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HISTÓRIA RALLY PREŠOV 

V druhej polovici uplynulého storočia sa čoraz viac rozvíjal motoristický šport na Slovensku a pozadu 
nechceli zaostať ani prešovskí nadšenci z AMK Šariš. Tí hľadali v sedemdesiatych rokoch náhradu za 
Šarišský rýchlostný motocyklový okruh, ktorý sa v uliciach metropoly Šariša jazdil 25 rokov, ale 
z bezpečnostných dôvodov už nemohol pokračovať. História automobilových súťaží rely sa začala písať 
v roku 1976, v ktorom sa uskutočnil prvý ročník, ktorý tak odštartoval novú tradíciu motoristického športu 
v tomto meste. Úvodný ročník súťaže bol zaradený do Oblastného majstrovstva a zúčastnilo sa viac ako 40 
posádok, medzi ktorými nechýbali ani domáce, ako napríklad Palčo – Bánoci či Horák – Šarišský. 
V sedemdesiatych rokoch sa skoro každé väčšie mesto na Slovensku snažilo pripraviť motoristickú súťaž 
a prešovskí nadšenci nechceli zaostať. Vtedajšie súťaže boli rozdelené do troch výkonnostných tried - 
oblastné majstrovstvá boli určené hlavne pre začínajúcich jazdcov, potom nasledovali národné majstrovstvá, 
pre jazdcov s druhou výkonnostnou triedou a tí najlepší mohli bojovať vo federálnom šampionáte.  
Po prvom testovacom ročníku prešovská súťaž dostala štatút majstrovstiev Slovenska a v metropole Šariša 
sa ich uskutočnilo sedem. Po poslednom sa táto rely odmlčala na dlhých pätnásť rokov a novým impulzom 
na obnovení tradície bol zisk titulu majstrov Slovenska v rely v roku 1997 pre prešovskú posádku I. Drotár -
V. Bánoci. Tento ich úspech mal veľkú odozvu a medzi nadšencami automobilového športu sa zrodila 
myšlienka obnoviť tradíciu rely v meste. Skupina okolo M. Balčáka a V. Bánociho pripravila IX. ročník 
v roku 1998, na ktorom sa predstavilo 21 posádok, medzi ktorými jasne dominoval exmajster Európy E. 
Bertone s M. Kočím na Toyote Celice. V jubilejnom desiatom ročník Rallye Prešov sa absolútnymi víťazmi 
stali Chovanec - Holáň. Okrem tradičných RS bola v tomto ročníku do trate zakomponovaná RS Cemjata, 
ktorá svojou náročnosťou už pravidelne rozhoduje o výsledkoch na prešovskej rely.  
Po prvý raz v histórii bola súťaž v roku 2000 zaradená nielen do majstrovstiev Slovenska, ale aj zóny 
strednej Európy. Víťazstvo si vybojoval Igor Suško s Emilom Horniačkom zásluhou výkonu v druhý deň, 
do ktorého išli z druhého miesta za Arazimom s Gálom. Tí nakoniec obsadili druhé a Chovanec s Holaňom 
tretie miesto. Hneď za nimi skončili Prešovčania Drotár s Bánocim na kitovej Octavii. V dvanástom ročníku 
Rallye Prešov vyhral so šťastím Stanislav Chovanec. Na trati RS deklasoval svojich súperov, no pred 
poslednou RS nemohol naštartovať svoju Octaviu WRC. Podarilo sa mu to až po 15 minútach a dostal 2 
min. a 30 sek. penalizáciu. A tak sa stalo, že na cieľovej rampe naňho netrpezlivo čakali nielen diváci, 
usporiadatelia ale aj skoro všetci jazdci. V  trinástom pokračovaní prešovskej rely v roku 2002 ovládli prvú 
desiatku českí pretekári, ktorým patrilo prvých päť miest. Absolútnym víťazom sa stala posádka Pech- Uhel. 
Meno v poradí štrnásteho víťaza tejto súťaže sme sa dozvedeli v roku 2004, pretože rok predtým sa súťaž 
nekonala. V metropole Šariša sa predstavili štyri desiatky štartujúcich. Odstúpenie J. Béreša ml. pre 
technickú poruchu využil Leszek Kuzaj a získal celkový primát. Druhá priečka patrila Tiborovi 
Cserhalmimu, ktorý týmto výsledok odštartoval cestu za slovenským titulom. Aj jubilejný pätnásty ročník 
súťaže prilákal do Prešova kvalitné štartové pole a súťaž v  roku 2005 bola zaradená do FIA Európskeho 
pohára - central, čo sa prejavilo aj na štartovej listine, kde sa nachádzalo množstvo zahraničných posádok 
(Slováci, Česi, Poliaci, Maďari, Bulhari, Taliani, Rakúšania). Organizátori pripravili pre súťažiacich okrem 
iných aj dve viac ako 30-kilometrové rýchlostné skúšky, jedna sa išla v piatok, druhá v sobotu. Prvú RS 
vyhral Jozef Béreš ml., od druhej ale vedenie prebral domáci Tibor Cserhalmi, ktorý si ho udržal do konca 
dňa. Tretie miesto po prvom dni patrilo Poliakovi Czopikovi. Hneď na prvej RS (RS 5) 2. etapy urobil 
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Cserhalmi chybu a po havárii musel odstúpiť. To isté sa podarilo na RS 7 aj dovtedy druhému Czopikovi a 
tak nakoniec bolo v cieli poradie Béreš ml., Gabrys, Štepánek. 
