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Abstrakt
Název diplomové práce: Problematika štafetové předávky na 4x100 m ženy
Zpracoval: Josef Nepomucký
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Cíle práce:
Hlavním cílem práce bylo provést hodnocení techniky a úrovně štafetové předávky ve
štafetě

4x100 m v kategorii žen, které následně vedlo k rozšíření poznatků v této disciplíně a

nastínilo možné problémy štafetové předávky.
Metodika práce:
Metodika práce byla zaměřena na pedagogické hodnocení vztahu mezi sportovním
výkonem ve
štafetě

na 4x100 ma členkou štafety. Ve své práci se věnuji třem problémovým oblastem:
•

Nejprve jsem se zaměřil na posouzení úrovně štafetové předávky podle Dostála
(1985), Vonsteina (1988) a Obersteho s Wiemeyrem (1991).

•

Poté jsem analyzoval techniku výběhu na jednotlivých úsecích před vlastní
štafetovou předávkou.

•

Třetí

bod se týkal zjištění názorů k tréninku štafetové předávky z hlediska

podmínek v atletických klubech

Výsledky práce:
Na základě videoanalýzy z jednotlivých závodů a anketm1lo
úroveň přípravy

šetření

lze konstatovat, že

štafetových družstev žen je nízká, chybí pravidelná, systematická příprava,

neboť se vše podřizuje individuálním potřebám sprinterek. Štafetové týmy až na výjimky

nastupovaly ve stejném složení. Sledované štafetové týmy dosahovaly v průběhu sezony
průměrných výsledků.
Nejpoužívanější štafetovou předávkou je předávka
doporučuje

spodním obloukem, kterou

Dostál (1985) na rozdt1 od Vonsteina (1988) a Obersteho s Wiemeyrem (1991).

Podle anketního šetření, které jsem provedl během druhého kola extraligy družstev a
na MČR, je v atletických oddílech trénink nepravidelný, někde dokonce žádný.
Klíčová slova:

štafeta na 4x100 m, štafetová předávka, ženy, sprint, anketa, názory.

Abstract
Title (Topíc ofthe thesis): Question of a baton exchange during 4x100 m women

Student: Josef Nepomucký

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, PhD.

Methods:
The methodology of the thesis aimed at the evaluation of the relationship between the
athletic performance of the 4x100 metres relay and the member of this relay. The following
three methods were applied in the thesis:
•

The first procedure focused on the evaluation of the level of the relay exchange
according to Dostál (1985), Vonstein (1988) and Oberste & Wiemeyer (1991).

•

The second one analyzed the running technique in four different parts of the relay
before the baton exchange.

•

The third o ne considered the attitudes towards the practice of the relay exchange given
the conditions in athletic clubs.

Results:
The goal of my thesis was to extend the knowledge of the level of a baton
exchange in 4x100 meters women. Based on the video recording of individua! competitions
and using questionnaires it is possible to conclude that the level ofpreparation ofwomen's
relay team is low. There is no regular and systematic preparation since everything is
subordinated to the individua! needs of the sprinter. The relay teams kept the same members
with some exceptions. The analyzed relay teams achieved average results throughout the year.
After making a comparison with Dostal (1985), Vonstein (1988) and Oberste &
Wiemeyer (1991) one may conclude that the most frequently used baton exchange is up
sweep recommended by Dostal (1985).
According to the questionnairies which were made during the second round of
"extraliga" of the teams and during the Czech Championship, the praktice in the track and
field clubs is irregular or is lacking completely.

Key words: 4x 100 relay, exchange of baton, women, sprint, questionnaire, attitude.
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1 Úvod
V rámci své diplomové práce shrnuji nejdůležitější fakta o štafetové předávce na
4x100 m v

českém

ženském sprintu a k nim připojuji nové poznatky a hodnocení.

Problematika štafety na 4x100 m je stále aktuální, je nutné obohacovat ji o
nejnovější poznatky

v tréninkové praxi i v přípravě trenérů. Teorie a metodika technické

stránky štafety, tj. předávání a přebíraní štafetového koh'ku, doznala ve svém vývoji za
poslední dobu změn.
Rychlost štafet lze zvyšovat zdokonalováním metodiky tréninku štafet ve vyšších
rychlostech, v sestavování štafet, kde hrají důležitou roli sociální vztahy a psychologie
sprinterek. V našich podmínkách se již v delším časovém horizontu
systematickou přípravu ve

štafetě

nedaří realizovat

na 4xl00 m.

V rámci diplomové práce shrnuji nejdůležitější fakta o štafetové předávce na 4x100
m v českém ženském sprintu a k nim připojuji nové poznatky a hodnocení.
V textu diplomové práce pojednávám postupně o struktuře sportovního tréninku a
výkonu ve sprintech, o technice štafetového běhu, o metodice a o závodní praxi štafet na
4xl00m.
Sledování štafet proběhlo v druhém a třetím kole extraligy družstev v Praze na
Julisce a v Kladně a na MČR v Táboře. Anketu jsem distribuoval na druhém kole extraligy
družstev a na MČR.
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2 Teoretická východiska
2.1

Stručná

historie štafetových běhů na 4x100 m v kategorii žen

První zprávy o štafetových závodech pocházejí z konce 19. století.
běhaly

Zpočátku

se

štafety s nestejně dlouhými úseky, ve kterých se střídaly úseky krátkých a středních

tratí. Na olympijských hrách se běžel štafetový běh poprvé v Londýně v roce 1908.
Disciplína měla čtyři úseky (200-200-400-800 m) a i v dalším vývoji zůstala celková délka
tratě

1600 m, ale byla nově rozdělena. Vznikl z ní běh na 4x400 m (muži), který byl

poprvé zařazen do programu až na V. olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912. Od
této doby zůstaly trvale v olympijském programu mužů dva štafetové běhy (4x100 ma
4x400 m). ženy začaly soutěžit ve štafetových bězích na OH mnohem později - v běhu
na 4x100 m v roce 1928, v běhu na 4x400 m v roce 1972 (Hlína, 2001).
Pro přehled uvádím rekordy

světové,

evropské (kontinentální), národní, oddílové,

které se začaly evidovat od roku 1905.

i

2.1.1

Vývoj světového rekordu ve štafetě na 4x100 m

Tabulka 1
Kompletní vývoj
Cas
(s)
52,8

světového

Země/

rekordu ve štafetě na 4x100 m v kategorii žen (Hlína, 2002)

Složení

Rok

Místo

Není dokumentováno

5.4.1905

Oaksmere

popřípadě

53,2

tým
Leonia High
School
Ceskoslovensko

51,4

Velká Británie

51,0

George School

50,4
49,8

Berliner SportClub
Velká Británie

49,8

TSVMunchen

48,4

Kanada

46,9

USA

46,5

Německo

46,4

Německo

46,1

Austrálie

45,9

USA

45,9

OHNěmecko

45,6

(NSR)
SSSR

45,6

SSSR

45,2

SSSR

Mejzlíková I, Bakovská, Jirásková, 21.5.1922
Paříž
Mejzlíková ll
Linesová, Callebutová, Leachová,
20.8.1922
Paříž
Porterová
Starksová, Kennedyová, Footsová,
7.4.1905 Georgetown
Vaughanová
Henochová, Kohlerová, Potingová, 17.7.1926
Kolín nad
Vossová
Rýnem
Scoulerová, Haynesová,
29.8.1926
Goteborg
Edwardsová, Thompsonová
Kellnerová, Holzerová, Karrerová,
15.7.1928
Berlín
Geliusová
Rosenfeldová, Smithová, Bellová,
5.8.1928 Amsterodam
Cooková
Carewová, Furtschová, Rogersová,
7.8.1932 Los Angeles
Von Bremenová
Albusová, Kraussová, Dolingerová, 21.6.1936
Kolín nad
Rýnem
Wínkelsová
Albusová, Kraussová, Dolingerová,
Dorfeldtová
Stricklandová, Johnstonová,
Crippsová,Jacksonová
Faggsová, Jonesová, Moreauová,
Hardyová
Knabová, Sanderová, Kleinová,
Petersenová
Kalašnikovová, Safronovová,
Dvališviliová, Turovová
Polinišenková, Vinogradovová,
Safranovová, Itkinová
Krepkinová, Košelevová, Itkinová,

8.8.1936

Berlín

27.7.1952

Helsinky

27.7.1952

Helsinky

27.7.1952

Helsinky

20.9.1953

Budapešť

11.9.1955

Moskva

27.7.1956

Kyjev

30.9.1956

Drážďany

1.12.1956

Melbourne

1.12.1956

Melbourne

1.12.1956

Melbourne

Bočkarevová

45,1

OHNěmecko

44,9

(NSR)
Austrálie

44,9

OHNěmecko

44,5

Austrálie

Fischová, Stubnicková, Kohlerová,
Mayerová
Stricklandová, Crokerová,
Mellorová, Cuthbertová
Sanderová, Stubnicková, Kohlerová,
Mayerová
Stricklandová, Crokerová,
Mellorová, Cuthbertová
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Tabulka 1 (pokračování)
44,4
USA
Hudsonová, Williamsová, Jonesová, 7.9.1960
Rudolphová
44,3
Whiteová, Pollardsová, Brownová, 15.7.1961
USA
Rudolphová
43,9
Whiteová, Tyusová, Whiteová,
USA
21.10.1964
McGuireová
SSSR
Tkačenková, Bucharinová,
43,9
16.8.1968
Popkovová, Samotěsovová
43,6
SSSR
~kovová,Bucharinov~
27.9.1968
Popkovová, Samotěsovová
43,4
Ferrellová, Bailesová, Netterová,
19.10.1968
USA
Tyusová
42,8
Ferrellová, Bailesová, Netterová,
USA
20.10.1968
Tyusová
42,8
SRN
Krauseová, Micklerová, Richterová, 10.9.1972
Rosendahlová
42,6
NDR
Kandarová, Stecherová, Heinichová, 1.9.1973
Selmigkeitová
42,6
NDR
Maletzikiová, Stecherová,
24.8.1974
Heinichová, Eckertová
42,5
NDR
Maletzikiová, Stecherová,
8.9.1974
Heinichová,Eckertová
Tabulka 1 (pokračování) Plnoautomatické měření času (od 1.1.1977)
42,51
Maletzikiová, Stecherová, Heinichová, 8.9.1974
NDR
Eckertová
42,50
NDR
Oelsnerová, Stecherová,
29.5.1976
Bodendorfová, Blosová
42,27
NDR
Klierová, Hamannová, Bodendorfová, 19.8.1978
Gohrová
42,10
NDR
Kochová, Schneiderová,
10.6.1979
Auerswaldová, Gohrová
42,09
NDR
Brehmerová, , Schneiderová,
4.8.1979
Auerswaldová, Gohrová
42,09
NDR
Mullerová, Wockelová,
9.7.1980
Auerswaldová, Gohrová
41,85
Mullerová, Wockelová,
NDR
13.7.1980
Auerswaldová, Gohrová
41,60
NDR
Mullerová, Wockelová,
1.8.1980
Auerswaldová, Gohrová
41,53
NDR
Gladischová, Kochová, Auerswaldová, 31.7.1983
Gohrová
41,37
NDR
Gladischová, Riegerová,
6.10.1985
Auerswaldová, Gohrová
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Rím
Moskva
Tokio
Mexiko
Mexiko
Mexiko
Mexiko
Mnichov
Postupim
Berlín
Rím

Rím

Karl-Marx
Stadt
Postupim
Kari-Marx
Stadt
Turín
Berlín
Postupim
Moskva
Berlín
Canberra

2.1.2 Vývoj

československého

a

českého

rekordu ve štafetě na 4x100 m

Tabulka2
Kompletní vývoj
2002)

československého

a českého rekordu ve

štafetě

na 4x100 m ženy (Hlína,

Klub

Složení

Rok

Místo
Praha

21.5.1922

Paříž

51,8

Ceskoslovensko

4.9.1926

Berlín

51,7

Ceskoslovensko

31.8.1930

Praha

49,8

Ceskoslovensko

14.9.1947

Turín

49,8

Ceskoslovensko

23.6.1948

Praha

49,8

Ceskoslovensko

23.7.1949

Moskva

49,6

Ceskoslovensko

7.8.1949

Gottwaldov

49,0

Ceskoslovensko

11.7.1953

Praha

48,5

Ceskoslovensko

Mejzlíková ll, Sevčíková, Olmerová,
Jirásková
Mejzlíková I, Bakovská, Jirásková,
Mejzlíková ll
Sychrová, Kučerová, Vidláková,
Smolová
Kuzníková, Hřebřinová, Smolová,
Krausová
Straková, Klesnilová, Hiklová,
Šicnerová
Straková, Lomská, Bémová,
Šicnerová
Hiklová, Straková,
Kučerová,Šicnerová
Hiklová, Taiblová, Kučerová,
Šicnerová
Rabová, Ríhová, Andrlová,
Bosáková
Ptáčková, Kovaříková, Rabová,

24.9.1921

53,2

SK Uředníků
Karlín
Ceskoslovensko

16.6.1954

Brno

47,6

Ceskoslovensko

10.7.1954

Budapešť

28.6.1958

Bratislava

12.7.1958

Minsk

20.7.1960

Stockholm

13.8.1960

Budapešť

21.7.1963

Praha

1.9.1963

Lublaň

14.9.1963

Kyjev

Cas
(s)
58,6

Strejčková
Ptáčková, Kovaříková,

Rabová,

Strejčková

47,2

Ceskoslovensko

47,0

Ceskoslovensko

47,0

Ceskoslovensko

46,8

Ceskoslovensko

46,6

Ceskoslovensko

46,5

Ceskoslovensko

46,4

Ceskoslovensko

46,1 Ceskoslovensko
46,1

Ceskoslovensko

46,0 Ceskoslovensko

Pospíšilová, Stolzová, švajgrová,
Lehocká
Pospíšilová, Stolzová, švajgrová,
Lehocká
Bubíková, Pospíšilová, Kovaříková,
Stolzová
Bubíková, Pospíšilová, Kovaříková,
Stolzová
Faltusová, Stolzová, Přikrylová,
Lehocká
Faltusová, Stolzová, Králíčková,
Lehocká
Faltusová, Stolzová, Králíčková,
Lehocká
Stolzová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
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4.7.1964

