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vládnoucí olympijský desetibojař 
 

„Stal jsem se křesťanem, když jsem byl malý, ačkoli jsem neměl opravdový vztah s Kristem, 
dokud jsem nebyl na univerzitě (Azusa Pacific university). Tam jsem porozuměl, co znamená 
být křesťan a mít osobní vztah s Kristem.“ 

 

Co říká o závodění? 

„Nedělám to pro peníze nebo slávu. Závodím 
proto, abych naplnil Boží vůli a dovolil Mu 
pracovat skrze mě.“ 

„Když závodím, nikdy se necítím být sám. Mnoho 
lidí podlehne tomu tlaku a jsou vystresovaní, 
protože mají pocit, že všechno spočívá jen na jejich 
bedrech. Nikdy jsem se tak necítil. Vždycky jsem 
to předložil Bohu a nechal Ho, aby nesl tuto 
zátěž.“ 

„Když běžím, cítím, že je to správně, vím, že to je 
to, co Bůh chce, abych dělal. Připadá mi jako by se 
na mě díval a říkal: „to je můj kluk.“ 

„Víra hraje velkou roli v tom, co jsem a v tom, co 
je kolem mě. Je to základ mého života. Kdo jsem, 
jak závodím a proč závodím. Všechny tyto otázky 
mám ve svém srdci zodpovězené. Vím, co je 

opravdu v životě důležité, co přináší požehnání a 
naopak i to, co je pomíjivé.“ 

„Bůh mi ukázal, že když si udržím priority: 

1.Bůh 

2.Rodina  

3. Závodiště, tak On se postará o vše ostatní.“ 

 

 

 

 

 

 

               Roman Šebrle zvedá ruku svého nástupce    

 Bryan se svou ženou Sarah 



 
Bryan Clay (* 3. ledna 1980, Austin, Texas) je americký profesionální desetibojař havajského původu. V 
roce 2005 se stal mistrem světa v Helsinkách výkonem 8732 bodů, o rok dříve získal stříbrnou medaili na 
olympijských hrách v Aténách. Zde ho dokázal porazit jen český desetibojař Roman Šebrle. Clayův 
osobní rekord z kvalifikace na olympijské hry v Pekingu má hodnotu 8832 bodů. Jeho předností je velmi 
rychlý sprint (o. r. na 60 m 6,65 s a na 100 m 10,35 s), hod diskem (55,87 m - desetibojařský rekord), hod 
oštěpem (72,00 m) i překážky (60 m 7,74 s a 110 m 13,74 s). Clay stále nepředvedl svůj plný potenciál a 
zaostává většinou výrazně za součtem svých osobních rekordů, není také dobrým běžcem na delších tratích 
(závěrečné běhy na 1000 m a 1500 m v sedmiboji a desetiboji resp.). 

 

Kvůli zranění 
musel odstoupit 
při mistrovství 
světa v Ósace v 
roce 2007. 

9. března 2008 
se stal poprvé 
halovým 
mistrem světa v 
sedmiboji na 
HMS ve 
Valencii 
výkonem 6371 
bodů (osobní 
rekord), 
přestože krátce 
před startem byl 
nemocný. 

 

V Pekingu triumfoval výkonem 8791 bodů. Druhého v pořadí Bělorusa Andreje Kravčenka porazil o dvě stě 
čtyřicet bodů. Obhájce prvenství z Atén Roman Šebrle nakonec skončil šestý. 

JAK SI POVEDE LETOS NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V LONDÝNĚ? 

Největší 
úspěchy 

v kariéře:  

zlato z LOH 
v Pekingu 

(2008), stříbro z 
LOH 

v Athénách 
(2004), MS: 
zlato (2005) 

Halové MS 
v sedmiboji: 
zlato (2010), 

stříbro (2004, 
2006) 

Připravila L.B. 
 


