Juhoslávia, k tomu Švédsko a tentoraz aj nový okruh v Brne boli svedkom Pavlovho 

vystúpenia na svetovom šampionáte v sezóne 1987. Na mimoriadne rýchlom nemeckom Hockenheim-

ringu sa so svojou Suzuki nekvalifikoval. Kvalifikovať sa mu podarilo opäť v Rijeke, znovu však do cieľa 

nedorazil. Rovnako sa mu viedlo aj vo švédskom Anderstorpe. Na novom okruhu v Brne ale preteky 

dokončil na 23. mieste. 

 

 
Na Salzburgringu v roku 1989. 
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S mechanikom 
Dušanom  

Predanocym 
pred štartom  

Veľkej ceny  
Rakúska  

v roku 1989. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rok 1988 znamenal pre Pavla účasti v Rijeke a v Brne, kde už jazdil na trojvalcovej Honde. V prvom 

prípade do cieľa neprišiel, keďže sa pre následky ťažkého tréningového pádu ocitol na pokraji fyzických 

síl, v Brne skončil dvadsiaty štvrtý. V juhomoravskej metropole však zápasil s technickými problémami 

a v piatok ani nevyšiel na trať. Nakoniec sa tesne dokázal kvalifikovať a štartoval aj na samotných pre-

tekoch. 

      Štyrikrát sa na majstrovstvách sveta predstavil v roku 1989. Na rakúskom Salzburgringu sa umiestnil 

na 23. mieste, vyskúšal si holandský Assen a belgický Spa-Francorchamps, pričom v Assene preteky ne-

dokončil a v Belgicku, v bláznivých, dvakrát prerušených pretekoch v daždi nebol klasifikovaný. Po-

sledné vystúpenie na MS, ktoré absolvoval v Brne, mu vynieslo 28. miesto. 
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      Ak by som sa pozrel na moju účasť na majstrovstvách sveta, rád spomínam na Salzburgring v roku 

1989. Bola tam hrozne dlhá rovina, kde moja trojvalcová Honda nestačila na silnejšie štvorvalcové stroje, 

ale dokázal som sa za nimi vyviezť vo vetre. V tréningu som si tak vybojoval 19. miesto. Tento spôsob som 

mal dobre nacvičený ešte z čias pretekov na bicykli.  

      V rámci majstrovstiev sveta, ale takisto aj majstrovstiev Európy som vďaka Kochovi jazdil na mnohých 

tratiach, vo vtedajšej Juhoslávii v Rijeke, belgickom Spa, nemeckom Hockenheime a Nürburgringu, ho-

landskom Assene, švédskom Anderstorpe... Jazdil som prakticky po celej Európe, no nikdy som nebol v An-

glicku. Spomínam si, ako som išiel na Nürburgring a krátko predtým buchol Černobyľ. Pred cestou mi man-

želka navarila vynikajúcu hubovú polievku, ja som sa jej doslova nažral a tie huby, ktoré boli z Bradla, asi 

nabrali niečo z rádioaktivity. Na ceste ma totiž chytili také problémy, že zo mňa všetko išlo vrchom aj 

spodkom. Lekár mi dal lieky, ale bolo to márne. No a skús splniť kvalifikačný čas, keď musíš zadok stískať, 

lebo sa bojíš, že to potečie na cestu. Nakoniec sa mi to podarilo, ale preteky som nedokončil. 

      Spomínam si, ako sa na podujatí majstrovstiev sveta v Salzburgu v roku 1989 konali v sobotu po tré-

ningoch preteky bicyklov. Prišla firma, ktorá vyložila množstvo bicyklov a motocykloví pretekári išli súťažiť 

na jedno kolo. Vyhral vtedy Christian Sarron a mňa veľmi mrzelo, že som sa toho nemohol zúčastniť, na-

koľko boli vybraní len niekoľkí vyvolení. Mal som pritom so sebou aj cyklistickú výbavu. O pomoc som 

poprosil fotografa Jardu Sejka, ale, žiaľ, do vybavovania sa mu veľmi nechcelo. Škoda, bol by som sa aspoň 

vtedy s týmito pretekármi zviezol na špici :-). Presne to isté som potom zorganizoval o rok neskôr na pod-

ujatí majstrovstiev republiky na automotodróme v Brne, kde som aj vyhral pred Jirkom Boudíkom.  
 

 
Pavol si v Brne niekoľkokrát vyskúšal, aké je to jazdiť medzi svetovou elitou. Na snímke z roku 1988 
Ch. Sarron (7), E. Lawson (3), K. Magee (16), P. Chili (8), W. Rainey (17), P. Dekánek (35), T. Taira (6), 
D. de Radigues (12) a N. Mackenzie (5). 
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Superbikový pokus 
 

      V roku 1988 vypísala Medzinárodná motocyklová federácia celkom nový svetový šampionát. Stále 

populárnejšie preteky produkčných motocyklov, ktorých zaobstaranie bolo predsa len jednoduchšie, 

ako kúpa pretekárskych špeciálov pre klasické majstrovstvá sveta Grand Prix, sa dočkali vrcholného 

svetového šampionátu. A ten so striedavo lepšími a horšími časmi žije dodnes. Už v prvom ročníku maj-

strovstiev sveta Superbikov boli fanúšikovia svedkami fantastických súbojov značiek Honda, Yamaha, 

Ducati, Bimota, Kawasaki a Suzuki, pričom jedno z podujatí seriálu sa konalo na maďarskom Hun-

garoringu. Práve tu sa s motocyklom Suzuki predstavil aj Pavol Dekánek, ktorý bol prvým českosloven-

ským pretekárom jazdiacim práve na svetovom superbikovom šampionáte.  

 

      Predali sme päťstovku Suzuki a boli sme už nabrúsení na trojvalcovú Hondu od Rakúšana Karla 

Truchsessa. Kochovi však Honda nejako nevoňala. Ponúkol mi, že kúpi Suzuki 750 a našiel mechanika, 

ktorý bol so mnou na vojne a pracoval v Nemecku u Kurza v Suzuki, že on nám motorku prerobí na Super-

bike. Mechanik ale nepostrehol, že v Suzuki pre nový model zmenili zdvih a pretekársky kit tam viac ne-

pasoval. Takže bolo všetko iné, prečasované a motorka išla horšie, ako keby ostala bez úprav. Hneď             

po prvom pokuse to pán Koch celé zastavil s tým, že je to pre nás zlý projekt a treba ísť naspäť. Suzuki dal 

Kurzovi, aby z nej naspäť urobil sériovú motorku, ktorú nechal synovi a nám povedal, aby sme                          

od Truchsessa kúpili pollitrovú Hondu. 

 

 
Na podujatí MS Superbikov na Hungaroringu v roku 1988. 
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Na majstrovstvách Nemecka 

 

      Kochova podmienka pre možnosť štartovať za jeho 

tím bola, že odjazdím kompletné majstrovstvá Nemecka. 

Vo všetkých ostatných voľných termínoch som mohol ísť 

svet alebo Európu. Jemu išlo o reklamu, a tú potreboval 

práve v Nemecku. Na nemeckom šampionáte sa mi darilo 

jazdiť aj v prvej desiatke a raz, na starom Hockenheime, 

som jazdil tretí. Po veľmi dlhej rovine ale motorka chcela 

odrazu zastaviť a ubrala, akoby došiel benzín. Keď som už 

skoro stál, pustil som spojku, chytilo to a pokračoval som 

ďalej. Za tú chvíľku ma však predbehlo šesť alebo sedem ľudí. Vôbec sme neprišli na to, čo sa stalo.  

      V Nemecku som sa dobre poznal s Jirkom Šundom. Kedysi u nás jazdil triedu 125 cm³ a potom emigro-

val. Bol som s ním a jeho manželkou v kontakte, neraz som u nich doma prespal. Jirka sa poznal s Fratiš-

kom Mrázkom, ktorý žil v Kanade a vtedy sme rozmýšľali, že by som práve s Mrázkom štartoval v Daytone. 

Nakoniec ale zostalo len pri úvahách, pretože by to stálo priveľa peňazí. 
 

 
Pavlov profil, ktorý vyšiel v roku 1987 v časopise Svět motorů. 
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Dvakrát Hořice v roku 1985. 
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Úspechy na medzinárodných pretekoch 
 

      Pavol   počas   svojej  kariéry  získal  množstvo  úspechov  nielen  na  domácom  šampionáte,  ale  aj  

na medzinárodných pretekoch doma a v zahraničí. Jeho fantastické vystúpenia v Hořiciach už boli spo-

menuté, no darilo sa mu tiež v Piešťanoch, Těrlicku, v Banskej Bystrici a aj na východonemeckých okru-

hoch v Schleizi, Frohburgu a na Sachsenringu. Hoci ako pretekár komerčných stykov nemohol v rokoch 

1986 - 1988 bodovať do klasifikácie majstrovstiev Československa, diváci o jeho výkony ochudobnení 

neboli.  

