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Abstrakt 

 

Autor:  Bc. Eliška Klučinová 

Název:  TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY 

Cíl:  Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje 

v závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 

2014, ve kterém byl překonán český rekord. Druhým cílem je komparace a 

zhodnocení skladby tréninku pod vedením tří různých trenérů a zhodnocení 

celé kariéry sedmibojařky.  

Metody: V práci byly použity metody analýzy a komparace. 

Výsledky:  V analýze výkonnostního vývoje bylo zjištěno postupné zvyšování 

výkonnosti v návaznosti na absolvovaný trénink. 

 Při analýze tréninkového makrocyklu 2013/2014 byly nalezeny příčiny 

nárůstu výkonnosti, a to především v rozvoji výbušné síly. 

 Při porovnání jednotlivých trenérských přístupů byly odhaleny jisté 

nedostatky a přednosti ve skladbě tréninku a tréninkových metod. Vzhledem 

k mému somatotypu byl nejvhodnější silově orientovaný trénink. 

Závěr: V kariéře vícebojařky se mi podařilo dosáhnout v evropské a světové 

konkurenci svého maxima (3. místo HME 2015, 4. místo HMS 2018, 7. místo 

MS 2013). Hlavními limity, kvůli kterým jsem nedosáhla lepších výsledků, 

byly především nedostatečná úroveň rychlostních schopností a zdravotní 

problémy, které mi neumožnovaly navýšení tréninkových dávek. 

Klíčová slova: Sedmiboj, pětiboj, výkon, trénink, tréninkové ukazatele, český rekord 

 

 

 

 



Abstract 

 

Author: Bc. Eliška Klučinová 

Title: HEPTATHLONIST´S TRAINING 

Objectives: The main objective of this work is to evaluate my own performance 

development in relation to the training completed. This work is focused 

mainly on the year 2014, in which the Czech record was broken. The second 

objective is to compare and evaluate the composition of the training under the 

guidance of three different coaches and to evaluate the entire career of the 

heptathlete.  

Methods:  This work uses methods of analysis and comparison. 

Results:  The analysis of performance development discloses a gradual increase in 

performance in relation to the training completed. 

 During the analysis of the training macrocycle 2013/2014, possible causes of 

the increase in performance were found, especially in the explosive strength 

training. 

 When comparing individual coaching approaches certain insufficiencies and 

advantages in the composition of training and training methods were 

revealed. A power-oriented training was the most suitable considering my 

somatotype. 

Conclusion: In my career, I managed to reach my maximum in European and world 

competition (3rd place EAICH 2015, 4th place WAICH 2018, 7th place 

WACH 2013). The main limits, due to which I did not achieve better results, 

were mainly insufficient level of speed skills and health issues, which did not 

allow me to increase training volume. 

Keywords: Heptathlon, pentathlon, performance, training, training indicators, Czech 

record 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

B Body 

EP  Evropský pohár 

HME Halové mistrovství Evropy 

HMS Halové mistrovství světa 

IAAF International Association of Athletics Federations (Mezinárodní asociace 

atletických federací) 

IO Interval odpočinku 

LSU Letní světová univerziáda 

MČR  Mistrovství České republiky 

ME  Mistrovství Evropy 

MS  Mistrovství světa 

OH Olympijské hry 

OR Osobní rekord 

OTU Obecné tréninkové ukazatele 

PŘ. Překážky 

STU Speciální tréninkové ukazatele 

ŠSK Školní sportovní klub 

U17 Under 17 (do 17 let) 

U19 Under 19 (do 19 let) 

U20 Under 20 (do 20 let) 

U23 Under 23 (do 23 let) 
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1 ÚVOD 

 

Po ukončení sportovní kariéry se asi žádný sportovec neubrání zhodnocení svých 

dosažených výsledků v porovnání s tím, kolik toho své kariéře obětoval, a otázce, jestli 

to vlastně vůbec stálo za to. Odpověď by měla být jasná, vždy by měla převažovat 

pozitiva, jinak by to člověk přece nedělal. Někdy však sportovec pro svou lásku ke sportu 

nevidí okolnosti a mnohdy ani nechce vidět negativa spojená s vrcholovým sportem. 

Samozřejmě už je na každém sportovci říct si v průběhu sportovní kariéry pro a proti a 

rozhodnout se, jestli ještě chce pokračovat. Fanoušci a mladí sportovci, kteří sledují 

vrcholné akce a podporují své favority, vidí jen špičku ledovce. Většinou si neumí 

představit to množství práce, bolesti, sebezapření a vůle, která k vrcholovému sportu 

patří. Často také netuší, jak vypadá konec sportovní kariéry a co následuje poté. Jinak 

pravděpodobně dopadne olympijský vítěz, jinak ten, který balancoval na hranici 

nominačních kritérií na světové či evropské šampionáty, jinak odchod zhodnotí ten, který 

bojoval o finále na mistrovství České republiky nebo ten, který musí svou kariéru ukončit 

předčasně z nějakého jiného důvodu, ať už zdravotního, nebo existenciálního.  

V této práci se budu snažit popsat svou cestu do světa vrcholového sportu, 

překážky, které mě na této cestě potkaly, a způsob, jakým jsem je překonala. Stručně 

popíšu i nástrahy, které mě potkaly po konci kariéry. Doufám, že tato práce bude inspirací 

a zdrojem informací pro novou generaci mladých vícebojařek a jejich trenéry. Doufám 

také, že tento materiál povede ke zlepšení jejich vícebojařské přípravy.  

Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci z roku 2013. V té jsem 

porovnávala především trénink a výsledky z let 2008, 2009 a 2010. Od té doby se mi 

několikrát podařilo posunout hranici národního rekordu a překonat všechny své osobní 

rekordy v individuálních disciplínách a načerpala jsem nové zkušenosti.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Charakteristika sedmiboje 

 Víceboje jsou jediné atletické disciplíny, ve kterých se výsledný výkon 

nevyjadřuje ve fyzikálních jednotkách, ale v bodech. Výkony jednotlivých disciplín jsou 

bodovány podle tabulek IAAF a body jsou následně sčítány. Vítězem závodu se stává 

závodník, který získal nejvyšší celkový počet bodů. 

Sedmiboj žen se skládá ze sedmi disciplín, které mají podle pravidel své pevné 

pořadí: 

1. den: 100 m překážek, skok vysoký, vrh koulí, 200 m 

2. den: skok daleký, hod oštěpem, 800 m 

 

100 m překážek 

 Překážky jsou první disciplínou. Je velice důležité zvládnout je co nejlépe, protože 

při neúspěšném přeběhnutí se musí atletka potýkat s nepříjemnými psychickými stavy. 

Naopak při úspěšném zdolání trati atletka získává sebevědomí, které se může pozitivně 

projevit na další disciplíně (Ryba a kol. 2002). 

 Tato disciplína patří mezi krátké sprinty, které jsou řazeny k typu rychlostně–

silových výkonů. Jde o výkony krátkodobé, prováděné maximální intenzitou. Na 

výsledném čase se podílí technika překážkového běhu a sportovní forma v hladkém 

sprintu. Vzhledem k tomu, že rychlost běhu lze zlepšit pouze zvýšením frekvence 

běžeckých a překážkových kroků, jsou zde kladeny značné nároky na nervosvalový 

aparát, především na nervosvalovou koordinaci. Z psychologického hlediska jsou 

kladeny nároky na sebeovládání při startu, schopnost koncentrace volního úsilí a odolnost 

proti rušivým vlivům prostředí (Millerová 2002). 

 Z technického hlediska se překážková trať dělí na náběh, přechod překážky, běh 

mezi překážkami a doběh. Náběhem se rozumí dosažení co nejvyšší rychlosti od startu až 

k došlapu před první překážkou. Skládá se z osmi nebo zcela výjimečně sedmi kroků, 

jejichž délka by měla narůstat. Pouze poslední krok by měl být zkrácen. Přeběh první 
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překážky se liší od ostatních tím, že je kratší vzdálenost odrazu s výše posazeným 

těžištěm, které je ovšem nutné co nejvíce snížit při letové fázi. Protože v té chvíli běžec 

ještě nedosáhl maximální rychlosti, musí při dokroku opět těžiště zvýšit. Atlet tím neztratí 

rychlost a může plynule přeběhnout další překážky. Vzdálenost mezi ostatními 

překážkami je překonávána třemi kroky. Samotný přeběh překážky je závislý především 

na počáteční rychlosti těžiště v začátku letové fáze. Následuje oporová fáze, která začíná 

dokrokem pod úhlem 100-110°, koleno švihové nohy by se mělo v okamžiku dokroku 

ohnout v ostrém úhlu. Čím je úhel ostřejší, tím rychleji lze provést pohyb švihové nohy 

vpřed a vzhůru (Čoh 1996, Kousal 1998 In Millerová 2002). Úhel vzletu i těžiště by měl 

být co nejmenší. Odrazová (přetahová) noha by se měla odrážet v rozmezí 195-220 cm 

před překážkou. Bérec by měl být přitažený ke stehnu a špička k bérci. Střih je soubor 

pohybů, kdy se švihová noha pohybuje za překážkou dolů a přetahová se pohybuje 

stranou přes překážku. Samotný doběh je úsek od dokroku za poslední překážkou do cíle 

(Millerová in Vindušková 2003). 

 V tréninku překážek je důležité udržovat potřebný rytmický a dynamický 

charakter, proto je podle Reese (2010) vhodné upravovat vzdálenosti mezi překážkami 

vzhledem k aktuálním rychlostním a kondičním schopnostem atletky. Navrhuje zkrátit 

vzdálenost mezi překážkami pro období obecné přípravy na 7,00-7,80 m, 7,80-8,20 m pro 

předsoutěžní období a 8,00-8,20 m pro soutěžní období. Sedmibojařky by podle něj 

neměly trénovat se standardní soutěžní vzdáleností mezi překážkami. Zkrácením mezery 

v tréninku se podporuje rozvoj vyšší frekvence kroku a zkrácení třetího kroku před 

překážkou. Z jeho zkušeností má zkrácení mezer jen pozitivní účinky pro vícebojařky. 

Rees (2010) také doporučuje, aby atletky trénovaly přechod překážky i na druhou nohu, 

aby předešly svalovým dysbalancím.  

 

Skok vysoký 

 Přechod z překážek na skok vysoký klade na atletky vysoké nároky. Jedná se o 

zásadní změnu techniky i o jinou rytmizaci pohybu. Od skončení běhu na 100 m překážek 

do zahájení skoku vysokého není mnoho času. Proto se musíme do výškařského sektoru 

dostat co nejdříve a přeorientovat se do pozice skokana. Skokanské disciplíny jsou velmi 

dobře bodovány. Výsledek v tomto sektoru je proto velice důležitý pro další průběh 

sedmiboje (Ryba a kol. 2002). 
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 Skok vysoký patří do skupiny rychlostně-silových disciplín. Jsou zde kladeny 

vysoké nároky na koordinační schopnosti. Dosažený výsledek je kromě síly a rychlosti 

souhrnem obratnosti, pohyblivosti, orientace v prostoru a čase a koncentrace pozornosti 

(Šimonek 1976). 

 V praxi se atlet snaží překonat laťku umístěnou v co nejvyšší výšce. V současné 

době se používá výhradně technika flop, a to především proto, že odraz při flopu je 

mnohem jednodušší než při jiných technikách a lze při této technice využít vyšší 

náběhovou rychlost. Samotná technika se skládá ze čtyř fází, a to rozběhu, odrazu, 

přechodu laťky a dopadu. Rozběhem závodník získává optimální rychlost a pomocí 

zakřivení rozběhu snižuje těžiště. Tímto zakřiveným rozběhem docílí potřebné rotace  

a závěrečného zrychlení pro přechod laťky. Začátek rozběhu je veden přibližně pod úhlem 

70° a v závěru, což v reálu čítá 3 až 5 kroků, se úhel zmenší až na 30-35°. V okamžiku 

přechodu do odrazu se skokan nachází ve vzpřímené poloze, bokem k laťce. Samotný 

odraz je veden přes patu a úhel chodidla odrazové nohy vůči laťce by měl být 20-25°. 

Švih a odraz probíhají současně a zároveň s tímto musí být sladěn pohyb paží. Úhel vzletu 

by se měl pohybovat v rozmezí 50-55°. Samotný přechod přes laťku má tři fáze. Stoupání, 

přechod laťky a klesání. Při stoupání je skokan ve svislé poloze a musí plně využít odraz 

(neuspěchat ho). Přechod přes laťku spočívá ve vyvěšení těla v horizontální poloze, 

přičemž prohnutá pánev je nejvýše ze všech částí těla. Následuje předkopnutí bérců až do 

úplného natažení. Tímto předkopnutím skokan zabrání shození laťky lýtky a zahajuje tím 

fázi klesání do doskočiště. Dopad by měl být po správně provedeném skoku hlavou 

napřed do polohy na kulatá záda. Nejdůležitější je při dopadu dbát na bezpečnost (Kuchen 

1987, Šimonek 1976, Dostál, Velebil 1992, Tlapáková In Vindušková 2003). 

 

Vrh koulí 

 Před vrhem koulí většinou bývá delší časový prostor. Ten je dobré využít pro 

psychické uvolnění, regeneraci a doplnění energie. Po lehké rozcvičce je vhodné 

zvládnout alespoň dva vrhy v závodním a jistém provedení. V soutěži jsou pouze tři 

pokusy, proto je velice důležité, aby první pokus přinesl alespoň průměrný výsledek. Ten 

je základem pro další dva uvolněné, zrychlované a kvalitní vrhy (Ryba a kol. 2002). 
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Vrh koulí se řadí mezi disciplíny rychlostně-silového typu. Vzhledem k hmotnosti 

koule (4 kg) jsou zde kladeny nejvyšší nároky na silový potenciál. Výkon je podmíněn 

především rychlostí vzletu náčiní. Acyklická pohybová činnost v této fázi představuje 

složitý kinematický řetězec, v němž se zrychluje článek po článku (dolní končetiny – trup 

– paže). Technika ve vrzích a hodech klade na atletku velmi specifické požadavky na 

řízení a regulaci motoriky. To se projevuje v nárocích na mezisvalovou a nitrosvalovou 

koordinaci v bezprostředním napojení na další funkční systémy (Šimon 2004). Technicky 

vzato jde při vrhu koulí o překonání klidové setrvačnosti těla i náčiní a následné rozvinutí 

co nejvyšší pohybové rychlosti ve vymezeném prostoru. Sun se zahajuje základním 

postavením těsně u zadního okraje kruhu, zády ke směru vrhu. Koule je držena u krku. 

Loket pravé ruky má vrhačka mírně odtažen od těla. Levá ruka je uvolněná. Předklonem 

těla, lehkým výponem na špičku, přikrčením pravé nohy a nápřahovým pohybem levé 

ruky směrem k pravému kolenu snižuje atletka těžiště těla a zaujímá tím startovní polohu. 

Svalová síla vrhačky při odrazu z pravé a síla švihu levé dolní končetiny představují 

hlavní hnací sílu při sunu. Levá noha se vykývne švihovým způsobem vpřed směrem 

k břevnu. Pravá noha se odvinutím ze špičky na patu se současným propnutím v koleni 

odráží do sunu. Následuje plochý energický odraz s rychlým podsunutím pravého bérce 

pod tělo a před kouli. Následuje vytočení levého kolena do směru vrhu a pravé se napne 

týmž směrem. Pravá ruka uděluje prostřednictvím zápěstí a ruky poslední impulz. Po 

odhozu následuje doznění a zbrzdění pohybu. Nutností je udržet rovnováhu, aby nedošlo 

k přešlapu (Vomáčka 1974 in Dostál, Velebil 1992, Ihring 1979, Šimon 2004). 

Burrell (In Ebbets 2009) zdůrazňuje, že vzhledem k velké technické náročnosti 

vrhu koulí by se vícebojařky měly věnovat rozvoji techniky systematicky již od mladého 

věku, aby se mohly v dospělosti prosadit i v mezinárodní konkurenci. Doporučuje v jedné 

tréninkové jednotce kombinovat rozvoj koulařských dovedností s běžeckým tréninkem. 

Light (In Ebbets 2009) naznačuje problém, který se týká mnoha vícebojařů, a tím je, že 

trenéři vícebojů často nemají dostatek znalostí techniky vrhů. 

 

200 m 

 Vzhledem k narůstající únavě je důležité delší, kvalitní a specifické sprinterské 

rozcvičení. Běh na 200 m je vhodné absolvovat s následující taktikou. Po startovním 

výstřelu se snažit o co nejrychlejších 60 m, konec zatáčky a začátek rovinky běžet 
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relaxovaně a frekvenčně, bez ztráty získané rychlosti. V rovince citlivě stupňovat úsilí  

a v konci závodu se zaměřit na běžeckou práci paží. Do závodu je potřeba dát veškeré své 

úsilí, je to poslední disciplína prvního dne, tak není nutné se šetřit (Ryba a kol. 2002). 

 Běh na 200 m se řadí k typu rychlostně-silových výkonů. Patří do skupiny 

cyklických tělesných cvičení vykonávaných maximální intenzitou. Energetické krytí je 

zajišťováno anaerobně alaktátovým (ATP a CP) a anaerobně laktátovým procesem. Při 

běhu na 200 m vzniká kyslíkový dluh, který dosahuje hodnoty až 95 % kyslíkové 

poptávky. Výsledný čas v této disciplíně je určován startovní reakcí, akcelerací, 

maximální běžeckou rychlostí a rychlostní vytrvalostí (Hlína In Millerová 2002). 

