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ÚVOD
Otázku, prečo vychádza publikácia práve o Bohumilovi Golianovi, si môže položiť iba ignorant nášho 

športového a spoločenského života, lebo v obidvoch týchto sférach zanechal Bohumil Golian neprehliadnu-
teľné stopy; nevidí ich len ten, kto ich vidieť nechce. Prípadne nechce vidieť, že šport je celospoločenským 
fenoménom a vrcholní predstavitelia športu sú poslami dobrých správ o Slovensku po celom svete. Pre ve-
rejnosť sa stávajú tým, čo Olympijská charta, táto biblia medzinárodného olympijského hnutia, definuje 
ako výchovnú hodnotu dobrého príkladu. Golian takúto výchovnú hodnotu ako športovec, tréner, pedagóg 
a funkcionár športu i olympizmu spĺňa naozaj príkladne.

Keď sme už pri olympizme, treba zdôrazniť, že s ním Golian ako dvojnásobný účastník olym-
pijských hier a držiteľ dvoch olympijských medailí zostáva natrvalo spojený. Pramene moderného 
olympizmu siahajú hlboko do minulosti, do starovekého Grécka, ktoré dalo svetu masový i vrcholo-
vý šport v takej podobe, ako nijaká spoločnosť predtým a dlho ani po zániku antického sveta. Sta-
rogrécky šport ako systémový jav poputoval do zabudnutia a Grécko nadlho do osmanskej poroby. 
Zbavilo sa jej až 25. marca 1821, keď bola vyhlásená grécka samostatnosť. A presne o stodesať rokov 
sa v tento marcový deň, ďaleko od Grécka, v malej slovenskej dedinke naozaj v údolí, v Moštenici 
na južnom úpätí Nízkych Tatier, narodil Golianovcom syn Bohumil. 

Iste, je to dosť vykonštruovaná paralela, ale symbolika tu je. Golian z bohatej noše svojich spo-
mienok veľmi rád vyberal práve tie „grécke“, čiže olympijské, spojené s účinkovaním na olympij-
ských hrách. A v posledných dvoch desaťročiach svojho života sa výrazne angažoval v slovenskom 
olympijskom hnutí.

Bohumil bol odjakživa oslovovaný ako Bohuš, ale spoluhráči na Slovensku ho poznali aj pod menom 
Grbo, v československej reprezentácii získal zase prezývku Ještěrka, pojmy naozaj protichodné. Grbom Bo-
huša ešte ako volejbalového ucháňa nazval slovenský volejbalový matador Béla Tóth z Ružomberka: Grbo 
znamenalo niečo ako grambľavý, drevený. Lenže Ještěrka už nebola prezývka, ale pochvala Bohušovej po-
hyblivosti a rýchlosti, jeho schopnosti v okamžiku sa preorientovať zo stabilnej funkcie nahrávača na efekt-
ného i efektívneho smečiara či účinného blokára. K takémuto „odgrbeniu“ došlo jednoducho preto, že Bo-
hušovi dali olympijskí bohovia do kolísky toľko volejbalového talentu, že sa z grbatého nemehla stal najlepší 
slovenský volejbalista uplynulého storočia a jeden z najlepších volejbalistov sveta – patrí k vybranej pä-
ťadvadsiatke. Skrátka Golian rovná sa absolútna slovenská volejbalová jednotka.

Keď sme už pri jednotke, pokračujme v tomto duchu ďalej. Rok Bohušovho narodenia (1931) 
má dve jednotky. Tie jednotky priam symbolizujú jedinečnosť prvej osobnosti slovenského volejba-
lu. Bohuš bol na významnom medzinárodnom podujatí prvý Slovák v československej volejbalovej 
reprezentácii. Bol prvý slovenský majster sveta pri svojom prvom štarte na svetovej scéne, bol i náš 
prvý majster Európy v tejto prekrásnej športovej hre. Ako prvý Slovák sa stal na tri roky kapitá-
nom československej volejbalovej reprezentácie. Bohuš štartoval na prvom olympijskom volejbalo-
vom turnaji v roku 1964 a bol prvý Slovák, poctený funkciou olympijského vlajkonosiča českoslo-
venskej výpravy na OH v Mexiku. 

Dôvod, prečo si Bohuš Golian zaslúži samostatnú publikáciu, už nemôže spochybňovať ani vy-
slovený ignorant. Pochybovať možno iba o výbere autora tejto publikácie. Veď Slovensko nemá nú-
dzu o uznávaných športových publicistov a novinárov. Ja však (možno na rozdiel od nich) priam 
cítim morálnu povinnosť zhromaždiť a položiť na papier aspoň najpodstatnejšie údaje o úžasnom 
volejbalistovi a človekovi, aspoň touto formou splatiť dlh osobnému priateľovi, ktorý pre mňa bol 
a zostal volejbalovým pánom bohom.

Podať svedectvo o Bohušovi Golianovi som mal v pláne už dávno, krátko po vydaní mojej knihy 
(spoluautor M. Novák) Naši olympionici (1978). Pri príprave publikácie som nazbieral množstvo 
materiálov o olympionikoch Slovenska, teda aj o Bohušovi. Rokmi pribudol aj ďalší dôvod. Sám ako 
vyznávač ideálov starogréckej kalokagatie, tohto ideálu harmonickej vyváženosti krásy tela ducha 
a vôle, som mal možnosť spolupracovať s jej živým zosobnením. Treba zopakovať, že je málo športov-
cov na svete, ktorí by tak ako Bohuš stelesňovali kalokagatický ideál: hráč svetového formátu, úspeš-
ný tréner, vysokoškolský pedagóg, športový a olympijský funkcionár, nielen profesijný, ale aj dobro-
voľný, ochotný pomôcť vždy a všade, kde ho o to požiadali! A nikdy sa nepýtal, čo za to. 

S Bohušom som sa však stretol oveľa skôr než na olympijskej pôde. Keď som ako volejbalový zelenáč 
z Horehronia prišiel na jeseň roku 1958 za vysokoškolským štúdiom do Bratislavy, bol Bohuš, takisto Ho-
rehronec, ako majster sveta a Európy pre mňa volejbalový pánboh. Bol som šťastný, keď ma prijali do do-
rasteneckého tímu Slávie UK Bratislava, dres ktorej obliekal môj volejbalový vzor. A keď prišiel viesť jeden 
z našich dorasteneckých tréningov, bol som vo vytržení, ale aj poriadne strémovaný. Pravdaže som sa bál, 
že si ma majster ako nejagavú mincu ani nevšimne, alebo mi rovno povie, že som ho ako krajana sklamal, 
že na dorastenca Slávie som nedorástol. Chvalabohu to nepovedal, aj ma tuším pochválil za „rybičku“, pre-
tože som bol pred jeho očami ochotný zodrať sa na antuke z kože. 

 Bohumil Golian na fotografii spred 
dvadsaťročia spolu s autorom 
publikácie Jánom Grexom (v strede) 
a s generálnym tajomníkom 
Slovenského olympijského výboru 
Jánom Mrázom pri pamätnej tabuli 
prvého olympionika zo Slovenska 
Alojza Szokola v Hronci.
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Na dorastenca Slávie som výkonnostne dorástol, avšak na seniora už nie, takže namiesto kurtu som cez 
každý zápasový víkend nastupoval do hľadiska. Tam som s pánmi umelcami Chudíkom, Zacharom, Pán-
tikom a ďalšími ctiteľmi tejto pre mňa božskej hry fandil Slávii v boji o titul majstra Československa, o ti-
tul, ktorý odjakživa patril českým klubom. Ako ostatní fanúšikovia som žasol nad hrou Mošteničana, ktorý 
sa na volejbalového velikána vypracoval bez akejkoľvek protekcie a napriek všetkým prekážkam len vďaka 
vlastnému talentu, húževnatosti a pevnej vôli neustále rásť. 

Bohušovo majstrovstvo pekne vyjadrila ďalšia významná osobnosť, pred ktorou sa takisto korím: La-
dislav Chudík, Horehronec od Čierneho Hrona. Ten sa na Golianovu adresu vyjadril svojsky a presne: „Pre 
mňa osobne navždy zostane vzorom ideálneho športovca môj krajan Bohuš Golian, vynikajúci volejbalista, 
ktorý bol svojho času kapitánom československého reprezentačného družstva a ešte si pritom stačil urobiť 
aj vysokú školu. Vo svojom vrcholnom období bol azda jediný volejbalista na svete, ktorý pri výskoku do-
kázal vo vzduchu zotrvať taký dlhý čas, že si stihol premerať protivníkov, vyhodnotiť situáciu a bodovať!“

S majstrom Chudíkom ma spojil práve Bohuš cez volejbal. Už ako kolega na Fakulte telesnej výchovy 
a športu ma Bohuš spolu s mojím odborným šéfom Jarom Perútkom požiadali o napísanie príhovoru k ju-
bilejnému derby „starých pánov“ Slávie a ČH Bratislava po tridsiatich rokoch. Cítil som sa poctený, že to 
bol práve Ladislav Chudík, ktorý na úvod zápasu čítal môj zosmolený text. A čo osud nechcel, moju prvú 
rozhlasovú poviedku takisto interpretoval slávny rodák z Hronca. 

Naše cesty s Bohušom sa opäť stretli, keď som nastúpil na Fakultu telesnej výchovy a športu UK 
v Bratislave. Teraz sme si už boli formálne (ale iba formálne) rovní ako odborní asistenti. Po Bohu-
šovom odchode z fakulty sa naše priame kontakty dočasne prerušili (Bohuš bol zvolený za podpred-
sedu slovenskej organizácie Československého zväzu telesnej výchovy a potom šéfoval vo vydavateľ-
stve Šport), avšak po vzniku Čs. olympijskej akadémie v roku 1987 sme sa znovu zišli. Potom sme 
už spolupracovali na olympijskej pôde až do Bohušovej predčasnej smrti.

Akáže predčasná, poviete si, Bohuš sa predsa dožil pekného veku, zavŕšil pri plnej aktivite osemde-
siat rokov. Lenže smrť výnimočných ľudí je vždy predčasná, pretože chýbajú dlhšie, ako je to obvyklé...

Na záver úvodného slova ale nie v poslednom rade sa chcem úprimne poďakovať Bohušovmu synovi 
Ing. Róbertovi Golianovi za poskytnutie všetkých rodinných materiálov, bez ktorých by táto publikácia zo-
stala neúplná. Ďakujem aj Bohušovmu spoluhráčovi Ing. arch. Romanovi Rjachovskému za poskytnutie 
spomienok.

Ján Grexa

Moštenická kolíska 
V dodnes maličkej obci Moštenica (v roku 2013 rátala 217 duší), vtesnanej medzi kop-

ce južných svahov západnej časti Nízkych Tatier, sa 25. marca 1931 narodil Bohuš Golian, 
pokrstený ako Bohumil. Pri všetkej úcte k ostatným moštenickým rodákom treba povedať, 
že významnejšieho rodáka, ako je Bohuš, doteraz Mošteničania nemali, hoci aj iní rodáci si 
zasluhujú úctu: napríklad Ivan Náter, významný slovenský fyzik, Ján Mihál, jazykovedec 
a prekladateľ, či Lea Mrázová, akademická maliarka. 
Pritom má Moštenica  bohatú  históriu,  ktorá  umožňovala  jej  obyvateľom  zapísať  sa 

do dejín. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1340 pod názvom Mosnyce. Na-
šiel sa tu žiarový hrob lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa rozvinula pri 
thurzovských hutách, scedzovacej a rafinačnej, na území Moštenice, ktoré patrilo do cho-
tára neďalekých Podkoníc. Od roku 1503 do začiatku 18. storočia boli huty významným 
článkom banskobystrického mediarskeho podniku, potom ich uspôsobili na spracovanie 
železnej rudy. Do roku 1804 tam pracovali dve zlievacie pece, v rokoch 1796 - 1870 fungo-
val hámor na skujňovanie surového železa z neďalekého Hronca. Mošteničania ako typickí 
kovoroľníci pracovali v miestnych mediarskych, potom železiarskych strediskách, na píle 
a v štátnych lesoch. 
Obec sa zapísala aj do dejín Slovenského národného povstania: v Moštenici bola parti-

zánska nemocnica a v jej okolí pôsobili silné partizánske oddiely. 
V Moštenici sa nachádza klasicistický kostol Povýšenia sv. kríža, ale tým sa jej história 

ešte nekončí. Moštenica je totiž pamätná naozaj ojedinelým prívlastkom, aký nebýva bež-
ný – obec volejbalová. Nielen kvôli Golianovi, on bol „len“ produkt tamojšej klímy. Pritom 
volejbal v Moštenici nehrali len muži a deti, ale aj ženy, čo bolo na konzervatívnom sloven-
skom vidieku ešte dlhší čas naozaj nevídané. 
Na dobu medzi dvoma svetovými vojnami bola Moštenica skutočne progresívna, ro-

botnícky uvedomelá, nepáchla žiadnou ťapákovskou zatuchnutosťou, tu by si Timravino 
kritické pero neprišlo na svoje. V obci už v roku 1921 začali sebavedomí a rozhľadení Moš-
teničania s výstavbou robotníckeho domu. Ak nebol prvý na Slovensku, tak určite jeden 
z prvých. Je preto logické, že v obci bola založená aj Robotnícka telocvičná jednota (RTJ), kto-
rá sa v októbri 1921 prihlásila ku komunistickej orientácii a začlenila sa do Federácie robot-
níckych telocvičných jednôt (FRTJ). 
Volejbal  sa  objavil  v  Európe po prvej  svetovej  vojne  zásluhou  americkej  organizácie 

YMCA. Jej „vynálezca“, americký telocvikár W. G. Morgan iste netušil, že z jeho impro-
vizačného nápadu vyrastie športová hra, ktorá sa rozšíri po celom svete. Športová múza 
kopla pána Morgana v roku 1895. Natiahol tenisovú sieť vyššie ako bolo zvykom a nechal 
ponad ňu odbíjať basketbalovú loptu, ktorá však bola na takýto účel priťažká. A tak doš-
lo k jej zmenšeniu a zľahčeniu, basketbalová lopta zmenila meno na volejbalovú. Odvte-
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dy pravdaže pribúdali ďalšie zmeny, zaklincované meniacimi sa pravidlami – od stanove-
nia výšky siete cez počet hráčov, výmeru štvorcových metrov hracej plochy, rátania skóre 
a množstvo ďalších dôležitých maličkostí.
Americkí ymkári sa počas prvej svetovej vojny ako dobrovoľníci dostali do zajateckých 

táborov a po vojne mali v Európe svoje misie. Popri charite plnili misijné poslanie propa-
govania amerického životného štýlu, vrátane typicky amerických športov basketbalu a vo-
lejbalu. Prvým sídlom YMCA (Young Men‘s Christian Association) na Slovensku sa stala 
Žilina, pretože pod Dubňom sa ubytovala anglo-americká vojenská misia a jej členovia boli 
zhodou okolností prívržencami volejbalovej hry. Písal sa 9. august 1919, keď sa v Žiline 
zrodil organizovaný volejbal. A tam až do novembra 1921 sídlilo prvé volejbalové ústredie 
v novovzniknutom čs. štáte. 
Volejbal sa spočiatku hral iba exhibične, aj to len v niektorých mestách: v Žiline, Ban-

skej Bystrici, Ružomberku, Martine, Čadci. V samotnej Bratislave mal volejbal premiéru 1. 
decembra 1919. Spočiatku sa volejbal hral len na pôde YMCA, postupne sa hra uchytila aj 
v telocvičných spolkoch Sokol, Orol, ZRTJ (tam od roku 1928 organizovali vlastné majstrov-
stvá Slovenska) a FRTJ, ako aj u skautov. Rozšírený bol aj na stredných školách, gymnázi-
ách a reálkach, ktoré mali vlastné majstrovstvá. 
Po definitívnom utvorení Čs. volejbalového zväzu v Prahe (1924) riadili volejbal na Slo-

vensku 3 župy. Prvé majstrovstvá Československa boli v roku 1924, prvé majstrovstvá Slo-
venska usporiadala YMCA Banská Bystrica v roku 1928. 
V dvadsiatych rokoch minulého storočia zapustil volejbal hlboké korene aj v Moštenici, 

kde bolo treba rúk viac na robotu než na odbíjanie lopty. Nemožno nevyjadriť obdiv k uči-
teľovi Alojzovi Jelenskému, ktorý je bez pochyby v našich končinách unikátny jav: učiteľ 
obyčajnej obecnej školy, kde aj líšky dávajú dobrú noc, ktorý napodiv vie, čo je to akýsi 
 volley ball, čo sa zrodil v roku 1895 kdesi v americkom Holyoku zásluhou nejakého profe-
sora telesnej výchovy menom Morgan. A tento pozoruhodný pán učiteľ na moštenickom 
„pľaci“ zasial volejbalové semienko, ktoré našlo v obci blahodarnú pôdu, až sa puk ten vo 
kvet rozvil, aby sme si pomohli Sládkovičom. Veď len povážme. Hoci neďaleká Banská Bys-
trica mala od čias zrodu volejbalu na Slovensku atribút volejbalového mesta, kde sa hral 
na slovenské pomery kvalitný volejbal, v roku 1936 v rámci športových a atletických hier 
medzi Banskou Bystricou a Zvolenom vo volejbale nezastupoval Banskú Bystricu nikto 
iný, než práve skauti z Moštenice. 
Bližšie o tom hovoril samotný Bohuš: „Moštenica bola známa tým, že volejbal tam bol prak-

ticky ako jediný šport, možno okrem kolkov, a hral sa tam od roku 1929. Tento šport tam doniesol 
učiteľ Jelenský. Malá dedinka - niečo vyše 133 čísiel, vtedy čosi vyše 300 obyvateľov, no volejbal 
tam hral každý, starší, mladší. Bol tam známy volejbalový moštenický turnaj, na ktorý chodili Ru-
žomberok, Dubová, Bystrica a všetky tie okolité mestá, po vojne aj Slávia Bratislava. Turnaj existu-
je aj dnes, ale už nie v takom rozsahu ako kedysi, lebo aj dedinka vymiera a mladí sa vysťahovávajú 
za prácou von. Dnes je tam ten život skôr chalupársky.“  

Ďalší dôvod, prečo sa v Moštenici vybudovalo práve volejbalové ihrisko, a nie naprí-
klad ihrisko pre futbal, v tých časoch prakticky jediný šport pestovaný na vidieku, aj to nie 
na celom, je navonok jednoduchý. Bohuš to neraz spomínal: „Futbalové ihrisko sa v Mošte-
nici nedalo postaviť, lebo to sú úzke dve dolinky a v strede, v ústí týchto doliniek, bolo aj volejbalo-
vé ihrisko medzi tromi lipami. My sme tam iné športy poznať vlastne ani nemohli, zostal nám iba 
volejbal.“ 
Uprostred dediny medzi  troma  lipami  teda vymedzili  „pľac“  a  tam založili  aj  jeden 

z najstarších provinčných turnajov. Pôvodné ihrisko bolo na jednej strane vraj o 20 centi-
metrov kratšie, narásť do regulárnych rozmerov mu nedovolil chodník a hlavná cesta. Ih-
risko sa nedalo posunúť ani na druhej strane, lebo tam ho ohraničovali obrovské korene 
lipy. Stĺpy na sieť doviezli z podbrezovskej fabriky moštenickí robotníci, ktorí tam praco-
vali. Podklad ihriska bol pieskový, namiesto „vylajnovaných“ čiar boli pribité drevené lat-
ky. Keď prišla búrka, voda z ihriska nevedela odtiecť. Bohuš spomínal, že v takom prípa-
de „otecko zapriahol koňa, naložil piliny, rozhádzali sme ich po ihrisku a o chvíľu sa mohlo hrať.“ 
Vybudované ihrisko si obyvatelia obce a najmä mládež upravovali sami a peniaze na  jeho 

chod získavali predovšetkým z divadelných predstavení moštenického ochotníckeho divadla. 
Nie div, že jeden čas volejbalisti hrávali pod označením DK – Divadelný krúžok Moštenica. 
Ihrisko sa stalo Bohušovým prechodným domovom. „Mládež, ako všade inde chcela špor-

tovať ... Do tajov tohto športu ma zasvätil učiteľ Alojz Jelenský. Volejbal u nás hrávali muži, ženy, 
deti. Všetci, od piatich rokov do šesťdesiatky. Ženský športový úbor bola biela blúzka, modrá skla-
daná sukňa po kolená, biele ponožky a čierne poltopánky. Ženy nikde v okolitých dedinách nehrali, 
len u nás.“ 

 Bohušove slová potvrdzuje aj táto fotografia

Život  dedinského  chlapca  v  30.  ro-
koch  minulého  storočia  si  v  dnešnej 
dobe vieme predstaviť čoraz ťažšie. Lebo 
to nie  sú  len  idylické zábery zo  slávne-
ho  filmového  dokumentu  Karola  Plic-
ku Zem spieva. Majstrovsky stvárneným 
Plickovým  obrazom  o  práci,  piesňach, 
tancoch, krojoch a zvykoch slovenského 
ľudu v realite každodenného každoden-

na oponovala málo idylická tvrdá práca už od detských rokov. Hneď po návrate zo školy 
bolo treba pomáhať okolo domu: od dozoru nad mladšími súrodencami cez pasenie do-
mácich zvierat, zber lesných plodov a vlastnej úrody až po asistovanie pri bežných poľ-
nohospodárskych prácach: častejšie pot a slzy než zábava a smiech. Hrste boli predčasne 
mozoľnaté, na hry nebolo času. Dostatok voľných chvíľ mali  iba mestské „pánšťatá“ zo 



10 11

VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

 XXX

stredných a vyšších vrstiev. Dedinským deťom zostávalo málo času aj na učenie a prípra-
vu do školy, kdeže zábava.
Takýto neidylický osud zažíval aj malý Bohuš. V rodnej Moštenici vychodil základnú 

školu, lenže potom pribudol ďalší problém, ktorý z neľútostného času ukrajoval nekresťan-
ské porcie. Meštiansku školu v rokoch 1942 – 45 musel Bohuš absolvovať v susednej Sloven-
skej Ľupči. To znamenalo celé štyri roky dochádzať do školy pešo, lebo autobus do Mošte-
nice vtedy ešte nepremával a železnica viedla mimo obce. Šesť dní do týždňa s výnimkou 
prázdnin vyše sedemkilometrové túry Moštenica – Ľupča a späť Bohuša okrádali aj o mini-
mum voľného času. Lenže každé zlo je na niečo dobré. Týmto „šlapajcúgom“ si Bohuš pes-
toval kondíciu, ktorú potom ako vrcholový športovec našiel naservírovanú ako na tácke. 
Z chodeckého „tréningu“ upustil nedobrovoľne len v zime pre neprekonateľné záveje sne-
hu. Lenže vymeškané hodiny si potom musel nahradiť samostatným učením, ktoré takisto 
uberalo z času na hry a zábavy.  
Na  ranú mladosť, viac  robotnú ako bezstarostne  radostnú,  spomínal Golian bez  trp-

kosti: „Vyrastal som v prostredí, kde takmer niet roviny. Samé kopce, strmé svahy. Bolo treba ísť 
po drevo, zbierať bukové lístie na podstieľku pod kravy či kone, pokosiť, ísť na hríby. Nohy tým-
to pohybom a chodením tak zosilneli a šľachy spevneli, že akékoľvek vyvrtnutie už neprichádzalo 
do úvahy.“ A naozaj, počas dlhoročnej kariéry nezažil Golian ani raz vtedajšiu „volejbalovú 
kliatbu“ – vyvrtnuté členky. 
Isté je však, že volejbal v rodnej obci hrával len v krátkom čase uchmatnutého voľna. 

