
A
tletický svět se učí 
nové slovo: Cheb. 
Právě v tomto 
západočeském 

městě se totiž zrodil 
opravdový světový unikát 
– zlatě zbarvená tartanová 
dráha na stadionu, který 
i skuteční atletičtí matadoři 
označují za nejúchvatnější, 
jaký kdy viděli.

Světové výkony 
v lesku zlaté dráhy
„Křtem“ nového atletického stánku, který 
vznikl v rámci revitalizace levého břehu 
řeky Ohře, byl třiatřicátý ročník Velké 
ceny Chebu. Tento tradiční mítink se 
kvůli zastaralé škvárové dráze a postup-
nému zchátrání původního stadionu 
musel od roku 1995 konat v nedalekých 
německých městech Mitterteich a Wiesau; 
na své místo pod Chebským hradem se 
tedy letos vrátil po dlouhých osmnácti 
letech. A všichni, kdo u toho druhý srpno-
vý večer byli, vám potvrdí, že Velká cena 
Chebu byla opravdu velkou událostí.

Karibik v Poohří
Světový rozměr dodali otevření zlaté 
osmidráhy v Poohří svými starty známí 
karibští sprinteři Collins a Robertson. 
Účastník loňské olympiády, jamajký běžec 
na čtvrtku překážek Josef Robertson, si 
okamžitě po příchodu začal stadion fotit. 
„Nic podobného jsem nikdy neviděl. 
A hned, jak jsem fotky vaší dráhy zveřejnil 
na Twitteru, začala se mi ozývat spousta 
lidí. Ptali se, kde že to jsem, kde je tako-
váhle atletická paráda,“ líčil své dojmy 
Robertson. Divákům poté předvedl své 
běžecké umění vítězstvím na trati 300 m 
v novém rekordu mítinku 33,01s.

Sympatie všech atletů i fanoušků si 
v Chebu naplno získal i mistr světa v běhu 
na 100 metrů z Paříže z roku 2003 Kim 
Collins. Tento nestárnoucí sprinter (před-
loni získal na šampionátu v Tegu bronzové 
medaile na stovce a ve štafetě na 4x 100 
metrů) přijel do Chebu již o den dříve 
a na novém stadionu vedl metodický tré-
nink pro chebské atlety. Zájemcům všech 
generací ochotně vysvětloval a předváděl 
své „fígle“ a osvědčené zásady z oblasti 

rozcvičování, protahování, odrazových 
cvičení či vybíhání z bloků. „Ta dráha 
je prostě úžasná. Koupil jsem si kvůli ní 
i zlaté tretry, abych ladil,“ řekl s úsměvem 
směrem k fanouškům. „A za rok určitě 
přijedu zase. Jste skvělí,“ prohlásil pak 

Collins po vítězném doběhu závodu. Jako 
přímý účastník jeho působení na našem 
stadionu i mimo něj si dovoluji tvrdit, že 
to myslel opravdu upřímně.

Paradoxní je, že za možnost startu Kima 
Collinse na chebském mítinku vděčí 
pořadatelé neshodám mezi závodníkem 
a národními funkcionáři ostrovního 
státu Svatý Kryštof a Nevis. Od loňské 
olympiády, před níž byl nesmyslně 
vyloučen z týmu, totiž s vedením federace 

nekomunikuje, a proto nebyl nominován 
na MS v Moskvě. „Díky“ tomu jsme ale 
mohli na zlatém tartanu v Chebu vidět 
v akci nejstaršího sprintera v historii 
(Collinsovi je už 37 let!), který pokořil 
desetivteřinovou hranici. V Moskvě by tak 
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„Hned, jak jsem fotky dráhy zveřejnil na 
Twitteru, začala mi psát spousta lidí, kde je 
taková atletická paráda,“ řekl Robertson.



– při absenci Blakea a Gaye – téměř jistě 
opět bojoval o medaili. 