 

Východné Nemecko 
 

      Vo východnom Nemecku najprv štartoval v triede 250 cm³, kde naši pretekári jazdili ako reprezen-

tanti v Pohári mieru a priateľstva. V roku 1984 uspel Pavol v nemeckom Frohburgu, kde vybojoval tretie 

miesto za skvelým maďarským pretekárom Jánosom Drapálom a jeho krajanom Árpádom Harmatim.  

      Najväčšie úspechy vo východnom, a potom aj zjednotenom Nemecku dosiahol Pavol v triede pollit-

rov. V roku 1989 zvíťazil v Schleizi, v cieli za ním skočili Rakúšan Rudi Zeller a Maďar István Lovási.  

 

 

 
Po víťazstve v Hořiciach v roku 1990 pred Zellerom a Heutmekersom. 
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      Najúspešnejší rok však Pavol zažil v roku 1990, kedy už boli všetky tri východonemecké okruhy sú-

časťou znovu zjednoteného Nemecka a on zvíťazil na všetkých troch. Najprv vyhral s osem-sekundovým 

náskokom na Sachsenringu, kde porazil Zellera a Schütza a potom nasledovali preteky v Schleizi. Tam 

štartoval aj Karl Dauer, s ktorým si v pretekoch nedarovali ani milimeter dráhy, no Pavol dokázal v zá-

vere zajazdiť rekord okruhu a s náskokom necelých štyroch sekúnd aj zvíťaziť. Oboch pretekárov              

na pódiu sprevádzal Talian Dario Marchetti. 

      Úspešný nemecký hattrick zavŕšil Pavol vo Frohburgu, kde opäť porazil Zellera (tentoraz s náskokom 

dvanástich sekúnd), tretie miesto patrilo Zellerovmu krajanovi Antonovi Berghammerovi. 

 

Zlatý kahanec 
 

      Medzi Pavlove veľké úspechy na medzinárodných pretekoch patria aj víťazstvá na severe Moravy 

na Těrlickom okruhu, kde sa jazdí o tzv. Zlatý kahanec. Na tejto prírodnej trati sa motocyklové preteky 

jazdili od roku 1965, a to až do roku 1990. V roku 2008, v čase, keď nastala renesancia prírodných tratí, 

sa Těrlický okruh vrátil do kalendára motocyklových podujatí, pričom sa tu niekoľkokrát konali preteky 

aj ako súčasť medzinárodného seriálu International Road Racing Championship. Okruh počas svojej his-

tórie menil svoju podobu, pribúdali spoma-

ľovacie retardéry, no tou najväčšou zme-

nou bola v roku 1983 zmena smeru jazdy. 

Preteky sa odvtedy vypisujú v smere hodi-

nových ručičiek.  

      Práve tu v roku 1983 Pavol zvíťazil 

na pretekoch majstrovstiev republiky 

triedy 350 cm³ pred Bartůňkom a Hlavat-

kom a o rok neskôr rovnako na MR, ale         

v kategórii štvrťlitrov pred Imrichom Majo-

rošom a Bartůňkom. V tom istom roku tu 

prvý raz zvíťazil aj v triede pollitrov, keď po-

razil Holanďana Alberta Boscha a Švajčiara 

Gächtera.  

      V Těrlicku zvíťazil aj v roku 1986, tento-

raz ho na pódium sprevádzali Bohumil 

Staša a Gerhard Vogt.  O rok neskôr skončil 

na druhom mieste za Rakúšanom Zellerom, 

tretí bol opäť Vogt.  

      Posledné vystúpenie na tejto trati 

v roku 1990 premenil opäť na víťazstvo. 

Druhé miesto v cieli obsadil Karl Dauer, tre-

tie Dario Marchetti.  
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Cena Slovenska 

 

      Piešťanská Cena Slovenska bola najvýznamnejším podujatím na území Slovenska a v rámci celého 

Československa zastávala druhé miesto za Veľkou cenou ČSSR v Brne. 

      Aj na Cene Slovenska v Piešťanoch jazdil Pavol najprv v triedach 250 a 350 cm³, pričom prvý raz tu 

štartoval už v roku 1978. Trieda pollitrov sa na Cene Slovenska predstavila v roku 1984 a už vtedy Pavol 

bojoval o víťazstvo. Žiaľ, z druhého miesta musel tri kolá pred koncom dotankovať benzín a stihol tak 

aspoň ôsme miesto v cieli.  

Prvé víťazstvo dosiahol v roku 1986 so Suzuki, keď zvíťazil nad Rakúšanom Seppom Dopplerom. Ten 

v cieli strácal jedenásť sekúnd. 

      Ešte väčší náskok mal Pavol 

v cieli triedy pollitrov v roku 

1987, keď mal Doppler stratu 

až takmer pol minúty.  

      O rok neskôr sa karta obrá-

tila a veniec za prvé miesto si 

do Rakúska odviezol Doppler, 

ktorý nad Pavlom zvíťazil s ná-

skokom ôsmich sekúnd. 

      V roku 1989 sa tradičná 

Cena Slovenska konala posled-

nýkrát, čo však v tom čase ešte 

nikto netušil. Pavol si nachystal 

voči Dopplerovi odplatu             

za predchádzajúci rok a ku 

koncu pretekov mal už dosta-

točný náskok, aby si mohol 

v pohode prísť po tretie pieš-

ťanské víťazstvo. Žiaľ, v posled-

nom kole v druhej zákrute spa-

dol a venoval tak výhru svojmu 

najväčšiemu súperovi Dopple-

rovi. 

 

 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch v roku 1984. 
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Cena SNP 
  

      Nezabudnuteľné miesto v histórii cestných pretekov motocyklov na Slovensku má diaľnica pri Ba-

díne neďaleko Banskej Bystrice. Tam sa v rokoch 1976 až 1989 konali preteky o Cenu Slovenského ná-

rodného povstania. Zdanlivo jednoduchá trať s dvomi vlásenkami, neskôr doplnená o dva spomaľovacie 

úseky, prilákala aj zaujímavé mená zo zahraničia, ktoré sa zúčastňovali i ostatných medzinárodných 

podujatí vo vtedajšom Československu. Navyše sa tu preteky jazdili aj o body do vtedajšieho Pohára 

mieru a priateľstva socialistických krajín. 

      Po prvýkrát sa tu Pavol Dekánek postavil na stupne víťazov po pretekoch triedy 350 cm³ v roku 1983. 

Skončil na druhom mieste za Petrom Balážom a s 350-kou obsadil aj tretie miesto v pretekoch päťsto-

viek.  

      O rok neskôr si tretie miesto v pollitroch zopakoval, tentoraz však už na Suzuki. V roku 1985 jazdil 

len triedu 500 cm³ a pri Badíne skončil druhý za Švajčiarom Gächterom. Opäť druhé miesto, tentoraz 

však za Imrichom Majorošom, si tam vyjazdil aj v roku 1987. 

      Víťazstva v pollitroch sa na Cene SNP dočkal v roku 1989, keď zvíťazil pred Rakúšanom Zellerom 

a naším Mariánom Troligom.  

      V roku 1990 sa Cena SNP presťahovala na neďaleké letisko Sliač. Pavol si tam zajazdil aj na dvesto-

päťdesiatke, na ktorej skončil druhý za Maďarom Istvánom Lovásim. Päťstovky, ktoré sa už vtedy jazdili 

v rámci triedy nad 250 cm³, však vyhral, a to pred Talianom Marchettim a Nemcom Norbertom Heile-

som. 

 

 
Na Cene SNP pri Badíne v roku 1984 v súboji so Švajčiarom Ruedi Gächterom (8). 
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Koniec kariéry na dvakrát 
 

      Už bolo spomenuté, že v roku 1990 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre účasť na majstrovstvách 

sveta a pretekov sa mohli zúčastňovať pretekári z tzv. Grading listiny. Preč boli časy, keď sa stačilo pri-

hlásiť a pokúsiť sa o kvalifikáciu. Toto pravidlo znamenalo stop aj pre Pavla Dekánka. Objavil sa síce 

na domácom šampionáte v roku 1990, keď boli päťstovky súčasťou novo vypísanej triedy nad 250 cm³ 

a hoci vybojoval svoj ôsmy titul majstra Československa a po rokoch sa mu dobre darilo aj so štvrťlit-

rom, nemožnosť cestovať na podujatia svetového šampionátu znamenala, že po sezóne skončil s aktív-

nou kariérou. Pollitrový motocykel Honda, ktorý v tom čase už beztak začal v porovnaní s konkurenciou 

výraznejšie strácať, vrátil pánovi Kochovi do Nemecka. 
 

Rok 1990 bol pre Pavla poslednou sezónou s pollitrom (vľavo). Vpravo na Honde 250, celkom 
 posledné Pavlove pretekárske podujatie v Moste v roku 1992. 