Moskva

19.6.1966

Varšava

8.7.1966

Praha

Tabulka 2 (pokračovánl)
46,0

Ceskoslovensko

46,0

Ceskoslovensko

45,6

Ceskoslovensko

45,5

Ceskoslovensko

45,4

Ceskoslovensko

45,4

Ceskoslovensko

45,3

Ceskoslovensko

45,1

Ceskoslovensko

Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Hiltscherová, Přikrylová, Lehocká,
Kucmanová
Putnová, Smerdová, Glesková,
Seifertová
Putnová, Smerdová, Glesková,
Kucmanová
Putnová, Smerdová, Glesková,
Kucmanová
Putnová, Olbrichová, Suranová,
Glesková

9.7.1966

Praha

24.7.1966

Záhřeb

14.8.1966

Sofia

25.9.1966

Drážďany

30.9.1967

Košice

13.7.1968

Třinec

21.7.1968

Sokolov

3.6.1972

Bratislava

28.6.1974

Praha

5.6.1976

Ostrava

19.6.1976

Vídeň

2.9.1978

Praha

23.6.1979
3.6.1980

Banská
Bystrica
Ostrava

8.7.1980

Praha

3.6.1981

Ostrava

23.6.1981

Praha

2.6.1982

Ostrava

30.6.1982

Budapešť

18.8.1982

Curych

Tabulka 2 (pokračováni) Plnoautomatické měření času
45,80

Ceskoslovensko

45,75

Ceskoslovensko

45,50

Ceskoslovensko

45,03

Ceskoslovensko

44,89

Ceskoslovensko

44,85

Ceskoslovensko

44,57

Ceskoslovensko

44,31

Ceskoslovensko

44,12

Ceskoslovensko

44,07

Ceskoslovensko

43,60

Ceskoslovensko

42,98

Ceskoslovensko

Putnová, Knapová, Reviláková,
Veverková
Reviláková, Knapová, Veverková,
Varcholová
Reviláková, Knapová, Veverková,
Varcholová
Drinková, Siroká, Holánová,
Jimramovská
Drinková, Tylová, Široká, Šoborová
Sokolová, Tylová, Siroká,
Kratochvílová
Sokolová, Drinková, Siroká,
Kratochvílová
Drinková, Soborová Siroká,
Kratochvílová
Drinková, Soborová Siroká,
Kratochvílová
Drinková, Soborová Siroká,
Kratochvílová
Sokolová,Soborová, Kocembová,
Kratochvílová
Sokolová,Soborová, Kocembová,
Kratochvílová
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2.1.3

Vývoj československého a
4x100 m

českého

rekordu v odcb1ových štafetách na

Tabulka3
Kompletní vývoj československého a českého oddfiového rekordu ve štafetě na 4x100 m
v
(Hlína, 2002)
zeny
Odcb1
Složení
Místo
Cas
Rok
(s)
SK Uředníků
Mejzlíková II, Sevčíková, Olmerová,
Praha
58,6
24.9.1921
Karlín
Jirásková
55,5
SK Chrudim
Roušarová, Homolková, Tománková,
14.7.1929
Praha
Slavíková
53,7 SK Slavia Praha Kuzm'ková, Houdková, Ambrozíková,
19.6.1930
Praha
Hřebřinová

53,6

SK Smíchov

53,6
53,6
53,0

ZLKVS Praha
SK Smíchov
NSKPraha

52,8
52,6
51,7
51,6

NSKPraha
VSKPraha
Sokol Brno I.
Sokol Přerov

51,4
51,0

Sparta CKD
Sokolovo
TUTVS Praha

50,6

TUTVSPraha

50,5

49,1

Slavia TUTVS
Praha
Slavia TUTVS
Praha
Slavia TUTVS
Praha
RH Praha

48,6

Bam'kVZKG

50,0
49,4

48.4 VZKG Vítkovice

Skálová, Hepnerová, Dusilová,
Krausová
Srbová, Doksanská, Simková, Vejříková
Zajíčková, Skálová, Dusilová, Krausová
Štěpánková, Koptová, Selingerová,
Kuželová
Jahodová, Kuželová, Preussová, Píšová
Preussová, Šulcová, Bémová, Píšová
Sychrová, Klesnilová, Petrová, Hiklová
Calábková, Valentová, Sarmanová,
Šicnerová
Tesaři'ková, Fikejzová, Jungrová,
Modrachová
Boráková, Smyslová, Andrlová,
Bosáková
Boráková, Smyslová, Andrlová,
Bosáková
Rabová, Smyslová, Andrlová, Bosáková

4.7.1931

Praha

19.6.1932
1.7.1933
18.7.1943

Praha
Praha
Praha

10.9.1944
10.6.1946
22.9.1946
2.7.1948

Praha
Praha
Praha
Praha

30.9.1951

Praha

28.6.1952

Praha

29.6.1952

Praha

24.5.1953

Praha

Rabová, Smyslová, Andrlová, Bosáková

13.6.1953

Praha

Rabová, Smyslová, Andrlová, Bosáková

25.7.1953

Praha

Schusterová, Stolzová, Zábršová,
Hejnicová
Kovaříková, Prokopová, Slampová,
Gižická
Kovaříková, Prokopová, Svajgrová,

29.6.1955

Praha

2.10.1955

Brno

21.6.1958

Praha

20.7.1958

Ostrava

6.8.1966

Třinec

Garčarová

48,3 VZKG Vítkovice

Kovaříková,

Prokopová, Svajgrová,
Garčarová

46,2

RHPraha

Teichmannová, Eichlerová,
Hiltscherová, Přikrylová
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Tabulka 3 (pokračování) Plnoautomatické měření času
48,17
SpartaCKD
Schořálková, Jelínková, Svobodová,
Praha
Olbrichová
47,23
Slávia UK
Hlaváčová, Siroká, Kováčiková,
Bratislava
Dodrvová
47,19
Slávia UK
Ráková, Siroká, V archolová,
Bratislava
Dodrvová
46,55
RHPraha
Nygrýnová, ~olánová, Kovandová,
Suranová
45,96
RHPraha
Nygrýnová, Holánová, Cerchlanová,
Šuranová
45,52
VS Praha
Mašterová, Tasová, Soborová,
Kratochvílová
45,40
VS Praha
Reháková, Moravčíková, Soborová,
Kratochvílová,
45,18
Vítkovice
Mrovcová, Kocembová,
Černochová, Niková
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20.6.1974

Praha

28.8.1976

Třinec

28.8.1977

Ostrava

24.6.1978

Praha

19.8.1978

Praha

23.5.1981

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Krakov

19.6.1982
24.5.1986

Štafetové běhy z hlediska analýzy sportovního výkonu

2.2
2.2.1

Charakteristika štafety na 4x100 m

Podle Všeobecné encyklopedie (2001) je závod atletických družstev, který patří
mezi běhy rozestavné, závodem, do kterého se postupně zapojují jednotlivé členky tím, že
převezmou

štafetový kolík.

Mackenzie (1997)

říká,

že štafeta na 4x100 m

společně

se štafetou na 4x400 mje

jedinou kolektivní disciplínou v atletice. Skládá se z předem určeného počtu
běží jeden dílčí úsek
člence

členek,

každá

z celkové tratě. Po jeho proběhnutí předává štafetový kolík další

štafety. Atletická pravidla stanoví, že běžkyně si musí štafetový kolík předat v

předávacím

území, které měří 20 m. Jeho

střed je koncem dílčího

úseku

(např.

území mezi

90 a 110m, 190 a 210m, 290 a 310m). K dosažení vyšší rozběhové rychlosti může
přebírající

závodnice využít náběhového území (lOmetrový úsek před předávacím

územím). Pravidly jsou též stanoveny rozměry štafetového kolíku (délka 28-30 cm, obvod
12-13 cm, minimální hmotnost je 50 gramů). Štafetový běh končí, když poslední člen
štafety proběhne cílem s kolíkem v ruce.
Štafetový koh'k musí být po celý závod nesen v ruce. Upadne-li na zem, musí ho
zvednout závodnice, která jej upustila. Za rozhodující se považuje poloha štafetového
kolíku v předávacím území, nikoli poloha těla nebo končetiny sprinterky.

Předávající

nesmí přebírající postrčit rukou. Po předání štafetového kolíku musí běžkyně setrvat ve své
dráze, dokud mimo ni

nepřeběhne

celé pole závodnic. Družstvo může být složeno buď ze

šesti závodnic nahlášených pro štafetový běh nebo je možné čtyřčlennou sestavu
štafetového družstva doplnit dalšími

dvěma

závodnicemi uvedenými na startovní listině

daného závodu. V jednotlivých kolech mohou závodnice štafetového družstva běžet v
jakémkoliv pořadí. Sestavy družstva lze pro následující kolo změnit je možno

vyměnit

jednu nebo dvě závodnice (Dostál, 1985).

2.2.2 Struktura sportovm'ho výkonu
Sportovní výkon je podle Dovalila aj. (2002) vymezený systém prvků, které mají
určitou

strukturu, tj. zákonité uspořádání a vzájemné propojení vztahů. Jednotlivé prvky

mohou být rázu somatického, fyziologického, motorického, psychického apod.
Faktory, tj.
sportovn~ho

činitele nějakého děje,

chápeme jako relativně samostatnou součást

výkonu vycházející ze somatických, kondičmch, technických, taktických nebo

psychických základů výkonu. Jejich společným znakem je to, že jsou trénovatelné, tj.
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ovlivnitelné tréninkem.

Při výběru

talentovaných jedinců se na ně bere zřetel tj.(Dovalil aj.,

2002).
Podle Hlíny (2002) výsledný

čas

ve štafetovém běhu

významně

závisí na úrovni

sportovních výkonů jednotlivých členek družstva a na souhře mezi jednotlivými členkami
družstva při štafetové předávce.
U sprinterských štafet 4x100 m se musí uskutečnit předání štafetového koh1ru mezi
jednotlivými závodnicemi v co nejvyšší rychlosti. Rychlost běhu sprinterek a koordinace
pohybové

činnosti

mezi předávající a přebírající závodnicí vyžaduje vysokou individuální

sprinterskou výkonnost a vynikající úroveň pohybových dovedností předávající i
přebírající členky

štafetového družstva.

Na základě řady poznatků z analýz štafetových závodů můžeme říci, že u krátkého
štafetového běhu se na výkonu podílí jednak faktory

ovlivňující

sportovní výkon

v závislosti na délce štafetového úseku a dále faktory limitující štafetovou předávku
z aspektu motorického, psychického a sociálm1Io.
Podle Vonsteina (1988) je cílem štafety na 4x100 m pronést co nejrychleji
štafetový kolík přes udanou vzdálenost při dodržení předepsaných podmínek.
Předpokladem jsou
měrou

co nejlepší sprinterské schopnosti členek štafety, výsledek je stejnou

závislý i na perfektizaci předávek. Dále je autor přesvědčen, že technika a

provedení štafetové předávky dávají i běžecky horším štafetám možnost úspěšně se
zúčastnit závodů

a odpovídající technickou úrovní vyrovnat své běžecké (rychlostm')

nedostatky.
S tímto se ztotožňuje i Maisetti (1996), trenér francouzského reprezentačního
výběru.

Podle něj francouzský národní tým porážel ostatní štafety složené z lepších

individualit dt'ky kvalitně propracované technice předávek.
Vzhledem k tomu, že štafetové běhy jsou jedinou kolektivní disciplínou v atletice,
musíme tomuto faktu podřídit přípravu jejích členek.

Při

tréninku vycházíme z toho, že

sportovní výkon ve štafetě je dosažen individuálrum sprinterským výkonem jednotlivých
členek

družstva a rychlostí štafetové předávky v předávacím území.
Úspěšná štafetová předávka mezi dvěma závodnicemi vyžaduje dlouhodobou

přípravu, neboť

se jedná o velmi složitou pohybovou

činnost prováděnou

ve vysoké

rychlosti běhu.
V základnt' etapě přípravy provádíme převážně nácvik techniky štafetové předávky
metodou analyticko-syntetickou. Ve specializované etapě se zaměřujeme na zdokonalování
techniky, koordinaci a souhru štafetové dvojice. Trénink štafety je zaměřen na procvičování
10

předávky

v jednotlivých obměnách a modelování závodních situací. V obou etapách je

nutné vycházet z potřeby univerzálmbo využití závodnice, která by měla být schopna
předávat

a přebírat štafetový kolík pravou i levou rukou na rovince i v zatáčce.

Ve vrcholové etapě přípravy dochází již k diferenciaci závodnic pro jednotlivé
štafetové úseky podle základních kritérií (např. nízký start a schopnost akcelerace do
zatáčky, běh

na rovince nebo v zatáčce,

úroveň

rychlostní vytrvalosti, pohybová dovednost

pravou a levou paží, bojovnost "při tahu" do cíle apod.).

Trénink sprinterské štafety se skládá podle Hlíny (2002):
•

z tréninku sprintu;

•

ze zdokonalování činností při předávání a přebírání štafetového koh1cu;

•

z vlastního štafetového tréninku.
Lze říci, že trénink sprintu a štafety se může vzájemně prolínat a doplňovat.

