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1. ÚVOD 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma týkající se života jedné z 

osobností československé atletiky Marcely Koblasové – Neckářové. Marcela Koblasová 

– Neckářová je bývalou československou vícebojařkou. Závodila v době, kdy se víceboj 

měnil z pětiboje na sedmiboj a upravoval se do dnešní podoby. Získala mnoho 

československých mistrovských titulů, v roce 1980 se účastnila letních olympijských her 

v Moskvě a v roce 1983 závodila na prvním mistroství světa v atletice v Helsinkách.  

Toto téma jsem zvolila proto, že se s paní Neckářovou znám osobně, jelikož po 

ukončení sportovní kariéry zvolila cestu pedagogickou, na které jsme se potkaly, a chtěla 

jsem se o ní více dozvědět. V rámci své diplomové práce chci prezentovat více informací 

o jejím osobním životě a sportovní kariéře.  

Cílem práce je zmapovat celý její život, od dětství přes sportovní kariéru až do 

současnosti. Práce je rozdělená do dvou částí - do části teoretické a části praktické. 

Teoretická část se zaobírá charakteristikou atletiky a především atletických vícebojů, 

praktická část je zaměřena na život Marcely Koblasové – Neckářové. Vzhledem k tomu, 

že paní Neckářová o sobě říká, že byla také univerzální náhradnicí za ostatní sportovce 

specialisty, zmiňuji se zde i o dalších československých atletech.  

Ráda bych, aby tato práce posloužila nejen sportovcům a trenérům, ale i všem 

lidem, kteří Marcelu Koblasovou – Neckářovou znají.  
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2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této práce je charakterizovat život a vývoj sportovní kariéry Marcely 

Koblasové – Neckářové, československé reprezentantky v atletických vícebojích.  

Na základě tohoto cíle byly sestaveny následující úkoly: 

 Kontaktování a získání souhlasu Marcely Koblasové – Neckářové 

 Základní charakteristika atletiky 

 Charakteristika vícebojů 

 Přiblížení osobního a sportovního života Marcely Koblasové – Neckářové 

 Popis podmínek pro sportovce v 80. a 90. letech 20. století v ČSSR 

 Charakteristika současné vícebojařské scény v ČR 

 Vytvoření fotodokumentace 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

Atletika zahrnuje různorodé, ale přirozené pohybové činnosti, jako jsou běhy, 

skoky, vrh a hody. To jsou pohyby cyklické, acyklické i smíšené podle charakteru 

atletické disciplíny. Z jednotlivých disciplín jsou tvořeny víceboje. V atletice se závodí 

převážně individuálně. Výkony atletů se určují základními fyzikálními jednotkami, jako 

jsou metry a vteřiny.  

Atletika je tvořena mnoha disciplínami, které jsou si svojí podobou velmi 

vzdáleny (např. maratónský běh a skok vysoký).  A tak se nácvik techniky v jednotlivých 

disciplínách velmi liší. Proto se setkáváme s označením mnohých disciplín jako 

technických (skok do dálky a do výšky, vrh koulí, hod oštěpem a další). 

„Podstatou všech atletických disciplín je základní nebo od ní odvozená 

lokomoce zaměřená na zdolávání vzdálenosti chůzí, během, skokem, vrhem, hodem nebo 

jejich kombinací. V závodech se atleti snaží překonávat rozdílné vzdálenosti co 

nejrychleji, dosáhnout co nejdelší vzdálenost vrhem, hodem nebo skokem anebo skokem 

překonat co nejvyšší výšku.“ (LANGER, 2009, s. 9.) 

„Při atletických disciplínách se uplatňují základní dynamické zákony – přechod 

z klidu do pohybu (start, rozběh), změna směru pohybu (odraz při běžeckém kroku, při 

skoku), dokončení pohybu (doskok, dopad, došlap). V některých atletických disciplínách 

se uplatňuje pohyb rovnoměrný (např. běh na dráze), v jiných pohyb rovnoměrně 

zrychlený přímočarý nebo rotační (např. vrh koulí, hod diskem, skoky).“ (LANGER, 

2009, s. 9.) 

Atletická cvičení jsou většinou provozována venku v různých klimatických 

podmínkách, což vyžaduje větší přizpůsobivost na změnu teploty, vlhkosti nebo změnu 

povrchu v jednotlivých sektorech nebo přímo na atletické dráze. Pořádají se ale i halové 

atletické závody. Od různých soutěží až po halové MS. 

Takzvanou královskou disciplínou atletiky je atletický víceboj. To je souhrnný 

název pro kombinovanou lehkoatletickou disciplínu, kterou tvoří několik samostatných 

disciplín.  

3.1. Atletický víceboj 

Víceboj je kombinací několika původně samostatných atletických disciplín. Má 

svá přesně stanovená pravidla a jednotlivé disciplíny pevně stanovené pořadí. Výkon 

v jednotlivých disciplínách je hodnocen podle bodovacích tabulek a konečný výsledek je 

dán součtem získaných bodů ve všech disciplínách. 
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„Víceboje jsou ve srovnání s ostatními atletickými disciplínami jedinečné tím, že 

se v nich výsledný výkon nevyjadřuje v sekundách nebo v metrech, ale v bodech. Pro 

výkony v dílčích částech víceboje existují bodové ekvivalenty, uvedené buď v bodovacích 

tabulkách, nebo skryté ve vzorcích.“ (VINDUŠKOVÁ, 2003, s. 269.) 

Mistrovskými víceboji jsou desetiboj pro muže, juniory a dorostence a sedmiboj 

pro ženy, juniorky a dorostenky. Závodníci a závodnice všechny disciplíny podle daného 

pořadí absolvují ve dvou, po sobě následujících dnech. V praxi to znamená, že se závody 

ve vícebojích pořádají buď ve dvou, třech nebo čtyřech půldnech, podle důležitosti 

soutěže a počtu startujících. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 

Jako pro každý sport i pro atletické vícebojaře jsou známé výhodné somatické 

předpoklady, které znázorňuje tabulka 1 podle Vinduškové (2003). 

 Muži Ženy 

Tělesná výška 185 – 190 cm 170 – 180 cm 

Tělesná hmotnost 82 – 90 kg 60 – 72 kg 

Rozpětí paží 190 – 200 cm 175 – 190 cm 

Tabulka 1: Somatické předpoklady (Zdroj: vlastní) 

Mezi motorické předpoklady dominující pro výkon vícebojařů jsou pohybové 

schopnosti rychlost, projevující se především jako rychlost reakce a akcelerace, běžecká 

rychlost, odrazová a vrhačská rychlost, a síla výbušná ve skokanských a vrhačských 

disciplínách, rychlá síla ve sprinterských disciplínách, a všeobecná i speciální vytrvalost. 

(VINDUŠKOVÁ, 2003) 

Úroveň koordinačních předpokladů umožňuje závodníkům víceboje řídit 

pohyby účelně, rychle si osvojovat pohybové struktury a přizpůsobovat se různým 

tréninkovým a hlavně závodním podmínkám. Přímo ovlivňují atletické dovednosti, a tím 

i výkonnost v jednotlivých disciplínách. Vícebojařské dovednosti se projevují v podání 

maximálních výkonů ve sprinterských disciplínách, ve skoku do dálky, ve vrhu koulí, 

v hodu diskem a oštěpem, ale především při stupňující se specifické únavě. 

(VINDUŠKOVÁ, 2003). 

Vícebojaři musí mít také psychické předpoklady, aby zvládali potřebné 

atletické dovednosti. Intelektové a sociální schopnosti pomáhají vícebojařům se 

vyrovnávat se s náročnými situacemi v tréninku i v závodě. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 
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„Úsilí při nácviku a výcviku, snaha po dosažení co možná nejvyššího výkonu na 

tréninku i v soutěžích vede k překonávání vnějších i vnitřních bariér, bolesti a 

nepříjemných pocitů, což podporuje rozvoj volních vlastností sportovce.“ (LANGER, 

2009, s. 9.) 

Během přípravy atletů i jiných sportovců lze dále působit na další specifické 

psychické vlastnosti, jako je koncentrace na pohyb nebo soustředění pozornosti na 

pohybovou činnost, která je prováděna s maximálním úsilím.  

Ve vícebojích lze dosáhnout vynikajících výsledků až po dlouhodobé 

systematické přípravě. V jejím průběhu je vždy výhodnější má-li sportovec zdravotní 

předpoklady. To znamená, je-li odolný proti běžným drobným onemocněním, jako jsou 

záněty horních cest dýchacích, angíny apod., a proti zraněním pohybového aparátu, tím 

myšleno distorze kloubů, mini ruptury svalové tkáně apod. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 

Vzhledem k tomu, že je vícebojařský trénink velmi časově náročný, není možné 

jej úspěšně absolvovat bez vhodného klimatu v soukromí. Tak se označují sociální 

předpoklady vícebojařů. V období mezi 17 a 28 rokem věku vícebojaře je požadováno 

plné soustředění na splnění tréninkových úkolů. Oblast soukromého života je až v druhé 

řadě. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 

Samostatným tématem je přijatelné spojení vícebojařského tréninku se studiem 

na vysoké škole. Podle Vinduškové (2003) však dosud nejlepších výsledků dosáhli ti 

čeští desetibojaři a sedmibojařky, kteří trénovali v armádním nebo policejním klubu.  

Sportovní příprava ve vícebojích: 

Základní sportovní příprava (12 – 15 let) 

V začátcích pravidelné sportovní činnosti stačí ke zvyšování výchozí výkonnosti 

takřka jakákoliv pohybová činnost. Pro budoucí vícebojaře je výhodou, seznámí-li se se 

základní podobou všech disciplín víceboje, co nejdříve. Především to platí pro vrhačské 

disciplíny, protože v žákovských kategoriích je hmotnost náčiní nízká, a tím vhodnější 

pro zvládnutí základní techniky. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 

Specializovaná vícebojařská příprava (dorostenecký a juniorský věk 16 – 19 let) 

V tomto období jde o vytvoření spolehlivého základu pro období maximální 

sportovní výkonnosti. Pro víceboje to znamená co nejlépe zvládnout všechny potřebné 

atletické dovednosti a využít postupného zefektivňování pohybů k odstraňování 

nedostatků v technických disciplínách. (VINDUŠKOVÁ, 2003) 
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Nácvik techniky jednotlivých disciplín víceboje vychází z metodiky nácviku 

jednotlivých disciplín a je s ním téměř shodný. Při vícebojařském tréninku zaměřeném na 

zdokonalování techniky je třeba rozdělit disciplíny podle jejich obtížnosti. Zpravidla se 

začíná těmi technicky náročnějšími, jako například během přes překážky, skokem 

vysokým a hodem oštěpem. Stejně tak je žádoucí zařazovat cvičení, která jsou společná 

pro určité skupiny disciplín (vrhačské, skokanské, sprinterské). (ČILÍK, 2009) 

3.1.1. Mužský víceboj 

Dnešním hlavním vícebojařským závodem mužů je desetiboj. Desetiboj je 

atletická vícebojařská disciplína, ve které soutěží pouze muži. Skládá se z deseti 

disciplín, v nichž se od roku 1920 závodí ve dvou za sebou jdoucích dnech: 

1. den: běh na 100 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, běh na 400 m, 

2. den: běh na 110 m překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, běh na 1500 m. 

 Jednotlivé výkony ze všech deseti disciplín jsou přepočítány na body, které se 

každému závodníkovi sčítají. Vítězem soutěže se stává atlet s nejvyšším počtem bodů. V 

případě rovnosti bodů se vítězem stává atlet, který ve více disciplínách dosáhl většího 

počtu bodů než druhý závodník se stejným počtem bodů. Pokud rovnost bodů trvá, stane 

se vítězem ten, který má nejvyšší počet bodů v kterékoliv disciplíně.  

 V současné době nejlepším desetibojařem je americký atlet Ashton Eaton, který 

v roce 2012 o 15 bodů překonal světový rekord Romana Šebrleho (9024), starý 11 let, 

když nasbíral 9039 bodů. Doposud třetí v pořadí nejvyšších bodových výsledků je 

Tomáš Dvořák s 8994 body. Ashton Eaton později v roce 2015 navýšil svůj vlastní 

rekord na 9045 bodů.  

Mezi přední české desetibojaře současnosti patří Adam Sebastian Helcelet se 

součtem 8335 bodů, Jiří Sýkora se součtem 8120 bodů a Marek Lukáš se 7997 body. 

3.1.2. Ženský víceboj 

Ženský víceboj, na rozdíl od toho mužského, který vznikl ze starořeckého 

pentatlonu, postrádá dlouholetou tradici. Počet, výběr i pořadí disciplín provázely časté 

změny.  

Ženský víceboj se liší od mužského nejen tím, že obsahuje o tři disciplíny méně, 

ale také tím, že běžecké disciplíny jsou kratší. Běhy na 200 a 800 metrů jsou pro ženy 

totéž jako pro muže běhy na 400 a 1500 metrů. To umožňuje závodnicím více času na 
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odpočinek a také ztráta energie v průběhu závodu není tak velká jako v desetibojařské 

soutěži. 

První ženské atletické vícebojařské mezinárodní soutěže se uskutečnily v letech 

1922-23 v Monte Carlu. Závodilo se v pětiboji ve složení: vrh koulí, skok do dálky, skok 

do výšky, hod oštěpem a běh na 100 m. Na samostatném mistrovství Evropy žen v roce 

1938 byl zařazen dvoudenní pětiboj v následujícím složení: v prvním dni vrh koulí a 

skok do dálky, ve druhém dni běh na 100 m, skok do výšky a hod oštěpem. V roce 1950 

na ME bylo složení disciplín opět jiné: v prvním dni vrh koulí, skok do výšky a běh na 

200 m, druhý den běh na 80 m překážek a skok do dálky. Další změna nastala v roce 

1961, když byl zařazen běh na 80 metrů překážek, vrh koulí a skok do výšky do prvního 

dne a do druhého zbyl skok do dálky a běh na 200 metrů. Od roku 1969 se místo 80 

metrů závodí na 100 metrech s překážkami. V roce 1974 se pětiboj stal jednodenní 

soutěží. Mezitím, v roce 1964, došlo k zařazení pětiboje do programu olympijských her v 

Tokiu. A v roce 1980 došlo k nejzásadnější změně ve víceboji žen, totiž k nahrazení 

jednodenní pětibojařské soutěže všestrannějším dvoudenním sedmibojem. Rok 1985 

přinesl úpravu v přehození pořadí v prvním dni vrhu koulí a skokem vysokým, od té 

doby je podoba sedmiboje stálá do dnes. (RYBA, 2002) 

Taktéž v roce 1985 došlo k úpravě bodovacích tabulek a zpětnému přepočítání 

výsledků, proto se mnohdy výsledky ze soutěží konaných před tímto rokem uvádějí 

dvěma hodnotami. Například výsledky z olympijských her v Moskvě v roce 1980, jak je 

možno vidět na obrázku č. 1, kde sloupec P (1977AT) značí počet bodů podle 

bodovacích tabulek z roku 1977 a sloupec P (1985AT) tytéž výkony přepočítané podle 

nově platných bodovacích tabulek. Je možné si na obrázku všimnout, že některým 

závodnicím se nový bodový zisk navýšil a jiným, mezi kterými byla i Marcela 

Koblasová, nikoliv. Je to dáno tím, že některé disciplíny byly přebodovány „výhodněji“, 

takže pokud měla závodnice zrovna tyto disciplíny lepší než ostatní, její bodový zisk 

mohl narůstat a jiným klesat. 