 

      Prestal som s pretekmi, ale mal som doma dvestopäťde-

siatku, ktorú mi daroval Koch. Bola to Honda, tiež po Besendör-

ferovi. A tak som to po roku nevydržal a povedal Dušanovi Pre-

danocymu, že ideme zase do toho. To bolo v roku 1992. V Městci 

Králové som skončil tretí, potom nasledoval Prešov, tam sa jaz-

dilo za hroznej prietrže mračien a do cieľa som sa dostal druhý. 

Pamätám si, že som na tréningu zajazdil druhý tréningový čas     

na slickoch a pršalo. Vtedy Koch povedal, že ak skončím do tre-

tieho miesta na majstrovstvách republiky, kúpi novú motorku. 

Nasledoval Most, kde som hneď v druhom kole spadol. Zaspal 

som na štarte,  chcel  som  to  čo  najskôr  dobehnúť,  ale po páde 

mi zostalo odtrhnuté väzivo v kolene, a tak som oznámil defini-

tívny koniec kariéry. Rozlúčkové kolo na superbikovej Ducati 

Mira Kacka som absolvoval na septembrových majstrovstvách 

republiky v Brne.   
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Potýčka so súperom v Moste 
 

      Možno by sa na situáciu, ktorá vznikla po pretekoch majstrovstiev republiky pollitrov v roku 1990  

na autodróme v Moste  zabudlo,  keby  ju  priamym  prenosom  neprenášala  Československá televízia.  

Po problémoch pred pretekmi musel totiž hlavný favorit Pavol Dekánek štartovať z boxovej uličky a už 

krátko po štarte bolo zrejmé, že o víťazovi sa bude rozhodovať medzi Mariánom Troligom a Holanďa-

nom Harry Heutmekersom.  Tí  totiž  neohrozene  bojovali  medzi  sebou,  ale  predsa  len  sa na nich 

dokázal dotiahnuť výborne jazdiaci Dekánek! Prišlo k výmenám na prvom mieste, ale to už Pavol nejaz-

dil v tom tempe ako predtým a nakoniec zvíťazil len s tesným rozdielom. 

 

      Začala sa mi vtedy  prehrievať  motorka  a  snažil  som  sa  to  už  len  udržiavať.  Keby  som  mohol  ísť  

vo svojom predchádzajúcom tempe, hneď by som im ušiel, ale nešlo to. Sledoval som si teplotu a keď som 

videl, že im stačím, rozhodol som sa zvrátiť preteky vo svoj prospech až v úplnom závere. Marián Troliga 

ale o mojom probléme nevedel 

a mal pocit, že som si z nich 

oboch robil žarty, ako som sa ne-

chal obiehať a v závere ich zase 

porazil. A tak, keď už sme boli  

na vozovke, ktorá nás po prete-

koch z dráhy privádzala do depa, 

treskol mi rukou po helme. 

Vtedy    som   odhodil   motorku  

na zem a išiel som ho kopnúť   

do zadku. Taký som bol na-

štvaný. No a potom už to lietalo. 

Následne sme sa ocitli v Prahe 

pred komisiou. Nejaké dva, tri 

preteky sme sa spolu veľmi ne-

rozprávali, ale keď teraz jazdím 

služobne do Prešova, vždy sa 

s Mariánom stretneme.  

 

 

 
Pavol (vľavo) a Marián sa dnes 

pri spomienke na tieto  
momenty už len zasmejú. 
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Súperi a kamaráti 
 

      Mojimi najväčšími súpermi boli hlavne nemeckí a rakúski pretekári na majstrovstvách Nemecka, keď 

som jazdil u pána Kocha. Michael Rudroff, s tým som bol veľmi zadobre, Sepp Doppler, Karl Dauer, Peter 

Schleef, Karl Truchsess, Helmut Schutz, Georg-Robert Jung, ale aj Talian Massimo Messere... S niektorými 

som vychádzal dobre, mali sme k sebe bližšie. Napríklad s Jánosom Drapálom, Talianom Dariom Mar-

chettim, s tým bola vždy zábava. Najlepšie som asi vychádzal s Rakúšanom Petrom Smolikom. Ten mal tiež 

Suzuki štvorvalec. Bol to veľký sympaťák a skromný človek. Dal by človeku aj to posledné, hádam, že by aj 

kľuku z motorky odmontoval, ak by som ju potreboval. Taký to bol dobráčisko.  

      Na majstrovstvách sveta som si výborne rozumel s Talianom Pierfrancescom Chilim. Mal rád naše šam-

panské a vozil som mu aj našu solvinu, on mne zase lacnejšie predával olej, ten 747... Zo špičky bol najprí-

stupnejší a ozajstný kamarát. Spoznali sme sa cez Petra Baláža, vedel aj po nemecky, takže sme sa dokázali 

porozprávať.  

      Samozrejme, skvelých súperov som mal na domácich tratiach, či už Petra Baláža, Bohuša Stašu, Ma-

riána Troligu, Petra a Imra Majorošovcov, s mnohými súpermi sme boli aj výborní kamaráti. Pokojne by 

som mohol vziať štartové listiny a čítať ich odhora nadol. Napadnú mi aj Rudo Mitošinka, Heňo Kurtha, 

Mišo Puškár, Honza Bartůněk, Miro Medek, Milan Pecen, Ernest Korčák, Franta Tofel, samozrejme Petr 

Hlavatka, úžasný chlap, ale aj Zbyněk Havrda, Michal Oravec, Hynek Pavliš, Zdeněk Paznocht, Josef Pavlí-

ček, Šobáňovci a mnohí ďalší. Mám na nich krásne spomienky. Ono sa ani nedá povedať, že niekto bol 

väčší či menší kamarát. Boli sme úžasná partia, kedy kto mohol, pomohol. Či sa pokazilo auto pri doprave, 

či to bola motorka alebo bolo treba požičať nejaké náradie...  S mnohými som stále v kontakte, blahože-

láme si k sviatkom, stretávame sa, keď som na východe, tak s Puškárom, Troligom, Majorošovcami, s Miš-

kom Oravcom v Trenčíne, on je od fachu, taxikár. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na 350-ke  
za Petrom  
Hlavatkom  
a pred Rudolfom  
Mitošinkom v Hoři-
ciach v roku 1982. 
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Vodič profesionál 
 

      Keby ste sa Pavla spýtali, koľko kilometrov absolvoval ako profesionálny vodič autobusu, náklad-

ného či osobného auta, nevedel by odpovedať. Nikdy si takú štatistiku neviedol, ale pri predstave, koľko 

toho najazdil na vojne, potom ako vodič linkového autobusu, osobný vodič podnikového riaditeľa a ne-

skôr ako súkromný podnikateľ, čo vlastne trvá doteraz, si môžeme neuveriteľný počet kilometrov len 

domýšľať. A to by sme nemali zabudnúť ani na prepravu na preteky doma aj v zahraničí. A aký je Pavol 

vo svojej profesii? V dnešnej dobe je možné nájsť na internete hodnotenia firiem, ktoré sú zaradené 

v rôznych katalógoch. Tam objavíte aj hodnotenie Pavlovej firmy Dekabus jedným z jeho klientov: 

„Viezol nás už viackrát (Rím, Miláno, Praha...) a je jednoznačne jednotka, skromný a výborný šofér, 

prajem mu ešte veľa šťastných kilometrov.“ 

 

     
Veľké množstvo spokojných klientov Pavol dopravil svojimi autobusmi do rôznych destinácií po celej 

Európe. Na snímke zájazd členov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Ramsau am Dachstein. 

 

    Keď som sa v roku 1973 vrátil z vojny,  kde  som  jazdil  s  autobusom,  išiel  som  hneď  robiť  do  ČSAD  

v Bratislave. Jazdil som diaľkovú linku Bratislava - Košice - Sobrance. To som robil jeden a pol roka, ale 

popri pretekoch sa to nedalo zvládať. Tak to bolo od mája do septembra. Napadlo mi, že by som mohol 

pracovať aj niekde vo fabrike, napríklad v národnom podniku Kovové Tkaniny Brezová, trebárs ako šofér 

nákladiaku alebo autobusu. Tam bol v piatok poobede fajront a víkend voľný. Otec teda zašiel za tamojším  
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riaditeľom.   Poznali  sa,  tykali si,  cez  vojnu  boli  spolu  partizáni.  Onedlho  mama  priniesla  otcovi             

do práce obed a on jej povedal, aby som utekal do Brezovej za riaditeľom, že mám hneď prísť. Riaditeľ sa 

so mnou začal veľmi priateľsky zhovárať, zaujímal sa, na akom autobuse jazdím a podobne. Potom sa ma 

zrazu opýtal: 

      „A s osobákom by si jazdiť nechcel? Náš šofér, ktorý ma vozí, nechce chodiť mimo osem a pol hodino-

vého pracovného času a ja by som potreboval niekoho, kto by mi vedel byť viac k dispozícii.“ 

Až ma obarilo. Nevedel som, či sa mi to len nesníva.  