 Ihned po doběhnutí je potřeba zahájit regeneraci. Nezbytné je doplnit vitamíny, 

minerály, hodně tekutin a doplnit vydanou energii. Vyklusání, masáž nebo návštěva 

fyzioterapeuta a psychická relaxace by měla být samozřejmostí (Ryba a kol. 2002). 

 

Skok daleký 

 Podobně jako skok vysoký je tento skok velice dobře bodován. Skok daleký může 

znamenat mimořádný bodový přínos, ale na druhé straně i mimořádnou bodovou ztrátu. 

Vzhledem k tomu, že se již projevuje únava z prvního dne, je velmi důležité kvalitní 

rozcvičení. K získání co nejlepšího výkonu jsou k dispozici opět jen tři pokusy. Proto je 

důležité nepřešlapovat. Kvůli tomu je atletkám doporučován pevný výběh (nežádoucí 

nabíhaný rozběh) a celkově kratší rozběh (Ryba a kol. 2002). 

 Skok daleký je rychlostně-silová disciplína. Předpokladem dobrého výkonu je 

kromě rychlosti a síly i rozvoj pohybových koordinačních návyků, kloubní pohyblivosti 

a svalové uvolněnosti. Klíčovým momentem skoku je po dosažení maximální rychlosti 

rozběhu dosáhnutí vysoké počáteční rychlosti vzletu při odrazu (Vacula 1975). 

Z technického hlediska dělíme skok daleký do čtyř fází, a to rozběh, odraz, let  

a doskok. Rozběh by měl být plynulý, stupňovaný a velice přesný. Způsob běhu je typický 

s vysokým zvedáním kolen a s podsazenou pánví. V průběhu druhého a třetího kroku 

před odrazem snižuje skokanka těžiště těla nedopnutím běžeckého kroku s došlapem na 

patu, hlavně v kroku před odrazem. V tomto posledním kroku se skokanka snaží udržet 

těžiště ve stejné výšce s dostatečně zpevněným trupem (Velebil a kol. 2002). Odraz se 
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skládá ze dvou fází, a to amortizační, během níž skokanka ztrácí horizontální rychlost,  

a akcelerační, ve které získává rychlost vertikální. Celý odraz probíhá přes patu odrazové 

nohy s dokrokem pod těžiště. Toto je doprovázeno švihem pokrčených paží a pohybem 

kolena neodrazové nohy šikmo vzhůru vpřed (Vindušková 2007). Po odrazu nastává 

vzletová fáze, která by měla být optimálně pod úhlem 17-22° (Kněnický 1974). Letovou 

fázi lze provádět třemi různými způsoby, a to skrčným, závěsným nebo kročným. 

Následuje doskok, jehož účinnost je závislá na velikosti přednožení před svislý průmět 

těžiště, na výšce těžiště v okamžiku doteku se zemí a na technice přenesení těžiště přes 

místo opory (Dostál, Velebil 1992). 

 

Hod oštěpem 

 Hod oštěpem je asi nejnáročnější disciplínou sedmiboje. Předpokladem pro dobrý 

výkon je rychlá a přesná práce nohou, proto je i přes značnou únavu důležité kvalitní  

a technicky přesné rozcvičení s oštěpem. Jestliže je v soutěži více atletek, jsou 

sedmibojařky rozděleny do dvou skupin jdoucích po sobě. Tento fakt může průběh 

sedmiboje hodně ovlivnit (Ryba a kol. 2002). Atletky musí rozdělení do skupin přijmout 

jako výhodu a najít si na své skupině to pozitivní (více času mezi skokem dalekým  

a hodem oštěpem, případně více času na regeneraci před během na 800 m). 

 Jedná se o rychlostně-silovou a koordinačně velmi náročnou disciplínu.  

K dosažení kvalitních výkonů je potřeba kromě síly, rychlosti a vysoké úrovně 

nervosvalové koordinace také pružnost páteře a velká pohyblivost v ramenních, 

kyčelních a hlezenních kloubech. Po plynule vystupňovaném rozběhu je žádoucí využít 

všech biomechanických zákonitostí těla a aerodynamických vlastností oštěpu. Atletka se 

snaží dosáhnout maximální počáteční rychlosti oštěpu v okamžiku odhozu a trefit 

optimální úhel odhozu (Šimon In Vindušková 2003). 

 Hod oštěpem lze rozčlenit na jednotlivé fáze. Rozběh, přenesení oštěpu do 

odhozového postavení, odhozové postavení včetně samotného odhozu a přeskok po 

odhozu. Rozběhem se označuje část hodu od vyběhnutí k zahájení přenesení oštěpu. 

Odhozová paže je uvolněná a ohnuta v lokti. Nesení oštěpu je vrchní s tím, že podélná 

osa oštěpu je rovnoběžná s dráhou rozběhu. Rozběh by měl být prováděn na špičkách 

z kotníků, a především by měl mít stupňovaně zrychlovanou tendenci. Přenosem se 
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rozumí část hodu, kdy se ruka s oštěpem se současným bočním vytočením celého těla 

přenese vzad. Dlaň je vytočená dovnitř a špička oštěpu by měla být ve výši tváře až oka. 

Do odhozového postavení se atlet dostane takzvaným střižným krokem a většinou 

navazuje na čtvrtý krok nesení oštěpu. Odhoz oštěpař provádí z dvouoporového 

postavení, jenž je základem pro vytvoření oštěpařského luku. To je pozice, kdy střižným 

krokem nohy „předběhly“ tělo a ramena zůstala vzadu. Před odhozem si druhou paží bez 

oštěpu atlet zavře trup tak, že ji ohne před hrudník. Úhel odhozu a úhel položení oštěpu 

do vzduchu by se měly shodovat, aby odpor vzduchu nebrzdil oštěp. Optimální úhel 

odhozu by měl být 40°, ale s přihlédnutím na působení větru. Přeskok do odhozu je 

poslední fází.  Má jediný význam, a to zabrzdit trup oštěpaře vzpříčeným postavením 

pravé nohy, aby nedošlo k přešlápnutí čáry (Šimon 2004, Segeťová in Vindušková 2007). 

 

800 m 

 V současném hodnocení sedmiboje je patrné, že v běhu na 800 m jsou značné 

bodové rezervy. Relativně snadno, bez speciálního tréninku, lze dosáhnout času až  

2:10 min na základě rychlostní vytrvalosti. V této disciplíně se počítá s během na čas. 

Výkon je založen na počtu bodů, které je potřebné získat. Atletka musí vědět, jak rychle 

má běžet a jaká má být vzdálenost od soupeřek vzhledem k závěrečným bodovým 

součtům (Ryba a kol. 2002). 

 Běh na 800 m patří k rychlostně-vytrvalostním disciplínám. Trénink závisí na 

typu vícebojařky, její tělesné stavbě a potenciálu k této disciplíně. V závodě pak bývají 

rozhodující kromě fyzické připravenosti hlavně morálně volní vlastnosti a psychické 

rozpoložení.  

 

2.2   Struktura sportovního výkonu 

 Souhrnem vlivů vrozených dispozic, vlivů prostředí a záměrného tréninku se 

postupně vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních 

činností. Z teoretického hlediska lze tento komplex chápat jako celek složený z dílčích 

vzájemně propojených částí. Pro potřeby účinného tréninku je nutné se v tomto komplexu 

orientovat a charakterizovat kvalitu i kvantitu zúčastněných činitelů (Jansa, Dovalil et al. 

2009). 
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S využitím systémového přístupu lze interpretovat sportovní výkon jako vymezený 

systém faktorů, který má určitou strukturu. Její jednotlivé prvky mohou být rázu 

somatického, fyziologického, motorického, psychického apod. Každý sportovní výkon 

z hlediska jeho struktury charakterizuje počet a uspořádání faktorů. Některé výkony 

mohou být založeny na dominanci převážně jednoho faktoru (monofaktoriální), jiné jsou 

postaveny na existenci většího zastoupení faktorů (multifaktoriální) (Jansa, Dovalil et al. 

2009). 

Podle Dovalila a kol. (2012) je přes dílčí individuální odlišnost sportovních výkonů 

žádoucí vytvářet určitý obecný model, který zjednodušeně, ale přehledně, poskytne 

podrobnější obraz obsahu sportovního výkonu. Model hlouběji definuje soubor 

potenciálních faktorů výkonu a naznačuje souvislosti, které zůstávají ukryty za vnější 

pozorovatelnou stránkou sportovních činností (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1: Hypotetický model sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2012, s.18) 
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 Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

pohybové, zaměřené na dosažení maximálního výkonu. V tréninku je tato činnost 

osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe jako 

tréninkem získaný komplex výkonnostních předpokladů sportovce řešit správně a účinně 

úkoly dané sportovní specializace. Navenek se projevuje účelovou koordinací pohybové 

činnosti, vnitřně ji zajišťují odpovídající neurofyziologické mechanismy a energetický 

metabolismus. Podle obrázku je patrné, že v množině proměnných, které výkon ovlivňují 

a vytvářejí, lze rozlišit: faktory somatické, kondiční, techniky, taktiky a faktory 

psychické, které budou podrobněji rozebrány v následující kapitole (Dovalil a kol. 2012). 

 

2.3  Faktory struktury sportovního výkonu v sedmiboji 

 Vindušková (1984) uvádí faktory ovlivňující výkon v sedmiboji. Strukturální 

charakteristika atletických vícebojů se poprvé objevuje u Vinduškové a Koukala (1987) 

Stejný přístup nalézáme u Dovalila a kol. (2012), kde jsou uvedeny faktory sportovního 

výkonu obecně (viz výše). 

 

2.3.1 Somatické faktory 

 Somatické faktory jsou relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné 

činitele. Týkají se podpůrného systému (kostra, svalstvo, vazy, šlachy). Z velké části 

vytvářejí biomechanické podmínky sportovní činnosti. K hlavním somatickým faktorům 

patří: výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, složení těla, tělesný typ (Dovalil 

a kol. 2012). 

 

Podle Vinduškové (1984) jsou pro sedmiboj nejvhodnější tyto hodnoty: 

Tělesná výška: 172-180 cm 

Tělesná hmotnost: 68-74 kg 

Poměr délky dolních končetin k tělesné výšce: 56 % 

Poměr délky paží k výšce postavy: 42 % 
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Délka chodidla: nad 27 cm 

Somatotyp: 1.5–5.0–4.0  

 

Podle Vinduškové (1984) není mimořádná tělesná výška pro sedmibojařku 

nezbytná, avšak platí, že vysoká sprinterka s dobrou koordinací pohybů má předpoklady 

pro víceboj. Větší tělesná hmotnost je sice důležitá pro dobrý výkon ve vrhu koulí  

a částečně v hodu oštěpem, ale v sedmiboji tyto disciplíny nejsou moc dobře bodovány.  

 

2.3.2 Kondiční faktory 

 Za kondiční faktory sportovního výkonu jsou považovány pohybové schopnosti. 

Poznatky o nich jsou zakládány na znalostech anatomie, fyziologie, biochemie, 

biomechaniky apod. Jedná se o schopnosti člověka, které lze identifikovat v jeho 

pohybových projevech. Přitom se vychází z dominujících charakteristik pohybové 

činnosti – doba trvání, překonávání odporu apod. V obecnějším pojetí pohybových 

schopností jsou rozlišovány schopnosti silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační 

(Jansa, Dovalil et al. 2009). 

 Dle Vinduškové (1984) jsou pro sedmibojařku nejvýznamnější tyto schopnosti: 

maximální rychlost, výbušná síla, rychlá síla, rychlostní vytrvalost a koordinace. Ve 

všech disciplínách sedmiboje se v určitém poměru tyto schopnosti využívají. Tento poměr 

shrnul David Lease (1990) v následující tabulce (tab. 1), kde 0 znamená velmi nízkou 

závislost, 1-4 nízkou závislost, 5-6 střední a 7-10 vysokou závislost dané disciplíny na 

dané pohybové schopnosti. 
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Tabulka 1: Analýza pohybových schopností v sedmiboji 

  

Disciplína 
Aerobní 

vytrvalost 

Obecná 

síla 

Koordi-

nace 

Speciální 

síla 

Běžecká 

rychlost 

Pohybli-

vost 

Výbušná 

síla 

Rychlostní 

vytrvalost 

Silová 

vytrvalost 

100 m př. 0 6 10 9 10 10 7 6 0 

Výška 0 4 8 8 8 8 8 0 0 

Koule 0 10 10 6 6 6 10 0 0 

200 m 4 6 6 8 10 7 7 10 8 

Dálka 0 4 4 8 9 9 9 0 0 

Oštěp 0 6 6 9 4 9 9 0 0 

800 m 9 0 0 4 5 1 0 0 8 

 Přeloženo z Lease, D. (1990, s. 17) 

 

Konceptuální model sedmiboje na základě kondičních předpokladů vytvořili 

v roce 2014 Heazlewood, Gahreman a Lee (tab. 2). 

Tabulka 2: Konceptuální model sedmiboje na základě kondičních předpokladů 

Disciplína 
Aerobní 
vytrvalost 

Absolutní 
síla 

Koordi-
nace 

Relativní 
síla 

Běžecká 
rychlost 

Pohybli-
vost 

Výbušná 
síla 

Rychlostní 
vytrvalost 

Silová 
vytrvalost 

100 m př. - střední vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká střední - 

Výška - nízká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká - - 

Koule - vysoká vysoká střední nízká střední vysoká - - 

200 m nízká střední střední vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká 

Dálka - nízká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká - - 

Oštěp - střední vysoká vysoká nízká vysoká vysoká - - 

800 m vysoká - nízká nízká střední nízká - - vysoká 

Přeloženo z Heazlewood, Gahreman a Lee (2014) 

 Z výše uvedené tabulky je vidět, že za nejdůležitější kondiční předpoklad výkonu 

v sedmiboji lze považovat výbušnou sílu. 

 

• Silové schopnosti 

Podle Dovalila a kol. (2012) je pojem síla chápán jako pohybová schopnost 

překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. Podle mohutnosti svalového stahu, rychlosti 

svalového stahu při působení na odpor, délky trvání pohybu či počtu opakování se síla 

rozlišuje:  
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Absolutní síla (maximální) – schopnost spojená s nejvyšším možným odporem. 

Rychlá a výbušná síla (explozivní) – schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí. Může být realizována při 

dynamické (koncentrické) svalové činnosti.  

Vytrvalostní síla – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním 

pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat.  

 

• Rychlostní schopnosti 

 Dovalil a kol. (2012) charakterizuje tyto výkony vysokou až maximální rychlostí 

pohybu, kde je činnost prováděna maximálním volním úsilím a maximální intenzitou, 

kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. Jde o pohyby bez odporu nebo jen s malým 

odporem. Podle koncepce jsou rozlišovány jako relativně nezávislé tyto rychlostní 

schopnosti: 

Reakční rychlost – rychlost spojená se zahájením pohybu. 

Acyklická rychlost – co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. 

Cyklická rychlost – vysoká frekvence opakujících se stejných pohybů. 

Komplexní rychlost – kombinace cyklických i acyklických pohybů včetně 

reakce. Nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemisťování v prostoru. 

 

• Vytrvalostní schopnosti 

 Podle Dovalila a kol. (2012) chápeme vytrvalostní schopnosti jako komplex 

předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší 

intenzitou ve stanoveném čase. Pro praktické účely je vytvořena diferenciace 

vytrvalostních schopností, ve které má rozhodující význam energetické zabezpečení 

odpovídající pohybové činnosti. Rozlišujeme: 

Dlouhodobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost 

odpovídající intenzitou déle než deset minut. Dominantním způsobem 
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energetického krytí je aerobní úhrada energie. Za přístupu kyslíku se využívá 

glykogenu, později i tuků.  

Střednědobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou 

odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku (cca 8-10 min). Limitující při tom 

je doba využití individuálně nejvyšších anaerobních možností. Průběžně je projev 

tohoto typu zajišťován i aktivací LA systému. Energetickým zdrojem je glykogen. 

Krátkodobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší 

intenzitou po dobu do 2-3 min. Dominantním energetickým systémem je 

anaerobní glykolýza. Za hlavní příčinu únavy se v tomto případě považuje rychlá 

kumulace kyseliny mléčné. 

Rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně 

nejvyšší možnou intenzitou co možná nejdéle, a to do 20-30 s. Energeticky je 

podložena aktivací ATP-CP systému. Převažujícím zdrojem energie je kreatin 

fosfát štěpený bez využití kyslíku. Kromě energetických limitů omezuje dobu 

činnosti nervová únava.  