Akože inak: „My sme kosili na holiach a aby som si išiel zahrať volejbal, tak sme zbehli z tých holí, 
to bola diaľka tri hodiny pešo do kopca, z kopca to bolo aj za 1,5 hodiny. Zahrali sme si v sobotu po-
poludní volejbal a v nedeľu o druhej som už musel isť hore. To bolo výborné na získavanie kondície 
a to som si vtedy ani neuvedomoval.“ 
Takže nielen odolné členky a kĺby, ale aj „pajšle“ a výdrž: robota ako skvelá kondičná 

príprava. 

 Rodina Golianovcov: prvý sprava otec Martin, 
sediaci sprava - mama Margita v náručí s bratom 
Miroslavom, sestra Ľubica, medzi starými rodičmi 
z matkinej strany Bohuš

Bohuš  ako  samouk  trávil  od  ôsmich 
rokov  na  volejbalovom  ihrisku  všetok 
voľný čas. Na svoje prvé volejbalové roky 
si zaspomínal: „My sme mali s jedným mo-
jím kamarátom asi osem rokov, keď sme súťa-
žili medzi sebou s loptou. Nebola síce volejba-
lová, ale spravená z handier, ktoré sme omotali 
špagátom a hrali sme ponad špagát akože vo-

lejbal. Každý si mohol trikrát odbiť. Dá sa teda povedať, že od svojho ôsmeho roku som videl volej-
bal, sedával na ihrisku a možno keď som mal desať-jedenásť, ma tí starší pustili aj na ihrisko. Bolo 
to aj preto, že to ihrisko potom upraceme, pozametáme, zložíme sieť. Hrávalo sa s koženou loptou, 
ktorá sa šnurovala a bolo ju treba aj ošetrovať, naboxovať, nakrémovať. A za odmenu sme si mohli 
zahrať aj volejbal.“
Bohušovi povinností a roboty pribudlo aj preto, že v deviatich rokoch prišiel o matku, 

ktorá umrela v roku 1940 pri pôrode tretieho syna. Otcovi zanechala prvorodenú dcéru 
Ľubicu a troch synov - Bohuša, Miroslava a Jozefa. Hoci otcovi Martinovi pomáhala stará 
mama a potom aj teta Mariška, strata mamy sa dá ťažko nahradiť – aj Bohušovi ako kaž-
dému chlapcovi chýba nežná materinská dlaň a pekná pieseň šumnej materi, čo mladučkú 
dušu len s krásou mieri, aby syn celkom nezdivel. Pánbohzaplať, Bohuš zostal divý len do vo-
lejbalu. 
S úsmevom si Bohuš spomínal na to, čo mu na jeho volejbalovú vášeň hovorieval otec. 

„Ja neviem, čo máte na tom vyskakovaní a padaní na zem. Kto to kedy videl.“ Ale keď bolo treba 
pomôcť na volejbalovom pľaci, pomohol.

 Rodičia s dcérou Ľubicou

 V moštenickej škole, malý Bohuš vo štvrtom rade tretí zľava

Keď na moštenickom pľaci začal Bohuš ako osemročný svoju volejbalovú kariéru, ur-
čite netušil, že sa raz z neho stane svetové volejbalové eso. Ako štrnásťročný začal hrať 
za miestnu jednotu. Na volejbalovom ihrisku začal z neho vyrastať chlap, čo potom aj 
„chytiu, aj udreu, aj  rybičku vedeu hodiť“  takým spôsobom, ktorému musel aplaudo-
vať svet. 
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Po druhej  svetovej  vojne  vyrástla  v Moštenici  najkvalitnejšia  generácia  volejbalistov, 
viacerí z nich sa presadili nielen doma, ale aj v zahraničí. Popri Bohušovi Golianovi patrili 
k nim Miroslav Strečok, Miroslav Golian, Alexander Tončík, Jozef Oborčok, Jozef Murgaš, 
Mikuláš Šimko či Ivan Prošovský. Bohuš hral za moštenický oddiel až do odchodu do Ru-
žomberku, ale na moštenickom turnaji hrával „za svojich“ Mošteničanov.

 Divadelný krúžok (DK) Moštenica na domácej 
pôde: zľava Golian, Oborčok, Rákos, Chmelík, 
Perútka (hosťujúci), Očenáš

Malá obec si trúfla na veľkú vec: orga-
nizovanie pravidelne sa konajúcich volej-
balových  turnajov. Od roku 1935 v Moš-
tenici  duneli  smeče  za  postupnej  účasti 
najlepších  mužstiev  z  celého  Slovenska. 
Po druhej svetovej vojne dostal turnaj ná-
zov Memoriál Teodora Šimku podľa muža, 
ktorý padol v SNP. V tých rokoch mnohí 

volejbalisti „ohlásili prestup“ do partizánskych odielov a nastúpili na povstalecké bojiská – 
náčelník volejbalového zväzu V. Kubáni, ďalej Š. Kubovčík, bratia Rozholdovci a Tesákov-
ci, M. Švarcová, I. Hantúch, M. Rovný. Moštenický turnaj je po turnaji vo Vyšných Hágoch 
druhý najstarší volejbalový turnaj na Slovensku. O Šimkov pohár sa hrá každý druhý jú-
lový víkend už od roku 1947 a v roku Bohušovho úmrtia sa konal už jeho 77. ročník. V sú-
časnosti sa hrá v Moštenici „dvojmemoriál“ – okrem Šimka sa vzdáva volejbalová pocta 
najslávnejšiemu rodákovi, Bohušovi Golianovi.

 Nástup družstiev pred tradičným turnajom: 
v treťom rade zľava moštenický tím na čele 
s kapitánom J. Oborčokom, tretí v zástupe  
B. Golian, preto bratislavskej Slávii robil kapitána 
I. Veselý (prvý sprava)

Vyslali chlapca za vzdelaním,  veršoval 
Hviezdoslav zo svojho životopisu, aby ne-
ostal pri pluhu - miesto pluhu perom by vraj 
obohnal si postať života. Aj Martin Golian 

poslal svojho najstaršieho syna múdro do sveta „na školy“. Avšak Bohuš, križujúci svet 
krížom krážom, na rodnú kolísku nikdy nezabudol; do Moštenice sa vracal nielen v rámci 
turnajových dní, ale aj v dňoch všedných, k svojim blízkym. Pre nich to asi bol deň svia-
točný...

 V rodnej Moštenici so synom Robkom a dcérou Katkou

  Po rokoch s otcom a tetou Mariškou, ktorá sa snažila 

nahradiť polosirotám matku

Ružomberské intermezzo
 Maturitná fotografia

Bohuš opustil rodný dom ako 14-ročný, nie však ako roz-
maznaný synáčik, ale ako dedinským životom zocelený mlá-
denec,  pripravený  nestratiť  sa  v  cudzom  svete.  Schopnosť 
postarať  sa  sám o  seba bola popri  láske k volejbalu ďalším 
dôležitým faktorom vo vytrvalom úsilí presadiť sa tam, kde 
sa presadiť chcel. Talenty sa rodia, ale géniova – a Golian vo-
lejbalovým géniom bol a zostane - cibria talent vytrvalým úsi-
lím ďalej. Ako to povedal L. N. Tolstoj: „Talent je vôľa!“ 
V roku 1946 nastúpil na Priemyselnú školu textilnú v Ru-

žomberku a dva roky si odkrútil v bavlnárskych závodoch.
V Ružomberku našťastie naďabil na úrodnú volejbalovú pôdu - natrafil na volejbalové-

ho fanatika Vojtecha Tótha a jeho súputníka Štefana Fagu. „Tu si ma všimol nestor slovenského 
volejbalu Béla Tóth,“ spomínal Bohuš, takže okrem priemyslovej školy navštevoval aj školu 
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volejbalovú. „Tam sa začala moja kariéra uberať pod odborným dozorom. To už bol trocha iný vo-
lejbal, ako ten moštenický. My sme boli samoukovia.“ 
Po  prehrmení  2.  svetovej  vojny  bol  v  roku  1945  obnovený Slovenský volejbalový zväz 

(SVZ), v nasledujúcom roku Čs. volejbalový zväz, vtedy sa na Slovensku k aktívnej činnos-
ti  hlásilo  28  družstiev  a  292  členov  –  tam už  patril  aj  Bohuš. V  tom  čase  sa Ružombe-
rok hrial na výslní slovenského volejbalu a patril medzi prvé tri družstvá na Slovensku. 
V roku 1946 to dotiahol v Liptovskom Mikuláši na titul majstra Slovenska. Tradícia volej-
balu v meste začala už v roku 1927, keď študenti gymnázia pod vedením profesora J. Slad-
kého utvorili obávané družstvo. 
Spomienky na Ružomberok mal Bohuš v živej pamäti: „Asi v roku 1948 traja starší hrá-

či odišli, tak zobrali aj nás. Ja som mal 17 rokov, nikdy som nehral za mládežnícke družstvo. Hneď 
ako 17-ročný za Ružomberok“. Samozrejme, že tím viedol hráč, tréner a funkcionár v jednej 
osobe - Vojtech Tóth.
Bohuš načrel aj do iného košíka: „Keď som pôsobil v Ružomberku, bol tam výborný basket-

bal. Boli tam bratia Lukašíkovci, ktorí boli aj na OH. Oni v roku 1950 maturovali a odišli študovať 
do Bratislavy, aj celá šestka. Nemal tam kto hrať a tak ja som tam dva roky hral aj basketbal. A ten 
sa mi najviac pozdával. Keďže som bol ľahký, výbušný, mal som dobrý výskok, odraz, tak možno by 
som bol dobrý aj v atletike. Veď len tak bez tréningu na vojenskej spartakiáde som skočil do výšky 
183 cm - toľko, koľko meriam. Ani som nevedel ako. Ale muselo by to byť pod odborným vedením.“
Vráťme sa však k volejbalu. 

 Fotografický evergreen, 
volejbalisti SBZ Ružomberok 
(pravdepodobne v roku 1958):  
zľava Tóth, Faga, Hýroš, Gondžúr, 
Golian, Tončík

V  roku  1948  bola  na  Slo-
vensku  zriadená  „zemská 
liga“  za  účasti  8  družstiev. 
Prvé  dva  tímy  postupova-
li  na  celoštátne  majstrovstvá 
Československa.  Ružomber-
čania,  tentoraz  pod  názvom 
Železničiari Ružomberok, v slo-

venskej lige nemohli chýbať. Lenže na zápas s hráčmi Bratislava Vysoké školy (VŠ) nemá vte-
dy 17-ročný Bohuš práve príjemné spomienky. Hralo sa na vtedajšej novinke – na červenej 
antuke bratislavského Lafranconi.  Prvé podanie  súpera  smerovalo práve na Bohuša,  ale 
na výkrik z publika, že lopta ide do autu, Bohuš poslušne uskočil, ibaže aut to nebol. Vtedy 
sa zrodila Bohušova prezývka, kapitán Béla Tóth zasyčal: „Ty grbo, dávaj pozor!“ Grbo zna-

mená niečo ako nešika, grambľoš, drevo. Keď Bohuš pobabral aj ďalší príjem, tentoraz údaj-
ne smerujúci naozaj do autu, nasrdený Béla Bohuša vykázal z ihriska. Lenže rozhodca taký-
to ťah hrajúcemu trénerovi nepovolil, na kurte museli byť podľa pravidiel šiesti hráči. Béla 
musel vtiahnuť „Grba“ na ihrisko a vydal nový pokyn, ktorý strémovaného mladíka pre-
menil na Lótovu ženu: „Tu sa postav a ani sa nepohni!“ Toto bolo prvé a asi jediné „postave-
nie mimo hry“ vo volejbale. Bohuš spomínal, že vtedy od súpera dostali poriadny „világoš“ 
a cesta naspäť na bratislavskú stanicu pripomínala skôr etapové preteky – stavili sa v každej 
krčme, čo im stála v ceste. Ale trojica mladých – Golian, Gondžúr a Tončík - musela za trest 
vyčkávať vonku, kým traja „staršinovia“ vo vnútri riedili poldecáky pivom. 
Čo bolí, to prebolí a ružomberskí volejbalisti ostávali tróniť na čelných pozíciách sloven-

ského volejbalu. V roku 1951 do finále majstrovstiev ČSR postúpili muži SBZ Ružomberok 
aj s dvoma bratislavskými oddielmi - Štátna Banka a Vysoké školy. Po boku svojich učite-
ľov hral mladý Golian prvýkrát v živote o titul majstra Československa, aj keď šance proti 
vyspelým českým družstvám boli minimálne. Družstvo SBZ obsadilo 11. miesto a okrem 
Tótha a Fagu sa na kurtoch potili Gondžúr, Hýroš, Lang, Dušan Lukášik (známy basket-
balový reprezentant ČSR), Tončík a samozrejme Grbo, ktorý už dávno nebol nešika a začal 
na seba pútať pozornosť odborníkov. 
Že  vo  volejbalovom  tíme  napriek  obvyklým prekáračkám vládol  naozaj  kamarátsky 

duch, svedčí aj fotografia vpravo: 

 Skupina hráčov SBZ Ružomberok, zľava Hýroš,  
Lang, D. Lukášik, Tóth, Golian

 Kamarátovi Hýrošovi na svadbe, zľava Golian, 
Oto Veselý, Kazimír Hýroš, nevesta Viera, Dušan  
Lukášik, Cyril Neubauer

V Ružomberku po skončení priemyslovky bol Bohuš dva roky zamestnaný v Bavlnár-
skych závodoch, kde pokračoval v textiláckej profesii, ale nezotrval pri nej dlho. 
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Dva roky prázdnin
 Slávia Náuky Bratislava na majstrovstvách ČSR 

1952 v Kroměříži: zľava kapitán Perútka, 
Sklovský,  Golian, Hýroš,  Macák, Chmelík

Účasť  vo  finálovom  turnaji  o  majstra 
Československa si Bohuš zopakoval o rok 
v Kromeříži, tentoraz však už v drese Ná-
uky Bratislava  (v  roku  1952  už  športové 
družstvá na vysokých školách nevystupo-
vali pod  tradičným názvom Vysoké školy, 
ale ako Sokol Náuky). Golian v tomto tíme 

pôsobil v rokoch 1951 – 1952. Na fotografii je polovica hráčov bosá, údajne kvôli ľahšiemu 
výskoku. Družstvo na turnaji obsadilo 8. miesto. 
V Kroměříži podal Golian kvalitný výkon a všetko nasvedčovalo jeho zaradeniu do Ar-

mádneho telovýchovného klubu (ATK, od roku 1953 Dukla). Podľa sovietskeho vzoru sústre-
ďovania vrcholových športovcov v armáde a v bezpečnosti (Červené hviezdy) sa aj v Čes-
koslovensku zriadili podobné subjekty. ATK sústreďoval 25 športových odvetví vrátane 
volejbalu. 
Bohuš dúfal v dvojročné účinkovanie v drese ATK, „lebo v tom roku mal ATK zájazd po Slo-

vensku a hral aj v Mikuláši a Ružomberku a ja som proti nemu aj hral. Mňa tam aj predstavili. No 
bol som malý, chudý, nie veľmi výrazný a priebojný. Aj keď talent vo vnútri bol, tak ho nemohli ob-
javiť, to dnes ťažko povedať. Vraj tam zobrali hráča z Kolína, ktorý vedel hrať na gitare, čo som ja 
nevedel. Do ATK ma teda nezobrali a ja som dva roky strávil pri útvare raketometov, z toho obe letá 
vo výcvikovom tábore na Libave, kde sme nevideli ani civila. Takže som dva roky stratil.“ 
Roky 1952 - 1954 boli smutnými rokmi volejbalových prázdnin a určite sa podpísali pod 

skutočnosť, že Bohuš sa v československej štátnej reprezentácii objavil pomerne neskoro. 
Robil, čo sa dalo, ale bolo to málo. Popri normálnej vojenskej „makačke“ hral v druholigo-
vom klube Posádkový dom armády (PDA). Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že skromný moš-
tenický mládenec nikdy nemal cestu nahor vystlanú ružami, všetko si musel húževnate 
vybojovať sám a presvedčiť aj slepých, aby zbadali jeho volejbalovú excelentnosť: „V prie-
behu prezenčnej služby, keďže vzťah k pohybu som mal, som zorganizoval zopár chalanov, s ktorými 
sme si zahrali aj na tej Libave. Bol som aj na armádnej spartakiáde v atletike v skoku do výšky a vo 
vrhu guľou, len aby som so sebou niečo robil. To mi pomohlo, pretože na konci základnej vojenskej 
služby bol veľký turnaj v Brne, kde boli reprezentačné družstvá Rumunska, Bulharska, Poľska a dve 
družstvá Československa pod hlavičkou hlavných miest. A mňa vybrali do družstva Moravy. A tam 
sa mi darilo. Všimol si ma tréner československej reprezentácie Josef Kozák, ktorý ma hneď, ako som 

odišiel z vojny, lanáril aj do Brna. Ja som radšej išiel do Bratislavy. Medzi svojich, aj keď to nebol 
Ružomberok. Lebo aj Bratislava bola pre mňa vtedy mestom neznámym. A tak som skončil v Brati-
slave a v roku 1955 som sa dostal do Slávie a zároveň aj do reprezentácie Československa.“

 Dva stratené roky – namiesto dresu mundúr...

Na  Bohušovu  vojenskú  službu  si  ne-
priamo spomína aj významný slovenský 
scénograf a spoluhráč zo Slávie Bratislava 
UK Roman Rjachovský: „Cestoval som v so-
botu raňajším vlakom Banská Bystrica – Slo-
venská Ľupča – Lučatín. Bolo to v júli 1952 
a chcel som sa pozrieť, ako sa správne hrá moja 
od detstva obľúbená hra – volejbal, na po-

pulárny horehronský turnaj do Moštenice. Ústne podanie hovorilo, že možno z vojenskej služby 
v Znojme príde na turnaj hrať aj Bohuš Golian, už vtedy slávny a populárny. Vo vlaku so mnou 
cestoval vojačik, o ktorom som sa neodvážil zauvažovať, či to náhodou nie je Bohuš. Keď sme v Lu-
čatíne prestupovali do autobusu smer Moštenica, moje tušenie dostávalo konkrétne poznanie: je to 
on. Cestoval som s mojim volejbalovým idolom.“ 

Úspešné bratislavské roky 
Po odkrútení vojenčiny v roku 1954 Bohuš definitívne zakotvil v slovenskej metropole. 