      „To myslíte vážne?“  

A on nato: 

      „Tak, ako ti vravím, toto ti ponúkam.“ 

Samozrejme, nemohol som odmietnuť. Riaditeľ mi maximálne vychádzal v ústrety a keď som v rámci ko-

merčných stykov už jazdil do zahraničia, dal mi na pretekársku sezónu neplatené voľno. Keď som za ním 

raz po takomto neplatenom voľne prišiel, to už bolo po nežnej revolúcii, dozvedel som sa, že riaditeľ je       

na dôchodku. Namiesto neho bol nový, ktorý ma odmietol s tým, že môžem ísť tam, kde som bol doteraz. 

Tak som si povedal, no počkaj! Hneď som kúpil Mercedes 124, vybavil si podnikanie a išiel mu robiť              

do fabriky konkurenciu. Oni mali len žigulík, volgu a Škody 1203, takže námestníci a zásobovači sa chceli 

voziť už len so mnou. Takto mi autíčko za dva roky pekne zarobilo na autobus a následne som si v Brati-

slave kúpil Karosu.  

      Firmu Dekabus som založil v roku 1992, má už teda celé štvrťstoročie. To bolo v čase, keď som už pre-

stal jazdiť preteky. Neskôr som kúpil aj druhú Karosu a zamestnal ďalších vodičov, ale zistil som, že to 

k ničomu nevedie. Ľudia sú často takí, že keď došoférujú, vykašľú sa na všetko a nie sú schopní ani vyčistiť 

špinu a spísať poruchy na vozidle. Preto som nakoniec zostal sám. Karosu som predal a kúpil si Setru, ktorú 

som mal možno aj dvanásť rokov. No a neskôr som kúpil ďalšiu Setru, ktorá mi slúži doteraz. Vodič auto-

busu si musí vedieť opraviť niektoré veci sám, preto sa mi z tohto hľadiska zišlo to, čomu som sa vyučil. 

Mám rád pestrosť. Ako vodič mám určitú slobodu, voľnosť, prichádzam do styku s mnohými ľuďmi. Vidím 

nové miesta. Moja robota ma baví, a to si asi veľa ľudí povedať nemôže.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie autobusu Pavol 

podľa potreby mení  

za riadenie nákladného 

auta. 
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Najlepšie preteky? Všetky úspešné 

 

      Nedá sa povedať, že by som mal jedny preteky, na ktoré spomínam najradšej. Je to skôr skupina pre-

tekov a všetky sú pre mňa rovnako dôležité, na jednej úrovni. Medzi ne určite patrí Brno v roku 1984, 

ktoré síce dopadlo, ako dopadlo, ale zároveň to bol pre mňa veľký zážitok. Po všetkých tých stresoch s prí-

pravou motorky súťažiť o európske pódium a v tej atmosfére, na to sa nezabúda.  

      Krásne spomienky mám na Těrlicko, kde sa mi darilo a samozrejme na Hořice, to je jasné. No všetky 

tie dobré spomienky sú spojené hlavne s výsledkami. Či už to bolo v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Moste, 

Kopčanoch, Hričove, Dymokuroch, v Schleizi, Frohburgu, Sachschesnringu... Ale nemuseli to byť len víťaz-

stvá.  

 

 
V Kopčanoch v roku 1980 s Pavlom Vašíčkom (vľavo) a Henrichom Kurthom. 
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Mechanici 
      Tento šport sa nedal robiť tak, aby človek na preteky jazdil sám a zároveň fungoval aj ako mechanik, 

hoci boli aj takí kaskadéri, ktorí jazdili republiku bez mechanika. Ja som v začiatkoch oslovil Vlada Kubicu 

a Dušana Borsuka, ktorý už predtým robil mechanika pretekárovi Karolovi Jirkovi. Borsuk, ktorý v tom čase 

prerábal dom, povedal, že bude mojím mechanikom rád, ale chce to robiť naplno, a tak ma poprosil, aby 

som nejaké roky ešte počkal.  Nakoniec  som  prvých  šesť  rokov  absolvoval  s  Vladom  Kubicom a dodnes 

som mu nesmierne vďačný za to, čo pre mňa urobil a urobil toho maximum, navyše sme spolu aj výborne 

vychádzali a dodnes si máme čo povedať. 

      Po Vladovi prišiel Dušan Borsuk, ktorý medzičasom dokončil dom. Bol frézar, vedel si so všetkým pora-

diť, či už išlo o motorku, auto, Aviu alebo hocijaké zariadenie. Bol doslova extratrieda. Spolu sme boli aj    

v prvých rokoch komerčných stykov.  Trávili  sme  spolu  minimálne  tristo  dní  v  roku.  Každý  deň                   

po práci sme sa stretli a chystali motorku na preteky. Aj v zime bolo čo robiť, pripravovali sa náhradné 

súčiastky na sezónu, stúpačky, riadidlá, brzdové páčky, radenie, robili sme generálku... Neskôr sa mu to 

však prestalo pozdávať, predsa len sa musel uvoľňovať z práce a navyše už s manželkou zostali sami. Keď 

sme cestovali, ona bola doma sama, preto sa rozhodol skončiť.  

      Oslovil  som  teda   Zdena  Jakeša,   majstra  odborného  výcviku  na  strednej  dopravnej  škole  u  nás  
na Brezovej, inak strýka nášho úspešného „dakaristu“ Ivana Jakeša. Ani jemu to nevyšlo kvôli práci, ale 
dobrými kamarátmi sme ostali doteraz.  
 

 S mechanikom Vladom Kubicom v roku 1980 (vľavo) a mechanikom Dušanom Borsukom v roku 1986. 
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      Nakoniec som oslovil Dušana Predanocyho, ktorý jazdil motokáry a jeho syn motokros. Pracoval v Mo-
totechne v Trenčíne, ale vzal si neplatené voľno, lebo sa mu zapáčilo robiť mi mechanika. Ja som vtedy 
zohnal autobus Karosu a spolu sme sa pustili do jej prerábky. Všetko sme odtiaľ vybrali, urobili priečky, 
kúpeľňu, spálňu, obývací priestor, sedačky na prepravu. Zadná časť autobusu bola priestorom pre mo-
torku a zároveň dielňou s náhradnými dielmi a náradím, aby sa motorka dala opraviť aj vo vnútri. Keď som 
Dušanovi pred zimou povedal, že ideme prerobiť autobus, robil na tom celú zimu až do začiatku novej 
sezóny. Bol neuveriteľne šikovný. To, čo by mal jeden problém už len nakresliť, on dokázal perfektne uro-
biť. Potom začala sezóna, rozumeli sme si a ja som s ním bol maximálne spokojný. Pretože bol veľmi pra-
covitý, uchytil sa aj u pána Kocha. Takto sme spolu strávili niekoľko sezón a Dušan so mnou ostal až              
do konca mojej kariéry.  
      Keď si na to dnes spomínam, mal som veľké šťastie na mechanikov. Všetci traja boli vynikajúci a ak by 
medzi mechanikmi vyhlasovali majstrovstvá sveta, tí moji by museli byť medzi najlepšími. Nikdy sa nestalo, 
že by sme mali „tichú domácnosť“, a to sme s Predanocym niekedy strávili v autobuse spoločne aj 5 - 6 
týždňov. 
      Ľudí, ktorí mi pomáhali, bolo samozrejme viac. Nemôžem zabudnúť na Fredyho Slacha, ktorý bol emig-
rant a žil v Nemecku. S ním sme si výborne sadli, navštevovali ho pri našich cestách do Nemecka, aj sme 
u neho prespali. Mal obrovský dar. Dokázal pána Kocha presvedčiť, že mi treba novú motorku a stál 
vlastne za kúpou druhej, hliníkovej Suzuki a takisto za kúpou Hondy po Truchsessovi. Fredy je skvelý chlap, 
stále sme spolu v kontakte, žije opäť v Českej republike 
 

 

 

Keď sa Pavol v Brne v roku 1992 lúčil s pretekárskou kariérou, nemohli na mieste chýbať tí, ktorí ho 
počas kariéry dôverne sprevádzali a podporovali. Zľava: Vladimír Kubica, Dušan Borsuk, Ladislav 
Szabó, Pavlov otec Štefan a Günter Koch. 
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Okruhy 
 

      Z československých okruhov mi sedelo Nové Mesto nad Váhom, veľmi mi sadli aj Hořice, a hoci to boli  

okruhy  nebezpečné,  vyhovovali  mi.  Naopak  v  Těrlicku  mi  vadila  veľmi  dlhá  rovina,  ktorá  bola               

na motor, no aj tak sa mi tam podarilo získať dve víťazstvá. Myslel som si, že už definitívne vyhrám Zlatý 

kahanec, o ktorý sa tam jazdilo, ale prišiel János Drapál a zvíťazil. Na jeho tristopäťdesiatku som proste 

nemal. Sedel mi aj Most. To už ale teraz hovorím o autodróme. Tam sa mi veľmi páčilo, navyše som tam 

niekoľko rokov držal s dvestopäťdesiatkou rekord okruhu. Vždy, keď som prišiel, vraveli mi, že ma ešte 

stále nikto neprekonal.  