 

• Koordinační schopnosti 

 Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí i schopnosti vázané na řízení 

a regulaci pohybu (informačního rázu). Objevují se nároky na dokonalé sladění 

složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, 

pružné změny a přizpůsobení se. V těchto případech hraje primární roli funkce 

centrálního nervového systému a nižších řídících center. Je zřejmé, že koordinační 

schopnosti podstatně ovlivňují kvalitu dovedností. Zvyšují jejich přesnost, 

přizpůsobivost, usnadňují požadované spojování pohybů i jejich výběr. Rozvoj 

koordinačních schopností proto patří k důležitým předpokladům rychlého a kvalitního 

osvojování techniky, včetně jejího využívání (Dovalil a kol. 2012). 
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2.3.3 Faktory techniky 

 Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Při tom jsou využívány i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické a psychické. Rozmanité způsoby 

řešení pohybových úkolů určují obsah a charakter specifické činnosti, na kterou jsou 

sportovci připravováni cílevědomým a systematickým tréninkem. Učením získaná 

pohotovost řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol se označuje jako dovednost. 

Sportovní dovednosti jsou v tréninkovém procesu formovány, zpevňovány  

a stabilizovány v jednotě senzorických, psychických a nervosvalových funkcí organismu. 

V této podobě jsou sportovní dovednosti předem připraveným základem specifického 

jednání v soutěžích. Jejich technika (způsob provedení, jejich zásoba, stabilita, 

proměnlivost) je významným specifickým faktorem struktury sportovního výkonu. 

(Jansa, Dovalil et al. 2009) 

  

2.3.4 Faktory taktiky 

 Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu 

s pravidly. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických a technických úkonů 

(Dovalil a kol. 2012). 

 Podle Vinduškové (1984) se úroveň taktické připravenosti sedmibojařky 

projevuje v celkovém chování v závodě. Zejména jde o tyto klíčové momenty: 

• Rozcvičení před závodem a mezi disciplínami 

• Realizace maximálního výkonu v prvním pokusu (vrh koulí, skok daleký, hod 

oštěpem) 

• Volba základní výšky ve skoku vysokém 

• Volba tempa na 800 m 

• Stravování a odpočinek během závodu 

• Oblečení a vybavení pro závod 
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2.3.5 Faktory psychické 

 Psychické faktory mají zásadní význam u všech druhů výkonů. Vyplývá to 

z mimořádné náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Mnohé se ovšem 

vztahují přímo i zprostředkovaně k tréninku (Dovalil a kol. 2012). 

 Výkon v nejširším smyslu závisí na centrálních (mentálních) schopnostech, 

lokálních schopnostech (smyslových orgánů a motoriky), instrumentálních strukturách 

(získaných dovednostech) a neintelektuálních faktorech (motivaci, emocích, únavě) 

(Cattel 1970 In Dovalil a kol. 2012). 

 Vindušková (1984) zmiňuje, že ve víceboji jsou úspěšné ty závodnice, které 

dokážou být dostatečně agresivní a sebejisté v závodě a zároveň vyrovnané a spolehlivé 

v přípravě. Podmínkou úspěšného zvládnutí techniky je dobrá úroveň percepčně-

motorických schopností. Intelektové a sociální schopnosti pak pomáhají vícebojařce 

zvládat náročné situace v závodě. V procesu přípravy jsou formovány vlastnosti, 

temperament i charakter vícebojařky.   

 

2.4  Bodová struktura výkonu v sedmiboji  

  Různí autoři zkoumali vztahy mezi výkony v jednotlivých disciplínách víceboje. 

Heazelwood, Gahreman a Lee (2014) zpracovali data 114 nejlepších sedmibojařských 

výkonů z roku 2013, získali korelace mezi výkony v jednotlivých disciplínách sedmiboje 

(tab. 3) a pomocí faktorové analýzy model faktorů sedmiboje (tab. 4). 

Tabulka 3: Korelace mezi výkony v jednotlivých disciplínách sedmiboje 

Disciplína 
100 m 

př. 

Skok 

vysoký 

Vrh 

koulí 
200 m 

Skok 

daleký 

Hod 

oštěpem 
800 m 

100 m překážek 1 -.018 .102 .572" -.287" .252" .299" 

Skok vysoký   1 .196* .042 .378" .110 -.079 

Vrh koulí     1 -.023 .050 .407" -.025 

200 m       1 -.374" 184 .426" 

Skok daleký         1 -.014 -.298" 

Hod Oštěpem           1 .008 

800 m             1 

Přeloženo z Heazelwood, Gahreman, Lee (2014) 
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Tabulka 4: Faktorový model sedmiboje 

Disciplína 1 2 3 4 

100 m překážek .849 .142 -.084 .064 

Skok vysoký .104 .122 .900 .055 

Vrh koulí -.116 .892 .108 .138 

200 m .838 -.018 -.032 .304 

Skok daleký -.337 -.014 .717 -.271 

Hod Oštěpem .338 .759 .011 -.205 

800 m .250 -.015 -.101 .911 

Přeloženo z Heazelwood, Gahreman, Lee (2014) 

Z tabulek je zřejmé, že rozhodující vliv na úspěšnost v sedmiboji mají výkony ve 

sprinterských disciplínách, nejlepší vícebojařky dále profitují z výborných výkonů ve 

vrzích. To, že výkony ve skokanských disciplínách, které jsou nejlépe bodované, jsou až 

faktorem třetího řádu, lze vysvětlit tím, že výborných výkonů ve skokanských 

disciplínách dosahují i vícebojařky s celkově nižší výkonností. 

Strukturou výkonu sedmibojařek se zabýval již Koštial (1994), který zjistil, že 

nejvíce bodované jsou skokanské disciplíny a nejvýznamnějším limitujícím faktorem pro 

sedmibojařku je nedostatek sprinterské rychlosti. 

Individuální vývoje výkonnosti zkoumala Vindušková (In Ryba a kol. 2002), 

z těchto dat lze odečítat přírůstky výkonů mezi kategoriemi U20, U23 a osobním 

maximem a také sledovat změny v bodové struktuře sledovaných vícebojařek. 

Bodová struktura je charakterizovaná součtem bodů za sprinty (100 m překážek  

a 200 m), za skoky (skok vysoký a skok daleký) za vrhy (vrh koulí a hod oštěpem). Tyto 

bodové součty je možné vyjádřit procentním podílem na celkovém výkonu. 

Thompson (2009) zdůrazňuje u sedmiboje potřebu vysokých vyrovnaných 

výkonů a dokládá to výsledky MS 2007 (tab. 5), ve které je vidět, jakých výkonů je 

potřeba dosahovat na vrcholných soutěžích. 
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Tabulka 5: Výsledky sedmiboje žen MS 2007 

Atletka Stát 100 m př. Výška Koule 200 m Dálka Oštěp 800 m Body 

Carolina    

Klüft 
SWE 

13,15 195 14,81 23,38 685 47,98 2:12,56 
7032 

1102 1171 848 1041 1122 821 927 

Lyudmila 

Blonska 
UKR 

13,25 192 14,44 24,09 688 47,77 2:16,68 
6832 

1087 1132 823 972 1132 817 869 

Kelly 
Sotherton 

GBR 
13,21 186 14,14 23,40 668 31,90 2:11,58 

6510 
1093 1054 803 1039 1066 513 942 

Jessica      

Ennis 
GBR 

12,97 189 11,93 23,15 633 38,07 2:11,39 
6469 

1129 1093 656 1064 953 630 944 

Lilli 

Schwarzkopf 
GER 

13,54 183 13,00 25,08 617 54,44 2:12,76 
6439 

1044 1016 727 879 902 946 925 

Austra    
Skujyte 

LTU 
14,34 180 17,03 25,39 628 52,63 2:23,64 

6380 
931 978 997 851 937 911 775 

Nejlepší výkony jsou označeny šedou barvou 

 

 Vhled do názorů na sedmiboj a trénink sedmiboje předložil Ebbets (2009) 

publikováním besedy u kulatého stolu s předními americkými trenéry amerických 

sedmibojařek národní a mezinárodní úrovně. 

 

2.5  Etapy sportovní přípravy v sedmiboji 

Vindušková (In Millerová 1994) rozlišuje tři základní etapy sportovní přípravy. 

Etapu základní, speciální a vrcholovou. Každá etapa má své nezastupitelné místo při 

rozvoji sportovní výkonnosti. Každá z etap má určité cíle, kterými se podmiňuje zaměření 

jednotlivých složek přípravy a výběr tréninkových prostředků. Tyto etapy se 

řídí obecnými principy vývoje výkonnosti podle Choutky a Dovalila (1991), ale v tomto 

zdroji se navíc rozlišuje etapa sportovní předpřípravy 7-10 let. 

Hlavní cíle jednotlivých etap přípravy podle Vinduškové (1984): 

Základní etapa 11-14 let 

• komplexní rozvoj pohybových schopností se zaměřením na rozvoj rychlosti  

a koordinace 

• osvojení základní techniky všech disciplín sedmiboje 
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• zdokonalení podpůrně pohybového aparátu 

• osvojení základních dovedností v jiných sportech 

• návyk na pravidelnou sportovní činnost a poměrně velké tréninkové zatížení 

Speciální etapa 15-18 let 

• rozvoj speciálních výkonnostních předpokladů s důrazem na zlepšení koordinace 

pohybů a zdokonalení techniky 

• rozvoj rychlostně silových schopností 

• rozvoj rychlostních schopností 

• osvojování speciálních vícebojařských dovedností 

• vytváření osobnostních předpokladů pro vrcholový trénink 

Vrcholová etapa  

• rozvoj speciálních pohybových schopností, zejména speciální síly a rychlostní 

vytrvalosti 

• soustavné zdokonalování techniky se současným rozvojem pohybových 

schopností 

• prohlubování teoreticko-taktických znalostí  

• vytváření a další posilování speciální odolnosti vícebojařky 

• další rozvoj osobnosti vrcholové závodnice 

 Strategie tréninku amerických vícebojařek v jednotlivých etapách přípravy 

uvádějí Bowerman, Freeman (1991), charakteristiku tréninku amerických vícebojařek 

v průběhu ročního tréninkového cyklu rámcově uvádí Rovelto (2000). Thompson (2009) 

uvádí v oficiálním IAAF průvodci k tréninku atletiky, že vícebojařky musí zvládnout 

excelentní techniku ve všech disciplínách sedmiboje. Minichello (In Dick 2013) 

zdůrazňoval nutnost změny přístupu ke svěřenkyni v průběhu let.  
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2.6  Práce zabývající se podobnou problematikou 

 Kromě přiložené literatury se problematikou víceboje zabývali i další autoři 

bakalářských a diplomových prací.  

 Analýzou vlastního výkonnostního vývoje a tréninku se zabývala Z. Valentová 

(2007) a L. Odvárková (2020). Š. Beránková (2003) analyzovala svůj nejúspěšnější tříletý 

tréninkový cyklus a M. Neckářová-Koblasová (1987) analyzovala svůj trénink před 

vrcholnými vícebojařskými soutěžemi. Na techniku sedmibojařských disciplín se 

zaměřila J. Korešová (2011) a P. Šebelková (1995). D. Jandová (1999) srovnávala 

techniku hodu oštěpem mezi vícebojařkami a specialistkami, technikou skoku vysokého 

vícebojařek se zabývala E. Mikulová (2001). Individuálním vývojem výkonnosti českých 

a světových sedmibojařek se zabývala L. Sontáková (2016). Individuální vývoj  

a výkonnost mladých vícebojařek ve své práci rozebírala L. Komínková (2017).  
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3 METODICKÁ ČÁST 

 

3.1  Cíle práce 

 Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v 

závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 2014, ve 

kterém byl překonán český rekord. Druhým cílem je komparace a zhodnocení stavby 

tréninku pod vedením tří různých trenérů a zhodnocení celé kariéry sedmibojařky.  

 

3.2 Úkoly práce 

• Shromáždění potřebné dokumentace (literatura a podkladový materiál ze 

sportovní přípravy a závodů, tréninkové deníky, zdravotní záznamy, výsledky 

testování)  

• Shrnutí tréninku a výkonnostního růstu v jednotlivých etapách sportovní přípravy 

• Výpočet objemů tréninkových ukazatelů  

• Analýza a zhodnocení vývoje výkonnosti  

• Komparace objemu vypočítaných tréninkových ukazatelů vzhledem k výkonu 

v roce 2014 

• Komparace tréninkových přístupů v ročních makrocyklech pod vedením různých 

trenérů.  

 

3.3  Metody 

 V práci byla použita metoda analýzy a komparace. Metoda analýzy byla 

využita při analyzování tréninkového zatížení v roce 2014. Metoda komparace byla 

využita při porovnávání objemu obecných a speciálních tréninkových ukazatelů 

vzhledem k dosaženým výkonům v porovnávaných letech. Komparace a analýza byly 

využity také při hodnocení ročních makrocyklů a tréninkových postupů pod vedením tří 

různých trenérů.  
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Tabulka 6: Přehled obecných tréninkových ukazatelů (OTU) 

Zkratka Obecné tréninkové ukazatele Vyhodnocení 

Dny Dny zatížení Počet 

Jednotky Jednotky zatížení Počet 

ČZ Čas zatížení Minuty 

Rege Regenerace Minuty 

ZO Dny zdravotního omezení Počet 

ZN Dny zdravotní neschopnosti Počet 

Závody Závody Počet 

Starty Starty Počet 

 

Tabulka 7: Přehled speciálních tréninkových ukazatelů (STU) 

Zkratka Speciální tréninkové ukazatele  Vyhodnocení 

MAX Úseky na rozvoj maximální rychlosti a akcelerace Km 

RV Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti Km 

TV Úseky na rozvoj tempové vytrvalosti Km 

SV Úseky na rozvoj speciální vytrvalosti Km 

OV Obecná vytrvalost Km 

BSZ Běh se zátěží, kopce Km 

ROV Rovinky, úseky na vyběhání Km 

PŘ 1 Přeběhy překážek na 3 kroky Km 

PŘ 2 Přeběhy překážek na 5 a více kroků Km 

PŘ 3 Rozvoj kloubní pohyblivosti na překážkách Počet 

O 1 Odrazy vyšší intenzitou, 10 a méně opakování Počet 

O 2 Odrazy nad 10 opakování, nižší intenzitou Počet 

KOT Kotníkové odrazy, švihadlo Počet 

PBZ Posilování bez zátěže, s vlastní vahou apod. Počet 

ČINKA Posilování s činkou Tuny 

MED Medicinbaly, odhozy Počet 

VÝŠ 1 Skok vysoký (skoky z dlouhého rozběhu) Počet 

VÝŠ 2 Skok vysoký (průpravné skoky z krátkého rozběhu) Počet 

DÁL 1 Skok daleký (skoky z dlouhého rozběhu) Počet 

DÁL 2 Skok daleký (průpravné skoky ze zkráceného rozběhu) Počet 

OŠT 1 Hod oštěpem (hody z tartanu) Počet 

OŠT 2 Hod oštěpem (hody z trávy) Počet 

KOU 1 Vrh koulí (se sunem) Počet 

KOU 2 Vrh koulí (průpravné hody) Počet 

GYM Gymnastika, plavání Minuty 

 



31 

 

4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

4.1 Shrnutí tréninku a výkonnostního růstu v jednotlivých etapách   

 

Základní etapa přípravy a předpříprava 

Narodila jsem se 14. 4. 1988 v Praze. Byla jsem velmi aktivní dítě, které mělo 

rádo pohyb a bylo vedeno ke sportu (matka byla učitelkou tělesné výchovy a otec byl 

rekreačním sportovcem). Než jsem nastoupila na ZŠ, ovládala jsem základní pohybové 

dovednosti (běh, odraz, hod, kotoul, přemet stranou apod.). V šesti letech jsem začala 

chodit na tréninky tenisu. 

V sedmi letech (1995) jsem k tenisu přidala ještě atletiku. Začala jsem 

navštěvovat atletickou přípravku v klubu ŠSK Újezd nad Lesy, ale po pár trénincích jsem 

byla přeřazena do pokročilejších. Hlavním důvodem nebyla výkonnost, ale fakt, že do 

pokročilejších chodili mí starší sourozenci. Naše matka se ujala role trenérky a nemohla 

mě vozit na dřívější tréninky. Trénovalo se dvakrát až třikrát týdně, střídavě pod vedením 

Zuzany Olšanové, Pavla Rejmona a Heleny Klučinové. Tréninky byly zaměřeny na 

komplexní rozvoj pohybových schopností a dovedností, osvojení základů technických 

disciplín a rozvoj podpůrného pohybového aparátu. Vzhledem k běžeckému zaměření 

oddílu jsem se pravidelně zúčastňovala závodů v přespolním běhu, v menší míře pak i 

závodů na dráze v disciplínách 60 m, 150 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem apod. 

V roce 2000 jsem svůj závodní fond rozšířila o překážkový běh, skok vysoký a vrh koulí 

a absolvovala svůj první víceboj. Nejdříve byla atletika brána jako doplněk k tenisu, od 

roku 1997 se kvůli zhoršující se ekonomické situaci v naší rodině dostával tenis pomalu 

do pozadí, až jsem s ním v roce 2000 skončila úplně. 

V roce 2001 (13 let) jsem skočila 550 cm ve skoku dalekém a s vidinou budoucí 

specializace jsem se pod vedením Václava Vachaty začala této disciplíně více věnovat. 