Pětiboj 

Pětiboj je dnes pouze ženská atletická vícebojařská disciplína, která se skládá 

z pěti disciplín. V mužské kategorii byl označován jako „klasický pětiboj“ a konal se 

v jednom dni v pořadí: skok do dálky, hod oštěpem, běh na 200 m, hod diskem, běh na 

1500 m,  

a do programu OH byl zařazen pouze v letech 1912, 1920 a 1924.  
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V kategorii žen je pokládán za obdobu mužského sedmiboje. Dříve se konal 

v jednom nebo ve dvou dnech v pořadí: 

1. den: běh na 100 m překážek (do roku 1968 na 80 m př.), vrh koulí, skok do výšky,  

2. den: skok do dálky, běh na 800 m (do roku 1976 běh na 200 m). 

Na OH byl k vidění v letech 1964 – 1980. Rok 1980 byl rokem, kdy byl pětiboj 

rozšířen o dvě disciplíny, tudíž se stal sedmibojem. Nově přidané disciplíny byl do 

prvního dne běh na 200 metrů a do druhého dne hod oštěpem. V této podobě se 

v sedmiboji v ženské kategorii závodí dodnes. Pětiboj během jednoho dne lze vidět také 

u mladších žáků, v pořadí: běh na 60 m překážek, hod kriketovým míčkem, běh na 60 m, 

skok do dálky, běh na 800 m. A při halových závodech žen: běh na 60 m, skok do výšky, 

vrh koulí, skok do dálky, běh na 800 metrů. 

Současný rekord v pětiboji drží Natalia Dobrynska se ziskem 5013 bodů, který 

vybojovala v roce 2012. Česká přední vícebojařka Eliška Klučinová získala v pětiboji 

nejlepší výsledek 4687 bodů.  

Sedmiboj 

Sedmiboj je atletická vícebojařská disciplína, ve které soutěží ženy a na 

halových soutěžích také muži. Sedmiboj se vyvinul z pětiboje a skládá se sedmi 

disciplín, v nichž se od roku 1980 závodí ve dvou za sebou jdoucích dnech: 

1. den: běh na 100 m překážek, skok do výšky, vrh koulí, běh na 200 m 

2. den: skok do dálky, hod oštěpem, běh na 800 m. 

Na OH byl ženský sedmiboj zařazen poprvé v roce 1984 v Los Angeles. 

Bohužel Československým olympijským výborem bylo rozhodnuto, že vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám pro účastníky her se československá výprava do her nezapojí 

z důvodu nedostatečného zajištění bezpečnosti a nerespektování důstojnosti sportovců. 

Na ME byl sedmiboj poprvé zařazen v roce 1982, již v současné podobě. Ženský 

sedmiboj se koná pouze pod otevřeným nebem. V halové sezoně ženy závodí v pětiboji a 

muži v sedmiboji ve složení: 

1. den: běh na 60 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky 

2. den: běh na 60 m překážek, skok o tyči, běh na 1000 m. 
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Světový rekord v sedmiboji žen drží Jackie Joynerová-Kerseeová s hodnotou 

7291 bodů. Mezi nejlepší Češky patří Eliška Klučinová s nejlepším výkonem 6460 

bodů, což je také současný národní rekord, a Kateřina Cachová s 6337 body.  

Mužský halový sedmiboj má světový rekord 6645 bodů, který utvořil Ashton 

Eaton v roce 2012. Z roku 2004 je v tabulce na 3. místě Roman Šebrle s 6438 body a 4. 

místo drží Tomáš Dvořák, který v roce 2000 získal 6424 bodů.  

3.2. Disciplíny ženského víceboje 

Vzhledem k rozmanitosti disciplín vícebojů, jak mužských tak ženských 

kategorií, je pro vícebojaře synonymem všestrannost. Všestrannost lze chápat jako 

odborný termín, který znamená rovnoměrný rozvoj všech pohybových schopností.  

Dělení atletických disciplín lze provádět z několika pohledů, Prukner (2012) jich 

uvádí hned několik, ze kterých jsou zde uvedeny pouze ty, které jsou součástí ženského 

sedmiboje, popřípadě ženského halového pětiboje: 

a) podle charakteru pohybové struktury  

- běhy, 

- skoky horizontální (skok do dálky) a skoky vertikální (skok do výšky),  

- vrh a hody (vrh koulí, hod oštěpem),  

b) podle délky běžecké tratě  

- běhy na krátké vzdálenosti (sprinty) – běh na 100 m, běh na 200 m, 

- běhy na střední vzdálenosti – běh na 800 m, 

c) podle obsahu disciplíny  

- hladké běhy (běh na 60 m, běh na 100 m, běh na 800 m), 

- překážkové běhy (běh na 100 překážek), 

d) podle uplatnění jednotlivých pohybových schopností  

- disciplíny rychlostní (krátké běhy bez i s překážkami, skoky, vrh a hody)  

- disciplíny vytrvalostní (běhy na střední a dlouhé vzdálenosti).  

Další dělení, které lze použít je: 

a) disciplíny základní běžecké  

Jejichž podstatou je překonat stanovenou dráhu za co nejkratší čas. 

- rychlostní 



14 

 

- rychlostně- vytrvalostní 

- vytrvalostní 

b) disciplíny technické 

Technické disciplíny mají rychlostně silový charakter a jejich cílem je dopravit 

náčiní co nejdále popřípadě překonat co nejdelší vzdálenost či co největší výšku.  

- skoky 

- vrhy a hody 

Popis jednotlivých disciplín je proveden podle pořadí, jak jdou za sebou během 

dvoudenního závodu sedmiboje.  

3.2.1. Běh na 100/60 metrů překážek 

Běh na 100 m překážek je úvodní disciplínou 1. závodního dne ženského 

sedmiboje a patří k velmi atraktivním disciplínám atletiky. Nejlepší běžkyně na 100 m 

překážek mají časy lehce přes 12 sekund. Ovšem nejsou to vícebojařky, ale specialistky.  

„Běh na 100 m překážek je lehkoatletickou disciplínou pro ženy a starší 

dorostenky. Na trati je rozestavěno 10 překážek. První je vzdálena od startu 13 m, mezi 

dalšími jsou pak mezery po 8,5 m a doběh do cíle je 10,5 m. Výška překážek (83,8 cm) a 

zejména vzdálenost mezi nimi umožňují závodnicím rozvinout plně sprinterské kvality.“ 

(KNĚNICKÝ, 1977, s. 97)  

„Překážky patří k nejnáročnějším disciplínám atletiky, především proto, že se 

jedná o kombinovaný rytmický a technicky složitý pohyb, prováděný při sprinterských 

rychlostech.“ (LANGER, 2009, s. 25-26) 

Běh na 60 m překážek je součástí ženského halového pětiboje, ve kterém se, 

z důvodu kratší dráhy atletického oválu v hale, závodí místo běhu na 100 m překážek. 

V tomto případě je pouze 5 překážek s rozestupy 9,14 m. 

3.2.1. Skok do výšky 

Skok do výšky je druhou disciplínou obou ženských vícebojů. Je to jedna 

z nejstarších a zároveň divácky nejoblíbenějších disciplín atletiky. Špičkové výškařky 

zdolávají výšky přes 2 metry a některé vícebojařky zvládají výšku 196 cm. 

„Skok do výšky patří mezi rychlostně silové a technicky složité atletické 

disciplíny. Úkolem skokana je překonat co nejvýše položenou laťku způsobem, který 

odpovídá pravidlům. Kromě dostatečné všeobecné přípravy vyžaduje především vysoký 
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stupeň dynamické explozivní síly dolních končetin, rychlosti, flexibility a dobrou 

koordinaci pohybů.“ (LANGER, 2009, s. 37) 

3.2.2. Vrh koulí 

Vrh koulí je předposlední disciplínou 1. závodního dne ženského sedmiboje a 

třetí disciplínou ženského halového pětiboje. Základní rozdíl oproti hodům (diskem, 

oštěpem nebo kladivem) je v tom, že při vrhu je koule tlačena, přičemž hozené náčiní je 

taženo.  

Ženy používají lehčí a menší kouli než muži. Průměr ženské koule je 11 cm a 

váha 4 kg. Dobré vrhačky specialistky vrhají mezi 20,5 - 21 metry. Vícebojařky se 

pohybují kolem 16 metrů.  

„Vrh koulí je rychlostně silovou disciplínou, ve které vrhač na velmi krátké 

dráze vyvíjí nejvyšší rychlost náčiní poměrně velké hmotnosti. Pohybem na kruhové ploše 

o průměru 2,135 m musí získat koule co nejvyšší rychlost v momentu vypuštění“ 

(LANGER, 2009, s. 45) 

3.2.3. Běh na 200 metrů 

Běh na 200 m uzavírá první závodní den ženského sedmiboje a do halového 

pětiboje se vůbec nezařazuje. Nejlepší sprinterky na 200 m dobíhají do cíle v čase přes 

21 sekund. Ve víceboji existuje několik výborných závodnic, které ve sprintu na 200 

metrů zapisují čas těsně nad 22 sekund.  

„Běh na 200 m, který považujeme za střední sprint, musí sprinter běžet 

v zatáčce. Je nesporné, že běh v zatáčce je z technického hlediska i z hlediska námahy 

obtížnější než na rovině.“ (KNĚNICKÝ, 1977, s. 67) 

3.2.1. Skok do dálky 

Skok do dálky je první disciplínou 2. závodního dne ženského sedmiboje a 

čtvrtou disciplínou halového pětiboje. Nejlepší světové skokanky do dálky překonávají 

hranici 7,4 metrů. Nejlepší vícebojařky se drží ve skoku dalekém kolem 7 metrů. 

„Skok do dálky je mezi ostatními atletickými skoky jako sprint mezi zbývajícími 

běžeckými disciplínami.“ (LANGER, 2009, s. 40) 

„Skok do dálky je komplexem mnoha pohybů od prvních běžeckých kroků až po 

aktivní doskok. Po dobu celého skoku jsou harmonicky spojené velká rozběhová rychlost 

a dynamická explozivní odrazová síla.“ (LANGER, 2009, s. 41) 
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3.2.2. Hod oštěpem  

Hod oštěpem je celkově šestou disciplínou ženského sedmiboje a v seznamu 

disciplín halového pětiboje chybí. Je to technicky velmi náročná disciplína. Nejlepší 

oštěpařky hází oštěpy do vzdáleností 70 m. Sedmibojařky hází nejčastěji 45 – 50 metrů, 

ty nejlepší z nich 60 metrů.  

„Hod oštěpem patří mezi nejsložitější atletické disciplíny. Je to rychlostně silová 

disciplína. Technická náročnost vyplývá z provádění řady složitých pohybů jdoucích 

v rychlém sledu za sebou, které musí být spojeny v jeden nepřerušený rytmický celek od 

začátku rozběhu až po vlastní odhod oštěpu.“ (LANGER, 2009, s. 50-51) 

3.2.3. Běh na 800 metrů 

Běh na 800 m je v obou ženských vícebojařských případech závěrečnou 

disciplínou závodu. Od sprinterských tratí se běh liší především technikou ale také 

taktikou běhu. Nejlepší běžkyně na 800 m zdolají trať za a 1:54 sekund a nejlepší 

z vícebojařek berou body za čas 2:07. 

„Na jednom okruhu dráhy (100, 200 m) většinou běží atlet do konce svých sil, 

bez velkého přemýšlení o rezervách. Běh na 800 m je o poznání méně agresivní 

disciplína než krátké sprinty. Na rozdíl od sprinterských tratí zde běžci můžou vítězit 

důvtipem, taktikou, šikovností a vynalézavostí.“ (LANGER, 2009, s. 29) 

3.3. Vývoj ženského víceboje v ČR 

Atletické víceboje mají své předchůdce již u starých Indů, jejichž desetiboj se 

skládal z pěti tělesných a pěti vědních disciplín. Ve starém Řecku byl do programu 

antických OH 708 př. n. l. zařazen pentatlon, který obsahoval skok daleký, hod oštěpem, 

hod diskem, běh a zápas. První novodobá soutěž v atletickém víceboji byla vypsána pro 

desetiboj (běhy na 100 yardů, 1 míli a 120 yardů překážek, skok do výšky a do dálky, 

chůze na 880 yardů, skok o tyči, hod kladivem, hod břemenem a vrh koulí) v roce 1884 

na mistrovství USA. Ve stejném složení byl desetiboj zařazen i na OH v roce 1904. 

V dnešní podobě je vídán od OH 1912. Od tohoto roku do roku 1924 se na OH soutěžilo 

i v tzv. klasickém pětiboji (skok do dálky, běh na 200 m a 1500 m, hod oštěpem a hod 

diskem). Pětiboj žen byl na OH zařazen až v roce 1964 a v roce 1980 byl rozšířen na 

sedmiboj (běh na 100 m překážek, skok do výšky, vrh koulí, běh na 200 m, skok daleký, 

hod oštěpem, běh na 800 m). (JIRKA, 1990) 
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K předním českým vícebojařkám z dob jeho počátků v ČSSR lze řadit Annu 

Janeckou, Olgu Fomenkovou, Vlastu Přikrylovou, která byla všestrannou dálkařkou, 

Jitku Potrebuješovou, Miroslavu Březíkovou a další. Mezinárodně se ale nejvíce 

prosadila Olga Modrachová – Davidová, která v pětiboji na ME 1950 v Bruselu získala 

bronzovou medaili a o osm let později na ME ve Stockholmu páté místo. V devadesátých 

letech minulého století, když se pětiboj měnil na sedmiboj a ženský víceboj dostával 

současnou podobu, patřily mezi české nejlepší vícebojařky Vanda Nováková a Marcela 

Koblasová, která jako první česká atletka překonala hranici 6000 bodů v sedmiboji. 

(RYBA, 2002) 

 Ze slovenské části Československa byla ve vícebojích žen v 70. letech nejlepší 

Alena Spálovská a výrazněji se prosadila 13. místem na MS ve Stuttgartu v roce 1993 

Marcela Podracká. (ČILLÍK, 2009) 

 1975 

Mistrovství Československa mužů a žen (MČSSR) se v roce 1975 konalo 

v Bratislavě. Marcela Koblasová závodila poprvé mezi dospělými a v pětiboji obsadila 

stříbrnou pozici s 3953 body za zlatou Miroslavou Březíkovou s 4004 body.  

 1976 

Mistrovství Československa mužů a žen v atletice 1976 se konalo v Třinci 

přibližně měsíc po XXI. letních olympijských hrách v Montrealu. Na mistrovství se 

představila tehdejší československá špička včetně čerstvých olympijských finalistů 

(Helena Fibingerová, Jarmila Nygrýnová, Josef Šilhavý, …). V pětiboji získala titul 

Marcela Koblasová s 4044 body. 

 1977 

MČSSR 1977 se konalo na v Ostravě na tartanové dráze. Na tom to mistrovství 

měli závodníci jednu z posledních šancí splnit limity pro ME v atletice 1978. Opět se ho 

zúčastnila celá československá špička, jako např. Helena Figingerová, Imrich Bugár a 

Jarmila Nygrýnová. Marcela Koblasová získala 4045 bodů a tímto výkonem obhájila 

prvenství z předešlého roku, před Alenou Spalovskou (3758 bodů) a Kateřinou 

Vocáskovou (3688 bodů). 

