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ABSTRAKT 

 

Název bakalářské práce: Sportovní kariéra olympijského vítěze Roberta Změlíka 

Zpracoval: Martin Tesárek 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je pomocí biografických materiálů a literárních 

zdrojů zachycení a interpretace sportovní kariéry olympijského vítěze Roberta Změlíka 

v letech 1986 – 1998. V rámci biografické studie dojde k podrobnému nastínění celé 

závodní kariéry, včetně všech úspěchů a zdravotních problémů. 

Metodika práce: Práce byla rozdělena do dvou hlavních částí. První část obsahuje 

biografický popis života a sportovní kariéry Roberta Změlíka od narození až do roku 

1998, kdy ukončil svoji sportovní kariéru. V části druhé jsem se zaměřil na výsledky  

ze všech absolvovaných desetibojů a halových sedmibojů, které jsem popsal, graficky 

vyobrazil a doplnil k nim krátký komentář. Veškeré prezentované poznatky jsou 

výsledkem sběru, zpracování a analýzy dostupných biografických dat. 

Výsledky práce: V předkládané bakalářské práci se mi podařilo na základě studia 

dostupných materiálů zmapovat, zhodnotit a popsat vícebojařskou kariéru  

Roberta Změlíka v letech 1986 – 1998 a v rámci biografické studie nastínit celou 

závodní kariéru do roku 1998, včetně všech úspěchů a zdravotních problémů. 

V mapovaném období 1986 - 1998 absolvoval Robert Změlík celkem 40 desetibojů, 

z toho jich nedokončil 7. Nad hranici 8000 bodů se dostal 15×. Největší úspěch 

zaznamenal v podobě vítězství na olympijských hrách v Barceloně 1992. Halových 

sedmibojů absolvoval ve zmíněném období celkem 7. Nedokončil 3. Nad hranici 6000 

bodů se dostal 2×. Největší úspěch dosáhl na halovém mistrovství světa v Paříži, kde 

vyhrál. Za svou kariéru překonal celkem 3× národní rekord v desetiboji a 2× v halovém 

sedmiboji. 

Klíčová slova: sport, biografická studie, atletika, desetiboj, halový sedmiboj,  

Robert Změlík, olympijské hry. 
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ABSTRACT 

 

Title: Sports career of Robert Změlík the Olympic winner 

Author: Martin Tesárek 

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph. D. 

Aim: The aim of the bachelor work is, using biographical materials and literary sources, 

to take down and explicate the sports career of Robert Změlík, the Olympic winner,  

in 1986 - 1998. Within the biographical study, there will be a punctual adumbration  

of whole of his works career including every his success and also every health issue. 

Methodology: The work is divided into two main parts. First of them contains 

biographical description of life and sports career of Robert Změlík, since his birth until 

1998 when he's ended his sports career. In the second part I focused on results of all  

of decathlons and indoor heptathlons he participated in, I described them, graphically 

figured them and supplied them with a short comment. Every piece of knowledge 

presented is an outcome of gathering, processing and analysis of obtainable 

biographical data. 

Results: In submitted bachelor work by studying obtainable materials I managed to 

map, evaluate and describe the multisport career of Robert Změlík in 1986 - 1998  

and within the biographical study to adumbrate whole of his works career until  

1998 including every his success and also every health issue. During mapped period 

1986 - 1998 Robert Změlík participated in total of 40 decathlons, he didn't finished  

7 of them. He got over the boundary of 8000 points 15 times. His biggest success took 

shape in winning Olympic gold in Barcelona 1992. Within mentioned period he took 

part in total of 7 indoor heptathlons. He didn't finished 3 of them. He got over the 

boundary of 6000 points 2 times. His biggest success was to win an indoor world 

championship in Paris. In whole of his career he had 3 times surpassed national record 

in decathlon and 2 times the indoor heptathlon one. 

Key words: sport, biographical study, athletics, decathlon, indoor heptathlon,  

Robert Změlík, Olympic games. 
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1.  ÚVOD 

 

Téma bakalářské práce jsem si vybral z několika následujících důvodů. Především je to 

díky mému kladnému vztahu k atletice a proto, že mým prvním atletickým trenérem byl  

Milan Čečman, který rovněž v minulosti trénoval Roberta Změlíka. Právě z jeho úst 

jsem se poprvé dozvěděl o Robertu Změlíkovi jako o olympijském vítězi z Barcelony,  

ale i o jeho talentu a chuti vítězit. Také z toho důvodu, že Roberta Změlíka obdivuji. 

Robert je pro mě osobnost přesahující rámec atletického pole. Byl to právě on, kdo na 

olympijských hrách v Barceloně v roce 1992 odstartoval úspěchy českých vícebojařů. 

Robert Změlík je v současné době vnímám širokou veřejností jako vítěz olympijských 

her v Barceloně. Ti zasvěcenější možná vědí i o jeho dalších sportovních úspěších.  

Ne každý je ale seznámen s peripetiemi, které provázely jeho sportovní kariéru.  

Neméně důležitý aspekt výběru tohoto tématu pak byla absence jakékoliv publikace  

o tomto sportovci na českém knižním trhu, či mezi závěrečnými vysokoškolskými 

pracemi.  

Bakalářská práce má podobu biografické studie a jejím cílem bylo pomocí 

biografických materiálů a literárních zdrojů zachycení a interpretace sportovní kariéry 

olympijského vítěze Roberta Změlíka v letech 1986 – 1998. V rámci biografické studie 

pak došlo k podrobnému nastínění celé závodní kariéry, včetně všech sportovních 

úspěchů a zdravotních komplikací. 

Vytvořením ucelené, plnohodnotné a objektivní práce se chci i mimo jiné  

Robertu Změlíkovi odvděčit za jeho štědré sponzorské dary Atletickému klubu 

Prostějov, jehož jsem byl v minulosti členem. 

V neposlední řadě chci touto prací také přispět ke znovu zviditelnění sportovce, kterého  

si vážím a obdivuji jeho sportovní i podnikatelskou kariéru. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Dříve, než jsem začal se samotným sběrem biografického materiálu  

o Robertu Změlíkovi a zabývat se zkoumáním a popisováním jeho života i závodní 

kariéry, bylo nutné si uvědomit a popsat podstatná teoretická východiska,  

která se tohoto tématu týkají. Mezi nejdůležitější patří charakteristika a historie 

disciplíny, ve které zmiňovaný sportovec závodil. Jelikož byl i několikanásobným 

držitelem československého rekordu v desetiboji, zaměřil jsem se mimo jiné  

i na zmapování a vývoj tohoto rekordu v našich zemích. Bylo nutné si také uvědomit 

faktory, které ovlivňují sportovní výkon v desetiboji. A v neposlední řadě, vzhledem 

k charakteru práce, prostudovat téma biografického výzkumu. 

 

 

2.1  Obecná charakteristika desetiboje 

 

Atletický desetiboj je odborníky i širokou veřejností považován za vrchol atletiky.  

Patří mezi ty sportovní disciplíny, které kladou nejvyšší nároky na všestrannou 

připravenost člověka, ale zároveň také všestranný rozvoj osobnosti v plném rozsahu 

zajišťují (KOŠTEJN, 1979). Desetiboj je také jedinou atletickou disciplínou,  

ve které se výsledný výkon neudává ve fyzikálních jednotkách, ale v bodech,  

dle příslušných tabulek IAAF. Atletický desetiboj, jak již samotný název napovídá,  

je tvořen deseti jednotlivými disciplínami. Patří mezi nejnáročnější atletickou 

disciplínu, jak po stránce fyzické, časové i materiální. Jeho zvládnutí vyžaduje vysokou 

úroveň všestranné připravenosti a dokonalé osvojení techniky jednotlivých disciplín 

(PERÚTKA, 1980). Vítěz olympijského desetiboje tak bývá právem považován  

za absolutního „krále“ všech sportovců. Atletický desetiboj je rovnoměrně rozložen  

do dvou po sobě jdoucích dnů po 5 disciplínách. Každý závodník musí tyto disciplíny 

absolvovat v přesně daném pořadí. 
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Tabulka 1 

Pořadí a disciplíny atletického desetiboje 

Pořadí 
Disciplín 

1. den 2. den 

1. 100 metrů 110 metrů překážek (106, 7 cm) 

2. Skok daleký Hod diskem (2 kg) 

3. Vrh koulí (7, 26 kg) Skok o tyči 

4. Skok vysoký Hod oštěpem (800 g) 

5. 400 metrů 1 500 metrů 

 

 

2.1.1  Zvláštní formy atletického desetiboje v kategorii mužů 

 

Ať už pro divácké zatraktivnění mužského desetiboje, či pro ještě větší touhu 

překonávat své všestranné schopnosti ze strany závodníků, vznikají různé modifikace 

desetiboje, o kterých bych se chtěl níže zmínit. I v nich Robert Změlík zaznamenal 

výrazné úspěchy. 

 

 

Halový sedmiboj 

 

Halový sedmiboj je jednou z nejznámějších obměn mužského desetiboje. Jelikož 

desetibojaři závodí i v zimě, kdy se atletika přesouvá do hal, bylo potřeba desetiboj 

přizpůsobit halovým podmínkám. Ve většině atletických hal není možné házet diskem  

a oštěpem. Tyto disciplíny byly proto spolu se 400 metry z halového víceboje vyjmuty. 

Všechny ostatní běžecké tratě byly zkráceny (ZÁKOUCKÝ, 2004). Touto modifikací 

vznikl halový sedmiboj a stal se nedílnou součástí halového mistrovství světa i Evropy. 

Halový sedmiboj se skládá z následujících disciplín v tomto pořadí. 

 

Tabulka 2 

Pořadí a disciplíny halového sedmiboje 

Pořadí 
disciplín 

1. den 2. den 

1. 60 metrů 60 metrů překážek (106, 7 cm)  

2. Skok daleký Skok o tyči 

3. Vrh koulí (7, 26 kg) 1 000 metrů 

4. Skok vysoký  

10 
 



Světový rekord v halovém sedmiboji drží z letošního roku 2010 Ashton Eaton výkonem 

6499 bodů. Robertu Změlíkovi patří bodovým ziskem 6228 z roku 1997 22. místo 

světových tabulek. Zmíněné hodnoty jsou platné k datu vydání této práce. 

 

 

Hodinový desetiboj 

 

Iniciátorem a organizátorem tohoto desetiboje, byl rakouský desetibojař  

Georg Werthner. První hodinový desetiboj uspořádal v roce 1980 v Linci. Jedná  

se o jednodenní desetiboj, vymezený časovým limitem 60 minut. Čas se začíná 

odpočítávat spolu se startovním výstřelem první disciplíny 100 metrů. 

Šedesátiminutový interval je pak zakončen startovním výstřelem závěrečného běhu  

na 1 500 metrů. Zda závodník vyběhne spolu s výstřelem, nebo až po nějaké časové 

prodlevě záleží na něm. Čas se mu ale začíná stopovat od zmíněného výstřelu.  

Během hodiny může závodník nakládat s časem, dle jeho uvážení. Musí však dodržet 

pořadí disciplín, které je totožné s klasickým desetibojem. Závodník může taktéž 

regulovat délku přestávek mezi jednotlivými disciplínami. Netradiční je,  

že desetibojaři nemusí nastupovat na starty jednotlivých disciplín společně. Znamená to 

tedy, že běh na 400 metrů, či 110 metrů překážek může běžet každý sám. Vítězem je ten 

závodník, který nasbírá nejvíce bodů a dodrží vymezený časový limit  

(KLVAŇA, 2003). Tato forma víceboje je divácky velice atraktivní.  

Neoficiální světový rekord v hodinovém desetiboji drží výkonem 7897 bodů z roku 

1992 Robert Změlík. 

 

 

Klasický pětiboj  

 

Jedná se o jednodenní víceboj složený z disciplín v tomto pořadí: skok daleký,  

hod oštěpem (800 g), 200 metrů, hod diskem (2 kg) a 1 500 metrů. Pravidla jsou totožná 

s pravidly pro desetiboj. V minulosti byla tato forma víceboje i součástí olympijských 

her. 
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Halový pětiboj 

 

Jedná se taktéž o jednodenní víceboj. Je vypisován zejména v USA. Složení disciplín  

je následující: 60 metrů překážek (106, 7 cm), skok daleký, vrh koulí (7, 26 kg),  

skok vysoký a závěrečný běh na 1 000 metrů. 

 

 

Minizisk-desetiboj 

 

Tato forma desetiboje je populární zejména ve Finsku a severských státech.  

Bez jakýchkoliv informací absolvují závodníci během jednoho dne všech 10 disciplín 

desetiboje, s cílem dosáhnout co nejmenšího součtu bodů. Při nesplnění alespoň 

jednobodového výkonu v disciplíně, se závodník trestá penalizací 250 bodů.  

Nejlepší světový výkon drží finský závodník Jukka Piranen ziskem 152 bodů 

(VACULKA, 1993). 

 

 

Dále se v mužské kategorii můžeme setkat s těmito modifikacemi desetiboje: 

třicetiminutový desetiboj, 

stominutový desetiboj, 

dvouhodinový desetiboj, 

dvacetiboj, 

trojboj, čtyřboj (exhibiční víceboje) aj. 

 

 

2.1.2  Pravidla desetiboje 

 

Stejně jako ostatní atletické disciplíny, se i atletický desetiboj řídí svými pravidly,  

která jsou přesně stanovena.  

„Každý závodník musí mít, kdykoliv je to možné, mezi koncem jedné a začátkem další 

disciplíny v pořadí přestávku alespoň 30 minut. Začátek první disciplíny druhého dne 

by měl být nejméně 10 hodin po ukončení poslední disciplíny prvního dne.  

Pro všechny disciplíny, z nichž se desetiboj skládá, platí příslušná pravidla IAAF 

s následujícími výjimkami: 
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1. v bězích je diskvalifikován ten závodník, který v daném běhu způsobí dva chybné 

starty, 

2. ve skoku do dálky a ve všech hodech (vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem)  

má každý závodník pouze tři pokusy“ (ŽÁK, 2010). 

Vítězem desetiboje se stává ten atlet, který získá nejvyšší počet bodů ze všech disciplín. 

V případě nerovnosti bodů je vítězem ten, který získal nejvíce bodů ve většině disciplín. 

Pokud zůstane remíza nevyřešena, vítězem se stává atlet s nejvyšším počtem bodů 

v kterékoliv disciplíně. Pokud nerovnost stále trvá, získává lepší umístění ten,  

který získal nejvyšší počet bodů v další disciplíně, atd. (RYBA, 2002). 

V případě, že je desetibojař diskvalifikován v jedné disciplíně, nedostane za ni žádné 

body. Je mu však dovoleno pokračovat v závodě a nastoupit na start následující 

disciplíny v pořadí. Pokud se závodník rozhodne po diskvalifikaci, či z jiného důvodu, 

nenastoupit do jedné z deseti disciplín, jeho jméno a výkon nebude zařazeno  

do konečných výsledků.  