Nadále jsem však pokračovala ve vícebojařském charakteru tréninku. V tomto roce jsem 

se svou sestrou začala hostovat za AC KABLO Kladno.  
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Speciální etapa přípravy 

V roce 2003 jsem přestoupila na sportovní gymnázium v Kladně pod trenérské 

vedení Víta Rusa. Tím jsem zahájila speciální etapu přípravy. V tomto období jsem 

bydlela na internátu a začala trénovat pravidelně a systematicky. Velký důraz byl kladen 

hlavně na rozvoj koordinace, zdokonalení technik a osvojování speciálních 

vícebojařských dovedností. Dalším cílem byl rozvoj rychlostních schopností, bohužel 

bych ho hodnotila spíše neúspěšně. V roce 2003 jsem 100 m běžela za 12,87 s, v roce 

2004 jsem si sice zaběhla osobní rekord (12,52 s), ale do roku 2007 jsem se již nedostala 

pod časovou hranici 12,80 s. V této etapě jsem pozvolna začala posilovat s činkou. 

V průběhu tohoto období jsem měla výrazné problémy s nárůstem neaktivní hmotnosti 

těla, což bylo způsobeno kombinací nekvalitní stravy, hormonálních změn a relativně 

nízkého energetického výdeje. 

 

Vrcholová etapa přípravy 

V roce 2007 jsem si na juniorském MČR vytvořila osobní rekord 5844 bodů, proto 

byl můj cíl pro rok 2008 překonání hranice 6000 bodů, která by znamenala nominaci na 

olympijské hry. To se bohužel nevydařilo. Sportovní kariéru mi zkomplikovalo například 

započaté studium na vysoké škole. Přestože jsem zvolila kombinované studium, abych 

měla čas na přípravu, bloková týdenní výuka mi vždy trénink výrazně narušila. Také jsem 

nebrala atletiku až tak profesionálně, jak jsem se tehdy domnívala. Zklamání 

z nevydařené sezóny, zdravotní problémy (zánět v Achillových šlachách, zhoršující se 

hallux valgus) a drobné neshody s trenérem vyústily v nutnost změny. Proto jsem na jaře 

roku 2009 začala spolupracovat s trenérkou Martinou Blažkovou a přesunula se do Prahy. 

Změna tréninku a prostředí byla příznivá. V témže roce jsem se nominovala na 

mistrovství světa. Zdravotní problémy se však zhoršily natolik, že jsem na MS odjela 

takřka bez tréninku a brala ho jako rozlučku se svou sportovní kariérou. Po několika 

týdnech volna se však můj zdravotní stav výrazně zlepšil a mohla jsem začít přípravu na 

další rok. V roce 2010 se mi podařilo zlepšit výkonnost ve všech disciplínách sedmiboje. 

Následující sezónu jsem byla nucena vynechat kvůli operaci vbočeného palce. V roce 

2012 přetrvávaly zdravotní problémy spojené s operací a vzhledem k tomu, že jsem 

nemohla naplno trénovat se skupinou Martiny Blažkové (běžecký charakter tréninku), 

oslovila jsem kondičního trenéra Daniela Hejreta. Tento trénink zaměřený na rozvoj 
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silových schopností mi svědčil. Nominovala jsem se na své první olympijské hry  

a překonala český rekord. V této sezóně jsem díky panu Hejretovi zjistila, že mi svědčí 

jiný typ tréninku, než na jaký jsem byla zvyklá u Blažkové, a po olympijských hrách jsem 

oslovila trenéra Františka Ptáčníka. V té době trénoval svou dceru (nejlepší českou 

tyčkařku) a sprinterky a jeho trénink se více blížil mým potřebám. Hned v roce 2013 se 

mi opět podařilo překonat český rekord a vybojovat 7. místo na MS v Moskvě. 

Následující rok jsem sice výkonem 6460 bodů překonala český rekord, ale na mistrovství 

Evropy jsem se zranila hned v úvodní disciplíně a neprodala tak svou formu ve správný 

čas. Satisfakcí mi mohla být vydařená halová sezóna v roce 2015, kde jsem získala 

bronzovou medaili a výkonem 4687 bodů překonala i český rekord v pětiboji. Přestože 

jsem v roce 2015 zaznamenala nejlepší vstup do venkovní sezóny, a to výkon 6349 b 

v rakouském Götzisu, následný trénink mi zkomplikovaly opět bolesti Achillových šlach. 

Tréninkové manko se projevilo hlavně v běžeckých disciplínách, kde jsem se výkonností 

vrátila na podobnou úroveň jako v roce 2008. Předčasně jsem ukončila závodní sezónu 

hned po MS v Pekingu a snažila se problémy s Achillovými šlachami vyřešit kvůli 

blížícím se olympijským hrám v Riu. Rok 2016 jsem celou přípravu směřovala 

k srpnovým hrám. Halovou sezónu jsem omezila jen na pár závodů pro zpestření tréninku 

a odjela na jarní soustředění dříve. Příprava vypadala slibně, ale při prvním sedmiboji 

v Götzisu jsem si přivodila rupturu stehenního svalu. Když jsem po měsíci mohla začít 

s plným tréninkem, zastavila mě distorze hlezna. Protože jsem v následném tréninku 

ulevovala zraněné noze, začala mě bolet Achillova šlacha na druhé noze. Dva týdny před 

olympijským závodem jsem navíc onemocněla angínou, na kterou mi nezabrala 

antibiotika, a tak jsem závodila nemocná. Tuto nešťastnou sezónu jsem ukončila 

zraněním ramene při hodu oštěpem přímo v olympijském závodě. Vzhledem k závažnosti 

zranění jsem ihned po návratu do České republiky musela podstoupit operaci, která mě 

kompletně vyřadila z tréninku na několik měsíců. S omezením tréninku jsem se potýkala 

celou zimu. V letní sezóně mě pak limitovalo zranění především při hodu oštěpem. Na 

evropském poháru jsem dokonce házela levou rukou, protože mi lékař po mítinku 

v Kladně další odhozy zakázal, dokud se operované rameno nezklidní. Přestože jsem 

v této sezóně předvedla několik slušných sedmibojů, bodovou ztrátu z hodu oštěpem se 

mi dohnat nepodařilo. Nejlepšího bodového součtu jsem dosáhla na MS v Londýně, kde 

jsem s 6313 body skončila na 10. místě. Možná i proto, že se rameno moc nelepšilo, 

rozhodla jsem se znovu vrátit do školy a navázat na své bakalářské studium, po kterém 

jsem před školou dala přednost atletické kariéře. Protože jsem tušila, že i příští rok to 



34 

 

s házením oštěpem nebude snadné, zaměřila jsem svou pozornost na halovou sezónu. Na 

halovém republikovém šampionátu 2018 jsem posbírala 4663 bodů v pětiboji a jen o pár 

bodů zaostala za svým rekordem a byla plna optimismu před blížícím se HMS 

v Birminghamu. Bohužel jsem onemocněla a finální část přípravy byla opět značně 

omezena. Nakonec jsem posbírala pouhých 4579 bodů a umístila se na čtvrté příčce. Po 

jarním soustředění jsem začala mít problémy s nožní klenbou a vzhledem k chybné 

diagnóze jsem se snažila i přes bolesti trénovat. Po několikaměsíčním trápení se zjistilo, 

že mám natrženou plantární aponeurózu, a byl mi nakázán klidový režim. S tréninkem 

jsem mohla začít až v říjnu. V roce 2019 jsem absolvovala jen halovou sezónu. Opět se 

mi vrátila bolest Achillových šlach a v omezeném tréninkovém režimu to na mistrovství 

Evropy stačilo pouze na 10. místo. To byl ten moment, kdy jsem si řekla, že už mi to za 

tu dřinu nestojí. Tělo si řeklo dost. V září jsem se ještě nechala přemluvit, abych pomohla 

týmu na mistrovství České republiky družstev, kde jsem oficiálně ukončila svou 

atletickou kariéru.  

 

Ukončení sportovní kariéry 

Přestože hlavním důvodem byly vleklé zdravotní potíže, neoznačila bych to jako 

nedobrovolné předčasné ukončení kariéry. Zjistila jsem, že mi sport již nepřináší tolik 

uspokojení a naplnění jako dříve. Ve vrcholovém sportu jsem se pohybovala více než 

deset let a již jsem cítila potřebu věnovat se jiným životním výzvám. Změnil se mi 

žebříček hodnot a cítila jsem, že bych chtěla také prožít trochu „normálního“ života před 

eventuálním založením rodiny. Chtěla jsem cestovat a trávit více času s přáteli mimo 

atletický svět. Během své kariéry jsem sice cestovala relativně hodně, ale většinou jsem 

poznala jen hotel a jeho blízké okolí. Adaptační proces na posportovní život mi usnadnil 

i tzv. projekt duální kariéry, který umožňuje sportovcům po ukončení jejich aktivní 

kariéry vzdělávání, poradenství a zapojení se do pracovního procesu. Dostala jsem 

pracovní příležitost ve VICTORIA vysokoškolském sportovním centru, jehož jsem byla 

jako atletka členem, a věnovala jsem se dokončení studia. Zdravotní problémy, které mě 

během atletického života sužovaly, samy odezněly a v rekreačním sportování mě již 

nelimitovaly. Objevily se však nové problémy, které se v důsledku sportovního 

přetěžování a následné atrofie svalů s výrazným nárůstem sedavé práce u počítače 

projevily. Začala jsem mít potíže se zády, především s krční páteří, na které navazovaly 
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nepříjemné migrény. Musela jsem tedy začít opět pravidelně cvičit a rehabilitovat a jsem 

ve stavu, kdy si nemohu dovolit cvičení ani na týden přerušit.  

 

4.2  Výkonnostní vývoj 

Výkonnostní vývoj je znázorněn v následujících tabulkách. V tabulce 8 jsou 

zachyceny nejlepší výkony v letech 2003 až 2012. V roce 2005 jsem patřila ještě 

do dorostenecké kategorie, ale uvádím již výkony dosažené v seniorské kategorii. Rok 

2012 jsem absolvovala oficiálně pod vedením Martiny Blažkové, ale s přípravou mi ve 

velké míře pomáhal kondiční trenér Daniel Hejret.  

V tabulce 9 je zachycena výkonnost od roku 2013 do roku 2019 pod vedením 

Františka Ptáčníka. V tomto období se mi podařilo překonat všechny mé dosavadní 

osobní rekordy, ty jsou v tabulce zvýrazněny.  

 

Tabulka 8: Vývoj výkonnosti v jednotlivých disciplínách od roku 2003 do roku 2012 

Trenér Rus Blažková 
  

Hejret 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

60 m př 9,23* 8,89* - 9,08 8,77 8,87 8,97 8,84 8,71 - 

100 m př 14,91* 14,76 14,78 14,53 14,39 14,49 14,33 14,17 - 14,01 

200 m - 25,42 25,47 25,56 25,14 25,45 25 24,81 - 24,56 

800 m 02:36,9 02:29,7 2:31,33 2:25,61 2:18,63 2:22,65 2:22,94 2:12,82 2:21,84 2:16,80 

Výška 167 173 174 178 178 175 180 182 180 185 

Dálka 570 607 581 577 609 614 612 630 620 625 

Oštěp 29,85 36,78 42,83 43,27 44,67 46,65 47,54 50,75 45,18 47,64 

Koule 10,86* 13,29* 11,75 12,68 13,23 13,16 13,78 14,49 13,44 14,21 

Pětiboj - 3739 3738 3889 4059 4059 4072 4227 4291 - 

Sedmiboj 4938* 5150* 5249* 5468 5844 5728 6015 6268 - 6283 

*…výkon dosažen podle pravidel pro mladší kategorii (3 kg koule, dorostenecké překážky) 
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Tabulka 9: Vývoj výkonnosti v jednotlivých disciplínách od roku 2013 do roku 2019 

Trenér Ptáčník 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

60 m př 8,67 8,60 8,53 8,61 - 8,51 8,67 

100 m př 13,97 13,81 13,97 13,94 13,77 - - 

200 m 24,73 24,67 24,62 24,41 24,72 - - 

800 m 2:12,50 2:16,47 2:17,26 2:19,30 2:13.00 2:17,34 2:20,59 

Výška 186 190 188 184 187 184 182 

Dálka 623 643 626 625 634 627 618 

Oštěp 49,99 46,27 51,09 46,73 42,47 - - 

Koule 14,19 14,32 15,07 15,21 14,80 14,76 14,83 

Pětiboj 4256 - 4687 4452 - 4663 4462 

Sedmiboj 6332 6460 6349 6182 6313 - - 

 Osobní rekordy jsou označeny šedou barvou 

 

V tabulce 10 jsou zachyceny všechny absolvované sedmiboje od roku 2005. 

Zdravotní stav mi neumožnil startovat v sedmiboji v letech 2018 a 2019. Nejlepší výkony 

dosažené v sedmiboji jsou v tabulce zvýrazněny.  
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Tabulka 10: Výkonnostní vývoj v sedmiboji 

Rok Závod Umístění Výkon 
Výkony v pořadí: 100 m př. - výška - koule 

- 200m – dálka – oštěp - 800 m 

2005 

Přebor Moravy a Slezska 1. 5074 15,20-164-11,44-26,03-571-40,34-2:35,89 

MS U17 Maroko 8. 5249 14,60-172-11,32-26,13-563-42,72-2:36,41 

Kladenské víceboje 1. 4929 15,52-160-13,88-26,47-505-39,69-2:34,09 

2006 

Přebor Karlovarského k. 1. 5378 15,11-178-12,39-25,70-559-39,53-2:29,22 

MČR 1. 5331 14,87-174-11,88-25,53-566-38,87-2:30,68 

MS U19 Peking 8. 5468 14,77-177-12,17-25,73-544-43,27-2:25,61 

2007 

Pražské víceboje 1. 5233 15,10-168-11,62-25,62-552-41,23-2:28,55 

MČR 1. 5844 14,47-178-12,80-25,30-589-44,14-2:18,63 

EP Tallinn 9. 5625 14,63-172-12,36-25,28-574-42,57-2:20,15 

MEJ Hengelo 2. 5709 14,39-172-13,23-25,14-584-40,32-2:20,63 

2008 

Mítink Kladno 5. 5728 14,49-174-12,95-25,49-604-43,62-2:25,51 

EP Jyväskylä 6. 5703 14,74-175-12,12-25,77-599-46,65-2:22,97 

MČR 1. 5707 14,55-175-13,16-25,45-606-39,04-2:22,65 

Mítink Finsko 2. 5135 15,03-169-12,32-26,24-571-39,66-2:39,90 

2009 

Götzis 13. 5653 14,93-178-13,32-25,92-606-39,17-2:23,46 

MČR 1. 5592 14,70-175-11,75-25,74-612-41,00-2:25,04 

EP Zaragoza 8. 5742 14,35-175-13,02-25,00-576-45,63-2:27,26 

ME do 22 4. 6015 14,33-180-13,47-25,24-629-44,67-2:22,94 

MS Berlín 23. 5505 14,89-171-13,40-26,17-578-41,19-2:23,79 

2010 

Götzis 8. 6007 14,46-176-13,84-25,26-607-46,78-2:18,08 

Mítink Kladno 1. 6268 14,17-181-13,83-25,05-618-50,75-2:15,85 

EP Tallin 6. 5920 14,31-175-12,88-25,27-602-45,04-2:16,73 

ME Barcelona 7. 6187 14,42-180-14,05-25,09-630-44,07-2:12,82 

Talence 4. 6153 14,24-182-13,67-24,81-594-48,07-2:16,23 

2012 

Götzis 24. 5852 14,26-185-12,97-25,10-596-42,71-2:28,68 

Mítink Kladno 1. 6283 14,11-183-14,17-24,77-625-46,33-2:16,28 

ME Helsinki 8. 6151 14,03-183-14,21-24,56-609-42,58-2:19,47 

OH Londýn 18. 6109 14,01-180-12,93-25,00-613-45,65-2:16,08 

2013 

Götzis 12. 5992 14,48-175-13,26-24,86-5,81-49,99-2:16,82 

Mítink Kladno 3. 6190 14,06-183-13,91-24,73-623-44,30-2:19,31 

EP Notwill 2. 6013 14,16-181-13,48-25,23-591-45,72-2:18,66 

LSU Kazaň 3. 6124 14,12-186-13,57-w24,71-597-43,33-2:17,40 

MS Moskva 7. 6332 13,97-186-14.19-24,91-612-45.76-2:12,50 

Talence 5. 6223 14,26-189-13,09-24,95-621-45,39-2:16,07 

2014 

Götzis 11. 6195 14,00-184-13,93-24,69-w611-44,65-2:18,53 

Mítink Kladno 1. 6460 13,81-190-14,10-24,67-643-45,53-2:16,47 

EP Madeira 1. 6191 13,91-181-14,03-24,81-607-46,27-2:18,03 

ME Curych DNF DNF 14,40-DNF 

2015 

Götzis 10. 6349 14,11-186-14,69-24,62-626-46,12-2:17,68 

Mítink Kladno 2. 6148 13,97-182-14,22-24,79-602-46,40-2:21,68 

MS Peking 13. 6247 14,06-186-13,79-25,39-610-51,09-2:19,48 

2016 
Götzis 11. 6182 13,94-177-15,21-24,41-625-40,51-2:19,30 

OH Rio 22. 6077 14,07-180-14,41-25,37-608-46,73-2:22,81 

2017 

Mítink Kladno 2. 6285 13,85-186-14,43-w24,31-620-39,15-2:14,88 

ME družstev Monzón 2. 6003 14,04-187-14,07-24,72-615-31,89-2:18,57 

MS Londýn 10. 6313 14,03-186-14,80-24,73-616-41,91-2:13,00 

Talence 4. 6028 14,22-185-13,99-25,16-591-42,47-2:18,96 
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Z přehledu dosažených výkonů v sedmiboji (tab. 10) je patrný postupný růst 

výkonnosti od roku 2005 do roku 2014. V tomto období došlo k poklesu výkonnosti 

pouze v roce 2008. Tento rok byl speciální tím, že při neúspěšném ataku limitu na 

olympijské hry nebyl v tomto roce pro mou věkovou kategorii žádný mezinárodní vrchol 

(ME, MS), na který bych se cíleně připravovala. Byla jsem vždy atletka závodního typu. 