„Bratislava,“ spomínal, „kde som vyštudoval, sa stala mojím mestom. Tu som sa oženil a odtiaľto 
som štartoval na všetky svetové podujatia.“
Najprv pracoval v závode MDŽ ako údržbár a začal hrať v Červenej hviezde (ČH), ale jej 

dres obliekal krátko, do roku 1955. Potom prestúpil do Slávie VŠ Bratislava, za ktorú hral 
až do roku 1968. 
Zatiaľ čo ČH bola „socialistický novotvar“ z roku 1952 (jednoty ČH vznikali pri Minis-

terstve vnútra), Slávia ako Vysokoškolský klub Bratislava (VŠB) existovala už v medzivojno-
vom období. Počas druhej svetovej vojny bol VŠB v roku 1942 ľudáckym režimom roz-
pustený, ale  svoju činnosť obnovil hneď po skončení druhej  svetovej vojny. Volejbalisti 
a volejbalistky klubu začali účinkovať na jar 1946. Muži aj ženy patrili k slovenskej špičke, 
takže z národnej súťaže takmer pravidelne postupovali na majstrovstvá ČSR, ktoré sa hrali 
turnajovým spôsobom. Tam však slovenské oddiely, ako sme už naznačili predtým, hrali 
iba druhé husle. 
Slovensko si do spoločného štátu s Čechmi prinieslo iba skromný batôžtek národných 
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športových tradícií. Tradícia, to nie sú len insígnie a staré listiny, to znamená organizované 
hnutie, podopierané skúsenosťami, kvantitou členov a z nej prameniacou kvalitou. V me-
dzivojnových rokoch vyrástol v českej časti republiky značný počet volejbalistov aj mimo 
telovýchovných spolkov a športových klubov, registrovaných vo vtedajšom Čs. basketba-
lovom a volejbalovom zväze. Mnohí hráči volejbalu sa regrutovali z početných trampských 
osád, v ktorých nezvyklo chýbať volejbalové ihrisko. V roku 1935 si „divokí skauti“ (ako sa 
hovorilo českým trampom) dokonca ustanovili „Trampskú volejbalovú ligu“, ktorá mala 
16 družstiev, dve druhé ligy, štyri tretie a osem štvrtých líg. V trampskom volejbale vyrást-
li aj Golianovi spoluhráči v československom reprezentačnom drese – bratia Josef a Karel 
Brožovci, Zdeněk Malý a Jaromír Paldus.
Preto aj po roku 1945 sa spočiatku slovenská ligová životnosť v celoštátnej súťaži merala 

na jednu sezónu. Prvé tituly majstrov Československa získali ženy bratislavskej Slávie až 
v roku 1966, prvý mužský titul získala ČH Bratislava ešte neskoršie - v roku 1978. Tréner-
sky tím kočíroval Brňan Pavel „Pavčo“ Schenk, Bohušov spoluhráč z reprezentácie.

 Golian (prvý zľava) v drese ČH Bratislava

V čase Golianovho príchodu do metro-
poly Slovenska v roku 1954 obidva brati-
slavské kluby - ČH i Slávia VŠ - ako prvé 
dve  družstvá  slovenskej  dlhodobej  súťa-
že  postúpili  na  majstrovstvá  ČSR,  ktoré 
sa naposledy hrali turnajovým spôsobom, 
samozrejme vonku. ČH obsadila 6. miesto 
a Slávia skončila o dve priečky nižšie po-
sledná.  Ženy  Slávie  boli  o  chlp  lepšie  – 
skončili predposledné. 
Od  jesene  1955  prešli  z  „červenky“ 

do Slávie VŠ Jaromír Perútka, Ivan Veselý 
a Bohuš Golian, aby výdatne pomohli od-
štartovať  spanilú  jazdu mužov Slávie VŠ 
celoštátnou ligou. 
V priebehu politických zmien po febru-

ári 1948 i následných častých reorganizácií v športovom hnutí sa názov pôvodného VŠB 
menil. Najprv na Sokol VŠB (1948 – 1951), potom na Sokol (Pedagóg) Náuky (1952), Dobro-
voľnú športovú organizáciu (DŠO) Slávia VŠ (1953 - 1962). V roku 1962 bola bratislavská Slá-
via rozdelená na dve samostatné TJ – Sláviu Univerzitu Komenského (UK) a Sláviu Slovenská 
vysoká škola technická (SVŠT) , pričom volejbal s plávaním a vodným pólom boli zaradené 
do Slávie UK Bratislava. K ďalším zmenám názvov došlo po roku 1990.

Do polovice 50. rokov väčšie úspechy v celoštátnom meradle dosahovali ženy Slávie 
a k „obnove matriarchátu“ sa vrátili od roku 1962, čo korunovali získaním titulu maj-
stra republiky v spomínanom roku 1966, v histórii prvým titulom slovenského družstva. 
A potom majstrovských titulov na konte slávistiek utešene pribúdalo, kým mužská zlož-
ka volejbalového oddielu pre nedostatok finančných prostriedkov skončila svoju činnosť 
v roku 1994 hromadným prestupom hráčov do volejbalového klubu Ravijoma. No ne-
predbiehajme.
Po príchode spomínanej trojice do Slávie VŠ zavládli nové pomery. Perútka, volejbalo-

vý zanietenec zo Žiliny a prvý slovenský historik telesnej výchovy a športu, iba o rok starší 
od Goliana, sa chopil trénerstva a pod jeho taktovkou sa slávisti po krátkom čase prebojo-
vali do absolútnej československej špičky. Do Slávie sa začala schádzať veľmi dobrá partia 
hráčov, prevažne študentov najmä zo stredného Slovenska. Bohuš to skomentoval stručne: 
„Zišiel sa tam skvelý kolektív mladých ľudí, na 90 percent mimobratislavských, hlavne zo stredného 
Slovenska z Bystrice, Brezna, Zvolena. Len dvaja hráči boli z Bratislavy, Marek a Cagáň.“

 Slávisti v pruhovanom: zľava hore zastupujúci 
tréner Juhari, Golian, J. Veselý, Cagáň, dolu zľava 
Veselko, I. Veselý, Šinský, M. Golian

Tento  tím  potom  niekoľko  rokov  ne-
bezpečne atakoval titul majstra Českoslo-
venska. Na  jeho čele  stál kapitán Golian, 
ďalej  družstvo  okrem  Cagáňa  a  Jindra 
Mareka tvorili Gazdík, bratia Ivan Veselý 
a  Ján Veselý, Ďuro Hromada,  Julo Vesel-
ko, Gabo Šinský, Roman Rjachovský,  Ju-

raj Hrúz, Ľubo Krajč, Paľo Vician, brat Miroslav Golian, ku ktorým neskôr pribudli  Ičo 
Bzdúch, Draškóci, Miňo Mišura, Ivan Peterka, Rákos, Joko Labuda a niektorí ďalší. 
V tom čase sa všetky volejbalové súťaže hrali na otvorených ihriskách, Slávia nebola vý-

nimkou. Zápasy hrala na Markovičovej ulici, na ihrisku vo dvore Prírodovedeckej fakul-
ty UK - hneď vedľa budovy bývalej Slovenskej národnej rady. Na mieste, kde v súčasnosti 
stojí budova Najvyššieho súdu. 
Podľa Romana Rjachovského sa slávna éra bratislavskej Slávie (jej éra by si zaslúžila sa-

mostatnú monografiu) začala práve na Markovičovej ulici, kde sa pred zrakmi početných 
fanúšikov a návštevníkov rodil športový zázrak: slovenské mužstvo bolo zrazu schopné 
poraziť najlepšie české tímy. Na slávistov tam začalo chodiť stále viac divákov. 
„Naše zápasy boli zrazu nielen športová, ale aj víkendová, spoločensko - kultúrna udalosť ... Po-

čet divákov okolo dvetisíc nebýval zriedkavosťou. Obsadené bývali aj miesta na stromoch a plote 
okolo ihriska.“
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 Na Markovičovu ulicu 
chodili Slávii fandiť tisíce 
divákov

Podobne na to spomí-
na  Bohuš:  „Bolo to krás-
ne obdobie, či už na Mar-
kovičovej vo dvore, alebo 
na Palisádach v krásnom 
prostredí - tribúny me-
dzi stromami, kde bolo toľ-
ko ľudí, že sa nezmestili 

na štadión. To sme mimoriadne pociťovali, ľudia chodili aj na volejbalové tréningy s Večerníkom. 
Lebo najskôr trénovali ženy, potom my muži, mali sa na čo pozerať. Chodili najmä herci, buď pred 
skúškami alebo po nich.“

 Medzi divákmi je nielen národný umelec Karol  
L. Zachar (v klobúku), ale tentoraz aj hráči Šinský 
a Golian (sediaci prvý a druhý sprava), nad nimi 
tréner Jaromír Perútka

K  spomienkam  na  úspešné  roky  mu-
žov  Slávie  pribalil  ďalšie:  „A boli to za-
vše nádherné športové sviatky. Ako v roku 
1956 na Turnaji o pohár oslobodenia Bratisla-
vy, keď záverečný deň sledovali až päťtisíc di-

vákov! Na tribúnach nechýbali ani slávni herci zo Slovenského národného divadla. Karol Zachar, 
Július Pántik, František Dibarbora, ale najmä majster Ladislav Chudík, ktorý si potajomky chodil 
zahrať deblíka na škvaru karloveskej lodenice Tatran pod Botanickou záhradou“.

 Nový domov 
na svojpomocne 
vybudovanom ihrisku 
na Palisádach (1958)

Bratislavskí  volejba-
loví priaznivci Goliana 
a jeho partiu nasledova-
li aj na nových adresách 
– na ihriskách na Palisá-
dach,  na  Kalinčiakovej 

ulici, na Tehelnom poli, a neskôr, keď sa volejbal začal hrať aj v halách, v športovej hale 
Parku kultúry a oddychu. 

 Aj vo výskoku elegantný a rovný ako jedľa

V drese Slávie Golian naplno rozvinul svoj 
vrodený talent. Patril k nemu dobrý výskok, kto-
rým dokázal aj gravitáciu postaviť do pozoru. 

 Hráč, čo nielen „nahrau“, „uliau“ a „udreu“, ale aj 
„chytiu“; vpravo Vician

Okrem toho mal  skvelú  rozohrávku a viac umný ako razantný smeč.  Jeho virtuózne 
prsty vyhrávali na klávesnici volejbalového kumštu skvostné melódie. Jeho prihrávky mali 
oči,  jeho ulievky rafinovanú presnosť,  jeho smeče takmer vždy našli dieru v súperovom 
poli. A naopak, mnohé úmysly súpera predvídal a bol takmer vždy tam, kde súper poslal 
loptu. Keď bolo treba, hodil efektnú i efektívnu „rybičku“. 

 Aj Golianove podania „mali oči“

Ako  volejbalový  elegán  robil  z  volejba-
lu  umenie.  Komponoval  pohybovo-hernú  ódu 
s  premyslenou  dramaturgiou. Nuž  nečudo,  že 
jeho hru chodili obdivovať  takí umelci ako La-
dislav  Chudík,  Július  Pántik,  Karol  L.  Zachar, 
Karol  Machata,  Vladimír  Mináč  a  ďalší.  Vše-
obecne  známy  sa  stal Zacharov pokrik po  jed-
nom  z  parádnych  Bohušových  smečov  –  „Bo-
huško, poboškám ťa na uško!“ Rovnako v pamäti 
ostal  aj  Pántikov  pokus  zhodiť  z  empairu  reš-
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pektovaného medzinárodného rozhodcu Jebáčka po nesprávnom verdikte. Majstri umelci 
neraz hráčom, napospol študentom, prihrali zo svojho vrecka nejakú tú stovku na prilep-
šenie pitného režimu. 
Hoci Bohuš hral v slávistickom orchestri prvé husle, nedával to okázalo najavo, vždy 

staval do popredia tím: „No bol to kolektív, ktorý ako kolektív hral. Neboli v ňom nijaké výkon-
nostné rozdiely medzi hráčmi.“
Na volejbalovú jedinečnosť Bohuša Goliana poukazovali odborníci i laici a pred svojím 

kapitánom dával klobúk dolu aj Roman Rjachovský: 
„Mali sme skvelé zápasy a naopak, boli obdobia, že nám to nešlo. Tak to bolo so všetkými, okrem 

jedného. Ak o niekom z nášho mužstva možno povedať, že bol dobrý, tak o Bohušovi Golianovi. Dob-
rý je slabý výraz, Bohuš bol geniálny hráč. Nie som teoretik volejbalu, ale hral som s nim v jednom 
mužstve deväť plných sezón (1956-1964) a teda viem, čo sa na ihrisku dialo. Bohušova hra bola jed-
noducho vo všetkých činnostiach geniálna... My Slávia sme v tom období boli jediné slovenské muž-
stvo schopné konkurovať českým mužstvám a dosť často ich aj porážať.“ 

 Takým výskokom, ako mal Bohuš, sa mohol v I. 
lige pochváliť naozaj málokto. Svoj vzor sledujú 
Rjachovský (číslo 12) a Veselko

Pre  Rjachovského  bol  Golian  naozaj  mi-
moriadny športovec: „Dlho som si ani pre seba 
nevedel pomenovať, v čom bola Bohušova výni-
močnosť a ani neviem, či to niekto dokáže. Po Bo-
hušovom pohrebe sme medzi minulými spoluhráč-
mi o tom opäť hovorili a zapáčila sa mi formulácia 
Bohušovej výnimočnosti od mladšieho bývalého 
spoluhráča Ivana Mišíka, ktorý povedal, že Bohuš 
každú akciu, či už smeč, nahrávku alebo hocičo iné 
spravil úplne ináč, ako by to spravili iní a ako to 
všetci v tej situácii čakali. A pritom to dodatočne 
vyzeralo, ako jediné možné a najlogickejšie riešenie. 
Na začiatku sme sa všetci pokúšali skúsiť to pod-
ľa neho. Každý od toho rýchlo odišiel. Neboli sme 
hlupáci a rýchlo sme prišli na to, že volejbal, aspoň 
podľa vtedajších pravidiel, je hra vyžadujúca tvori-

vý prístup a najlepšie sú individuálne odlišnosti, ktoré je každý schopný spraviť tak, ako mu to umožnila 
príroda v jeho fyzickom usporiadaní, talente, rozmýšľaní a podobne. Bola to hra pre inteligentných ľudí 
a Bohuš bol medzi nimi Kráľ.“

 Na „Pohári oslobodenia Bratislavy“ v roku 1956 
štartovalo čs. družstvo s hráčmi bratislavskej 
Slávie: zľava kapitán Golian, Tesař, Hromada, J. 
Brož, Veselko, Kedles

 Volejbalisti Bratislavy ako víťaz „Pohára 
oslobodenia Bratislavy“ v roku 1957: zľava hore 
Láznička, J. Veselý, Cagáň, Rjachovský, Marek, dolu 
zľava Husár, Šinský, Golian, Bukovinský, Veselko, 
I. Veselý

Výborná výkonnosť Goliana sa odrážala aj na výkonnosti kolektívu bratislavskej Slávie. 
Už od prvých štartov za Sláviu Golian presviedčal o oprávnení natrvalo obliekať reprezen-
tačný československý dres. To sa nedalo nevidieť. A jedným dychom treba dodať, že hneď 
s prvými zápasmi za „nároďák“ prišli aj prvé medailové úspechy. Reprezentačnú ouver-
túru zažil Golian na Festivale mládeže vo Varšave (1955) a podieľal sa na skvelom úspe-
chu československého volejbalu - získal svoju prvú zlatú medailu medzinárodného rangu. 
Varšava bola predpremiérou Paríža, kde sa v roku 1956 konali majstrovstvá sveta. Tam 

československé  družstvo  za  aktívnej Golianovej  pomoci  získalo  prvýkrát  titul majstrov 
sveta. Ale vráťme sa ešte na domácu pôdu.
V ročníku 1955 (prvý raz hranom formou dlhodobej celoštátnej I. ligy), sa Golian pred-

stavil už v drese Slávie, ktorá sa v najvyššej súťaži horko-ťažko udržala, kým susedská ČH 
z I. ligy vypadla, podobne ako ženy Slávie. 
Od roku 1956 muži Slávie už postupovali nahor. V lige skončili na 4. mieste za silnou 

trojkou z Prahy – Slávia, ÚDA, Rudá hvězda. K úspechu kamarátov sa priradili aj ženy ná-
vratom do I. ligy. V tomto roku na „Pohári oslobodenia Bratislavy“ za výber Českosloven-
ska nastúpili traja hráči bratislavskej Slávie – Golian, Hromada a Veselko. 
V nasledujúcom roku na tom istom turnaji slávili slávisti v družstve Bratislavy prvý veľ-

ký triumf, keď zvíťazili pred vtedajším majstrom ZSSR Spartakom Leningrad, na treťom 
mieste skončil výber Sofie. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že volejbalisti ZSSR v tom 
období takmer suverénne kraľovali svetovému volejbalu a iba málo krajín (hlavne Česko-
slovensko) im dokázalo občas stúpiť na otlaky. Tento úspech Slávie neznižuje ani skutoč-
nosť, že Bratislavčania sa posilnili československým reprezentantom a dobrým Goliano-
vým priateľom Karlom Lázničkom z Brna.
Na brnianskeho smečiara spomínal Bohuš s kamarátskou úctou: „Najviac som si rozumel 



24 25

VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

 XXX

s Lázničkom, kým hrával, pretože v roku 1960 už prestal. Aj z toho dôvodu, že sme boli cezpoľní, 
spolu sme cestovali rýchlikom do Prahy aj z Prahy, dokonca sme spolu bývali aj na izbách. On mi 
dal veľmi veľa, aj tým, že vedel dobre poradiť. A ako neskúseného sa ma v kolektíve zastal. A potom 
neskôr som už ja bol na pozícii ako Láznička, a tiež som usmerňoval mladších spoluhráčov, napríklad 
Petláka s Koudelkom (hráči Zbrojovky Brno), ktorí boli o 15 rokov mladší ako ja.“

 Slávia VŠ Bratislava v roku 1957: 
V hornom rade zľava Gazdík, Hromada, 
Veselko,  Rjachovský, Marek, v dolnom 
rade zľava Šinský, Cagáň,  
I. Veselý, tréner Perútka, Golian

Aký  požičaj,  taký  vráť.  Keď 
o  dva  roky  podnikli  volejbalisti 
Brnenskej  Zbrojovky veľký  zájazd 
do Číny a Kórejskej  ľudovodemo-
kratickej republiky, prizvali si dve 
posily  z  Bratislavy,  smečiara  Ve-
selka a nahrávača (v podstate však 
univerzála) Goliana.

 Priateľský revanš Lázničkovi: volejbalisti 
Zbrojovky Brno sa na zájazde v Číne a KĽDR 
v roku 1959 posilnili Veselkom (druhý zľava) 
a Golianom (6. zľava)

V ligovej súťaži ročníka 1957 klesli slá-
visti  o  stupienok  nižšie  a  skončili  na  5. 
mieste, ženy obsadili 8. priečku.

 Ešte raz rok 1957: v hornom rade zľava 
Hromada, Marek, Veselko, Gazdík, Rjachovský, 
dolu I. Veselý, Golian, Šinský, Cagáň

Ďalším dôkazom výkonnostného rastu 
Slávie bol fakt, že na svetových akademic-
kých hrách v Paríži (1957) za Českosloven-
sko štartovali hneď piati slávisti - Veselko, 
Šinský, Rjachovský, Hromada a I. Veselý. 
Trénerom  celoštátneho  výberu  bol  Perút-
ka. Opäť si pripomeňme, že v českosloven-

skom volejbale hrali prím české a moravské kluby. Dovtedy sa len málokedy podaril sloven-
ský prienik do výberu celoštátnej elity, akademickú pôdu nevynímajúc. Ale práve zásluhou 
Goliana a ďalších slávistov sa začali uplatňovať slovenské vpády do reprezentačných výbe-
rov volejbalistov Československa. Golian to opätovne potvrdil v nasledujúcom roku, keď sa 
ocitol v družstve majstrov Európy na šampionáte v Prahe. Ale „o tom potom“... 

 Slávisti v Prahe proti tradičnému rivalovi - 
pražskej Slávii v roku 1958: zľava kapitán Golian, 
Hromada, Veselko, I. Veselý, Rjachovský, Šinský 

V  roku  1958  išli  v  prvoligovom  reb-
ríčku  slávisti  hore  a  v  konečnej  tabuľ-
ke skončili štvrtí ako pred dvoma rokmi. 
Na chrbty pražských tímov dýchali čoraz 
výdatnejšie.

Rok 1959 možno označiť aj za jeden z vrcholov výkonnosti mužského volejbalu v Brati-
slave. V novom stánku, na svojpomocne vybudovanom ihrisku na Palisádoch videli diváci 
naozaj vrcholný volejbal. Titul majstra republiky unikol slávistom len kvôli horšiemu po-
meru setov a skončili „iba“ na druhom mieste za Sláviou VŠ Praha. 
Golian na to smutno-veselo spomínal: „Hrali sme v Kolíne, prehrali sme 2:3. Keby sme vy-

hrali, sme majstri Československa. Zhodou okolností za Kolín hral Jano Veselý, brat Ivana Veselého, 
a môj brat Miroslav. A Jana Veselého postavil tréner na servis. Mal ho dobrý, estónsky, a on nás prá-
ve ním v piatom sete porazil. Hovorím mu, Jano, čo si to porobil. A on, veď ja som ani nechcel tak 
silno. No a my sme išli domov skoro s plačom.“

 Najslávnejšia Slávia z roku 1959: 
zľava v hornom rade Rjachovský, 
Golian, Hrúz, I. Veselý, Rákos, 
Hromada, tréner Perútka, v dolnom 
rade zľava Šinský, Krajč, Vician, 
Veselko

Pod  Perútkovou  taktovkou 
a Golianovým kapitánstvom naj-
väčší slávistický úspech dosiahli 
Hromada, Marek, Veselko,  Ivan 
Veselý, Hrúz, Krajč, Rákos, Rja-
chovský, Šinský, Veselko, Vician. 