      No a samozrejme starý okruh v Brne. Tie balíky slamy a trať naháňali strach majetnejším zahraničným 

pretekárom, ktorí mali lepšie motorky. Talianom na trojvalcových Hondách tam zvieralo zadok, nevedeli 

to otvoriť. Boli zvyknutí na motodrómy, na veľký priestor a staré Brno im bralo elán. Pohľad na balíky 

slamy a zvodidlá akoby im podvedome otáčal ruku opačne a  namiesto pridávania skôr uberali. Občas mi 

napadne, ako by to asi vyzeralo v roku 1984  s motorkou,  ktorú  som  mal  až  o  niekoľko  rokov  neskôr,  

a teda s trojvalcovou Hondou. Myslím si, že by to bolo o niečom inom. Brno bola naozaj pekná trať. Aj      

pre motorku a aj pre pretekára.  
 

 
Mapka poslednej verzie starého okruhu v Brne. 
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Bývalo aj veselo 
 

      Raz v sobotu, keď sme dotrénovali v Těrlicku, kde je vedľa trate jazero, prišiel za mnou Miško Puškár 

a vraví mi: 

      „Paľko, pôjdem na ryby. Pridáš sa? Trošku si zapytliačiť.“ 

A ja mu na to: 

      „Samozrejme, idem s tebou!“ 

Sedeli sme pri jazere, zhovárali sa, veď s Mišom sa bolo vždy o čom rozprávať, udica nahodená a vtom 

zrazu Mišo vraví: 

      „Paľko! Rybári idú! Objímaj ma!“ 

Tak sme sa dali do objatia a zostali tak, až pokiaľ rybári neprešli. Takže mám z pretekov aj takýto rybársky 

zážitok.  

      Spomínam si aj na to, ako sa Stašov mechanik išiel v Dymokuroch kúpať do jazera s dáždnikom, pretože 

pršalo... 

      Veľa zaujímavých zážitkov človek prežil na cestách na preteky a z pretekov. V Brne sa u nás vždy zasta-

vil František Šťastný. Boli s mojím otcom rovesníci a pri poháriku vedeli posedieť aj dlhšie a keďže Franta 

bol veľký rozprávač, boli to pekné chvíle. 

      Ja som nebol typ, ktorý by na pretekoch nejako v hojnej miere popíjal alkohol, ale raz sa mi podarilo aj 

to. V Jindřichovom Hradci na pretekoch Pohára mieru a priateľstva. Večer sa sadlo s Moravákmi k vínu 

a keďže som inak nepil, veľa mi nebolo treba. Ráno mi bolo zle, hrozne ma bolela hlava a nevedel som sa 

toho zbaviť. Jazdil som na bicykli, pil som vodu, mlieko...  Ale v pretekoch som nakoniec skončil na pódiu. 

      Ďalší zážitok nepatrí k tým veselým, ale utkvel mi v pamäti, lebo vtedy som si uvedomil, že nielen mamy 

a manželky majú o nás na pretekoch strach. Mnohí si pamätajú pána Fábryho, otca pretekára Mira Fáb-

ryho. Bol to veľký sympaťák a boli sme veľkí kamaráti. Pracoval vo „Zvaráku“, kde mi porobil mnoho vecí 

a ja som tam bol varený-pečený. Vždy, keď sme dorazili na preteky, najprv pomohol Mirovi vyložiť mo-

torku a potom k nám prišiel do autobusu alebo  do Iveca a debatovali  sme.  Raz  bol  so  mnou na prete-

koch aj otec. Na chvíľu som odbe-

hol preč a ako som sa vracal, nevi-

deli ma prichádzať. Tak som začul 

ako pán Fábry vraví: „Najťažšie      

pri tom športe je žiť s vedomím, že 

sa tí naši synovia z niektorých pre-

tekov už nemusia vrátiť...“ 

 

 
 
 
 

S Františkom Šťastným v Brne 
v roku 1986. 
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Pády 
 

      Jazdili sme a samozrejme sme aj padali. Človek sa však snažil ísť vždy tak, aby sa domov vrátil so zdra-

vou kožou. Keď som spadol a vrátil sa do depa, mechanik Dušan Borsuk ku mne prišiel, ohmatával mi 

chrbát a pýtal sa: „Krídelka rástli, krídelka?“ 

      O páde na majstrovstvách Európy v Brne v roku 1984 som už hovoril, no bolo aj niekoľko ďalších, ktoré 

mi utkveli v pamäti. Jedným z nich bol pád na majstrovstvách sveta v Juhoslávii v roku 1988. To už som 

mal Hondu po Truchsessovi. Neprezuli sme zadnú pneumatiku a ja som sa v poslednom meranom tré-

ningu hneď po výjazde z depa chytil Angličana Rogera Burnetta, ktorý išiel na Honde tímu Rothmans. Držal 

som sa ho tri kolá. Myslím, že prvé dve kolá nejazdil ešte v plnom tempe, ale s našimi motorkami sme 

museli ísť na maximum, aby sme sa takýchto jazdcov mohli udržať. Jazdil som za ním vo vetre a už som 

mal splnený kvalifikačný čas, čo mi ukazoval aj mechanik Dušan Borsuk. Ja som sa však Burnetta ešte  stále  

držal,  no  on  potom  zrýchlil  a moja  pneumatika  to  viac nevydržala. V dlhej zadnej zákrute, po ktorej 

ide akoby jama a nasleduje horizont, to už zadok neudržal, motorka sa vzpriečila a ja som z nej letel nie-

koľko metrov do výšky... Odvtedy mám ľavé plece vyluxované a o tri centimetre dlhšie. Vtedy som pocho-

pil, ako sa dá chodiť za rýchlejšími jazdcami. Dušan mi potom v boxe vravel: „Veď som ti ukazoval, že máš 

splnený kvalifikačný čas!“ Držať sa však takéhoto pretekára bola pre mňa veľká výzva...      

      S ďalšou nepríjemnosťou mám spojený aj Nürburgring. Raz som tam na majstrovstvách Nemecka spa-

dol na vode, vykrútil si pravé plece a odvtedy sa mi to s ním stále vezie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento pád  
na Cene 

SNP patril 
v Pavlovej 

kariére 
k tým  

ľahším. 
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Pavlova  
zdemolovaná 
Yamaha po páde 
v Novom Meste 
nad Váhom 
v roku 1978. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ďalšiu kritickú situáciu som zažil v Znojme. Neviem, či to nebolo vtedy, keď sa tam zabil mladý Oldřich 

Kába. On to vlastne ani nebol pád. Išiel som na tristopäťdesiatke. Jazdil som tesne za Petrom Balážom, 

ktorému to v ľavotočivej zákrute ustrelilo a dnes už ani neviem, či aj spadol alebo to ustál. No tým, že som 

sa mu uhol, vyšiel som zo stopy a už sa nezmestil do zákruty. Zvolil som teda únikovú cestu, ale nakoľko 

som to z ľavého náklonu musel narovnať a sklápať doprava, dostal som sa až na chodník, kde boli domy 

v radovej zástavbe. Jeden z nich bol odskočený a práve oň som zachytil štvrtým a piatym prstom ľavej 

ruky. Nespadol som teda, ale tie dva prsty som mal ošúchané a vykĺbené či zlomené. O týždeň neskôr sa 

konali preteky v Malešiciach, ruku som mal hrozne opuchnutú, museli mi ju opichovať, aby som preteky 

mohol vôbec odjazdiť. 

      Mrzí ma pád v roku 1989 na Cene Slovenska v Piešťanoch v poslednom kole, keď som už jazdil s veľkým 

náskokom pred Dopplerom. Za cieľovou rovinou boli rýchle zákruty doľava a doprava. Práve v tej druhej 

som sa zachytil o balík slamy a spadol som... 

      Vybavuje sa mi aj pád na dvestopäťdesiatke v Českej Třebovej z roku 1979, kde sa mi nič nestalo, spa-

dol som do priekopy a možno boli len polámané kapoty. Skôr si na tieto preteky spomínam preto, lebo 

som tam vtedy išiel prvé preteky v triede 350 cm³ a hneď som skončil druhý za Bohumilom Stašom.             

Po pretekoch som si ale uvedomil, že som na Stašu rozhodne mal. To iba v hlave som mal akúsi zábranu, 

ktorá mi hovorila, že ho nemôžem predbehnúť, lebo je to Staša. 

      Zažil som ale aj smolné preteky. Raz nás pozvali do Malmö, kde vyplácali dobré štartovné. To už bolo 

s päťstovkou, ale na mieste sa nám rozletela kľuka, a tak sme sa domov vrátili s dlhými nosmi.  

      Keď už spomínam Švédsko, na tréningu   na  okruhu   Anderstorp   ma  v  zákrute  predbiehal  Michael  

Doohan. Asi som bol pomalý, a to ho tak nahnevalo, že sa do mňa potom snažil kopnúť... 
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S podporou rodiny 
 

      Počas aktívnej kariéry Pavla doma po pretekoch netrpezlivo očakávala manželka Jana. Pri množstve 

štartov, ktoré absolvoval, si môžeme len ťažko predstaviť strach, ktorý musela zakaždým prežívať. 