Při adekvátní motivaci a přiměřené konkurenci jsem dosahovala výrazně lepších výkonů 

než například v tréninku. Motivací pro mě bylo přední umístění. Například při závodech 

evropského poháru, kde jsem podvědomě věděla, že umístění na předních příčkách je 

mimo můj dosah, se to odrazilo i na finálním bodovém součtu. Po přechodu do seniorské 

kategorie pro mě bylo motivací umístění ve finální osmičce. Často se právě tady projevila 

moje bojovnost a dokázala jsem se namotivovat k výrazně lepším výkonům například 

v běhu na 800 m (ME 2010, MS 2013). Od roku 2015 má výkonnost vlivem absence 

tréninku způsobené zraněním klesla. V letech 2005, 2006, 2009, 2013 a 2017 jsem 

dosáhla nejlepších výkonů v sedmiboji na vrcholné akci daného roku (ME, MS). To je 

známkou dobrého načasování závodní formy a psychické odolnosti, protože na rozdíl od 

mítinků nebo MČR je na vrcholných akcích časový pořad přizpůsoben např. televizním 

vysílacím časům a nebývá optimální pro vícebojaře. Od roku 2014 do roku 2016 se mi 

dosáhnout nejlepšího výsledku v sedmiboji na vrcholné akci nepodařilo kvůli zdravotním 

problémům. V letech 2018 a 2019 mi zdravotní stav neumožnil žádný start v sedmiboji.  
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Tabulka 11: Vývoj výkonů a bodové struktury v sedmiboji 

Výkony 

Rok 2007 2010 2014 2017 

Věk 19 22 26 29 

Místo Olomouc Kladno Kladno London 

Umístění 1 1 1 10. 

Sedmiboj 5844 6268 6460 6313 

100 m př. 14,47 14,17 13,81 14,03 

Výška 1,78 1,81 1,90 1,86 

Koule 12,8 13,83 14,10 14,8 

200 m 25,3 25,08 24,67 24,72 

Dálka 5,89 6,18 6,43 6,16 

Oštěp 44,14 50,75 45,53 41,96 

800 m 02:18,6 02:15,9 02:16,5 02:13,0 

Bodové ohodnocení výkonů 

Rok 2007 2010 2014 2017 

Věk 19 22 26 29 

Sedmiboj 5844 6268 6460 6313 

100 m př. 913 954 1005 974 

Výška 953 991 1106 1054 

Koule 714 783 801 848 

200 m 859 876 917 913 

Dálka 816 905 985 899 

Oštěp 747 875 774 705 

800 m 842 881 872 921 

Bodové součty 

Sprinty 1772 1830 1922 1887 

Skoky 1769 1896 2091 1953 

Vrhy 1461 1658 1575 1553 

Procentuální vyjádření 

Sprinty 30,32 29,2 29,75 29,89 

Skoky 30,27 30,25 32,37 30,93 

Vrhy 25 26,45 24,38 24,6 

Běh 14,41 14,1 13,5 14,58 

 

 Bodová struktura (tab. 11) představuje rozdělení jednotlivých disciplín sedmiboje 

do skupin sprinty, skoky, vrhy a závěrečného běhu na 800 m. Pro srovnání vývoje bodové 

struktury byly vybrány roky 2007 (poslední rok v kategorii U20), 2010 (poslední rok  

v kategorii U23), 2014 (rok výkonnostního maxima) a rok 2017 (poslední sedmiboj).  

Z jejich procentuálního vyjádření je patrné, že nejsilnější skupinou byly v mém případě 

skoky, jen v roce 2007 měly největší podíl na celkovém bodovém součtu sprinty. 
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Nejvýraznější rozdíl mezi skupinou sprintů a skoků byl v roce 2014. V tomto sedmiboji 

došlo k vylepšení osobních rekordů ve skokanských disciplínách, ve skoku vysokém byla 

překonána hranice 1100 bodů v jedné disciplíně a s výkonem dosaženým ve skoku 

dalekém pak součet činil 2091 bodů za skupinu skoky. Přestože v procentuálním 

vyjádření byl pro sprinterskou skupinu nejúspěšnější rok 2007, největšího součtu bylo 

dosaženo v roce 2014. Ve skupině vrhů a hodů je součet i procentuální podíl výkonu 

nejvyšší v roce 2010, a to především díky kvalitnímu výkonu v hodu oštěpem (50,75 m). 

Progresivní tendenci vykazovaly výkony v běhu na 800 m, kde jen v roce 2014 došlo 

k mírnému poklesu. V procentuálním vyjádření se však jednalo spíše o tendenci klesající, 

kde jen v roce 2017 byl zaznamenán nárůst na 14,58 %. 

 

4.3 Analýza ročního makrocyklu 2013/2014 

 V roce 2014 se mi podařilo překonat český rekord. Své dosavadní maximum 

z roku 2013 jsem překonala o 128 bodů a v následujících letech se mi jej již překonat 

nepodařilo. Pokusit se zjistit, v čem byl tento rok tak výjimečný, je jedním z cílů této 

práce. Z tréninkového deníku jsem vytvořila přehled, který jsem zaznamenala do dvou 

tabulek níže. Tabulka 12 obsahuje součet obecných tréninkových ukazatelů a tabulka 13 

součet speciálních tréninkových ukazatelů v přípravě 2013/2014. Roční makrocyklus byl 

rozdělen na třináct mezocyklů. V tabulkách je zaznamenáno dvanáct čtyřtýdenních 

mezocyklů a pro lepší orientaci byly pojmenovány jednotlivými měsíci. Příprava byla 

zahájena říjnovým cyklem (ŘÍJ), který začal 14. října a skončil 10. listopadu 2013. 

Posledním sledovaným cyklem byl zářijový (ZÁŘ), který byl zahájen 18. srpna a skončil 

14. září 2014. Následoval cyklus třináctý, který již není zaznamenán, protože se jednalo 

o přechodné období, ve kterém nedocházelo k tréninkovému zatížení. Podrobnější popis 

a rozbor sledovaného roku následuje pod tabulkami.  
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Tabulka 12: Přehled OTU v roce 2014 

OTU ŘÍJ LIS PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČRN ČRC SPR ZÁŘ 

Dny 20 26 15 24 22 21 20 23 20 22 20 0 

Jednotky 27 37 17 27 24 31 33 27 25 27 23 0 

ČZ 2220 3420 1430 2335 2490 3135 3060 2805 2550 2560 2370 0 

Rege 210 150 555 340 165 285 200 90 655 840 390 450 

ZO 1 16 14 20 2 3 3 7 14 4 9 0 

ZN 0 0 13 3 1 5 3 0 5 3 6 28 

Závody 0 0 0 1 3 0 0 2 4 2 3 0 

Starty 0 0 0 3 5 0 0 3 14 7 5 0 

 

Tabulka 13: Přehled STU v roce 2014 

STU ŘÍJ LIS PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČRN ČRC SPR ZÁŘ 

MAX 0,18 2,52 0 1,21 1,31 0,21 1,1 1,07 0,89 0,92 1,19 0 

RV 3 3,5 0 1 0 2,3 3,47 1,27 0,52 1,4 0,13 0 

TV 11,18 8,88 3 0 0 9,65 2,2 0,9 4,4 2,7 1,05 0 

SV 0 0,7 0 0 0 0 1,8 1,3 1,6 0,8 0 0 

OV 46,6 40,6 5,6 22,2 23,1 50 39,4 32,9 25,2 28,2 22,6 0 

BSZ 8,03 1,39 0 1,4 0,42 2,25 2,45 0,1 0,15 0,36 0,22 0 

ROV 5,42 5,1 0 2,19 2,36 4,3 5,28 5,24 3,88 3,66 4,72 0 

PŘ 1 0 0,85 0 0,31 0,65 0 0,88 1,11 0,63 0,98 0,86 0 

PŘ 2 0 1,12 0 0,27 0,44 2,34 0,94 0,97 0,32 0,21 0,34 0 

PŘ 3 429 842 0 428 396 596 294 36 80 216 72 0 

O 1 460 1206 0 79 139 846 514 267 216 378 238 0 

O 2 2229 1010 180 171 90 200 380 106 66 30 6 0 

KOT 1520 880 0 1310 460 1000 500 70 100 310 210 0 

PBZ 1745 2000 3520 1550 840 1360 1970 1020 590 704 650 0 

ČINKA 23,39 75,58 19,72 30,73 14,11 45,69 28,8 27,51 11,94 20,88 14,87 0 

MED 910 410 1700 696 212 800 822 536 22 47 12 0 

VÝŠ 1 0 5 0 0 20 0 0 28 31 22 26 0 

VÝŠ 2 0 30 0 0 37 0 10 18 5 5 0 0 

DÁL 1 0 0 0 12 20 0 0 18 21 11 10 0 

DÁL 2 0 0 0 33 12 0 7 22 9 8 27 0 

OŠT 1 0 0 0 0 0 5 0 0 8 4 0 0 

OŠT 2 0 0 0 0 0 111 60 50 30 15 40 0 

KOU 1 0 5 0 16 11 6 32 33 42 29 31 0 

KOU 2 0 15 0 76 28 34 22 14 17 20 11 0 

GYM 1:10 4:30 0:00 12:01 0:00 1:45 2:20 0:00 0:00 1:15 1:10 0:00 
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4.3.1 Podzimní přípravné období 

 Příprava na rok 2014 byla zahájena 19. října devítidenním soustředěním 

v Hracholuskách v Plzeňském kraji. Vzhledem k problémům s Achillovými šlachami mi 

byl po posledním závodě v Talence, který proběhl 14.–15. září, doporučen klidový režim. 

V tomto období jsem se tedy věnovala pouze rehabilitaci, odpočinku a škole. Podařilo se 

mi úspěšně dokončit bakalářské studium, tudíž jsem se po několika letech mohla začít 

soustředit pouze na atletickou kariéru. Místo obvyklého pobytu v lázních jsem v závěru 

přechodného období odcestovala na dva týdny na regenerační pobyt do Egypta. Proto 

jsem zahájila přípravu přímo soustředěním, obvykle by předcházel minimálně týdenní 

trénink v Praze. Druhé soustředění probíhalo na Kanárských ostrovech od 28. listopadu 

do 12. prosince.  

 Na soustředění jsme obvykle trénovali v systému 2-2-1-2-2-1-0, kde čísla 

znamenají počet tréninků za den. Tedy pondělí, úterý, středa a čtvrtek byly dvoufázové 

tréninky, ve středu a v sobotu byla jedna fáze a v neděli byl odpočinkový den. Tento 

systém byl na soustředění v Hracholuskách změněn na systém 2-1-2-1-2-1-2 s tím, že 

v některé „volné“ fázi jsme hráli nohejbal, což bylo příjemným zpestřením a také 

vhodným doplňkem pro protažení namožených svalů a regeneraci po náročnějších 

trénincích. Ve skupině se nás připravovalo osm, byli jsme smíšenou skupinou z hlediska 

pohlaví a panovala dobrá atmosféra. K psychické pohodě přispělo i malé štěně, které jsme 

si pořídili s přítelem. Kvůli štěněti jsem začala chodit do parku, což se projevilo jako 

vhodný regenerační doplněk k tréninku a mohlo to mít dobrý vliv i na zlepšení psychiky. 

 Skladba tréninku se přizpůsobovala aktuálním potřebám, ale základem každého 

mikrocyklu byla posilovna, rychlost, popřípadě rychlostní vytrvalost, běh se zátěží nebo 

do kopce a odrazy. Posilovna se zařazovala 2-3× týdně. Jednou se jednalo o tzv. 

dynamickou posilovnu, která byla zaměřena na svaly dolních končetin a kombinovalo se 

posilovací cvičení s různými odrazy (amortizační přeskoky překážek, žabáky, násobené 

odrazy). Druhá, popřípadě třetí posilovna byla pak s klasickou činkou a zahrnovala 

například mrtvý tah, přemístění, trh a dřepy. Na konci listopadu pak přibyly i „těžké“ 

sedy s činkou o hmotnosti až 130 kg. V tomto období jsme nejčastěji posilovali se  

60-80 % maxima po 8-10 opakování. Postupem času se zvyšovala intenzita a ubírala 

opakování. Rychlostní tréninky začínaly v podobě různých většinou 60 m dlouhých úseků 

s krátkými intervaly odpočinku (20-50 s), které postupně přecházely v různé starty, 

výběhy, sprinty a rychlostní vytrvalost. Běh do kopce byl v tomto období velmi 
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oblíbeným tréninkovým prostředkem na rozvoj rychlosti, síly a rychlostní vytrvalosti. 

Během jedné tréninkové fáze jsem v úsecích do kopce uběhla i 2,5 km. Po přesunu 

tréninků do vnitřního prostředí z důvodu zhoršujícího se počasí byl běh do kopce 

nahrazen během se zátěží. Odrazy v tomto období byly většinou násobené 30 až 50 skoky 

s nižší intenzitou, často s meziklusem, které postupně přecházely do vyšší intenzity  

a maximálního počtu opakování deset. První testování aktuální odrazové formy proběhlo 

7. listopadu. Obsahovalo skok z místa (2,45 m), trojskok střídnonož (8,08 m) a desetiskok 

(28,27 m). Druhé testování proběhlo 7. 12. na soustředění na Kanárských ostrovech, na 

rozdíl od listopadového však toto následovalo den po těžkém tréninku. U skoku z místa 

došlo ke zhoršení výkonu na 2,40 m a v desetiskoku ke zlepšení na 30,35 m.  

Soustředění na Kanárských ostrovech bylo zahájeno 28. 11. a předčasně ukončeno 

11. 12. z důvodu distorze hlezna na levé noze. Bohužel se po příletu do ČR zjistilo, že 

došlo k natržení a pravděpodobně i přetržení některých vazů, a trénink se tedy výrazně 

omezil. V tabulkách výše je toto omezení patrné na poklesu téměř všech tréninkových 

ukazatelů v prosincovém mezocyklu. Jedinými výjimkami byly ukazatele regenerace, 

zdravotní neschopnost, posilování bez zátěže a medicinbaly. V těchto ukazatelích došlo 

k logickému nárůstu.  

 

4.3.2 Zimní předzávodní období 

Zimní předzávodní období bylo vzhledem ke zranění velmi zkráceno. Návrat 

k plnému tréninku bez omezení byl možný až 20. ledna a první závody byly již 1. února. 

V této době došlo k poklesu celkového objemu zatížení v posilovně. Snížil se počet 

opakování a zvýšila intenzita prováděných cviků. Také došlo k několika technickým 

tréninkům vrhu koulí, skoku dalekého a překážek.  

 

4.3.3 Zimní závodní období 

Prvními závody byl přebor Prahy 1. února. Zúčastnila jsem se jen skoku dalekého 

a 60 m překážek, abych zjistila, jestli má smysl se přihlásit na halové MČR. Tam jsem se 

nakonec přihlásila. Konalo se 15.-16. února a dosažené výkony mě velice mile 

překvapily. V běhu na 60 m překážek se mi podařilo vytvořit nový osobní rekord 8,60 s 

a ve skoku dalekém jsem zvítězila výkonem 623 cm, což byl můj nový halový osobní 
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rekord. Zúčastnila jsem se ještě skoku vysokého, ale zraněný kotník na odrazové noze 

ještě nebyl zcela v pořádku a výkon 165 cm tomu odpovídal. Posledním závodem halové 

sezóny byl mítink v O2 aréně 25. února, kde jsem skákala do dálky. 

 

4.3.4 Jarní přípravné období 

Jarní příprava začala 27. února příletem na soustředění do Jihoafrické republiky. 

Jedná se oblíbenou destinaci českých i světových atletů. Hlavními výhodami tohoto místa 

jsou teplé podnebí, travnatý čtyřsetmetrový ovál, nadmořská výška 1340 m n. m., žádný 

nebo minimální časový posun a cenová dostupnost. Díky oblibě této destinace mezi 

českými reprezentanty se zde potká i několik desítek českých sportovců, takže se člověk 

cítí jako doma.  

Vzhledem k tomu, že jsem skoro celou zimní sezónu nemohla naplno trénovat a 

tréninkové manko bylo znát především v rychlostní vytrvalosti a vytrvalosti obecně, mělo 

být zařazeno více běžeckých tréninků oproti předešlému roku a také jsme se chtěli zaměřit 

na těžší posilovnu. Na začátku soustředění jsem však onemocněla angínou. Antibiotika a 

následná rekonvalescence tyto plány trochu změnily. Komparace roku 2013 a 2014 je 

zaznamenána v tabulce 9. V roce 2013 se soustředění konalo od 6. března do 10. dubna, 

v roce 2014 od 27. února do 4. dubna. Pro komparaci byly vybrány čtyři týdny, v roce 

2013 od 11. března do 7. dubna a v roce 2014 od 8. března do 4. dubna. 

