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Maraton

Helsinský maraton se stal asi nejvýznam
nějším závodem Emilova života. Předtím nikdy v životě 
tento závod neběžel a v Helsinkách do něj v poslední den 
her nastupoval jako ke svému v pořadí třetímu medailo
vému běhu během osmi dní. Pedanticky vzato, na „mara
tonský“ trénink mu vybyly přesně dva dny, od vítězného 
finále desítky do okamžiku, kdy 27. července 1952 na sta
dionu v Helsinkách třeskl závěrečný startovní výstřel.

Emil samozřejmě začal promýšlet ten běh 
už mnohem dříve. Vlastně se dalo říci, že se na něj v hla
vě chystal roky. Věděl, že stejně jako v jiných závodech 
bude i tentokrát záležet hlavně na tom, nakolik dokáže 
na začátku správně nastavit tempo – a zda je pak udrží 
až do konce závodu. Bylo jasné, že maraton bude muset 
běžet mnohem pomaleji, než je zvyklý – a zároveň dost 
rychle na to, aby unikl všem ostatním a zvítězil.

V běhu byl i nebyl favoritem. Pro něj mlu
vily dvě dosavadní zlaté medaile, proti všechno ostatní. 
Ale bez ohledu na to, jak v závodě dopadne, ho mnoho 
sportovních fanoušků obdivovalo už předem: za jeho 
rozhodnutí do závodu jít a o zisk trojice vytrvaleckých 
medailí, které na jedněch hrách před ním nikdo nezís
kal, se pokusit.

Československý rozhlas vysílal přenos ma
ra tonu s hodinovým zpožděním, už upravený a sestří
haný. I tak sledoval drama u přijímačů celý národ. Když 
na začátku britský běžec (a  favorit) Peters nasadil vy
soké tempo, báli se jedni, že Emil nevydrží, a druzí se 
chlácholili, že český borec má jistě pod čepicí, spočítal 
si všechno dopředu, jako to dělá vždycky. Ale co když 
mu to tentokrát nevyjde? Dvaačtyřicet kilometrů je tra
sa dost dlouhá na to, aby se na ní mohlo stát cokoli, na 
tak dlouhý běh s tolika předem neznámými proměnný
mi se ani ten nejzkušenější běžec nedokáže beze zbytku 
připravit.

Prvních patnáct kilometrů běžel Emil spolu 
se švédským borcem Janssonem, celkem v klidu, chvíle
mi se snažil se Švédem i povídat, ale nic z  toho nebylo, 
soupeř rozuměl jen své mateřštině. Společně dohnali 
vedoucího Peterse, ale dál už šel dopředu jen Emil sám. 
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Co je na té fotografii nejpozoruhodnější, je 
to, jak na ní Emil vypadá svěží, dalo by se dokonce říci 
šťastný. Jiní běžci před ním v cíli olympijského maratonu 
padali vyčerpáním, olympijské stadiony zažívaly životní 
tragédie, maraton byl považován za běžeckou disciplí
nu, při které si člověk sáhne až na dno svých možností 
a v podstatě riskuje život. Ale Emil se v cílové pásce usmí
val, jako by požíval jakési zvláštní, jen jemu poskytnuté 
milosti.

I svůj třetí a poslední závod zaběhl v Helsin
kách v novém olympijském rekordu (2:23,03 hod.), v po
řadí druhý Argentinec Gorno přiběhl o dvě a půl minuty 
později, třetí Švéd Jansson byl o další půl minuty zpět. 
V  bouři ovací absolvoval Emil po stadionu ještě čestné 
kolo. Dějiny olympijského hnutí získaly svého nového 
hrdinu.

Ocitl se  v  čele závodu, posluchači doma u  přijímačů ší
leli vzrušením. Závod ještě nebyl ani v polovině. Vydrží 
Emilovi tempo až do konce? Jeho náskok před ostatními 
běžci nebyl takový, aby se to dalo s jistotou posoudit.

Později doma, po návratu, si Emil zvykl 
před obecenstvem o svém vítězném maratonu vtipkovat. 
Lidé si oblíbili třeba jeho reprodukované „úvahy“ z prů
běhu závodu: „Když vzdám, co tu budu dělat, dvacet ki
lometrů od města bez peněz, jen v trenýrkách a tričku. 
Nezbylo mi tedy než běžet dál, ať to dopadne, jak chce.“ 
Popisoval taky, jak se za celou dobu závodu ani jednou 
nenapil, nepřijal ani citron, který pořadatelé běžcům na 
trase nabízeli – a byl dokonce přesvědčený, že ti, kdo to 
na rozdíl od něj učinili, včetně Peterse, udělali chybu, 
protože tím svůj organismus zaskočili, vyrušili z nasaze
ného tempa.

Pomalu na své soupeře získával metr za 
metrem, zároveň však i jeho nohy těžkly. Krize přišla na 
třicátém kilometru, Emil však naštěstí zůstal v podstatě 
jediný, kdo ji zaznamenal. Filmaři, kteří ho při maratonu 
natáčeli, ve stejné chvíli zachytili naopak výjev, ve kte
rém Emil začal vtipkovat s kameramanem. Až po návratu 
domů na besedách vyprávěl, že ke konci maratonu ho 
„nohy bolely až za krkem“ – ale i tentokrát to popisoval, 
jako by to vlastně byla legrace.

Nevěděl, že jeho papírově největší soupeř 
Peters zůstal daleko zpátky a nakonec vzdal. Rozuměl je
nom tomu, že když se ohlíží, nikoho ze soupeřů už za se
bou nevidí. Tak si Emil sám doběhl na helsinský stadion 
pro své maratonské vítězství.

Když vběhl branou borců na plochu, přišla 
nejemotivnější chvíle olympiády. Desetitisíce lidí povsta
ly a voláním zdravily hrdinu her. Komentátor Českoslo
venského rozhlasu se svým posluchačům omluvil: byl 
tak  vzrušený, že ztratil hlas. Z  atmosféry na stadionu 
však bylo mimo veškeré pochyby jasné, o co jde. Emil, 
pozdravován diváky, oběhl poslední kolo a vpadl do cí
lové pásky.

Existuje několik fotografií, zachycujících ho 
v cíli různých závodů, v okamžicích vítězství. Ta helsin
ská maratonská se pozná podle toho, že Emil na ní pro
trhává cílovou pásku v tílku s číslem 903. Právě touto fo
tografií se o víc než šedesát let později inspiroval zlínský 
sochař Radim Hanke a vytvořil podle ní Emilovu sochu.
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