Šestnásty ročník Rallye Prešov sa uskutočnil netradične už v piatok 1. mája. V sobotu a v nedeľu potom 
podujatie pokračovalo Šarišským slalomom. Úvodnú RS, ktorou bol nový mestský okruh okolo mestskej 
haly - centra rally, vyhral Drotár na Škode Octavii WRC pred Bérešom ml. (Peugeot 207 S2000), druhú a 
tretiu Bereš ml., štvrtú znovu Drotár. Po štvrtej RS bol medzi nimi rozdiel len 0.4s, pričom tretí Gavlák 
strácal už viac ako minútu. Rozhodnutie v boji o víťazstvo prišlo na RS 5, na ktorej domáca posádka dostala 
defekt a nabratú stratu už nedokázala zmazať a tak nakoniec Drotár obsadil 5. miesto. O uvoľnené druhé 
miesto zviedli boj Gavlák (Mitsubishi Lancer Evo IX.) s Grzybom (Fiat Punto S2000) a Hadikom (Subaru 
Impreza). V cieli boli úspešnejší zahraniční jazdci, druhé miesto obsadil Poliak Grzyb a tretie Maďar Hadik. 
Pri prešovskej rally mal svoju premiéru Slovenský Rally Pohár. Na štart sa postavilo 5 posádok, spomedzi 
ktorých najrýchlejší bol Peter Pigula spolu s Vladimírom "Kuňasom" Lieskovcom na Škode Favorit. Druhé 
miesto obsadil Vladimír Jankovič s Miroslavom Palkom na Renaulte Clio a tretí v cieli boli Peter Danielis a 
Adriana Marinecová na Suzuki Swift.  
Po dlhých rokoch čakania sa na prešovskej rely presadila domáca posádka, ktorá prepisovala doterajšiu 
históriu víťazov. Sedemnásty ročník Rally Prešov sa niesol v znamení rýchlych tratí a koncertu dvojice Igor 
Drotár – Vlado Bánoci, ktorí vyhrali na Škode Fabia WRC pred poľskou posádkou Grzyb – Zawada. 
Jednodňovú podujatie charakterizovala trať s celkovou dĺžkou 211 km, z nich 94 tvorili rýchlostné skúšky.  
Osemnásty ročník sa konal tradične na prelome apríla a mája, 29. 4 – 1. 5. 2011.  Toto podujatie bolo 
druhým podujatím slovenského šampionátu, ktorý niesol názov DMACK Tyres rally majstrovstvá 
Slovenskej republiky 2011. Samozrejme, že súčasťou tohto podujatia bol aj Slovenský rally pohár so štyrmi 
rýchlostnými skúškami. Asi najväčšou rybou v rybníku prešovskej rely bol  Patrik Sandel, švédsky jazdec, 
ktorý má na konte niekoľko titulov medzi nimi aj titul juniorského majstra sveta z roku 2006. Predstavil sa 
na Škode Fabia S 2000 navigovaný Steffanom Parmanderom za tím KL Racing. Prešovské trate prišli 
pokoriť aj iné zahraničné posádky, tradične francúzska posádka Laurent Viana s Isabellou Galmiche 
premiérovo s Citroenom C4 WRC, ale aj ukrajinská dvojica, jazdiaca podujatia IRC, Oleksii Tamrazov a 
Ivan German na Ford Fiesta S 2000 a od našich severných susedov z Poľska prišiel mladý tím Wojtek 
Chuchala a Kamil Heler na Subaru Impreze. Samozrejme, nechýbali ani špičkové slovenské posádky, ktoré 
zavítali do metropoly východu s cieľom získať čo najviac bodov do celkového hodnotenia. Prekvapením bol 
návrat talentovaného domáceho pretekára Tibora Cserhalmeho , ktorého navigoval Marek Omelka. 
Najlepšie sa darilo Jozefovi Bérešovi ml., ktorý si vybojoval prvé miesto a Tiborovi Cserhalmému, ktorý 
pre penalizáciu klesol z druhého miesta na tretie a tak umožnil radosť zo striebornej priečky poľskej dvojici 
Chuchala – Heler. Minuloročný víťaz prešovskej rally Igor Drotár cieľovú rampu nevidel pre sériu defektov 
a tak jeho meno patrilo na zoznam posádok, pre ktoré súťaž nedokončili.  
XIX. Rally Prešov 2012 pripravili organizátori ako kandidátsku súťaž na FIA Európsky pohár a počas 
dvoch dní čakalo na posádky 10 rýchlostných skúšok v celkovej dĺžke 165 km a celá rely merala 364 km. 
V prvý súťažný deň posádky absolvovali aj tri eresky vo večerných hodinách, čo bolo príjemným 
spestrením celej súťaže. O tom, že automobilová súťaž končí na cieľovej rampe, sa presvedčili úradujúci 
slovenskí šampióni Jozef Béreš ml. s Róbertom Müllerom. Boli na najlepšej ceste vyhrať v celkovom 
hodnotení prešovskej rely. Šmyk a havária na záverečnom meranom úseku im dobré vyhliadky zmarili. 
Poliaci Grzyb s Hundlom si počkali na ich chybu a v samom závere sa posunuli do čela. Stali sa celkovými 
víťazmi pre bratmi Melichárkovcami Jarom a Erikom a tretiu priečku v rámci si vyjazdila jednoznačne 
najskúsenejšia dvojica Igor Drotár – Vlado Bánoci jazdiaca na Škode Fabia WRC.  
Pri pohľade na menoslov víťazov, tak trikrát sa z prvenstva na Rally Prešov tešil Jozef Béreš ml., po dve 
víťazstvá majú na svojom konte Ivan Pallág a Stano Chovanec. Počas jubilejnej XX: Rally Prešov sa k nim 
môžu pridať ďalší či už Drotár, alebo minuloročný víťaz Grzyb. Či sa tak stane uvidíme už o niekoľko dní. 
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