Tréninková praxe ukazuje, že vhodné propojení obou činností zajišťuje zvyšování
výkonnosti ve sprintu i ve štafetě.

2.2.3 Technika štafetové předávky
Techniku zdokonalujeme proto, abychom mohli docílit co možná největšího
územního zisku, aniž by štafetový kolík upadl

či

se rychlost kolíku zpomalila.

Dostál (1985) považuje za hlavní následující zásady:
•

každá běžkyně štafety přijímá a předává kolík stejnou rukou, bez předání z ruky do
ruky (schéma "pravá-levá-pravá-levá");

•

běžkyně

v zatáčce běží celý závod u vnitřního okraje své dráhy,

v prostřední třetině
předání

•

•

probíhají v maximální možné rychlosti obou běžkyň,

směřuje

paže k

přibíhající

musí

maximální rychlostí, vybíhající maximálně akcelerovat;

trup těla obou běžkyň by měl být v normální běžecké poloze, bez zvětšeného
předklonu

•

druhé čtvrtině své dráhy. V takovém případě

na rovince

kolíku mírně šikmo dovnitř;

předávky
běžet

či

běžkyně

nebo záklonu;

vybíhající zapažuje s nebo bez hlasového signálu v určitém místě předávacího
území. Využívá k tomu označeného
značky. Nejvýhodnějšíje
přebírá

středu předávacího

území nebo kontrolní

zapažovat po určitém počtu kroků od výběhu - vybíhající

kolík do napjaté nebo mírně pokrčené paže, ruku připravenou k převzetí

ll

kolíku udržuje ve stabilní poloze. Ruka musí být maximálně
na

směr běhu,

•

přibíhající

•

předávka

osa úhlu

tvořeného

otevřená, dlaň

kolmo

palcem a prsty je svislá;

vkládá kolík nataženou paží do připravené ruky spodním obloukem;

probíhá v poslední čtvrtině nebo pětině předávacího území, nejlépe v 16

až 18m;
•

sprinterka na prvním úseku vybíhá z nízké startovní polohy, ostatní sprinterky z
polonízké, tj.s oporou jedné ruky o zem. Taková poloha nejlépe umožňuje přesný
"okamžitý" výběh.

Přiblížením výběhové

nejvýhodnější podmínky pro

•

polohy k nízkému startu získává běžkyně

akceleraci;

sprinterky na druhém a čtvrtém úseku

otáčejí hlavu

ve výběhové poloze

dovnitř,

tj.

vlevo, aby mohly dobře sledovat přibíhající. To předpokládá startovní polohu s
levou nohou vpředu a pravou rukou na zemi;
•

I pro běžkyně na třetím úseku je nejvýhodnější vybíhat z polonízké startovní
polohy s hlavou
vnitřnímu

otočenou dovnitř.

okraji s

"překřížením"

První fáze akcelerace pak probíhá po tečně k

dráhy přibíhající běžkyně.

PodleVonsteina (1988) je výkon štafety do značné míry ovlivněn technikou
předávek.

Technika předávek zahrnuje:

1. způsob předávky;

2.

přesnost vyběhnutí

a zrychlení běhu;

3. techniku předávky;
4. využití předávacího území.

Vonstein (1988) rozlišuje tři druhy předávek:
•

z

vnější

•

z

vnitřní

•

střídavý způsob

strany;
strany;

Při předávce
předávce

dojít k

z

výměně
Při

z

vnitřní

vnitřní

tzv. Frankfurtský (Bauersfeld - Schroter 1986, Oberste 1979).

z vnější strany je štafetový kolík přebfrán pravou

strany pak levou

(vnitřní)

rukou.

(vnější), pří

Při předávce těmito způsoby

štafetové

musí ještě

paží, které kolík drží.

smi'šené tzv. frankfurtské předávce dochází ke kombinaci štafetové předávky

a vnější strany. První a

třetí

štafetová předávka je z vnitřní strany, druhá z

strany. Výhodou tohoto způsobuje, že sprinterka si
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nepředává

vnější

štafetový kolík z jedné ruky

do druhé, a tím se zmenšuje riziko ztráty štafetového kolíku. Dále mají atletky v

zatáčce

kratší dráhu, protože běží trvale na vnitřní straně dráhy.

Podle citačních zdrojů Mathematics analysis (2001) jsou faktory, které

ovlivňují

výkon

následující:
•

určení

•

způsob předávky;

•

místo štafetové předávky v předávacím území;

•

vylosování dráhy;

•

volná vzdálenost- nejvyšší možná vzdálenost je brána 3 mna celou štafetu.

sprinterky na daný úsek;

Družstva ve vnějších drahách mají výhodu

většího poloměru zatáčky

dráhy, a proto

mohou dosahovat běžkyně v zatáčkách větších rychlostí.
V družstvu, ve kterém atletky dosahují různých časů na 100m, dosáhne štafeta
nejlepšího času, když nejlepší sprinterka běží první úsek a nejhorší poslední dva úseky.
Začlenění

druhý a

čtvrtý

sprinterky do štafety záleží také na ruce kterou preferuje,

úsek,

pravačka

levačka běží

první a třetí úsek, aby plynulost předávky byla co

nejdokonalejší.
Experimentální měření Moravce (1988) i matematický model Smitha (2000)
ukazují, že na prvním úsek se dosahuje nejvyšší rychlosti po 60 m, pak následuje
konstantní zpomalování až do štafetové předávky. Po 20m 89 %, po 30m 94 %.
V
reakční

zatáčkách

se atletky musí vyklonit, použít laterální a horizontální část pozemní

síly, aby vytvořil požadovanou dostředivou akceleraci.

Od první do páté dráhy probíhá první předávka v
rovině. Způsob předávky hodně ovlivňuje

zatáčce

a od šesté do osmé na

volnou vzdálenost při štafetové předávce. Ve

volné vzdálenosti mezi 1m a 2 mje ve výsledném času rozdíl 0,8 %.
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2.2.4

Rozhodující charakteristiky při štafetě na 4x100 m

Výběhová značka
Před

závodem si musí každá přebírající běžkyně udělat ve vlastní dráze výběhovou

značku, jakmile

k ní předávající běžkyně

doběhne, přebírající

vybíhá. Na dráze s umělým

povrchem se značka vyznačuje přilnavou páskou výrazně odlišné barvy.
vyznačují dvěma značkami
výběhové značky

Některé

atletky si

pásmo, což jim údajně poskytuje lepší orientaci. Vzdálenost

od začátku

náběhového

se v závodech. Závodnice si výběhovou

území se v tréninku

určuje

značku vyměřují zpravidla

zkusmo a

zpřesňuje

stopami (ty ovšem

bývají různě dlouhé), Dostál (1985) uvádí 20- 26 stop.

Naopak Mackenzie (1997) uvádí jednotlivé charakteristiky dle kategorií:
•

kategorie mužů: 7 až 9 m;

•

kategorie žen: 6 až 7 m;

•

žákovské kategorie: 5 až 6 m.

Vzdálenost výběhové značky závisí na úrovni rychlostní vytrvalosti přibíhající a na
reakční rychlosti
značky

a

akcelerační rychlosti

vybíhající sprinterky. Vzdálenost výběhové

se zkracuje, má-li předávající nízkou úroveň rychlostní vytrvalosti nebo je-li

unavena (v konci pomalá), popř. vane-li protivítr, který přibíhající brzdí, a má-li vybíhající
rychlou startovní reakci a vysokou

úroveň akcelerační rychlosti.

Vzdálenost se naopak

prodlužuje, má-li předávající vysokou úroveň rychlostní vytrvalosti (v konci rychlý) a
vybíhající nízkou úroveň akcelerační rychlosti, popř. vane-li vítr do zad přibíhající.
Vonstein (1988) užívá místo termínu
značka",

která udává bod, na který by měl

"výběhová značka"

pojem "koincidenční

začít reakční pohyb běžkyně. Umístění značky

se stanovuje po vyzkoušení v tréninku, když předávající běžkyně ještě dostihne přebírající
partnerku, a tak může dojít k štafetové předávce.

Výběh

z nízké startovní polohy
Ve startovní poloze drží první běžkyně kolí'k za poslední část, nejlépe dvěma

posledními prsty pravé ruky.
čárou.

Přední konec

štafetového kolíku se opírá o zem před startovní

Celou zatáčku běží první členka štafety těsně u

vnitřního

okraje své dráhy. Podle

Obersteho a Wiemeyera (1991) je správná technika běhu v zatáčce velmi důležitá,
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neboť

atletka musí běžet maximální rychlostí celou zatáčku. Tento běh je o to náročnější, že se
zde projevuje asymetrie v pohybu rukou a nohou. Na běžkyni působí i
proto je důležitý také náklon těla do
Výběh

síla a

zatáčky.

z polonízké startovní polohy
Nejvýhodnější poloha pro

ke

odstředivá

směru běhu

vybíhající je polonízká s oporou ruky o zem. Vzhledem

a potřebě sledovat přibíhající běžkyni je přirozené mít vpředu levou nohu a

o zem se opírat pravou rukou (tzv. diagonální poloha). Atletka musí být bezpečně uvnitř
náběhového
nepřechází

území, tedy za

čarou

ve

směru běhu.

Do polonízké startovní polohy

z nízké, nýbrž z polovysoké polohy. Ruku opírá o zem před středem těla, aby

mu poskytovala větší stabilitu. Protože ve

střehové

poloze je nutné setrvat déle než při

nízkém startu na 100 m a váha těla spočívá jen na jedné paži, je těžiště posunuto více vzad.
Stočení těla je

minimální, chodidla stehna i páteř směřují vpřed (ve

směru běhu),

vlevo je

otočena jen hlava.

Polonízká startovní poloha umožňuje "okamžitý" výběh.

Přebírající

vybíhat přesně v okamžiku, kdy předávající doběhne na výběhovou

značku.

se musí naučit
Zkušená

závodnice umí "číst v pohybech" přibíhající a bleskurychle se rozhodnout, zda má
vyběhnout

ao

něco dříve

nebo později. Schopnost správně zhodnotit momentální situaci a

rychle se rozhodnout je intelektuální výkon, který odlišuje dobrou štafetovou

běžkyni

od

průměrné.

Výběh

z polovysokého startu
Podle Obersteho a Wiemeyera (1991)

umožňuje výběh

z polovysokého startu lepší

sledování výběhové značky a není tolik náročný na energii, která může být teoreticky
využita v závěru úseku.
nejužívanější

Autoři

dále tvrdí, že je tento druh výběhu v současnosti

ze všech startovních pozic.

Štafetová předávka
Štafetová předávka patří k cíleným pohybům. Pod zorným úhlem optimalizačních
hledisek musí být štafetová předávka provedena v rozpětí několika málo milisekund a
s přesností několika centimetrů.

Přitom

se jedná o precizní vizuálně-motorický výkon

v časové tísni.
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Štafetová předávka má umožnit rychlou výměnu štafetového kolíku a tím
minimalizovat ztrátu rychlosti střídajících se partnerek zapříčiněnou držením paží
působícím

proti běhu. Proto musí časově optimální cílený pohyb systému paže - ruka-

štafetový kolík zasáhnout přesně vnitřní plochu - dlaň ruky přebírající štafetový kolík
(Oberste, Wiemeyer, 1987).
Jak převzetí, tak předání musí vyplynout z přirozené synchronní práce paží a
nohou. Protože nelze krok obou běžkyň záměrně synchronizovat, vyskytuje se ideální
"jednokroková" předávka jen náhodně. Jednokrokovou předávku můžeme požadovat
pouze u
čekat,

předávající,

u

přebírající je vyloučena, neboť

ta musí běžet s rukou připravenou a

až jí předávající předá štafetový kolík. Stálým upřesňováním výběhové značky

dosáhneme dostatečně "krátké" předávky. Postupně zkracujeme počet kroků, ve kterých
vybíhající běží s paží v zapažení. To je zbytečné, není-li přibíhající "na dosah" (Oberste,
Wiemeyer, 1991).

Vonstein (1988) tvrdí, že technika štafetové předávky zahrnuje:
•

přesnost vyběhnutí

a akceleraci běhu;

•

způsob předávky;

•

techniku předávky;

•

využití předávacího území.

Podle Obersteho a Wiemeyera (1991) rozlišujeme 3 základní štafetové předávky mezi
dvěma běžci:

a) horní;
b) spodní;
c) vsuvná- tlakem vpřed (tzv. "push" technika).
Následně stručně

popíši tří základní způsoby předávek:

a) Paže přebírající atletky je zapažena do polohy 60 - 90 stupňů s dlaní otočenou nahoru a
palcem odtaženým od ostatních prstů.

Předávající vkládá

štafetový koUk horním

obloukem.
Výhodou tohoto podaní je územní zisk, ale dochází k narušení rytmu běhu s následnou
rotací těla a tím pádem i s možností nezdařené předávky.
b) Přebírající paže je při převzetí kolíku zapažována asi v úhlu 45 stupňů, může být mírně
ohnuta v lokti a ruka v prodloužení předloktí směřuje k zemi. Palec je odtažen od ostatních
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prstů
volně

a

vytváří

"vidlici ", prostor pro vložení kolíku.

Předávající

paže se ze zadní polohy

natahuje v lokti a spodním obloukem přechází do nízkého předpažení.

předávce jsou předávající

Při

štafetové

a přebírající ruka těsně u sebe, tím je omezena možnost ztráty

kolíku a posouvání v dlani.
c) Při vsuvné technice je kolík vtlačován do nazad vytrčené horizontálně položené ruky
přebírající.
postupně

Tato technika umožňuje zkrácení fáze vlastního předání kolíku.