 

 

2.1.3  Počátky atletického desetiboje 

 

Počátky desetiboje, respektive starověkých vícebojů, nacházíme už ve starověkém 

Řecku. Již od pradávna byl vítězem a uznávaným ten, který byl nejvšestrannější.  

Ať už se jednalo o vědu, umění, sport, či o schopnost ulovit zvěř a obstarat obživu  

pro sebe i celou rodinu. Snaha po dosažení harmonického růstu a všestranné úrovně 

života vedla již od nejstarších společenských kultur k soutěžím, při kterých musel 

jedinec prokázat zdatnost ve více disciplínách (KLVAŇA, 2003). V počátcích  

se setkáváme s vícebojem, ve kterém bylo zahrnuto pět disciplín vědních a stejný počet 

disciplín tělesných. Jednalo se tak po vzoru kalokagathie o všestranný rozvoj tělesné  

i duševní stránky. S vícebojem takovým ve sportovním smyslu se setkáváme poprvé  

u starých Řeků, kteří pořádali antický pentathlon v mnoha podobách (RYBA, 2002). 

Přesuneme-li se blíže současnosti, tak s prvním desetibojem, který se začínal podobat 

tomu současnému, se setkáváme koncem 19. století, přesněji roku 1884 na území 

Spojených států amerických. Jednalo se o mistrovství USA, kde složení disciplín 

tehdejšího desetiboje bylo přece jen trochu odlišné v porovnání s dnešní formou.  

Po několikaletém experimentování, se ustálilo pořadí i disciplíny do následující podoby. 

První den se začínalo během na 100 metrů, následoval skok daleký, vrh koulí,  
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skok vysoký a běh na 400 metrů. Druhý den byl odstartován během na 110 metrů 

překážek, následoval hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem a závěrečný  

běh na 1 500 metrů. Desetiboj v tomto složení byl roku 1912 zařazen na V. novodobé 

olympijské hry konané ve švédském Stockholmu. Od tohoto roku se tak mužský 

desetiboj stává nepostradatelnou součásti všech vrcholových akcí. Světový rekord drží 

český desetibojař Roman Šebrle. Výkonu 9026 bodů dosáhl v roce 2001 na mítinku 

v Götzisu. 

 

 

2.1.4  Historie desetiboje v našich zemích 

 

Ačkoliv se ve světě již běžně konaly závody v desetiboji, v našich zemích byla 

počátkem 20. století tato disciplína stále málo vypisovaná a patřila k opomíjeným.  

První závod se na našem území uskutečnil až v meziválečném období. Bylo to ve dnech  

17. - 18. 6. 1925 na hřišti Strakovy akademie v Praze. Zvítězil Ladislav Dostál výkonem 

5300,745 bodů a stal se prvním neoficiálním československým rekordmanem 

(KLVAŇA, 2003). 

Československý rekord v desetiboji se u nás začíná zaznamenávat až se vznikem 

nových bodovacích tabulek, tedy od roku 1930. Avšak již v roce 1920 má tehdejšího 

Československo zástupce v desetiboji na olympijských hrách. Eduard Hašek  

se zúčastnil VII. letních olympijských her v Antverpách. Z desetiboje ale po prvním dnu 

odstoupil a závod nedokončil. První, kdo je zapsán v oficiálních historických tabulkách 

československého desetiboje je výkonem 6166 bodů z roku 1930 Václav Bouzek. 

Dalšími československými rekordmany jsou v letech 1932 – 1936 Břetislav Krátký 

6292 bodů a Štěpán Hrstka 6315 bodů. Na XI. letních olympijských hrách v Berlíně 

roku 1936 reprezentoval československé barvy Josef Klein. Obsadil zde 16. místo.  

Až Miloslavu Moravcovi se podařilo svými výkony dostat československý víceboj  

na evropskou úroveň. Jako první Čechoslovák překonává sedmitisícovou hranici  

a přepisuje třikrát národní rekord v letech 1947 – 1949 až na 7071 bodů. Díky němu  

se v tehdejší době začal projevovat zvýšený zájem o víceboj a rostla tak i základna 

závodníků desetibojařů. Miloslav Moravec se v roce 1950 zúčastnil mistrovství Evropy 

v Bruselu, kde obsadil 8. místo. V  roce 1954 na mistrovství Evropy v Bernu vybojoval 

místo 5. Mistrovství Evropy ve Stockholmu se v roce 1958 zúčastnil  
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Václav Bečvárovský a obsadil zde 8. příčku. V letech 1957 – 1958 překonal třikrát 

národní rekord až na 6644 bodů. 

Milan Kotík po změně bodovacího systému jako první v Československu překonává 

hranici 7000 bodů. Je držitelem dvou československých rekordů v období 1964 – 1967. 

Jeho osobní maximum má hodnotu 7211 bodů. Ivan Sedláček taktéž v roce 1968 

přepisuje dvakrát národní rekord až na 7300 bodů. Jan Neckář reprezentuje 

československý desetiboj v roce 1969 na mistrovství Evropy v Athénách, obsazuje  

16. místo. Národní rekord v tomto roce přepsal na hodnotu 7540 bodů. 

Mezi význačné desetibojaře sedmdesátých let patřil Petr Krátký. Jako první desetibojař 

překonává hranici 7800 bodů. V letech 1973 a 1977 se stává držitelem 

československého rekordu. Je vítězem prvního ročníku mítinku v rakouském Götzisu 

z roku 1975. Zde vyhrál výkonem 7440 bodů. Jeho osobní maximum má hodnotu  

7876 bodů. 

Do historie československého desetiboje se zapsal velkou měrou i soupeř  

Petra Krátkého Luděk Pernica. V letech 1971 – 1978 přepisuje osmkrát československé 

desetibojařské tabulky, když vylepšuje československý rekord až na 8019 bodů.  

Stává se tak prvním československým desetibojařem, který  pokořil osmitisícovou 

hranici. V roce 1976 se zúčastnil XXI. letních olympijských her v Montrealu.  

Obsadil zde 13. příčku. Zúčastnil se i dvakrát mistrovství Evropy. V roce 1974 v Římě 

obsadil 13. místo. Z Prahy roku 1978 si odváží místo 20. Další, kdo přepisuje dvakrát 

historické tabulky, je v letech 1979 – 1981 výkonem 7679 a 7741 bodů Petr Šárec. 

V osmdesátých letech hájili na mezinárodním poli československé barvy desetibojaři 

Martin Machura, Věroslav Valenta a Roman Hrabáň. Martin Machura se v roce 1982 

zúčastnil mistrovství Evropy v Athénách. Obsadil zde 13. příčku. Je rovněž účastníkem 

prvního mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, kde opět vybojoval 13. příčku. 

V letech 1981 – 1983 třikrát přepsal československý rekord, až na hodnotu 7974 bodů.  

Na mistrovství světa v Římě 1987 startoval Věroslav Valenta, který se zde umístil  

na 16. místě. V roce 1988 přepsal národní maximum na 8289 bodů. Věroslav Valenta  

se spolu s Romanem Hrabáněm v roce 1988 zúčastnili i XXIV. letních olympijských 

her v Soulu, kde obsadili 28., respektive 20. místo. 

Devadesátá léta byla převážně érou Roberta Změlíka a Tomáše Dvořáka.  

Na mezinárodním poli se také několikrát představili Jan Poděbradský, Kamil Damašek 

a Jiří Ryba. Prvním impulsem, kdy se český desetiboj začíná dostávat do světového 

podvědomí, je rok 1992. Zásluhou Roberta Změlíka se tak mluví o odstartování  
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„zlaté éry českého desetiboje“. Robert Změlík se zúčastnil v roce 1990 mistrovství 

Evropy ve Splitu a odvezl si 4. místo. V roce 1991 na mistrovství světa v Tokiu obsadil 

opět 4. příčku. V roce 1992 vyhrál XXV. letní olympijské hry v Barceloně.  

Z XXVI. letních olympijských her v Atlantě 1996 si odvezl 7. místo. Robert Změlík 

v letech 1991 – 1992 čtyřikrát vylepšil československý národní rekord až na 8627 bodů. 

Éra Tomáše Dvořáka započala na XXVI. letních olympijských hrách v Atlantě 1996, 

kde vybojoval bronzovou medaili. Do své sbírky přidal i tři tituly mistra světa z Athén 

1997, Seville 1999 a Edmontonu 2001. Za svoji kariéru vylepšil v letech 1996 – 1999 

třikrát národní rekord. Jeho maximum 8994 bodů z roku 1999 se stalo zároveň  

i rekordem světovým. 

Počátkem nového tisíciletí se dostává do popředí českého i světového vícebojařského 

pole Roman Šebrle. V roce 2000 získal stříbrnou medaili z XVII. letních olympijských 

her v Sydney. V roce 2004 vyhrál XVIII. letní olympijské hry v Athénách. Jeho bilance 

z mistrovství světa jsou dvě 2. místa z let 2003 z Paříže a 2005 z Helsinek. Mistrovství 

světa v Osace 2007 vyhrál. Zvítězil rovněž i na mistrovství Evropy v Mnichově v roce 

2002 a v Göteborgu 2006. V roce 2001 jako první na světě překonal magickou hranici 

9000 bodů. Odsunul tak výkon Tomáše Dvořáka na druhé místo a stanovil nový český  

i světový rekord na 9026 bodů. Tento výkon doposud nikdo z českých, ani světových 

desetibojařů nepřekonal. Mezi další vícebojaře, kteří hájili v tomto období české barvy  

na mezinárodním poli, patří Jiří Ryba a Josef Karas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 



2.2  Struktura sportovního výkonu 

 

Každý sportovní výkon, z hlediska jeho struktury, je charakterizován jak uspořádáním, 

tak počtem faktorů, na kterých je závislý (DOVALIL, 2009). Výkon v desetiboji  

je závislý na několika faktorech, které jsou vzájemně propojené a dohromady nám 

vytváří celkový výkon každého desetibojaře. Samotný výkon je tedy závislý na těchto 

faktorech: 

 

1. na somatických faktorech závodníka, 

2. na úrovni rozvoje potřebných pohybových schopností, 

3. na úrovni rozvoje racionální techniky, 

4. na schopnosti závodníka zvládnout psychicky závod, 

5. na systému bodování. 

 

 

2.2.1  Somatické faktory 

 

Somatické faktory jsou relativně stále a ve značné míře geneticky podmíněné činnosti 

(DOVALIL, 2009). Faktory se týkají zejména svalů, kostry, šlach a vazů,  

tedy podpůrného systému. Mezi hlavní somatické faktory patří: 

 

- výška a hmotnost těla desetibojaře, 

- délkové rozměry a poměry, 

- složení těla, 

- tělesný typ. 

 

Somatické předpoklady desetibojařů vyplívají z požadavků jednotlivých disciplín,  

které se nároky na tělesnou strukturu značně liší (SKŘIVÁNEK, 2003). Nízká tělesná 

hmotnost může být výhodná pro závěrečný běh na 1 500 metrů, avšak může  

se projevovat i negativně u ostatních disciplín. Určitě v hodu diskem a vrhu koulí. 

Desetibojaři s vyšší tělesnou výškou, kolem dvou metrů, mohou mít komplikace  

při zvládnutí nízkého startu a různých obratnostních cvičeních. Nicméně vyšší tělesná 
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výška je i přes určitá úskalí pro desetibojaře spíše přínosem. Na závěr bych chtěl uvést 

příklad ideálních somatických předpokladů, dle Koukala (1985). 

 

Tabulka 3 

Ideální somatické předpoklady 

Tělesná výška 185 – 190 cm 

Tělesná hmotnost 82 – 88 kg 

Rozpětí paží  192 – 205 cm 

Poměr délky paží k výšce postavy  45% 

Poměr délky dolních končetin k tělesné výšce  56% 

Délka chodidla  nad 30 cm 

Somatotyp (dle Sheldona) 1 - 6 – 3 

 

Pro zajímavost uvádím i tělesnou výšku a hmotnost našich nejlepších českých 

desetibojařů. Pro porovnání jsem volil data platná k roku, ve kterém si vytvořili svoje 

osobní maximum. 

 

Tabulka 4 

Tělesná výška a hmotnost českých desetibojařů 

Atlet Rok Výška Hmotnost 

Tomáš Dvořák 1999 186 cm 90 kg 

Roman Šebrle 2001 186 cm 87 kg 

Robert Změlík 1992 185 cm 86 kg 

 

 

2.2.2  Motorické schopnosti 

 

Z pohledu struktury sportovního výkonu v desetiboji musí být počítáno i s motorickými 

schopnostmi závodníků. Vzhledem k tomu, že desetiboj je tvořen mnoha odlišnými 

disciplínami, je kladena váha jak na rychlost, vytrvalost, sílu, ale i na obratnost  

a pohyblivost. Každou sportovní činnost lze tedy identifikovat projevem síly, 

vytrvalosti, rychlosti, pohyblivosti a obratnosti. Poměr těchto vrozených schopností  

se však podle pohybových úkolů liší. Dovalil (2009) uvádí, že všechny zmíněné 

motorické schopnosti jsou ve vzájemném vztahu a vzájemně se prolínají. 

Dle zkušeností českých trenérů, kteří se podílejí, či podíleli na tréninku vícebojařů 

(Robert Černý, Rudolf Černý, Boleslav Patera, Jiří Ryba, Zdeněk Váňa),  

lze konstatovat, že pro současný vrcholový desetiboj jsou podstatnými předpoklady 
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rychlostní vytrvalost, rychlost a výbušná síla (RYBA, 2002).  Na dalších řádcích  

tak jednotlivé motorické schopnosti stučně popíši. 

 

 

Rychlostní schopnosti 

 

Rychlostní schopnosti jsou vzhledem k ostatním schopnostem nejhůře trénovatelné.  

Ze 70 - 80% jsou podmíněny geneticky. Tvoří ale základ úspěchu u většiny 

desetibojařských disciplín. Bezprostředně ovlivňují výkonnost až sedmi z deseti 

disciplín. Nejvíce se projevují v bězích na 100 metrů, 110 metrů překážek a 400 metrů. 

Výrazným způsobem také ve skoku dalekém a skoku o tyči. Nemalý vliv mají  

i na výkonnost ve skoku vysokém a v hodu oštěpem. Je všeobecně známo,  

že s narůstajícím věkem jsou rychlostní schopnosti na ústupu. Za zmínku stojí zmínit 

osobní rekordy našich desetibojařů v čistě sprinterské disciplíně, tedy běhu  

na 100 metrů. 

 

Tabulka 5 

Osobní rekordy českých desetibojařů v běhu na 100 m 

Atlet Věk Výkon 

Tomáš Dvořák 28 let 10.54 sec. 

Roman Šebrle 27 let 10.64 sec. 