 

Tabulka 14: Komparace STU na jarním soustředění v roce 2013 a 2014 

ROK MAX RV TV SV OV BSZ PŘ 1 PŘ 2 O 1 O 2 KOT PBZ MED ČINKA 

2013 1,24 2,15 12,59 1,7 62,4 2,87 1,38 0,54 902 715 450 910 380 30,67 

2014 0,36 3,86 10,65 0,8 49,5 3,25 - 3,06 1242 240 1100 1760 1160 46,49 

 

Z dostupných dat (tab. 14) je patrné, že v roce 2014 došlo k poklesu většiny 

sledovaných běžeckých ukazatelů. Pouze v ukazateli běhu se zátěží (BSZ) došlo 

k nárůstu o 0,38 km a v rychlostní vytrvalosti (RV) o 1,71 km. K nárůstu došlo i v běhu 

nad překážkami. V obou letech trénink probíhal na travnatém stadionu v podobné 

intenzitě a mezera odpovídala tříkrokovému rytmu. Jediným rozdílem byl fakt, že v roce 

2014 se překážky běhaly na dorostenecké výšce (76,2 cm), tudíž nebyly započítány do 
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ukazatele PŘ 1. Vzhledem k tomu, že se překážky v tomto období běhaly většinou ve 

formě osmdesátimetrových úseků s relativně krátkými intervaly odpočinku (max. 3 min), 

mohly by se ukazatele PŘ 1 a PŘ 2 počítat i do rychlostní vytrvalosti. Pokud bychom tyto 

ukazatele sečetly, vyšlo by, že v roce 2013 bylo v rychlostní vytrvalosti v tomto období 

naběháno 4,07 km a v roce 2014 6,92 km, což již je znatelný rozdíl. Mohl by to být jeden 

z faktorů zlepšení času na 200 m oproti roku 2013.  

Výrazný nárůst byl zaznamenán u ukazatelů posilování s činkou, posilování bez 

zátěže a medicinbaly, protože v těchto případech nedošlo k takovému omezení tréninku 

způsobeného nemocí. Po návratu následoval týdenní lehčí trénink v Praze. 

 

4.3.5 Jarní předzávodní období 

Pro ladící fázi tréninku byla zvolena italská Formie. Vzhledem k tomu, že byl 

duben a forma byla směřována na mistrovství Evropy v půli srpna, jednalo o kombinaci 

přípravného období s předzávodním. Jarní závody byly brány jako výborný trénink a také 

bylo nutné splnit nominační kritérium.  

Z tabulky 13 je zřejmé, že v dubnovém a květnovém mezocyklu došlo k úbytku 

objemů ve většině běžeckých ukazatelů i v posilování s činkou, nicméně například 

v rychlostní vytrvalosti došlo k markantnímu nárůstu intenzity uběhnutých úseků a 

logicky došlo k nárůstu objemu tréninku například maximální rychlosti nebo speciální 

vytrvalosti. Všechny tréninky již probíhaly na tartanové dráze a většinou v tretrách. 

Začaly jsme se intenzivně věnovat technickým disciplínám, jen oštěp jsem kvůli 

bolestivému rameni házela pouze z krátkého rozběhu, popřípadě z trávy. Překážky se již 

běhaly z bloků na závodní výšce, jen mezery byly zkráceny, aby se předešlo nevhodnému 

natahování kroku před překážkou a zažití špatného stereotypu. Absolvovala jsem několik 

náročných tréninků speciální a rychlostní vytrvalosti. Některé si živě vybavuji i nyní po 

šesti letech. Na závěr soustředění proběhl trénink (test) speciální vytrvalosti. V roce 2013 

se jednalo o úseky 500 – 300 – 500 – 100 m s intervaly odpočinku 8, 8 a 1 min, kde 

nejdůležitějším úsekem bylo druhých 500 m, které se mi podařilo zaběhnout za 1:19,0 

min (ruční měření). Od roku 2014 se tento test změnil na 500 – 300 – 500 – 300 – 100 m 

s intervaly odpočinku 8, 12, 20 a 2 min a důraz se kladl na druhý třísetmetrový úsek, který 

se mi podařilo zdolat za 39,3 s. Jednotlivé výkony v letech 2013 až 2016 jsou 

zaznamenány v tabulce 15. Bohužel nedošlo vždy k přesnému dodržení intervalů 
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odpočinku a vzhledem k tomu, že jsem neuměla správně odhadnout a udržet tempo, byly 

i jednotlivé časy před sledovaným úsekem značně rozdílné a mohly mít vliv na dosažený 

finální čas. Nelze tedy objektivně posoudit, který rok jsem na tom byla nejlépe.  

 

Tabulka 15: Komparace testu speciální vytrvalosti v letech 2013-2016 

TEST 500 m  IO  300 m IO  500 m IO  300 m IO  100 m 

Formie 2013 1:36,0 8 51,0 8 1:19,0  -   -  1 13,7 

Formie 2014 1:36,0 8 46,1 12 1:25,1 20 39,3 2 14,4 

Nymburk 2015 1:44,0 8 44,8 12 1:27,4 20 40,2 1 14,2 

Praha 2016 1:47,0 6 47,3 12 1:24,5 7 43,0 2 14,3 

 IO: Interval odpočinku v minutách 

 

 V tomto předzávodním období jsem si také vylepšila některé osobní rekordy 

v doplňkových testech. Například skok snožmo z místa 2,64 m, 30 m letmo 3,40 s, trh  

55 kg a přemístění 80 kg.  

 

4.3.6 Letní závodní období 

Prvními závody byla extraliga 17. 5. v Kladně, kde jsem zahájila skokem dalekým 

621 cm a 100 m překážek doběhla v čase 13,98 s. Po těchto závodech mě začala pobolívat 

Achillova šlacha, tudíž jsem byla nucena omezit trénink a zahájit rehabilitaci. Prvním 

sedmibojem byl tradičně mítink v rakouském Götzisu. Z mého pohledu to nebyl moc 

vydařený závod, především technické provedení jednotlivých disciplín nebylo ideální a 

výkonnosti nepomohlo ani chladné počasí, které v té době panovalo. Výkonem 6195 bodů 

jsem splnila nominační kritérium na mistrovství Evropy, což byl hlavní cíl, se kterým 

jsem do Götzisu odjížděla.  

Následný trénink probíhal v trochu omezeném režimu kvůli bolavé Achillově 

šlaše a také proto, že jsem byla po závodě unavená a blížil se mítink v Kladně. Trénink 

byl lehký a byl doplněn mnoha rehabilitačními a regeneračními procedurami. Z počátku 

byl trénink zaměřen na odplavení únavy ze závodu, později na zdokonalení technických 

disciplín a dynamické zapracování organismu. Celý trénink je rámcově zaznamenán 

v tabulce 16.  
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Tabulka 16: Závěrečný mikrocyklus před mítinkem v Kladně 

DATUM TRÉNINK POZNÁMKA 

31. 5. – 1. 6.  Závod Götzis  Sedmiboj 6195 b. 

2. 6. Lehké vyběhání 4 km, vyběhávací abecedy, rovinky 

3. 6. Volno   

4. 6.  TV Delší klus, 6 × 200 m volně 

5. 6.  Posilovna, koule Dynamická posilovna 

6. 6.  Dálka, rychlost Celý rozběh, frekvence, 2 × 50 m  

7. 6.  Volný klus 3 km 

8. 6.  Volno   

9. 6.  Překážky Přeběhy až do 7. překážky 

10. 6.  Výška, koule, posilovna 2 tr. fáze, posilovna jen lehká 

11. 6.  Krátká rychlost 50 a 150 m 

12. 6.  Volno   

13. 6.  Rozcvičení Rozcvičení a tonizace v posilovně 

14. - 15. 6. Závod Kladno Sedmiboj 6460 b. 

  

Po kladenském mítinku byl trénink zaměřen opět regeneračně a následně jsme se 

vrátili k tréninku podobnému tomu předzávodnímu. Opět se zvýšily objemy v posilovně, 

zařazeny byly tréninky rychlostní vytrvalosti apod. Jen kvůli bolavým Achillovým 

šlachám jsem neabsolvovala téměř žádné dvoufázové tréninky. Následující závody 

probíhaly bez zvláštního vylaďování. Zúčastnila jsem se sedmiboje na evropském poháru 

5.–6. 7. na Madeiře, kde mi na vítězství stačilo 6191 bodů, což však s ohledem na větrné 

počasí nebyl špatný výkon. Pak jsem si na mítinku v Novém městě nad Metují lehce 

podvrtnula kotník a musela trénink opět omezit. Zranění nebylo tak vážné jako v zimě a 

k plnému tréninku jsem se vrátila relativně brzy. 1.-2. srpna jsem se zúčastnila mistrovství 

České republiky na 100 m překážek, ve skoku dalekém, skoku vysokém a v kouli. Protože 

forma byla směřována k mistrovství Evropy, které se konalo za jedenáct dní, republikový 

šampionát jsem absolvovala z plného tréninku. Přesto se mi podařilo získat titul ve skoku 

dalekém, stříbrnou medaili ve skoku vysokém a potvrdit formu v koulařském sektoru 

výkonem 14,30 m. 

 Na mistrovství Evropy jsem zakopla na překážkách a poranila si vazy v nártu. Tím 

pro mě tato sezóna skončila. Kvůli závažnosti zranění jsem přípravu na novou sezónu 

mohla zahájit až v říjnu.    
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4.4  Komparace jednotlivých trenérských přístupů  

 Pro komparaci jsem vybrala ukázkové roky pod vedením jednotlivých trenérů. 

Pod vedením Víta Rusa jsem vybrala rok 2008, který byl posledním celým rokem plné 

přípravy. Spolupráci s Martinou Blažkovou bude prezentovat rok 2010. Spolupráci jsme 

sice ukončily až po olympijských hrách v roce 2012, ale tam jsem již trénovala především 

s kondičním trenérem Danielem Hejretem a rok 2011 jsem letní sezónu vynechala kvůli 

operaci nohy. Posledním rokem ve srovnávání je rok 2014 pod vedením Františka 

Ptáčníka. Přestože jsem se při mistrovství Evropy zranila a závod nedokončila, podařilo 

se mi v této sezóně vytvořit český rekord a mnou již nepřekonaný rekord osobní.  

 Trénink pod vedením Víta Rusa byl mým prvním systematickým tréninkem. 

Vzhledem k tomu, že jsem studovala na kladenském sportovním gymnáziu, měla jsem 

optimální podmínky k tréninku. Využívala jsem možnosti individuálního studijního 

plánu a bydlela na nedalekém internátu. Tréninková skupina byla smíšená nejen 

z hlediska pohlaví a věku, ale i v rámci jednotlivých atletických disciplín (víceboje, 

sprinty, hod oštěpem, skok vysoký). Ve skupině panovala dobrá atmosféra. Byla jsem 

jedinou svěřenkyní, která měla reálnou šanci dostat se na vrcholné akce typu ME a MS, 

ale vzhledem ke kvalitě sprinterů a mužskému obsazení jsem měla ideální 

sparingpartnery na všechny disciplíny. Problémem byl pouze fakt, že jakmile jsem 

ukončila studium a chtěla se atletice věnovat profesionálně, Rus, který byl především 

trenér na sportovním gymnáziu, již neměl tolik času se mnou jezdit na soustředění. To se 

týkalo samozřejmě i ostatních členů skupiny. Postupem času také probíhala jakási 

obměna složení ve skupině. Ti starší po ukončení gymnázia ve sportu nepokračovali a na 

jejich místa se dostávali stále mladší jedinci, až jsem zbyla ve skupině nejstarší.  

 Trénink pod vedením Martiny Blažkové byl hodně rozdílný. Tentokrát jsem 

z pozice nejstaršího a nejúspěšnějšího člena skupiny spadla na úroveň nejmladší členky, 

která ve všech ohledech v tréninku zaostávala. Byla to ale vítaná změna. Skupina byla 

složena pouze z dívčího kolektivu, ale nepociťovala jsem nějaké problémy s tím spojené. 

Specializací Blažkové byl běh na 400 m, 400 m překážek a sedmiboj. Přede mnou 

trénovala vícebojařku Michaelu Hejnovou (OR  6065 b) a ve skupině se mnou trénovala 

Jana Korešová (OR 5965 b). Přestože mi trenérka ubírala zátěž a šetřila mě, především 

začátek spolupráce byl velmi náročný. Postupem času jsem se z pozice outsidera dostala 

na pomyslném výkonnostním žebříčku výš, ale v běžeckých aspektech tréninku jsem 

zaostávala vždy a neměla jsem k sobě optimálního sparingpartnera. Vítanou změnou 
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mohl být příchod Kateřiny Cachové do skupiny. Bohužel její příchod byl načasován 

trochu nešťastně. Přišla v roce 2011, kdy jsem kvůli operaci halluxu byla ve špatné 

kondici, a vzhledem k tomu, že v té době byla Kateřina mou největší soupeřkou v ČR, 

tato spolupráce pro mě byla velmi psychicky náročná.  

 Trénink pod vedením Františka Ptáčníka mi velmi svědčil po fyzické stránce, 

ale musím přiznat, že mi zpočátku dělalo problém do skupiny zapadnout. Poslouchala 

jsem jinou hudbu, sledovala jiné filmy, měla jiné koníčky a byla jsem jedinou 

sedmibojařkou, takže jsem měla jiné tréninkové zatížení apod. Protože se mnou do 

skupiny přišli i dva vícebojaři a několik nových sprinterek, trenér využil i pomoc 

psychologa, abychom spolu lépe vycházeli. Ve skupině jsem se začala cítit dobře 

přibližně po roce. V předchozí skupině jsem často běhala sama, tak jsem s tímto 

způsobem tréninku neměla problém. Trenér měl srdečný přístup, a přestože na prvním 

místě byla příprava jeho dcery (Jiřina Ptáčníková - skok o tyči), cítila jsem z něj velký 

zájem dokázat právě na mých výsledcích, že je dobrým trenérem. Ačkoli s vícebojem 

neměl mnoho zkušeností, nevnímala jsem to jako handicap.  

 

4.4.1 Komparace z hlediska OTU 

Pro posouzení tréninkového zatížení během sledovaných let jsou základním 

faktorem obecné tréninkové ukazatele. Jejich srovnání je důležité pro přehled o celkovém 

objemu zatížení v daném roce, přehled o zdravotním omezení a neschopnosti a především 

pro pozdější porovnávání objemu speciálních tréninkových ukazatelů.  

 

Tabulka 17: Komparace OTU jednotlivých let 

ROK Dny Jednotky ČZ Rege ZO ZN Závody Starty 

2008 205 257 21830 1260 16 4 20 77 

2010 218 274 22535 1775 20 3 19 88 

2014 234 298 28375 4330 93 67 15 37 

 

 Během sledovaných let (tab. 17) je patrný postupný nárůst tréninkového zatížení 

v počtu dní zatížení (Dny), v na to navazujícím zvýšení počtu jednotek (Jednotky) a 

celkovém času zátěže (ČZ). Poměr dvoufázových tréninkových jednotek k počtu dní 



50 

 

zatížení se mírně zvýšil v roce 2014. V tomto roce se také výrazně zvýšil počet dní 

zdravotního omezení (ZO) a zdravotní neschopnosti (ZN). To bylo způsobeno různými 

zraněními a onemocněními. Důsledkem toho byl úbytek celkového počtu závodů a startů 

a navýšení času stráveného regenerací. V součtu se projevila i samotná kvalita 

regenerace. Po ukončení studia na kladenském sportovním gymnáziu jsem měla 

rehabilitační a regenerační podmínky ztížené. K dispozici byla vířivá vana na stadionu, 

bazén a parní lázeň v blízkém aquaparku nebo přístrojová lymfodrenáž v soukromém 

studiu, kterou jsem však kvůli finanční náročnosti příliš nevyužívala. Po přesunu do Prahy 

jsem měla k dispozici dvě masáže týdně, neomezený vstup do sauny a v případě 

zdravotních obtíží jsem mohla využít fyzioterapeuta, rehabilitaci vybavenou 

magnetoterapií, laserem, ultrazvukem, lokální kryoterapií apod. V posledním 

sledovaném roce prošla regenerace a rehabilitace renovací a poskytované služby se ještě 

zkvalitnily. 

 

4.4.2 Komparace z hlediska STU 

Speciální tréninkové ukazatele jsou narozdíl od obecných vázány na konkrétní 

sportovní disciplíny nebo sportovní dovednosti. Klíčové jsou pro srovnání tréninku a 

jemu navazující výkonnosti v jednotlivých letech.  