Při předávce

se

zapojuje rameno, loket a zápěstí a proto je možno lépe vložit kolík do ruky

přebírající běžkyně.

Kolíkje držen ve svislé poloze. Vzdálenost běžkyň při této předávce

je dána velikostí zapažení přebírající a předpažení předávající. Pro tuto štafetovou
předávku je

i Voinstein (1988), který říká, že má nejvhodnější předpoklady k precizaci

techniky, polohy přebírající ruky a možný prostorový zisk.

Z

autorů

zabývajících se problematikou štafetové předávky tento druh uvádí již jen

Maisetti (1996). Gibson (1990) se ve své práci zaměřuje na problematiku nezdařených
štafetových předávek, které maří úsilí celého kolektivu. Podle něj se nejedná o jev
neobvyklý.

Hlavní příčinu tohoto problému vidí ve vlastním předání štafetového kolíku, při kterém
atletky dělají jednu ze tří zásadních chyb:

1. Předávající běžkyně zpomalí před předávacím územím;
2. Přebírající sprinterka vyběhne v nesprávném časovém okamžiku;
3.

Obě

atletky

špatně

synchronizují akci paží během předávky štafetového kolíku.

2.2.5 Výkon v soutěži
Výkon v

soutěži ovlivňuje

fyzická výkonnost a momentální připravenost atletek i

samotná štafetová předávka. Bez detailního měření však nelze přesně určit, který z faktorů
má na konečný výkon jak velký vliv.
Podle Hlíny (2001) při výkonu v

soutěži

rozhodují následující faktory:

•

přesnost výběhu přebírajícího závodnťka;

•

místo předání koh'ku v předávacím území;

•

vzdálenost závodníků při předávce a rytmus štafetové předávky;

•

způsob předání.
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Moravec, Dostál (1989) vypracovali škály dle dlouhodobě
hodnocení času (s)

přenosu

zjišťovaných údajů

pro

štafetového kolíku ve 20metrovém předávacím území:

Úroveň:

ženy

Vynikající

1,94 s

Nadprůměrná

2,10 s

Průměrná

2,17 s

Podprůměrná

2,24 s

Slabá

2,30 s

Ostatní parametry při štafetě na 4x100 m

2.2.6

Psychologická příprava sprinterky
Úkolem psychologické přípravy sprinterky je zdokonalovat, tj.urychlovat a
zkvalitňovat

proces adaptace na podmínky sportovní činnosti, připravovat sprinterku k

vysoké sportovní výkonnosti.

Psychologická příprava má tyto úkoly (Hlína 2002) :
•

působení

•

modelování tréninkové a závodní činnosti;

•

regulace aktuálních psychických stavů

na osobnost sprinterky;

(např. předstartovní

stavy).

Sportovní výkon vyžaduje maximální úsilí, při kterém musí být úroveň techniky
běhu

na stupni automatizace pohybové dovednosti a zároveň musí být rovněž intenzita

vzruchu a útlumu v nervosvalovém systému být co největší. Také krátké trvání závodu v
těchto

výkon.

disciplínách vyžaduje optimální stav psychických faktorů potřebných pro sportovní
Důležitým faktorem

cítění" jednotlivých členek

v přípravě štafetového týmu je i soudržnost a tzv. "kolektivní
štafety bez ohledu na to, jestli je zařazena do sestavy, která

úsek běží, nebo je-li jen náhradnicí. Každá
připravena "naskočit"

členka

štafetového týmu musí být vždy

do sestavy a podřídit se potřebám družstva.

S tímto se ztotožňuje i Maisetti (1996), pro kterého tzv. týmový duch (team spirit)
hraje jednu z hlavních rolí ve štafetových disciplínách.
Autoři

Oberste a Wiemeyer (1991) se ve své práci zabývají vztahem mezi

štafetovou předávkou a stresem. Tento stres podle nich na závodnice působí již v
samotném tréninku a s důležitostí závodu se zvyšuje.
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Zvláštnosti v tréninku žen
Sportovní trénink ženy je zaměřen na dosažení maximáln~ho sportovního výkonu
při respektován~

vývoje ženského organismu v oblasti moďologické,

funkční,

psychické. Zaostávání výkonností žen za výkonností mužů má mnoho

motorické a

objektivn~ch příčin.

ženy mají v průměru o 7 % nižší tělesnou výšku a o 18 % menší hmotnost než muži.
Svalová hmota tvoří u žen pouze 33 % (muži 40 - 45 %). Poloha pánve u žen snižuje
těžiště, mění

úhly krčku stehenních kostí a

dolní končetiny.

Uspořádání hrudm1ru

určuje

také menš~ pákový přenos z pánve na

a trupu vede k tomu, že žena využívá méně svalstva

trupu. Svalová soustava žen není tak rozvinutá jako u mužů, má menš~ tonus a méně
reaguje na tréninkové zatížení. Z toho vyplývá, že svalová sfla žen tréninkem vzrůstá jen o
20 - 32 % (muži 45 - 60 %). Další podstatné rozdi1y jsou v

činnosti srdeční, oběhové,

ve

vitální kapacitě plic, v objemu hrudníku. V období menstruace má 22 % žen lepší výkon,
58 horší a 20 % stabilní. Nejvyšší výkonnosti dosahuje v prvém a druhém týdnu po
menstruaci (Navrátil, 1981).

Dovalil (2002)

člení rozdfly

do následujídch částí:

Fyziologické rozdfly:
•

ženy mají přibližně o 20 % menší srdce;

•

mají nižší systolický krevní tlak;

•

nižší možnost transportu kyslíku krví;

•

menší objem plic a nižší plicní funkce;

•

přibližně

•

asi o 20 % nižší tepový kysl~k;

•

nižší bazální metabolismus asi o 15% oproti mužům;

•

ztrácejí železo v důsledku menstruace;

•

vyšší toleranci na zvýšenou teplotu.

o 18%- 25% nižší spotřebu kyslíku;

Psychologické rozdíly:
•

ženy jsou zpravidla méně agresivní;

•

zpravidla

•

role tréninku v jejich hodnotovém systému je většinou nižší než u mužů;

•

jsou více náchylné na intervence, které mohou

•

jsou více citlivé na dietologické intervence.

Y~ce

citlivé na vnější podněty;

Motorické rozdíly:
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změnit jejich vzezření;

segmentů je

u žen v průměru větší než u

mužů;

•

pohyblivost rozhodujících

•

citlivost na vytrvalostní trénink je u žen vyšší než u mužů;

•

činnosti

•

citlivost na rychlostně vytrvalostní trénink je vyšší u mužů než u žen.

spojené s rovnováhou zvládají ženy lépe než muži;

Štafetové běhy z hlediska sportovní přípravy a tréninku

2.3

Hlína (2001) rozdělil sportovní přípravu ve štafetovém běhu do následujících
období:

2.3.1

Přípravné

období I

V přípravném období I prvotně dochází k seznamování s pocitem štafetového
kolíku drženého v ruce. Jsou prováděny následující typy

cvičení:

•

člunkové

štafety s předáváním různých předmětů (kolíku,

•

hry s kolíkem (podávání, házení, honičky s koh'kem);

•

běh

•

starty s kolíkem;

•

procvičování předání a převzetí kolíku

míče,

medicinbalu);

s kolíkem (při fartleku, úsecích, rozklusání a vyklusání);

2.3.2

Přípravné

na místě a za klusu.

období ll

S blížícím se závodním obdobím přichází na řadu samotné seběhávání a hledá se
správný způsob štafetové předávky,
•

neběhá

se v maximální rychlosti.

zdokonalování techniky předání a převzetí kolíku při nižších rychlostech běhu
(individuálně);

•

seběhávání

dvojic (štafetová předávka prováděna bez předávacího území);

•

cvičení přesnosti výběhu

na vizuální signál (hromadné starty z výběhového

postavení s reakcí na společnou výběhovou

značku);

•

stanovení základní vzdálenosti výběhové značky u dvojic

závodníků;

•

procvičování

štafetové předávky v předávacím území z kratšího náběhu

předávajícího

závodníka.

2.3.3 Letní závodní období
V závodním období se již běhá v maximální závodní rychlosti, kdy se předává
zvoleným zpusobem. V rámci tréninkové jednotky jsou využívány postupy:
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•

stanovení vzdálenosti výběhové

značky při

vysokých (závodních) rychlostech

běhu;

•

Procvičování obměn

štafetové předávky ve vysokých rychlostech běhu (závody

4x50 m, 4x60 m bezprostředně navazující předávací územi).

Ne vždy jsou členky sprinterské štafety ze stejné tréninkové skupiny, proto
zařazujeme

kontrolní testování. Mezi kontrolní štafetové testy patří:

•

kontrolní závody štafetových družstev ( 4x50 m, 4x60 m);

•

u družstva stojícího v zástupu testujeme přemístění kolíku pomocí běžeckého
pohybu paží od posledm110 závodníka k prvnímu (hodnotíme čas,

při

vyšším počtu

družstev pořadí);
•

měření

doby přenosu kolíku v předávacím území;

•

měření času závodníků

•

kontrola trénovanosti štafetového družstva jako celku - hodnocení pomocí indexu

na jednotlivých 1OOmetrových úsecích;

komplexní techniky (ln - rozdíl mezi

součtem

na 100m a časem štafety.
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individuálních časů členů družstva

3 Výzkumná část
3.1

Cíle a úkoly práce

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě pedagogického hodnocení přispět
k rozšíření poznatků o úrovni štafetové předávky na 4x100 mu extraligových družstev a u
štafet účastnících se MČR a nastínit tím problém současné úrovně štafetové předávky
v kategorii žen.
Dále jsem si stanovil pomocné cíle:
•

analyzování techniky výběhu na jednotlivých úsecích před vlastní štafetovou
předávkou;

•

zjištění názorů

k tréninku štafetové předávky z hlediska podmínek v atletických

klubech pomocí ankety.

Úkoly práce

•

provést literární rešerši odborné literatury;

•

stanovit pracovní postup;

•

pro správný metodický postup provést předvýzkum;

•

zhodnotit výsledky předvýzkumu a vypracovat samotný postup diplomové práce;

•

provést deskriptivní analýzu štafetové předávky na 4x100 m v kategorii žen u
extraligových družstev a štafet účastnících se MČR se zaměřením na způsob
štafetové předávky podle Dostála (1985), Vonsteina (1988) a Obersteho s
Wiemeyrem (1991);

•

vytvořit

anketu zjišťující podmínky tréninku štafetové předávky;

•

zhodnotit zjištěné výsledky a pomocí základních statistických charakteristik je
interpretovat a provést doporučení pro praxi.

3.2

Výzkumné otázky

Vzhledem k charakteru práce, která má spíše ráz deskriptivní, jsem si stanovil tyto
výzkumné otázky:
Můžeme očekávat,

že nejčastějším způsobem štafetové předávky u extraligových

družstev žen je předávka spodním obloukem?
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Můžeme říci,
nevěnuje
úspěchu

že nácviku štafetové předávky u extraligových družstev žen se

mnoho pozornosti a vše se přizpůsobuje ve většině případů individuálnímu

sprinterek?

3.3

Charakteristika souboru

Objektem sledování byly štafety extraligových družstev žen.
Ve druhém kole extraligy byly sledovány štafety Olympu Brno, které se opírá o
sprinterské výkony naší nejlepší sprinterky Kateřiny Čechové. Za Sokol Plzeň-Petřín běhá
štafetu Pavlína Vostatková, která patří mezi nejzkušenější a nejrychlejší sprinterky v
republice.

Hvězda

čtvrtkařky,

SKP Pardubice "A" nasazuje do štafet sprinterky a sprinterky-

PSK Olymp Praha má postavenou štafetu pouze ze sprinterek. USK Praha se

opírá o tradici a rychlost jednotlivých členek. Za SSK Vítkovice "A" běhají reprezentační
vícebojar"ky ve spolupráci se skokankami, Stará Boleslav se opírá o sprinterky-

čtvrtkar"ky,

AC Tepo Kladno je složené z reprezentantek ve víceboji a sprinterek a dálkařek, SSK
Vítkovice "B" a Hvězda SKP Pardubice "B" je složené z různých atletických specializací.
Ve třetím kole extraligy byla sledována štafetová družstva USK Praha a AC Tepo
Kladno.
Na MČR štafetová družstva startovala v nejlepších složeních až na štafetu PSK
Olymp Praha, která se musela obejít bez Moniky Táborské. Uvedená sprinterka se zranila
v druhém kole extraligy, ostatní družstva nastoupila ve shodném složení jako v extralize.
Domácí družstvo TJ VS Tábor závodí v první lize a je složeno většinou ze sprinterek.
MČR se zúčastnily AC Tepo Kladno, USK Praha, PSK Olymp Praha, Sokol Plzeň - Petřín

a TJ VS Tábor.

Kritériem výběru byla:
•

účast na soutěžích atletické extraligy družstev a MČR;

•

ženská kategorie;

•

perspektiva dalšího výkonnostního růstu ve štafetovém běhu;

•

tradice oddílových štafetových družstev.
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3.4

Metodika práce

Ve své diplomové práci hodnotím současný stav
na 4x100 m.