 1978 

MČSSR v tomto roce se konalo krátce před pražským ME 1978 v Praze na 

stadionu Evžena Rošického. Startovalo na něm 569 závodníků a závodnic, přičemž jen 
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65 z nich už mělo splněný kvalifikační limit pro ME. Zúčastnili se ho ale také ti, kteří 

později získali na ME medaile (např. Helena Fibingerová, Jarmila Nygrýnová, …). 

V pětiboji nenašla přemožitelku znovu Marcela Koblasová s 4279 body, před Vandou 

Novákovou (3907 bodů) a Janou Hrazdírovou (3829 bodů). 

Československá ženská vícebojařská jednička Marcela Koblasová na ME 

v Praze obsadila 10. Místo. 

 1979 

MČSSR v roce 1979 se konalo opět na stadionu Evžena Rošického v Praze. Na 

mistrovství nechyběla téměř celá tehdejší československá špička, včetně reprezentačních 

opor. Na tomto MČSSR získala tři zlaté medaile Jarmila Kratochvílová v bězích na 

100m, 200m a štafetě 4x 400m. V pětiboji titul získala Marcela Koblasová s výkonem 

4128 bodů. Na druhém místě byla Taťána Fajfová (3842 bodů), na třetím Miriam 

Valentová (3798 bodů). Marcela Koblasová také závodila mezi specialitkami ve skoku 

dalekém a získala bronzovou medaili.  

 1980 

Rok 1980 byl ve znamení 22. letních olympijských her v Moskvě a jejich 

bojkotu velkou částí západních zemí kvůli sovětské invazi do Afganistánu v roce 1979.  

Pouhý týden před LOH se konalo MČSSR 1980 již po třetí za sebou v Praze na 

stadionu Evžena Rošického a bylo poslední možností ke splnění kvalifikačních limitů na 

LOH v Moskvě. Účastníci mistrovství ČSSR v atletice Imrich Bugár a Jarmila 

Kratochvílová později vybojovali medaile i na LOH v Moskvě. Někteří další medailisté 

z MČSSR se na olympiádě probojovali do finále. Marcela Koblasová zkontrolovala před 

olympijskými hrami formu 4347 body, kterými opět dosáhla na zlatou medaili.  

Na LOH v Moskvě Československo reprezentovalo 211 sportovců a v celkovém 

hodnocení se československá výprava se 14. medailemi umístila na 13. místě.  

Tehdejší nejlepší vícebojařka Československa, Marcela Koblasová, se s 4328 

body umístila na 11. místě. 
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 Obrázek 1: Výsledková listina pětiboje LOH 1980
1
 (Zdroj: Sports-

reference. [online] c2000-2016) 

LOH 1980 byly posledním oficiálním závodem, kdy se ve víceboji žen soutěžilo 

v pěti disciplínách. Nedlouho po Hrách Marcela Koblasová v Banské Bystrici utvořila 

základní československý rekord v sedmiboji. Při halových závodech ale víceboj probíhá 

ve formě jednodenního pětiboje. 

 1981 

Rok po olympijských hrách pořádala MČSSR Ostrava. Ženy závodily 

v sedmiboji a vítězka Marcela Koblasová získala 5856 bodů, před Helenou Otáhalovou 

(5401 bodů) a Drahomírou Dryeovou (5213 bodů). 

 1982 

Zhruba dva měsíce před mistrovstvím Evropy v Aténách se konalo MČSSR 

v Praze, opět na stadionu Evžena Rošického. Marcela Koblasová na tomto šampionátu 

nezávodila, protože se rehabilitovala ze zranění zad. Sedmiboj ovládla Helena Otáhalová 

s 5761, druhá se umístila Vanda Nováková s 5599 body a třetí skončila Zuzana 

Mrákavová s 5010 body.  

                                                 
1
 Sloupec P(1977AT) udává počet bodů podle bodovacích tabulek z roku 1977, podle kterých se závodilo 

na OH v Moskvě 1980. Sloupec P(1985AT) udává počet bodů po změně bodovacích tabulek v roce 1985. 

Po přebodování byl některým závodnicím přidělen nižší počet bodů, jako například Marcele Koblasové, ale 

na pořadí neměla úprava vliv. 
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 1983 

MČSSR se konalo v Praze na stadionu Evžena Rošického a v parku Stromovka. 

Mistrovství bylo posledním závodem před uzavřením kvalifikace na první mistrovství 

světa v atletice. Proto se na něm přestavila celá československá špička včetně těch 

závodníků, kteří později získali medaile na MS (Helena Fibingerová, Jarmila 

Kratochvílová, Jozef Pribilinec a další), nebo se probojovali alespoň do finále. Mezi ty 

druhé patřila také Marcela Koblasová. Sedmiboj na MČSSR přinesl následující pořadí: 

první Marcela Koblasová (6087 bodů), druhá Helena Otáhalová (5961 bodů) a třetí 

Blanka Najbrtová (5117 bodů). 

První mistrovství světa v atletice se konalo na olympijském stadionu v hlavním 

městě Finska – Helsinkách. Historicky první mistryní světa v ženském sedmiboji se stala 

Ramona Neubertová (6714 bodů), na druhém místě se umístila Sabine Johnová (6662 

bodů) a na třetím místě Anke Behmerová (6532 bodů). Všechny tři závodnice soutěžily 

v německých barvách, tak se Německo stalo ženskou vícebojařskou velmocí. Marcela 

Koblasová se umístila na 10. místě a získala 5965 bodů. 

Německo se se součtem medailí stalo nejúspěšnější zemí šampionátu, 

Československo získalo čtvrté místo. 

 

Obrázek 2: Medailové srovnání zemí na MS 1983 (Zdroj: IAAF. [online] c1996-

2017) 

 1984 

MČSSR se konalo opět v Praze na stadionu Evžena Rošického. Titul 

v sedmiboji znovu obhájila Marcela Koblasová s výkonem 6044 bodů, za ní Zuzana 

Lajbnerová s 5591 body a Michaela Mohaplová s 5404 body.  
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Nejdůležitější sportovní akcí roku 1984 byly 23. LOH v Los Angeles ve 

Spojených státech amerických. Tyto olympijské hry byly bojkotovány Sovětským 

svazem a ostatními státy především Východní Evropy včetně Československa. O tom 

rozhodl Československý olympijský výbor vzhledem k bezpečnostním hrozbám pro 

účastníky her. Oficiálním důvodem bylo nedostatečné zajištění bezpečnosti a 

nerespektování důstojnosti sportovců, ale je také možné, že skutečným důvodem byla 

odplata za bojkot Američanů a ostatních států předchozích LOH 1980 v Moskvě. 

Na mítinku vícebojařského Grand Prix ve francouzském Talence byla třetí 

Helena Otáhalová s výsledkem 6032 bodů.  

 1985 

MČSSR se konalo v Praze na stadionu Evžena Rošického. V sedmiboji se po 

dlouhé době změnila výsledková listina. Marcela Koblasová poprvé našla přemožitelku. 

Zuzana Lajbnerová získala titul s výkonem 5868 bodů, Koblasová (5695 bodů) a Vanda 

Nováková na třetím místě se ziskem 5438 bodů. 

 1986 

MČSSR 1986 hostila Bratislava. Sedmiboj se obešel bez několikanásobné 

mistryně Československa Marcely Koblasové, která v té době byla na mateřské dovolené 

s dcerou Monikou a v té době se provdala za svého trenéra pana Františka Neckáře. 

Vítězství z roku 1985 potvrdila Zuzana Lajbnerová, která získala 5916 bodů, druhá Jana 

Vyštejnová 5548 bodů a třetí Renata Staňová 5242 bodů.  

 1987 

Zuzana Lajbnerová překonala československý rekord Marcely Koblasové (6164 

bodů), když na světové letní univerziádě v Zábřehu získala bronzovou medaili za 6224 

bodů. Na MČSSR sedmiboj ovládla Helena Otáhalová (6034 bodů), Jana Vyštejnová 

(5548 bodů) a Zuzana Mrákovová (5258 bodů). Marcela Neckářová skončila na 5. místě. 

Družstvo žen ve složení Lajbnerová, Otáhalová, Nováková a Vyštejnová 

vybojovalo v Evropském poháru v Arles třetí místo.  

 1988 

Zuzana Lajbnerová v roce 1988 v rakouském Götzisu vytvořila československý 

rekord 6268 bodů a na LOH v Soulu obsadila 9. místo. 
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Ze současného atletického víceboje žen stojí za zmínku stříbrná medaile 

Kateřiny Nekolné ze světové letní univerziády na Mallorce v roce 1999. A současné 

české rekordmanky Elišky Klučinové, která v roce 2014 na mítinku série IAAF 

Challenge s názvem TNT Express posunula hodnotu NR a na Mistrovství ČR v Kladně 

ustanovila současný český rekord na 6460 bodů a v roce 2015 na halovém mistrovství 

Evropy (pětiboj) vybojovala bronzovou medaili. Další současnou českou sedmibojařkou 

je Kateřina Cachová, která má osobní rekord 6337 bodů z Mistrovství ČR 2017 

v Kladně. Eliška Klučinová a Kateřina Cachová se v posledních sezónách střídají na 

nejvyšších stupních vítězů, ale v celkovém žebříčku je po uplynulé sezóně 2017 na 1. 

místě Kateřina Cachová. 

Na MS má Česká republika nejlepší výsledek 7. místo Elišky Klučinové z roku 

2013 z Moskvy. Na olympijských hrách nejlépe z českých atletek závodila Zuzana 

Lajbnerová, která v Soulu v roce 1988 obsadila 9. místo.  

3.3.1. O MČR 

Jako u většiny dalších se vznik MČR ve vícebojích pojí s koncem šedesátých 

let, konkrétně s rokem 1969, kdy byla založena česká část federálního svazu (tehdy 

mistrovství Československé socialistické republiky – MČSSR). Do rozdělení státu ale 

probíhalo vždy před MČSSR nejprve MČSR a MSSR. První MČSSR bylo uspořádané ve 

Dvoře Králové nad Labem v roce 1970. Dosud tedy bylo uskutečněno 47 ročníků pro 

dospělé, junioři samostatně mají za sebou zatím 27 ročníků. Nejčastější pořadatelské 

město je Praha, další Ostrava a Stará Boleslav. Nejčastější šampionkou mezi ženami, 

která si pro nejcennější kov došla osmkrát, je dodnes Marcela Koblasová. A jak uvádí 

webová stránka www.atletika.cz: „V tomto případě se asi hned tak nedočkáme otřesu její 

pozice, protože za ní následují rovněž již bývalé atletky: se čtyřmi tituly Kateřina 

Nekolná a se třemi tituly Michaela Hejnová.“  

Mistrovství České republiky je každým rokem největší domácí soutěží v atletice. 

Každý atlet soutěží sám za sebe, popřípadě za svoji oddílovou štafetu, ale body pro své 

oddíly do soutěží družstev nesbírají. I zde, mají závodníci účast zajištěnou pouze 

splněním startovního limitu.  

http://www.atletika.cz/
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část popisuje sportovní kariéru i osobní život Marcely Koblasové – 

Neckářové. Z počátku jsou uvedeny základní informace přes počátky kariéry a největší 

úspěchy a nejdůležitější starty. K závěru se práce dotýká Marceliných činností po 

ukončení kariéry. Taktéž lze nalézt kapitolu věnovanou vyjádřením na osobnost Marcely 

Koblasové od jejích blízkých, známých, tréninkových či pracovních kolegů.  

4.1. Základní informace 

Marcela Koblasová se narodila 15. 6. 1956 v centru Plzně matce Marcele 

(rozené Kalbáčové), pracující jako úřednice ve Škodě Plzeň, a otci Josefovi, který 

pracoval jako mistr na stavbách v Plzni. Vyrůstala se dvěma bratry, kteří ji přivedli ke 

sportu.  

 1963 – 1971 – ZŠ Náměstí Míru, Plzeň 

 1967 – Sportovní hry – p. uč. Bohumila Ruthová 

 1968 – Atletické začátky, Plzeň – Konstantin Gemov  

 1970 – První účast na MČSSR žactva ve Zlíně – Vladimír Houška 

 1971 – 1975 – Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, obor Pozemní 

 stavby 

 1975 – 1982 – Zaměstnání ve Škodě Plzeň, Územní rozvoj a průmyslová

 architektura; Středisko vrcholového sportu, Plzeň 

 1978 – Účast na ME v Praze 

 1980 – Účast na LOH v Moskvě 

 1982 – Zranění zad 

 1983 – 1985 – Středisko vrcholového sportu Slavie VŠ Praha 

 1983 – 1985 – Trenérský kurz I. třídy – specializace atletika pod FTVS UK 

 1983 – Účast na MS v Helsinkách 

 1983 – Účast na EP v Londýně 

 1985 – Návrat do Škody Plzeň 

 1985 – 1992 – trenérka atletiky na Sportovním gymnáziu v Plzni 

 1986 – Svatba s Františkem Neckářem 

 1986 – Narození dcery Moniky 

 1988 – Narození syna Františka 

 1988 – Ukončení kariéry 
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 1992 – 2000 – Podnikání s potravinami 

 1997 – 2015 – Trénování atletické přípravky v Rokycanech 

 2000 – 2001 – Učitelka TV na Gymnáziu v Rokycanech 

 2002 – 2008 – Učitelka TV na ZŠ Jižní předměstí v Rokycanech 

 2008 – 2015 – Učitelka TV na SOŠ v Rokycanech 

 2015 – Důchod 

4.2. Dětství 

Marcela Koblasová vyrůstala v Plzni nedaleko Náměstí míru v Erbenově ulici 

v rodině stavebního mistra Josefa Koblasy a úřednice Marcely Koblasové, rozené 

Kalbáčové, se dvěma bratry, jedním o rok starším Josefem (*10. 8. 1955) a druhým o rok 

mladším Romanem (*4. 12. 1957).  

Josef Koblasa (*1927) je vyučeným tesařem a později pracoval jako dílovedoucí 

ve stavebnictví. Při své práci se zasloužil o několik významných budov v Plzni, například 

o dnešní Obchodní centrum Luna nebo o dnes 10. ZŠ v Plzni, kterou později 

navštěvovali jeho děti. Rekreačně sportoval v Sokole v Želči u Tábora, kde se narodil. 

V Sokole se věnoval především gymnastice. V létě rád jezdil na kole a v zimě měl 

v oblibě běh na lyžích.  

Matka Marcela Koblasová, rozená Kalbáčová (*1935), pracovala jako úřednice 

v závodě Škoda Plzeň.  Zemřela v září roku 1980.  

Oba bratři Marcely Koblasové v žákovských a dorosteneckých kategoriích 

holdovali míčovým hrám, především basketbalu. Josef si pak ještě rád zahrál fotbal. 

Ve škole, kterou sourozenci navštěvovali, byly každý den odpoledne takzvané 

Sportovní hry, které vedla paní učitelka Bohumila Ruthová a které navštěvovali oba 

Marcelini bratři. Tehdy jim maminka navrhla: „Tak vezměte sestru s sebou.“ A v té době 

se začala vyvíjet legenda českého víceboje. Po několika návštěvách Sportovních her 

vynikala i nad stejně starými chlapci a jak Marcela sama popisuje: „Do kožených žíněnek 

se skákaly nůžky a já jsem tam ty kluky přeskočila, a protože p. uč. Ruthová byla 

atletická rozhodčí, tak to řekla Kosťovi Gemovovi.“(atletický trenér). 

4.1. Škola a zaměstnání během kariéry 

Základní školní docházku plnila Marcela Koblasová v letech 1963 - 1971 na 

základní škole nedaleko náměstí Míru v Plzni, kterou jako stavební mistr stavěl její otec. 
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V téže budově je dnes 10. základní škola s rozšířenou výukou informatiky a cizích 

jazyků. 