 

4.4.2.1 100 m překážek 

 Rozvoj překážkářských dovedností byl v daném období sledován ve třech 

tréninkových ukazatelích – PŘ 1, PŘ 2 a PŘ 3. Ukazatel PŘ 1 obsahoval všechny přeběhy 

překážek maximální a submaximální intenzitou na tři kroky (včetně závodů). Ukazatel 

PŘ 2 obsahoval přeběhy překážek na 5 a více kroků, přeběhy nižší intenzitou, popřípadě 

přeběhy s výměnou švihové nohy. Ukazatel PŘ 3 zahrnoval rozvoj kloubní pohyblivosti 

na překážkách. Výkon v této disciplíně je z hlediska pohybových schopností (tab. 1) 

závislý především na rozvoji maximální rychlosti, koordinace (není sledováno v STU)  

a pohyblivosti. Dalšími schopnostmi ovlivňujícími výkon jsou speciální a výbušná síla  

(v mém případě jeden tréninkový ukazatel – ČINKA).  
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Tabulka 18: Srovnání STU a výkonu na 100 m překážek 

ROK PŘ 1 PŘ 2 MAX ČINKA PŘ 3 VÝKON 

2008 5,31 4,57 7,88 153,49 1610 14,49 

2010 6,32 6,01 7,6 189,8 2075 14,17 

2014 6,27 6,95 10,6 313,22 3389 13,81 

 

Součty STU (tab. 18) naznačují postupný nárůst zátěže v jednotlivých trenérských 

obdobích a tomu odpovídající zlepšování dosaženého času na 100 m překážek. V roce 

2014 pod vedením Ptáčníka došlo k poklesu ukazatele PŘ 1, ten byl pravděpodobně 

způsoben zdravotním omezením tréninku. Zajímavým faktem je i pokles objemu MAX 

(úseky na rozvoj maximální rychlosti a koordinace) v roce 2010. Výrazný nárůst zatížení 

proběhl v ukazateli ČINKA. To odpovídá zaměření se na tento aspekt tréninku a 

přirozenému vývoji vrcholové etapy sportu. Zvláštností je, že docházelo i k nárůstu 

ukazatele PŘ 3, který by jakožto průpravné cvičení měl být zařazován především 

v mladším věku atleta a postupem času by mohlo docházet k jeho snižování, využívat by 

se měl primárně k udržení kloubní pohyblivosti a posílení příslušných svalových partií. 

Co z tabulky nelze vyčíst je způsob, jakým byl trénink veden. Pod vedením Rusa téměř 

nedocházelo k cílenému zkracování mezer v tréninku a tím záměrnému zvyšování 

frekvence kroku mezi překážkami. Tím jsem si zažila a zautomatizovala nevhodné 

natahování kroku před překážkou a na to navazující špatný přechod překážky, špatný 

došlap a výběh za překážkou. Přestože jsem byla nadprůměrně vysoká a neměla jsem tedy 

problém mezeru na tři kroky zvládat, právě absence dovednosti zkrácení kroku před 

překážkou mi v následujících letech velmi komplikovala další trénink. Pod vedením 

Blažkové jsme se tento zlozvyk snažily odstranit. Zaměřily jsme se na frekvenční přeběhy 

překážek, správný náklon trupu vpřed a správnou práci paží. Pod trenérským vedením 

Ptáčníka došlo ke stanovení optimálního místa odrazu před překážkou. Podle Eugena 

Lacza by vzhledem k mým tělesným proporcím a rychlostním schopnostem měl být odraz 

proveden přibližně 210 cm před překážkou, v mém případě docházelo k odrazu ve 

vzdálenosti 180 cm. Přestože se mi to již začalo dařit v tréninku, při závodech jsem se 

opět vracela ke špatně naučené technice.       
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4.4.2.2 Skok vysoký 

Podle tabulky 1 je výkon ve skoku vysokém závislý zejména na úrovni těchto 

schopností: koordinace, speciální síla, běžecká rychlost, pohyblivost a výbušná síla. 

V STU byl z těchto schopností sledován pouze rozvoj síly (ČINKA) a maximální 

rychlosti (MAX), protože rozvoj koordinace a pohyblivosti byl obsažen v různé míře 

v každém tréninku a jejich zaznamenávání by bylo nepřesné a nemělo by náležitou 

výpovědní hodnotu. Další rozvoj výbušné síly, rychlosti a koordinace byl zaznamenáván 

v odrazových ukazatelích. Ukazatel O 1 obsahuje skoky vysokou intenzitou do deseti 

opakování včetně, O 2 odrazy nižší intenzity nad deset opakování a KOT kotníkové 

odrazy a přeskoky přes švihadlo. Trénink speciálních výškařských dovedností pak byl 

sledován v ukazateli VÝŠ 2, který obsahoval průpravné skoky z místa a ze zkráceného 

rozběhu, a VÝŠ 1, který obsahoval počet skoků z dlouhého rozběhu včetně závodních 

pokusů. 

 

Tabulka 19: Srovnání STU a výkonu ve skoku vysokém 

ROK VÝŠ 1 VÝŠ 2 O 1 O 2 ČINKA MAX KOT VÝKON 

2008 203 206 266 4936 153,49 7,88 5640 175 

2010 214 158 459 3829 189,8 7,6 5867 182 

2014 132 105 4343 4468 313,22 10,6 6360 190 

 

 Roční součty jednotlivých ukazatelů (tab. 19) naznačují, že klíčovým 

tréninkovým prostředkem pro mě bylo posilování s činkou, popřípadě množství odrazů 

vyšší intenzity. Zvýšení síly mělo vliv na celkové zpevnění těla, což vedlo k lepšímu 

převedení náběhové rychlosti do horizontálního odrazu. Na výkonnosti se neprojevil 

pokles počtu průpravných skoků a skoků z celého rozběhu. Je to způsobeno tím, že jsem 

dosáhla relativně vysoké úrovně techniky již pod vedením Rusa a měla jsem pro skok 

vysoký přirozený cit, takže jsem již nemusela speciálnímu výškařskému tréninku věnovat 

tolik času. Vliv na dosažený výkon měl i jeden zásadní faktor, který v tabulce není 

zaznamenán, a tím je tělesná hmotnost. V roce 2008 se má hmotnost pohybovala okolo  

74 kg, v roce 2010 to již bylo 71,5 kg a v roce 2014 70,5 kg. Na tělesné složení měla vliv 

hormonální nerovnováha v mladším věku, složení jídelníčku, ale také poměr 

energetického výdeje a příjmu. Tyto aspekty nebyly optimální především v roce 2008. 
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Při přechodu na běžecky zaměřený trénink u Blažkové a tím zvýšený energetický výdej 

došlo přirozeně k úbytku tělesné hmotnosti. Jako zajímavost lze ještě zmínit, že od roku 

2014 jsem sháněla nové tretry na skok vysoký, protože mé již vykazovaly velké známky 

opotřebení. Bohužel typ, který mi vyhovoval, se přestal vyrábět a najít nový, který by 

seděl podobně, byl velmi nelehký úkol. Došlo to tak daleko, že jsem v roce 2015 na HME 

skákala v tretrách oblepených tejpovací páskou, aby se nerozpadly a držely adekvátně na 

noze. Následně jsem je vyměnila za jiný typ. Kvůli jinému profilu podrážky a tomu 

navazující změně stylu běhu jsem byla nucena změnit rozběh. Tretry měly užší podrážku 

a občas se mi při odrazu lehce podvrtl kotník. To vzhledem k faktu, že jsem již měla jeden 

vaz přetržený, bylo velmi nepříjemné. Od té doby jsem při skoku vysokém využívala pro 

zpevnění kotníku kineziotape. Nikdy jsem se však na výšce necítila tak dobře jako 

předtím a také jsem svůj osobní rekord již nepřekonala. Někdy i relativní maličkosti 

dokážou atletovi velmi zkomplikovat sportovní život.  

 

4.4.2.3 Vrh koulí 

 Vrh koulí by podle tabulky 1 měl být závislý především na rozvoji výbušné síly, 

obecné síly a koordinace. Z mých tréninkových deníků jsem proto vybrala ukazatele 

ČINKA (výbušná a obecná síla), MED (odhozy na rozvoj výbušné síly a koordinace),  

O 1 (rozvoj výbušné síly dolních končetin), KOU 2 (průpravné odhozy koulí z místa)  

a KOU 1 (odhozy koulí se sunem).  

 

Tabulka 20: Srovnání STU a výkonu ve vrhu koulí 

ROK KOU 1 KOU 2 ČINKA MED O 1 VÝKON 

2008 138 165 153,49 1138 266 13,16 

2010 282 244 189,8 2677 459 14,49 

2014 205 237 313,22 6167 3288 14,32 

 

 V tabulce 20 lze pozorovat zajímavé tendence. Mezi roky 2008 a 2010 došlo 

k nárůstu všech sledovaných ukazatelů a ke zlepšení výkonu o 1,33 m. V roce 2014 došlo 

sice k nárůstu ukazatelů ČINKA, MED, O 1, ale zároveň došlo k poklesu ve speciálních 

koulařských ukazatelích i k celkovému poklesu nejlepšího výkonu o 17 cm. Sezóna 
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v roce 2014 byla kvůli zranění zkrácená a hned v halové sezóně v roce 2015 jsem při 

pětiboji na HME v Praze překonala patnáctimetrovou hranici. Z ukazatelů je patrné, že 

ve vrhu koulí nejsou síla a celková připravenost klíčovými aspekty výkonu, ale že se 

projevuje i aktuální tzv. vyházenost. Vrh koulí je technicky velmi náročná disciplína a 

mnohokrát se mi stalo, že i přes aktuální sportovní formu jsem nepředvedla odpovídající 

výkon. Na rozdíl třeba od skoku vysokého, kde jsem i po několikaměsíční pauze dokázala 

na prvním tréninku předvést hezké skoky, ve vrhu koulí k pěkným výkonům vedla vždy 

dlouhá cesta a každá pauza v tréninku techniky byla znát. Pod vedením Rusa byly všechny 

součty ukazatelů nižší než v následujících letech. U posilování a odrazů je to v pořádku, 

ale domnívám se, že koulařských průprav a hodů mělo být vzhledem k mladšímu věku 

více. Pod vedením Blažkové jsem techniku konzultovala s Remigiem Machurou. Pod 

vedením Ptáčníka jsem spolupracovala s Petrem Stehlíkem. Oba mi pomohli k lepším 

výkonům a jsem ráda, že jsem spolupracovala s odborníky. V koulařském sektoru jsem 

se snažila techniku přiblížit specialistům a nešla cestou mnoha vícebojařek, které si 

techniku mnohdy pro víceboj upravovaly, což se následně stalo jejich velkým 

handicapem. Přestože jsem s osobním rekordem 15,21 m patřila k vícebojařské světové 

špičce, měla jsem ještě spoustu rezerv, které jsem mohla využít.  

 

4.4.2.4 200 m 

 Vliv na dosažený výkon v běhu na 200 m má podle tabulky 1 především úroveň 

maximální rychlosti a rychlostní vytrvalosti. Dalšími schopnostmi jsou pak speciální síla, 

silová vytrvalost, pohyblivost a výbušná síla. K porovnávání jsem proto ze svých STU 

vybrala MAX (maximální rychlost), RV (rychlostní vytrvalost), ČINKA (rozvoj výbušné 

síly a silové vytrvalosti), O 1 (odrazy maximální intenzity – rozvoj výbušnosti), O 2 

(odrazy nad deset opakování – rozvoj speciální síly a silové vytrvalosti), BSZ (běh se 

zátěží – rozvoj speciální síly a silové vytrvalosti) a ROV (rovinky).  
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Tabulka 21: Srovnání STU a výkonu v běhu na 200 m 

ROK MAX RV ČINKA O 1 O 2 BSZ ROV VÝKON 

2008 7,88 6,49 153,49 266 4936 6,08 49,53 25,45 

2010 7,6 32,82 189,8 459 3829 13,4 48,99 24,81 

2014 10,6 16,59 313,22 4343 4468 16,77 42,15 24,67 

 

 V tabulce 21 je zachycen významný nárůst objemu rychlostní vytrvalosti v roce 

2010, který měl pravděpodobně klíčový vliv na zlepšení času na 200 m v tomto roce. Co 

mě však velmi zaujalo je výrazný pokles objemu v témže ukazateli v roce 2014, kde došlo 

k opětovnému zlepšení výsledného času, přestože již ne tak výraznému. Ačkoli v roce 

2014 došlo k nárůstu maximální rychlosti, posilování s činkou i počtu odrazů, takto velký 

pokles rychlostní vytrvalosti je přinejmenším překvapující. Vzhledem k tomuto rozdílu 

jsem vytvořila ještě tabulku 22 s rozložením ročních součtů během jednotlivých měsíců. 

 

Tabulka 22: Komparace STU – RV (rychlostní vytrvalost) ve sledovaných letech 

ROK ŘÍJ LIS PRO LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČRN ČRC SPR 

2008 0,2 0,9 0,32 0,2 0,35  -  1,52 1,43 1,39 0,27  -  

2010 6,4 5,5 2,28 1,6 3,41 1,5 3,75 4,29 1,98 1,39 1,5 

2014 3 3,5 0 1 0 2,3 3,47 1,27 0,52 1,4 0,1 

 

Z tabulky 22 lze vyčíst, že v roce 2008 pod vedením Rusa docházelo 

k minimálnímu rozvoji rychlostní vytrvalosti především v zimních měsících. To bylo 

způsobeno ztíženými podmínkami v Kladně, kde jsme neměli k dispozici tartanový ovál, 

ale pouze šedesátimetrovou rovinku. Když jsme měli příležitost tréninku v pražské hale, 

využívali jsme ji především k pilování technických disciplín a na podzimní soustředění 

do tepla jsme nejezdili. V roce 2014 je znát prosincový výpadek z tréninku kvůli zranění, 

ale kromě března, dubna a července docházelo stále k výrazně nižšímu rozvoji rychlostní 

vytrvalosti než u Blažkové v roce 2010. Zaměřila jsem se tedy na jednotlivé tréninky a 

porovnávala je mezi sebou. Tréninky RV u Blažkové byly zařazovány častěji a 

v porovnání s Ptáčníkem byly obsáhlejší, ale jednotlivé úseky byly běhány pomaleji. 

Blažková často kombinovala RV s přeběhy překážek a jinými tréninkovými prostředky. 

Většina tréninků pak obsahovala 7-11 úseků, jen před závody byl objem snížen na 2-3. 
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Ptáčníkovy tréninky nejčastěji obsahovaly 3-5 kvalitních úseků. Když bylo RV zařazeno 

po tréninku rychlosti, překážek nebo pokud se blížily závody, jednalo se o dva úseky 120-

150 m dlouhé.  

 

4.4.2.5 Skok daleký 

 Rozvoj speciálních dálkařských dovedností byl sledován ve dvou tréninkových 

ukazatelích. Prvním byl DÁL 1, který obsahoval všechny skoky z dlouhého rozběhu,  

a druhým byl DÁL 2, který obsahoval všechny průpravné skoky ze zkráceného rozběhu. 

Podle tabulky 1 je skok daleký závislý zejména na úrovni výbušné síly, maximální 

rychlosti, pohyblivosti a speciální síly. Proto je v následující tabulce porovnáván ještě 

ukazatel O 1 (rozvoj speciální a výbušné síly dolních končetin), O 2 (rozvoj speciální síly 

dolních končetin), MAX (rozvoj maximální rychlosti), ČINKA (rozvoj výbušné síly) a 

KOT (rozvoj výbušné síly). 

 

Tabulka 23: Srovnání STU a výkonu ve skoku dalekém 

ROK DÁL 1 DÁL 2 O 1 O 2 ČINKA MAX KOT VÝKON 

2008 97 192 266 4936 153,49 7,88 3870 614 

2010 85 84 459 3829 189,8 7,6 1857 630 

2014 92 118 3288 4468 313,22 10,6 6360 643 

 

 Z tabulky 23 není zcela jasné, proč došlo ke zlepšení výkonu v roce 2010. Pod 

vedením Blažkové došlo k mírnému poklesu objemu v ukazateli maximální rychlost,  

O 2, DÁL 1 a DÁL 2. Došlo navýšení pouze v ukazatelích O 1 a ČINKA. Z tabulky však 

nelze vyčíst, že přes mírné snížení objemu maximální rychlosti došlo ke zlepšení 

rychlostních dovedností. Bohužel nemám k dispozici výsledky testování z roku 2008 a 

v hladkých sprintech jsem v obou letech téměř nestartovala, a když ano, tak v jiných 

obdobích, tudíž by srovnání časů by nemělo žádoucí výpovědní hodnotu. Zlepšení však 

bylo výrazné v disciplínách 100 m překážek a 200 m. Snížila se také má tělesná hmotnost 

a došlo k celkovému zpevnění těla, které se na zlepšení výkonnosti pravděpodobně 

projevilo. V roce 2014 jsem si vylepšila osobní rekord na 643 cm. Zároveň došlo 

k nárůstu téměř všech sledovaných ukazatelů, jen DÁL 1 a DÁL 2 ve srovnání s rokem 
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2008 zaznamenaly pokles, který na výkonnost pravděpodobně neměl velký vliv. 

V technickém provedením jsem se neustále dopouštěla několika chyb. Hlavními chybami 

byl mírný záklon při odrazu a nedostatečná práce švihové nohy. Kvůli těmto nedostatkům 

jsem nedokázala plně převést rychlost rozběhu do následné letové fáze. Při doskoku pak 

nedocházelo k žádoucímu přednožení. Zpětně by se tedy dalo polemizovat, jestli by větší 

časová dotace věnovaná technice skoku dalekého nepomohla k dosáhnutí lepších 

výsledků.  