Našťastie však Pavol vždy prišiel, hoci niekedy aj so zraneniami.  

 

      Keď sme sa s Jankou spoznali, už som jazdil preteky, preto sa dá povedať, že vedela, do čoho ide. Aj do 

fabriky, v ktorej sme sa zoznámili, som prešiel kvôli pretekom, keď som nestíhal robiť vodiča linkového 

autobusu a išiel som robiť šoféra riaditeľovi. Nikdy mi nič nepovedala, neprehovárala ma, aby som prestal, 

hoci viem, že to pre ňu nebolo ľahké, a to ešte viac, keď sa narodili deti. Hoci vtedy pri tých starostiach 

možno ani nemala čas rozmýšľať nad tým, čo by sa  mi  mohlo  stať.  Všetky  starosti  o  deti  boli na nej, 

našťastie mala rodičov v Brezovej, takže aj oni pomáhali, keď som nebol doma. A doma som niekedy nebol 

celé týždne, ba aj dva mesiace, keď sme medzi pretekmi zostávali pracovať u Kocha. Potom som aspoň 

priniesol domov nejaký zárobok, čo moju neprítomnosť trošku kompenzovalo. Keď som z pretekov prišiel 

doráňaný, vždy mala strach, to je jasné. Asi najviac som bol dobitý po tréningovom páde na majstrovstvách 

sveta v Juhoslávii.  

      V roku 1983 sa mi narodil syn Daniel a o rok neskôr dcéra Janka. Syn spočiatku akoby mal chúťky ve-

novať sa motorkám, kúpil si dokonca enduro motorku a dával z nej dole všetko, čo bolo navyše, aby mohol 

jazdiť v teréne alebo krížom cez Kopanice k priateľke. Nakoniec to však bola príroda, ktorá ho zaujala viac 

a v súčasnosti sa venuje chovateľstvu. No a Janka sa narodila len dva týždne pred toľkokrát spomínanými 

pretekmi majstrovstiev Európy v Brne a v súčasnosti je právničkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trojročná Janka 

a štvorročný  
Danko  

na otcovom  
motocykli  

na MS v Brne  
v roku 1987.  
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Ladislav Szabó, všestranný pomocník 
 

      S Lacom Szabóom sme sa zoznámili, keď som robil šoféra riaditeľovi vo fabrike Kovové Tkaniny Brezová 

a on tlmočníka, keď prišla návšteva z Nemecka. Inak bol hlavný majster nástrojárne. Tam mi vedeli na 

motorku zmajstrovať veľa potrebných vecí. Keď aj boli nejaké súčiastky príliš drahé, mnohé dokázali vyro-

biť alebo opraviť. Práve Lacova znalosť nemčiny sa mi hodila napríklad na medzinárodných pretekoch,   

keď  bolo  potrebné  nakupovať   náhradné  diely   od  zahraničných  jazdcov,   prekladať  prihlášky                    

do zahraničia do nemčiny a propozície zahraničných pretekov do slovenčiny. Takže všetko, čo som potre-

boval vybaviť v nemčine, vybavil on. No a na podujatiach nám robil kuchára a staral sa o nás, vždy doniesol 

časový harmonogram, výsledky... Kým som nezačal jazdiť v rámci komerčných stykov, Laco nechýbal ani 

na jedných pretekoch. Vždy sme jazdili trojica, ja, Kubica (neskôr Borsuk) a Szabó. Bol neodmysliteľnou 

súčasťou pretekov a nášho tímu. 

 

 
     Ladislav Szabó (vľavo) a Dušan Borsuk na podujatí ME v Brne v roku 1984. 



 
89 

 

Spomienky mechanika: Vladimír Kubica 
 

      S Paľom som začal chodiť na preteky, keď kúpil tú šunku od Quirenza, čo na nej išlo každé koleso inak. 

A boli sme spolu do roku 1983, celkovo sme teda spolu strávili šesť rokov. Ja som v čase jeho začiatkov 

robil technického komisára, raz ma viezol autobusom a dali sme sa do reči. Bol som prekvapený, že prešiel 

na cestné preteky. Začal som si ho všímať a bolo jasné, že  z  neho niečo bude.  Keď  ma  oslovil so žiadosťou 

o spoluprácu, hneď som prikývol. Bez motoristického športu som nevedel žiť.  

      Raz ma Paľo zabudol na pretekoch v Piešťanoch. Našťastie je to blízko Myjavy, a tak som to domov 

nemal ďaleko. Vtedy mal ešte Aviu, ktorá nemala prepojenú kabínu s búdou, takže sa nevedelo, kto vzadu 

je alebo nie je. Vždy keď sme odchádzali z pretekov, Aviou kúsok potiahol a ja som mal vo zvyku pozrieť, 

či na tom mieste ešte niečo nezostalo. No a vtedy v Piešťanoch potiahol tak, že ma tam nechal. Snažil som 

sa za ním utekať, ale nemal som šancu. Našťastie na preteky do Piešťan chodilo aj mnoho Myjavcov a do-

mov ma odviezol kamarát, ktorý sa čudoval, čo robím v Piešťanoch na križovatke smer Myjava, kam som 

až dobehol. Nakoniec sme boli u Dekánkovcov skôr ako Paľo. Zostali sme stáť tak, aby nás nevideli a bavili 

sme sa na tom, ako sa po príchode začali dohadovať, kde som. Tí z kabíny tvrdili, že som vzadu, tí zozadu, 

že som v kabíne a mňa nebolo.  

      Ale aj ja som mu niečo vyviedol. Vo Velkom Meziříčí mu športový komisár Kovář kvôli mne vzal licenciu.  

Boli sme s motorkami na technickej previerke a ja som si zapálil cigaretu. Starý pán tam sedel, bafkal fajku 

a na mňa hulákal, ako si tam dovoľujem fajčiť. Tak som mu povedal, že veď fajčí aj on a už bolo zle. Paľove 

papiere mali v ruke, Kovář vzal licenciu a bolo dorozprávané. Nakoniec sa to vyriešilo, ja som sa osprave-

dlnil a dopadlo to dobre. 

      Zažili sme toho spolu veľa a už navždy mi na to ostanú krásne spomienky. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Po pretekoch 
v Letohrade  
v roku 1983. 

Vpravo  
Vladimír  

Kubica, 
v pozadí 

Pavlov  
švagor Ján 

Danko. 
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Spomienky mechanika: Dušan Borsuk 
      

      Bol som mladý a v tom čase pôsobili v našom kraji    

pretekári   ako   Vlado   Juráš,   Paľo   Smetana  

a ďalší. Keď niektorí z nich   niečo   potreboval,   išiel  

za mnou, pretože som bol vyučený frézar. Tak sme sa 

postupne dali dohromady. Mechanika som robil Ka-

rolovi Jirkovi, Jurášovi, no ale najvážnejšie a najdlhšie 

to bolo s Paľom Dekánkom. Keď som mal deväť ro-

kov, umrela mi mama, keď som mal pätnásť, umrel 

mi aj otec. Prostredie motocyklových pretekov sa 

stalo mojím životom, práve tu som sa našiel. 

      Keď sme s Paľom jazdili na preteky, stále bolo čo 

riešiť, robili sme to naplno. Aby si mohol počas cesty 

oddýchnuť, často som ho vystriedal za volantom. 

Keď sme dorazili na miesto, vytiahol som motorku      

a prichystal všetko potrebné. A keď Paľo odjazdil tré-

ning, hneď prišiel s pripomienkami, čo ešte treba 

upraviť. Mal som teda veľa práce a niekedy to trvalo 

aj do noci. Ráno sa celý kolotoč zase opakoval. Paľo 

mal aj dosť kamarátov, s ktorými sme dali reč, prí-

padne si naliali po štamprlíku, ale nejaké veľké rado-

vánky sa nekonali. Predsa len nám vždy išlo o to, aby 

sme na pretekoch uspeli. Taktiež si spomínam na Paľove nočné rozprávania zo sna, na ktoré si on ale            

na druhý deň nikdy nepamätal. 

      Precestovali sme spolu veľa krajín. Paľo za mnou vždy prišiel, povedal, ideme tam a tam. Koniec. Ja 

som potom už len mojej pani oznámil, že odchádzame na preteky. 

      Paľo bol cieľavedomý, išiel si za svojím a veru, do svojho jazdenia si nedal hovoriť. Občas som mu aj 

chcel niečo navrhnúť, ale zbytočne. Mojou úlohou bolo aj tak predovšetkým nastaviť motorku podľa jeho 

predstáv. Tak, aby bol spokojný. On si išiel po svojej ceste, hlavu mal dobrú. Ako si to predstavil, tak to aj 

urobil. No a keď náhodou spadol, povedali sme si, že je to škoda, no čo sa dá robiť. Niekedy ostala motorka 

rozmlátená. Ak sa to stalo počas tréningu, mal som celú noc čo robiť, aby bola do druhého dňa pripravená 

na štart. 