1971 – 1975 byly roky, kdy Marcela navštěvovala Střední průmyslovou školu 

stavební v Plzni na Chodském náměstí. Vzdělávala se v oboru Pozemní stavby a maturitu 

složila úspěšně v květnu 1975 se známkami 1, 1, 2, 2. 

Vzhledem k vystudované střední škole nastoupila krátce po maturitě do závodu 

Škoda, kde pracovala v oddělení územního rozvoje a průmyslové architektury. V práci 

shromažďovala podklady pro rozvoj a rozšiřování závodu. Její náplní práce bylo sbírat 

podklady a dělat úpravy v matricích, aby byl aktuální stav map.  

V tomto roce (1975) začalo v Plzni fungovat Středisko vrcholového sportu, 

takže sportovci, kteří závodili pod Škodou Plzeň, a kteří zde také byli zaměstnaní, začali 

chodit/nechodit do práce a jak paní Neckářová říká, stali se z nich poloprofesionálové. To 

znamenalo, že půl pracovní doby měli v práci a druhou půlku refundovanou, takže jim za 

ni platil Československý svaz tělesné výchovy. Když bylo soustředění, tréninky nebo 

závody, tak byli sportovci uvolňováni ze zaměstnání. „Někdy jsem byla v práci celý den, 

někdy jsem tam nepřišla vůbec, to bylo, třeba když jsem měla dvoufázové tréninky, když 

jsme jeli na trénink do Prahy nebo na závod.“ 

V letech 1984 – 1987 Marcela vystudovala trenérský kurz I. třídy se specializací 

na atletiku v Praze při Fakultě tělesné výchovy a sportu na UK. Studium probíhalo 

dálkově vždy jedenkrát za měsíc dva dny. První rok kurzu absolvovala během angažmá 

ve Slavii VŠ, během druhého roku studia byla poprvé těhotná a vzhledem k tomu, že ve 

třetím roce studia už byla na světě dcera Monika, tak si Marcela místo dvou dnů podle 

důležitostí přednášek vybírala jen jeden. A přiznává také drobnou úlevu při praktické 

výuce z anatomie, kdy jí pan profesor Vok se slovy: „Maminko, prosím Vás, radši 

odejděte, já bych Vás tady nerad křísil,“ odpustil hodinu, při které pracovali s částmi 

lidského těla naloženými v lihu.  

4.2. Podmínky pro trénování 

Marceliny začátky atletiky probíhaly v Plzni v 80. letech. Jak ona sama 

popisuje, podmínky pro kvalitní přípravu nebyly snadné. I přes bohaté znalosti metod a 

rozvoje jednotlivých atletických disciplín i následné rehabilitace, chyběly klubům 

vhodné prostory, kde by se daly aplikovat. Probíhaly schůzky metodiků a trenérů, na 

kterých se předávali informace z jednotlivých odvětví. Pro vývoj sportu to bylo velice 
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přínosné. Dnes si každý svoje „know-how“ schovává pod pokličkou. Nelze také 

opomenout ani materiální vybavení, ve kterém neměli sportovci tolik možností, kolik 

jich mají dnes, ani dostatek finančních prostředků na jejich pořízení. K tomu Marcela 

dodává: „První tretry jsem dostala použité Adidasky, a jakpak jsem si jich vážila.“ 

Marcela Koblasová trénovala pod Konstantinem Gemovem ve velké skupině, 

převážně ve Štruncových sadech v terénu, v místech kde je dnes lávka do plzeňského 

pivovaru, tehdy tam ještě nebyla. V tréninkové skupině se připravovala například 

s Jarmilou Nygrýnovou. Pokud se trenér rozhodl, že budou běhat na stadionu na tribuně, 

používal se jako podklad gumový transportérový pás (na přepravu uhlí). Jak Marcela 

sama popisuje, často běhávali podél řeky Radbuzy, kde byly lampy a stromy, které jim 

fungovaly jako značky. Bohužel stromy ani lampy nemají pravidelné rozestupy, proto se 

stávalo, že měli běžet 150 metrů, ale skutečně to bylo jen 148 nebo i 152 metrů. Paní 

Neckářová to ale již tenkrát brala s nadhledem: „Když se to běhá pořád a trenér měří 

čas, tak to smysl má.“  

Tréninky v tělocvičně probíhaly na Střední průmyslové škole stavební na 

Chodském náměstí, kde byla tělocvična a rozcvičovna: „Tam jsme měli na radiátor 

přivázané tlusté kožené žíněnky, tak tam byl takový mechový bílý čtverec a na tom slabší 

transportérový pás. A tam Jarmila Nygrýnová dělala kratší rozběh na dálku.“ A jednou 

za dva týdny celý oddíl jel autobusem do Prahy na Strahov do nafukovací haly, kterou 

měl předem objednanou. A Marcela pyšně připomíná, že v těchto podmínkách se Jarmila 

Nygrýnová připravila na několik evropských halových titulů a několik stříbrných 

medailí.  

„Ty podmínky byly opravdu „polní“, to dneska nikdo neví, protože dneska jsou 

všude haly a já nevím co všechno, a bez toho by nikdo netrénoval,“ takto paní Marcela 

vidí hlavní rozdíl mezi vrcholovým sportem kdysi a dnes. Naráží také na to, že dnešní 

sportovci se často jezdí připravovat, jak ona říká „za teplem“, což tenkrát mělo jen pár 

vyvolených, jako například Helena Fibingerová (koulařka, bronzová na LOH 1976, 

mistryně světa 1983, čtrnáctinásobná mistryně ČSSR na dráze, dvanáctinásobná v hale) a 

Jarmila Nygrýnová (dálkařka, dvojnásobná mistryně Evropy 1977, 1978, desetinásobná 

mistryně ČSSR v hale, pětinásobná na dráze). Přesto si svěřenci vážili každé chvíle 

tréninku a trénovali tvrdě s obrovským nasazením, aby mohli reprezentovat. 

Reprezentace samozřejmě vedla také k tomu, že se sportovci mohli podívat do zahraničí, 
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což bylo velmi motivující. Pokud si chtěli ze zahraničí něco přivézt, museli si 

s pořadateli domluvit potvrzení o tom, že zakoupené zboží, které převáží je dar, aby 

nemuseli platit clo.  

Soustředění atletů bylo rozděleno do několika skupin:  

 Sprinty a krátké běhy přes překážky 

 Běhy na střední tratě 

 Vytrvalostní běhy 

 Vrhy a hody 

 Skoky a víceboje 

Samozřejmě, že pokud bylo na soustředění víc míst, tak jelo víc skupin 

dohromady.  

 „Rehabilitovat jsme se chodili do bazénu na Chodském náměstí.“ (SK Radbuza 

Plzeň). Zajímavostí je, že když Marcela studovala Střední průmyslovou školu stavební, 

tak v rámci praktické výuky chodila pracovat do bazénu, ve kterém o několik let později 

rehabilitovala po zisku zlatých medailí na MČSSR. „Když jsem tam poprvé přišla, tak 

tam byl na bazén jen výkop. Já osobně jsem v chodbách maltou nahazovala stropy.“ 

Někdy ředitel Střediska vrcholového sportu domluvil autobus pro velkou 

skupinu, třeba 30 lidí, a tím jsme jeli do lázní v Toušni u Prahy nebo do Piešťan. Skvělé 

podmínky pro rehabilitaci nacházeli sportovci v Nymburku. Mohli si vybírat mezi 

saunou, bazénem, vířivkou, navštěvovaly podvodní masáže a magnetoterapii, také tam 

mohli navštívit lékaře. Zároveň jim poskytoval výborné zázemí pro trénování od 

atletického oválu a tunelu, přes posilovnu, po gymnastickou tělocvičnu, proto tam během 

přípravy kluby pořádaly soustředění. Měli tam také jídelnu, která se přizpůsobovala 

jednotlivým tréninkovým skupinám a kinosál, kde se mohli podívat na videa z tréninků a 

eliminovat tak chyby.  

4.3. Kariéra 

Jako začátek Marceliny závodní kariéry lze považovat příchod k trenérovi 

Konstantinu Gemovovi ke konci roku 1968. Protože Konstantin Gemov vedl velkou 

skupinu atletů, tak zpočátku Marcelu jako mladou, začínající naději, předal pod vedení 

k panu Vladimíru Houškovi. Později se dostala do užšího výběru zpět ke Konstantinu 

Gemovovi a tam se stala trenérskou kolegyní Jarmily Nygrýnové.  



28 

 

Zhruba po roce trénování, v září 1970 se poprvé zúčastnila Mistrovství 

Československé republiky žactva v tehdejším Gotwaldově (nyní Zlín). Tenkrát se 

soutěžilo v jednotlivých disciplínách a Marcela závodila ve skoku dalekém (výkon 501 

cm), tam se dostala do finále, ale měla zásadní problém: „Rozpadly se mi brýle a já jsem 

musela skákat bez nich. Jenže já tenkrát špatně viděla, měla jsem 4,5 dioptrie.“ Podle 

Marceliných vzpomínek, se jí zrak markantně zkazil rychlým růstem o prázdninách mezi 

3. a 4. třídou základní školy. Až po narození dětí se jí zrak postupně lepšil a nyní už jí 

brýle začínají překážet, takže většinu běžných úkonů provádí bez nich. Na řízení auta je 

ale pořád potřebuje. 

V následujícím roce již přecházela do kategorie mladších dorostenek. V této 

kategorii v roce 1972 poprvé upravila národní (československý) rekord v pětiboji. Tehdy 

na závodě MČSSR v Brně vybojovala 3525 bodů. S narůstajícím počtem závodů mezi 

nejlepšími závodníky poznávala reprezentanty a sama říká: „Já jsem znala více lidi 

z reprezentace než lidi z vlastního klubu, když jsem s nimi pak závodila ani jsem pořádně 

nevěděla, jak se jmenují.“ Mezi známými reprezentanty vzpomíná na Jiřího Vyčichla 

(trojskokan, sedminásobný mistr ČSSR na dráze, trojnásobný mistr ČSSR v hale), 

Helenu Fibingerovou a Miladu Karbanovou (výškařka, halová mistryně Evropy 1971, 

čtyřnásobná mistryně čtyřnásobná mistryně ČSSR v hale i na dráze). 

Jako starší dorostenka v letech 1973 a 1974 mimo navyšování osobních rekordů 

jak v jednotlivých disciplínách, tak i v pětiboji také navýšila národní pětibojařský rekord 

na 3843 bodů. 

Rok 1975 byl pro Marcelu krokem do nejvyšší závodnické kategorie. Stále 

trénovala pod Konstantinem Gemovem za Škodu Plzeň, ve které byla také zaměstnaná. A 

hned v prvním roce závodění mezi ženami vybojovala na MČSSR druhé místo v pětiboji 

s výsledkem 3953 bodů a ve všech disciplínách si vylepšila svoje osobní rekordy.  

V roce 1976 Marcela poprvé překročila v pětiboji hranici 4000 bodů a svoje 

osobní maximum vyzdvihla na 4073 bodů. V témže roce získala první mistrovský titul 

s 4044 body. 

Rokem 1977 byla nastartována dosud neúspěšnější řada mistrovských titulů 

v ženském pětiboji za sebou. Marcela Koblasová získala druhý titul na MČSSR 

v Ostravě za 4045 bodů a tímto výsledkem opět upravila československý rekord.  
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Obrázek dalších let byl obdobný. Od roku 1978 až do roku 1980 zlaté medaile 

na národním mistrovství sbírala pokaždé Marcela Koblasová a v každém z těchto let 

posunula rekord o pár bodů tak, že v roce 1980 činil 4347 bodů. V roce 1978 se 

Koblasová zúčastnila ještě ME v Praze, kde obsadila 10. místo. 

V roce 1980 byly největší sportovní akcí 22. letní olympijské hry v Moskvě, kde 

Marcela za 4328 bodů obsadila 11. příčku. A podle jejích osobních záznamů zdůrazňuje 

progres v tomto roce, když začala běhat 100 m překážek pod 14 sekund a kouli vrhala 

přes 14 metrů.  

Další důležitou metou tohoto roku bylo odstartování éry ženského sedmiboje a 

odsunutí pětiboje v kategorii žen pouze na halovou dráhu. Krátce po OH na závodech 

v Bánské Bystrici byl Marcelou utvořen základní československý rekord v sedmiboji žen 

(5725 bodů).  

Rok 1981 byl pro Marcelu rokem úspěšným, opět obhájila pozici ženské 

vícebojařské jedničky, na MČSSR zvítězila a posunula hodnotu rekordu sedmiboje na 

5895 bodů. 

Naopak v roce 1982 se potýkala se zraněním zad. „Přijeli jsme ze soustředění 

z východního Německa ze Schwerinu do Nymburka. A z toho vymrzlého vlaku jsem šla na 

masáž a masér řekl „Hele, já Tě napravím.“ A já jsem nechtěla, ale než jsem to dořekla, 

tak on se mnou hodil a vyhodil mi kostrč. Trvalo rok, než jsem to dala do hromady. Já 

jsem nemohla ani chodit, natož běhat. To pro mě byla tragédie, protože mi uteklo 

mistrovství Evropy v Aténách,“ popisuje paní Marcela.  

Po ukončení Marceliny rehabilitace zad se v Plzni začal rekonstruovat stadion, 

na kterém atleti závodili a trénovali. Rekonstrukce probíhala na ovále. Přidávala se osmá 

dráha, ale tehdy zatím jen na škvárový povrch. Doposud totiž rovinka měla osm drah, ale 

v zatáčce jich bylo jen sedm. Samozřejmě se rekonstruovala i fotbalová plocha. A to tak, 

že vyhrnuli trávník, a když atleti házeli oštěpem, stál jim v cestě kopec hlíny. „Trenér se 

vždy běžel podívat na druhou stranu, jestli tam někdo není, abych ho nezapíchla,“ 

vzpomíná. V takových to podmínkách se nedalo trénovat, proto se Marcela rozhodla 

odejít z Plzně do Prahy, na Středisko vrcholového sportu Slavii VŠ. Slavia VŠ Praha 

měla tréninkové zázemí na spartakiádním stadionu na Strahově a Marcela vzpomíná: 

„Když jsme chodily s holkama na trénink parkem, tak jsme spěchaly a měly oči na 

stopkách, protože jsme se bály, aby na nás nevyskočil nějakej chlap v kabátu.“ 
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Rok 1983 Marcela Koblasová označuje za nejlepší ve své kariéře. Závodila za 

pražskou Slavii VŠ a pod vedením Jiřího Jóna vyhrála titul na MČSSR, byla desátá na 

historicky prvním mistrovství světa v atletice, jako první Češka překonala v sedmiboji 

hranici 6000 bodů (6087) a poté ještě posunula československý rekord na 6164 bodů, po 

bodové úpravě v roce 1985 je to 6105 bodů.
2
  

Také se zúčastnila EP v Londýně, kde byla jako náhradnice atletkám u všech 

vícebojařských disciplín. „Byla jsem Heleně Fibingerové dělat náhradnici, kdyby se 

náhodou zranila, tak abych tam šla aspoň na ten jeden bod hodit tu kouli. Takže jsem se 

s ní rozcvičovala, šla jsem s ní k prezentaci a jakmile se zapsala tak pak už jsem na to 

neměla vliv, to by potom ona musela házet třeba levačkou.“  

Ve stejném roce se pořádal také EP ve vícebojích. Tam se závodilo za 

čtyřčlenná družstva. Vždy dozávodily všechny čtyři závodnice, ale počítal se výsledek 

jen třech nejlepších. 