A na dôvažok k úspešnému roku: akademickými majstrami sveta 1959 v Turíne sa v čs. 
družstve stali Veselko, Hromada a Šinský. 
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V ročníkoch 1960 a 1961 obsadili slávisti v I. lige vždy tretie miesto. Slávia úspešne re-
prezentovala Československo na športovo náročnom zájazde v SSSR, kde vyhrala všetkých 
šesť stretnutí v strediskách sovietskeho volejbalu - v Minsku, Tallinne a v Rige! Sovietski 
novinári v superlatívoch písali o výbornom výkone Slávie a menovite vysoko hodnotili 
umnú technicko-takticky vyspelú hru Bohuša Goliana. Také hodnotenia sa už stávali zná-
mym evergreenom...
V marci 1961 Golian zavŕšil tridsiatku, ale na jeho výkonnosti to nebolo vidno. Výbor-

nou tréningovou morálkou, dobrou životosprávou, nenapodobiteľným zápalom v hre pat-
ril stále k spoľahlivým oporám bratislavského i národného tímu. Preukázal  to aj na MS 
v Moskve roku 1962, kde sa významne podieľal na cennej striebornej medaile. Ak by sa to 
po zlate z Paríža 1956 niekomu zdalo málo, tak pripomeňme, že získať medailu akejkoľvek 
kvality na svetových a európskych šampionátoch bolo čoraz ťažšie. Vysokú úroveň vo vo-
lejbale v Moskve dokumentovali hlavne Rumuni, Poliaci, Maďari, ale aj Japonci, ktorí tam 
naznačili, že v budúcnosti prehovoria vážne slovo. 
Potom zranenie chrbtice vyradilo Goliana z hry na viac ako pol roka. Dokonca hrozi-

lo, že sa na volejbalové ihrisko už nevráti. Avšak liečenie, húževnaté individuálne cvičenie 
a posilňovanie vrátilo stuhnutej chrbtici požadovaný pohyb. Hoci takmer celú ligu nehral, 
zaradili ho do prípravy na ME v Bukurešti (konali sa v roku 1963) a nakoniec aj nominovali 
do reprezentačného družstva. Ako obvykle - i keď išiel len ako dvanásty hráč - patril k opo-
rám a až na prvé zápasy hral všetky rozhodujúce stretnutia v základnej šestke. 
V rámci štatistiky uveďme, že v roku 1962 a 1963 skončila Slávia na 5. mieste a v roku 

1964 boli slávisti štvrtí. Čo je však pri trvalej českej priorite pozoruhodné, je fakt, že v se-
zóne 1962 hralo I. ligu aj B-družstvo Slávie. Tento ojedinelý úspech neznižuje ani fakt, že 
po ročnom účinkovaní slávistické „béčko“ z ligy vypadlo. A ešte jedna poznámka: od roku 
1963 ženy Slávie už pravidelne skončili v ligovej tabuľke vyššie ako muži. Dalo by sa pove-
dať, že v Slávii gavalieri nevymreli, dávali prednosť dámam, ale skutočnosť bola iná – ženy 
začali žať úspechy cieľavedomej a dlhoročnej trénerskej práce profesora Miroslava Rovné-
ho, budúceho Golianovho kolegu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK.

 Najslávnejší slávisti po 30 rokoch:  
zľava hore Veselko, Cagáň, Golian, 
Labuda, Rjachovský, Vician, Mišura,  
J. Veselý, Draškóci (vedúci mužstva),  
M. Golian, Jánošdeák (lekár), v dolnom 
rade tréner Perútka, Krajč, Šinský,  
I. Veselý, Peterka, Hrúz

Zmena  pravidiel  v  roku  1965 
a choroba najlepšieho smečiara Slá-
vie Jozefa Labudu len-len že nezna-

menala rozlúčenie Slávie s najvyššou súťažou. No na záverečných turnajoch i vďaka obe-
tavému výkonu B. Goliana, ktorý v Krnove hral so zlomeným malíčkom, sa Slávia v lige 
udržala a jej najlepší hráči Golian a Labuda sa dostali aj do prípravy na jubilejné MS 1966 
v Prahe.
Bohuš Golian obliekal hráčsky dres Slávie UK až do roku 1968, v ktorom zavŕšil tiež svoju 

reprezentačnú kariéru. V rokoch 1966 a 1967 pomohol Slávii k 5. a 6. miestu, ale mohol po obi-
dva roky gratulovať slávistkám k titulu majstra Československa.
A hoci sa muži Slávie nikdy netešili z majstrovského titulu, volejbalisti Slávie mali na čo 

spomínať, tiež si užili slávy. Preto sa začiatkom 80. rokov minulého storočia stretli s miest-
nymi rivalmi ČH v hale PKO. O pozdravno-spomienkový predhovor sa postaral národný 
umelec Ladislav Chudík (v čase prípravy tejto publikácie sa majster dožil krásnych 90 ro-
kov). Slávistických „starých pánov“ vidíme na dobovej fotografii. Tie úvodzovky sú prí-
hodné, do objektívu sa usmievajú junáci mladistvého vzhľadu.

V reprezentačnom  
drese Československa

 Reprezentant krajiny, ktorá mala do roku 1960 v skratke iba 
jedno s, označujúce slovenskú časť republiky 

Volejbal je medzinárodne relatívne mladý šport. Až 
po skončení 2. svetovej vojny sa z iniciatívy ČSR, Poľska 
a Francúzska v apríli 1947 konal ustanovujúci zjazd Me-
dzinárodnej volejbalovej federácie - fr. Fédération Internatio-
nale de Volleyball (FIVB), ktorý vtedy združoval 14 člen-
ských krajín. Prvé ME sa konali v roku 1948, prvé MS 
o rok neskôr.
Obliecť si reprezentačný dres svojej krajiny je asi túž-

bou  každého  športovca  bez  ohľadu  na  to,  či  za  špor-
tovým  chlebom  odišiel  do  zahraničného  klubu.  Vyjsť 
na medzinárodné športové javisko, vydať zo seba za do-
movinu všetky sily, potom si na najvyššom stupni vypo-
čuť velebné tóny štátnej hymny a prevziať jagavý kov: 

existuje pre športovca niečo krajšie a vznešenejšie? Lenže nie každému je štátna reprezen-
tácia napriek vynaloženému úsiliu a rokom driny súdená. A v čase spoločného česko-slo-
venského štátu dosiahnuť reprezentačnú métu bolo ešte ťažšie ako v súčasnosti: bola silná 



28 29

VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

 XXX

konkurencia českých športovcov, čo v prípade volejbalu platí vari dvojnásobne. Slovák Bo-
huš Golian sa v reprezentácii vo väčšine prípadov ocitol ako „sám vojak v poli“. V repre-
zentačnom „áčku“ mu vlastne sekundovali iba dvaja Slováci – Július Veselko a Jozef Labu-
da, hoci prvé náznaky existovali už skôr.

„Prvý raz ma síce povolali pred MS 1952 v Moskve,“ rozpamätával sa Bohuš, „spolu so mnou 
aj Perútku a Macáka, lenže sme sa tam nakoniec nedostali. Takže moja reprezentačná kariéra sa za-
čala až v roku 1955 a odvtedy som v reprezentácii bez prestávky hral štrnásť rokov.“

 Najslávnejší medailoví matadori československého volejbalu - 
Golian a Musil

Pozvanie do reprezentačného družstva vo februári 1955 
a v marci na prvý zápas do Juhoslávie považoval za mimo-
riadnu poctu: „To je dnes ťažké pochopiť, že taký chlapec z de-
diny, neskúsený, čo neprešiel špeciálnym tréningom a v podstate 
vyrastal sám, sa dopracoval na takú úroveň. Už to, že ma pozvali, 
som považoval za veľkú česť, bol som veľmi šťastný.“ 
Bohuš chytil šancu reprezentovať poriadne za pače-

sy: „Ja som si vôbec neuvedomoval, že sa treba nejako presa-
dzovať. Hral so si svoju hru a vždy som chcel byť lepší ako 
ten druhý. A preto si ma tréneri nemohli dovoliť odpísať, tak 
ako to bolo vtedy, keď ma nezobrali. Našťastie toto sa už nik-
dy nestalo. To postavenie som si asi vydobyl cestou vlastného 
výkonu, ale aj svojim charakterom.“ 

Komu by tieto slová pripadali trochu neskromné, treba si uvedomiť, že tých 14 rokov 
Bohušovej reprezentácie (1955 – 1968) bolo zároveň najúspešnejšou etapou českosloven-
ského volejbalu v celej jeho histórii. Nepochybne aj Bohušovou zásluhou.
Golian odohral v reprezentačnom drese okolo tristopäťdesiat zápasov, pričom v rokoch 1965 

– 68 bol kapitán družstva. Tá vyše trojstovka zápasov zahŕňa dva štarty na olympijských hrách, 
štyri vystúpenia na majstrovstvách sveta a tri na majstrovstvách Európy. Z olympijských hier 
má  striebornú  (1964)  a bronzovú medailu  (1968),  z majstrovstiev  sveta dve zlaté  (1956,  1966) 
a dve strieborné medaily (1960, 1962). Na oboch svetových šampionátoch, ktoré Československo 
vyhralo, hral Golian v základnej šestke. Z majstrovstiev Európy vydoloval  jednu zlatú  (1958) 
a jednu striebornú medailu (1967). Bez medaily zostal iba jedenkrát - na ME 1963 v Rumunsku. 
Ziskom 8 medailí patrí s ďalším skvelým kamarátom Josefom Musilom (10 medailí) k najväčším 
velikánom nielen československého, ale aj svetového volejbalu 20. storočia. 
Reprezentačný krst zažil Golian pomerne neskoro: premiérový rok v reprezentácii  si 

však hneď odkrútil ziskom zlatej medaily na Svetovom festivale mládeže a  študentstva 
vo Varšave 1955. Aj rozlúčku s reprezentáciou ukončil medailovo – bronzom na OH 1968 

v Mexiku, kde sa predstavil aj ako vlajkonosič olympijskej výpravy ČSSR. 
Spolu s Golianom a Musilom bol oporou v obrane národného družstva aj Karel Paulus, 

majster „rybičiek“, ktorý vyzeral, ako by bol z gumy. Nečudo, že získal prezývku „gumo-
vej dědek“.

 S ďalším spoluhráčom z reprezentácie Paulusom prešli 
pekný kus sveta, v ktorom šírili slávu nášho volejbalu

Bohuš Golian svoj hlboký pohár úspechov na-
plnil  po  okraj,  vystačilo  by  to  na  viacero  živo-
tov. Lenže akékoľvek úctyhodné čísla sa stávajú 
chladnou  štatistikou,  ktorá  už  konkrétne  neho-
vorí  o  celej  hĺbke  a  šírke  životných  aktivít.  Kto 
len  trochu  okúsil  výkonnostný  šport,  vie,  že  aj 
za malým úspechom sa skrývajú litre potu, sĺz ba 
aj krvi, kilá predsavzatí a tony odriekania. Talent 
samotný  nestačí.  K  talentu  od  pánaboha  treba 
pridať nadľudskú dávku vôle a tréningovej driny. 
A popri tom všetkom treba viesť „obyčajný“ život 
v rodine a v zamestnaní, starať sa o kvalifikačný 

rast a plniť sprievodné aktivity spojené s úlohami výnimočnej osobnosti: účasť na nespo-
četných spoločenských podujatiach, besedách a ďalších rôznych akciách.
Opäť treba povedať – na zvládnutie všetkých úloh by potreboval viacero životov, ale 

Golian to všetko stíhal. 
Sledujme teraz Golianovu reprezentačnú púť krok za krokom, rok po roku. Ako sme 

už spomínali, prvý raz si dres so štátnym znakom obliekol na Svetovom festivale mládeže 
a študentstva vo Varšave, keď sa písal rok 1955. Možno povedať, že vyslaná „mládežnícka“ 
reprezentácia bola identická s družstvom mužov. 

 Do Varšavy vyslalo v roku 
1955 Československo týchto 
hráčov: v hornom rade zľava 
Ketner, Kemel, Malý, Láznička, 
tréner Kozák, Toman, Musil, 
Paulus, v dolnom rade zľava 
Purnoch, Synovec, Petr, Kedles, 
Kučera, Golian
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 Varšava 1955, „bratia v tričku“ - so spoluhráčmi 
Kedlesom a Synovcom

V hlavnom meste Poľska si Bohuš poc-
tivo odkrútil  reprezentačné sety. Na roz-
diel  od  súčasných pravidiel  sa  hrali  sety 
do 15 bodov (vždy však musel byť dvoj-
bodový  rozdiel,  takže  sa  mohlo  hrať  aj 
na  viac  bodov).  Ak  urobil  chybu  člen 
družstva  prijímajúceho  podanie,  stratilo 

družstvo bod. Ak urobil chybu hráč podávajúceho družstva, prichádzala strata podania, 
zatiaľ bez straty bodu. V súčasnosti je „stratové“ pravidlo odstránené v záujme zdynami-
zovania hry. V poľskej metropole začal Bohuš písať kapitoly reprezentačných priateľstiev 
nielen s Musilom, Paulusom a Lázničkom.
Na konci varšavského volejbalového turnaja aj nováčikovi Golianovi zavesili na krk naj-

cennejšiu medailu za prvé miesto.

 Varšavskí víťazi ovenčení víťaznými medailami, 
hore zľava Láznička, Malý, Musil, Golian, Synovec, 
Paulus, dolu zľava Kemel, Purnoch, Petr, Toman, 
Kedles, Kučera

 Cestou na MS 1956, 25-ročný benjamínok Golian 
prvý sprava

Vo Varšave Bohuš zmaturoval na výbornú, a tak sa oči pražských volejbalových šéfov 
museli zameriavať už aj na Bratislavu. Prinajmenšom na kapitána tamojšej Slávie. Golia-
nova stabilná výborná výkonnosť ho katapultovala do konečného výberu na majstrovstvá 
sveta, ktoré sa konali v roku 1956 v Paríži. Slávne mesto bolo prvou Bohušovou cestou 
na „nepriateľský“ imperialistický západ, ktorým strašila občanov socialistického bloku do-
bová propaganda.
Keď naši hráči nastupovali na prvý zápas, možno netušili, ale samozrejme dúfali, že 

budú korunovaní  za  kráľov  svetového volejbalu:  veď ČSR bola už dvojnásobným maj-
strom Európy.

 Nástup nášho tímu z roku 1956, zľava Paulus, 
Paldus, Malý, Golian, Synovec, Schwarzkopf, J. 
Brož, Láznička, K. Brož, Humhal, Purnoch, Tesař, 
chýba Musil

 Po zisku zlatých medailí na MS 1956, v hornom 
rade zľava tréner Kozák, J. Brož, Purnoch, Tesař, 
Láznička, Musil, Humhal, Golian, K. Brož, v dolnom 
rade zľava Schwarzkopf, Malý, Synovec, Paulus, 
Paldus 

Československé družstvo v Paríži získalo prvýkrát titul majstrov sveta a s trochou „nad-
sádzky“ by sa dalo povedať, že na to potrebovalo v tíme aspoň jedného Slováka, ale toho 
najakurátnejšieho. Po získaní svetového titulu dostal aj Golian ocenenie Majster športu, kto-
ré si o tri roky vylepšil: stal sa Zaslúžilým majstrom športu. Boli to jeho prvé vyznamenania, 
zatiaľ „iba“ športové.
V roku 1957 čakali Goliana dve svetové podujatia. Na Svetovom festivale mládeže a štu-

dentstva v Moskve reprezentačnému výberu pomohol Bohuš k 2. miestu a zo Slovákov mu 
sekundovali slávisti Julo Veselko a Gabo Šinský.

 Na Svetovom festivale mládeže 
a študentstva v Moskve získali naši 
volejbalisti druhé miesto, hore zľava tréner 
Kozák, Láznička, Rozsíval, Synovec, 
Šášinka, Kemel, Veselko, dolu zľava Šinský, 
Tesař, Humhal, Paldus, Purnoch, Golian

Dôležité  podujatie  roku  1957  sa 
konalo  v  Sofii.  Tam  sa  pod  záštitou 
Medzinárodného olympijského výbo-
ru  (MOV)  prezentoval  volejbal  ako 
ukážkový šport na prípadné zarade-

nie do programu olympijských hier, najvýznamnejšieho  športového podujatia na  svete. 
Šport spod vysokej siete olympijskému panstvu ulahodil - volejbal bol zaradený do progra-
mu OH 1964 v Tokiu a o štyri roky sa na olympijskej scéne v Mexico City predstavil aj žen-
ský volejbal. 
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V  súvislosti  so  sofijským  turnajom Bohuš  hovoril:  „Volejbal bol ukrátený tým, že nebol 
olympijský šport. Stal sa ním až v roku 1960. Vtedy bola olympiáda v Ríme, lenže prijatie volejbalu 
do programu OH sa uskutočnilo až na kongrese v roku 1959 v Sofii, kde šesť najlepších družstiev 
na svete prezentovalo tento šport. V Ríme sa to ešte nedalo organizovať. Stalo sa tak až v roku 1964 
a to znamená, že keby bol volejbal v programe už skôr, napríklad v Melbourne, či v Ríme, mohli sme 
mať aj zlato. Lebo my sme na OH 1964 v Tokiu nastupovali už ako majstri sveta, Európy, dvakrát 
strieborní na MS.“
V Sofii za prítomnosti najlepších svetových družstiev Golian pomohol našim farbám 

k druhému miestu, ale prispel hlavne k výbornej propagácii svojho športu, takže volejbal 
sa definitívne dostal na olympijskú súpisku. 
V roku 1958 sa konali majstrovstvá nášho kontinentu a výkvet európskeho volejbalu 

privítala Praha (ešte sa posledný raz na šampionátoch hralo na antukovom ihrisku na zim-
nom  štadióne  na  Štvanici). Golian mal  už  v  družstve ČSR  vyárendované  trvalé miesto 
a v Prahe si pribalil najcennejší kov aj z európskeho šampionátu, pre ČSR celkovo  tretí 
(1948, 1955, 1958). Majstrovstvá Európy sa stali pre Goliana príležitosťou dokázať, že patrí 
k svetovej špičke. Jeho produktívnu a efektívnu hru hodnotili experti sovietskeho volejba-
lu najvyššie zo všetkých hráčov šampionátu. Hoci Bohuš nebol hlavným „bijcom“, sme-
čiarskou jednotkou, úspešne bodoval z „béčkovej“ pozície smečujúceho nahrávača. 
Volejbal ako nový olympijský šport sa stával vo svete čoraz populárnejší, takže v roku 

1959  sa vo  francúzskej metropole konal „Turnaj  troch kontinentov“. Na druhom mieste 
Československa sa samozrejme podieľal aj pohyblivý Golian, ktorý nenadarmo dostal v re-
prezentácii dobromyseľnú prezývku „ještěrka“. 

 Na MS 1960 v Riu de Janeiro sa v čs. 
drese predstavili (horný rad zľava) 
Šmídl, Šorm, Musil, Paulus, (stredný 
rad) Stlařík, Golian, Malý, Paldus, 
(spodný rad) Humhal, Toman, Veselko, 
Šášinka

Parížsky  turnaj  bol  previer-
kou  schopností  čs.  družstva  ob-
hájiť titul na majstrovstvách sve-
ta, ktoré sa prvý raz konali mimo 

Európy - v ďalekej Brazílii. V Riu de Janeiro sa do reprezentačného družstva okrem Golia-
na dostal aj ďalší Slovák a ďalší Horehronec Julo Veselko, rodák z Brezna.
Titul majstrov sveta z pražského šampionátu sa našim volejbalistom nepodarilo obhá-

jiť. Radosť im pokazil tradičný a excelentný súper – „zbornaja komanda“ zo Sovietskeho 
zväzu. Naši volejbalisti zdolali osem súperov a stratili s nimi iba päť setov, ale Sovieti dali 
našim „nakladačku“ na nulu (12:15, 10:15, 4:15). Golian s Veselkom však prispeli k zisku 

strieborných medailí. Vtedy sa našej namaškrtenej športovej verejnosti druhé miesto mož-
no málilo, ale čo by sme za striebro z MS dali dnes na Slovensku alebo v Česku!

 Strieborný tím z Ria ešte raz, zľava hore tréner 
Kozák, Šorm, Stolařík, Golian, Malý, Paldus, 
Musil, Paulus, dolu zľava Šmídl, Humhal, Toman, 
Veselko, Šášinka

Návrat na najvyššiu priečku sa čs. vo-
lejbalistom  nepodaril  ani  na  MS  1962 
v  Moskve.  Opäť  ich  preskočili  sovieti,  
takže našim hráčom aj teraz zostala „iba“ 
strieborná medaila za 2. miesto. K jej zis-

ku svojou hrivnou prispel aj Bohuš a treba povedať, že striebro neznamenalo neúspech. 