      V pamäti mi navždy zostane Brno v roku 1984, keď sa s Bohušom Stašom rozsypali v boji o tretie miesto 

na majstrovstvách Európy. Človeku sa vtedy do očí tisli slzy. Keď som sa Paľa po pretekoch opýtal, čo sa 

stalo, nebolo mu do reči. Len tak niečo precedil cez zuby, ale po dlhom čase sa mi priznal, že si vo svojej 

veľkej eufórii ani poriadne neuvedomil vlastnú rýchlosť pred retardérom. A keď som sa opýtal Bohuša 

Stašu, čo sa stalo jemu, priznal sa mi, že keď videl, ako rýchlo ide Paľo, nechcel to pustiť ani on. Ešte dúfal, 

že by sa cez Paľa pred cieľom dostal.  

      Bolo to pekné obdobie s peknými zážitkami a zostali mi naň krásne spomienky. 
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Spomienky mechanika: Dušan Predanocy 

 

      V čase, keď ma Pavol oslovil, som robil mechanika aj môjmu synovi, motokrosárovi, a tak toho bolo 

naozaj dosť. S Paľom sme sa ale poznali už veľmi dávno, ešte pred  jeho  vojnou,  teda  v  čase,  keď  začal  

s motokrosom. Sám som jazdil motokáry, ale inak som bol  vždy  pri  motokrose  so  Števom  Jankovičom  

a Števom Bučencom, s ktorým sme sa ocitli aj na vojne a boli doslova ako bratia. No a práve keď Dušan 

Borsuk už nechcel pokračovať v úlohe mechanika, Bučenec povedal Paľovi, aby oslovil mňa. Tak sa vlastne 

začala naša spolupráca. Ja som si v Mototechne vybavil neplatené voľno a išli sme do toho. Myslím, že 

naše prvé spoločné preteky boli na majstrovstvách sveta na Salzburgringu.  

      Spomínam si, ako Paľo niekde na pretekoch MS v roku 1989 nastúpil ešte so svojou prilbou Boeri, no 

prišiel za ním zástupca firmy Arai s tým, že mu dá prilbu od nich. Dostal bielu, aj mu ju upravili na mieru 

a  mal  ju i v Piešťanoch.  Tam  v  sobotnom  tréningu  jazdil  za  favorizovaným  Dopplerom,  ale  Rakúšan  

pri konci rovinky začal brzdiť až príliš skoro a Paľo, ktorý bol tesne za ním, do neho vrazil. Doppler našťastie 

nespadol, zato Paľo zodral Araiku až na vnútorný polystyrén, takmer až po hlavu. Nasledovali preteky MS 

v Brne. Zástupcovia firmy Arai vždy na štartových roštoch kontrolovali, či ich jazdci majú prilby, a tak sme 

do ich stanu vošli aj s tou poškodenou. Keď nás Japonec zbadal, bol celý šťastný a vravel, že ten kus určite 

skončí v múzeu firmy Arai v Japonsku. Samozrejme, Paľo dostal prilbu novú, aj tú mu upravili na mieru        

a on s ňou potom jazdil až do konca kariéry.  

      Keď už som spomenul Piešťany a pád, motorka 

bola po ňom v hroznom stave, preto sme sa roz-

hodli, že na to kašleme. Ja som dokonca odišiel do-

mov  a  ráno   sa   vrátil   s   tým,   že   sa  pôjdem  

na preteky len pozrieť. Prišiel som k Paľovi a tam 

motorka opravená! Piešťanská partia okolo auto-

mobilového pretekára Ľuba Valka presvedčila Paľa, 

že to nesmie nechať tak a do rána mu motorku dali 

dokopy! 

      Jazdili sme spolu aj na majstrovstvách Nemecka, 

kde raz na letiskovom okruhu v Speyeri Paľo bojoval 

o pódium. Nemali sme pneumatiku Michelin, a tak 

sme dali Dunlopku. Snáď polovicu pretekov jazdil  

Paľo  na  druhom  mieste  za  Rudroffom                            

a pred Mayerom. Potom ale dostal riadny šmyk, 

ktorý však ustál, ale začal sa prepadávať dozadu. 

Škoda, vtedy tam bola šanca na ozaj dobrý výsle-

dok. 

      Boli to pekné časy, užili sme si mnoho úspechov 

aj zábavy a dobre sme spolu vychádzali. Vlastne   vy-

chádzame,   často  sa  spolu  stretneme  

a máme na čo spomínať. 
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Stretnutia s priateľmi 
 

      Po skončení kariéry sa Pavol ako divák objavoval na pretekoch len zriedkavo, až na dlhé roky odišiel 

celkom. V roku 2006 v Brne, kde sa konalo podujatie medzinárodného šampionátu Alpe Adria a na pre-

tekoch  veteránov v   Novom  Meste  nad  Váhom  prišiel  navštíviť  svojich  bývalých  známych a ľudia 

ho hneď spoznávali. Radi sa s ním porozprávali, odfotili, no na ďalšie podobné stretnutie si museli 

počkať ďalších deväť rokov. Vtedy sa Pavlovi podarilo prísť na preteky znovu obnoveného podujatia 

v Kopčanoch. Tam ho pozval veľký nadšenec a milovník cestných pretekov a sám bývalý pretekár Jaro-

slav Brzobohatý. Aj v tomto prípade sa s Pavlom mohli porozprávať jeho bývalí súperi, fanúšikovia 

a všetci tí, ktorí si ho pamätali z čias jeho aktívnej kariéry alebo z rôznych publikácií či internetových fór.  
 

      Na preteky som nezanevrel. Moja práca vodiča mi však nedovoľuje navštevovať ich často. Od júna 2014 

som dôchodca, ale pri výške dôchodku sa naň nemôžem spoľahnúť, a tak som si firmu Dekabus nechal. 

Mám autobus aj nákladné auto, takže  sa  snažím,  ako  sa  dá,  aby  ma  to  trochu  uživilo.  Práca                                

na autobuse mi natoľko kradne víkendy,  že mi na návštevu pretekov  nezostane čas.  Niekedy mám plno  

 
 

 
V Technickom múzeu v Brne v roku 2015 s bývalými súpermi a kamarátmi. Zľava: Jan Vaněček, Pavol 
Dekánek, Jiří David, Miloš Sedlák, Jaroslav Brzobohatý, Bedřich Fendrich, Peter Majoroš, Jan Dobiáš 
a Marián Troliga. 
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od štvrtka až do nedele, niekedy menej, ale sobota a nedeľa sú obsadené vždy. Často je to tak, že spolu 

súvisia aj tri víkendy a ak by som nevzal jeden, nemám ani tie ostatné. Je mi to veľmi ľúto, lebo keď som 

sa párkrát na preteky dostal, boli to krásne stretnutia s množstvom známych ľudí. 

      Na motorke som si ale občas zajazdil. Mám kamarátov motorkárov a zviezli sme sa, či už na Slovakia 

Ringu alebo v Brne. Motorku mi požičali oni, ja vlastnú  nemám.  A  či  by  som  sa  ešte  niekedy  postavil  

na štart pretekov? Ak by sa našiel nejaký sponzor a povedal by mi: „Poď jazdiť, dám ti motorku, zabezpe-

čím tvoju rodinu,“ myslím, že by som ešte niečo vedel. Ale to je, samozrejme, len taká myšlienka...  

      V skutočnosti sú to už roky a všetko má svoj čas. Mal som šťastie, že som počas svojej kariéry oslovil 

ľudí, ktorí boli môjmu jazdeniu naklonení. Zostali mi pekné spomienky a trošku aj zdravotné následky. 

Našťastie som nemal nejaké obzvlášť vážne zranenia, no cítim následky prechladnutí, keď sme jazdili 

v daždi či neskôr na jeseň, keď už bolo chladno, kým vyhodené plece a aj niektoré odreniny sa už nezahoja. 

Ono to všetko k tomuto športu patrí a ja naň spomínam len v dobrom. Trvalo to šestnásť rokov, a to už je 

pekná doba. Bolo to obdobie života, ktoré bolo dobré a lepšie. Na každé jedny preteky mám iné spo-

mienky. Som vďačný Bohu, že som tu a môžem si život užívať tak, ako mi to doba umožňuje. 

      Zostať pri motocyklovom športe sa veľmi nedalo, uživiť sa tým v našich podmienkach nešlo, preto ne-

bolo o čom uvažovať. Svojho času som to bol ja, kto vytiahol Vlada Častku. Chcel som, aby niekto zaujal 

moje miesto. Vybavil som mu u Güntera Kocha motorku, lenže bolo to už obdobie, keď motocyklový šport 

výrazne poznačili peniaze. Nikdy to nebola lacná záležitosť, ale v deväťdesiatych rokoch už išlo o skutočne 

drahý špás, nehovoriac o dnešku. Častka mal však schopného otca, ktorý ho manažoval, a tak to snaženie 

sa okolo neho nejako samo odkráčalo. A kedy som bol v živote najšťastnejší? Takých výnimočných chvíľ 

bolo niekoľko, či už to bolo narodenie mojich detí alebo zisk prvého majstrovského titulu. 
 