V roce 1984 Marcela Koblasová stále závodila za Slávii VŠ Praha a v jejím 

dresu zvítězila na MČSSR se ziskem 6044 bodů. Další podstatnou sportovní událostí 

tohoto roku byly 23. letní olympijské hry v Los Angeles, ale bohužel Československý 

výbor rozhodl o bojkotu těchto her z důvodu bezpečnostních hrozeb. Proto je životopis 

Marcely Koblasové naplněn jen jednou účastí na OH.  

V roce 1985 se Marcela Koblasová vrátila do rodné Plzně a znovu závodila za 

Škodu Plzeň. Na MČSSR po dlouhé době nezvítězila, skončila druhá se ziskem 5695 

bodů za Zuzanou Lajbnerovou (5868 bodů). Ve stejném roce začalo v Plzni fungovat 

Sportovní gymnázium, kam od září nastoupila jako trenérka. 

V roce 1986 se konalo ME v německém Stuttgartu, ale Marcela z důvodu 

mateřské dovolené s dcerou Monikou nezávodila, stihla se ale vdát za svého trenéra 

Františka Neckáře.  

Rok 1987 byl poslední vícebojařskou závodní sezónou Marcely Neckářové. 

V tomto roce se ještě zúčastnila MČSSR v Třinci, kde měla problémy s Achillovou 

šlachou. Závod dokončila, ale s výsledkem spokojená nebyla. Skončila pátá s výsledkem 

4798 bodů. Paní Neckářová sama přiznává, že po narození dcery, byla organizace 

tréninků a hlavně závodů velmi náročná. Protože dcera měla jen jednu babičku, 

                                                 
2
 Úprava atletických bodovacích tabulek probíhá vždy po určité době při změnách světových rekordů 

disciplín sedmiboje/desetiboje, tak aby křivka výkonů byla stále lineární.  
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s hlídáním to bylo obtížné a proto tedy ani příprava neprobíhala v optimálních 

podmínkách. Také z tohoto důvodu se Marcela Neckářová nezúčastnila MS v Římě.  

Po narození syna Františka v roce 1988 závodila už jen ve vrhu koulí a hodu 

oštěpem. 

4.4. Příprava na LOH v Moskvě 1980 

Paní Neckářová říká: „Příprava na OH začíná tím, že závodník začne myslet na 

to, že se chce nominovat.“ V celém čtyřletém cyklu si sportovec dává cíle postupně, jako 

například: upravit techniku nebo stabilizovat výkonost. „Samozřejmě jsme trénovali tak, 

abychom byli zdraví a zlepšovali se v jednotlivých dovednostech i schopnostech.“ Snaha 

byla stejná jako je ve vrcholovém sportu i dnes, a to, postupně se zlepšovat ve všech 

ukazatelích. Každý rok sportovci museli vykazovat seznam odtrénovaných dávek. Na 

seznamu bylo několik ukazatelů, od počtu tréninkových jednotek, hodin regenerace, po 

počty odrazů, tuny nazvedaných v posilovnách, počty odházených oštěpů, vržených 

koulí, přeběháno překážek a tak dále. Vše se zaznamenávalo do tabulky vyplňováním 

čtverečků. „Pak se třeba zjistilo, že závodníka bolí nohy, tak se začalo zkoumat, že 

například odrazů bylo moc a nemělo to požadovanou odezvu na skoky, ale třeba se to 

projevilo v rychlosti. To se vždycky na závěr sezóny zhodnotilo, trenéři zjistili, co bylo 

optimální a to se pak ve stejných objemech opakovalo příští rok,“ popisuje Marcela. 

Každý rok trenéři sledovali, jestli příprava fungovala tak jak si předsevzali, zda se 

závodník posunul ve světových tabulkách, je-li vše nastaveno vhodně. 

Stejně jako tomu bývá dnes, i v roce 1980 probíhalo fasování vybavení na OH. 

Koblasová líčí, jak musela absolvovat několik zkoušek na šaty, protože všem 

závodníkům byly šaty šity na míru. Na nástup světle hnědý kostým, na volné nošení 

tmavě modrý kostým, kabelka, taška a velký kufr. Na závodění dostali tepláky i 

šusťákové kalhoty ve žluté barvě s černými pruhy, „byli jsme jako kanárci,“ popisuje, 

sandály, boty na závodění, dresy a další drobnosti. 

Podle Deníku sportovce z přípravy 1979/1980, který k práci paní Neckářová 

poskytla, si s trenérem Konstantinem Gemovem na začátku přípravy stanovili výhledový 

cíl, tím byla účast na OH 1980 a tam 12. místo, hlavním výkonovým cílem bylo 

překonání hranice 4600 bodů. Dílčím cílem přípravy bylo splnit v červnu 1980 limit 

4350 bodů. Výhledový cíl splněn byl, dokonce překonán 11. místem. Hlavní ani dílčí cíl 

nebyl splněn, v červnu Marcela dosáhla výsledku 4200, v červenci 4347 bodů. 
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Začátek přípravy začal v říjnu 1979, téměř rok před vrcholnou akcí. Podle dat z 

Marcelina deníku lze vygenerovat tabulku (Příloha č. 5). V prvních dvou řádcích je jeden 

kalendářní rok rozdělen do 13 čtyřtýdenních tréninkových cyklů. První sloupec uvádí 

vybrané tréninkové ukazatele. V tabulce jsou zaznamenány odtrénované objemy 

v jednotlivých obdobích roku. Hodnoty jsou uvedeny v počtu jednotek, odběhaných 

kilometrech, počtu opakování, počtu pokusů, nazvedaných tunách a hodinách. 

V posledním řádku je suma jednotlivých období.  

Říjen u atletů vždy bývá přechodným obdobím mezi sezonami, je jim dopřáván 

čas na doléčení zranění, rehabilitaci a regeneraci. Proto také v tréninkovém deníku 

nenajdeme mnoho záznamů. Během I. období lze mluvit především o udržování obecné 

vytrvalosti, síly a velká část říjnové přípravy byla věnována odhodovým cvičením.  

V období II. můžeme z tabulky vypozorovat největší tréninkový objem celé 

přípravy. Na programu byl rozvoj obecné vytrvalosti a síly, který probíhal v nízké 

intenzitě, ale velmi vysokém počtu opakování. Bylo odtrénováno nejvíce hodin, počet 

naběhaných kilometrů se sice snížil, ale narostlo množství kilometrů v maximální 

rychlosti. A již se začala pilovat technicky nejnáročnější disciplína – běh přes překážky. 

Značně bylo přidáno na posilování, s tím je spojené navýšení nazvedaných tun. Také 

poměrná část byla věnována doplňkovým sportům, jako basketbalu nebo volejbalu. 

Samozřejmě se vším je spojeno také více rehabilitace. Marcela toto období strávila na 

soustředění ve Vysokých tatrách. 

Polovinu III. období trávila Marcela přípravu v Nymburce, druhou polovinu v 

Plzni. Toto období bylo jedno z nejobsáhlejších z celého roku. Celkový tréninkový 

objem se moc nezměnil, změnily se dávky některých cvičení. K velkému množství 

obecné vytrvalosti přišlo na rozvoj rychlosti, přibyly naběhané kilometry v maximální i 

tempové rychlosti. Hlavním znakem tohoto období bylo přidání speciální průpravy na 

skok daleký i vysoký a vrh koulí. Radikálně se snížil počet opakování v posilovně, ale 

vzhledem k menšímu poklesu nazvedaných tun, lze předpokládat, že posilování bylo 

prováděno v menších počtech opakování s větší zátěží.  
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Obrázek 3 : Marcela Koblasová s K. Gemovem a J. Nygrýnovou na soustředění v 

Nymburce 1979 (Zdroj: Rodinný archiv Marcely Neckářové) 

IV. období ze třetiny poznamenala Marcelina nemoc. Zbytek měsíce proto byl 

věnován znovu obecné vytrvalosti a technickým disciplínám a to čtyři dny v Berlíně, kde 

také absolvovala první start v halovém pětiboji v sezoně. S výkonem 4105 bodů skončila 

na 5. místě. Z Berlína pak následně přejížděla do Nymburku. V závěru tohoto období 

ještě startovala v běhu na 50 m a ve vrhu koulí na KP v Praze, v obou disciplínách 

skončila na 1. místě. 

V únoru je každým rokem na programu halové MČSR, MČSSR a ostatní halové 

soutěže. V roce 1980 tomu nebylo jinak. Proto příprava v V. období nikterak vzrůstala. 

Jediný větší nárůst byl zaznamenán v tréninku překážek a vrhu. Marcela v této době 

zaznamenala devět startů. První dva na MČSR v Praze v běhu na 50 metrů překážek a 

skoku dalekém, kde zvítězila. Další dny trávila na soustředění opět v Nymburce, ze 

kterého odjela na závody v Praze na Strahově, kde soutěžila ve vrhu koulí a skoku 

dalekém, ve kterých skončila druhá, a pátá ve skoku do výšky. Další týden byl věnován 

přípravě na MČSSR v Jablonci nad Nisou, kde Koblasová získala dvě stříbrné medaile 

v běhu před překážky a skoku do dálky.  
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VI. a VII. období bylo mezocyklem přípravy na vrcholné akce sezony. Objemy 

a intenzita tedy pochopitelně gradovaly, což lze vidět i na Grafu č. 1. Největší podíl měla 

opět obecná vytrvalost, při které Marcela naběhala celkem 129,5 km. Značně se také 

navýšil počet kilometrů naběhaných v maximální i tempové rychlosti. Velká pozornost 

byla věnována technice všech disciplín a posilování. V VII. období byl hodně nacvičován 

vrh koulí podpořen různými způsoby odhodů. Mnoho toho Marcela naskákala, za obě 

období to bylo 1380 násobených odrazů. V posilovně nazvedala 52,9 a 34,7 tun. 

V období VI. strávila mimo Plzně týden v Nymburce, čtyři dny ve Vysokých Tatrách a 

v závěru období se odletěla připravovat do Tunisu, kde setrvala 16 dní. Ke konci VII. 

období absolvovala desetidenní soustředění v Nymburce, které bylo na přelomu do VIII. 

období. 

VIII. období se Marcela připravovala střídavě v Plzni a znovu v Nymburce. 

Přípravné množství bylo stále velké, ale už bylo ovlivněno Marcelinými starty na dvou 

závodech. Stále se pilovala obecná vytrvalost, přibylo množství průpravy překážek, 

skoku do výšky a vrhu koulí, hodně se rehabilitovalo. Marcela startovala dvakrát na KP 

Plzně ve vrhu koulí a štafetovém běhu na 4x100 m, v obou případech skončila na prvním 

místě a na přeboru Prahy v běhu přes překážky, kde byla druhá a skoku do dálky, kde 

nezaznamenala ani jeden platný pokus. 

V IX. období Marcela zaznamenala 15 startů. První z nich v Nymburce ve vrhu 

koulí, kde brala první místo, dalších pět v rakouském Götzisu v pětiboji, tři na závodu 

Ligy v Praze v běhu přes překážky a skoku do dálky. Zbývajících sedm na pražském 

Strahově, jedenkrát ve skoku do výšky a vrhu koulí, později při VC ve vícebojích 

v pětiboji. Během tohoto období přípravy jí týden zužovala nemoc, ale i přes to že 

netrénovala, závodů se účastnila. Údaje v tabulce jsou proto poměrně malé. 

V dalším období stíhal trenér se svojí svěřenkyní opět mezocyklus před 

vrcholnými akcemi roku, podporovaný menšími závody. Tréninkové objemy se znovu 

zvětšovaly. Pozornost se věnovala především technice a rychlosti. V tomto období je také 

zaznamenán největší počet rehabilitačních jednotek. Polovinu času Marcela strávila 

v Nymburce a zapsala se na pěti startech, dvou v Praze v běhu přes překážky a skoku do 

dálky a třech na MČSR.  

Období XI. bylo z hlediska tréninku z celé sezony nejslabší, protože v něm 

Marcela zapsala 18 startů. Také si zasloužila několik dní volna, především po závodě na 

OH v Moskvě. 8. července se v Praze konal Rošického memoriál, kde Marcela nastoupila 

ve své neoblíbenější disciplíně, skoku do dálky. „Tenkrát strašně pršelo a my jsme 
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skákaly až v deset hodin večer. Pořadatelé neustále volali na letiště, jestli přestane pršet, 

protože tam měli nejlepší předpověď počasí.“ vzpomíná Marcela. Tehdy skončila pátá s 

výsledkem 619 cm. Dvanáct dní před OH v Moskvě se konalo MČSSR v Praze. Tam 

Marcela Koblasová musela potvrdit svoji výkonnost. S výkonem 14,08 s v běhu na 100 

metrů překážek, vrhem koulí do vzdálenosti 14,34 m, skokem do výšky přes 177 cm, 

skokem do dálky 598 cm a během na 800 metrů za 2:25,0 min získala 4347 bodů a tím 

také zlatou medaili. Forma byla potvrzena. Později startovala na OH. 

Závěr léta (XII. období) je nabitý různými závody. Například závody družstev, 

Evropským pohárem a v dnešní době Diamantovou ligou. V roce 1980 měli plzeňští 

atleti na programu závody v německé Jeně, Budapešti, 3. kolo ligy v Ostravě a závěrem 

závody v Jablonci. Marcela Koblasová zaznamenala deset startů, pokaždé v jiné 

disciplíně pětiboje. Příprava spěla k závěru sezóny, proto byla velmi volná. Ubralo se na 

technice i na vytrvalosti.  

Zkraje poslední (XIII.) fáze sezony odjížděla Marcela na mezinárodní utkání do 

Jugoslávie, kde startovala v běhu na 100 metrů překážek. Později přejížděla do 

Maďarska, kde závodila ve stejné disciplíně. Bohužel během pobytu v Jugoslávii 

Marcele zemřela matka, proto později z Maďarska urychleně odjížděla do Plzně. „Já 

jsem ještě odběhla ty překážky, vůbec nevím jak. Odstartovala jsem, pak nevím, že jsem 

běžela 10x přes překážku a pak jsem byla v cíli. Doběhla jsem čtvrtá. A pak jsem místo 

jednoho funkcionáře letěla do Prahy, abych stihla maminčin pohřeb v Plzni. On místo mě 

musel jet z Budapeště přes Bratislavu autobusem.“ A de facto tímto smutným 

okamžikem skončila pro Marcelu Koblasovou sezóna 1979/1980. V polovině září ještě 

startovala na prestižním Běhu pravdy v Plzni, trénovala jen lehce a nakonec onemocněla, 

čímž její tréninkový deník pro tento ročník končí. 

Za celý rok od října 1979 do září 1980 Marcela Koblasová absolvovala 347 

tréninkových jednotek a 66 startů, naběhala celkem 679 kilometrů a nazvedala necelých 

259 tun.  
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Graf 1: Příprava 1979/80 (Zdroj: vlastní úprava) 

4.5. LOH v Moskvě 1980 

22. letní olympijské hry v Moskvě 1980 se konaly ve dnech 19. července až 3. 

srpna. Hlavním místem pro Hry byl zvolen stadion Lužniki (Příloha č. 7), v roce 2018 se 

na tom to místě po rekonstrukci bude konat Mistrovství světa ve fotbale. Maskotem Her 

byl hnědý medvídek Míša (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Maskot LOH 1980 Medvěd Míša (Zdroj: Olympic.org. [online]. [cit. 