 Na MS v Moskve už s druhým “s” v skratke, od roku 1960 bola 
Československá republika prekrstená na Československú 
socialistickú republiku

      MS 1962, zo zápasu proti ZSSR, „bagruje“ Humhal,  
s číslom 5 Musil, celkom vzadu Golian

Konkurencia na svetových volejbalových kurtoch neustále rástla a udržať sa na sveto-
vom či európskom vrchole bolo čoraz ťažšie. Vysokú úroveň vo volejbale na moskovských 
MS dokumentovali hlavne Rumuni, Poliaci, Maďari, ale aj Japonci naznačili, že v budúc-
nosti prehovoria do volejbalu vážne slovo. A rokmi postupne pribúdali ďalší kvalitní súpe-
ri, či už z Európy, alebo aj Ázie a oboch Amerík.
Československý mužský volejbal pred tokijskou olympiádou neprežíval práve najlep-

šie obdobie. Nárast kvalitnej konkurencie potvrdili ME 1963 v Bukurešti a Bohuš sa prvý 
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raz z vrcholného podujatia vracal bez medaily. Československo skončilo „až“ na piatom 
mieste. To bola výstraha.
Opäť načrime do Golianových spomienok. „Aby sme na prvom olympijskom turnaji neutr-

peli hanbu, zavreli nás na tri mesiace do posádkového domu v Karlových Varoch a domov púšťali 
len každý tretí víkend. Napriek tomu nám odborníci nedávali veľké šance.“ Našťastie sa mýlili.

 Bohumil Golian s Jozefom Labudom pred 
odletom do Tokia

V olympijskom roku 1964 sa konali dve 
olympijské premiéry. Prvýkrát sa usporia-
dateľom hier konečne stala ázijská krajina 
a prvýkrát pod olympijskou vlajkou zabo-
jovali volejbalisti. Do premiérových olym-
pijských bojov mal v štátnom drese popri 

neodmysliteľnom Golianovi nanastúpiť aj jeho slávistický kolega Jozef Labuda. Ten do de-
jiska hier aj odcestoval, ale na žltom kontinente ho prepadla žltačka, takže olympijský tur-
naj preležal v tokijskom špitáli. Ani Golian nebol pred hrami zdravotne celkom fit, pretože 
mu štrajkovalo plece. Ale na olympijskej palubovke nechýbal.

 Z olympijských bojov v Tokiu, Bohumil Golian 
tretí sprava

Labudova  žltačka  podľa  Goliano-
vých  spomienok  spôsobila malú  paniku: 
„Od razantného Labudu sa čakalo, že ako sme-
čiarska dvojka, čiže hráč, ktorý zvyčajne útočí 
z nahrávačského územia, vytlčie súpera. Tré-
ner Josef Brož ho nominoval aj na prvý zá-
pas olympijského turnaja s Maďarskom. Ráno 

pred súbojom na raňajkách spoluhráč Perušič postrehol, že Jožko má akési čudné oči. Lekár výpravy 
Pavol Handzo, nestor slovenskej športovej medicíny, diagnostikoval infekčnú žltačku. Okamžite ho 
previezli na infekčné oddelenie jednej z tokijských nemocníc. Hrozilo, že celý volejbalový tím izolu-
jú, dostane sa do karantény a vyradia ho z turnaja. Našťastie, tento scenár sa nerealizoval. Labuda 
si však v Tokiu ani nepípol. Olympiádu sledoval na televíznej obrazovke z nemocničnej izby. Pátral, 
kde sa mohol nakaziť. Do úvahy prichádzalo iba jedno logické vysvetlenie. Na ceste do Tokia strávili 
volejbalisti noc v iránskom Teheráne. Možno galibu spôsobilo ovocie, ktorým sa ponúkol. Ktovie.“ 
V hre teda ostal a obstál iba jeden slovenský volejbalista.
Naši volejbalisti, s Golianom prevažne v základnej šestici, ťahali dlhú a úspešnú šnú-

ru bez prehry. Postupne zdolali Maďarsko, Bulharsko, Japonsko, USA, Brazíliu, Rumun-

sko, Holandsko a Južnú Kóreu. Ale nebolo to také jednoduché. Povedané Bohušom: „Skoro 
v každom zápase sme sa trápili, ale vyhrávali sme, aj keď zväčša len tesne 3:2. Napokon sme na to 
doplatili. Pred očami cisára Hirohita sme síce vymastili Japoncov, ale tí zase vyhrali nad Sovietmi.“ 

 Strieborný tím z OH v Tokiu 1964, na ktorom 
chýba druhý Slovák v družstve Labuda; zľava 
hore: Musil, Čada, Šorm, Perušič, Toman, Golian, 
Paulus, zľava dole: Kop, Schenk, tréner J. Brož, 
Humhal, Šmídl. 

V hale Komazawa, čo v preklade z  ja-
pončiny  znamená Údolie divokých koní, 

zostal už  len posledný a  tradičný súper – Sovietsky zväz. Na zlato bolo  treba víťazstvo 
nad tímom, ktorý bol v tých rokoch takmer neporaziteľný. „Zborná komanda“ sa však ni-
kdy neocitla tak blízko k prehre ako v tomto zápase. Dve a štvrť hodiny sa mužstvá ťahali 
o každý bod. Napokon povestný kúsok šťastia chýbal družstvu Československa. V piatom 
sete viedlo 6:1 a 7:4, no potom už nezískalo ani bod a rozhodujúci set prehralo 7:15. Preto-
že aj Sovieti prehrali jeden zápas s domácim Japonskom, o našom druhom mieste rozhodol 
len horší pomer setov (26:10, resp. 25:5). Na „iba“ druhom mieste sa do určitej miery pod-
písal fakt, že naši hráči absolvovali viacero päťsetových duelov, takže na palubovke dre-
li celkovo 17 hodín a 47 minút. To sa prejavilo nielen na horšom pomere setov, ale hlavne 
ubralo veľa fyzických i psychických síl, ktoré našim hráčom v poslednom sete posledného 
zápasu chýbali. 

 Strieborný návrat z Tokia, Golian prvý zľava 
v dolnom rade

 V Olympijskej dedine Bohumil Golian (vpravo) 
spolu s futbalistami Urbanom a Matlákom

Olympijské striebro z Tokia po 5. mieste na ME v Bukurešti malo cenu zlata a českoslo-
venský volejbal dokázal, že v rastúcej konkurencii neodchádza do penzie a že s ním treba 
naďalej počítať. Preto volejbalistov doma očakával zaslúžený aplauz.
Lenže Bohušovi sa olympijské striebro spočiatku najprv málilo. Svoju mienku vyjad-



36 37

VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

 XXX

ril jednoznačne: „V Tokiu sme mali najlepšie mužstvo, aké v Československu bolo.“ Potom však 
triezvo zvážil: „Ako realisti sme si však vraveli: Buďme radi, že sme druhí a máme striebro,“ no 
meditoval ďalej: „Ktovie, ako by to dopadlo, keby nás namiesto Josefa Broža trénoval futbalový 
mág Rudolf Vytlačil. Vypočul som si jednu jeho tokijskú predzápasovú prípravu a bol som prekva-
pený. Žiadne tirády o taktike. Zopár narážok vo veselom tóne a na záver pointa: Kluci, to zvládnete. 
A „kluci“, medzi ktorými bolo deväť Slovákov na čele s kapitánom Antonom Urbanom, to zvládli. 
Ako dva roky predtým slávna Vytlačilova strieborná jedenástka na MS v Chile. Prehrali až vo finále 
s Maďarmi. Futbalisti boli v Tokiu najvernejšími fanúšikmi nás, volejbalistov. Žiaľ, program nám 
neumožnil oplatiť im to drukovaním v zápase o zlato.“ 
Keď  si  Bohuš  už  neužil  olympijského  zlata,  v  rámci možností  si  užil  aspoň  kultúry 

krajiny vychádzajúceho slnka. Bol som priamy svedok besedy, na ktorej Bohuš spomínal 
na svoje  tokijské kimonové zážitky  takým pútavým a veselým spôsobom, že nám tiekli 
slzy od smiechu. 
Na tokijské dni Bohuš spomínal často a rád. „Japonci dlho špekulovali, aký termín zvoliť pre 

premiérovú olympiádu v Ázii. Po konzultáciách s meteorológmi sa rozhodli začať ju 10. októbra. 
V ten deň sa však obloha zatiahla a nad mestom viseli dažďové mraky. Zmokneme, vraveli sme si 
na zoradisku. Hostitelia však mali pripravený krízový scenár. Na nebi sa objavilo zopár lietadiel, 
ktoré mraky rozohnali a čochvíľa sme mali nad hlavami slniečko. O čosi neskôr prifrčalo päť iných 
letúňov a vykreslilo na modrú oblohu v olympijských farbách päť kruhov. Nádhera. Japonsko malo 
v 60. rokoch povesť krajiny technických zázrakov a olympijskými hrami ju len potvrdilo.“

 Takto vyzerá Golianova cennejšia medaila 
z olympijských hier 

A  spomínal  ďalej  skôr  funkcionárskymi  než 
iba volejbalovými očami: „Tokijčania pred olympi-
ádou vybudovali množstvo nových športovísk, diaľníc 
či hotelov, no v prípade Olympijskej dediny zvolili iné 
riešenie. Vynovili šesťsto prízemných barákov v Jojo-
gi Parku, v ktorých po vojne žili americkí vojaci. Roz-
ľahlú plochu pretkanú asfaltovými cestičkami doplnili 
športoviskami, obchodmi, jedálňami, kultúrnymi sá-
lami a – tisíckami bicyklov. Pri vchode do dediny ste 

sadli na bicykel, doviezli sa k svojmu domčeku, bicykel ste odložili a o hodinu - dve či na druhý deň 
ste sa na ňom zasa dopravili pred hlavnú bránu, odkiaľ vás už autobusom odviezli tam, kam ste po-
trebovali. Jediný problém spočíval v tom, že bicykle, podobne ako stoličky v jedálňach, boli stavané 
na malé japonské postavy. Bolo zábavné vidieť v sedle holandského obra Geesinka, ktorý domácim 
vyfúkol titul absolútneho šampióna v džude, či obedovať s 226-centimetrovým sovietskym basketba-
listom Krumiňšom, ktorý na stoličke pripomínal Gulivera v jedálni škôlky.“

Golian si pochvaľoval, tentoraz očami volejbalového experta: „... my volejbalisti sme hra-
li v krásnej a vždy plnej aréne, ibaže v komazawskom parku. Šesťdesiate roky boli zlatou érou ja-
ponského volejbalu. Zvlášť ženského. Kouč Hirofumi Daimacu vydrezíroval šesťhodinovým denno-
denným tréningom hráčky tak, že im vraveli Čarodejnice z východu. Prenos rozhodujúceho zápasu 
olympijského turnaja domáceho tímu so sovietskym mal v japonskej televízii takú sledovanosť, ako 
dodnes žiaden iný.“
Po olympijských hrách sa pobyt našich volejbalistov v Japonsku nekončil. „Náš aj soviet-

sky tím ako medailistov pozvali hostitelia na turné po krajine. My sme šli na sever, kým Rusi na juh 
krajiny. Hrali sme proti domácej reprezentácii, ktorú rozdelili na dve časti a vždy doplnili najlepší-
mi hráčmi tej - ktorej prefektúry.“ 

 Na prechádzke v kimonách po OH v Tokiu – 
zľava Golian, Vejvoda, Schenk, Horák

     

     Japonec ako vyšitý...

Volejbalisti  sa  ocitli  aj  na  miestach,  kde 
dovtedy  nebol  nijaký  Európan.  Na  začiat-
ku sa našich volejbalistov spýtali, či chcú žiť 
po európsky alebo po japonsky. Odvetili, že 
po japonsky: „Gejše nás aj s Pavlom Schenkom 
a Václavom Šmídlom zašikovali do izby, v ktorej 
bol len 40 centimetrov vysoký stolík a podušky 
na sedenie, a prikázali vyzliecť sa. Kam so šata-
mi? zaujímali sme sa. Stlačili jeden gombík a vysunuli sa skrine. Stlačili druhý a zo steny vy-
padli postele. Potom nás odviedli do obrovskej kúpeľne s vaňou v zemi, pooblievali vodou a umy-
li. Do kimôn sme sa navliekli sami a vybrali do mesta. Domorodci sa po nás podozrivo obzerali. 
Prečo, to nám vysvetlil po návrate mimoriadne vysmiaty tréner Jasutaka Macudara, ktorý japon-
ských volejbalistov po tokijskom bronze a mexickom striebre doviedol v Mníchove 1972 k zlatu. 
Obliekli sme sa do kimôn na spanie, svetlejších a bavlnených – spoločenské, ako nás poučil, sú 
tmavšie a vlnené.“ 
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 Šmídl a Golian s legendou japonského volejbalu 
Macudeirom

Ráno im gejše okrem čaju a suchárov do-
niesli  tri  čerešne  so  stopkou  plávajúce  vo 
vode  a  mištičku  bieleho  prášku.  Čerešňu 
bolo  treba  obaliť  do prášku  a  zjesť.  „Nože, 
ty prvý“,  rozhodli  spoluhráči.  Golian  až 
v  ústach  zistil,  že  práškom  je  soľ.  „Bolo to 
protivné, ale na tvári som nedal nič znať. Šmídl 
šiel po mne. Čerešňu okamžite zhnusene vypľul 
a vynadal mi. Schenk to už ani neskúšal.“  Ja-
ponci tvrdia, že soľ najlepšie pripraví žalú-
dok na jedlo, ale Golian dodal: „V Moštenici 

máme na to pálenku a je chutnejšia.“ 
Pravdaže, zostal čas aj na priateľské stretnutia s „volejbalovými veriacimi“, ako to vid-

no na fotografii.

 Reprezentačná deviatka bola stále potrebná 
a vždy mala čo povedať, či už ako hráč alebo ako vy-
školený pedagóg

V olympijskom roku 1964 dovŕšil Bohuš 
Golian „Kristove roky“. V  triatridsiatke  je 
vážny čas pomýšľať na odchod z vrcholo-
vej športovej scény. Po OH v Tokiu sa s Go-
lianom na rozlúčku so štátnou reprezentá-
ciou  chystala  celá  staršia  garnitúra, Musil 
(1932),  Paulus  (1933), Humhal  (1933),  To-
man (1934) a Šorm (1932). Odchod toľkých 
hráčov by znamenal značné oslabenie ná-
rodného  družstva  pred  majstrovstvami 
sveta 1966, ktoré sa mali konať na domácej 
pôde v Prahe. Problémové boli najmä na-
hrávačské posty, a  tak  sa  funkcionári dali 
do  presviedčania  Goliana  a  Musila,  aby 
v  „nároďáku“  ešte  zotrvali.  „No na zväze 
si uvedomili, že Musil a Golian nemôžu skon-
čiť. A tak nás oslovili, aby sme sa vrátili,“ spo-
mínal Bohuš. Tým, že som bol na FTVŠ, mal 

som stále dobrú fyzičku, tak som súhlasil. Musil sa rozhodol pre zamestnanie. Tak si ma zvolili 
za  kapitána.“
Golian teda po Musilovi zdedil kapitánsku pásku. Potom sa však k návratu do reprezentácie 

dal prehovoriť aj Pepa Musil a v poslednej chvíli sa vrátil družstvu pomôcť. Obidvaja „starci“ po-
mohli výdatne, no nielen v roku 1966, kde prišlo svetové zlato, ale aj po ďalšie dva roky, dekoro-
vané európskym striebrom a olympijským bronzom.

 Širší káder ČSSR pred MS 1966, 
hore zľava Golian, Sokol, 
Procházka, Schenk, Kop, Grössl, 
Petlák, Musil, dolu zľava 
Smolka, Svoboda, Koudelka, 
Mózr, Labuda, Zajíček

Na MS 1966 v Prahe sa 
teda 35-ročný veterán Go-
lian predstavil ako kapitán 
družstva  ČSSR.  Na  praž-

skej palubovke ako hráč základnej  šestky v plnej miere prejavil  svoju  taktickú zrelosť 
a vyspelosť. Celé československé družstvo ťažilo z jeho výbornej hry v poli, zo skvelých 
taktických nahrávok, z jeho prehľadu na sieti v najrozhodujúcejších zlomových okami-
hoch, najmä z ulievok, ktoré  súpera neraz priam šokovali. Československo druhýkrát 
získalo titul majstra sveta, a tak ako v roku 1956 sa opäť na tomto úspechu podieľal naj-
lepší slovenský volejbalista všetkých čias. Právom mu prezident republiky 19. októbra 
1966 prepožičal štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Len dodajme, že v Prahe Go-
lianovi sekundoval ďalší Slovák Jozef Labuda. Ten za úspešné účinkovanie dostal titul 
Majstra športu.

 Kapitán Golian vedie náš tím 
do boja o najvyššie pocty: 
zľava Golian, Schenk, Petlák, 
Šmídl, Koudelka, Kop, Grössl, 
Labuda, Smolka, Mózr, Perušič, 
Musil

V  živej  pamäti  zosta-
ne moment  súboja  zo  zá-
kladnej  skupiny.  Na  pa-
lubovke  haly  pražského 

PKO sa odvíjal napínavý súboj československých a čínskych volejbalistov. Za stavu 12:12 
v rozhodujúcom piatom sete kapitán Bohuš Golian geniálnou „ulievkou“ doslova súpe-
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ra zhypnotizoval a priklincoval k zemi. Nasledovali tri podania z našej strany, po nich tri 
útoky Číňanov do autu a nervy drásajúci päťsetový zápas mal sladký happyend. Tak sa 
začalo naše vykročenie za zlatým triumfom. Definitívne rozhodnutie o majstrovskom ti-
tule padlo v skvelom zápase proti Sovietskemu zväzu, v ktorom domáci excelovali najmä 
v kľúčovom piatom sete – vyhrali ho na štyri (14:16, 15:12, 15:9, 8:15, 15:4)! 

 Víťazný pochod na MS 1966 na čele 
s kapitánmi tímov, zľava  
Nikolau (Rumunsko – 2. miesto),  
Golian (ČSSR - 1. miesto),  
Pojarkov (ZSSR - 3. miesto)

V  priebehu  finálového  turnaja  sa 
vyprofilovala skvelá základná zostava: 
nahrávači Golian a Musil, tzv. dvojky 
Koudelka, Kop, smečiari Petlák, Grös-
sl,  medzi  striedajúcimi  bol  aj  Labu-
da. Ale nielen zásluhou týchto hráčov 
zo  základu  priviedol  Golian  náš  tím 
na najvyšší piedestál a ku slávnostné-
mu pochodu.

 Výsostne spokojný kapitán s víťazným pohárom  
pre majstra sveta 1966

 Majstri sveta 1966, hore zľava tréner Matiášek, Šmídl, Petlák, 
Grössl, Mózr, Smolka, Musil, Kaplan,  dolu zľava Golian, Koudelka, 
Schenk, Kop, Labuda, Perušič

V roku 1967 sa konali ME v Istanbule. V Turecku reprezentačné družstvo ČSSR zís kalo 
strieborné medaily, hoci namaškrtená verejnosť od majstrov sveta a prakticky nezmenené-
ho kádru (už bez Labudu) čakala najcennejší kov. 
Na tento šampionát si Bohuš spomína aj z inej stránky. Vedel, že prakticky každý z vý-

pravy sa vracal domov ak nie s kožuchom, tak aspoň s koženým sakom. Okrem možností 
bezproblémových zájazdov na „západ“ bola ďalším privilégiom vrcholových športovcov 
prinášať domov nedostatkový tovar, na colnici sa im to obyčajne „prepieklo“. „Colníci si 
na nás zgustnú,“ povedal si Golian. Lenže počas letu zaznela informácia, že lietadlo nepri-
stane v Prahe, ale v Bratislave. Slováci zajasali, lebo mali „svojich známych“, kým Česi zo-
smutneli a tŕpli. Ale mali šťastie, pasová kontrola a všetci cestujúci po prevzatí batožiny 
boli z bratislavského letiska hnaní šprintom. Dôvodom bola skutočnosť, že o niekoľko mi-
nút mal priletieť špeciál s prezidentom Antonínom Novotným. Skrátka, slovenskí colníci 
si na českých členoch výpravy nezgustli...

 Bohuš Golian privádza búrlivo vítanú 
československú výpravu na olympijský 
štadión

Rok  1967  bol  zároveň  prípra-
vou na hlavné podujatie  - na OH 
v Mexico City 1968, na podujatie, 
kde sa rozdávajú medaily v špor-
tovom svete najuznávanejšie. Tie-
to hry zostali pre Bohuša Goliana 
nezabudnuteľné.  Zažil  tam  svoju 
olympijskú  i  reprezentačnú  der-

niéru, dekorovanú bronzom, ale aj vlajkonosičskú premiéru ako prvý Slovák českosloven-
ských olympijských výprav vôbec. Kapitána československého volejbalového tímu vede-
nie výpravy poctilo čestnou úlohou vlajkonosiča na slávnostnom otváracom ceremoniáli. 
Bohuš Golian túto nomináciu považoval za jeden z vrcholných zážitkov vo svojom živo-

te. V tom čase mal už 37 rokov a bol najstarší športovec v úspešnej československej výpra-
ve. Takže pocta bola priam zákonitá, hoci vo výprave figurovali mená viacerých olympij-
ských medailistov, prípadne majstrov sveta a Európy na čele s fenomenálnou gymnastkou 
Věrou Čáslavskou. Golianova úloha vlajkonosiča akoby ilustrovala snahy o demokratic-
ké doriešenie česko-slovenských vzťahov v doznievajúcom demokratizačnom období tzv. 
„pražskej jari 1968“, ktorú nám zatrhol mráz z Kremľa.
Pri  častých besedách vždy na  svoju vlajkoslávu  s pohnutím spomínal: „Považujem 

to za svoje najväčšie vyznamenanie v živote. Keď sme vstupovali na plochu Estadio Olímpi-
co, po tele mi behali zimomriavky a do očí sa mi tisli slzy dojatia... Bola to pre mňa najvyššia 
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 športová pocta. Aplauz, aký našu výpravu sprevádzal pri defilé, nemá obdobu. Obzrel som sa 
za seba – všetci vo výprave plakali...“  Bol  to nadšený potlesk pre  reprezentantov práve 
okupovanej  krajiny. Diváci  na olympijskom  štadióne v mene  svetovej  verejnej mien-
ky aplaudovali nepokoreným reprezentantom pokorenej krajiny: slzy smútku skrásneli 
na slzy dojatia.