Při

české

ženské štafetové předávky

stanovování pracovních postupů jsem si musel uvědomit, že sportovní

výkon je komplexním projevem osobnosti sportovce, a následný vrcholný výkon proto
můžeme

považovat za projev jedinečnosti a neopakovatelnosti osobnosti jedince. Tento

problém je u štafetového běhu umocňován

skutečností,

že o sportovním výkonu štafety

rozhodují čtyři výkonnostní subjekty. Takovéto projekty využívají osobitou metodologii,
která vyžaduje úzký kontakt s trenérskou praxí a konečným efektem jsou zpravidla přímé
vědecké

poznatky o určitých účincích pedagogické interakce s možností rozšíření poznatků

do tréninkového procesu.
Další metodou použitou v diplomové práci byla anketa, která byla založena na
individuálním hodnocení členek štafet.
Do práce jsem zařadil pracovní postupy pro
ovlivňují

•

zjišťování vytýčených faktorů,

které

výkon ve štafetě na 4x100 m:

posuzování úrovně štafetové předávky podle Dostála (1985), Vonsteina (1988) a
Obersteho s Wiemeyrem (1991);

•

analyzoval jsem techniku

výběhu

na jednotlivých úsecích před vlastní štafetovou

předávkou;

•

závěrečný

krok se týkal

zjištění názorů

podmínek v atletických klubech.
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k tréninku štafetové předávky z hlediska

4 Výsledková část
4.1

Hodnocení štafetové předávky

Hodnocení bylo realizováno při dvou kolech extraligy družstev (7.6.2008 Juliska,
28.6.2008 Kladno) a mistrovství ČR dospělých na dráze (4.7.2008 Tábor).

4.1.1

Přehled závodů

•

2. kolo extraligy (7.6.2008)

•

3. kolo extraligy (28.6.2008)

•

MČR (4.7.2008)
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Tabulka 4

2. kolo extraligy (7.6.2008)
Běh/Číslo

Druh

dráhy

předávky

OlympBrno
Čechová, Vodová,
Májková, Moudrá
49,43 s

114

3xspodní
oblouk

3xpolovysoký
start

Sokol Plzeň • Petřín
Brožová, Karperová,
Lepičová, Vostatková
47,28 s

1/3

3xspodní
oblouk

l.polovysoký start 1. předávka: předávka na začátku předávacího území.
2.není patrno ze
2. předávka: není patrno ze záběru.
záběru
3. předávka: přebírající si upravuje štafetový kolík.
3.polonízký start

HvězdaSKP

tn

lxspodní
oblouk
lxhorní
oblouk

Není patrno ze

3xhorní
oblouk

3xpolonízký start

Štafeta

Pardubice"A"
Bršelová, Jelínková,
Švábíková,FUnvnová
47,34 s
OlympPraha
Mazáčová, Dostálová,
Branišová, Táborská
49,30 s

1/6

Stručná

V}'běhová pozice
přebírajicího

záběru

deskripce realizované předávky

1. předávka: přebírající se pomalu rozbíhá.
2. předávka: snaha o horní předávku, nevyšla, kolík je držen v horní části,
dochází k úpravě.
3. předávka: brzy došlo k seběhnutí, předávka proběhla na druhý pokus,
přebírající si přendala kolík.

1. předávka: není patrno ze záběru.
2. předávka: není patrno ze záběru.
3. předávka: předávající sleduje štafetový kolík, sprinterky se seběhly,
přebírající měla pokrčenou paži.
1. předávka: horní předávka provedena poníž.
2. předávka: přebírající běží s paží v zapažení, brzy došlo k seběhnutí.
3. předávka: není patrno ze záběru. Sprinterka na čtvrtém úseku se zranila a
do cíle dokulhala.
-~~
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Tabulka 4

(pokračování)

2xpolovysoký 1. předávka: není patrno ze záběru.
start
2. předávka: horní předávka provedena poníž.
3. předávka: předávka provedena na začátku předávacího území, sprinterka si upravuje
štafetový kolík.

USKPraha
Bičíková, Seidlová,
Bartoníčková, Korešová
46,42 s

1/5

1xspodní
oblouk
1xhorní
oblouk

SSK Vítkovice"A"
Šrámková, Cachová,
Slaninová L., Slaninová J.
47,56 s

1/8

3xspodní 3xpolovysoký 1. předávka:
oblouk start
2. předávka:

předávka proběhla

na začátku předávacího území.
přebírající běží se zapažením, došlo k ohlédnutí, štafetový kolík je držen

uprostřed.

3.

předávka: předávka proběhla

pokrčenou

v nízké rychlostí, přebírající se ohlédla a měla

paží.

2xpolovysoký 1. předávka: přebírající držela kolík uprostřed.
start
2. předávka: není ze záběru patrno.
3. předávka: přebírající stojí v předávacím území a přendala si štafetový kolík z levé do
pravé ruky.

Stará Boleslav
Kavínova, Fidranská,
Váňová, Melichová
49,48 s

111

3xspodní
oblouk

AC Tepo Kladno
Líbalová, Slaničková,
Radostová, Klučinová
48,21 s

112

3xspodní 2xpolovysoký 1. předávka: není ze záběru patrno.
oblouk start
2. předávka: sprinterky se seběhly na začátku předávacího území.
3. předávka: přebírající držela štafetový kolík uprostřed.

TJ Lokomotiva Břeclav
Pappová, Lanská, Pilková,
Kvandová
50,59 s

2/2

3xspodní 3xpolovysoký 1. předávka:
oblouk start
2. předávka:
3. předávka:

SSK Vítkovice"B"
Uhlířová, Polonyová,
Konvalinková, Chválková
48,65 s

2/5

2xspodní
oblouk
1xhorní
oblouk

3xpolovysoký
start

přebírající převzala

štafetový kolík uprostřed.
přebírající provedla soupažný pohyb vzad.
přebírající převzala štafetový kolík uprostřed a poté si ho srovnala.

1. předávka: při předávce mají ruce daleko od sebe, přebírající si upravuje kolík.

2. předávka: horní předávka provedena poníž.
3. předávka: přebírající měla pokrčenou paží, štafetový kolík držela nahoře a došlo
k úpravě.
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Tabulka 4 (pokračování)
HvězdaSKP

Pardubice''B"
Čížková, Ulrichová,
Krejčí, Eidrnová
51,13 s

2/3

3xspodní 3xpolovysoký 1. předávka: sprinterky se brzy seběhly, předávka na začátku předávacího úzenú.
oblouk start
2. předávka: přebírající se pomalu rozběhla, předávka provedena jako na 4x 400 m.
3. předávka: přebírající brzy vyběhla, předávka na konci předávacího území, došlo ke
zvolnění a při předávce měla přebírající pokrčenou paži.
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Komentář:

U štafet žen se kromě šesti případů, kdy je uskutečněna štafetová předávka hornún
obloukem, objevuje štafetová předávka spodním obloukem. Jediná štafeta, která si
předávala

horním obloukem, byla štafeta PSK Olymp Praha. U této čtveřice a USK Praha

jsou štafetové předávky velmi stabilní. U ostatních štafet jde o naprosto neseběhané
dvojice. Dvojice se seběhávají, štafetové předávky probíhají na začátku předávacího
území,

běžkyně

mají paže při štafetové předávce pokrčené. Polovysoký start používají

skoro všechny sprinterky až na čtyři případy, kdy vybíhaly z polonízkého startu.

Opět

ve

všech případech ho použila štafeta PSK Olymp Praha a sprinterka na čtvrtém úseku Sokol
Plzeň

-

Petřín.

Olymp Brno v tréninku štafetu netrénuje, proto štafeta běžela "na jistotu" a na
všech třech úsecích se seběhla a předala si spodnún obloukem.
U Sokolu Plzeň vyběhnutí

Petřín

došlo na prvním úseku k seběhnutí, které zavinilo pozdní

druhé členky štafety, která předvedla dobrý výkon. Na posledním úseku došlo k

rovnání štafetového kolíku kvůli

seběhnutí.

U družstva Hvězda SKP Pardubic "A" bohužel nejsou na záznamu vidět dvě ze tří
předávek,

ale třetí předávka byla nevýrazná, protože se přebírající ohlížela za sebe a

vzhledem k

seběhnutí

došlo k pokrčení paží.

PSK Olymp Praha jak jsem zmínil, používá jako jediný tým pouze předávku
homún obloukem. Na první předávce došlo k předávce horním obloukem poníž,
pravděpodobně kvůli

k

seběhnutí

zvyku z předávky spodním obloukem. Na druhé předávce dochází

sprinterek, protože přebírající od vyběhnutí běží s pravou rukou v zapažení.

USK Praha si na druhé předávce předala homún obloukem poníž, pravděpodobně
ze stejného důvodu jako PSK Olymp Praha. Na posledním úseku došlo k
zapříčinilo pokrčení paží obou

seběhnutí,

které

sprinterek a špatné držení štafetového koh'ku, které si

musela upravit, aby nevypadl.
U SSK Vítkovice "A" došlo na všech třech předávkách k

seběhnutí,

a tudíž

k pokrčeným pažím. Na druhé a třetí předávce došlo k ohlédnutí přebírající závodnice.
U Staré Boleslavi došlo k

seběhnutí a následně

k pokrčení paží.

Přebírající držela

štafetový kolík uprostřed, a proto následovala úprava. Na čtvrtém úseku došlo k velmi
zajímavé skutečnosti, kdy sprinterka stála v předávacím území a následně, podle mého
názoru, došlo k přendání koh'ku z levé ruky do pravé. Na třetí předávce došlo k

seběhnutí

sprinterek s následným pokrčením paží.
I u AC Tepo Kladno došlo k

seběhnutí

a úpravám koh'ku na druhé a třetí předávce.
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Běžkyně

AC Břeclav se na všech třech předávkách se seběhly a upravovaly si

štafetový kolík. Na druhé předávce došlo k dalšímu zpomalení, kdy sprinterka použila
soupažný pohyb vzad.
SSK Vítkovice "B" si na první předávce málem nepředaly, protože brzy přebírající
vyběhla

a štafetový kolík dostala na konci předávacího území, kdy měly ruce daleko od

sebe. Na druhé předávce došlo k předávce horním obloukem poníž, pravděpodobně
kvůli

zvyku z předávky spodním obloukem.

Třetí předávka proběhla seběhnutím

opět

sprinterek

s následným pokrčením a úpravou štafetového kolíku.
U závodnic

Hvězda

SKP Pardubice ,,B" na první předávce došlo k brzkému

seběhnutí na začátku předávacího

území. Na druhé předávce došlo k předávce na 400 m,

na třetí předávce došlo k brzkému vyběhnutí přebírající sprinterky a k předávce došlo na
konci předávacího území,

následně

zpomalila a pokrčila paži.
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Tabulka S

3. kolo extraligy (28.6.2008)
Běh/Číslo
dráhy

štafeta

Druh

Výběhová

předávky

pozice

Stručná

deskripce realizované předávky

I

přebír~jícího
'

1/4

USKPraha
Bičíková,

3~<horní

oblouk

Seidlová,

3xpolovysoký
start

Bažatová, Bartoníčková
46,88 s

1. předávka: horní předávka provedena poníž, předávka provedena na druhý
pokus.
2. předávka: horní předávka provedena poníž, sprinterky se seběhly.
3. předávka: předávající rovná před předávkou štafetový kolík, sprinterky se

I

I

seběhly.

AC Tepo Kladno

1/6

Hamerníková,
Elznicová, Hofmannová,
Šrobová
50,22 s
L___

-

- -

-

3xspodní
oblouk

3xpolovysoký
start

1. předávka: sprinterky se seběhly a při štafetové předávce měly obě pokrčené
paže.
2. předávka: sprinterky se seběhly a při štafetové předávce měly obě pokrčené
paže.
3. předávka: přebírající vyběhla v zapažení jednoruč, sprinterky se seběhly a
předávka proběhla na začátku předávacího území.

-

'

-
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Komentář:

V tomto kole jsem sledoval pouze dvě štafety. Štafeta USK Praha použila ve všech
třech předávkách

štafetovou předávku horním obloukem, naproti tomu AC Tepo Kladno

všechny štafetové předávky spodním obloukem. Rozdíl byl nejen v kvalitě předávek, ale
zároveň

v rychlosti jednotlivých členek štafet.

USK Praha se dá vytknout jediná chyba a to, že předávky horním obloukem
probíhaly poníž.

Můžu

se domnívat, že k uvedenému nedostatku dochází kvůli zvyku

z předávky spodním obloukem.
Sprinterky AC Tepo Kladno se pravidelně na všech předávkách seběhá valy a
předávky
vyběhla

probíhaly na začátku předávacího území,

přičemž členka

na posledním úseku

se zapaženou rukou. Nebylo těžké odhalit, že se jednalo o neseběhnou štafetu.
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Tabulka 6

MČR (4.7.2008)

Štafeta

Běh/Čísi

Druh předávky

Výběhová pozice

Stručná deskripce realizované předávk-y

přebírajícího

o dráhy
AC Tepo Kladno
Líbalová, Klučinová,
Klesnilová, Ryzáková
49,91 s

112

3xspodní oblouk

3x polovysoký
start

1. předávka: sprinterky se seběhly a obě měly pokrčené paže.
2. předávka: předávající viditelně zpomalila, seběhly se.
3. předávka sprinterky se seběhly a obě měly pokrčené paže.

Sokol Plzeň -Petřín
Brožová, Fairaislová,
Lepičová, Vostatková
47,09 s

1/3

3xspodní oblouk

3x polovysoký
start

1. předávka: sprinterky se seběhly a obě měly pokrčené paže.
2. předávka: pokrčené paže.
3. předávka: přebírající si přendala štafetový kolík z levé do
pravé ruky.

USK Praha

114

3xhorní oblouk

3xpolonízký start

Bičíková, Seidlová,

1. předávka: sprinterky se seběhly a předávající měla
pokrčenou paži.