2018-03-21])  

Vzhledem k bojkotu LOH v Moskvě západními zeměmi se jich zúčastnilo pouze 

osmdesát států, což bylo nejméně od roku 1956 až do současnosti. Mezi zúčastněnými 

zeměmi chyběly například USA, SRN a další velmoci. I proto byly tyto hry velmi 

úspěšné pro sportovce Sovětského svazu.  

Československo vypravilo do Ruska dosud největší počet sportovců na OH - 

211 osob. Sportovci získali čtrnáct medailí. Zlatou přivezl Ota Zaremba (vzpěrač) a 

družstvo fotbalistů. Mezi stříbrnými medailisty byl Imrich Budár (diskař), Jarmila 

Kratochvílová (běžkyně na 400 m) a družstvo pozemních hokejistek. Bronzových 

medailí získalo Československo hned devět: Ján Fránek (boxer), Dan Karabin a Július 



37 

 

Strnisko (zápasníci), Vladimír Kocman (judista), Dušan Poliačik (vzpěrač), Jiří Tabák 

(gymnasta), veslaři na dvojskifu, družstvo dráhových cyklistů a družstvo silničních 

cyklistů.  

Marcela Koblasová, na oficiálním zahájení XX. Letních olympijských her 

nebyla. „Na zahájení jsem se dívala doma na televizi, to jsem bydlela ještě ve starém 

bytě v Erbenově ulici Plzni.“ Hry se zahajovaly v sobotu 19. 7. V pondělí 21. 7. Marcela 

absolvovala ještě dopingovou kontrolu v Praze, po ní krátký trénink. Do Moskvy odletěla 

ve středu 23. července. Na místo dorazila odpoledne před závodem. Po příletu se 

zúčastnila prohlídky sportoviště a olympijské vesnice a lehkého tréninku. Závod 

vícebojařek byl jednodenní a následoval hned další den, ve čtvrtek 24. 7. A byl jedním 

z posledních pětibojů na dráze. Marcela vzpomíná: „Podle stoletého kalendáře se říkalo, 

že bude příjemné počasí, ale bylo hrozné vedro a vlhkost, že když jsme skákaly dálku, tak 

kolem nás běhali muži rozběhy na 10 km a odpadávali, jak z toho horka bylo všem zle. A 

oni nás po každé disciplíně odvedli dolů do suterénu. Venku 40 °C, v suterénu skoro 

minus, ty přechody z tepla do zimy, byly hrozné. A já jsem na zimu nebyla vybavená, 

neměla jsem bundy ani deku. Taky jsem nevěděla, že ten den budu celý na hřišti a 

nepůjdu na oběd do olympijské vesnice, neřekli mi, že si mam od snídaně udělat nějakou 

svačinu, takže jsem měla hlad a pila jsem vodu z kohoutku. Taky jsem si nevzala tretry na 

dálku, protože jsem předpokládala, že si přijdu odpočinout do vesnice a vyměním si je,“ 

a smutně dodává, že na jejím největším závodu kariéry si připadala jako „páté kolo u 

vozu“. Průběh závodního dne a Marceliny výsledky byly následující: dopoledne byl na 

programu běh na 100 metrů překážek (14,10 s), vrh koulí (13,43 m), skok do výšky (171 

cm). Odpoledne se závodilo ve skoku do dálky (615 cm) a běhu na 800 metrů (2:20,3 

min). „Když jsem dozávodila, tak se mi chtělo strašně brečet. Opravdu jsem tomu dala 

všechno, do posledního metru jsem běžela, co jsem jen mohla, ale bohužel už jsem 

neměla na víc.“ Tehdejší slečna Koblasová s výsledkem 4328 bodů skončila 11. z 19 

závodnic. 

Otázka jak by závod mohl dopadnout, kdyby atletka měla stoprocentní pohodlí, 

zůstává nevyřčena, ale vzápětí na ni přichází odpověď: „Na olympiádě jsem ve vrhu 

koulí spadla skoro o metr níž než na předchozím MČSSR, ve výšce jsem spadla o 6 

centimetrů, dálku jsem měla slušnou, osmistovku výbornou, ale na té kouli jsem ztratila 

třeba 60 bodů.“ Při zamyšlením se nad výsledky dochází Marcela k závěru, že kdyby 
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tolik neztratila při vrhu koulí a skoku do výšky, mohla získat okolo 4440 bodů, což by ji 

katapultovalo na 8 místo. A na to by se hned lépe dívalo.  

Z Ruska Marcela s ostatními reprezentanty odlétala 28. 7. Ve volných dnech po 

závodě lehce trénovala, navštěvovala závody reprezentačních kolegů a stihla i jeden výlet 

ve společnosti Dušana Dršky (vzpěrač) na Rudé náměstí. 

4.6. Další důležité starty 

Před výčtem nejdůležitějších závodů kariéry Marcely Koblasové, je třeba také 

zmínit, že na několik mezistátních utkání byla nominovaná na skok do dálky jako 

náhradnice za Jarmilu Nygrýnovou nebo na vrh koulí za Helenu Fibingerovou. Tu a tam 

byla na startovní listině běhu na 100 m překážek či štafet 4x100 i 4x400 metrů. Štafetu 

na 4x 400 metrů dokonce jednou běžela s Jarmilou Kratochvílovou, které předávala na 

poslední úsek.  

4.6.1. První sedmiboj 

Pouhé tři dny po návratu z LOH se konalo mezinárodní utkání v Banské 

Bystrici. Na tomto závodě vícebojařky poprvé závodily v sedmiboji ve složení prvního 

dne: běh na 100 m překážek (14,30 s), vrh koulí (13,56 m), skok do výšky (176 cm) a 

běh na 200 m (25,72 s) a druhého dne: skok do dálky (607 cm), hod oštěpem (30,84 m) a 

běh na 800 m (2:21,6 min). „Oštěp jsem tenkrát ještě neuměla, František (Neckář – 

tehdy ještě ne manžel) mi ukázal, jak se oštěp vlastně drží a hlavní pokyn, který mi dal 

bylo, abych se nešvihla do zad,“ směje se Neckářová. Nejen že se ziskem 5725 bodů ve 

vícebojařské soutěži žen zvítězila, ale tím pádem utvořila základní československý 

rekord v sedmiboji. 

Později, aby se disciplíny časově nepřekrývaly s těmi mužskými a soutěž se tak 

zbytečně neprodlužovala, byly ženám přehozeny koule a výška. A v téhle podobě se 

v sedmiboji závodí dodnes.  

4.6.2. První mistrovství světa 

První mistrovství světa se konalo ve švédských Helsinkách v roce 1983. Do té 

doby jako světový šampionát sloužily olympijské hry. Na MS závodilo 1355 atletů ze 

154 zemí světa.  

Marceliny zážitky z MS jsou velmi rozporuplné. V první řadě ji trápily 

žaludeční problémy a v řadě druhé si nerozuměla se svojí sparing kolegyní 
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z reprezentace. Ta ji přemluvila k poslednímu tréninku před hlavním závodem, a jak 

sama Marcela popisuje „Byla to hrůza, trénink, který by mi za normálních okolností nic 

neudělal, mě dorazil, já jsem pak už nic nejedla a zvracela jsem a nakonec jsem 

zkolabovala v autobuse, takže do vesnice jsem přijížděla pod dohledem doktora, který mě 

dával do pořádku. A od té doby bylo všechno špatně.“ Den před startem, v dějišti MS, si 

Marcela na trénincích například pohazovala koulí k 16 metrům, všechno bylo perfektní, 

ale bohužel tím posledním tréninkem se to pokazilo. Při hlavním závodě vrhla koulí do 

vzdálenosti 14,99 m a tehdejší světová rekordmanka Ramona Neubertová jen málo přes 

15 metrů. Se skokem do výšky se dalo spokojit, ale běh na 100 metrů překážek se dal 

zvládnout lépe, běh na 200 metrů byl, jak popisuje, mizerný, ve skoku do dálky zapsala 

jediný platný pokus a při hodu oštěpem zažila největší patálii: „V rozhazování, kde byly 

dva pokusy na zkoušku, jsem si dala jenom jeden, protože při něm jsem uvolněně hodila 

50 metrů. Jenže pak se změnil vítr, prapory vlály a já hodila jen 40 m. Tenhle výsledek 

mě mrzel.“ A po těchto okolnostech sama přiznává, že běh na 800 metrů trochu vzdala. 

V konečném součtu Marcela Koblasová nasbírala 5965 bodů a tak se umístila na 10. 

místě. Bohužel jsem také vyslechla tuto větu: „A přitom kdybych udělala jen o pár bodů 

navíc, tak jsem mohla udělat rekord a mohla jsem být o 5 - 6 míst výš, protože tam to 

bylo našlapaný.“ Nabízí se otázka, jak by to asi dopadlo na dalším MS v atletice, kdyby 

tam Marcela Koblasová ještě závodila (další MS se konalo v roce 1987 v Římě). 

4.7. Hlavní trenéři 

Jak již bylo uvedeno, jako první kdo vedl Marcelu Koblasovou při sportu, byla 

paní učitelka B. Ruthová, která jako atletická rozhodčí znala trenéry plzeňské atletiky, 

proto odkázala malou Marcelu do AK Škody Plzeň, kde ji v letech 1969-1971 vedl V. 

Houška a v roce 1970 si ji převzal Konstantin Gemov. 

4.7.1. Konstantin Gemov 

Konstantin Gemov neboli „Kosťa“, jak mu bylo přezdíváno, se narodil 31. 1. 

1929 v Plzni a od roku 1960 byl profesionálním trenérem atletiky. Nejprve jako vedoucí 

trenér Tréninkového střediska mládeže a od roku 1975 Střediska vrcholového sportu 

v Plzni. Během svého padesátiletého trenérského působení vychoval spoustu 

reprezentantek. Například dálkařku Jarmilu Nygrýnovou, výškařku Alenu Proskovou a 

vícebojařku Marcelu Koblasovou. Jako vedoucí ženského družstva slavil největší úspěch 

v roce 1992, kdy ženy AK Škoda Plzeň vybojovaly na mistrovství republiky stříbrné 

medaile.  
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Za dlouholetou trenérskou práci byl v roce 2009 oceněn primátorem města Plzně 

při příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců roku. Pan Konstantin Gemov zemřel 2. 11. 

2011 ve věku nedožitých 83 let. (PLZEŇSKÝ KAS, 2011) 

 

Obrázek 5: Marcela Koblasová s K. Gemovem při tréninku v Plzni 1976 (Zdroj: 

Rodinný archiv Marcely Neckářové) 

Pod vedením Konstantina Gemova trénovala Marcela Koblasová do roku 1981, 

poté ji převzal František Neckář, ale v roce 1983 přestoupila Marcela do klubu VŠ Praha, 

kde až do roku 1985 trénovala pod Jiřím Jónem. Mnohokrát se ale stalo, že když 

trénovala technické disciplíny, tak na tréninky z Plzně dojížděl trenér Neckář.  

4.7.2. Jiří Jón 

Jiří Jón se narodil 21. 7. 1945 v Hradci Králové. Trenérské činnosti se začal 

věnovat v roce 1968 ve VŠ Praha jako dobrovolný trenér mládeže. Poté v letech 1973-

1977 se stal ředitelem Sportovní školy atletiky při Rudé hvězdě Praha. Od roku 1978 do 

roku 1991 byl trenérem znovu ve VŠ Praha, přičemž v letech 1981-1991 byl 
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odpovědným trenérem reprezentace v sedmiboji. V roce 1991 byl ředitelem Správy 

tělovýchovy a sportu federálního ministerstva vnitra a následujících osm let vedl 

sportovní centrum Ministerstva vnitra. Mezi nejúspěšnější svěřenkyně Jiřího Jóna patřili: 

Helena Otáhalová, Marcela Koblasová a Zuzana Lajbnerová. (JIRKA, 2000, s. 70) 

Od roku 1999 pokračuje v manažerské a konzultační činnosti v oblasti 

atletických vícebojů.  

V roce 1985 Marcela Koblasová přestoupila zpět do Plzně, kde ji opětovně 

převzal trenér František Neckář.  

4.7.3. František Neckář 

František Neckář se narodil 17. 11. 1944 v Borku u Rokycan. Od roku 1966 

působí jako trenér ve Škodě Plzeň, kromě sedmileté trenérské činnosti ve VŠ Praha 

v letech 1970 – 1977. Nejvýznamnějšími svěřenci byli: bratr Jan Neckář (desetibojař a 

oštěpař), Pavel Polomský (sprinter na 100 a 200 metrů a na 4x 100 metrů, později 

bobista), Ivana Sekyrová (běžkyně na 400 metrů překážek, v současné době běžkyně 

maratonů a běhů do vrchu), budoucí manželka Marcela Koblasová a další. (JIRKA, 2000, 

s. 120) 

4.8. Konec kariéry 

Pod vedením trenéra Františka Neckáře Marcela Koblasová (tehdy už 

Neckářová) ukončila kariéru v roce 1988. Po narození druhého dítěte, syna Františka, 

ještě několikrát startovala v hodu oštěpem a vrhu koulí. 

Výčet kariéry Marcely Koblasové – Neckářové nese jednu účast na OH, jednu 

na prvním MS v atletice, jednu na ME, a dvě na EP. Osm československých titulů ve 

víceboji, dvě stříbrné medaile z MČSSR a jedna bronzová. Několik československých 

rekordů ve víceboji žen, jako první překonala „magickou“ hranici 4000 bodů v pětiboji, a 

6000 bodů v sedmiboji. S osobním rekordem 6164 bodů v sedmiboji z roku 1983 (po 

přepočtu 6105 bodů) do dnes drží čtvrté místo v dlouhodobých tabulkách českého 

ženského víceboje. 

4.9. Život po životě 

Po ukončení kariéry v roce 1988 Marcela setrvávala na Sportovním gymnáziu 

v Plzni, kam nastoupila v roce 1985 jako trenérka atletiky, až do dubna roku 1992, kdy 

trenérskou činnost ukončila z rodinných důvodů. 
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Jako další cestu obživy si Marcela zvolila vlastní podnikání. Předmětem jejího 

obchodu byl prodej potravin, které na tehdejším trhu byly těžko k dostání. Takto 

pracovala do dubna roku 2000. 

V září roku 2000 nastoupila jako učitelka tělesné výchovy na Gymnázium 

v Rokycanech, kde setrvala do roku 2001. 

Později v roce 2001 pouze trénovala přípravku v AC Falcon Rokycany. 

Od nového školního roku 2001/2002 začala pracovat jako učitelka tělesné 

výchovy na Základní škole Jižní předměstí v Rokycanech, kde působila do roku 2008. 

Od září roku 2008 až do února v roce 2015 opět jako učitelka tělesné výchovy 

působila na Střední odborné škole v Rokycanech, kde tělesnou výchovu učila i mne. 

Pracovní život ukončila v již zmíněném únoru roku 2015, od kdy nastoupila do 

důchodu a ohledně sportovní stránky ji vyhledávají ke konzultacím, jak sama s 

nadsázkou říká „zoufalí“ studenti tělesné výchovy na Fakultě pedagogické Západočeské 

univerzity v Plzni, pro pomoc při plnění zápočtových požadavků z atletiky. 

4.10. Trenérská činnost 

Od roku 1985 Marcela Koblasová předávala své atletické zkušenosti jako trenérka 

atletiky na Sportovním gymnáziu v Plzni. Spolupráci ukončila v roce 1992 z rodinných 

důvodů. 