Robert Změlík 28 let 10.61 sec. (+2,7 m/s) 

 

 

Silové schopnosti 

 

Silové schopnosti jsou příčinou prakticky každé pohybové činnosti a jejich velikost 

rozhoduje při dané úrovni techniky o výkonech v jednotlivých disciplínách desetiboje 

(KOŠTEJN, 1979). Silové schopnosti jsou ve srovnání se schopnostmi rychlostními 

velice dobře trénovatelné. Rozvojem silových schopností lze rychle dosáhnout zlepšení 

v disciplínách silového charakteru, hodu diskem a vrhu koulí. Nárůst silových 

schopností se projeví i na výkonech ostatních disciplín desetiboje. Tedy s výjimkou 

běhu na 1 500 metrů, jehož výkon může mimořádná silová příprava negativně ovlivnit 

(RYBA, 2002). 
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Vytrvalostní schopnosti 

 

Pojem vytrvalostní schopnosti, lze chápat ve více rovinách. Obecně, dle Čelikovského 

(1990) vytrvalostní schopnosti interpretujeme jako způsobilost organismu provádět 

dlouhodobě pohybovou, nebo jinou činnost.  

Vytrvalost v desetiboji ale spíše souvisí se schopností absolvovat úspěšně jakoukoliv 

dlouhodobou zátěž. Ať už se jedná o zátěž závodní, či tréninkovou a také schopnost 

dosahovat vysokých sportovních výkonů v jednotlivých běžeckých disciplínách. 

Z hlediska rozdílnosti běžeckých disciplín, tak jde o vytrvalost překážkářskou, 

čtvrtkařkou, sprinterskou a patnáctistovkařskou (KOŠTEJN, 1979). Pro konečný 

výsledek desetiboje je nejdůležitější z hlediska vytrvalosti, schopnost absolvovat 

všechny disciplíny bez velkých výkyvů výkonnosti, na úrovní blízké osobním 

rekordům. 

 

 

Pohyblivost 

 

Tímto pojmem rozumíme jednak schopnost velkého pohybového rozsahu v kloubech, 

tak i schopnost maximálního protažení a uvolnění těch svalových skupin, které se právě 

nepodílejí na výkonu (KOŠTEJN, 1979). Pohyblivost nepatří k limitujícím faktorům 

desetibojařského výkonu, i přesto však následky snížené pohyblivosti mohou mít 

značný vliv jak na trénink, tak samotný výkon. Snížená pohyblivost může negativně 

ovlivnit jak učení se nové technice, tak rozvoj rychlosti a síly. Vede k přetížení svalů, 

dochází také ke zkracování svalových vláken, která se stávají náchylnější ke zranění.  

Mezi faktory ovlivňující pohyblivost patří věk (s věkem se pohyblivost snižuje), 

tréninková činnost, teplota, či denní doba. Psychické stavy jako emoce, napětí  

a nervozita se taktéž odráží v pohyblivosti negativně. 

 

 

2.2.3  Koordinační schopnosti a sportovní technika 

 

Koordinaci interpretujeme jako schopnost přesně realizovat složité časoprostorové 

struktury pohybu (ČELIKOVSKÝ, 1990). Mužský desetiboj se skládá z deseti disciplín, 

z hlediska pohybové struktury navzájem značně odlišných. Klade vysoké nároky  
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na dokonalé sladění složitějších pohybů, rovnováhu, rytmus, odhad vzdálenosti, 

orientaci v prostoru, pružné změny a přizpůsobení se. Dobrá koordinace umožňuje 

desetibojařům dokonale řídit vlastní pohyby, jak při tréninku, tak v samotném závodě. 

Docilita a přizpůsobení se měnícím se podmínkám také patří mezi základní předpoklady 

špičkového desetibojaře. Ryba (2002) ve své publikaci píše o tom, že v žádném jiném 

sportovním odvětví není k výkonu zapotřebí tak velké množství rozdílných technik, 

jako je tomu právě u desetiboje. Z hlediska pohybové struktury jsou nejnáročnější 

disciplíny 110 metrů překážek, skok o tyči, hod diskem a hod oštěpem. Jejich dokonalé 

technické zvládnutí trvá dlouhou dobu. Koštejn (1979) píše, že u některých  

i vynikajících desetibojařů nedojde ke zvládnutí některé z nich třeba vůbec. 

 

 

2.2.4  Psychické faktory 

 

Desetiboj je z psychologického hlediska velice náročnou disciplínou. Dva přešlapy  

a následný poslední, ne příliš daleký pokus ve skoku dalekém, mohou na nevyzrálém 

závodníkovi zanechat silnou stopu po dobu celého dvoudenního zápolení. Jak píše  

ve své publikaci Ryba (2002), při druhé disciplíně skoku dalekém, je jakýkoliv výkon 

na 100 metrů již historií. Atlet se musí rychle přenést přes neúspěchy a pokračovat 

sebevědomě v dalších disciplínách. Důležitým předpokladem kvalitního desetibojaře  

je tedy psychická odolnost, silná vůle, rozhodnost, cílevědomost a schopnost 

mobilizovat maximální úsilí v celém závodě, což představuje kolem 8 minut čistého 

času, spotřebovaného na závodní pokusy, ale kolem 20 hodin pobytu na stadionu. 

K těmto číslům dospěl ve své publikaci Koukal (1980). Psychologická stránka 

osobnosti tak musí být nepostradatelnou součástí desetibojařské přípravy.  

Silné a vyrovnané osobnosti se v soutěžních podmínkách dokáží prosadit lépe,  

než sportovci s nevýraznou, nevyhraněnou, tedy labilní povahou (CHOUTKA, 1987). 

 

 

2.2.5  Bodovací systém 

 

Pro objektivitu posuzování jednotlivých výkonů, má desetiboj vytvořen svůj bodovací 

systém, který popíši níže. 
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Celkové hodnocení atletického desetiboje je vyjádřeno jedním konečným číslem.  

Toto číslo je součtem deseti disciplín, jejichž výkon je převeden do číselné podoby. 

K tomuto převodu slouží platné bodovací tabulky IAAF. V současné době se pro 

hodnocení desetiboje používají tabulky, které navrhla roku 1985 pracovní skupina pod 

vedením RNDr. Viktora Trkala, CSc. V minulosti se pro bodování výkonů používaly 

tabulky jiné a bylo jich hned několik. Pro lepší přehlednost a objektivnost jsou v této 

práci veškeré výkony, které nejsou bodovány dle aktuálních tabulek, zvýrazněny 

kurzívou. 

 

 

Význam bodovacího systému 

 

Samotný systém bodování má význam jako pro orientaci při soutěži, tak pro samotnou 

přípravu tréninku. Znalost a orientace v desetibojařských tabulkách by měla tvořit 

základní teoretickou výbavu znalostí trenérů i samotných závodníků. Porozumění 

tabulek ovlivňuje plánování sportovního tréninku, přehled i strategii v závodě 

(SKŘIVÁNEK, 2003). Výkony ve vícebojích jsou však výsledkem kompromisu. 

Nikomu se zatím nepodařilo v rámci dvou dnů splnit výkony v jednotlivých 

disciplínách tak, jak by toho byli schopni na individuálních závodech, či při tréninku. 

Guido Kratschmer v roce 1980 překonal výkonem 8667 bodů světový rekord  

a nevytvořil si během dvou dnů žádný osobní rekord. Zato Tomáš Dvořák v roce 1999 

si při překonání světového maxima vytvořil osobních rekordů hned pět. 

Ryba (2002) se ve své publikaci zmiňuje i o tréninkovém přístupu, vzhledem 

k aktuálním bodovacím tabulkám. Píše, že bodovací tabulky slouží také k tomu,  

aby se závodník společně s trenérem snažili najít tréninkový přístup, který přinese 

v závodě co možná nejvyšší bodový zisk, s ohledem na vynaložený čas a energii. 

Například padesátibodové zlepšení ve víceboji ve vrhu koulí vyžaduje zlepšení  

o 80 centimetrů. V dálce dělá padesát bodů asi 22 centimetrů. Trenér atleta se tedy musí 

na základě analýzy bodovacích tabulek rozhodnout, zda udržovat výkon v dálce  

na stejné úrovni a snažit se získat více bodů v kouli, či zda najít jinou, vhodnější 

variantu přípravy, která bude mít potenciál na vyšší bodový zisk. 
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2.3  Vícebojařská typologie 

 

Desetibojařská typologie vychází již ze samotných fyzických předpokladů závodníka. 

Z jeho pohybových schopností a dovedností. Nemalou roli hraje i dědičnost  

a tréninková příprava.  

Disciplíny atletického desetiboje lze skupinově rozdělit na: 

- sprinty (110 m překážek, 100 m, 400 m), 

- skoky (skok daleký, skok o tyči, skok vysoký), 

- vrhy (hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem). 

 

Součet bodových hodnot výkonů ve sprintech, skocích, vrzích a jejich porovnání nám 

umožní přesněji vymezit typ závodníka. Z hlediska desetibojařského typu tak dělíme 

závodníky na tyto typy. 

 

Typ všestranný 

Charakteristická je u něj vyrovnanost všech disciplín desetiboje. Bodové součty 

příslušných skupin disciplín se zprůměrují a rozdíl mezi nimi by neměl být větší  

než 100 bodů.  

 

Typ sprinter – skokan 

U tohoto typu závodníka jsou charakteristické větší rozdíly ve výkonech mezi běhy, 

skoky a vrhy. Jeho silné disciplíny jsou běžecko – skokanské. Vrhy a vytrvalostní běh 

patří naopak mezi disciplíny slabé, či podprůměrné. Rozdíly mezi skupinami disciplín 

bývají větší než 100 bodů. 

 

Typ vrhačsko – silový 

Charakteristické je u něj, že vyniká ve vrhačských disciplínách a disciplínách, které jsou 

z větší části závislé na silových schopnostech. Ostatní disciplíny jsou průměrné,  

či podprůměrné. 

 

V minulosti se prosazovali vícebojaři vrhačsko – silového typu. V dnešní době  

by se ale mezi špičkovými desetibojaři již neprosadili. Nejúspěšnější trenér českých 

vícebojařů Zdeněk Váňa vzpomíná, že kdysi spolu s rozvojem silových schopností 
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panoval trend silových atletů, kteří bez problémů vrhali koulí, či házeli diskem  

do obrovských dálek. V běžeckých a sprinterských disciplínách to u nich však nebylo 

zrovna o lehkosti (SKŘIVÁNEK, 2003). 

Dnešní vrcholoví desetibojaři nejsou držitelé nejvýraznějších individuálních výkonů  

ve vrhačských disciplínách a v běhu na 1 500 metrů. Krátký (1996) ve své studii  

o vývoji výkonnosti českého desetiboje upozorňuje, že nejvíce se prosazují desetibojaři 

s mimořádnými výkony ve sprinterských a skokanských disciplinách a velmi dobrými, 

či alespoň průměrnými výsledky ve vrzích a běhu na 1 500 metrů. Ryba (2002) je toho 

názoru, že předpokladem pro výkony světové úrovně jsou rychlost, rychlostní 

vytrvalost, a výbušná síla. Tento předpoklad potvrzuje i již zmíněný trenér  

Zdeněk Váňa: „Jako sprinter jsem vycházel z rychlosti, tu potřebují skokani i vrhači“ 

(FARSKÁ, 2003). Tomáš Dvořák také přiznává, že: „Desetiboj je postaven na sprintu, 

respektive na rychlosti“ (ČERMÁK, 2007). 

 

Novák (2006) ve své diplomové práci došel k závěrům, že při porovnání padesáti 

historicky nejlepších výkonů v desetiboji, se na konečném výsledku vrcholového 

desetibojaře podílejí jednotlivé skupiny disciplín v tomto pořadí: 

- sprinty (110 m překážek, 100 m, 400 m), 

- skoky (skok daleký, skok o tyči, skok vysoký), 

- vrhy (hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem). 

 

Pořadí jednotlivých disciplín, ve kterých získávají špičkoví desetibojaři nejvíce bodů  

je pak následující: skok daleký, 110 m překážek, 100 m, 400 m, skok o tyči, skok 

vysoký, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem a 1 500 m. Samozřejmě u desetibojařů 

nižší bodové výkonnosti se může, a zajisté i bude, pořadí z hlediska nejvíce bodované 

disciplíny měnit. 
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2.4  Pojem biografie 

 

Při objasňování pojmu biografie jsem čerpal zejména z knih Kvalitativní výzkum  

od docenta Hendla (2005) a dále od autorů Ondřeje Horkého a Elišky Tomalové 

v kapitolách publikace Jak zkoumat politiku (DRULÁK, 2008). Tito autoři vysvětlují 

pojem biografie z mnoha různých hledisek a velice důkladně. 

Z hlediska etymologie je slovo biografie řeckého původu a znamená: bios (život)  

a grafein (psát). Biografie se tedy zaměřuje na život člověka, jeho zkušenosti a způsob, 

jak o nich vypovídá. Biografií rozumíme napsanou historii života jedince. Většinou  

se zabývá popisem známe osobnosti (umělce, sportovce, politika aj.). Správná biografie, 

by měla život popisovat nezaujatě. Tedy ani kladně, ani záporně. Na rozdíl  

od autobiografie jde o rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým 

druhým. Biografický výzkum využívá biografický materiál, který je shromažďován 

kontrolovaným způsobem. Zdroje jsou velice různorodé. Řadíme zde různé formy 

rozhovorů, vyprávění a hlavně osobní dokumenty typu: deníky, zápisníky, dopisy  

či sepsanou autobiografii. Můžeme použít i materiál napsaný jiným člověkem, dále také 

novinové články, audio a video materiál o zkoumaném jedinci aj. Je nutné si uvědomit, 

že biografická metoda je kvalitativního charakteru. Nemělo by tedy záležet  

na kvantitativním množství získaných materiálů, nýbrž na jejich hloubce, kvalitě  

a validitě. Biografii můžeme rozdělit na epizodickou, úplnou a komentovanou. 

Epizodická forma se na rozdíl od úplné věnuje pouze konkrétnímu období,  

nebo konkrétním událostem v životě. Komentovaná forma může být jak úplná,  

tak epizodická. Obsahuje však navíc komentáře, vysvětlivky a další informace.  

Samotný výsledek je pak závislý na vzájemné spolupráci mezi výzkumníkem  

a zkoumaným jedincem. 