 

4.4.2.6 Hod oštěpem 

 Speciální síla, výbušná síla a pohyblivost jsou podle tabulky 1 schopnosti, jejichž 

trénink by měl být klíčovým faktorem pro zlepšení výkonu v hodu oštěpem. Ve svých 

STU jsem rozvoj těchto schopností sledovala v ukazatelích OŠT 1 (hody z tartanu), OŠT 

2 (průpravné hody a hody z trávy), ČINKA, MED, O 1 a GYM (gymnastika, plavání). 

 

Tabulka 24: Srovnání STU a výkonu v hodu oštěpem 

ROK OŠT 1 OŠT 2 ČINKA MED O 1 GYM VÝKON 

2008 165 138 153,49 1138 266 720 46,65 

2010 244 282 189,8 2677 459 700 50,75 

2014 17 306 313,22 6167 3288 920 46,27 

 

Z hodnot zachycených v tabulce 24 je patrné, že rok 2014 byl výjimečný. Přestože 

jsem navýšila objemy téměř všech ukazatelů, jeden klíčový spadl takřka na minimum. 

Tento rok jsem měla zdravotní problémy, které mi prakticky znemožnily absolvovat 

kvalitní oštěpařský trénink. Házela jsem jen průpravné hody na trávě z místa nebo 

z lehkého poklusu. Už pod vedením Rusa jsem měla naučené některé chyby, které jsem 

nedokázala odstranit prakticky do konce své kariéry. Pod vedením Blažkové jsem v roce 

2010 začala techniku trénovat s J. Železným a pokračovala i pod vedením Ptáčníka. 

Vzhledem ke špatné technice jsem ani v této disciplíně naplno nedokázala využít svůj 

potenciál, a když jsem si v roce 2016 při hodu oštěpem přetrhala vazy v rameni, byl to 

jeden z důvodů následného ukončení mé atletické kariéry.  
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4.4.2.7 800 m 

 Běh na 800 m je podle tabulky 1 závislý především na úrovni aerobní vytrvalosti 

a dále pak na silové vytrvalosti. Proto porovnám ukazatele TV (tempová vytrvalost), SV 

(speciální vytrvalost), OV (obecná vytrvalost), BSZ (běh se zátěží, kopce) a RV 

(rychlostní vytrvalost). 

 

Tabulka 25: Porovnání STU a výkonu v běhu na 800 m 

ROK TV SV OV BSZ RV VÝKON 

2008 50,65 10,8 259,2 6,08 6,49 02:22,65 

2010 80,9 30,21 203 13,4 32,82 02:12,82 

2014 43,96 6,2 336,4 16,77 16,59 02:16,47 

 

 Výsledky zachycené v tabulce 20 naznačují, že množství naběhaných objemů 

v jednotlivých ukazatelích nemá přímý vliv na dosažený výkon. Trend vývoje nejlepšího 

dosaženého času na 800 m v daném roce přibližně kopíruje pouze ukazatel RV. V roce 

2014 jsem se na ME zranila a závěrečných 800 m neběžela. Dalo by se předpokládat, že 

výsledný čas mohl být v tomto roce lepší, neboť jsem vzhledem ke své závodní povaze 

dosahovala nejlepších výkonů na 800 m právě při vrcholných soutěžích. Například v roce 

2013, kdy jsem časy na začátku sezóny měla srovnatelné s rokem 2014, jsem si při běhu 

na 800 m na mistrovství světa vytvořila dokonce osobní rekord časem 2:12,50 a to již pod 

vedením Ptáčníka, tedy se srovnatelným tréninkem.  

Z tabulky opět nelze vyčíst kvalitu a rychlost odběhaných úseků. Při bližším 

zkoumání tréninkových deníků nebyly v roce 2008 nalezeny žádné výsledné časy u úseků 

tempové a speciální vytrvalosti a u rychlostní vytrvalosti byly zapsány časy jen zřídka. 

Podle přítomných komentářů k tréninku však vyznívá, že většina tréninků byla běhána 

lehkým tempem, jen výjimečně z komentářů vyplývá, že se jednalo o náročný trénink. 

Tempová vytrvalost pod vedením Blažkové byla běhána většinou ve formě „vteřinek“. 

Byl to výborný tréninkový prostředek, který mě nestresoval tak jako běhání úseků na 

běžeckém oválu (které jsem po psychické stránce nesnášela úplně nejlépe), a vzhledem 

k tomu, že se takový trénink mohl odběhat i v lese nebo na měkčím povrchu, šetřila jsem 

tak své Achillovy šlachy a bolavý hallux valgus. Nemohu tedy posoudit kvalitu 

odběhaných úseků, protože na rozdíl od roku 2008 mám zaznamenány dosažené časy, ale 
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chybí mi k nim uběhnutá vzdálenost. Speciální vytrvalost mám pak zdokumentovanou 

velmi dobře a často mám i výsledky měření hladiny laktátu v krvi po doběhu. Ve srovnání 

s Ptáčníkem byla SV běhána ve více úsecích a větších objemech, ale výsledné časy byly 

pomalejší. Ptáčník měl také zajímavý prostředek pro rozvoj tempové vytrvalosti. 

V mikrocyklech, ve kterých nebyl prostor pro samostatný trénink TV, jsem měla trénink 

například 5 × 500 m v rámci rozcvičení, například před posilovnou. Úseky se běžely 

stupňovaným tempem. První v podobě rozklusání v čase nad 2 min a další se postupně 

zrychlovaly až na časy kolem 1:30 min s tím, že poslední úsek byl běhán podle pocitu a 

nebyl na mě kladen tlak na dosažení určitého času. Toto běhání pro mě opět nebylo tak 

stresující a brala jsem ho jako příjemný a kvalitní prostředek k rozvoji tempové 

vytrvalosti. 
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5 DISKUZE 

 

Jedním z cílů této práce bylo zhodnocení celé kariéry vícebojařky a skladby 

tréninku pod vedením tří různých trenérů. Na základě získaných dat a jejich analýzy bylo 

zjištěno, že jednotlivé etapy sportovní přípravy byly v mém případě z tréninkového 

hlediska vhodně nastaveny, ale v určitých aspektech mohla být příprava efektivnější.  

V základní etapě přípravy a předpřípravy docházelo k rozvoji především 

běžeckého potenciálu a rozvoji základních pohybových schopností a dovedností. 

Vzhledem k faktu, že z přítomných trenérů nikdo neoplýval výraznými znalostmi 

z oblasti technického provedení jednotlivých disciplín, tyto disciplíny se téměř 

netrénovaly. Bohužel nedocházelo ani k žádoucím průpravným cvičením na rozvoj 

koordinace a citu pro danou disciplínu, nicméně nedocházelo ani k nežádoucímu fixování 

špatných návyků. Bez výraznějších korekcí techniky ze strany trenéra docházelo 

k přirozenému řešení pohybových úkonů jedincem, dalo by se to nazvat jako didaktický 

styl se samostatným objevováním. Od roku 2001 pak byla pod vedením Vachaty 

rozvíjena technika skoku dalekého. Bohužel chyběl i adekvátní technický trénink dalších 

disciplín, především 100 m překážek. Protože jsem překážky běhala často na závodech, 

domnívám se, že již tady jsem si zažila chybné návyky, které se v následující přípravě 

špatně odbourávaly. V roce 2002 jsem dokonce vyhrála na žákovském MČR disciplínu 

200 m překážek. Z videodokumentace je patrné, že jsem byla jedinou atletkou, která 

tehdy běžela celý závod na sedm kroků. Ze záznamu je také patrné velké natahování 

kroku před překážkou v druhé půli závodu. Špatný přechod překážky je pak patrný  

i z fotodokumentace ze závodů na 100 m překážek.  

 Ve specializované etapě pod vedením Rusa pak docházelo k žádoucímu kladení 

důrazu na technické provedení jednotlivých disciplín. Jen trénink překážek by z mého 

pohledu mohl mít jinou podobu, jak je již zmíněno v odstavci 4.4.2.1 100 m překážek. 

Otázkou je, zda jsme neměli více rozvíjet kondiční schopnosti. Z výkonnostního hlediska 

by mě to v daném období pravděpodobně posunulo. Ve srovnání s vrstevníky jsem 

například začala posilovat s činkou později. Prospěly by mi i kvalitní běžecké tréninky, 

možná bych pak neměla psychický blok z běhu na 800 m, jehož překonávání mě stálo 

vždy velké úsilí. V tomto mladém věku by však bylo větším problémem případné 
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přetrénování. Věděla jsem, že mám v tréninku značné rezervy, a tudíž stále prostor ke 

zlepšení. 

 Ve vrcholové etapě přípravy bylo určitě přínosem zvýšení kvality prováděných 

cvičení, které mělo vliv na mou tělesnou stavbu, především snížení neaktivní hmotnosti 

těla a celkové zpevnění. Přestože mě běžecky zaměřený trénink pod vedením Blažkové 

posunul v několika ohledech kupředu a hodně jsem z něj čerpala i v následujících letech 

pod vedením Ptáčníka, je těžké určit, zda to byla nejlepší cesta. Vzhledem k mému 

somatotypu, především pak vyšší tělesné hmotnosti, byl tento typ tréninku 

pravděpodobně hlavním důvodem, proč jsem musela absolvovat operaci halluxu v roce 

2011. Pod vedením Ptáčníka jsem se také nevyhnula mnoha zdravotním komplikacím. 

Některé byly možná zapříčiněny již v mládí nesprávnou biomechanikou pohybu, jiné 

hypermobilitou některých kloubů, špatným držením těla či náchylností ke zranění vazů a 

šlach, ale především pak neustálým přetěžováním pohybového aparátu náročným 

tréninkem. Přes veškerou regeneraci a rehabilitaci je třeba si přiznat, že vrcholový sport 

nemá se zdravým sportováním mnoho společného. Důraz se klade především na výkon a 

často se trénuje na hranici lidských možností, a to jak fyzických, tak i psychických. Riziko 

zranění je při takové zátěži výrazné.  

 Druhým cílem byla analýza vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na 

absolvovaném tréninku zaměřená především na rok 2014, ve kterém byl překonán český 

rekord. Po provedené analýze bylo zaznamenáno výrazné navýšení tréninkových objemů 

v posilování s činkou a počtu kvalitních odrazů prováděných vyšší intenzitou. Tyto 

ukazatele byly zvýšené i v roce 2013, ve kterém také došlo k vylepšení osobního rekordu, 

ale často trvá rok, než si tělo tréninku přivykne a provedené změny se projeví naplno. Na 

dosaženém výkonu v roce 2014 se mohly kromě tréninku projevit i některé vnější faktory, 

kterým by se zdánlivě nemusel přikládat velký význam, ale mohly být právě těmi 

klíčovými: 

• Ukončení bakalářského studia. Přestože jsem často studium přerušovala a 

rozkládala a již jsem nemusela absolvovat žádné fyzické testy či trénovat na 

zápočty z gymnastiky a plavání, byl to takový věčný stín, který mi visel nad 

hlavou a ubíral energii.  

• Sepsání bakalářské práce zaměřené na analýzu vlastního tréninku a převedení 

získaných poznatků do tréninkového procesu. 
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• Přechod do smíšené skupiny a mužské trenérské vedení, které jsem vnímala 

přirozeně jako větší autoritu.  

• Pořízení psa a s tím spojené chození na procházky do parku, které lze považovat 

za součást aktivní psychické i fyzické relaxace a regenerace. 

• Ukončení užívání hormonální antikoncepce v roce 2013. Účinky antikoncepce na 

sportovní výkon jsou zatím nepříliš prozkoumanou oblastí a názory na její užívání 

se různí. Podle mých pocitů na mě mělo ukončení jejího užívání pozitivní vliv. 

Určitě je to oblast, která by si zasloužila podrobnější výzkum.  

• Zranění a nemoci. Ve srovnání s následujícími roky jsem byla několikrát zraněná, 

ale možná i kvůli krátkodobému tréninkovému výpadku, například z důvodu 

distorze hlezna, došlo k žádoucímu odpočinku, což mohl být jeden z momentů, 

proč mě tento rok nebolely Achillovy šlachy. Po psychické stránce je výrazně 

lepší akutní zranění, o kterém atlet ví, že ho vyřadí z tréninku na měsíc, než 

chronický zánět, který ho omezuje v tréninku dlouhodobě a žádný doktor 

nedokáže určit, kdy a jestli vůbec dojde ke zlepšení.  

 Analýza výkonnostního vývoje také naznačuje, že pokud by nedocházelo 

v následujících letech ke zdravotním problémům, mohlo dojít ke zlepšení dosaženého 

výkonu. Po roce 2014 jsem si vylepšila osobní rekordy ve vrhu koulí, hodu oštěpem a 

běhu 200 m. Tím jsem pomyslný součet bodů sestavený z osobních rekordů posunula na 

hranici 6 728 bodů. Bohužel limity mého těla mi posunutí českého rekordu již 

neumožnily. Otázkou zůstává, jestli by při eventuálním poklesu tréninkových objemů 

nedošlo ke zlepšení mého zdravotního stavu a já nepokračovala v úspěšné kariéře nadále, 

nebo jestli by pokles tréninkových objemů způsobil stagnaci, popřípadě pokles 

výkonnosti.  

Klíčovým rokem pro analýzu byl rok 2014, ve kterém jsem si vytvořila osobní 

rekord. Za nejúspěšnější by se však mohl považovat rok 2013, kdy jsem se na MS v 

Moskvě umístila na sedmém místě. V porovnání s nejlepšími světovými sedmibojařkami 

jsem ztrácela především v rychlostních disciplínách, které jsou pro sedmiboj klíčové. 

Vzhledem k úrovni mých rychlostních schopností jsem tedy svůj potenciál maximálně 

využila. V pětiboji jsem pak největších úspěchů dosáhla v roce 2015 na HME v Praze, 

kde jsem získala bronzovou medaili, a v roce 2018, kdy jsem se na HMS umístila na 

čtvrtém místě.  
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 V této části práce bych se také ráda vyjádřila ke sběru dat a jejich analýze. Většina 

tréninků byla zapisována až po skončení tréninkové jednotky, a proto mohlo dojít  

k nepřesnostem v zápisu. Také se během let mohlo měnit vnímání jednotlivých 

tréninkových prostředků a mohly být zařazovány pod různé tréninkové ukazatele. 

Například v běžeckých úsecích není přesně stanovena intenzita ani délka úseku pro daný 

ukazatel a postupem času se mé subjektivní hodnocení mohlo měnit. V neposlední řadě 

je tu samozřejmě také možná matematická chybovost ve sběru, přepisování a počítání 

dat. Předpokládám však, že v celkových součtech se může jednat o zanedbatelnou 

odchylku.  
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6 ZÁVĚR 

 

 V této práci jsem analyzovala celou svou atletickou kariéru. Snažila jsem se 

odhalit nástrahy, které mohou potkat mladé vícebojařky i vrcholové sportovkyně, a 

způsob jejich řešení včetně následků jednotlivých rozhodnutí. Klíčovým rokem pro 

analýzu byl rok 2014, ve kterém jsem si vytvořila osobní rekord. Z provedeného rozboru 

však není zřejmé, že by hlavním faktorem zlepšení výkonnosti a překonání českého 

rekordu byl nárůst objemů zatížení v tréninkovém procesu. Spíše se jednalo o souhru 

několika zdánlivě méně významných činitelů vypsaných v diskuzi.  

Při analýze a komparaci jednotlivých trenérských přístupů byly zmíněny jejich 

hlavní přínosy, negativa a byly srovnány s následující výkonností a mezi sebou.  

Z komparace vyšel nejlépe silově zaměřený trénink pod vedením Františka Ptáčníka. 

Přestože pravděpodobně v důsledku výjimečných tréninkových dávek docházelo 

v závěru mé kariéry k četným zraněním, byl to vhodně zvolený typ tréninku k mému 

somatotypu a závodnímu potenciálu.   

 Svou bakalářskou práci, na kterou navazuje tato práce diplomová, jsem ukončila 

větou: „Myslím, že pokud se nám za pomoci vyhodnocení informací tímto získaných 

podaří alespoň lehce vylepšit tréninkové postupy, tak ta námaha a úsilí za to stály.“ 

Námahou a úsilím bylo myšleno analyzování tréninkových deníků a zhodnocení vlastního 

výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Vzhledem k tomu, že jsem 

opravdu vylepšila tréninkové postupy, překonala všechna svá osobní maxima a 

především vytvořila český rekord v sedmiboji a halovém pětiboji, kde jsem navíc získala 

bronzovou medaili z HME 2015, mohu říci, že má bakalářská práce pro mě byla velmi 

přínosná.  Doufám, že tato diplomová práce, ve které se zabývám svou celou sportovní 

kariérou a srovnávám různé trenérské přístupy, bude podobně přínosným materiálem pro 

trenéry mladých vícebojařek, popřípadě atletky samotné. Doufám, že se vyvarují mých 

chyb, že je tato práce inspiruje k tomu, aby si i ony vedly svědomitě tréninkový deník,  

a pomůže jim k vytvoření efektivnějšího tréninkového plánu, který povede k dosažení 

lepších výkonů. 
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