Následně v letech 1997 – 2015 trénovala atletickou přípravku v klubu AC 

Falcon Rokycany, kde spolu s panem Michalem Šůchou vedla například současnou 

oporu PSK Olympu Praha, běžkyni Dianu Mezuliáníkovou. Jako trenérka přípravky se 

snažila každý trénink zaměřit na všestranný rozvoj a pestré pohybové hry. Trénování 

ukončila ze zdravotních důvodů a nástupem do důchodu a jak sama říká, od té doby 

poskytuje pouze konzultace studentům tělesné výchovy na fakultě pedagogické 

Západočeské univerzity v Plzni.  

Při zamyšlení nad trenérskou versus pedagogickou praxí Marcela Neckářová říká, 

že rozdíl je především v motivaci žáků a svěřenců, vymýšlení modifikací a alternativ pro 

studenty, odborný přístup ke sportovcům. Přiznává, že tato práce je obtížná, ale na vše 

vzpomíná s úsměvem.  
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4.11. Současný život 

V současné době je paní Neckářová v důchodu.  Její náplní je starání se o otce (91 

let), ke kterému dojíždí každý den a hlídání vnoučka (3 roky) od dcery Moniky. Monika 

se od dětství věnuje atletice a tenisu, při trénincích tedy u syna zaskakuje babička. 

Marcelin syn František se sportu nevěnuje, ale od dětství ho Neckářovi vedli k všestranné 

pohybové aktivitě. 

Paní Neckářová se také ráda věnuje zkrášlování své zahrádky a pěstování 

zeleniny. Občas si udělá procházku po okolí bydliště. Ráda sleduje sportovní dění ve 

světě, nenechá si ujít jedinou podstatnou sportovní akci. Pokud je to možné, vše sleduje 

v televizi. 

4.12. Řekli o Marcele 

 František Neckář 

- Marcelin trenér v AK Škoda Plzeň, později manžel. 

Charakterizujte prosím Marcelu jako osobnost. 

 „Vůle po vítězství, pečlivost, snaha vždy splnit zadané úkoly, což někdy bylo i na 

škodu, protože to vedlo k nadměrné únavě a tím nižšímu výkonu. Jako trenérka přípravky 

předávala s radostí zkušenosti mladým, škoda, že již nemůže v činnosti pokračovat, 

protože se stará o otce a často hlídá vnoučka.“ 

Jak Marcela přistupovala k jednotlivým tréninkům? 

 „Zodpovědně, ambiciózně, s nasazením udělat co nejlepší výsledek, tato 

vlastnost nebývá zcela obvyklá u všech sportovců. Trénink chtěla vždy zakončit úspěšným 

provedením techniky. Zodpovědně prováděla relaxační a aktivační metody, strečink a 

speciální cvičení na rozvoj pohyblivosti.“ 

Ve které disciplíně měla Marcela skvělé výsledky a která byla naopak její nejslabší 

stránkou? 

 „Skvělé výsledky předváděla v dálce, kouli a překážkách. Největší problém jí 

dělala výška, protože byla limitována problémy s bederní páteří a oštěp, tam neprodala 

vždy to, na co měla fyzické parametry. U běhu na 800 m si s ní zahrávala psychika, 

výsledek závisel na bodovém zisku před během.“ 

Jak jste vnímal Marceliny úspěchy? A jaký měly vliv na plzeňskou atletiku? 

 „Reprezentovala Československou republiku na ME, MS, OH a Evropském 

poháru vícebojařů, vytvořila několik československých rekordů, drží 4. místo 
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v dlouhodobých československých tabulkách sedmiboje, jako první Češka překonala 

hranici 6000, 6100 bodů v sedmiboji. Plzeňská atletika je na ni pyšná, přestože tři roky 

závodila za VŠ Praha, stále zůstávala věrná Plzni.“ 

V čem myslíte, že její úspěchy spočívaly? 

 „Byla skutečně československým průkopníkem ve víceboji, bohužel jí politická 

situace znemožnila start na LOH 1984. V té době byla nejlepší formě, protože byla 

v nejvhodnějším vícebojařském věku a měla motivaci. To byla škoda, protože mohla 

dosáhnout výrazného zlepšení výkonu.“ 

Uvědomíte si, jestli měla Marcela nějaký talisman nebo rituál před závodem? 

 „Talisman ne, ale pokud cítila, že před závodem potřebuje spíše odpočinek, než 

další trénink, podřídila se pocitům.“ 

Vybaví se Vám nějaká zajímavá příhoda, kterou jste s Marcelou zažil? 

 „Při soustředění ve Vysokých Tatrách, která nás moc bavily kvůli změně 

prostředí a zpestření přípravy, jsme lezli po horách a jedenkrát jsme se na 2 metry dívali 

na kamzíky. Na jiném soustředění v tehdejší NDR ve Schwerinu jsme obdivovali 

podmínky, jaké tenkrát měli východoněmečtí sportovci na přípravu, také jsme se tam 

potkávali s evropskými a světovými rekordmany, to byl zážitek i motivace.“ 

 Michal Šůcha 

- trenér atletiky v Rokycanech, Marcelin kolega z AC Falcon Rokycany. 

Charakterizujte prosím Marcelu jako osobnost. 

„Silná vůle, zásadovost a dobrota. Tyto rysy, podle mého názoru charakterizují 

Marcelu Neckářovu jako výraznou osobnost.“ 

Jak Marcela přistupovala ke své roli trenérky? 

 „Jako trenérka rokycanské přípravky (8-12 let) byla pro svoje svěřence vzorem. 

Jednak pro uvedené vlastnosti, ale především pro všestranné znalosti atletických 

disciplín, které získala během svojí úspěšné sportovní kariéry a které dokázala 

svěřencům předat.“ 

Vnímal jste Marceliny úspěchy? Myslíte, že nějak ovlivnily plzeňskou atletiku? 

„Jako rokycanský patriot, bývalý „štrekař“ a trenér běžců jsem samozřejmě 

sledoval úspěchy plzeňských odchovanců, tedy i Marcely Neckářové. Její zásluhou a také 

jejích rodinných příslušníků má AK Škoda Plzeň dobrou základnu nejen vícebojařů.“ 

Vybaví se Vám nějaká zajímavá příhoda, kterou jste s Marcelou zažil? 
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 „Na žádnou typickou „veselou příhodu z natáčení“ si nevzpomínám, ale 

příjemně mě překvapila v roce 1997 její angažovanost za zachování jediné 400 metrů 

dlouhé dráhy na okrese, která se nakonec i přesto ve prospěch fotbalistů, zrušila.“  

 Vladimír Valach 

- učitel, Marcelin kolega na SOŠ v Rokycanech. 

Charakterizujte, prosím, Marcelu jako osobnost. 

„Marcela byla vždy velmi cílevědomá a svědomitá. Než přišla k nám do školy, 

pracovala jako tělocvikářka na ZŠ Jižní předměstí, kam chodím se žáky na atletický 

stadión. Tam jsme se poznali, když jsem běhal na oválu s dětmi, Marcela přišla ke mně a 

ptala se, na jaké závody trénuji. Běhal jsem si ale vždy jen pro zdraví a pro radost, což se 

jí asi zdálo divné.“ 

Jak Marcela přistupovala ke své pedagogické roli? 

„Před pedagogickým působením prošla řadou zaměstnání, z čehož si pamatuji 

jen obchodování s potravinami. Přes to, že vlastně neměla pedagogické vzdělání, snažila 

se do hodin tělesné výchovy vložit vždy vše, co tam patří, snažila se dodržovat strukturu 

hodiny, používat správné metodické řady, průpravné hry…. Protože nebyla gymnastka, 

velmi často jsme konzultovali metodiku nácviku gymnastických prvků. Já jsem se jí zas 

často ptal na atletické fígle, kterých měla jako bývalá olympionička v rukávu nespočet.“ 

Jaký vliv měly Marceliny úspěchy na její pedagogickou práci? Vnímali studenti, 

kdo je vlastně učí? 

„Marcela byla vždy velmi skromná. Velmi často se mi stalo, že žáci ani nevěděli, 

že je bývalá olympionička, i když je učila. Na výuku to tedy mělo vliv pouze v případě 

předávání zkušeností při nácviku atletických disciplín.“ 

Vybaví se Vám nějaká zajímavá příhoda, kterou jste s Marcelou zažil?  

„Cílevědomá byla ve všech věcech, které ve škole dělala. Starala se například o 

květiny v celé budově školy, a ty se za její péči odvděčovaly bujným vzrůstem a bohatým 

kvetením. Často jsme spolu konzultovali i otázku péče o některé exotické druhy, které 

jsem přinesl do školy ze své sbírky sukulentů. Marcela je pak leckdy donutila kvést, i když 

mě nekvetly.“ 

Volné vyjádření, pokud chcete říct něco navíc. 

„Vždy jsem se s Marcelou dokázal domluvit, nestalo se, že by někdy něco 

nesplnila. Za celou dobu společného působení na škole a spolužití v jednom kabinetu 
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jsme se nepohádali. Kromě toho byla a myslím, že stále je vášnivá zahradnice. Pěstuje 

spoustu zeleniny i ovoce. Když byla velká úroda, nosila nám do školy cukety, dýně, jablka 

a jablečný mošt a za leccos z toho si ani nenechala zaplatit.“ 

 Dagmar Janošková 

- učitelka, bývalá atletka a Marcelina kolegyně z AK Škoda Plzeň 

Charakterizujte, prosím, Marcelu jako osobnost. 

„Uběhlo už mnoho let a hodně věcí už jsem zapomněla. Ve vzpomínkách se 

musím vrátit o celé desítky let zpět, do doby našeho dorosteneckého věku, kdy jsme 

trénovaly na „Škodovce“. S Marcelou jsme se vídávaly na škodováckém oválu dost málo, 

každá jsme se zaměřovali na jinou atletickou disciplínu. Častěji jsme se pak setkávaly na 

závodech – atletické lize, krajských závodech či mistrovstvích republiky.“ 

„Na Marcelu mi zůstala vzpomínka jako na sympatickou a spolehlivou mladou 

dámu, pozitivní povahy, která se nevzdává a za své cíle bojuje.„ 

Jak Marcela přistupovala k jednotlivým tréninkům? 

„Pokud jsem se s Marcelou na tréninku potkala, bylo vždy vidět, že sport je pro 

ni radost i zábava a zároveň motivace dosáhnout lepších výsledků. Bylo na ní vidět, že je 

cílevědomým a motivovaným člověkem a „tušila“ jsem, že to ve sportu může někam 

dotáhnout.“ 

Jak jste vnímala Marceliny úspěchy? A jaký měli vliv na plzeňskou atletiku? 

„V době mojí sportovní kariéry bylo už vidět, že je všestranně talentovanou 

atletkou. Výborných výkonů dosahovala např. v běhu na 100 m, v dálce, vrhu koulí, ale 

už i v pětiboji se začala se objevovat na předních místech na Mistrovstvích ČSR a ČSSR. 

Marcela Neckářová - Koblasová, bývalá československá atletka, několikanásobná MČR 

svojí účastí a reprezentací na OH, ME i MS a v té době vytvořeným československým 

rekordem v pětiboji a později i v sedmiboji proslavila nejen plzeňskou atletiku.“ 

„Svými úspěchy určitě přivedla k atletice celou řadu dětí (a to nejen v Plzni), 

které chtěly dosahovat výborné výkony a třeba jednou i reprezentovat naší republiku.“ 

Vybaví se Vám nějaká zajímavá příhoda, kterou jste s Marcelou zažila?  

„Asi to, jak se mi starala na závodech o moje oštěpařské náčiní. V té době 

v rámci pětiboje nebyl hod oštěpem a tak Marcela nosila můj oštěp, aby „bylo vidět“, že 

je atletka. 

Volné vyjádření, pokud chcete říct něco navíc. 
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„Po letech jsem vzala do ruky svůj tréninkový deník a musím říci, že bylo příjemné si 

po tak dlouhé době zavzpomínat na své mládí, atletické úspěchy nejen moje a Marcely, 

ale i dalších známých plzeňských atletů jako byla Prosková, Nygrýnová, Grabovská, 

bratři Neckářovi, Čech, Vlček a další. A v neposlední řadě na své i další trenéry - bratry 

Vurmovi, na Konstantina Gemova a Jiřího Henžlíka.“ 

4.13. Zamyšlení nad současnou situací víceboje 

Členská základna vícebojařek je podle Marcely docela široká, ale bere v úvahu 

názor, že každý atlet by měl zpočátku trénovat víceboj, myšleno tak, že je důležité, aby 

absolvoval všechny disciplíny, což by vedlo ke všestrannému tréninku. Za příklad uvádí 

světovou rekordmanku v hodu oštěpem, Barboru Špotákovou, která se na počátku své 

kariéry věnovala sedmiboji.  

Marcela poukazuje na to, že optimální vícebojař by měl po sečtení 

vícebojařských bodů svých osobních rekordů v jednotlivých disciplínách a osobního 

rekordu v absolvovaném víceboji, dosáhnout rozdílu u žen okolo 120, u mužů okolo 200 

bodů. Pokud zadáme do tabulek Marceliny osobní rekordy v jednotlivých disciplínách, 

dostaneme číslo 6362 bodů, oproti jejímu osobnímu rekordu sedmiboje 6105 bodů je 

rozdíl 257, což tedy optimum nevyznačuje.  

Na podstatný rozdíl mezi sportováním dříve a dnes naráží Marcela během 

našeho povídání hned několikrát. Mluví o materiálním vybavení sportovců. Jak je 

uvedeno v kapitole 4.4 Podmínky pro trénování, při nástupu do SVS v Plzni, dostala 

jedny obnošené tretry a podle toho, jak se o ně starala, tak dlouho jí vydržely. Dnes, jak 

sama uvádí, si sportovci, především v žákovských kategoriích, toho co mají, příliš 

neváží. „V šatnách na stadionu se často se setkávám s tím, že tam děti po tréninku něco, 

od triček přes ponožky až po ručníky, zapomenou a nikdo to už dál neshání. Ten kdo tam 

pak jde uklidit, tak to nahází do pytle, a po konci sezóny se to vysype na hromadu, aby si 

to zase vzaly.“  

Stejně naladěná mluví o možnostech rehabilitace. Zatím co ona pamatuje 

hromadné zájezdy autobusem do lázní, dnes si může člověk do vířivky nebo sauny zajít 

téměř na každém stadionu. Na masáže měli vytvořený rozpis, podle kterého navštěvovali 

masérské lehátko. 

 Dále se o rozdílu mezi situací dříve a nyní zmiňuje, když vzpomíná na LOH: 

„To, co se tenkrát stalo mě (hladovění během závodního dne) se už dneska stát nemůže. 
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To zázemí pro sportovce je lepší. Dnes tam mají sportovci bufet, takže patálie jako se 

stala mně, je vyloučená,“ zamýšlí se bývalá československá atletka. 

V současné době se o pozici české jedničky přetahují Kateřina Cachová a Eliška 

Klučinová. „V tom, která z nich zvítězí, většinou záleží na zdravotním stavu, který je 

alfou a omegou výborných výkonů každého sportovce, ale i amatéra a též člověka 

nesportujícího.“ 

Současným českým rekordem je 6460 bodů Elišky Klučinové z roku 2014. I 

přesto je dnešní českou jedničkou Kateřina Cachová, která má osobní rekord 6337 bodů 

z roku 2017. V posledních sezónách se obě závodnice střídají na nejvyšších stupních 

vítězů. 
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5. DISKUSE 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat život a vývoj sportovní kariéry 

Marcely Koblasové – Neckářové, československé reprezentantky v atletických 

vícebojích. Práce měla také několik úkolů. Vytyčené úkoly se podařilo splnit bez větších 

potíží.  