Bažatová, Bartoníčková
46,23 s

2. předávka: sprinterky se seběhly a předávající měla
paži.
3. předávka: předávka horním obloukem poníž.

pokrčenou

PSK Olymp Praha
Mazáčová, Dostálová,
Branišová, Burešová
47,58 s

1/5

1. předávka horní
oblouk, 2. a 3.
předávka spodní
oblouk

3xpolonízký start

1. předávka: sprinterky se seběhly a předávající měla
pokrčenou paži.
2. předávka: přebírající běží s paží v zapažení.
3. předávka: sprinterky se seběhly a obě měly pokrčené paže.

TJ VS Tábor
Mikešová, Havlová,
Rajmová, Pražáková
48,45 s

1/6

1.předávka

spodní 3xpolonízký start
oblouk, 2. a 3.
předávka horní
oblou~ _ _

1. předávka: sprinterky se seběhly a obě měly pokrčené paže.
2. předávka: předávka horním obloukem poníž.
3. předávka: sprinterky se seběhly. Předávka horním
~blou_!cemponíž. __ _

L__

_

- - ·
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Komentář:

Sprinterky si na MČR předávaly štafetový kolík na jistotu, a proto bylo vidět
spoustu seběhnutí. Štafetové předávky byly použity v poměru 9 spodním obloukem ku 6
horním obloukem. U štafet byla provedena štafetová předávka horním obloukem poníž,
což svědčí o návycích z předávky spodním obloukem. Pokud byla provedena předávka
spodním obloukem, byla s pokrčenou paží.
Štafeta USK Praha použila ve všech třech předávkách štafetovou předávku horním
obloukem poníž i polonízk:ý start. Na této

štafetě

bylo vidět, že sprinterky prošly nácvikem

štafetové předávky.
Štafeta Sokolu Plzeň-Petřín předávala "na jistotu" spodním obloukem. Nedostatky
se projevily v předčasném okamžiku

seběhnutí.

PSK Olymp Praha předalo 2x spodním obloukem a lx horním obloukem.
Sprinterka na druhém úseku běžela s menším zraněním, které se na jejím výkonu
podepsalo. Sprinterka na třetím úseku měla ve všech třech sledovaných závodech paži stále
v zapažení.
Běžkyně

AC Tepo Kladno předávaly "na jistotu" spodním obloukem. U této štafety

docházelo k nejviditelnějšímu

seběhnutí, předávající před předávkou

zpomalovaly.

Sprinterky TJ VS Tábor předávaly lx spodním obloukem a 2x horním obloukem.
Předávky

probíhaly horním obloukem poníž, což byl stejný nedostatek jako u štafety USK

Praha. I u této štafety docházelo k

seběhnutí

se členek.
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Anketní šetření

4.2
Jako
současný

součást

diplomové práce byla vypracovaná anketa, jejímž cílem bylo zjistit

stav a vztah extraligových štafetových týmů a speciálně Gednorázově)

sestavených štafet k všeobecné problematice štafety na 4x100 m. Zajímala mě
charakteristika sprinterky a její trénink štafety. Anketní dotazník je součástí příloh
diplomové práce a je uveden pod ph1ohou 1.

4.2.1 Anketa 1
První anketa byla distribuována ve druhém kole extraligy družstev dospělých.
Respondentky byly

členkami

štafet atletických oddílů ACP Olymp Brno (n=l), TJ Slavoj

Stará Boleslav (n=3), Hvězda Pardubice (n=4), TJ Lokomotiva Břeclav (n=l), Sokol Petřín
Plzeň

(n=2), SSK Vítkovice (n=2), PSK Olymp Praha (n=3).
Návratnost ankety byla 34,1 %. Atletky bohužel nejevily o

dostatečný

zájem. Ve štafetě PSK Olymp Praha došlo ke

úseku, výsledný

čas

byl tímto

zranění

vyplnění dotazníku

sprinterky na čtvrtém

ovlivněn.

Komentovaný přehled odpovědí na anketní otázky
A) Obecné charakteristiky
Tabulka 7
Charakteristika věku Štafeta

četnost

(n)

odpovědí

19let a méně

20- 22let

23-25let

26-28let

29-31let

32let a více

(n=8)

(n=4)

(n=2)

(n=l)

(n=O)

(n=l)

1

1

Brno

1

Stará
Boleslav

1

Pardubice

2

Břeclav

1

Plzeň

1

Vítkovice

1

1

Olymp
Praha

1

2

Můžeme

1

1

1

sledovat, že na druhém kole extraligy družstev žen běželo štafetu ve věku

19 a méně let 8 sprinterek. I dle

výsledků

dalších věkových kategorií lze říci, že se sprintu
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věnují

velmi mladé sprinterky. Myslím si, že je to zapříčiněno

rychlostními schopnostmi mladých

sportovkyň,

hlavně neopotřebovaností

a

protože s věkem většinou klesá rychlost.

Tabulka S
Atletická specializace -

Štafeta

lOOa
200m

400m

(n=5)

(n=3)

četnost

(n)

800m
(n=1)

odpovědí

400m

Skok
daleký

Skok o

př.

Skok
vysoký

(n=2)

(n=1)

(n=2)

(n=2)

Brno

Víceboj

tyči

(n=2)

1

Stará
Boleslav

1

Pardubice

1

1

1
2

1

1

Břeclav

1

Plzeň

1

Vítkovice

1

Olymp
Praha

1

1

1

3

Do štafety byla nasazena široká škála atletických specializací od samotného sprintu
přes střední tratě,

"čistokrevné"

skokanské disciplíny a víceboj. Z tabulky můžeme vyčíst, že

sprinterky má jen PSK Olymp Praha. Atletická družstva z hlediska taktiky

nasazují do štafet i pomalejší atletky z různých specializací, což snižuje úroveň extraligy.

Tabulka9
Počátek zaměření

Stafeta

se na sprinterské disciplíny -

Přípravka

(n=1)

Mladší žactvo
(n=7)

četnost

(n)

odpovědí

Starší žactvo
(n=5)

Juniorstvo
(n=3)

Brno

1

Stará Boleslav

1

1

1

Pardubice

2

1

1

Břeclav

OlympPraha

(n=1)

1

Plzeň

Vítkovice

Dospělí

1

1

1

1

1

2
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1

S prvním sprinterským zaměřením se setkaly atletky nejčastěji v mladším a starším
žactvu, kdy začíná zlatý věk rozvoje rychlostních schopností.

Zároveň

soutěže zaměřené

soutěží.

na rychlost, ve kterých žákyně mezi sebou

se hrají různé hry a

Tabulka 10
Počátek zaměření

Štafeta

se na štafetové běhy - četnost (n)

Přípravka

(n=1)

Brno

Mladší žactvo
(n=9)

odpovědí

Starší žactvo
(n=4)

Juniorstvo
(n=1)

Dospělí

1

1

(n=1)

1

Stará
Boleslav

2

2

Pardubice
Břeclav

2

Plzeň

2

Vítkovice

1

1

Olymp
Praha

3

Se štafetovými běhy se sprinterky setkávají nejčastěji v mladším žactvu, protože od
mladšího žactva začínají soutěže družstev a krajské přebory, kde se soutěží i ve štafetách.
Na úrovni žactva lze štafetový kolík zařadit do atletického tréninku jako součást her, kdy si
během jednotlivých úkolů kolík předávají. Škoda jen, že oddíly se nezabívají štafetovou
předávku

i v pozdějším věku sprinterek.

Tabulka ll
Pravidelný trénink v průběhu týdenního tréninkového mikrocyklu -četnost (n)
odpovědí

Štafeta

4xtýdně

5xtýdně

6xtýdně

7xtýdně

(n=3)

(n=5)

(n=6)

(n=1)

1

Brno
Stará Boleslav

1

Pardubice
Břeclav

1

1

1

2

1

1

2

Plzeň

2

Vítkovice
OlympPraha

Více než 8xtýdně
(n=1)

1

1

1
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Četnost tréninku atletek zároveň s jeho intenzitou je rozdílná dle zařazení atletky do

tréninkového procesu. Z tohoto pohledu můžeme atletky rozdělit na ty, co jsou účastnicemi
sportovních center vrcholového sportu, sportovních gymnázií a jiných sportovních
sdružení, kde je třeba pravidelně dosahovat určitých výsledků. Druhou skupinou atletek
jsou ty, co
výkonů

navštěvují

sportovní oddíly a kluby ve svém volném čase. Je patrné, že lepších

z pohledu častějších a intenzivnějších tréninků by měly dosahovat atletky, které se

sice atletice taktéž věnují dobrovolně, ale jsou vázány k dobrým výkonům vyplývajícím
z účasti ve
nejčastěji

střediscích.

To potvrzuje i provedené anketní šetření, ve kterém atletky

uvádí, že trénují 5x - 6x týdně.

Těch

z pohledu časové náročnosti dovolit.
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co není hlavní náplní atletika, nemohou

B) Speciální charakteristiky týkající se štafety
a)

Věnování se

tréninku štafety na klubové úrovni - četnost (n) odpovědí

Grafl
Věnovánr se

tréninku štafety na klubové úrovni

6%

c TrénuJ 1xtýdně
!!I nepravidelně

o Vůbec

Graf2
Věnování se

2

tréninku štafety na klubOvé úrovnidružstva

2

o Vůbec
El Nepravidelně
C Trénuji 1xtýdně

Dle provedeného

šetření bylo zjištěno,

že se sprinterky věnují na klubové úrovni

tréninku štafet převážně nepravidelně. Tento podíl je alarmující z hlediska úspěchu na
mezinárodní scéně, kdy se v současně

době

do finále mezinárodních soutěží dostávají i

štafety s horším průměrným časem na 100 m.
nevěnují vůbec,

Nemluvě

o podílu, kdy se tréninku štafety

jde v podstatě o třetinu atletek, které v anketním šetření odpovídaly.

Jak vidíme z grafu 2, tak i když sprinterky z PSK Olympu Praha jsou z jedné
tréninkové skupiny, tak ani trénink jejich štafety neprobíhá pravidelně, což zapříčiňuje
příprava

na vlastní disciplínu. Ostatní atletky mají v oddílech různé trenéry,

schopni vzájemné komunikace a domluvy.

39

kteří

nejsou

b) Složení štafet podle specializací - četnost (n)

odpovědí

Graf3
Složení štafet podle specializaci
[J

Pouze sprinterky

a Většinou sprinterky
IJ Kombinace sprinterek a

skokanek
IJ Korrbinace sprinterek a
vrhaček

1!!1 Korrbinace všech
ITOžných specializaci
IJ Dle toho jak se sejdeme

Graf4
Slo!enl itafet podle specializací-dru!stva
n

~

~·

1

2

1

,....

- -

,....

ll

-

1
1

2

3

IJ Dle toho jak se

sejdeme

l!!J všechny ITOŽné
korrbinace
IJ Sprinterky a vrhačky

2

IJ Sprinterky a skokanky

q)-~ ~..$ ~--ťf> 0# 4:-1"~ ď~ q,~""
<Qo ,l~ 4f
~~ ~
0

~

~~

q,

lil Většinou sprinterky

o~

IJ Pouze sprinterky

Atletická družstva využívají při složení štafet různých specializací sprinterek. Jde o
kombinace vycházející od samotného sprintu přes
vrhy. Nejvíce byla využívána

odpověď

střední tratě,

skokanské disciplíny až po

"pouze sprinterky" a kombinace sprinterek a

skokanek s 31 %. Toto složení odpovědí je logické, protože v štafetové předávce se jedná
hlavně

o rychlostní schopnosti, ke kterým mají dvě výše jmenované skupiny největší

předpoklady.

Pouze sprinterskou štafetou měla štafeta PSK Olymp Praha. Jak už jsem zmínil jsou
tyto atletky ze stejné tréninkové skupiny. Ostatní oddíly mají štafety s různou specializací.
Zajímavostí například je, že i když jsou členky štafety z pardubického oddílu z různých
specializací, tak dosáhly velmi dobrého výsledku, kterým bylo v dané soutěži
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třetí místo.

c)

Způsob

štafetové předávky ve výpovědi členek jednotlivých štafet-

četnost

(n)

odpovědí

Graf S
Způsob

štafetové předávky ve výpovědi
jednotlivých štafet

členek

1:1 Spodní oblouk

m Horní oblouk

Graf6
Způsob štafetové předávky ve výpovědi členek

jednotlivých

štafet-družstva

n
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I
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I
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I

m Horní oblouk ~I
c Spodní oblouk

I

~'l>
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Dle výpovědí jednotlivých členek štafety je nejpoužívanějším způsobem předávka
spodním obloukem ze 75 %.
vůbec doběhly

Nasvědčuje

to tomu, že se předává "na jistotu", aby štafety

a bodovaly. O "Push" technice atletky nemají dostatečné informace.

Jednotlivá družstva mají členky s různou specializací, které za normálních
předpokladů

štafetu neběhají. Nejvíce je využívána štafetová předávka spodním obloukem.