 

 

2.4.1  Přehled biografických studií a životopisných knih o českých atletech  

 

Knihy o úspěšných atletech byly psány zejména v minulosti. V současné době lze nalézt 

na českém knižním trhu knihy především z jiného odvětví sportu. Knihu  

o Robertu Změlíkovi (olympijském vítězi a mistru světa) jsem v knihkupectvích,  

či knihovnách nenašel žádnou. 
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Během studia jsem narazil na diplomové práce absolventů Univerzity Karlovy  

Jana Volfa z roku 2007, zabývající se biografickou studií sportovní kariéry  

Jana Železného a diplomovou práci Aleny Chocholové z roku 2008, která psala taktéž 

biografickou studii o sportovní kariéře Dany Zátopkové. Svou prací chci na jmenované 

diplomové práce navázat. Jsem si vědom, že rozsahem nemůže být má bakalářská práce 

srovnávána. I přesto však chci připomenout úspěchy olympijského vítěze  

Roberta Změlíka. Zároveň jsem si vědom i toho, že v minulosti byly napsány knihy  

o úspěšných českých atletech, však v porovnání s úspěšnými českými sportovci v jiných 

odvětvích sportu, je tento počet zanedbatelný. Knihy o českých atletech, které byly 

napsány v období od vzniku samostatné České republiky do současnosti,  

zde připomenu. 

V roce 1994 byla vydána kniha o Janu Železném, s příznačným názvem Jan Železný. 

Knihu napsal Pavel Vitouš a vydalo nakladatelství Svoboda v Praze.  

U příležitosti 100letého výročí české atletiky byla vydána v roce 1997 kniha Jana Jirky 

a kolektivu autorů s názvem Sto let královny. Tuto publikaci vydalo v Praze 

nakladatelství Česká atletika a autoři zde popisují sportovní kariéru úspěšných českých 

atletů.  

Další kniha byla vytištěna v roce 2001. Příběh nejlepšího českého desetibojaře  

Tomáše Dvořáka sepsal Petr Kolář. Kniha byla vydána v nakladatelství Formát v Praze 

a nese název Z vrcholu do propadliště a zpět. Taktéž v roce 2001 vyšla v nakladatelství 

Akcent v Třebíči kniha s názvem Emil Zátopek a sport objektivem Emila Fafka  

a jiných. Na knize se podíleli autoři Emil Fafek, Zdeněk Hrabica a Marie Šusterová 

Fafková. 

V roce 2002 vyšla další kniha o Emilu Zátopkovi s názvem Emil Zátopek  olympijská 

legenda. Napsali ji autoři František Macák, Alexandr Žurman a Milan Jirásek. Knihu 

vydalo nakladatelství Olympia v Praze. 

V roce 2004 napsali Jan Jirka a kolektiv autorů knihu Kdo byl kdo v české atletice. 

Kniha vyšla v Praze opět v nakladatelství Olympia. 

Další kniha o českém desetibojaři nese název Zlatý Roman.  Autory jsou Pavel Cmíral, 

Karel Tejkal a Miroslav Barabáš. Knihu vydalo nakladatelství Pavel Cmíral v roce 

2005. 

Druhá kniha o Tomáši Dvořákovi vyšla v roce 2007 v Praze. Kniha nese název  

Tomáš lví srdce. Vydalo ji nakladatelství Imagination of People a autorem  

je Petr Čermák. V roce 2007 vyšla opět kniha o Emilu Zátopkovi,  která nese název 
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Trénoval jsem Emila. Knihu napsal Oldřich Koudelka a vyšla v Lanškrouně 

v nakladatelství TG TISK. Ve stejném roce napsala autobiografickou knihu o svém 

životě olympionička Olga Fikotová Connollyová. Kniha dostala název Kruhy osudu  

a vydalo ji nakladatelstvím Daranus v Řitce. 

Opět Petr Čermák napsal knihu tentokráte o oštěpařce Barboře Špotákové. Kniha nese 

příznačný název Bára Špotáková. Vydána byla v Praze v roce 2009 nakladatelstvím 

Imagination of People. 
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3.  VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Již od začátku bylo mou intencí zachytit sportovní kariéru Roberta Změlíka z širšího 

úhlu pohledu. Nechtěl jsem se zabývat jen analýzou sportovních výkonů. Chtěl jsem  

na jeho kariéru nahlížet z hlediska sociologického. Zaměřit se více na jeho životní 

peripetie, úspěchy, či zdravotní a jiné problémy, které byly součástí jeho kariéry. 

Z těchto důvodů jsem tedy zvolil biografický výzkum, který se ukázal být velice 

vhodnou metodologickou formou, vzhledem k mým záměrům. 

 

 

3.1  Cíle a úkoly práce 

 

3.1.1  Cíle práce 

 

Cílem bakalářské práce je pomocí biografických materiálů a literárních zdrojů 

zachycení a interpretace sportovní kariéry olympijského vítěze Roberta Změlíka 

v letech 1986 – 1998. V rámci biografické studie dojde k podrobnému nastínění celé 

závodní kariéry, včetně všech úspěchů a zdravotních problémů. 

 

 

3.1.2  Úkoly práce 

 

Pro splnění stanoveného cíle bakalářské práce jsem si určil následující úkoly: 

 

1. prostudovat teoretická východiska týkající se desetiboje a halového sedmiboje  

a dále prostudovat principy biografického výzkumu, 

2. připravit dostupné materiály k samotnému prostudování a dále stanovit pracovní 

postup v rámci biografické studie, 

3. provést deskripci významných období v kariéře Roberta Změlíka, 

4. zachytit sportovní kariéru desetibojaře Roberta Změlíka v letech 1986 – 1998, 

5. na základě získaných informací připravit podklady pro realizaci řízeného rozhovoru 

s Robertem Změlíkem, 
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6. popsat sportovní kariéru Roberta Změlíka a získat komentář od samotného 

závodníka, 

7. provést zpracování nashromážděných dat a výsledků a následně vše interpretovat, 

8. na závěr zhodnotit a provést celkové shrnutí. 

 

 

3.2  Formulace výzkumných otázek 

 

Většina z nás má v podvědomí Roberta Změlíka jako olympijského vítěze z Barcelony. 

Někteří možná vědí, že je i mistr světa v halovém sedmiboji. Jaké ale měly tyto 

sportovní úspěchy vliv na průběh jeho sportovní kariéry? Proč Robert Změlík ukončil 

svou vícebojařskou kariéru už v 28 letech? Na tyto a další otázky budu hledat  

ve své bakalářské práci odpovědi a pokusím se nacházet i určité souvislosti mezi nimi. 

Vzhledem k charakteru práce, která má mít podobu kvalitativního výzkumu ve formě 

biografické studie, jsem tedy stanovil následující výzkumné otázky. 

 

1. Jaké důvody vedly Roberta Změlíka k tomu, že si vybral atletiku a dal přednost 

právě desetiboji? 

 

2. Jaký vliv mělo vítězství na OH v Barceloně roku 1992 na jeho další sportovní 

kariéru? 

 

3. Jaký vliv mělo vítězství halového MS v Paříži roku 1997 na další průběh sportovní 

kariéry? 

 

4. Jaké důvody vedly Roberta Změlíka v roce 1998 k ukončení sportovní kariéry? 
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3.3  Charakteristika sledovaného jedince 

 

Robert Změlík se narodil 18. 4. 1969 v Ivani. Je český atlet, vícebojař. Patří mezi 

významné osobnosti českého i světového sportu konce 20. století.  Mezi jeho největší 

sportovní úspěchy patří vítězství v desetiboji na OH v Barceloně (1992), vítězství 

z pařížského halového MS v sedmiboji (1997) a druhá místa v desetiboji z juniorského 

MS (1988) a sedmiboji z halového ME v Janově (1992). Stal se také mnohonásobným 

mistrem České republiky nejen v desetiboji a halovém sedmiboji, ale také v dálce  

a na krátkých překážkách. Za svou kariéru čtyřikrát vylepšil československý rekord 

v desetiboji 8297 bodů (1991) – 8627 bodů (1992). Československý, potažmo český 

rekord v halovém sedmiboji vylepšil dvakrát. Na 6118 bodů (1992) a 6228 bodů (1997). 

V současné době se věnuje podnikání. Je majitelem společnosti vyrábějící a distribuující 

přírodní doplňky stravy STARLIFE a sázkové kanceláře STARTIP. Spolu  

s Romanem Šebrlem je také jedním ze znovuzakladatelů pohybové soutěže  

pro školní mládež, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 

 

 

3.4  Metodika práce 

 

Nejprve bylo nutné pokusit si celou práci představit a z hlediska výsledkové části určit, 

co by mohlo být a naopak nemuselo být přínosné a originální. Aby bylo možné pohlížet 

na tuto bakalářskou práci jako na hodnotnou, měla by se alespoň z části zabývat něčím 

novým, co doposud nebylo publikováno. Nebo hledat odpovědi na otázky, které nebyly 

doposud zcela jasně vyřčeny. Jelikož se na našem knižním trhu, ani mezi závěrečnými 

pracemi nenachází žádné materiály popisující život, či sportovní kariéru  

Roberta Změlíka, předpoklad výše byl splněn. 

Pro vlastní výzkumné řešení byla vybrána kvalitativní metoda biografického výzkumu, 

jako jednoho z druhů případové studie. Dle Hendla (2005) biografií rozumíme napsanou 

historii života jedince.  

První krok znamenal volbu výzkumných otázek, na které budu hledat v této práci 

odpovědi. Pro vlastní výzkum byla zvolena epizodická forma biografie, která se věnuje 

pouze určítému období, či událostem v životě zkoumaného. Znamená to tedy,  

že popisuji pouze určitou část života. V mém případě jsem se zaměřil na vícebojařskou 
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sportovní kariéru atleta Roberta Změlíka od roku 1986 – 1998. Avšak tomuto 

předcházelo sledování a popis vývojových období, které podle mě měly podstatný vliv  

na úspěšnou sportovní kariéru zmíněného jedince. 

Při sběru dat a volbě metod kvalitativního výzkumu jsem záměrně vybral metodu textů 

a dokumentů, metodu zvukových a obrazových záznamů a interview. Výběr jsem učinil 

jednak proto, že jmenované zdroje dat byly k dispozici a dále proto, že tyto zdroje dat 

mi mohou pomoci odpovědět na určené výzkumné otázky. Biografická data jsem čerpal 

z literárních publikací. V knihách toho o zmíněném sportovci doposud nebylo mnoho 

napsáno. Proto jsem dále využil data z novinových článků a různých seriálových 

publikací. Vyhledával jsem také v encyklopediích a využil i internetové zdroje. 

K dispozici jsem měl i audiozáznam interview a videozáznam o životě zkoumaného. 

Nespornou výhodou těchto dvou materiálů byla zajisté jejich autentičnost  

a nezkreslenost. Dalším zdrojem dat mi byl mnou uskutečněný neformální rozhovor 

s Milanem Čečmanem, jedním z prvních trenérů Roberta Změlíka. Přínosem by zajisté 

bylo i interview s Robertem Změlíkem, který by mohl s odstupem času zhodnotit svoji 

kariéru. Z důvodů jeho časového vytížení jsem se musel spokojit alespoň s e-mailovou 

korespondencí. 

Jelikož nebyla veškerá data textové povahy, musel jsem z hlediska zpracování dat 

přistoupit k transkripci audio a video materiálů. Zvolil jsem metodu doslovné 

transkripce. Aby nedošlo ke zkreslení informací, transkribovanou podobu dat jsem 

několikrát s časovým odstupem porovnal s původním záznamem. Součástí zpracování 

dat bylo i editorování, ve kterém se jednalo zejména o doplňování dalších dat, 

poznámek a jiných relevantních informací s cílem zvýšit plynulost a srozumitelnost 

textu. 

Závěrečná analýza kvalitativních dat byla rozdělena na dvě části. V první části jsem 

zvolil deskriptivní přístup. Zaměřil jsem se zde na popis života a sportovní kariéry 

Roberta Změlíka od jeho narození až po rok 1998. Touto části jsem vytvořil jakousi 

základní bázi, k níž jsem se zpětně při interpretaci vztahoval. 

Druhá část byla tvořena zejména výsledky z absolvovaných desetibojů a halových 

sedmibojů. Sestavil jsem ji pomocí přehledových grafů a tabulek, které jsem následně 

doplnil krátkým komentářem. Data jsem zobrazil pomocí histogramů. Data v tabulkách 

individuální výkonnosti jsem pro přehlednost zvýraznil barevně. Zeleně, pokud  

se jednalo o překonání osobního vícebojařského rekordu. Červenou barvou v případě,  

že byl výkon horší, než je vícebojařské maximum. Bílá barva pak značí vyrovnaný 
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osobní rekord. Výkony s nedovolenou podporou větru byly pro větší objektivnost také 

vyznačeny. Při tvorbě komentářů bylo vždy přihlíženo jak k prezentovaným grafům  

a tabulkám, tak k deskriptivní části. 
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 4.  VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUZE 

 

Výsledková část byla záměrně rozdělena na dvě části. V části první popisuji život  

a sportovní kariéru Roberta Změlíka od jeho narození až po rok 1998, kdy svoji 

profesionální závodní kariéru ukončil. V části druhé jsem se zaměřil na výsledky  

ze všech absolvovaných desetibojů a halových sedmibojů, které jsem popsal, graficky 

vyobrazil a doplnil k nim krátký komentář. Díky tomuto komentáři tak došlo ke spojení 

výsledkové části s diskuzí. 

 

 

4.1  Deskripce sportovní kariéry Roberta Změlíka 

 

Tuto část jsem pro přehlednost rozdělil na čtyři podčásti. V rozdělení mi pomohly 

mezníky, které sehrály důležitou roli ve sportovní kariéře Roberta Změlíka. Prvním 

mezníkem byl zisk medaile z juniorského mistrovství světa v Sudbury. Dále to bylo 

vítězství na olympijských hrách v Barceloně. Posledním mezníkem mi pro rozčlenění 

posloužilo vítězství z halového mistrovství světa v Paříži. Veškerý text v této kapitole  

je výsledkem sběru, zpracování a analýzy dostupných biografických dat, popisujících 

životní a sportovní kariéru desetibojaře Roberta Změlíka. 

 

 

4.1.1  Počátky sportovní kariéry Roberta Změlíka 

 

Začněme tedy od úplného začátku. Robert Změlík se narodil 18. dubna 1969 v Ivani, 

jako nejmladší ze třech dětí rodičům Jarmile a Josefu Změlíkovým. 

Robert se v dětství věnoval mnoha sportům. Od roku 1973 hrával přes léto fotbal  

za místní klub Sokol Ivaň. Přes zimu se věnoval basketbalu, kde zastával post pivota. 

Základní školu navštěvoval v sousední vesnici, v Klenovicích na Hané. Tam si jeho 

sportovního talentu všímá místní tělocvikář Jan Kopečný. Jan Kopečný dokázal  

pro sport nadchnout všechny kluky i holky ze školy. Bylo to především při tehdejší 

masové socialistické soutěži Odznaku zdatnosti. Škola v Klenovicích na Hané tak za 

dob Jana Kopečného byla vyhlášená a patřila k postrachům všech škol, i sportovních, 

v celé tehdejší Československé republice.  