 Bohuš Golian ako prvý Slovák „baletným krokom“ 
elegantne vedie československých olympionikov

Po augustovom vpáde „bratských“ inter-
ventov a následnej vojenskej okupácii ČSSR 
vojskami  Varšavskej  zmluvy  chcel  každý 
člen našej výpravy čo najodhodlanejšie bojo-
vať za svoju pošliapanú vlasť, čo sa aj preja-
vilo  na  úspešnosti  našich  olympijských  vy-
slancov.  Občanom  republiky  sa  odvďačili 
ziskom 7 zlatých, 2 strieborných a 4 bronzo-
vých medailí a so 103,5 bodmi obsadili 11. 
miesto  na  svete.  Popri  Helsinkách  1952  to 
boli naše najúspešnejšie olympijské hry. 
Napätie  vzťahov  medzi  ČSSR  a  piati-

mi krajinami okupantov na čele so ZSSR sa 
v  olympijských  súťažiach  nemohlo  nepre-
javiť,  hoci  športovci  týchto  krajín  neniesli 
na agresorskom akte vinu. Vystihuje to Go-
lianov  krátky  rozhovor  s  reprezentantom 
ZSSR,  Lotyšom  Ivanom  Bugajenkovom, 
s  ktorým  v  minulosti  predebatovali  nejed-
nu hodinku. Bugajenkov bol držiteľom zlatej 
olympijskej medaily z Tokia, dvoch zlatých 
z MS (1960, 1962) a európskeho zlata (1967). 

Z MS 1966 v Prahe mal bronz, rovnako aj z ME 1963. Bohuš kamarátovi i večnému rivalo-
vi nemusel ukazovať urazenú tvár, sovietsky priateľ vedel dobre, koľká bije. Na vzájomné 
pochopenie stačila v olympijskej dedine minúta, v ktorej Lotyš povedal: „Od rodičov viem, 
kto bol Stalin. Kto je Brežnev, viem už aj sám“.
Pravdaže, víťazstvo nad volejbalistami ZSSR by bolo  tou najlepšou možnou satisfak-

ciou, ale nestalo sa. Golian otvorene, bez akejkoľvek „normalizačnej“ servilnosti priznal, 
že v Mexico City mali Sovieti lepšie družstvo. Ale poďme po poriadku od začiatku turnaja 
pod piatimi kruhmi.
Pred poslednými dvoma zápasmi s Poľskom a ZSSR mal náš tím ako jediný na konte 

prehier nulu. Víťazstvá však stáli našich mnoho síl, pretože bez straty setu dokázali poraziť 
iba Mexiko a Belgicko, jeden set nám ukradli Američania (ktorí nečakane zdolali ZSSR), ale 
s NDR, Japonskom, Bulharskom a Brazíliou museli zvádzať päťsetové drámy.
„Infarktový“ bol  predovšetkým duel  s  Japonskom, do ktorého nastúpil Golian  až 

za nepriaznivého stavu 0:2. „To bol zápas, na ktorý musím spomínať,“ spomínal Bohuš. 
„Bol som kapitán družstva. Pred zápasom sme prišli do haly a trénera Václava Matiáška nik-
de.“ Hráči ho v šatni márne čakali. Golian ako kapitán prevzal iniciatívu. Tak som pove-
dal chlapcom, že sa ideme vyzliecť a rozcvičiť – tak, ako keby bol tréner prítomný. Keďže stále 
nechodil, v priebehu rozcvičky som si ich zavolal a povedal, že sa musím rozhodnúť pre zostavu. 
Povedal som šestku s tým, aby sa k tomu vyjadrili. Všetci s ňou súhlasili. No päť minút pred za-
čiatkom prišiel ešte s červenými očami po fláme tréner Matiášek a všetko pomenil a zo zostavy 
vyškrtol aj mňa.“
Matiášek  ostentatívne,  aby  ukázal,  kto  je  pánom,  zmenil  zostavu  a  vynechal  z  nej 

na truc niektoré opory. Medzi nimi aj Goliana. „To bola katastrofa a tušil som, že to nedo-
padne dobre. A tak sa aj stalo.“ Prvý set naši prehrali 2:15 a druhý 3:15. Družstvo rozleptali 
bleskové japonské rýchliky a drvivý útok, ktoré odsúdili našich hráčov do pozície divá-
kov. Až vtedy sa lavička spamätala a tréner vytriezvel. Na ihrisko nastúpila úderná šest-
ka aj s Golianom. „Až potom som nastúpil ja a staršia zostava. Vydreli sme tretí set, potom aj 
štvrtý a piaty. No Japonci boli (na konci olympijského turnaja) o nejaké sety lepší.“ Zápas naši 
napokon vyhrali 3:2. 
Tieto päťsetové víťazstvá akoby našich učičíkali,  že majú dohodou s pani Šťastenou. 

Okrem toho si boli vedomí, že s nasledujúcim súperom z Poľska ešte nikdy na význam-
ných podujatiach neprehrali. S Poľskom tradične stratili prvé dva sety, keď však podľa ob-
vyklého scenára vyhrali tretí set, čakal sa obvyklý víťazný pochod. Ale chyba lávky, v po-
radí štvrtý set vyhrali Poliaci a z palubovky našich odprevadili s prehrou 1:3. Zrazu hrozila 
možnosť, že nezískame žiadnu medailu. 
O zlate  rozhodoval  tak ako  štyri  roky predtým súboj  so Sovietskym zväzom. Hala 

Juan de la Barrera Olympic Gymnasium očakávala vrchol. Naši volejbalisti museli riešiť 
aj problém, ako sa zachovať proti reprezentantom agresora. Podať im vôbec ruky? Hrá-
či trvali na tom, že reprezentantom ZSSR, NDR, Bulharska a Poľska nepodajú ruky. Aby 
nedošlo k nedorozumeniu, súperových kapitánov na to pripravili už pred zápasom. So 
Sovietmi sme prehrali 0:3 a na olympijskom turnaji obsadili tretie miesto len vďaka pre-
hre Poľska s NDR. Pani Šťastena predsa len pomohla. O druhom mieste Japoncov rozho-
dol pomer setov.
Kapitán Golian sa k prehre s tímom ZSSR postavil chlapsky: „Odísť z ihriska za 57 minút 

s prehrou, keď celá hala čaká vrcholný volejbal turnaja, to je veľká škvrna na našich tradíciách.“ 
Možno sa pod krutú prehru podpísala aj premotivovanosť. Túžba poraziť družstvo krajiny 
agresora po čerstvej okupácii Československa bola obrovská – aspoň symbolicky oplatiť 
agresiu športovým víťazstvom. 
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Bronzová medaila nevyjadrovala naše ambície. Negatívnu úlohu zohralo vysokohorské 
prostredie, ktoré naši nezvládli. Chýbala kondícia,  lebo chýbala príprava vo vysokohor-
skom prostredí.  „My sme ju žiaľ podcenili a neabsolvovali sme ju. Na rozdiel od iných, ktorí ju 
mali aj tri - štyri týždne,“ konštatoval smutne kapitán Golian. Stalo sa tak „aj krátkozrakosťou 
trénera Václava Matiáška, ktorý neprejavil záujem absolvovať nevyhnutnú záverečnú prípravu vo 
vysokohorskom prostredí.“
Navyše aj domáca príprava bola počas dní okupácie prerušená, ako to spresňuje Bohuš: 

„Práve 21. augusta, keď v noci vtrhli na územie tanky a armády východného bloku a obsadili Čes-
koslovensko, sme hrali v Českých Budějoviciach prípravný zápas s Japonskom. Na druhý deň prí-
pravu prerušili a rozišli sa domov. Atmosféra okolo olympijskej výpravy po invázii hustla. Nebolo 
vôbec isté, či sa do Mexika vôbec pocestuje. Napokon sme odleteli,“ odfúkol si Bohuš. Nečudo, že 
ku koncu turnaja naši hráči kondične nestačili. Štyri päťsetové zápasy zo siedmich ukrojili 
zo síl neúrekom.
Bohuš v úlohe  kapitána národného družstva na  olympijskom  turnaji  znovu uplatnil 

taktickú zrelosť a vyspelosť, výbornú hru v poli, premyslené nahrávky, prehľad na sieti 
a rafinované ulievky. Na palubovke sa podstatným spôsobom zaslúžil o bronzové olym-
pijské medaily. 
V olympijskom Mexico City sa odohralo posledné vystúpenie československého i slo-

venského mužského volejbalu na medailovej olympijskej  úrovni. A posledný raz tam stál aj 
kapitán Golian, ako to výstižne vyjadril básnik a publicista Miro Procházka: „Už nenastúpi 
v tomto drese. Už nebude podávať ruku, vymieňať vlajočku. Slávnostné nástupy patria minulosti. 
Nebude stáť v pozore, keď budú hrať na záver našu hymnu. Zbohom, chlapci, zbohom, olympiáda!“
Na obe olympijské vystúpenia spomínal Golian veľmi rád: „Atmosféra olympijských sú-

ťaží sa nedá porovnať so žiadnym iným podujatím. Je fantastická a zanecháva v športovcovi neza-
budnuteľné spomienky z veľkolepej organizácie, sprievodných podujatí, života v olympijskej dedine, 
získavania priateľstiev, ale hlavne zo zisku akejkoľvek medaily. Ale predsa len škoda, že tá naša to-
kijská nebola zlatá. Chýbal kúsok šťastia.“
Po mexických hrách odišla z reprezentačnej scény celá Bohušova generácia. Štyria z nej 

- Golian, Kop, Musil a Schenk - sa zapísali do športových dejín ako jediní športovci z býva-
lého Československa, ktorí získali v letných kolektívnych športoch viac než jednu medailu. 
O Bohušovom volejbalovom majstrovstve písali ódy mnohí, sám si pri ukončení hráč-

skej kariéry napísal nasledovnú charakteristiku: „Presadil som sa predovšetkým všestrannos-
ťou. Bolo mi jedno, či hrám na poste nahrávača alebo smečiara. Tréner ma neraz poslal aj na stred 
siete a náš útok naordinoval cezo mňa. Vedel, že sa môže spoľahnúť na moju všestrannosť, taktiku 
a zdravú sebadôveru.“ 
Ako v prípade drvivej väčšiny vrcholových športovcov by sa na konci vrcholovej ka-

riéry dalo povedať: svetská sláva – poľná tráva, všetky tie medaily, góly, body a sekundy 
prikryje prach zabudnutia. Lenže Bohuša nečakala  tráva, prikrytá prachom zabudnutia. 
Na poli športu zostal pôsobiť naďalej.

Pedagogické a trénerské pôsobenie
 Po promócii v roku 1968, zľava manželkin 

brat Peter Šikulaj, Forgáč, Schötterová, 
manželka Marta, Golian, Forgáčová, otec 
Golian, svokor Peter Šikulaj st., vpredu syn 
Róbert

V Golianovom prípade rozhodne 
neplatí zlomyseľný aforizmus, že Kto 
vie, ten vie a kto nevie, ten učí. Golian 
vďaka  dlhoročnej  praxi  na  najvyššej 
úrovni  volejbal  nielen  vedel,  ale  ho 
aj  vedel  učiť. A  od  radenia  dokázal 

prejsť aj k riadeniu.
Predpremiérou  jeho  pedagogickej  a  funkcionárskej  činnosti  bola  práca  metodika 

na úrovni mestského, krajského a slovenského výboru Československého zväzu telesnej vý-
chovy (ČSZTV) v rokoch 1955 až 1968. Ale popri zamestnaní a plnom volejbalovom vyťaže-
ní stihol diaľkovo vyštudovať Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bra-
tislave (FTVŠ UK).
Po OH 1968 sa na margo mužskej volejbalovej reprezentácie nútilo zaspievať, že hojže, 

bože, jak to bolí, keď sa volejbalová junač roztratila po talianskom sveta poli za chlebovou po-
staťou a každý pošiel sveta stranou. Do Talianska odišli hrať viacerí volejbalisti, ktorí skonči-
li s reprezentáciou: Musil pôsobil v Ravenne, Humhal v Parme, Kop v Bologni. O náš vo-
lejbalový export do Talianska sa zaslúžil bývalý štátny tréner doc. Kozák, ktorý bol v tom 
čase uznávaným trénerom „squadra azzurra“. 
V období tzv. Pražskej  jari využila početná  skupina  športovcov možnosť  legálneho 

pôsobenia v zahraničí. Nešlo väčšinou o športovcov v produktívnom veku, ale prevažne 
o bývalých “vrcholákov”, ktorým bol pod záštitou Ústednej tréningovej školy ÚV ČSZ-
TV umožnený odchod do cudziny ako trénerov, väčšinou do športovo menej rozvinu-
tých krajín. Aj neskoršie bolo „dobrým“ zvykom poskytnúť dlhoročným reprezentantom 
na staré kolená (keď  ich výkonnosť už nemohla gradovať) možnosť zárobku v zahrani-
čí. Zárobok nebol veľký, ale na naše vtedajšie pomery stále dobrý, hoci hráči až na malé 
výnimky hrávali iba v nižších súťažiach a ešte aj z toho relatívneho mála väčšiu časť zin-
kasoval Pragosport. 
Lenže v druhej polovici  roku 1968 a v  roku 1969 boli  športovým vyslancom zmluvy 

ukončené či nepredĺžené. Mnohí sa už nevrátili domov, ale Golian k nim nepatril. 
Bohuš ako zaslúžilý reprezentant takisto dostal súhlas úradov na dvojročné pôsobenie 

v talianskom Bari, ktoré odštartovalo jeho trénerskú dráhu. 
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 Hrajúci tréner v Atletico Bari (1969)

„Ja som sa chcel dostať von skôr, no vtedy 
to nebolo možné. Vyšlo to, až keď som mal už 
37 rokov. Povinnosť bola hrať doma. Tak či 
tak, ako aj ďalší hráči dostal som sa tam pro-
stredníctvom Kozáka, ktorý v Taliansku pôso-
bil ako tréner. Mňa Kozák nasmeroval do Bari 
na Jadrane, kde sa hrala nižšia súťaž. Moja 
úloha bola, aby som ako absolvent FTVŠ po-
máhal rozvíjať volejbal po organizačnej a me-
todickej stránke. Počas 2,5 roka som tam vie-
dol aj žiakov, trénoval basketbalistky a robil 
kurzy trénerov. Dá sa povedať, že českoslo-
venskí hráči dali základy rozvoja volejbalu 
v Taliansku. V roku 1970 sme sa museli všet-
ci vrátiť domov a miesto nás tam chodili iní. 
Taliani odvtedy začali rásť.“ Teraz znie ako 
kuriozita  skutočnosť,  že  volejbalový  tím 

Slovenska vedie už druhý taliansky tréner. Karty sa obrátili... 
V Bari Golian účinkoval ako hrajúci tréner, takže priamo na ihrisku potil dres až do svo-

jej štyridsiatky. 
Bohušova talianska anabáza teda netrvala dlho. Príkaz „znormalizovaného“ Ústredného 

výboru (ÚV) ČSZTV ukončil pôsobenie všetkých trénerov v „nepriateľskom“ kapitalistic-
kom zahraničí. Nevraživosť dlhodobej studenej vojny znásobilo obdobie takzvanej norma-
lizácie, keď sa za normálne považovalo chápať okupáciu ČSSR ako internacionálnu pomoc. 
Pretože sa Bohuš nechcel stať emigrantom, vrátil sa aj s manželkou a synom (dcérka ešte 
nebola na svete) domov: „Moje slovenské srdce bolo proti emigrácii.“ 

 V spoločnosti fakultných kolegov a priateľov: 
zľava kolegovia Ambrózová a prof. Sýkora, 
Golian, Rjachovský, prof. Rovný 

K talianskemu tímu sa nakrátko vrátil 
ako tréner v roku 1990, keď padla železná 
opona a hraničné zátarasy. Keď sa v Bari 
začalo hovoriť o športe, miestni hostitelia 

ho prekvapili informáciou, že nevedia zabudnúť na vynikajúceho hráča a trénera Bohumi-
la Goliana. Jeden z nich dodal: „Čím bol pre neapolských priaznivcov futbalu Argentínčan Diego 

Maradona, tým zostal pre volejbalové Bari Slovák Bohumil Golian.“ Talianska pocta, ktorá mu-
sela ulahodiť slovenskej duši. 
Po návrate z Bari sa Golian vrátil na pôdu materskej FTVŠ UK, kde v rokoch 1970 - 82 

pôsobil ako odborný asistent na Katedre športových hier. Tej vtedy šéfoval ďalší skvelý vo-
lejbalový tréner prof. Miroslav Rovný, ktorý priviedol ženy Slávie UK Bratislava k viace-
rým titulom majsteriek ČSSR. 

 Promócie na doktorát z pedagogiky (1981), 
diplom preberá z rúk prodekana Jaromíra 
Perútku, svojho bývalého trénera

Golian  na  fakulte  samozrejme  vyučo-
val  špecializáciu  volejbal,  ale  nezabúdal 
ani na svoj odborný rast. Pripravil meto-
dickú publikáciu Volejbal, názorná metodi-
ka a v roku 1981 získal doktorát pedagogi-
ky (PaedDr). O štyri roky si „pribalil“ titul 
kandidáta vied (CSc). 
Bohumil Golian mal k FTVŠ príkladný 

vzťah  a mohol  ju  hodnotiť  z  pozície  štu-
denta,  športovca,  pedagóga  aj  funkcioná-
ra. Na jej pôsobenie nedal dopustiť: „FTVŠ 
pre slovenský šport vychovala odborníkov pre 
každú oblasť nášho života. Od pedagógov pre 
stredné a vysoké školy, cez špičkových trénerov, 
až po vedcov a historikov. Na FTVŠ sa za tie 
roky študovalo všetko, čo malo niečo spoločné 

so športom, alebo s telovýchovným hnutím. FTVŠ bola bohatým prameňom športového diania na Slo-
vensku... Napríklad na Katedre hier pôsobili osobnosti, ktoré nadlho a veľmi zásadne poznačili všet-
ky športy a športové odvetvia, počnúc ľadovým hokejom a končiac povedzme športovou gymnastikou 
a plávaním. Aby som nikoho neurazil, ak by som na niekoho zabudol, poviem to iba tak vo všeobecnos-
ti. FTVŠ zásluhou svojich skúsených pedagógov ovplyvnila náš futbal, basketbal, volejbal, hádzanú, 
krasokorčuľovanie, atletiku, športovú gymnastiku, plávanie, rýchlostnú kanoistiku, kondičné cviče-
nie, fitnes, tenis, športovú streľbu, vodný slalom, lyžovanie, biatlon, moderný päťboj, vzpieranie...“ 
Podľa Bohumila Goliana pomaly nenájdete na Slovensku šport, ktorý by nemal neja-

kú väzbu na prostredie bratislavskej FTVŠ. Všetci odborníci z oblasti športu prešli učeb-
ňami, laboratóriami a športoviskami tejto školy. Keď už nie ako riadni študenti, respektí-
ve externí poslucháči, tak aspoň ako absolventi a frekventanti rôznych kurzov, seminárov 
a prednášok. Alebo prinajmenšom ako účastníci medzinárodných konferencií a kongresov 
na športovú tému.
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V rokoch 1970 - 1976 bol Golian zároveň aj hlavným trénerom volejbalu v Stredisku vr-
cholového športu (SVŠ), zriadenom pri vtedajšom Ministerstve školstva Slovenskej socialis-
tickej republiky. Sídlom Strediska bola FTVŠ. Najprv trénoval svojich nasledovníkov v slá-
vistickom drese: „Keď som nastúpil na FTVŠ, vtedy Slávia vypadla z prvej ligy. Prevzal som ju 
a bolo to tam treba od gruntu zmeniť. Dával som si tri roky na to, aby družstvo dozrelo. Zložil som 
nové, mladšie družstvo a po dvoch rokoch sme vyhrali slovenskú súťaž a postúpili do extraligy. Čiže 
o rok skôr. Ale znovu sme vypadli.“ Golianovi zverenci získali v celoštátnej extralige v ročníku 
1973/74 9. miesto, potom zostúpili do slovenskej ligy, tú vyhrali a v ročníku 1975/76 skon-
čili v extralige na 8. mieste. 

 Omladené družstvo Slávie UK pod 
Golianovou taktovkou v roku 1974: 
v hornom rade zľava Golian, Benca, 
Sokolík, Korčák, Rakovský, Brida, Sásik, 
Kaminský, Tokár, dolu zľava Linomeyer, 
Králik, Horňák, Plichta, Hlaváč

Potom  si  Bohuš  začal  robiť  dok-
torandskú kandidatúru, takže popri 
tom  trénovať bolo  ťažké. Trénerskú 
taktovku prebral jeho mladší spolu-
hráč Bzdúch. Golian zostal ako hlav-

ný tréner Strediska vrcholového športu, kde boli sústredení muži, ženy, dorastenci a do-
rastenky.“
Ako pedagóg a tréner vychoval viacerých trénerov, mnohí z nich sú dodnes úspešní. 