Jediné atletky, které si předávaly horním obloukem byly sprinterky z PSK Olymp Praha.
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d) Seznámení se se zásadami a pravidly štafetového běhu na 4x100 m v rámci
taktické

přípravy

- četnost (n)

odpovědí

Graf7
Seznámení se se zásadami a pravidly štafetového běhu na
4x100 m v rámci taktické přípravy

c Ano -v tréninku

m Ano - sarrostudiem

c ne
87,50%

Graf S
Seznámen( se se zásadami a pravidly štafetového běhu na
4x100 m v rámci taktické přípravy-družstva
n

DNE

2
2

2

3

3

mAJ\0-samostudiem
o AJ\0-vtréninku

U této anketní otázky je výsledek šetření jednoznačný. Nejvíce sprinterek se se
zásadami a pravidly štafetového běhu seznámilo v rámci tréninku ve skupině a to
již v mladším žactvu neb jakjiž bylo zmíněno, štafetové soutěže

začínají již

zřejmě

v mladším

žactvu.
V druhém grafu je jednoznačný výsledek odpovědí jednotlivých družstvech ještě
viditelnější.

všechny

Problém bohužel nastává díky tomu, že anketní lístek ne vždy odevzdaly

členky jednotlivých

štafet. Zejména jde o oddíl Břeclavi a Brna.
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e) Ochota startovat ve štafetě na 4x100 mna úkor vlastního individuálm'ho
ve vlastní individuální disciplíně-

četnost

(n)

úspěchu

odpovědí

Graf9
Ochota startovat ve štafetě na 4x1 00 m na úkor vlastního
Individuálního úspěchu ve vlastní individuální disciplíně
D R-eferuji pfípravu na
individuální disciplfnu

a Dala bych pfednost
pfpravě ve štafetě před
vlastním individuálním

úspěchem

o Nevím, nedokáži posoudit

GraflO
Ochota startovat ve štafetě na 4x1 00 m na úkor vlastního
individuálního úspěchu ve vlastní Individuální disciplíně-družstva
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zkoumání ochoty sprinterek startovat ve

štafetě

na úkor vlastního individuálního

dalo přednost štafetě pouze 12,5 % dotazovaných, což je velmi málo. A to i když

víme, že průměrné sprinterky, které mají seběhanou štafetu, mohou uspět na evropské či
světové

úrovni. Vlastní přípravu naopak preferuje 75 % dotázaných.

Dvě

z

oddílů

úspěch

atletky, které by případně preferovaly přípravu na štafetu byly sprinterky

TJ Lokomotiva Břeclav a PSK Olymp Praha. Ostatní atletky preferují vlastní

v

disciplíně,

domnívám se, že je to dáno nižší úrovní českého ženského sprintu a

dfky tomu se atletky už rovnou odmftajf zúčastňovat nácviku štafety.
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Tabulka 12 - Anketní šetření 1 - Souhrn
v

Stafeta
Brno
(n=1)

Otázka č7

Otázka č 8

Otázka č.9

Otázka č . 10

Kombinace sprinterek a
skokanek 100 %

Spodní oblouk
100%

ANO - v tréninku
100%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu 100 %

ze sprinterek
33,33%
Pouze ze sprinterek 66,67 %

Spodní oblouk
100%

ANO -v tréninku
66,67%
ANO-samostudiem
33,33%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu 66,67 %
Nevím, nedokáži posoudit
33,34%

Kombinací všech možných
specializací 25 %
Dle toho jak se sejdeme 25 %
Kombinace sprinterek a
vrhaček 50%

Spodní oblouk
100%

ANO -v tréninku
75%
NE25%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu 75%
Nevím, nedokáži posoudit 25 %

Kombinací sprinterek a
skokanek 100 %

Spodní oblouk
100%

ANO -v tréninku
100%

Přednost přípravy

Kombinace sprinterek a
skokanek 100 %

Spodní oblouk
100%

ANO -v tréninku
100%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu 100 %

Spodním oblouk 50 %
Horní oblouk
50%

ANO -v tréninku
100%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu
100%

Horní oblouk
100%

ANO - v tréninku
100%

Preferuje přípravu na individuální
disciplínu 66,67 %
Přednost přípravy ve štafetě před
individuálním úspěchem 33,33 %

Otázka č6
Vůbec

100

%

St. Boleslav
(n=3)

Nepravidelně

Pardubice
(n=4)

Nepravidelně

Břeclav

Nepravidelně

(n=1)

100%

Plzeň

Nepravidelně

(n=2)

a1xtýd. 50%

Vítkovice
(n=2)

Nepravidelně

Olymp
Praha
(n=3)

Nepravidelně

33,33%
Vůbec 66,67
%
50%
Vůbec 50%

100%

Většinou

Většinou

ze sprinterek 50 %
Kombinace sprinterek a
skokanek 50 %

Pouze ze sprinterek 100 %

100%
-

-
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ve

štafetě před

individuálním úspěchem
100%

4.2.2

Anketa 2

Druhou anketu jsem provedl na MČR (4.7.2008) v Táboře, protože zde štafetové
týmy mohou nastoupit v jiných a spf'se kvalitnějších sestavách než v extraligovém kole.
Respondentky byly členkami štafet atletických družstev Tepo Kladno (n=4), Sokol Plzeň
Petřín

(n=4), USK Praha (n=4), PSK Olymp Praha (n=4), TJ VS Tábor (n=4). Návratnost

ankety byla 100 %.
Jelikož se jak Mistrovství České republiky, tak extraligy družstev účastní podobné
štafety, tak se výsledky v jednotlivých odpovědích anketm1IO šetření od odpovědí
hodnocených v rámci extraligové soutěže příliš neliší.

4.2.2.1 Komentovaný přehled

odpovědí

na anketní otázky

A) Obecné charakteristiky
Tabulka 13

Charakteristika věku - četnost (n)

odpovědí

Štafeta

19let a méně
(n=6)

20-22let
(n=7)

23-25let
(n=4)

Kladno

1

2

1

Plzeň

1

1

1

1

1

1

USK
Olymp

1

2

Tábor

3

1

26-28let
(n=2)

29-31let
(n=O)

32let a více
(n=1)

1
2

Na MČR se štafety zúčastnilo nejvíce atletek ve věku 20-22let, šlo o 7 sprinterek.
Další nejobsáhlejší skupinou byla kategorie 19let věku a méně, zde šlo o 6 atletek.
Následovala skupina 4 atletek v rozmezí 23- 25let. Jak je vidět, tak právě v období 19 25 let závodí nejvíce atletek, myslím si, že je to způsobeno hlavně tím, že právě v tomto
věku jsou sportovkyně

pod pravidelným vedením atletických středisek a oddílů.
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Tabulka 14

Atletická specializace Štafeta

100 a 200m
(n=6)

Kladno
Plzeň

1

USK

1

Olymp

3

Tábor

1
Stejně jako

četnost

(n) odpovědí

400m
(n=3)

800m
(n=l)

1

1

100m př.
(n=3)

Dálka
(n=2)

Tyč

(n=l)

Víceboj
(n=4)

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

tomu bylo u stejné otázky první ankety, která proběhla na

soutěži

extraligy, tak i na MČR byly účastnice štafet především sprinterkami či skokankami.

Tabulka 15
Počátek zaměření

se na sprinterské disciplíny - četnost (n) odpovědí
Mladší
žactvo
(n=7)

Starší
žactvo
(n=5)

Dorost
(n=6)

1

1

1

Plzeň

1

1

2

USK

1

1

2

Olymp

1

2

1

Tábor

3

Štafeta
Kladno

Přípravka

(n=l)
1

Juniorstvo
(n=O)

Dospělí

(n=1)

1

Mladší žactvo, starší žactvo a dorost jsou nejčastějšími kategoriemi pro rozvoj
rychlostních schopností, kdy právě v žákovských kategoriích jsou vedeny k rychlostním
schopnostem. Atletky, které se účastní nejvyšších soutěží se věnují atletice již delší dobu,
a proto není náhodou, že se jejich atletická specializace začala projevovat již ve velmi
mladém věku.
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Tabulka 16
Počátek zaměření

se na štafetové běhy - četnost (n)

odpovědí

mladší
žactvo
(n=6)

starší
žactvo
(n=6)

Dorost
(n=5)

1

1

1

Plzeň

1

1

2

USK

1

1

2

Olymp

1

2

Tábor

2

1

Štafeta

Přípravka

(n=1)
1

Kladno

Dospělí

Juniorstvo
(n=1)

(n=1)

1
1

S tréninkem sprintu je spjat i trénink štafetové předávky, kdy se dá rychlost
trénovat i pomocí nacvičování a seběhávání štafety v rámci her a soutěží. Možná i díky
tomu, že je trénink pojat formou hry, dochází u atletek v mladém věku k

oblibě

atletiky a

pravidelnému tréninku, což je součástí hodnocení v následující otázce.

Tabulka 17
Pravidelný trénink v průběhu týdenního tréninkového mikrocyklu -četnost (n)
odpovědí
4xtýdně

Sxtýdně

6xtýdně

7xtýdně

8xtýdně

(n=4)

(n=7)

(n=7)

(n=1)

(n=O)

Kladno

1

3

Plzeň

2

1

USK

2

2
1

Štafeta

Olymp

1

1

Tábor

3

1

Více než 8xtýdně
(n=1)

1

1

Na MČR startují ve štafetách nejlepší české sprinterky které závodí v extralize (tzn.
účast zahraničních sprinterek na MČR je vyloučena) . A právě výkonnost těchto nejlepších
českých

sprinterek odpovídá

zátěži

tréninkových dávek v týdenním tréninkovém

mikrocyklu. Nejčastější odpovědí v rámci šetření bylo, že trénují Sx -
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6xtýdně.

B) Speciální charakteristiky týkající se štafety
a) Věnování se tréninku štafety na klubové úrovni - četnost (n)

odpovědí

Graf ll
Věnovánf se

tréninku štafety na klubové úrovni

0%

o

pravidelně

El nepravidelně

60%

o vůbec

Graf12
V ěnovánr se

tréninku štafety na klubové úrovnidružstva

n
D Vůbec

4

1'!1 Nepravidelně

D

Kladno

Azell

USK

Olyrnp

Z 60 % se štafetě věnují atletické odch1y

Tábor

nepravidelně

dotázaných. Jde o tyto družstva AC Tepo Kladno a Sokol
sestavením štafet z různých atletických specializací. Z

Pravidelně

a

vůbec

se jí nevěnuje 40 %

Plzeň- Petřín.

těchto

Je to dáno

dvou družstev je pouze jedna

sprinterka. Ostatní oddíly trénují štafetovou předávku nepravidelně, kde se nacházejí
alespoň dvě

sprinterky z jedné tréninkové skupiny.

V rámci této otázky bylo na úrovni MČR dosaženo ještě méně lichotivých odpovědí
z pohledu snahy oddílů vytvořit sehrané štafety a dosáhnout tak mezinárodního úspěchu.
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b) Složení štafet podle specializací - četnost (n)

odpovědí

Graf13
Složení štafet podle specializaci
[i]

10%

A:>uze ze sprinterek

10%

t:t Většinou ze sprinterek

o Korrbinacl sprinterek a
skokanek

o Korrbinacl sprinterek a
vícebojařek

lil Dle toho jak se sejderm

Graf14
Slo!eni !lafet podle speciallzaci-dru!stva
n
~

Dle toho jak se sejderm

o sprinterky a skokanky

o Sprinterky a vícebojařky
t:1 Většinou sprinterky

o Pouze sprinterky
Kladno

Azeň

USK

Olyrrp

Tábor

Složení štafet bylo různorodé, nejvíce odpovědí získala možnost, že štafety jsou
složeny většinou sprinterky, jde o 50% všech dotázaných. Z 20% byla odpovědí
kombinace sprinterek a skokanek.

Stejně jako

tomu bylo v rámci extraligové soutěže

družstev.
Nedostatek čistokrevných sprinterek nahrazují atletická družstva různými
atletickými specializacemi, ale je zřejmé, že jsou štafety doplňovány atletickými
disciplínami, kde je rychlost jedním z nejdůležitějších prvků.

49

c)

Způsob

štafetové předávky ve výpovědi členek jednotlivých štafet- četnost (n)

odpovědí

Grafl5
Způsob

štafetové předévky ve výpovědi členek jednotlvých
štafet

c Spodní oblouk
El Horní oblouk

Graf16
Z působ

štafetové předávky ve výpovědi členek
jednotlivých štafet-družstva

n

m Horní oblouk
c Spodní oblouk

Kladno

Plzeň

USK Olyrrp Tábor

V otázce jakým způsobem je prováděna štafetová předávka odpovědělo , že horním
obloukem předává 60 % sprinterek. Šlo o následující oddíly: USK Praha, PSK Olymp
Praha a TJ VS Tábor. Zbylé štafety odpověděly, že předávají ze 40% spodním obloukem a
to AC Tepo Kladno a Sokol Plzeň-Petřín.
AC Tepo Kladno a Sokol Plzeň- Petřín pravděpodobně netrénují štafetovou
předávku vůbec,

proto zvolili předávku spodním obloukem. USK Praha, PSK Olymp Praha

a TJ VS Tábor předával horním obloukem, zde se můžeme domnívat, že došlo
nějakému

tréninku štafetové předávky.
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alespoň

k

d) Semámení se se zásadami a pravidly štafetového běhu na 4x100 m v rámci
taktické přípravy - četnost (n) odpovědí

Graf17
Seznámení se se zásadami a pravidly štafetového
běhu na 4~e100 m v rámci taktické přfpravy

IJ Ano v tréninku

EJ Ano na soutstředění
IJ Ano před závodem
IJNe

a Nedokážu posoudit

Graf18
Seznámení se se zásadami a pravidly štafetového běhu na
4x100 m v rámci taktické přípravy -družstva

n
1J

4

3

2

2

Kladno

Azeň

NE

IJ Af\0-před závodem

USK

OlyiTp

c Af\0-na soustředění
IJ Al\0-v tréninku

Tábor

Se zásadami a pravidly se atletky účastnící se MČR nejčastěji seznámily na
tréninku, a to ze 60 %. Jde hlavně o štafetu USK Praha, kde na danou otázku
všechny čtyři

členky.