Zářící české hvězdy
V předchozích ročnících se na Velké 
ceně Chebu představili takové atletické 
osobnosti, jako například Roman Šebrle, 
Lída Formanová nebo Tomáš Dvořák. 
„Prostě bomba. Jsem nadšenej!“ reagoval 
spontánně posledně jmenovaný, který 
se tentokrát v Chebu objevil už ne jako 
závodník, ale v roli šéftrenéra české atleti-
ky. „Já viděl nespočet stadionů, ale takhle 
krásné prostředí v zeleni a pod hradem, 
to ještě ne...“ dodal. 

Velmi podobně pak novou zlatou 
dráhu hodnotili i jednotliví závodníci. 
Třeba mistr Evropy a český rekordman 
na 400 m Pavel Maslák, který si – v rámci 
přesně načasované přípravy na světový 
šampionát – v netradičním prostředí 
vyzkoušel netradiční trať 500 m. A neměl 
to vůbec jednoduché, až do posledních 
metrů na něj totiž nebezpečně dotíral 
Daniel Němeček. I on se tak, spolu se 

skvěle povzbuzujícími diváky, podílel 
na dosažení nejrychlejšího českého času 
všech dob na této vzdálenosti. Pavel 
Maslák totiž nakonec pětistovku na zlatém 
oválu zaběhl za 1:00,35 min.

Hejnová v akci hned dvakrát  
Obrovskou zásluhu na tom, že nový cheb-

ský stadion je skutečně světový, má ovšem 
Zuzana Hejnová. Momentálně nejlepší 
světová běžkyně na 400 metrů překážek 
potvrdila, že má těsně před mistrovstvím 
světa neuvěřitelnou formu, a svůj vlastní 
nejlepší světový výkon na překážkové 
třístovce (38,75 s ze Sušice) dokázala 
oproti začátku sezony zlepšit v Chebu až 
na 38,16 s. „To, že poběžím takhle rychle, 
jsem vůbec nečekala. Osobák o šest 
desetin – to je opravdu velký kus,“ řekla 
spokojeně chvíli po vítězném doběhu 
bronzová olympijská medailistka z Lon-
dýna. „Na tento závod jsem se totiž nijak 
speciálně nepřipravovala. Běžela jsem ho 
z plného tréninku, protože celý předchozí 
týden jsme byli v rámci přípravy na sou-
středění v Nymburce,“ upřesnila ještě.

Jako další rychlostní test přidala 
na chebském mítinku Zuzana Hejnová 
za necelých padesát minut po doběhu 
ještě závod na 150 m. Diváci tak mohli 
sledovat neoficiální mistrovství republiky 
na této trati, protože kromě Hejnové 
v něm startovaly i dvě nejrychlejší sprin-
terky ČR – Čechová a Rosolová. Denisa 
Rosolová (mistryně republiky na 200 m) 
si v Chebu ověřila, že je po předchozím 
zranění opět v naprosté pohodě. Kateřině 
Čechové stopadesátka na zlatém tartanu 
sedla nejlépe; po vítězném doběhu 
dokonce zalitovala, že se tato trať neběží 
i na mistrovství světa. A pocity našich 
nejrychlejších běžkyň shrnula na závěr 
Zuzka Hejnová: „Dráha je opravdu 
rychlá a publikum vynikající. Je fajn, že 
na rozdíl od velkých stadionů mohou být 
diváci těsně vedle dráhy. Jsem si jistá, že 
k vám teď budou atleti velmi rádi jezdit.“ 
Je tedy možné, že si časem chebská zlatá 

Zlatý povrch dráhy 
mají z celého světa 
zatím jen v Chebu

run the world magazine 67run the world magazine

TEXT: milan kůtek    foTo: archiv pořadatele

Stadion v Chebu oslnil atletický svět



dráha získá ve světě podobné jméno jako 
ostravská Zlatá tretra.

Pozornost ovšem budily i dcery Tomáše 
Dvořáka Barbora a Kateřina, které zde 
běžely závody na 60 a 150 m. Barbora 
má přitom za sebou už i start na velkém 
mezinárodním klání – na letošním MS 
do 17 let v Doněcku soutěžila na 100 m 
překážek a v dálce.