Bohuš uviedol viacerých: „Napríklad Peter Kalný, ktorý ako hráč s nižšou postavou nikdy nemal 
možnosť uspieť, ale stal sa z neho naozaj dobrý tréner. Bol tam aj Brida, Plichta, Ferulík, Kudla, 
neskôr Přidal...“ 
Bohuš si k pedagogickej a trénerskej práci pribalil aj funkcionársky batoh. Stal sa čle-

nom predsedníctva Slovenského ústredného výboru  (SÚV) ČSZTV a podpredsedom Klubu 
československých olympionikov so sídlom v Prahe. Klub bol založený v roku 1974 a združo-
val športovcov, ktorí sa na olympijských hrách umiestili do 6. miesta. Ani toto pôsobenie 
nevypadlo z riečice spomienok: „ Zo Slovenska tam bol ešte Čepčiansky (úspešný vodácky re-
prezentant a kolega na FTVŠ). Vtedy nebola žiadna organizácia na Slovensku, až neskôr Mária 
Mračnová založila Olympijskú spoločnosť Slovenska. Robili sme rôzne akcie, hlavne v Čechách. Ale 
aj na Slovensku, napríklad výstup na Rysy.“ 
Z  tohto  postu  vykročil  na  ďalšiu,  zatiaľ  v  ČSSR  málo  pestovanú  oblasť  –  na  pôdu 

olympijskej výchovy. Zvládol  ju potom erudovane a dôstojne, ako sa na Golianovu ka-
lokagatickú osobnosť patrí. Prácu v olympijskom hnutí považoval dvojnásobný úspešný 
olympionik a pedagóg za svoju prirodzenú povinnosť, za splatenie dlhu za nádhernú a ne-
zabudnuteľnú olympijskú atmosféru.

Funkcionárske aktivity a práca 
v olympijskom hnutí

 Bohumil Golian ako podpredseda SÚV ČSZTV

V roku 1982 vystriedal Golian pedagogickú a tréner-
skú činnosť za funkcionársku, keď bol zvolený za pod-
predsedu v najvyššej  - popri Zväzarme  jedinej  športo-
vej  organizácii  –  v  Slovenskej organizácii (SO)  ČSZTV 
v Bratislave (predsedom SÚV ČSZTV bol Vladimír Čer-
nušák). 
Po  ukončení  pôsobenia  vo  funkcii  druhého  muža 

slovenskej  telovýchovy  bol  v  rokoch  1989  –  1990  ria-
diteľom  Vydavateľstva  Šport.  Ďalšie  tri  roky  pôsobil 
ako funkcionár volejbalového oddielu ŠK Slovakoturist 
a svoju pestrú činnosť finalizoval aktivitami na olym-
pijskej pôde. 
Olympizmus ako duchovná nadstavba olympijské-

ho hnutia bol v socialistickom Československu prakticky „poľom neoraným“, pretože bolo 
ťažko preukazovať  vyznávanie  a  akceptovanie  skutočných  ideálov  olympijského ducha 
v štáte, bazírujúcom na triednej nenávisti, v štáte, ktorý forsíroval falošný „štátny amate-
rizmus“ a centrálne riadené používanie dopingu. Formálne sa socialistické štáty k ideálom 
olympizmu hlásili, ale jeho široký diapazón hodnôt viacmenej zužovali na otázky miero-
vého spolužitia a podporu rozvojových krajín. 
Golian na parcele olympizmu začal vyorávať prvé brázdy ako člen predsedníctva Čes-

koslovenského olympijského výboru (ČSOV) a podpredseda Klubu československých olympioni-
kov. Keď bola v roku 1987 aj v našich končinách založená Československá olympijská akadémia 
(ČSOA) ako študijná, vzdelávacia a propagačná zložka ČSOV, medzi jej členmi nemohol 
Golian chýbať. V máji 1989 sa stal predsedom jej komisie pre olympijskú výchovu.
Hneď po vzniku Slovenského olympijského výboru (SOV) pracoval v rokoch 1993 – 1997 

na  jeho  sekretariáte,  potom v  olympijskej  rodine  fungoval  ako  dobrovoľný  funkcionár. 
Dlho reprezentoval Slovenskú volejbalovú federáciu v pléne SOV. Morálny kredit ho „de-
legoval“ za člena etickej rady SOV (15. 4. 2000). V marci 2001 bol prijatý za čestného člena 
SOV. V novembri 2006 bol ustanovený za predsedu edičnej komisie SOV a publikačnú čin-
nosť mal na starosti aj ako člen výboru Slovenskej olympijskej akadémie (SOA). 
Na svoje olympijské pôsobenie spomínal aj s dávkou kritiky: „Začal som s elánom v roku 

2006 v edičnej komisii, kde ma vedenie SOV menovalo za predsedu. Vybral som si šikovných spolu-
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pracovníkov, spravili sme teoretický rozbor v edičnej oblasti. Naplnili sme to programom na jednotli-
vé roky až do roku 2012. S tým, že každý rok by vyšli okrem tradičných monografií o OH a  brožúrke  
o slovenskej olympijskej výprave Who is who? Aj ďalšie aktuálne publikácie. Je tam Olympijská revue, 
ktorá vychádza štyrikrát do roka a informuje o živote v hnutí. Boli tam aj také ako je výchova a história 
k olympizmu, ale aj také, ktorými sme chceli prispieť do histórie olympizmu predstavovaním bývalých 
olympionikov. Začali sme zlatými, no musím povedať, že za tých päť rokov sa nám podarilo knižne spra-
covať len jediného - Janka Zacharu. Na ostatné neboli financie. Je pravda, že v hnutí vyšli knihy naprí-
klad o bratoch Hochschorneroch, Elene Kaliskej, ale to nešlo cez našu edičnú komisiu. Zostávame dosť 
dlžní histórii olympizmu na Slovensku, hlavne v propagácii nositeľov a šíriteľov olympijských hier.“  
V poslednom období bol Bohuš tiež členom rady starších SOV. Nebol však iba členom do poč-
tu, nikdy sa nebál otvorene vyjadriť svoj názor, keď sa mu nepáčilo niečo dôležité na dianí 
v našom športe či v olympijskom hnutí, ale jeho názor ako športovej a morálnej autority do-
kázal zavážiť; môžem to potvrdiť z vlastných skúseností. 

 V hornom rade zľava atlét Jozef 
Pribilinec, Bohumil Golian, skifár 
Pavel Schmidt, za krasokorčuliara 
Ondreja Nepelu trénerka Hilda Múdra, 
cyklista Anton Tkáč, tenista Miloš 
Mečíř, dolu zľava zápasník vo voľnom 
štýle Jozef Lohyňa a boxer Ján 
Zachara

Golianov  kredit  v  olympij-
skom  hnutí  potvrdila  anke-
ta  o  najúspešnejších  olympio-
nikoch  Slovenska  v  roku  1994. 
Dvojnásobnému  olympijskému 

medailistovi spod volejbalovej siete patrilo 8. miesto.

 Formálne potvrdenie na aktivity v SOA

Ako sme už predznamenali, posledné dve decéniá svojho ži-
vota zasvätil Bohuš Golian olympizmu a olympijskému hnutiu. 
Ako  skutočná  (nielen  športová)  osobnosť  si  bol  vedomý  svo-
jej zodpovednosti, ktorú mal ako úspešný a populárny športo-
vec. Nežil pohodlne zo svojej slávy, tú postavil ako prostriedok 
do  služieb  šírenia  olympijských  ideálov,  najmä medzi mláde-
žou. Robil všetko pre to, aby mládež vyrastala v duchu olympiz-
mu a férového športu. Preto v SOA neúnavne šíril ideály krásy 

čestného a aktívneho športovania, ktoré prináša zážitky a hodnoty spojené s priateľstvom 
a rozvojom vlastných morálno-vôľových vlastností. Treba povedať, že aj tieto jeho aktivity 
našli zaslúžené ocenenie.
V SOA bol najprv jej člen, potom i člen výboru SOA. Netreba zdôrazňovať, že aktívny; 

nebol  iba  „medailovou“ ozdobou výboru, prekypoval  aktivitou  i podnetnými názormi. 
Ako dlhoročný predseda SOA môžem potvrdiť, že mal prirodzenú autoritu. 

 Na jednej z konferencií SOA: zľava vtedajší 
predseda SOA Ján Grexa, podpredsedníčka SOA 
Viera Bebčáková, čestný člen MOV a čestný 
predseda SOV Vladimír Černušák, Bohumil Golian, 
predseda SOV František Chmelár a vtedajšia 
podpredsedníčka SOV pre olympizmus Mária 
Mračnová

 Dvojnásobní olympijskí medailisti – športová 
strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (2008, 
2012) a Bohumil Golian (1964, 1968) besedujú 
s vysokoškolákmi v Nitre v rámci vedomostnej 
súťaže o olympizme v roku 2008

 Na besede v Liptovskom Mikuláši 
v roku 2006 v prednom rade spolu 
s vodnými slalomármi Michalom 
Martikánom (vľavo) a Alexandrom 
Slafkovským 

Golian ako aktívny člen vý-
boru  SOA  absolvoval  s  mla-
ďou  nespočetné  množstvo 
podujatí a besied, kde mal nie-
len  čo  povedať,  ale  vedel  to 
povedať pútavo a so šarmom. 
Verejnosť  ho  dlhodobo  obdi-

vovala, fanúšikovia priam zbožňovali. Keď prijal pozvanie na besedu, tak priestor, v kto-
rom sa beseda uskutočnila, neraz praskal vo švíkoch. 
Bolo  jedno, či sa beseda konala v meste alebo na dedine. Golian hovoril presvedčivo 

a s úctou k publiku, bez akéhokoľvek prejavu nadradenosti. 



52 53

VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

 XXX

 Na jednej z besied spolu s autorom tejto 
publikácie

 Stále medzi mládežou: Bohumil Golian (prvý 
sprava) s víťazmi vedomostnej súťaže zo ZŠ 
Mansveta Olšovského v Malackách (2007), tretia 
zľava päťnásobná olympionička v sánkovaní Mária 
Jasenčáková

Bol som svedkom mnohých takýchto besied a napríklad jeho spomienky na OH v To-
kiu, o ktorých hovoril účastníkom slovenského finále vedomostnej súťaže o olympizme pre 
základné školy v Tatranskej Lesnej (2007), nemali iba pútavý obsah, ale aj príťažlivú a zá-
bavnú formu. Až natoľko, že nám od smiechu tiekli slzy. Ako príležitostný zabávač „kimo-
novými“ príbehmi rozosmial celú sálu. 
Bohuš Golian išiel príkladom nielen šírením olympijského slova, ale ako vždy aj činom, 

pomáhal všade spôsobom, akým to bolo potrebné. 

 Pri  akcii „Športovci Tatrám“ – dobrovoľných 
brigádach na pomoc našim zničeným veľhorám 
po kalamite v roku 2004, nemohol  Golian chýbať. 
Na fotografii spolu s Vojtechom Molnárom, ktorý bol 
atašé čs. výpravy na OH 1976 v Montreale

Bohuš  neúnavne  propagoval  kalokagatic-
ký  ideál  olympizmu,  ideál  harmónie  telesnej 
a  duševnej  krásy  -  krásy  vyšportovaného  tela 
a  ušľachtilého  ducha.  Svojím  spôsobom  živo-
ta bol na to výsostne povolaný. Sám bol živým 

stelesnením tohto ideálu: v jeho osobe sa spája hráč svetového formátu, tréner vo vrcholovom 
športe, vysokoškolský pedagóg, špičkový športový funkcionár, teoretik i praktik. Nebol len vý-
nimočný športovec, bezduchý stroj na výrobu medailí a volejbalových grífov, zároveň bol rytier 
športu, pretože etiku považoval za prirodzenú výbavu človeka a v tomto duchu aj žil. Stal sa 
príkladným zosobnením toho, čo definuje Olympijská charta – že olympizmus je životná filo-
zofia, založená aj na výchovnej hodnote dobrého príkladu. Bohuš tým dobrým príkladom bol, 
je, a ním aj zostane. Je povinnosťou prívržencov olympizmu niesť Golianovu štafetu ďalej, hoci 

aj drobnou prácou niesť jeho odkaz. Slovensko má dosť významných športovcov, ale málokto-
rý z nich vykonal na pôde olympijskej výchovy také penzum práce, ako práve Bohuš Golian.

 Bohumil Golian s manželkou Martou 
po prebraní medaily Pierra de 
Coubertin

Ak sa tam na olympijských ne-
besiach stretne Bohuš so zaklada-
teľom  novovekých  olympijských 
hier  a  moderného  olympizmu, 
s  Pierrom  de  Coubertin,  môže 
mu  s  čistým  svedomím  povedať: 
Pán  barón,  do  posledného  dychu 
som  sa  snažil  premieňať  v  sku-
tok  olympijské  ideály,  volajúce 
po  harmónii  v  človeku  a  ľudstve 
prostredníctvom  takého krásneho 

nezmyslu, akým je šport. Barón uznanlivo prikývne, lebo vie, že tento Slovák ich spoločné ideá-
ly obetavo a s nadšením presadzoval, naozaj až do posledného dychu. Nie div, že Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) udelil Golianovi po zásluhe v roku 2006 Medailu Pierra de Coubertin. 
Ale už zase predbiehame... 
Bohatá športová, pedagogická, trénerská a funkcionárska činnosť Bohuša Goliana teda 

nezostala bez odozvy. Zaslúžených, naozaj zaslúžených pôct a vyznamenaní sa mu ušlo 
neúrekom, nielen doma, ale aj v zahraničí. 
Rad ocenení sa začal spomínaným udelením titulu Majster športu v roku 1956, o dva 

roky po zisku titulu majstra Európy dostal titul Zaslúžilý majster športu. 
Na Goliana sa s poctami nezabudlo ani po rozdelení Československa v susedskej Českej 

republike, konkrétne pri výročí Českého volejbalového zväzu.

 A ešte fotodokumentácia z osláv 
výročia založenia Českého 
volejbalového zväzu r. 2001:  medzi 
ocenenými boli aj (zľava) spoluhráč 
z reprezentácie K. Láznička, K. 
Greiškalns (minister športu Lotyšska 
a a bývalý volejbalista), tréner 
národného družstva Z. Malý a B. Golian
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Golian bol činný aj v Slovenskej asociácii olympionikov (SAO), združujúcej aktívnych účast-
níkov OH a ZOH zo Slovenska. SAO nezabudla ani na Golianovo polookrúhle výročie. 

 S plaketou od Slovenskej asociácie 
olympionikov k 75. narodeninám

Pravdaže, na svojho najlepšieho volejbalistu minulého storočia nemohol zabudnúť ani 
slovenský volejbal, keď oslavoval svoje výročie či Golianove plné „okrúhliny“.

 Diplom čestného člena Slovenskej federácie volejbalu

 Blahoželanie k osemdesiatke 
a dary z rúk prezidenta Slovenskej 
federácie volejbalu Ľubora 
Halandu

 Medailu Pierra de Coubertin Bohumilovi Golianovi 
odovzdal čestný člen MOV Vladimír Černušák

Bohušova  práca  neostala  nepovšimnutá  ani 
v  samotnom  olympijskom  hnutí.  Pri  100.  výročí 
vzniku MOV dostal  od  najvyššej  olympijskej  in-
štancie ocenenie za prácu pri rozvoji olympizmu. 
Ako sme už uviedli, v roku 2006 Medzinárod-

ný olympijsky výbor udelil Golianovi spomínanú 
Medailu Pierra de Coubertin (po krasokorčuliarskej 
trénerke Hilde Múdrej ako druhému Slovákovi). 

 Diplom čestného člena Slovenskej federácie volejbalu

 Osemdesiatnik Golian si 
z rúk prezidenta SOV Františka 
Chmelára preberá Zlatý 
odznak SOV, vľavo najstarší 
žijúci slovenský držiteľ zlatej 
olympijskej medaily Ján 
Zachara, vpravo šéf Združenia 
olympijských klubov SR Ivan 
Čierny

Ale neúnavnou prácou si „koledoval“ o ďalšie zaslúžené odmeny. Samotný SOV Golia-
novi v roku 2007 udelil Zlaté kruhy SOV a v roku 2011 Zlatý odznak SOV. Okrem toho bol 
v roku 2008 bol odmenený výročným ocenením za celoživotné pôsobenie v súlade s prin-
cípmi humanizmu - Cenou Radovana Kaufmana. Dá sa povedať, že Golian pozbieral všetky 
možné ocenenia SOV. 
Do slovenskej olympijskej rodiny patrí tiež Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej fila-

telie (SSOŠF), ktorá vo svojom „fachu“ získala mnoho medzinárodných olympijských oce-
není. V roku 2000 vzdala poctu Golianovi. 

 Pamätná prítlač a poštová pečiatka s Golianovým emblémom

Ocenenia sa však Golian dočkal aj od športových odborníkov a žurnalistov. V roku 2000 
obsadil 12. miesto v novinárskej ankete o najúspešnejšieho športovca Slovenska v 20. storo-
čí, čo je naozaj pozoruhodný úspech. A samozrejme, bol vyhlásený za najlepšieho sloven-
ského volejbalistu celého minulého storočia. 
V roku 2004 bol anketou Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) zaradený medzi 25 

najlepších volejbalistov sveta 20. storočia, a to je naozaj už čo povedať. Neviem, či sa vo 
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svojom športe podobnej pocty dožil ešte niektorý  iný športovec kolektívneho športu zo 
Slovenska...
Bohušov nielen  športový,  ale  celospoločenský prínos  za  šírenie dobrého mena vlasti 

podčiarkujú štátne vyznamenania, udelené prezidentmi ČSSR. Za titul majstra sveta 1966 
v Prahe dostal  štátne  vyznamenanie Za vynikajúcu prácu  (1966)  a  za  celoživotný podiel 
na rozvoji telesnej výchovy a športu v Československu vyznamenanie Za zásluhy o výstav-
bu (1985). 
Prezident SR mu 3. januára 2012 udelil najvyššie (!) štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta 

Štúra I. triedy, ktorý si už Bohuš plnohodnotne nevychutnal. V tom čase úporne a, žiaľ, ne-
úspešne bojoval o svoj život pripútaný k nemocničnému lôžku. 