33 
 



Mezi prvotní výkony začínajícího desetiletého atleta patří např. skok daleký  

456 centimetrů, 300 metrů uběhnutých za 55, 1 sec. Ve dvanácti letech pak hodil 

kriketovým míčkem do vzdálenosti 57, 86 metrů. Tyto výkony ale nebyly jen pouhou 

známkou talentu, nýbrž jak několikráte tvrdil sám Robert Změlík, byly spíše výsledkem 

pracovitosti, chtění vítězit a obrovské vůle udělat maximum pro to, co chtěl dokázat. 

Vždyť jako jedenáctiletý kluk si doma na zahradě postavil doskočiště pro skok vysoký, 

na které padly veškeré matrace z domova. 125 centimetrů, které ze začátku skákal,  

se mu zdálo být málo. Obětoval pro to tedy jedny celé prázdniny a naskákal tam kolem 

šedesáti skoků každý den. No a rázem z toho bylo zlepšení na 168 centimetrů. Takto 

cílevědomý byl Robert. Aby mohl trénovat skok daleký, zrušil na zahradě záhon 

brambor, natáhl gumový pás a připevnil provizorní prkno pro odraz a skákal tam  

od rána do večera. Na záhradě si vytvořil také sektor pro vrh koulí. Pro hod oštěpem 

byla zahrada malá. Robert však neváhal a trénoval jej na přilehlém poli. I starty mohl 

díky vyrobeným dřevěným blokům mladý Robert trénovat. Chvíli přemýšlel  

i o „sektoru“ pro skok o tyči, ale díky respektu z této náročné disciplíny z toho sešlo. 

Starší bratr Vilém byl podobné povahy, a i on si na zahradě vytvořil svou vlastní 

posilovnu. Za takovéto domácí zázemí pro trénink by se ani v dnešní době nemusel 

nikdo stydět. Mohlo by se zdát, že Robert zde mohl trénovat celý den, ale nebylo tomu 

tak. Již v mládí ho totiž jeho otec vedl k vlastnostem, jako je trpělivost a smysl pro 

povinnost. Každý týden si musel kreslit týdenní plány na jednotlivé dny, kde si přesně 

zaznamenával, v kolik hodin bude vstávat, kdy se bude vracet ze školy a kdy a s čím 

bude přes den pomáhat rodičům. Značil si také místo a čas, kde bude trávit své volno. 

Otec si po té vždy jeho plán prohlédl, zkontroloval a poupravil. Vždy tak dobře věděl, 

kde se Robert nachází a co právě dělá. Automaticky se tedy musel i dobře učit,  

aby se mu nesmršťovala kolonka volna a nezvětšovala kolonka samostudia. Nebylo 

výjimkou, že mladý Robert vstával už po páté hodině ranní, jen proto, aby toho za den 

více stihl. Co se týká kolektivních sportů, Robertovi vadilo, že jeho spoluhráči nedávají 

do hry tolik nasazení, jako dává on. Pár kluků proto ze hřiště do slova vyhodil a řekl 

jim, že bude hrát raději se soupeřem než s flákači.  

V osmé třídě základní školy se rozhoduje zkusit sport čistě individuální. O prázdninách 

se vydává na atletický stadion do Prostějova. V místním Atletickém klubu TJ Železárny 

Prostějov se ho ujímají trenéři Miroslav Zikmund a Milan Čečman. Miroslav Zikmund 

neboli „stréc Zikmund“, jak je všemi nazýván, byl vícebojař a všestranný atlet.  

Učí mladého Roberta zejména základům vrhačských disciplín. Milan Čečman, 
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několikanásobný československý rekordman, který jako první v naší zemi zaběhl  

110 metrů překážek pod čtrnáct vteřin, dává Robertovi základy ve sprinterských 

disciplínách. Učí ho i techniku překážek, skoku do dálky, skoku do výšky a ukazuje mu 

cestu, jakou se má ubírat profesionální sportovec. Ve čtrnácti letech skáče pod 

Čečmanovým vedením na závodech v Prostějově do dálky 692 centimetrů. Tímto 

výkonem se poprvé zapisuje do historických tabulek, jako nový držitel 

československého rekordu v žákovské kategorii. Tohoto výkonu si dodnes Robert velice 

cení i proto, že jeho sportovní vzor, světový rekordman ve skoku do dálky Carl Lewis, 

ve stejném věku skočil o šest centimetrů méně. Robert tímto výkonem dodnes drží  

i neoficiální světový rekord čtrnáctiletých. Zdálo by se tedy, že výběr budoucí 

disciplíny je jasný. Avšak Robertovy sny se ubírají jiným směrem. Sní o tom, že jednou 

bude trojnásobným vítězem olympijských her a to hned ve třech disciplínách.  

Odznak zdatnosti, pro který ho učitel tělesné výchovy Jan Kopečný na Základní škole 

v Klenovicích na Hané nadchl, zahrada v Ivani, předělaná takřka na tréninkový atletický 

stadion a jeho sny, ho směřují právě k atletickému desetiboji. Mezi jeho další atletické 

vzory patří dodnes již zmíněný Carl Lewis, Emil Zátopek, Jan Železný, či americká 

sprinterka Wilma Rudolph.  

Po dokončení základní školy přechází Robert do Ostravy. Nastupuje na Střední odborné 

učiliště ve Vítkovicích a učí se zde mechanikem automatizační techniky. Na výběr 

školy měl zásadní vliv jeho otec, který si vždy přál mít ze svého syna elektrotechnika. 

Studium nedělá Robertovi problém. Už na základní škole prospíval vždy 

s vyznamenáním a učiliště ve Vítkovicích nebylo výjimkou. Ve Vítkovicích začíná 

spolupracovat s trenérem Rudolfem Chovancem. Spolupráce trvala od roku 1984  

do roku 1992. Ačkoli není Rudolf Chovanec profesionální trenér a na tréninky dochází 

až po svém zaměstnání, je to právě on, kdo dává mladému Robertovi základy 

k vrcholovým výkonům a začíná se s ním systematicky věnovat desetibojařskému 

tréninku. Učí ho mít radost z trénování a ze závodění. Chce, aby Robert závodil vždy  

od srdce. Pod Chovancovým vedením se zapisuje již v dorosteneckém věku desetkrát  

do listin československých rekordmanů jak v hale, tak na otevřeném hřišti. V roce 1986 

se nominuje ziskem 7026 bodů na juniorské mistrovství světa konané v Athénách. 

Vylepšeným osobním rekordem 7108 bodů si z Řecka odváží 10. místo. Oba tyto 

výkony znamenaly zároveň i vylepšení československého rekordu v dorostenecké 

kategorii. 

V roce 1987 jako čerstvě sedmnáctiletý vícebojař se účastní poprvé slavného 
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vícebojařského mítinku v Götzisu. Zde po vylepšení osobního rekordu na 7241 bodů 

obsazuje 25. místo. V červenci se poprvé v kariéře účastní finále Evropského poháru  

skupiny B v Arles, a opět si vylepšuje osobní rekord na 7329 bodů.  Umisťuje se na 20. 

místě. Na juniorském mistrovství Evropy, při skoku o tyči, doplatil Robert na svoji 

mladickou nezkušenost. Před skokem se pořádně nesoustředil, zapomněl na vanoucí 

protivítr, nezvládl skok po technické stránce a po pádu do tyčkařského „šuplíku“  

si poranil záda a kotník. Po dobře rozjetém víceboji, kde po sedmé disciplíně byť jako 

nejmladší závodník vévodil desetibojařskému poli, skončil místo na stupních vítězů, 

v nemocnici.  

Prvním desetibojem sezóny 1988 v Lipsku si Robert opět vylepšuje své osobní 

maximum na 7488 bodů a závod vyhrává. Tímto výkonem se tak nominuje na juniorské 

mistrovství světa v Sudbury. 

 

 

4.1.2  Období od zisku první medaile z vrcholové akce 1988 po OH v Barceloně 

1992 

 

V roce 1988 na juniorském mistrovství světa v Sudbury si vylepšuje své osobní 

maximum na 7659 bodů a získává svou první medaili z vrcholové akce, která má 

stříbrnou barvu. Nominačním výkonem i výkonem ze světového šampionátu opět 

přepisuje československé juniorské tabulky. Robertovy výkony jsou oceněny  

i atletickými odborníky, když v tomto roce vyhrává anketu Atlet roku v kategorii junior. 

V roce 1989 se dostává poprvé věkem do mužské kategorie. V sezóně absolvuje čtyři 

desetiboje a ve třech případech si vylepší osobní rekord až na 7847 bodů.  

Na podzim nastupuje na Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde začíná studovat obor 

silnoproudá elektrotechnika. Po třech semestrech však se školou končí a dává přednost 

už jen atletice a přípravě na nadcházející mistrovství Evropy. Bohužel přicházejí i první 

větší zranění. Přesně v den revoluce, 17. listopadu 1989, Robert v posilovně upadá 

s činkou na zádech přímo na obličej. Dvojitá fraktura čelisti, sedm vyražených zubů, 

roztržený ret a obočí mu znemožňují na nějakou dobu se plně věnovat tréninku.  

Nebyl by to ale Robert, kdyby už po čtyřech dnech v nemocnici nezačal znovu lehce 

trénovat a posilovat.  

Díky své obrovské vůli a chuti vítězit se přes toto zranění rychle přenáší a hned  

na prvním desetiboji sezóny 1990 si vytváří nový osobní rekord 7989 bodů. Jen těsně  
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mu uniká osmitisícová hranice. Na mistrovství Evropy ve Splitu tuto hranici překonává 

a vylepšeným osobním rekordem 8249 bodů získává 4. místo. Na závěr sezóny 

absolvuje první hodinový desetiboj v kariéře, který se mu velice líbí a předznamenává 

jeho budoucí aktivity. Získal při něm 7490 bodů a obsadil 4. příčku. 

V předolympijském roce 1991 absolvuje pět desetibojů. Poslední desetiboj sezóny 

nedokončuje. Na soustředění v Maďarsku se poprvé seznamuje s Andreou Sollárovou – 

slovenskou atletkou a svoji budoucí manželkou. V tomto roce také vylepšuje třikrát 

seniorský československý rekord. Nejprve překonává dosavadní rekord  

Věroslava Valenty o 8 bodů, když vyhrává v Brescii výkonem 8297 bodů. Na mítinku 

v Götzisu získává 2. místo, když po výkonu 8349 bodů opět vylepšuje národní 

maximum. Třetí a poslední vylepšení národního maxima v tomto roce přichází  

na mistrovství světa v Tokiu. Tam mu po výkonu 8379 bodů uniká bronzová medaile  

o pouhých 15 bodů. Na podzim odchází Robert spolu se svým trenérem  

Rudolfem Chovancem hledat lepší podmínky pro přípravu do pražského klubu TJ Dukla 

Praha. Devět měsíců mu dělá tréninkového parťáka, zatím nezkušený mladík ze Zlína, 

Tomáš Dvořák. 

Olympijskou sezónu zahajuje stříbrnou medailí z halového mistrovství Evropy 

v Janově, kde výkonem 6118 bodů vylepšuje československé maximum, tentokrát 

v halovém sedmiboji. V sezóně absolvuje pět desetibojů, z toho jeden hodinový  

na závěr sezóny. Mítink v Götzisu vyhrává a vylepšuje počtvrté československý rekord 

v desetiboji na 8627 bodů. Tento bodový zisk již nikdy ve své kariéře nepřekoná.  

Těsně před olympiádou opouští trenéra Chovance a dává přednost koncipování  

si vlastních tréninků a spolupráci s trenéry specialisty - Imrichem Bugárem,  

Rudolfem Brabcem, Boleslavem Paterou a Ludvíkem Svobodou. Eduard Vozár  

a Josef Jindra zastávají roli manažerů. 

 

 

4.1.3  Období od vítězství OH v Barceloně 1992  po halové MS v Paříži 1997 

 

Na olympijské hry neodjíždí Robert zcela zdráv. Problémy s kotníkem, které ho trápí  

již od roku 1986, se stále stupňují. Tři měsíce před hrami si Robert zpřetrhal vazy 

v lokti a z oštěpu má tak velké obavy. I přesto do Barcelony odjíždí s druhým nejlepším 

výkonem roku. Nutno podotknout, že na startu v Barceloně chyběli jen Dan O’Brian  

a Christian Schenk. Dan O’Brian neuspěl při kvalifikaci amerických atletů,  
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když neskočil základní výšku ve skoku o tyči. Není moc známo, že O’Brian dostal ještě 

jednu šanci kvalifikovat se. Na desetiboji ve Švédsku, ale neskočil základ tentokrát  

ve skoku do výšky. Christianu Schenkovi znemožnilo startovat zranění lokte.  

Robert Změlík olympijský závod vyhrává o téměř 200 bodů před druhým Antoniem 

Peňalverem. Výkonem 8611 bodů zaostává jen 16 bodů za svým maximem z Götzisu. 

Robert si již v dětství představoval celý olympijský desetibojařský závod, jednu 

disciplínu po druhé. Dodnes si rád v představách vytváří vše, čeho chce v životě 

dosáhnout. I meditace patří k součásti jeho tréninkové přípravy. A právě ony představy 

pocitu, jak bude jednou vcházet na stadion jako olympijský vítěz, jak si to bude užívat, 

jaký to bude nezapomenutelný okamžik a jak bude při hymně brečet, nenaplnily zcela 

jeho očekávání. Sám po letech přiznal, že samotný pocit, když stál na stupních vítězů, 

nebyl tak úžasný, jak si ho ve své mysli vysnil. A právě proto, by také nikdy nevyměnil 

těch deset let snění a krásných představ, za ten pouhý jeden okamžik na stupních vítězů. 

Robertova vlastnost je, že není nikdy zcela spokojen.  Díky tomu, tak vlastně nikdy 

v životě nemůže dosáhnout sportovního vrcholu. Tato vlastnost pro něj znamená velký 

stimul, který ho žene dál a dál a motivuje ho k dalším a lepším výkonům. Úvahy o tom, 

že by si dal Robert po olympijském vítězství pár dní volna, tedy nepřichází vůbec 

v úvahu. Ještě ten večer po zisku olympijské medaile analyzuje Robert na hotelovém 

pokoji videozáznamy ze závodu a spřádá myšlenky, které vedou ke světovému rekordu. 

Vždyť na rekord Daley Thompsona mu od Götzisu schází už jen 220 bodů. Za necelý 

měsíc po olympiádě odjíždí na mítink do francouzské Talence, kde se utkává 

s odpočatým Danem O’Brianem. Američan zde vytváří nový světový rekord.  

Robert zaostává o 547 bodů a ziskem 8344 bodů obsazuje 2. místo. Sám O’Brian  

si však velice cení, že se Změlík mítinku zúčastnil. Nový světový rekordman přiznává, 

že kdyby on v Barceloně vyhrál, leží teď někde na pláži, užívá si volna a na závody  

by ani v duchu nepomyslel. Sezónu Robert zakončuje na hodinovém desetiboji 

v Ostravě. Na Vopet Cupu se podílí velkou měrou i po stránce organizační.  

Čerstvý olympijský vítěz, zde na sebe dokázal strhnout obrovskou pozornost.  