 
Dobrá spoločnosť. Zľava: Miloš Sedlák, Pavol Dekánek, Bohumil Staša, Fausto Gresini, Peter  
Baláž, Wayne Gardner, Franco Uncini a Phil Read. 
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      V roku 2015 oslavovali na Masarykovom okruhu v Brne 50 rokov od konania sa prvých pretekov 

zaradených do svetového šampionátu. Na miesto boli pozvané mnohé zo svetových hviezd doby minu-

lej a takisto bývalí československí pretekári, ktorí sa nezmazateľným spôsobom zapísali do histórie naj-

slávnejšieho motocyklového podujatia v Československu a Českej republike. Brnianskymi organizá-

tormi bol výberom práve domácich jazdcov poverený spomenutý nadšenec Jaroslav Brzobohatý, kto-

rému sa podarilo na miesto zaistiť skutočné hviezdy našej motocyklovej histórie. Nečudo, že bol medzi 

nimi aj Pavol Dekánek. 

      Na svetové aj domáce hviezdy minulosti čakal zaujímavý program, a to nielen na okruhu, ale aj v cen-

tre Brna, kde absolvovali prehliadkovú jazdu na motocykloch a autogramiádu. Medzi svetovými 

hviezdami nechýbali pretekári ako britský sedemnásobný majster sveta Phil Read, víťaz prvých dvoch 

ročníkov pollitrov na novom automotodróme a majster sveta z roku 1987 Austrálčan Wayne Gardner, 

taliansky dvojnásobný šampión triedy 125 cm³ a v súčasnosti šéf tímu vo svetovom šampionáte Fausto 

Gresini a majster sveta  päťstoviek z roku  1982  Franco  Uncini  z  Talianska.  Z  domácich  hviezd  sa          

na mieste predstavili dvadsaťnásobný československý šampión Bohumil Staša, Peter Baláž, ktorý získal 

desať titulov, úspešný jazdec a šampión „malorážiek“ Miloš Sedlák, a takisto práve Pavol Dekánek. 

Usporiadatelia si hviezdy uctili skutočne ako sa patrí a pred nedeľnými pretekmi absolvovali všetci sláv-

nostné  defilé,  niekoľko  kôl  po  Masarykovom  okruhu  v  otvorených  kabrioletoch  značky  BMW         

pred desiatkami tisícov divákov, ktorí im nadšene aplaudovali.  

 

 

 

 
Pred zaplnenými tribúnami Masarykovho okruhu pri Veľkej cene v roku 2015. 
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      Keď som sa prvýkrát dopočul o akcii k päťdesiatemu výročiu Veľkej ceny v Brne a o pozvaní, mal som 

pocit, že tam nepatrím. Mal tam byť predsa Read, Gardner, Uncini... jednoducho som sa v duchu pýtal, čo 

tam budem robiť. Ale keďže pozvali aj bývalých československých pretekárov, Stašu, Baláža, Sedláka 

a ďalších, povedal som si, že to môže byť pekná spomienka a stretnutie s bývalými súpermi.  

      Vo štvrtok sme mali na námestí v Brne manifestačnú jazdu na veteránoch a improvizovanú autogra-

miádu. To, čo som zažil v nedeľu, bolo niečo neskutočné. Nechcel som veriť, že pôjdeme v kabrioletoch tri 

kolá pred toľkými fanúšikmi. Navyše som sa ocitol v prvom aute s Milošom Sedlákom, kde podľa mňa mali 

byť podľa určitej hierarchie skôr Read s Gardnerom. To celkom prvé kolo bolo obrovským zážitkom. Keď 

sme prišli na štadión, mal som pocit, že som sa vrátil o tri desaťročia späť, do roku 1984 na pamätné pre-

teky majstrovstiev Európy. Tribúny jasali, diváci hádzali delobuchy, dymovnice... Bolo to úžasné privítanie 

a skutočnosť, že som to zažil ako dôchodca, bola pre mňa veľmi silná. Znamenalo to pre mňa, že som 

v tomto športe naozaj niečo dosiahol,  že  sa  na  mňa  nezabudlo  a  cítil  som  to  ako  vďakyvzdanie              

za celú moju pretekársku kariéru. 

 

 

 

 

 
Beseda s Pavlom Dekánkom pri stretnutí Karla Abrahama s fanúšikmi v Brne v roku 2018. Na snímke 
s Jiřím Dočekalom, prezidentom fanklubu K. Abrahama, (vľavo) a R. Karnokom. 
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PAVOL DEKÁNEK  
 
 
Narodený 26. 6. 1952 
8-násobný majster Československa (3×250, 3×350 a 2×500) 
2-násobný majster Slovenska 250 
29 víťazstiev v M Československa (10×250, 7×350 a 12×500) 
16 víťazstiev v M Slovenska (7×250, 6×350 a 3×500) 
Množstvo víťazstiev na medzinárodných pretekoch doma  
aj v zahraničí 
Štarty na majstrovstvách sveta a Európy 
 
 
Výsledky v republikových šampionátoch: 
1977 – 9. miesto M SR 250 
1978 – 3. miesto v M ČSSR 250, majster SR 250  
1979 – 3. miesto v M ČSSR 250 a 2. miesto v M ČSSR 350,  
             Majster SR 250 a 9. miesto v M SR 350 
1980 – 2. miesto v M ČSSR 250 a 8. miesto v M ČSSR 350, 3. miesto v M SR 350  
1981 – majster ČSSR 350 a 6. miesto v M ČSSR 250, 3. miesto v M SR 350  
1982 – majster ČSSR 250, majster ČSSR 350, 8. miesto v M SR 250 
1983 – majster ČSSR 250, majster ČSSR 350, 3. miesto v M SR 350 
1984 – majster ČSSR 250, 3. miesto v M ČSSR 500, 6. miesto v M SR 500  
1985 – 3. miesto v M ČSSR 500, 3. miesto v M SR 500 
1986 – 1988 – Pre rozhodnutie Zväzarmu o tzv. komerčných pretekároch bez nároku na body  
              do republikových šampionátov 
1989 – majster ČSSR 500  
1990 – majster ČSFR v triede nad 250  
1992 – 3. miesto v M ČSFR 250  
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                             V roku 1978 vo Velkom Meziříčí                                                                 Cena SNP v roku 1978 

 
 

   
      S Petrom Balážom (1) v Hradci Králové (1979) 

 
 

        
     Žďár nad Sázavou 1979                                                                                           Kopčany 1980                                                          
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                          Meštec Králové 1981                                                                                             Hořice 1981  
 

                     

 
                                           Hořice 1981 
 
 

    
                     Pred štartom v roku 1981                                                                                    Cena SNP 1981 
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              Hričov 1982                                                                    Pred Petrom Balážom v roku 1982 

 

       
Znojmo 1982 

 

               
Hričov 1982 - s P. Majorošom a Mitošinkom, Pavlovi fanúšikovia v Znojme (1982) a s vencom  

za tretie miesto v triede 125 cm³ (1. K. Hrušecký, 2. E. Klimek senior) v Malackách v roku 1980. 
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Na 125-ke v Malackách v roku 1983 

 

      
                   Dymokury 1983                                                                                                 Hričov 1983 
 

     
                       Poltár 1983 – S Troligom a Puškárom                                                                              Hořice 1984 
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S 350-kou v pretekoch pollitrov v Hořiciach v roku 1983 

 

    
                             Hořice 1984                                                                               ME Brno 1984 pred Buckmasterom 

 

    
                            ME Brno 1985                                                                                             Hořice 1985 
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                      Na Suzuki v roku 1985                                                                                       Hořice 1986 

 
 

            

MS Brno 1987 

 
 

       
                                     Hořice 1987                                                                             Na Honde v Piešťanoch v roku 1988 
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                       Piešťany 1988                                                                                    Na Honde v roku 1989     

 
 

    
      Pavlova Honda na MS v Brne v roku 1989                                                                Piešťany 1989 

 



 
104 

 

       Hričov 1982. Tento bicykel Pavol používa dodnes.                                           Přerov 1985. Opäť na kroske. 

     Pavol sa chystá k úspešnému útoku na Jirku Boudíka.                Rozlúčka s kariérou v Brne. Vľavo Antonín Malaník,    
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                                                                                                                       dlhoročný, dodnes pôsobiaci funkcionár na pretekoch. 

        
             S Karlom Abrahamom, pretekárom seriálu MotoGP.                          So žurnalistom Tomášom Gescheidtom (vpravo)  
                                                                                                                                                      a Jaroslavom  Brzobohatým. 

 

       

                  Čestné kolo v Brne v roku 2015.                                  Stretnutie po rokoch. S pretekárom Milošom Sedlákom. 
 

         
                                 S Milanom Šobáňom mladším.                                            Autogram pre pretekára a fanúšika Lukáša Běliča. 
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PAVOL DEKÁNEK 
Život motocyklového pretekára 
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