Volejbalová vernosť
Popri usilovnej činnosti v slovenskom olympijskom hnutí však Bohuš Golian nezane-

dbával ani svoju prvú lásku - samotný volejbal. Na novinársku otázku, čo mu volejbal dal, 
prípadne vzal, úprimne odpovedal: „Neviem to povedať. Ktovie čo by bolo so mnou dnes, keby 
som napríklad zostal pri textile. Ja som to celkom zmenil, textil som nechal a prešiel som do systému 
telesnej výchovy a športu a tam bolo treba mať aj vzdelanie. Preto som si spravil fakultu a tým pá-
dom všetko bolo spečatené a žiadny návrat späť nebol možný. Dá sa povedať, že nebanujem, aj keď 
možno po materiálnej stránke by som rodinu vedel určite viac zabezpečiť v inej profesii, než ako me-
todik telovýchovnej organizácie, alebo ako odborný metodik na FTVŠ. Ale pri podpore rodiny, najmä 
manželky, lebo tá to všetko najviac znášala, sa to dalo vydržať. A mám dve deti, čo je fantastické.“

 Golian v spoločnosti kapitána slovenskej 
reprezentácie Michala Masného, talianskeho 
trénera Emmanueleho Zaniniho a prezidenta 
Slovenskej federácie volejbalu Ľubora Halandu 

O dianie vo svojom športe sa zaujímal 
až  do  posledných  chvíľ:  „Som nesmierne 
rád, že slovenská mužská reprezentácia urobi-
la v poslednom čase veľké výsledky. Samozrej-
me, že sledujem jej vystúpenia a držím je palce 
aj teraz vo Final Four v Portugalsku,“ kon-
štatoval v roku 2009. 
Kolegov  a  nasledovníkov  stále  udivo-

val  svojim  prehľadom  o  modernom  vo-
lejbale. Osobne  sa  zúčastnil  na majstrov-

stvách  Európy  2011  v  Prahe.  Ešte  v  novembri  toho  istého  roka  bol  povzbudiť  svojich 
nástupcov v slovenských reprezentačných dresoch na olympijskej kvalifikácii v Poprade. 
To, čo dosiahol Bohuš Golian, sa však jeho nasledovníkom v slovenskej reprezentácii 

na vrcholných podujatiach nepodarilo – po medailách nesiahli, na účasť na majstrovstvách 
sveta a olympijských hrách nedosiahli. Golian vedel prečo. 
„Jednoznačne sa to skrýva vo veľmi úzkej základni a v zlých podmienkach ... Z tých zopár volej-

balistov predsa nemôžeme vychovať majstrov sveta. Nie nadarmo sa hovorí, že z tisícky talentov je 
len jeden olympijský víťaz. A keď my máme 100 až 150 hráčov, tak čo môžeme chcieť... Aj napriek 
tomu náš mužský volejbal výkonnostne išiel hore, je to však najmä zásluhou legionárov zo zahra-
ničných líg,“ konštatoval Golian. Páčila sa mu práca talianskeho kormidelníka Emmanue-
leho Zaniniho, ktorý presvedčil hráčov, že len vysokou morálkou sa môžu presadiť a uká-
zať čo v nich je. 
Príčiny úpadku  (nielen)  volejbalu  videl  v  širších  súvislostiach,  v  zrušení  športových 

stredísk mládeže po páde socializmu, v nezáujme všetkých vlád SR o efektívnu podporu 
športu, ktorá sa obmedzila len na slovnú deklaráciu, takže tých málo športovcov svetové-
ho formátu vyrastá viacmenej zásluhou obetavých rodičov.
Volejbal sa od Bohušových aktívnych čias dosť výrazne zmenil, takže v súčasnej dobe, 

domnieval sa Golian, by možno mal pri svojich „mizerných“ 183 centimetroch šancu iba 
ako nahrávač. Terajší volejbal forsíruje silu a výšku, takže menší hráči sa do tímu nedosta-
nú, blokár hrá len chvíľu. „Dnes je to založené na fyzickej zdatnosti, výške. Hra sa výrazne zme-
nila, je oveľa agresívnejšia, je v nej menej taktiky. Lebo ak som ja nemohol smečovať ponad blok, ve-
del som, že treba uliať, alebo blok vybiť. Ale vybiť ho a triafať tak, aby som trafil malíček blokujúceho 
hráča, je veľmi ťažké. Dnes sa nad týmto vôbec nerozmýšľa, ide len o to, zvysoka sa presadiť ranou 
a buď to vyjde, alebo nie.“ A ešte vtipne dodal: „Zmeny pravidiel väčšinou volejbalu pomohli, ale 
teraz je viac prestávok ako hry.“
Po MS v Taliansku roku 2010 spozoroval nové trendy: „Videl som veľa zápasov. Ukázal sa 

nový trend, ktorý asi pozastavuje výber vysokých hráčov a zloženie tímu z takýchto hráčov. Lebo tí 
neovládajú celú škálu úderov. Brazílčania nemali také výšavy ako iní, napríklad Rusi. Veď najlepší 
hráč na MS mal 190 cm, ale mal vynikajúce podanie, prihrávku, smeč aj blok. Vie všetko a Brazília je 
taká celá. A útočila so štyrmi-piatimi hráčmi. A napríklad Kuba to mala postavené na dvoch hráčoch, 
a to isté bolo aj v ostatných tímoch. A preto nemohli konkurovať proti Brazílii.“
Vyjadril sa aj k volejbalovej konkurencii, k plážovému volejbalu, ktorého popularita 

stúpla: „Oficiálne sa plážový volejbal dostal do programu OH nie dávno. Čo je zaujímavé, že bol 
čakateľ len dva-tri roky. Podľa mňa je to zásluha financií, komercia. Jednak charakter plážového vo-
lejbalu, to sú dvaja hráči proti dvom na nenáročnom piesku, kde sa dajú tribúny zložiť a rozložiť 
a príde 20-30-tisíc ľudí. To sú ohromné výhody a všetci ktorí do toho dávajú peniaze, z toho pro-
fitujú. A tí aj v MOV presadili, že plážový volejbal sa dostal na OH. Ale my sme plážový volejbal 
hrali napríklad vo Francúzsku v roku 1958, v jednom kempe blízko Caenu. To bolo prvý raz, čo 
som ho ja hral.“
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Golian, presiaknutý duchom olympizmu a zmyslom pre fair play samozrejme odsudzo-
val ďalší škodlivý jav v športe - doping. „Mne, alebo hociktorému môjmu spoluhráčovi, ani len 
na rozum neprišlo, aby som si takýmto spôsobom zvyšoval výkonnosť. To absolútne neprichádza-
lo do úvahy. V tomto udávali smer za mojej kariéry východní Nemci, ktorí to mali ‚prepracované‘ 
a boli v tom o 5-6 rokov dopredu. Používali metódy, o ktorých inde v tom čase ani len nechyrovali. 
Rozhodne to nie je dobré pre zdravie. Je to nezmysel. Veď nikto si nevie predstaviť, sa s ním bude 
neskôr, čo to spraví s jeho telom.“ 
Keď oslavoval okrúhle osemdesiatiny, povedal: „Sebe želám zdravie. Psychicky sa na osem-

desiat necítim. Z pohľadu spoločnosti by som bol rád, keby sa zmenil postoj k športu a telesnej výcho-
ve. Štát im veľa dlhuje.“ Ako sme poznali Bohumila Goliana, z takejto zmeny postoja k špor-
tu by mal veľkú radosť. 
Lenže 29. novembra 2011 prišla osudová chvíľa. Na svojej chalupe v Senci Bohuš spa-

dol, pri páde si nešťastne poranil hlavu a upadol do kómy. Po desiatich dňoch sa prebral, 
ale jeho stav bol naďalej veľmi vážny a v januári 2012 následkom úrazu podľahol. Sloven-
ská športová verejnosť sa v bratislavskom krematóriu 18. januára 2012 naposledy rozlúčila 
s velikánom slovenského športu. Rodák z Moštenice zomrel 11. januára vo veku 80 rokov 
v bratislavskej Ružinovskej nemocnici. 
Vonkoncom neznie nadnesene, že Bohumil Golian sa zaradil medzi najvýznamnejšie 

osobnosti  v  histórii  nielen  slovenského  volejbalu,  ale  celého  česko-slovenského  športu. 
Rozsah  jeho pôsobenia na  športovom poli bol všestranný a viditeľný,  takže ho právom 
môžeme považovať za ikonu a legendu slovenského a československého športu. Nebol iba 
rýchlo kvasenou krátkodobou športovou celebritou, ktorá rýchle zažiari a rovnako rýchlo 
zhasne, ale významnou osobnosťou, ktorá sa aktívne prejavovala vyše polstoročia. 

Záver

„Našťastie sú na tomto svete aj hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť nijakými peniazmi.“ 
  (životné krédo Bohuša Goliana)

Keby sa hodnoty peniazmi platiť dali, bol by z Goliana miliardár. Lebo Bohuš férové 
a humánne hodnoty nielen uplatňoval, ale ich aj vytváral. V mnohom ohľade bol v hod-
notovom rebríčku slovenskou „jednotkou“: bol prvý Slovák v československej volejbalo-
vej reprezentácii vôbec; bol prvý slovenský majster sveta pri svojom prvom štarte na sveto-
vej scéne; bol prvý (a zatiaľ jediný) Slovák, ktorý bol majstrom Európy v tejto prekrásnej 
športovej hre; ako prvý Slovák sa stal kapitánom československej volejbalovej reprezentá-
cie; štartoval na prvom olympijskom volejbalovom turnaji v roku 1964 a bol prvý slovenský 
olympijský vlajkonosič československej olympijskej výpravy na OH v Mexico City. Tých 
prvenstiev má požehnane.

Nie  je možné presne posúdiť  a porovnať výkonnosť všetkých  skvelých hráčov, ktorí 
v minulosti šírili vo svete slávu slovenského volejbalu. Možno však určite povedať, že Slo-
vensko nemalo úspešnejšieho volejbalistu a hráča, ktorý športovými schopnosťami a hrou 
predstihol dobu tak ako Bohumil Golian. A ktovie, či úspešnejšieho ešte bude mať, lebo 
prítomnosť je chudobná: čs. volejbalisti priviezli posledné medaily z ME 1985, takže zatiaľ 
nemôžeme volať na slávu, len velebiť bývalú slávu.

 Najväčšia slovenská volejbalová legenda Bohumil Golian (vpravo) s tými, ktorí sa od neho učili, pri 
stretnutí olympionikov v roku 2011 na pôde bratislavského Doprastavu: zľava riaditeľ Doprastavu 
a bývalý volejbalista Ivan Šesták, a niekdajší úspešní čs. reprezentanti Ľubor Halanda (prezident SVF), 
Pavlína Kohútová-Štefková, Jozef Labuda, Hilda Mazúrová, Štefan Pipa a Mária Mališová
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Má zo slovenských volejbalistov najviac štartov MS: spolu štyri (Prieložný a Repák dva, 
Veselko, Labuda, Pipa, Sirvoň, Novotný jeden). 
V počte štartov na ME ho predstihol Prieložný (4-krát), Golian s Pipom majú tri účasti, 

Sirvoň dve, po jednom Cifra, Halanda, Repák a Chrtiansky.
V počte získaných medailí je Golianova prevaha výrazná. Dve olympijské medaily má 

iba on, jednu Labuda. Z MS má dve zlaté a strieborné medaily iba Bohuš, jedno zlato patrí 
Labudovi a jedno striebro Veselkovi. Na ME Golian ukoristil po jednej zlatej a striebornej 
medaile, za ním nasleduje Pipa s jedným striebrom.
Môžeme len znovu zopakovať, že Bohumil Golian sa stal najvýznamnejšou hráčskou 

osobnosťou  v  histórii  slovenského  volejbalu.  Nahrávač  vysoký  183  centimetrov  chodil 
vždy vzpriamený ako jedľa. A čo je dôležité, jeho rovný vzhľad korešpondoval s rovným 
charakterom, nebol „krivák“. Kraľoval nielen na svojej polovici ihriska, ale predvídal i ťahy 
na súperovej strane. Preslávil sa neoceniteľnými radami trénerom i spoluhráčom, bol reš-
pektovaný vodca medzi spoluhráčmi na klubovej i reprezentačnej úrovni. Dodnes je jedi-
ný Slovák s dvomi olympijskými kovmi z letného kolektívneho športu. Tento elegán spod 
vysokej siete podľa názoru odborníkov o celú generáciu predstihol dobu a závidel nám ho 
celý volejbalový svet. Jedno štvrťstoročie aktívnej hráčskej činnosti (1945 – 1970) mu stačilo 
na to, aby sa stal najlepším slovenským volejbalistom celého storočia.
Právom ho obdivovali a obdivujú mnohí: spoluhráči (názory R. Rjachovského sme už 

uviedli), súperi i rešpektovaní odborníci. Všetci z jeho bývalých slávnych spoluhráčov päť-
desiatych  a  šesťdesiatych  rokov minulého  storočia  vyzdvihovali  u  rodáka  z Moštenice 
okrem jeho herných aj ľudské kvality. Veľká osobnosť, pevný charakter. Rozvážny na ih-
risku aj mimo neho. Skvelý, kamarátsky, bolo cťou hrať s ním v jednom tíme. Také prívlast-
ky súkali jeho spolupútnici pod sieťou. 
„Dobrý ako hráč, aj parťák. Priamy, fér športovec. Bola s ním zábava na ihrisku, aj mimo 

neho,“ povedal o Golianovi pri Bohušových osemdesiatinách Josef Musil, „najdlhoroč-
nejší“ spoluhráč v československej reprezentácii a pre zmenu najúspešnejší český volej-
balista v histórii. 
„Výborný kamarát, vynikajúci hráč. Jeden z najlepších u nás, a možno aj na svete. Hráč, ktorý 

to vedel. Všetko. S Musilom dvaja najlepší, na to dám krk,“ pridal svoju spomienku Josef Šorm, 
spoluhráč zo strieborného tímu na tokijskej olympiáde i dvoch svetových šampionátoch. 
Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Ľubor Halanda: „Bohumil Golian bol veľ-

kou osobnosťou. Sám sa angažoval vo volejbalovom hnutí, poznal všetky reprezentačné tímy, zvlášť 
fandil mužskému. Bol pre hráčov obrovskou morálnou oporou... Volejbalu stále fandil. Keď sa do-
zvedel, že sme k mužskej reprezentácii angažovali talianskeho trénera Zaniniho, tešil sa, že jej vý-
konnosť pôjde hore. Pri jej úspešných výsledkoch pookrial. Bol s nami na všetkých akciách. Koncom 
novembra 2011 pricestoval vlakom na turnaj olympijskej kvalifikácie do Popradu a pobudol tam tri 
dni. Rovnako nechýbal v septembri na ME v Prahe. Debatoval s hráčmi a trénermi, vyjadroval svoje 
názory, dal si s nami pohár vínka...“ 

Jozef Labuda, dlhoročný spoluhráč z reprezentácie: „Mrzí ma, že ho nevyhlásili za legen-
du slovenského športu. Už dávno mal byť uvedený aj do Svetovej volejbalovej siene slávy v USA. 
Na Slovensku nemáme športovca, ktorý z vrcholných podujatí priniesol toľko medailí. Ako hráč bol 
pre mňa vzor. Vždy mi vedel poradiť, aj keď svojským spôsobom, ale akceptoval som to. Nikdy som 
sa neurazil. Prvý raz sme sa stretli asi v roku 1956, keď ho na trnavskú priemyslovku na náš tré-
ning priviedol Dušan Prieložný (medzinárodný rozhodca volejbalu, pozn. autora). Vtedy mi 
ani nenapadlo, že o desať rokov budeme spolu majstri sveta.“ 
Vladimír Hančík, bývalý tréner a súčasný prezident Slávie EU Bratislava, kolega z FTVŠ 

UK: „Bol to veľký človek, veľmi dôsledný. Mal obdivuhodné herné myslenie a vedel vynikajúco 
riadiť mužstvo.“
Viliam Fischer,  kardiochirurg  a  športový  lekár:  „Bohuš bol výnimočný. Špičkový človek 

a špičkový športovec v jednej koži, to sa nestáva často. On sa už narodil ako výnimočný... Pozna-
li sme sa, keď som robil v Slávii lekára... Na každom tréningu som si užíval, ako robil hocijakú vec. 
Sledovať Bohuša pri podaní, pri príjme lopty, vidieť a vnímať jeho výber miesta, to ste hneď vedeli, 
že je to ,Pán Niekto‘. To sa nedá naučiť, s tým sa musí veľký volejbalista narodiť. Ako lekár som si 
priam bahnil pri jeho držaní tela, pri jeho pohybe - to bol volejbalový balet. Čo bolo vari ešte obdivu-
hodnejšie, bola jeho povaha. Pokoj, nadhľad, vystupovanie ho predurčovali do pozície lídra kolektívu. 
Ako som povedal, mal v sebe veci, ktoré sa nedajú naučiť, s ktorými sa musel narodiť. A že sa stal 
ikonou, to preto, že bol múdry a pracovitý.” 
Štefan Pipa, bývalý úspešný československý reprezentant: „Veľmi som si ho vážil... Ako 

hráča som ho videl hrať už na sklonku jeho kariéry, keď hral zápas proti VŠ Praha v zostave s Jo-
sefom Musilom. To bol zážitok, pamätám si to ako chlapec. Bohumil Golian bol bezpochyby naj-
lepší volejbalista Slovenska v histórii. Nikto sa k nemu ani nepriblížil. Cenil som si ho aj ako člo-
veka. Bol skromný, nevyťahoval sa. Trochu mi bolo ľúto, že sa neho zabudlo, všeobecne sa u nás 
na starších úspešných športovcov zabúda. Ako tréner ma v roku 1971 viedol na Pohári oslobo-
denia Bratislavy, na ktorom som hral za výber Slovenska. Pod jeho vedením som tak odštartoval 
reprezentačnú kariéru, o pár mesiacov neskôr ma tréner Láznička zobral s tímom Českosloven-
ska na ME.“ 
Richard Nemec, volejbalový reprezentant Slovenska: „Pán Golian bol legenda. Spomínam 

na neho ako na dobrého človeka. Keď sme sa streli, vždy sme si podebatovali o volejbale. Napriek 
vysokému veku mal dosť veľký prehľad o modernom volejbale, bolo to poučné. Rád som počúval aj 
jeho postrehy z volejbalu z éry, keď bol na vrchole, názory sme si vymieňali. Každý rok v júli chodím 
s partiou bývalých reprezentantov na turnaj do Moštenice pri Banskej Bystrici. Z tejto malej nád-
hernej dedinky pochádzal, preslávil ju. Turnaj sa vždy niesol v tom duchu.“ 
Toto je iba hrsť spomienok, ale odznelo tam prakticky všetko...
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VOLEJBALOVÝ VELIKÁN A KALOKAGATICKÁ OSOBNOSŤ BOHUMIL  GOLIAN Ján Grexa

Bohumil  Golian  (1931  – 
2012)  was  declared  to  be  the 
best  Slovak  volleyball  player 
of the 20th century worldwide. 
The  International  Federation 
of Volleyball has ranked him 
among top 25 players of the pla-
net within a century.
Golian  was  the  first  Slo-

vak  in  the  volleyball  national 
team  of  former  Czechoslova-
kia.  He  became  the  first  vol-
leyball  world  champion  from 
Slovakia at his first start  in  the 
global scene (1956) and he was 
also  our  first  European  cham-
pion  (1958). As  the first  Slovak he became  the 
captain of the Czechoslovak volleyball team in 
1966 – 1968. He took part in the historically first 
volleyball Olympic  tournament  in  1964  in  To-
kyo and he was the first Slovak, who was hono-
ured the function of the Olympic flag-bearer of 
the Czechoslovak team (Olympic Games 1968 in 
Mexico City).
Golian’s  era  in  the  national  team  (1955  – 

1968) was at the same time the most successful 
phase in the history of the Czechoslovak volley-
ball.  Golian  played  350  matches,  representing 
Czechoslovakia, out of which he started in the 
Olympic Games twice, in the World Champion-
ships  four  times  and  in  the  European  Cham-
pionships three times. In the Olympics he won 
a silver medal (1964) and bronze medal (1968), 

in  the  World  Championships 
two  gold  medals  (1956,  1966) 
and  two  silver  medals  (1960, 
1962),  and  in  the  European 
Championships  one  gold  me-
dal (1958) and one silver medal 
(1967). 
There  are  few  athletes  in 

the  world,  who  as  Bohuš  Go-
lian,  would  personify  the  ide-
al  of  kalokagathia:  player  of 
world  format,  successful  co-
ach, university educator, sports 
and  Olympic  official,  not  only 
professional,  but  also  volun-
tary, willing  to  help  anywhere 

and anytime when asked. He was not only an 
extraordinary athlete. At the same time he was 
a sports knight because he considered the ethics 
to be a natural equipment of a man and accor-
dingly he also  lived. He became an exemplary 
personification of what the Olympic Charter de-
fines – that Olympism is a philosophy of life, ba-
sed also on the educational value of good exam-
ple. Golian  has  been  and will  remain  such  an 
example.
Bohumil Golian ranks among the most signi-

ficant  personalities  in  the  history  of  not  only 
Slovak volleyball, but  the whole Czechoslovak 
sport.  The  extent  of  his  activity  in  the  area  of 
sport was universal and visible, so by right we 
can consider him to be an icon and legend of the 
Slovak and Czechoslovak sport.

Aktívne hrával volejbal v do-
raste  TJ  Slávia  Bratislava  (1958 
–  1960)  a  futbal  v  TJ  Mostáreň 
Brezno 1956 – 1966). 
V  roku  1962  absolvoval  vy-

sokoškolské  štúdium  na  Filo-
zofickej  fakulte  UK  Bratislava 
(aprobácia  slovenčina  –  deje-
pis),  kde  získal  titul  promova-
ného historika. 
V rokoch 1969 – 2006 pôsobil na Fakulte te-

lesnej  výchovy  a  športu  UK  Bratislava,  kde 
prednášal  a  viedol  semináre  z  dejín  športu,  
z olympizmu a z rétoriky. 
V  rokoch  1990  –  1991  bol  dekanom  fakul-

ty, od roku 1991 viedol Katedru spoločenských 
vied,  resp.  Katedru  športovej  humanistiky.  
V rokoch 2006 – 2012 pôsobil na Fakulte športo-
vých štúdií Masarykovej univerzity v Brne.
V roku 1973 získal doktorát filozofie (téma: 

Orol na Slovensku v rokoch 1918 - 1938). V roku 
1980 obhájil kandidátsku dizertáciu (téma: De-
jiny  telesnej  výchovy  na  Slovensku  do  roku 
1848). V  roku  1990 bol  habilitovaný  za docen-
ta vo vednom odbore národné dejiny a v roku 
1998 bol vymenovaný za profesora.
Spracoval  aj  dejiny  olympijského  hnutia 

na Slovensku a v Československu, k tejto téme 

vydal  tri  monografické  práce. 
Okrem iného je autor či spoluau-
tor  publikácií  Naši  olympionici 
(1978), Olympijské hnutie na Slo-
vensku  (1996),  Olympizmus 
a  olympijské  hry  (1996,  2001), 
Olympijská abeceda (2001, 2008), 
Olympijská výchova  (2006), Slo-
vensko  v  znamení  piatich  kru-
hov  (2007)  a  Aké  boli  antické 

olympijské hry (2011).
Okrem vedeckej práce vykonáva aj publicis-

tickú činnosť, pričom sa venuje aktuálnym spo-
ločenským a politickým otázkam v periodickej 
tlači a elektronických médiách, ako aj literárnej 
práci, predovšetkým v oblasti humoru.
Ján  Grexa  sa  dlhodobo  venuje  dobrovoľ-

nej  práci  v  olympijskom  hnutí,  predovšetkým  
v  Slovenskej  olympijskej  akadémii.  V  rokoch 
1995  –  2008  bol  jej  predseda,  od  roku  2009  je 
podpredseda SOA.
Slovenský olympijský výbor ocenil  jeho pô-

sobenie  v  oblasti  olympizmu  udelením  Bron-
zových  kruhov  SOV  (2001),  Ceny  Vladimíra 
Černušáka za olympijskú výchovu (2006), Strie-
borných kruhov SOV  (2007) a napokon udele-
ním čestného členstva SOV a Zlatého odznaku 
SOV (2012).

Volleyball luminary Bohumil Golian Prof. PhDr. JÁN GREXA, CSc.
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