Do Ostravy přilákal na české poměry neuvěřitelné množství fanoušků a 17tisícová 

divácká kulisa ho dohnala k neoficiálnímu světovému rekordu této disciplíny.  

Výkon 7897 bodů nedokázal kromě Roberta doposud nikdo za 60 minut překonat.  

Jeho výkony v tomto roce ocenila i široká veřejnost, když získal ocenění český  

Atlet roku 1992 a uspěl i mezi ostatními sportovci Československé republiky vítězstvím 

v anketě Sportovec roku 1992. Bohužel sláva sebou nese i jistá úskalí. Robert se po 
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olympiádě stává ikonou českého i světového sportu. Každý s ním chce realizovat 

rozhovor. Každý se s ním chce vyfotit, získat podpis, nebo ho alespoň vidět. Robert si je 

dobře vědom, že tyhle aktivity mu berou potřebnou energii a narušují klid,  

který v tréninkové přípravě potřebuje. I přesto nechce své fanoušky zklamat a účastní  

se mnoha autogramiád a besed a poskytuje množství rozhovorů. 

V sezóně 1993 začínají bolesti kotníku gradovat. Tento rok Robert absolvuje své první 

halové mistrovství světa v Torontu. Kvůli problémům s kotníkem ale po skoku vysokém 

ze závodu odstupuje. Desetibojařskou sezónu zahajuje na mítinku v Götzisu, na kterém 

obsazuje výkonem 8188 bodů 5. místo. Na mistrovství světa do Stuttgartu odjíždí  

po zisku olympijské medaile jako jeden z favoritů. Po skoku vysokém ale opět kvůli 

problémům s kotníkem musí závod vzdát. Tímto dnem tak pro něj atletická sezóna  

a závodění na delší dobu končí. Žádný z českých lékařů bohužel nedokázal po celé roky 

problémů s kotníkem určit přesnou diagnózu a příčinu bolesti. Až tomografické 

vyšetření v tomto roce ukazuje, že pod chrupavkou holenní kosti, má Robert prázdný 

prostor velikosti hrášku. Lékaři se rozhodují tento prázdný prostor vyplnit částečně 

speciální hmotnou a částečně jeho vlastní kostí. 6. září 1993 tak podstupuje náročnou 

operaci pravého kotníku, která se skládá ze třech dílčích částí. V nemocnici Robert 

nezahálí a čas na lůžku si krátí analýzou svých závodních videozáznamů  

a psychologickou přípravou. Bohužel operace nedopadla dle představ. Kotník stále 

bolel a hlavně se snížila pohyblivost o celých 15%. Těžko se tak po operaci Robert 

vracel ke svým osobním rekordům v běžeckých a hlavně skokanských disciplínách. 

Robert s odstupem času přiznal, že tato operace byla největší chybou jeho sportovní 

kariéry. 

V sezóně 1994 po operaci rehabilituje a dává přednost tréninkové přípravě  

na následující rok. Jelikož v tomto roce vůbec nezávodil, užší atletická veřejnost  

ho pomalu jako reprezentanta odepisuje. Robert se ale nevzdává. 

Sezónu 1995 začíná netradičním dvouhodinovým desetibojem v Praze. Za 120 minut 

nasbírá 7741 bodů a obsazuje 2. místo. Poráží ho jen Tomáš Dvořák. V tomto roce 

absolvuje ještě dva hodinové desetiboje. V žádném ale už nepřekoná hranici 7000 bodů. 

Dlouho očekávaný desetibojařský comeback přichází na tradičním mítinku v Götzisu. 

Tam se dostává poprvé od zranění přes 8000 bodů a výkonem 8018 bodů obsazuje  

13. místo. Dle Robertových slov, to byl pro něj takový „nulový desetiboj“,  

kterým si vytvořil základ, ze kterého se může už jen zlepšovat. Srovnávat se s výkony 

ještě před operací, by pro něho bylo prý deprimující. Zlepšení v této sezóně  

39 
 



ale už nepřichází. Výkon 7963 bodů z mistrovství Evropy v Göteborgu ho řadí  

až na 14. místo. Opět v listopadu, tentokrát ale 11. listopadu 1995 hraje čerstvě 

uzdravený Robert v Karlových Varech tenis. Při dobíhání míčku nešťastně přepadá  

přes síť a zpřetrhává si vazy v pravém rameni. Operován je ještě týž den v Praze. 

Mnoho atletických „odborníků“ ho po tomto zranění jako reprezentanta už nadobro 

odepsalo. Ani čeští lékaři si netroufli Robertovo rameno léčit a předjímali,  

že s desetibojem nadobro skončil. S těmito slovy se cílevědomý Robert nehodlal smířit, 

a tak odjíždí s Andreou ke svému strýci do USA, kde podstupuje další léčbu.  

Američtí lékaři ho v San Diegu dávají s neuvěřitelnou rychlostí do pořádku.  

26. prosince 1995 mu vytahují z ramene dráty a dva dny po té začíná Robert lehce 

posilovat.  

V roce 1996 se vrací ke stejnému způsobu tréninkové přípravy, jakou zastával i v roce 

1992 před olympijskou Barcelonou. Věnuje se tréninku dynamických disciplín. 

Zejména překážkám, dálce, výšce a skoku o tyči. Tedy disciplínám, které mu jdou 

nejvíce. Naopak disciplíny, v kterých nevyniká, nechává takříkajíc stranou.  

V tomto roce se na Roberta také poprvé obrací majitel společnosti NEWAYS  

Tom Mower, s nabídkou svých produktů. Tyto potravinové doplňky neboli „čínská 

medicína“, Roberta svou efektivitou a filosofií učarovaly. Po necelém měsíci Robert 

rozpoznává na svém těle pozitivní vliv těchto produktů a tímto okamžikem začíná první 

spolupráce Roberta Změlíka se společností NEWAYS.  

Na svoji druhou olympiádu odjíždí Robert s výkonem 8232 bodů. Nepatří mezi největší 

favority, ale dle posledních tréninků se zdá být ve skvělé formě a chce bojovat  

o medailové umístění. Na olympijských hrách v Atlantě Roberta sužují problémy  

se zuby. Tyto nepříjemnosti se snaží řešit prášky na utlumení bolesti. Samotný závod  

je tak poznamenán těmito komplikacemi. Výkon 8422 bodů, jenž by stačil před čtyřmi 

lety na olympijských hrách v Barceloně na zlatou medaili, ani dva vylepšené osobní 

rekordy v tyči a oštěpu, nestačily na medailové umístění. Robert, ač velice nerad a plný 

zklamání, se tak musel spokojit s konečným 7. místem. Přichází také o český rekord, 

který mu v Atlantě „sebral“ Tomáš Dvořák po výkonu 8664 bodů. Sezónu zakončuje  

3. místem na mítinku v Talence a o 3 body lepším výkonem než na OH v Atlantě.  

Pár dni po té smutek z nevydařené sezóny přechází. V Bratislavě si po pětileté známosti 

bere svoji snoubenku Andreu Sollárovou. 
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4.1.4  Období od zisku titulu mistra světa z Paříže 1997 po ukončení sportovní 

kariéry 1998 

 

O tom, že byl Robert na Atlantu dobře připraven, svědčí i výkony z pařížského 

halového mistrovství světa v roce 1997. Osobní rekord na překážkách, druhý nejlepší 

výkon v tyči, další povedené výkony v kouli, výšce a závěrečný kilometr běžený silou 

vůle znamenal vítězství o pouhých 15 bodů před Erki Noolem. Robert Změlík  

se tak stává halovým mistrem světa v novém českém rekordu a nejlepším světovém 

výkonu roku 6228 bodů. Medaile pro něj znamená velkou odměnu po letech smůly  

a opět se utvrzuje v tom, že člověk dokáže vše, když v to věří a je ochoten tomu něco 

obětovat. Robert v tomto roce získává i podruhé v kariéře titul český Atlet roku 1997. 

Desetibojařskou sezónu v tomto roce začíná ve Španělsku. V Alhama de Murcii 

obsazuje po výkonu 8239 bodů 2. místo. Desetiboj v Praze nedokončuje. Ve finále 

Evropského poháru skupiny A v Tallinnu končí na 6. místě po výkonu 7922 bodů.  

Na mistrovství světa v Athénách při 110 metrů překážek za pátou překážkou upadá. 

Nastupuje ještě na hod diskem, kde si vytváří osobní rekord, ale po té ze soutěže 

odstupuje. Tímto desetibojem, mimochodem na stejném místě, kde v roce 1986  

při juniorském mistrovství světa započal svoji vrcholovou závodní kariéru,  

se s vrcholovým desetibojem po 11 letech nadobro loučí. Smutek z neúspěchu opět 

netrvá dlouho. Ve stejném měsíci se stává Robert poprvé otcem, když jeho žena Andrea 

přivádí na svět syna Dominika. 

V  sezóně 1998 Robert ještě absolvuje halový sedmiboj při mistrovství České republiky 

v Praze. Opět však na překážkách upadá a definitivně tak ukončuje svoji vícebojařskou 

kariéru.  

Poslední měsíce byly pro Roberta velice chaotické. Vstával v 5 hodin ráno a domů 

přicházel hodinu před půlnocí, někdy i později. To vše jen proto, aby se mu podařilo 

rozjet své nové podnikání. Tedy rozšířit pole působnosti společnosti NEWAYS,  

která pracuje na bázi síťového marketingu. Úřaduje v kanceláři, shání různá potvrzení, 

rozmlouvá, zasvěcuje, jedná se sponzory, vyřizuje poštu a telefonáty. Jen tak tak,  

že si najde chvíli čas na trénink. Někdy se mu to ale kvůli pracovnímu vytížení vůbec 

nezadaří. Svoje podnikání Robert přirovnává k desetibojařskému tréninku. Stejně jako 

desetiboj se mu práce zdála být nejprve těžká a obtížná, ale zvykl si na ni. Teď ho baví  

a hlavně naplňuje. Robert později přiznal, že v této době „seděl na dvou židlích“ a jako 

člověk, který dává do všeho maximum, nevěděl, zda se nadále věnovat desetiboji,  
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či hledat náplň svého života už jen v podnikání. 6. srpen 1997 byl ten den, který 

rozhodl. Po zakopnutí a pádu na páté překážce se Robert postavil, podíval se do nebe  

a v duchu si řekl: „Děkuji, že si to rozhodnutí udělal za mě“. 

 

 

4.2  Hodnocení desetibojařské kariéry Roberta Změlíka 

 

Desetibojařskou kariéru Roberta Změlíka jsem začal mapovat záměrně od roku 1986. 

V tomto roce se totiž poprvé nominoval na svou první velkou akci – juniorské 

mistrovství světa v Athénách a započal tak svoji vrcholovou desetibojařskou kariéru. 

Mezi nejvýznamnější úspěchy patří vítězství na olympijských hrách v Barceloně v roce 

1992. Svoji desetibojařskou kariéru ukončil opět v Athénách při mistrovství světa v roce 

1997. Za toto období absolvoval celkem 40 desetibojů, z toho jich nedokončil 7.  

Nad hranici 8000 bodů se dostal 15×. Poprvé v 21 letech. Zajímavostí je, že ani 

jednou na území České republiky. Nejlepší postavení ve světovém žebříčku desetibojařů 

zaznamenal v roce 1992. Osobní rekord 8627 bodů ho zařadil na 3. místo. 
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4.2.1  Přehled všech absolvovaných desetibojů v letech 1986 – 1997 

 

Graf 1 

Přehled absolvovaných desetibojů v letech 1986 – 1997 s bodovým ziskem 

 

 

Krátký komentář: 

Vzestupnou výkonnostní tendenci Robert Změlíka lze pozorovat do roku 1992.  

V tomto roce vyhrál olympijské hry a překonával národní rekordy. V roce 1993 

podstoupil operaci pravého kotníku, která nepřinesla velké zlepšení. Celou sezónu 1994 

tak po operaci vynechal. V roce 1995 absolvoval další operaci, tentokrát pravého 

ramene. Po těchto operacích se dokázal ještě dobře připravit na sezónu 1996,  

avšak opět zdravotní problémy, tentokrát se zuby, mu nedovolily v závodech svou 

formu prodat. V roce 1997 desetibojařskou kariéru ukončil. 
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Rok 1986 

 

Graf 2 

Desetiboje v roce 1986 s bodovým ziskem 

 

Max.: 7108 bodů 

Min.: 7026 bodů 

Rozdíl: 82 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 313. (7108 b.) 

 

Tabulka 6 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1986 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

8. červen 11.11 7.44 12.43 1.86 51.26 15.31 36.42 3.70 51.42 4:44.61 7026 

17. červenec 11.05 7.22 12.15 1.94 50.19 15.16 36.48 3.70 50.66 4:42.46 7108 

 

Krátký komentář: 

Prvním vícebojem v sezóně Robert vytvořil nový dorostenecký československý rekord 

7026 bodů a nominoval se na juniorské MS konané v Athénách. Na juniorském MS 

obsadil 10. místo a přepsal svůj osobní a znovu i dorostenecký národní rekord  

na 7108 bodů. V tomto roce absolvoval pouze dva desetiboje. Při druhém desetiboji  

si v šesti disciplínách vytvořil osobní rekord, v tyči rekord vyrovnal. I přesto skok o tyči 

patří k nejméně bodované a podprůměrné disciplíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 



Rok 1987 

 

Graf 3 

Desetiboje v roce 1987 s bodovým ziskem 

 

Max.: 7329 bodů 

Min.: 7241 bodů 

Rozdíl: 88 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 217. (7329 b.) 

 

Tabulka 7 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1987 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

24. květen1  11.05v2 7.06 12.49 1.96 50.25 14.84 35.34 4.30 50.50 4:49.81 7241 

5. červenec 10.70v 7.26v 12.38 2.01 52.19 14.57 37.48 4.30 48.52 4:56.27 7329 

7. srpen 11.09v 7.51 11.75 2.06 49.89   14.36v 36.14 0     5564 

 

Krátký komentář: 

Prvním životním startem na slavném mítinku v Götzisu obsadil po osobním rekordu 

7241 bodů konečné 25. místo. Ve finále Evropského poháru sk. B v Arles si znovu 

vylepšil osobní rekord na 7329 a obsadil 20. místo. Juniorské ME v Birminghamu  

po pádu do tyčkařského „šuplíku“ nedokončil. Ačkoli byl jedním z nejmladších 

účastníků, ještě před skokem o tyči vedl průběžné bodování. V tomto roce si kromě 

oštěpu a 1 500 m ve všech disciplínách vylepšil osobní rekord. Velké zlepšení přichází 

ve všech skokanských a sprinterských disciplínách. Zejména zlepšení v tyči o 60 cm  

a výšce o 12 cm oproti předchozímu roku, je bodově znatelné. Výkonnost obou 

dokončených vícebojů je velice vyrovnaná, rozdíl činí pouze 88 bodů. 