Prvním úkolem bylo kontaktování paní Neckářové a získání jejího souhlasu 

k sepsání její biografie. To bylo provedeno ještě před zadáním diplomové práce. 

Vzhledem k tomu, že se s paní Neckářovou známe osobně, sehnat kontakt a následně i 

souhlas bylo otázkou dvou krátkých telefonátů. Paní Neckářová souhlasila a přislíbila mi 

pomoc, jak s potvrzováním a doplňováním informací, vlastních vzpomínek a názorů, 

poskytnutím fotodokumentace, tak také s dodáním kontaktů na lidi, kteří mi poskytli 

další sdělení. 

Dalšími úkoly bylo charakterizování královny sportu - atletiky a atletických 

vícebojů. Proto je práce rozdělena do teoretické a praktické části. V části teoretické jsem 

vycházela z publikací českých odborníků zabývajících se atletikou, především paní 

Vinduškové, pánů Langera, Ryby a dalších. Z počátku je krátce charakterizována atletika 

a druhy vícebojů, včetně mužského desetiboje. Dále jsou popsány jednotlivé disciplíny 

ženského víceboje. Závěr teoretické části je věnován vývoji českého ženského víceboje 

na území ČR. 

Čtvrtý s pátým úkolem práce byly splněny v praktické části. Nejprve je uveden 

přehled základních mezníků života Marcely Koblasové – Neckářové, poté je rozdělen její 

život do jednotlivých kapitol. Z mého pohledu je velmi zajímavá kapitola 4.4. Podmínky 

pro trénování, kde je patrný rozdíl mezi profesionálním sportováním v 80. a 90. letech 

minulého století a v současnosti. Jedna z kuriozit je, že tehdy slečna Koblasová dostala 

své první tretry po někom použité. To si dnes nikdo nedokáže představit. V dnešní době, 

kdy se rozvíjí a vystavují nové atletické stadiony, je také stejně nepředstavitelné to, že by 

se mistryně republiky připravovala běháním od stromu ke stromu, kde není jasně dána 

vzdálenost. Stejně tak zajímavé je okénko do rehabilitačních a regeneračních podmínek 

té doby.  

Dále práce obsahuje kapitolu 4.5. Kariéra, kde je popsán Marcelin kariérní 

vzrůst od roku 1968, kdy ve dvanácti letech poprvé přišla k trenérské legendě plzeňské 

atletiky Konstantinu Gemovovi, až do roku 1988, kdy po narození syna Františka 
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ukončila svoji vícebojařskou kariéru. Tato kapitola popisuje především osm 

československých titulů ve víceboji. 

 Největším sportovním akcím v kariéře Marcely Koblasové, XXII. letním 

olympijským hrám v Moskvě v roce 1980 a historicky prvnímu mistrovství světa 

v atletice v Helsinkách v roce 1983, jsou věnovány samostatné kapitoly. Stejně tak jsem 

zvolila za podstatný první start sedmiboje v roce 1980 v Banské Bystrici.  

Vůbec největší rozsah má v práci kapitola 4.6. Příprava na LOH v Moskvě 

1980. Vzhledem ke studovanému oboru mě toto téma velmi zajímalo. Tato kapitola byla 

vypracována na základě Marcelina tréninkového deníku. Popis přípravy začíná v říjnu 

1979 a je rozdělen do 13. etap sezony, prochází přes mnoho soustředění v Nymburku, 

dvě ve Vysokých Tarách, jedno v Tunisu a nespočet dní odtrénovaných v Plzni nebo 

Praze. Samozřejmě jsou zahrnuty všechny starty, které během přípravy na OH Marcela 

absolvovala, včetně MČSSR v Praze. Z přípravy v roce 1979/1980 jsem vytvořila 

tabulku (Příloha č. 5), z ní následně vzešel Graf 1, ve kterém je zřetelně vidět stoupající 

objem přípravy před obdobím četných startů. Jediné odchylky jsou zaznamenány 

v obdobích, kdy se Marcela lopotila s nějakou nemocí. 

Jedna kapitola, rozdělaná na tři podkapitoly, je věnována trenérům Marcely 

Koblasové – Neckářové během celé kariéry.  

Práce samozřejmě popisuje Marcelin život po ukončení závodní kariéry, 

především její pedagogické působení na školách různého typu v Rokycanech a 

trenérskou činnost na Sportovním gymnáziu v Plzni a v AC Falcon Rokycany. Krátce je 

popsán i současný život Marcely Neckářové 

Diplomová práce také obsahuje kapitolu 4.14 Řekli o Marcele, ve které jsem se 

dotazovala lidí z Marcelina okolí na jejich postřehy a vzpomínky. Vybrat dotazované 

osoby bylo celkem obtížné, protože někteří lidé se, kterými se Marcela i po ukončení 

kariéry stýkala, již zemřeli. Nakonec jsem dotazované osoby vybrala, tak aby byly 

pokryty různá období života Marcely Koblasové – Neckářové. Prvním byl pan František 

Neckář, Marcelin trenér a později manžel. Druhým dotazovaným byl pan Michal Šůcha, 

trenér atletiky v AC Falcon Rokycany, který spolupracoval s paní Neckářovou při 

trénování mládeže. Třetím dotazovaným byl pan Mgr. Vladimír Valach, který s paní 

Neckářovu sdílel jeden kabinet, při jejím působení na SOŠ v Rokycanech. Čtvrtou 

dotazovanou osobou byla paní Mgr. Dagmar Janošková, bývalá oštěpařka AK Škoda 

Plzeň, která se s Marcelou setkávala především na závodech. Velmi mě potěšilo, že 

všichni čtyři dotazovaní ji zhodnotili jako svědomitou, zodpovědnou, pečlivou osobnost.   
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Šestý úkol práce je splněn v kapitole 4.15 Zamyšlení na současnou situací 

víceboje. Kde se paní Neckářová nejvíce pozastavuje nad rozdílem mezi dnešní a tehdejší 

situací. Zároveň ale vyzdvihuje současné české vícebojařské naděje - Kateřinu Cachovou 

a Elišku Klučinovou.  

Poslední úkol práce, tzn. vytvoření fotodokumentace, je splněn v přílohách 

k práci. Některé fotografie byly staženy z uvedených internetových zdrojů, další přímo 

z rodinného alba paní Neckářové a její dcery Moniky.  

O životě paní Neckářové jsem se nejvíce dozvěděla od ní samotné. 

Nejdůležitější milníky kariéry jsem vyčetla z několika publikací nebo na internetových 

stránkách. Paní Neckářová mi poté svými vzpomínkami pomohla informace doplnit. Jak 

již bylo zmíněno v úvodu, s paní Neckářovou se známe osobně, proto domlouvání 

společných schůzek nebyl problém. Celkem jsme absolvovaly čtyři setkání, všechny 

v Borku u Rokycan, kde paní Neckářová bydlí. První schůzka byla uskutečněna krátce po 

zadání práce 15. 2. 2017. Tehdy jsme utvořily stručnou osnovu práce, paní Neckářová mi 

sdělila základní informace o sobě a poskytla mi tipy, popřípadě kontakty na dotazované 

osoby. Na druhé schůzce, 23. 11. 2017, paní Marcela zkorigovala teoretickou část práce, 

něco upřesnila či vyvrátila. Při schůzce třetí, kterou jsme naplánovaly na 13. 2. 2018, 

jsme se zaměřily důkladněji na Marcelin kariérní život, především na LOH 1980 

v Moskvě a první MS 1983 v Helsinkách. Poslední schůzku jsme realizovaly 22. 3. 2018, 

při ní jsme si jen upřesnily několik informací a paní Neckářová mi poskytla fotografie ze 

svého soukromého alba. Během celé realizace diplomové práce jsme byly s paní 

Neckářovou často v kontaktu. Vždy mnou napsanou část textu jsem jí vytiskla a následně 

předala. Pak jsme si materiál zase předaly zpátky a já zakomponovala poznámky, které 

paní Neckářová napsala do textu. V případě nejasností jsme si také několikrát 

telefonovaly. Tvorbu této práce je možné označit jako spolupráci mne a paní Neckářové, 

protože její iniciativa byla obrovská, často se mě dotazovala, jak jsem pokročila a co 

budu potřebovat dále. Za to jsem jí velmi vděčná. 

Závěr diskuse bych chtěla věnovat několika úvahám, které jsem naznačila již 

v práci. Jedno z nich je otázka, jak by se umístila Marcela Koblasová na OH, kdyby vše 

bylo, tak jak má být. Kdyby byla připravená na to, že se nevrátí do vesnice a vzala si 

s sebou vše potřebné, například tretry na skok do dálky a svačinu od snídaně, protože 

neměla prostor dojít si na oběd. S tím souvisí také zamyšlení nad tím, že kdyby bývalé 
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atletky měly pohodlí, jako mají atleti dnes, výsledky by bezesporu byly jiné, stejně tak, 

možná i pořadí na výsledkové listině.  

Dalším tématem k zamyšlení je Marcelina případná účast na LOH 1984 v Los 

Angeles, o kterou ji připravila politická situace. Kdyby sportovcům z Československa 

nebylo odepřeno startovat, dočkali bychom se od Koblasové lepšího výsledku? Nebo 

dokonce medaile? Jak popisuje pan František Neckář v otázce pro tuto práci, Marcela 

v té době byla v nejlepší formě. Byla v nejvhodnějším vícebojařském věku (28 let) a 

měla velkou motivaci, protože mohla výrazně vylepšit svůj výkon z předešlých LOH.  

Ve stejném duchu se nesou i následující dvě zamyšlení, tentokrát o MS. Za prvé, 

je možné, že ten jeden jediný trénink před závodem, který Marcela nechtěla absolvovat, 

tak podstatně ovlivnil její výsledek v hlavním závodě? Je možné, že kdyby na něj nešla, 

vyplnila by se její hypotéza, že by mohla být o 5 – 6 míst lepší a místo velmi hezkého 10. 

místa, se mohla umístit například 5.?  

Všechny úkoly práce jsem se snažila splnit podle svých možností a Marcelina svolení 

a smysluplně je převést do diplomové práce. Věřím, že jsem zvládla shrnout informace o 

dosavadním životě paní Marcely Koblasové – Neckářové a přidat zajímavé vzpomínky a 

údaje.  

  



53 

 

6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo charakterizovat život a vývoj sportovní kariéry Marcely 

Koblasové – Neckářové, bývalé československé reprezentantky v atletických vícebojích. 

Pro přehlednost byla práce rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V části 

teoretické byly splněny dva dílčí úkoly práce: získání souhlasu paní Neckářové a 

charakterizování atletiky a atletických vícebojů. V praktické části byl zmapován celý její 

život, od dětství přes sportovní kariéru až do současnosti. Poslední úkol práce, vytvoření 

fotodokumentace, byl splněn vložením mnoha příloh.  

Vzhledem k tomu, že Marcela Koblasová – Neckářová závodila v době, kdy se 

víceboj měnil z pětiboje na sedmiboj a upravoval se do dnešní podoby, byly její 

vzpomínky velice zajímavé.  

Toto téma jsem zvolila proto, že paní Neckářovou znám osobně a věděla jsem, že 

je to bývalá olympionička, ale bohužel až při vypracovávání této práce jsem zjistila, že 

na jejím kontě je mnohem víc zajímavých startů.  

Velmi mě mrzí, že v pedagogické praxi se paní Neckářová snažila své znalosti 

předat dalším, ale vždy byla tak skromná, že nikdy neupozornila na to, že má takto 

bohaté zkušenosti, a tak žáci a studenti vůbec nevěděli, s kým mají tu čest. Je možné, že 

kdyby se jen jedenkrát o své kariéře zmínila přístup studentů, alespoň některých, k ní by 

se změnil a jí to mohlo usnadnit práci s nimi. I proto doufám, že se tato práce dostane do 

rukou někomu, pro něhož informace, v ní sepsané, budou naprostou novinkou a pohled 

na bývalou učitelku či trenérku se po jejich přečtení změní. 
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7. RESUMÉ 

Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat život a vývoj sportovní kariéry 

Marcely Koblasové – Neckářové, bývalé československé reprezentantky v atletických 

vícebojích.  

Marcela Koblasová – Neckářová je bývalou československou reprezentantkou 

v atletickém ženském víceboji. Mezi její největší úspěchy kariéry patří 11. místo na LOH 

1980 v Moskvě, 10. místo na historicky prvním MS 1983 v Helsinkách, 10. místo na ME 

1978 v Praze, osm československých mistrovských titulů, účasti na Evropských pohárech 

a Velkých cenách. Několikrát upravila československý rekord nejprve v pětiboji, poté 

v sedmiboji. Jako první atletka v Československu překonala pomyslnou hranici 4000 

bodů v pětiboji a 6000 bodů v sedmiboji. Její osobní rekord 6105 bodů je dosud 

v dlouhodobých tabulkách evidován na 4. místě.  

Po ukončení kariéry pracovala jako trenérka atletiky. Současně s trénováním 

pracovala jako učitelka tělesné výchovy. 

V současné době je v důchodu a stará se o svého 91 letého otce a 3 letého 

vnuka. 

The object of this diploma thesis was to characterize the life and development of 

the sporting career of Marcela Koblasová - Neckářová, a former Czechoslovak 

representative in athletic polyathlon. 

Marcela Koblasová - Neckářová is a former Czechoslovak representative in an 

athletic female polyathlon. Her the most important successes are 11th at the 1980 LOH in 

Moscow, 10th place at the first World Championship in 1983 in Helsinki, 10th place at 

the ME 1978 in Prague, eight Czechoslovak championship titles, participation in 

European Cups and Grand Prix.  

She was the first athlete in Czechoslovakia to break the limit of 4000 points in 

pentathlon and 6000 points in heptathlon. Her personal record of 6105 points is still in 

4th place in long-term tables. 

After her career she worked as athletic trainer. At the same time, she worked as 

a teacher of physical education. 

Now she is retired. She takes care of her 91-year old father and her 3-year old 

grandson 
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Kategorie

Rok 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Běh na 100 m 12,6 12,4 12,8 12,8 12,2 w 12,7 12,8 12,8 12,8 12,3 12,5 12,46 12,74 12,83

Běh na 100 m př. 15,3 w 15,5 15 14,6 14,4 14,58 14,35 14,5 13,96 13,85 14,35 13,89 13,9 14,48

Běh na 200 m 26,8 26,3 26,6 26,2 26,4 26,3 25,72 25,24 26 24,4 25,11 25,59

Běh na 800 m 02:26,6 02:24,6 02:23,8 02:19,8 02:22,5 02:29,1 02:17,1 02:22,4 02:27,1

Vrh koulí 10,19 11,5 11,55 11,55 12,3 12,97 13,25 13,83 13,37 14,34 14,39 14,74 15,51 15,18 14,69

Skok do výšky 158 158 160 167 169 171 165 174 174 177 177 173 174 178 175

Skok do dálky 548 552 536 554 585 584 605 626 617 619 621 588 650 636 594

Hod oštěpem 30,82 40,4 43,48 45,82 43,24 43,02

Pětiboj 3521 3515 3843 3953 4073 4046 4128 4350

Sedmiboj 5725 5895 5612 6164 6078 5701

Ml. dorostenka St. dorostenka
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