Pětiletka s omezením
Rozhodující podíl na originálním obno-
vení stadionu i uspořádání letošní Velké 
ceny Chebu s jejím hvězdným obsazením 
má prezident chebského atletického klubu 
a místopředseda Českého atletického 
svazu Jacek Přibáň. „Nový stánek v Poohří 
je fantastický. Představuje pro nás spl-
něný sen“, neskrýval svoji spokojenost. 
„Já moderuji závody po celé republice 
a musím říct, že svým umístěním je to 
nejkrásnější stadion u nás,“ pokračuje 
bývalý atlet a současný úspěšný trenér. 
„Myslím, že první velká akce na novém 
stadionu byla stejně úžasná jako to, co 
se tady povedlo vybudovat“, dodal Jacek 
Přibáň, který celý mítink na „své“ zlaté 
dráze tradičně skvěle moderoval. 

Nadšení chebských atletů z nové dráhy 
však umenšuje fakt, že stadion, který vzni-
kl i díky penězům z evropských fondů, je 
zatím oficiálně veden jako multifunkční 
sportovní areál. Minimálně pět let zde 
proto nemohou vzniknout sektory pro 

Hejnová zaběhla 
nejlepší světový čas 
na 300 m překážek...

technické disciplíny. „I ten potenciálně 
pro dálku je zatím bez prkna a slouží jako 
pískoviště pro děti“, vysvětluje Přibáň, 
proč ve své nové chloubě nemohou cheb-
ští uspořádat žádný šampionát s plným 
rozsahem disciplín. 

„Tato situace se změní nejpozději v roce 
2018, kdy skončí tzv. udržitelnost projektu 
a město Cheb na základě již podepsané 
smlouvy zafinancuje dobudování všech 
potřebných sektorů“, říká chebský mís-
tostarosta Tomáš Linda. „Tím bude areál 
plně certifikovaný, což umožní pořádání 
mítinků a mistrovství bez omezení“, 

dodává bývalý atlet Linda. A se svým 
kolegou, místostarostou Hartmannem, se 
shoduje v názoru na to, co je ještě mno-
hem důležitější než skokanské a vrhačské 
sektory: „Velmi nás těší, že nový areál 
již začala ke sportování hojně využívat 
veřejnost, a že jsme jeho vybudováním 
vytvořili zázemí, které může významně 
napomoci vzestupu chebské atletiky“, 
shrnuje hlavní přínosy stadionu Vladimír 
Hartmann. Tak ať je těch budoucích 
zlatých atletek a atletů, kteří nyní začnou 
dělat své první tréninkové krůčky na zlaté 
dráze, co nejvíc! R
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VýběR Z VýSledKů VelKé ceny cHebu
60 metrů, muži – Kim Collins 6,59 s (navzdory značnému protivětru 0,7m/s!)  

60 metrů, ženy – Kateřina Čechová 7,44 s

110 metrů překážek, muži – Martin MazáČ 13,68 min

150 metrů, muži – Kim Collins 15,35 s

150 metrů, ženy – Kateřina ČeChová 17,49 s

150 metrů, ženy – zuzana hejnová 17,66 s

300 metrů, muži – Josef RobeRtson 33,01 s

300 metrů, ženy – Denisa rosolová 37,30 s

300 metrů překážek, ženy – ZuZana heJnová 38,16 s = nejlepší světový výkon

300 metrů překážek, ženy – Jana Reissová 41,99 s = český dorostenecký rekord

500 metrů, muži – Pavel masláK 1:00,35 min = nejlepší český výkon

500 metrů, muži – Daniel něMeČeK 1:00,49 min

600 metrů, ženy – Diana MezuliáníKová 1:31,32 min

1 000 metrů, muži – Miroslav Burjan 2:32,17 min

celkově padlo také 5 rekordů mítinku a 3 rekordy sKP union cheb

...a Pavel Maslák zase 
nejlepší český čas na 
pětistovce