 

 

Rok 1988 
                                                 
1 Did not final = nedokončil soutěž 
2 Značí výkony s podporou větru větší než 2m/s 
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Graf 4 

Desetiboje v roce 1988 s bodovým ziskem 

 

Max.: 7659bodů 

Min.: 7488 bodů 

Rozdíl: 171 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 110. (7659 b.) 

 

Tabulka 8 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1988 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

7. červenec 11.10 7.53 12.15 2.05 50.82 14.78 36.26 4.30 55.76 4:49.16 7488 

28. červenec 11.08 7.29 12.33 2.07 51.08 14.61 38.98 4.50 56.08 4:37.78 7659 

 

Krátký komentář: 

První víceboj sezóny na mítinku v Lipsku vyhrál. Vytvořil si osobní rekord 7488 bodů  

a překonal dosavadní juniorský československý rekord. Tímto výkonem se nominoval 

na juniorské MS v Sudbury. Na MS opět po vylepšení osobního i juniorského 

československého rekordu na 7659 bodů získal 2. místo. V tomto roce vidíme znatelný 

pokrok v oštěpu, tyči a 1 500 m. Mírné zlepšení přichází i v dálce, výšce a disku.  

Disk je ovšem stále disciplínou, ve které bodově oproti ostatním disciplínám ztrácí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1989 
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Graf 5 

Desetiboje v roce 1989 s bodovým ziskem 

 

Max.: 7847 bodů 

Min.: 7761 bodů 

Rozdíl: 86 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 43. (7847 b.) 

Tabulka 9 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1989 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

18. červen 10.92 7.42 13.38 2.02 50.74 14.07 35.88 4.70 52.80 4:39.85 7762 

16. červenec 10.96 7.43 12.84 2.04 50.73 14.52 39.94 4.80 54.04 4:48.86 7761 

27. srpen 11.14 7.18 13.36 2.09 51.08 14.05 40.56 4.60 53.86 4:39.31 7793 

17. září 11.19 7.69 12.87 2.07 50.85 14.23 39.20 4.70 52.80 4:36.71 7847 

 

Krátký komentář: 

Prvním rokem v seniorské kategorii. Sezónu začal desetibojem na mítinku v Götzisu. 

Vylepšil si osobní rekord na 7762 bodů a obsadil 10. místo. Ve finále Evropského 

poháru sk. B v Helmondu obsadil po výkonu 7761 bodů 5. místo. Své maximum  

si opět vylepšil v  Duisburgu, výkonem 7793 bodů obsadil opět 5. místo. Posledním 

desetibojem v sezóně na mítinku v Talence si znovu vylepšil svůj rekord na 7847 bodů 

a obsadil 10. místo. Graf ukazuje vzestupnou tendenci výkonnosti, s výjimkou jednoho 

desetiboje si ve všech vylepšuje desetibojařský osobní rekord. Výkonnost je velice 

vyrovnaná, rozdíl mezi nejlepším a nejhorším vícebojem je pouze 86 bodů. Posledním 

rekordem 7847 bodů se dostává na 43. místo světových tabulek. Velké zlepšení 

výkonnosti přichází na překážkách v kouli a v tyči. Nadále stoupá i výkonnost  

ve skokanských disciplínách, disku a 1 500 m. 

 

 

Rok 1990 
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Graf 6 

Desetiboje v roce 1990 s bodovým ziskem 

 

Max.: 8249 bodů 

Min.: 7989 bodů 

Rozdíl: 260 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 12. (8249 b.) 

 

DNF 

 DNF 

Tabulka 10 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1990 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

27. květen 10.93 7.69 12.94 2.08 50.69 14.17 40.60 4.80 54.88 4:42.27  79893 

17. červen 10.99   7.76v 12.60 1.93 50.79 13.90 38.48 4.40     6377 

29. srpen 10.86 7.90 12.60 2.01 48.25 14.12 39.00 4.90 59.28 4:27.76 8249 

15. září 11.20 7.25 13.52 1.94 53.70 14.50 40.68       5292 

22. září 11.00 7.72 13.87 2.01 56.21 14.42 40.92 4.40 54.22 4:58.34 7490 

 

Krátký komentář: 

První desetiboj sezóny absolvuje v Neubrandenburgu. Vylepšeným osobním rekordem 

7989 bodů obsadil 3. místo a jen těsně zaostal za osmitisícovou hranicí. Desetiboj  

na mítinku v Götzisu poprvé v kariéře nedokončil. Na svém prvním ME ve Splitu  

se poprvé v kariéře dostal přes hranici 8000 bodů a ziskem 8249 bodů obsadil  

4. místo. Desetiboj v Ostravě opět nedokončil. Na závěr sezóny absolvoval první 

hodinový desetiboj v kariéře. V Curychu získal za šedesát minut 7490 bodů a obsadil  

4. příčku. Hranici 8000 bodů překonal poprvé jako 21letý. Vliv na to má zejména 

zlepšení v dálce, 400 m, tyči, oštěpu a 1 500 m. Poprvé také v desetiboji překonal 

hranici 14 vteřin na překážkách. Z výsledků můžeme soudit, že listopadové zranění 

čelisti v roce 1989 nemělo zásadní vliv na vývoj výkonnosti v tomto roce. 

 

Rok 1991 

                                                 
3 Hodinový desetiboj 
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Graf 7 

Desetiboje v roce 1991 s bodovým ziskem 

 

 DNF 

Max.: 8379bodů 

Min.: 8090 bodů 

Rozdíl: 289 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 6. (8379 b.) 

 

Tabulka 11 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1991 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

19. květen 10.83 7.81 14.10 2.00 49.28 14.11 43.84 4.60 62.84 4:32.63 8297 

16. červen 10.78  7.71w4 13.17 2.11 48.20 13.82 38.66 5.00 57.20 4:33.03     8346w4 

7. červenec   10.81v 7.27 13.26 2.01 48.76 14.07 39.52 4.90 57.12 4:29.91 8090 

30. srpen 10.85 7.84 13.42 2.00 49.48 14.07 44.04 5.00 57.80 4:21.24 8379 

22. září 11.49 7.05                 1581 

 

Krátký komentář: 

První desetiboj sezóny v Brescii vyhrál a výkonem 8297 bodů stanovil nový 

československý rekord v seniorské kategorii. Na mítinku v  Götzisu získal 2. místo  

a opět vylepšil československé maximum na 8346 bodů. Ve finále Evropského poháru 

sk. B v anglickém Stoke vybojoval po výkonu 8090 bodů 2. místo. Na svém prvním  

MS v Tokiu obsadil 4. příčku a opět vylepšil národní rekord na 8379 bodů.  

Poslední desetiboj sezóny na mítinku v Talence nedokončil. V tomto roce absolvoval 

celkem pět desetibojů, z toho jeden nedokončil a ve třech případech překonal národní 

rekord. Výkonnost je stabilně nad osmitisícovou hranicí. Značné zlepšení přichází 

v disku. Další vícebojařské osobní rekordy zaznamenal ve výšce, kouli, 1 500 m a tyči. 

V tyči poprvé překonal hranici 5 metrů. Poprvé v kariéře se svým výkonem dostal  

do světové desítky. Výkon 8346 bodů ho zařadil na 6. místo. 

Rok 1992 

                                                 
4 Značí výkony s podporou větru větší než 3m/s 
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Graf 8 

Desetiboje v roce 1992 s bodovým ziskem 

 

Max.: 8627 bodů 

Min.: 8086 bodů 

Rozdíl: 541 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 3. (8672 b.) 

  H 

Tabulka 12 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1992 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

17. květen 10.90 7.58 13.40 2.00 50.28 14.15 45.14 4.50 62.62 4:38.56 8086 

31. květen   10.62v 8.02 13.93 2.05 48.73 13.84 44.44 4.90 61.26 4:24.83 8627 

6. srpen 10.78 7.87 14.53 2.06 48.65 13.95 45.00 5.10 59.06 4:27.21 8611 

5. září   10.75v 7.67 13.26 2.07 49.62 14.10 45.40 4.80 61.08 4:32.67 8344 

24. září 10.89 7.64 14.52 2.08 55.53 14.25 41.92 4.80 60.34 4:55.16 7897 

 

Krátký komentář: 

První desetiboj sezóny absolvoval v Brescii, kde po výkonu 8086 bodů závod vyhrál.  

Na mítinku v Götzisu vylepšil československý rekord na 8627 bodů a opět zvítězil.  

Při své premiéře na OH v Barceloně obsadil 1. místo a stal se prvním československým 

vítězem olympijských her v desetiboji. Na mítinku v Talence je po výkonu 8344 bodů 

poražen jen Danem O’Brianem, který stanovil nový světový rekord 8891 bodů. Sezónu 

zakončil hodinovým desetibojem v Ostravě, kde výkonem 7897 bodů vytvořil 

neoficiální světový rekord této disciplíny (doposud nepřekonán). V této sezóně 

nevidíme tolik individuálních rekordů jako v předchozích letech, avšak výkonnost  

ve všech disciplínách je vysoká a velice vyrovnaná. Poprvé v kariéře překonává 

v desetiboji osmi metrovou hranici v dálce. V posledních třech desetibojích sezóny byla 

zejména výkonnost v oštěpu limitovaná zraněním lokte. Osobní rekord z Götzisu 8627 

bodů ho zařadil na 3. místo světových desetibojařských tabulek. 

Rok 1993 
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Graf 9 

Desetiboje v roce 1993 s bodovým ziskem 

 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 13. (8188 b.) 

 

DNF 

Tabulka 13 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1993 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

30. květen 10.75   7.64w 14.00 1.99 48.94 13.98 42.48 4.90 58.72 4:49.17 8188w 

20. srpen 10.78 7.41 13.21 1.97             3279 

 

Krátký komentář: 

Na mítinku v Götzisu obsadil po výkonu 8188 bodů 5. místo. Na MS ve Stuttgartu kvůli 

potížím s kotníkem po skoku vysokém ze soutěže odstoupil a následně i ukončil sezónu.  

V této sezoně absolvoval pouze dva desetiboje, z toho dokončil pouze jeden. Zejména 

kvůli problémům s kotníkem můžeme vidět výkonnostní sestup v disciplínách 

skokanského charakteru, hlavně výšce a dálce. Také narušená tréninková příprava kvůli 

povinnostem po vítězství na OH se podepsala na celkové výkonnosti negativně.  

6. září 1993 po zjištění konečné diagnózy absolvuje operaci pravého kotníku. 

 

 

Rok 1994 

Po náročné třífázové operaci kotníků sezónu 1994 vynechává. V tomto roce neabsolvuje 

jediný desetiboj. Dává přednost regeneraci, lehkému tréninku a přípravě na nadcházející 

sezónu 1995. 

 

Rok 1995 
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Graf 10 

Desetiboje v roce 1995 s bodovým ziskem 

 

Max.: 8018 bodů 

Min.: 7963 bodů 

Rozdíl: 55 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 40. (8018 b.) 

 

  2H5 
   H 

      H 

Tabulka 14 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1995 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

11. květen 10.92 7.47 14.72 1.90 56.42 14.12 43.28 5.00 62.70 5:05.83  77415 

28. květen 11.02 7.15 13.42 1.96 49.61 14.16 39.52 5.20 62.18 4:42.14 8018 

10. červen 11.23 7.06 14.10 1.90 56.40 14.77 40.64 0 57.66 4:52.25 6494 

7. srpen 11.01 7.22 14.35 1.95 50.90 14.15 41.00 5.00 59.06 4:39.64 7963 

8. září 11.30 7.03 13.44 1.85 61.13 15.20 43.88 4.80 62.68 5:25.66 6974 

 

Krátký komentář: 

Jako první závod po operaci volí dvouhodinový desetiboj v Praze. Ziskem 7741 bodů 

zde obsadil 2. příčku. Na mítinku v Götzisu se poprvé od zranění dostává přes hranici 

8000 bodů. Výkonem 8018 bodů obsadil konečné 13. místo. Na dalším hodinovém 

desetiboji ve Vídni získal 2. místo po výkonu 6494 bodů. ME v Göteborgu znamenalo 

pro Roberta po zisku 7963 bodů 14. místo. Sezónu zakončil opět hodinovým 

desetibojem v USA ve městě Pullman. Výkon 6974 bodů pro něj znamenal opět  

2. místo. Kvůli nezdařilé operaci kotníku vidíme znatelný výkonnostní propad v dálce  

a výšce. Zranění se podepsalo i na výkonech ve sprinterských disciplínách.  

Zlepšení přichází v kouli a překvapivě i v tyči. 11. listopadu 1995 se Robert opět zranil. 

Při tenise si zpřetrhal ramenní vazy, ještě ten den tak podstupuje v Praze operaci 

pravého ramene. Rehabilitovat odjíždí do San Diega. 

Rok 1996 

                                                 
5 Dvouhodinový desetiboj 
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Graf 11 

Desetiboje v roce 1996 s bodovým ziskem 

 

Max.: 8425 bodů 

Min.: 8232 bodů 

Rozdíl: 193 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 10. (8425 b.) 

 

Tabulka 15 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1996 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

12. květen 10.85 7.69 14.45 2.00 49.48   14.22v 42.66 5.00 60.32 4:46.44 8232 

1. srpen 10.83 7.64 13.53 1.95 49.55 14.17 43.44 5.40 67.20 4:38.45 8422 

15. září 10.80 7.55 14.46 1.95 48.49 13.97 44.62 5.05 64.94 4:37.55 8425 

 

Krátký komentář: 

Sezónu začal výkonem 8232 bodů a 1. místem na závodech v italské Desenzano del 

Garda. Ze své druhé olympiády v Atlantě si odvezl po výkonu 8422 bodů 7. místo. 

Sezónu zakončil na mítinku v Talence výkonem 8425 bodů a 3. místem. Opět se 

dostává svým nejlepším výkonem tohoto roku do světové vícebojařské desítky, přesně 

na 10. místo. Všechny tři desetiboje v sezóně mají vzestupnou tendenci výkonnosti. 

Vzhledem k operaci kotníku 6. září 1993, operaci ramene 11. listopadu 1995  

a problémy se zuby, které Roberta sužovaly před OH v tomto roce, je výkonnost 

nadprůměrná. Vliv na to má změna tréninkové přípravy s důrazem k disciplínám 

sprintersko-skokanského charakteru. Svědčí o tom osobní rekord v tyči 540 cm,  

či výška poprvé od operace přes 200 cm a dálka přes 750 cm. Rehabilitace v San Diegu 

byla zřejmě více než vydařená, když po dlouhých pěti letech přichází i zlepšení v oštěpu 

téměř o 4 metry. 

 

Rok 1997 
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Graf 12 

Desetiboje v roce 1997 s bodovým ziskem 

 

Max.: 8239 bodů 

Min.: 7922 bodů 

Rozdíl: 317 bodů 

Postavení ve světovém 

žebříčku: 17. (8239 b.) 

 

    DNF 

DNF

Tabulka 16 

Individuální výkonnost v desetibojích v roce 1997 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM
(body) 

1. červen   10.61v   7.64w 14.61 1.90 49.38 13.99 41.00 5.10 60.22 4:44.20    8239w 

15. červen 10.89 7.47 14.12 1.92             3279 

29. červen 10.97 7.34 14.12 1.95 49.68 14.11 37.16 5.00 60.24 4:50.10 7922 

6. srpen 10.84 7.28 14.38 1.97 49.39 0 45.72       4931 

 

Krátký komentář: 

Na prvním desetiboji v sezóně ve španělské Alhama de Murcia obsadil 2. místo, výkon 

8239 bodů. Desetiboj při mistrovství České republiky v Praze nedokončil. Ve finále 

Evropského poháru sk. A v Tallinnu při posledním dokončeném desetiboji své kariéry 

získal 7922 bodů a 6. místo. Desetibojařskou kariéru ukončil na MS v Athénách,  

kde po pádu na překážkách nastoupil ještě na hod diskem a vylepšil si osobní rekord.  

Po té však ze závodu odstoupil. Vliv ve snížení výkonnosti můžeme připsat neustálým 

problémům s kotníkem. Další vliv ve snížení výkonnosti pak nacházíme  

v nepravidelnosti tréninků, kvůli rozjezdu nového podnikání. 

 

 

 

 

4.2.2  Přehled všech absolvovaných hodinových desetibojů v kariéře 
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Graf 13 

Přehled absolvovaných hodinových desetibojů v kariéře s bodovým ziskem 

 

     H  H 2H 
   H    H 

Tabulka 17 

Individuální výkonnost v hodinových desetibojích 

Datum 
100 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

400 m 
(sec.) 

110 m př.
(sec.) 

Disk 
(m) 

Tyč 
(m) 

Oštěp 
(m) 

1500 m 
(min.) 

CELKEM 
(body) 

22. září 1900 11.00 7.72 13.87 2.01 56.21 14.42 40.92 4.40 54.22 4:58.34 7490 

24. září 1992 10.89 7.64 14.52 2.08 55.53 14.25 41.92 4.80 60.34 4:55.16 7897 

11. květen 1995 10.926 7.476 14.726 1.906 56.426 14.126 43.286 5.006 62.706 5:05.836  77416 

10. červen 1995 11.23 7.06 14.10 1.90 56.40 14.77 40.64 0 57.66 4:52.25 6494 

8. září 1995 11.30 7.03 13.44 1.85 61.13 15.20 43.88 4.80 62.68 5:25.66 6974 

 

Krátký komentář: 

První hodinový desetiboj kariéry absolvoval v roce 1990 v Curychu. Ziskem 7490 bodů 

obsadil 4. místo. Na další hodinový desetiboj nastoupil necelé dva měsíce po vítězství 

na OH v Barceloně 1992. V Ostravě vyhrál a vytvořil neoficiálním světový rekord  

7897 bodů. V sezóně 1995 absolvoval dva hodinové a jeden dvouhodinový desetiboj. 

Sezónu zahájil dvouhodinovým desetibojem v Praze. Nasbíral 7741 bodů a obsadil  

2. místo. Při hodinovém desetiboji ve Vídni nezaznamenal jediný úspěšný pokus  

ve skoku o tyči a byl tak opět 2. s výkonem 6494 bodů. Sezónu 1995 zakončil 

hodinovým desetibojem v Illinois. Výkon 6974 bodů ho řadil opět na 2. místo. 

Nejlepších výkonů v této atraktivní disciplíně bylo dosaženo před operací kotníku. 

Zejména v roce 1992, kdy byl na vrcholu své absolutní výkonnosti. 

 

4.3  Hodnocení sedmibojařské kariéry Roberta Změlíka 

 
                                                 
6 Výkonů bylo dosaženo v dvouhodinovém desetiboji 
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Za svoji kariéru absolvoval celkem 7 halových sedmibojů. Z toho 2 nedokončil.  

První sedmiboj absolvoval v roce 1986, poslední v roce 1998. Nad hranici 6000 bodů  

se dostal 2×. Poprvé v roce 1992. Největší úspěch zaznamenal v roce 1997,  

když vyhrál halové mistrovství světa. V tomto roce mu po osobním rekordu 6228 bodů 

patřilo 1. místo světových sedmibojařských tabulek. 

 

 

4.3.1  Přehled všech absolvovaných halových sedmibojů v kariéře 

 

Graf 14 

Přehled absolvovaných halových sedmibojů v kariéře s bodovým ziskem 

 

Max.: 6228 bodů 

Min.: 5072 bodů 

Rozdíl: 1156 bodů 

 

  DNF   DNF   DNF 

Tabulka 18 

Individuální výkonnost v halových sedmibojích 

Datum 
60 m 
(sec.) 

Dálka 
(m) 

Koule 
(m) 

Výška 
(m) 

60 m př.
(sec.) 

Tyč 
(m) 

1000 m 
(min.) 

CELKEM 
(body) 

23. únor 1986 7.14 7.31 11.96 2.02 8.44 3.00 2:56.99 5072 

22. únor 1987 7.12 7.11 12.05 1.99 8.43 4.20 3:03.70 5261 

28. únor 1988 7.11 6.56 0 1.94 8.12 0   3256 

29. únor 1992 6.90 7.60 14.03 2.01 7.89 4.70 2:40.52 6118 

14. únor 1993 6.96 7.57 13.84 1.86       3247 

9. únor 1997 7.00 7.53 14.51 2.01 7.88 5.20 2:42.41 6228 

1. únor 1998 7.05 7.22 14.30 1.90       3192 

 

 

 

Krátký komentář: 

První sedmiboj v kariéře absolvoval Robert ještě jako dorostenec. Bylo to v bulharské 

Sofii. Získal zde 5072 bodů a obsadil 12. místo. O rok později, již jako juniorský 
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závodník se zúčastnil opět sedmibojařského klání v Sofii. Tentokrát si polepšil a ziskem 

5261 bodů se dostal na 6. příčku. Ze svého prvního startu na halovém ME v Janově 

roku 1992 si odvezl 2. místo. Po výkonu 6118 bodů se stal také novým držitelem 

československého rekordu v halovém sedmiboji. V roce 1993 se zúčastnil svého 

prvního halového MS v Torontu. Kvůli problémům s kotníkem ze soutěže po prvním 

dnu odstoupil. V roce 1997 vyhrál v nejlepším světovém výkonu a novém českém 

rekordu 6228 bodů halové MS v Paříži a stal se mistrem světa. V roce 1998 po pádu  

na trati 60 metrů překážek, při halovém sedmiboji v Praze, definitivně ukončil svoji 

profesionální závodní kariéru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZÁVĚR 
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Na závěr bych rád provedl stručné zhodnocení a zodpověděl zde na stanovené 

výzkumné otázky. Cílem bakalářské práce bylo pomocí biografických materiálů  

a literárních zdrojů zachycení a interpretování sportovní kariéry olympijského vítěze 

Roberta Změlíka v letech 1986 – 1998. V rámci biografické studie pak podrobně 

nastínit celou závodní kariéru včetně všech úspěchů a zdravotních problémů. Těchto 

cílů se mi podařilo v předkládané práci dosáhnout. I přesto ale bohužel nebyly splněny 

veškeré úkoly, které jsem si před zpracováním určil. Z osmi stanovených úkolů,  

jsem jich splnil šest. Nepovedlo se mi realizovat řízený rozhovor s Robertem Změlíkem 

a získat od něj zhodnocení a komentář k jednotlivým závodním sezónám. Vzhledem 

k jeho časovému vytížení jsem s ním navázal alespoň e-mailovou korespondenci.  

I ta však nakonec zůstala bez odezvy. Zajisté je to ke škodě. Práce mohla být 

s hodnocením samotného desetibojaře hodnotnější a objektivnější. Může to být ale 

jeden z úkolů pro nadcházející diplomovou práci. 

Přistoupím tedy k samotnému zodpovězení stanovených výzkumných otázek. 

1. Jaké důvody vedly Roberta Změlíka k tomu, že si vybral atletiku a dal přednost 

právě desetiboji? 

Výrazných podnětů bylo více. Již na Základní škole v Klenovicích na Hané, byl Robert 

formován svým tělocvikářem Janem Kopečným, který ho nadchl pro tehdejší 

všestrannou soutěž Odznak zdatnosti. Dalšími osobnostmi, které měly na Roberta 

v dospívání podstatný vliv, byly zajisté jeho rodiče a dále atletičtí trenéři z Prostějova, 

Miroslav Zikmund a Milan Čečman. V neposlední řadě to byl také trenér  

Rudolf Chovanec, který se s ním jako první začal systematicky věnovat 

desetibojařskému tréninku. Je nutné klást i velkou váhu na Robertovo vlastní odhodlání 

a sen stát se trojnásobným olympijským vítězem a to hned ve třech disciplínách.  

Nebýt těchto snů, obrovské vůle a touhy vítězit, jen těžko by si na zahradě v Ivani 

vytvořil tak rozsáhlé podmínky pro trénink. 

2. Jaký vliv mělo vítězství na OH v Barceloně roku 1992 na jeho další sportovní 

kariéru? 

Robert se stal olympijským vítězem v poměrně brzkém věku, bylo mu 23 let. Jak píši 

výše, Robert už v dětství snil o tom, že se stane trojnásobným olympijským vítězem. 

Tento úspěch pro něj tedy znamenal další motivační faktor. Na druhou stranu je nutno 

zmínit fakt, že ono olympijské vítězství a moment na stupních vítězů, nikdy zcela 

nenaplnily jeho očekávání. Po olympijských hrách začal Robert spřádat plány,  

které vedly k překonání světového rekordu. Po osobním maximu z Götzisu mu scházelo  
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na rekord Daley Thompsona jen 220 bodů. Olympijským vítězstvím se stal také ikonou 

českého i světového sportu a dostal se do širokého podvědomí veřejnosti. Tiskové 

konference, rozhovory a autogramiády tak znatelně narušily kontinuitu v jeho 

tréninkové přípravě. 

3. Jaký vliv mělo vítězství halového MS v Paříži roku 1997 na další průběh sportovní 

kariéry? 

Po trojnásobné operaci pravého kotníku 6. září 1993, následné operaci pravého ramene  

11. listopadu 1995 a nevydařené olympiádě, je tento úspěch brán jako satisfakce  

za předešlé roky provázené smůlou a zdravotními komplikacemi. Tímto vítězstvím  

se Robert jen utvrdil v tom, že je stále schopen podávat špičkové výkony a účastnit  

se ještě dvou nadcházejících olympiád. Tréninkovou přípravu ale už v tomto období 

narušují podnikatelské aktivity. 

4. Jaké důvody vedly Roberta Změlíka v roce 1998 k ukončení sportovní kariéry? 

Nebýt neustále se vracejících problému po nevydařené operaci pravého kotníku z 6. září 

1993, sportovní kariéra Roberta Změlíka by pokračovala nadále. Motivaci v sobě stále 

nacházel. Avšak spojení již zmíněných zdravotních problémů s rozjezdem nového 

podnikání společnosti NEWAYS, sehrálo v rozhodnutí velkou roli. Jakožto 

maximalista, který dělal vždy všechny věci naplno a s největším nasazením dlouho 

nevěděl, zda dát přednost desetiboji, či podnikání. Ve chvíli, kdy začínal zjišťovat,  

že se tato práce pro něj stává další životní výzvou a začal v ní svou náročností,  

ale i potěšením spatřovat milovaný desetiboj, dává přednost už jen podnikání. 

Již od začátku bylo mou intencí tyto zodpovězené otázky porovnat s výpovědí 

samotného Roberta Změlíka. Bylo by tak možné zjistit, jaký rozdíl se nachází mezi 

výpovědí samotného sportovce a biografickými materiály, ze kterých jsem čerpal. 

Bohužel to však z důvodů, které jsem jmenoval, nebylo možné realizovat. Do budoucna 

bych rád na tuto práci navázal a pokračoval v ní. Pomocí zpracování všech novinových 

článků z vybraného periodika, bych tak kompletně zdokumentoval i ohlas na veškeré 

sportovní výsledky, zdravotní peripetie, či podnikatelské aktivity tohoto sportovce. 

Osobnost Roberta Změlíka se však neprojevovala jen na atletické dráze. Svým 

chováním a jednáním si dokázal získat obdiv nejen atletických příznivců, ale i široké 

veřejnosti. Jakožto majitel společnosti STARLIFE pomáhá svými potravinovými 

doplňky usnadňovat tréninkovou přípravu mnoha sportovcům. Před časem navázal 

úzkou spolupráci se světovým rekordmanem v desetiboji Romanem Šebrlem. Podílí se 

na jeho psychologickém tréninku i změně životosprávy. Pronajal si také jeho sportovní 
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centrum, aby Roman pustil starosti stranou a mohl se tak naplno věnovat jen závodění. 

V neposlední řadě spolu také obnovili soutěž pro školní mládež, která nese název 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Těmito a dalšími aktivitami se stal  

Robert Změlík osobností, která přesáhla rámec sportovního pole. Život a hlavně lidské 

činy Roberta Změlíka by si zasloužily větší pozornost, než jaká jim je kladena nyní. 

Dávám proto podnět dalším studentům k pokračování a zmapování neméně úspěšné 

životní etapy od roku 1998 do současnosti.  

Do budoucna by bylo vhodné pokračovat i v biografických studiích význačných 

českých atletů. Když ne knižně, tak alespoň ve formě závěrečných prací. Myslím si,  

že je potřeba zviditelnit osobnosti české atletiky, které jsou možná dnes v ústraní,  

ale ve své době toho ať už svými atletickými výkony, či lidskými činy dokázaly mnoho. 
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PŘÍLOHY 

 

Obrázek 1  

Vítězství OH v Barceloně 1992 

(Zdroj: http://svobodagroup.cz/Portals/0/Obrazky/Galerie/Zavody/Zmelik/foto_4.jpg) 
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Obrázek 2  

Stupně vítězů na OH v Barceloně 1992 

(Zdroj: http://svobodagroup.cz/Portals/0/Obrazky/Galerie/Zavody/Zmelik/foto_3.jpg) 
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Obrázek 3  

Vítězství HMS v Paříži 1997 

(Zdroj: http://svobodagroup.cz/Portals/0/Obrazky/Galerie/Zavody/Zmelik/zmelik.jpg) 
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Obrázek 4  

Robert Změlík při skoku o tyči 

(Zdroj: http://svobodagroup.cz/Portals/0/Obrazky/Galerie/Zavody/Zmelik/foto_1.jpg) 
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Obrázek 5  

Robert Změlík při přeběhu překážky 

(Zdroj: http://svobodagroup.cz/Portals/0/Obrazky/Galerie/Zavody/Zmelik/foto_2.jpg) 
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