štafetového běhu dvě

Na soustředění se ve 25%
členky

označily hlavně sportovkyně

AC Tepo Kladno.

odpovědí věnuji
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zásadám a pravidlům

Odpověd'ANO - před

z atletické specializace víceboje.

odpověděly

závodem a NE

e) Ochota startovat ve štafetě na 4x100 mna úkor vlastm'ho individuálm'ho úspěchu
ve vlastní individuální disciplíně- četnost (n) odpovědí
Graf19
Ochota startovat ve ětafetě na 4x100 m na úkor vlastního
Individuálního úspěchu ve vlastní individuální disciplíně

o Referuji přípravu na
individuální disc"línu
El Dala bych přednost přípravě

55%

ve štafetě před vlastním
individuálním úspěchem

o NevÍ'Tl, nedokážu posoudit

Graf20
Ochota startovat ve štafetě na 4x1 00 m na úkor
vlastního individuálnrho úspěchu ve vlastní individuální
disciplíně- družstva
n

3

o Nevfm

mštafetová příprava
3

3

[] Individuální příprava

2

Kladno

Plzeň

V rámci ochoty startovat ve
upřednostňuje

USK

Olymp

štafetě

Tábor

na 4x100 m

odpovědělo

55% dotázaných, že

vlastní přípravu, a to hlavně v oddl1ech AC Tepo Kladno a PSK Olymp

Praha, kde takto odpověděly 3 členky. Je to dáno především tím, že za AC Tepo Kladno se
štafety účastnily především atletky, které nejsou specializované sprinterky a musí se
soustředit převážně

Stejně

na vlastní náročnou disciplínu.

tak v rámci PSK Olymp je u atletek evidovaných ve

středisku

požadována

vysoká úroveň výkonu v rámci jejich individuální disciplíny, a tak tyto atletky nejsou
ochotny věnovat čas přípravě na štafetu.
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Odpověď,

že svoje preference nedokáže posoudit uvedlo 35 % z toho 3 z TJ VS

Tábor. Myslím si, že jejich nerozhodnost je zapříčiněna nízkým věkem, protože tyto
atletky byly ve věkové

skupině

přednost štafetě odpovědělo

do 19let. Radikálnější odpověď, že by atletky daly

pouze 10 % dotázaných.
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Tabulka 18 - Anketní šetření 2 - Souhrn
Stafeta
Kladno

Otázkač
Vůbec

Otázkač . 7

6

100%

Většinou

ze sprinterek 50%,

dle toho jak se sejdeme 50%

Otázka č 8

Otázka č . 9

Otázka č . lO

Spodní oblouk

Ano-trénink 25 %,

Preferuji vlastní disciplínu 75 %,

100%

soustředění

25 %, před

nevím25%
i

závodem25%

Plzeň

Nepravidelně

25%,
vůbec

USK

75%,

Olymp

vícebojařek

Většinou

100%

Spodní oblouk
100%

25 %

ze sprinterek 25 %,

kombinací sprinterek a

25%

Nepravidelně

ze sprinterek 75 %,

kombinace sprinterek a

75%

Nepravidelně

Vůbec

Většinou

Horní oblouk

Ano- trénink 50 %,
soustředění

25 %, před

Preferuji vlastní disciplínu 50 %,
dala bych přednost štafetě25 %,

závodem 25%

nevím25%

Ano-trénink 100%

Preferuji vlastní disciplínu 50 %,

100%

nevím 50%

skokanek 75%
Pouze sprinterky 50%,
většinou

ze sprinterek 50 %

Horní oblouk
100%

Ano-trénink 50 %,
soustředění

25 %,

Preferuji vlastní disciplínu 75 %,
dala bych přednost 25 %

Ne25%

Tábor

Nepravidelně

100%

Většinou

ze sprinterek 50%,

kombinací sprinterek a

Horní oblouk
100%

skokanek 25 %, kombinací
sprinterek a vícebojařek 25 %
-

--
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Ano-trénink 75 %,
soustředění 25

%

Preferuji vlastní disciplínu 25 %,
nevím 75%

5 Diskuse
Na základě pedagogického hodnocení jsem se pokusil nashromáždit poznatky o
úrovni techniky štafetové předávky u extraligových družstev žen.
Zabýval jsem se posuzováním úrovně štafetové předávky podle Dostála (1985),
Vonsteina (1988) a Obersteho s Wiemyerem (1991). Vonstein (1988) tvrdí, že
peďektizací

štafetové předávky je možné vyrovnat rychlostní nedostatky oproti

štafetám s individuálně rychlejšími sprinterkami. S jeho názorem se ztotožňuji a myslím si,
že by to

mělo

být zásadním cílem pro sprinterky s průměrnou výkonností, mezi které se

řadí většina českých

sprinterek.

Oberste s Wiemeyerem (1991) se zabývají problematikou výběhové pozice
přebírající
výběh

atletky před samotnou štafetovou předávkou. Podle autorů je nejvýhodnější

z polovysokého startu, který umožňuje lepší sledování výběhové značky a není tolik

náročný

na výdej energie. Souhlasím s autory, i když podle mého výzkumu se nejčastěji

objevoval výběh z polovysokého startu, na kterém lze vidět řadu nedostatků.
běžkyně

nezareaguje a nevyběhne s takovou přesností a dynamikou jako při

Přebírající
tříoporovém

polonízkém startu. Tento výběh upřednostňovaly sprinterky PSK Olympu Praha.
Dostál (1985) uvádí jako nejlepší způsob

předání kolíku předávkou

spodním

obloukem. S tímto názorem souhlasím, protože současně drží štafetový kolík dvě
sprinterky s dlaněmi u sebe, ale bez územního zisku, což se potvrdilo při vyhodnocování,
kdy byla nejčastější předávka spodním obloukem. Nejvíce se dá získat štafetovou
předávkou

horním obloukem či "push " technikou, ale z nepravidelné přípravy se

neobjevovaly.
Odpovědi

na výzkumné otázky, které jsem si stanovil, jsou následující. Po

provedení anketního

šetření

předávkou je předávka

a videoanylýzy jsem zjistil, že nejpoužívanější štafetovou

spodním obloukem, což je zapříčiněno netrénovaností. Sprinterky

se obvykle setkají se štafetovým kolíkem až při samotném závodě. Tato štafetová předávka
je "nejjistější'', protože v jeden okamžik se kolíku dotýkají ruce obou atletek těsně u sebe a
je omezena možnost ztráty štafetového koh1ru.
Všechna pozornost atletických oddílů, tréninkových skupin a jednotlivkyň je
soustředěna
seběhávání

na individuální úspěch ve vlastní atletické disciplíně, a proto není čas na

štafety. Dalším důvodem je špatná komunikace mezi trenéry, která začíná
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v oddi1ech a pokračuje až po reprezentační úroveň. Každá atletka může mít jiného trenéra
či může

pocházet z jiné

části

republiky.

Neopomněl jsem porovnat

dosažené výsledky s diplomovou prací Pavla Rady

(2005), který popisuje štafetovou předávkou na 4x100 m v kategorii

mužů.

Srovnání mezi

muži a ženami je následující. Muži chtějí spolupracovat alespoň na reprezentační úrovni,
kde se pokoušejí splnit limit na mezinárodní soutěži, u žen se toto říci nedá. Další rozdíl je
ve štafetové předávce, kdy muži předávají většinou horním obloukem a využívají i tzn.
štafetovou předávku ,.push" technikou, ženy předávají většinou spodním obloukem.
Extraliga družstev a MČR je na průměrné úrovni, složení štafet je totožné, v obou
soutěžích

startují české sprinterky, i když extraligová družstva mohou využívat i zahraniční

sprinterky. V letošním ročníku se však neobjevily.
Bylo by zajímavé porovnat výkon

zahraniční

sprinterky, která je na velmi dobré

úrovni, ale bez seběhání štafetové předávky s českou sprinterkou, která je nejlepší
sprinterkou v ČR.
Na MČRjsme mohli ve štafetě vidět průměrné výkony se štafetovými předávkami,
které byly deskriptivně rozebrány výše.

Zúčastněné

štafety si předávaly "na jistotu" buď

spodním obloukem či horním obloukem poníž. Zvýšení úrovně by pomohlo
v tréninku nejen na rychlost ale i na štafetovou předávku.
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soustředit

se

6

Závěry

Illavním cílem této diplomové práce bylo shrnout a zanalyzovat štafetovou
předávku

na 4x100 m ženy, což se podařilo.

Na základě literatury jsem provedl stanovení pracovních postupů, které jsem splnil
a o kterých píši výše. Dále jsem vytvořil anketu, kterou jsem předložil účastnicím
sprinterské štafety ve druhém kole extraligy družstev na Julisce a MČR v Táboře. Chtěl
jsem zachytit případné rozdíly v obsazení štafet.
Diplomová práce byla zaměřena na sledování techniky štafetové předávky na
4x100 m ženy.

Závěry

lze shrnout do následujících bodů:

1. Štafetová družstva zůstávala ve stejných složeních či s menšími obměnami,
které byly zaviněny zdravotním stavem sprinterek.

2.

Nejviditelnějšími

chybami byla pokrčená paže při štafetové předávce a

neustálé sbíhání se, které může být zapříčiněno obavou z porušení pravidel.
3. Štafetová předávka se nedaří pokaždé na první pokus, což je zapříčiněno
neseběhaností,

samotná předávka trvá velmi dlouho.

4. Dalším nedostatkem, vyskytujícím se pravidelně ve všech hodnoceních při
štafetové předávce je pomalé vyběhnutí předávající před samotnou
štafetovou předávkou. Toto pomalé vyběhnutí může být důsledkem
předčasného vyběhnutí
předáním

sprinterky a tím může způsobovat problémy s

štafetového koh'ku.

5. Zásadním problémem, který

ovlivňuje

výkon ve

štafetě,

je zařazení

sprinterek do různých tréninkových skupin. Výjimkou je PSK Olymp Praha,
kdy jsou všechny

čtyři členky

z jedné tréninkové skupiny.

6. Sprinterky nijak neřeší důležitost štafetové předávky a ani do budoucna řešit
nechtějí. Příprava

štafetové předávky v oddl1e je nepravidelná až žádná.
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7. Atletické specializace ve štafetách jsou různé, a proto štafety nedosahují
kvality štafetových předávek, ale ani časů , které by měly být na úrovni
českých

8.

klubových rekordů.

Nejčastější

štafetovou předávkou, kterou si štafetové týmy předávají

štafetový kolík, je spodní oblouk. U PSK Olympu Praha jsme mohli zachytit
na všech třech sledovaných závodech předávku horním obloukem, ale i
dvojice v týmech se pokoušely též o horní předávku. Horní předávka byla
prováděna

poníž. O "push" technice nemají sprinterky dostatečné informace.

9. S pravidly a se zásadami byly seznámeny všechny dotazované až na dvě, a to
při

první anketě běžkyně z Hvězda SKP Pardubice a při druhé z PSK

Olympu Praha. S pravidly se na tréninku
sprinterky, které

občas

nejčastěji

seznamovaly hlavně

štafetu trénují. Ostatní atletky z jiných atletických

disciplín se vše dozvěděly až před závodem či na soustředění.

10. Atletky se soustředí na úspěch ve vlastní disciplíně. Preferování štafety před
vlastní disciplínou by daly přednost čtyři dotazované.
Podle mého názoru by při troše snahy o vytvoření pravidelných tréninků naše
štafeta mohla pomýšlet o limit na ME.

l l . Musím říci, že trénink štafet v klubech zcela schází. V

některých

oddílech

probíhá jen před významnou akcí typu MČR, v jiných několikrát ročně, v
některých

dokonce vůbec. N a reprezentační úrovni je to v podstatě stejné.

Nominace na mezinárodní akce tvoří podle tabulek čtyři nejrychlejší
sprinterky, které spolu nemusely nikdy běžet, a proto je výsledek vždy
značně

nejistý.

12. Pouze sprinterky nasazovala jen štafeta PSK Olympu Praha, ale při druhém
kole extraligy se zranila čtvrtá členka, která tak nemohla nastoupit do

třetího

kola a do závodu na MČR.

13. U přebírajících převažovala výběhová pozice z polovysokého startu.
pouze PSK Olymp Praha využíval pozice z polonízkého startu.
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Opět

V září 2007 jsem provedl kontrolní videoanalýzu na finále MČR družstev
dorostenek na Kladně. Došel jsem k

závěru,

že nejpoužívanější štafetovou předávkou je

předávka spodním obloukem. Úroveň štafetové předávky byla velmi nízká, protože se

sprinterky sbíhaly, ohlížely,

předávaly

si na druhý pokus, brzy či naopak pozdě vybíhaly.
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UNIVERZITAKARLOVA VPRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Josef Nepomucký, student 4. ročm1ru TVS - trenérství, specializace atletika
Nestandardizovaný anonymní dotazník pro potřeby diplomové práce
Vhodnou odpověd' zakřížkujte do políčka D
Pohlaví:
muž D
žena D
Věk: 19let a méně D 20- 22let D 23- 25let D 26- 281et D 29- 31let D 32let a více D

Atletický klub: ...................................................................................
Datum: ................................................................................

mavní atletická disciplína:
100 a 200m D 400m D 100/110 mpř. D 400mpř. D dálka O výška D trojskok D
vrhačské disciplíny D víceboj D
přípravka D

Od jaké kategorie se věmyete sprinterským disciplínám?
mladší žactvo D starší žactvo D dorost D juniorstvo D

dospělí D

Od jaké kategorie se věnujete štafetovým běhům?
mladší žactvo D starší žactvo D dorost D juniorstvo D

dospělí D

přípravka D

V průběhu týdenního tréninkového mikrocyklu trénuji:
4x týdně D 5 x týdně D 6x týdně D 7x týdně D 8x týdně D vícekrát než 8x týdně D
Tréninku štafetové předávky se ve Vašem klubu věnujete:
a) pravidelněD lx v týdnuD 2x v týdnuD 3x v týdnuD 4x v týdnuD v týdnu 5x a
víceD
b) nepravidelně D
c) vůbec D
Váš extraligový štafetový tým na 4x100 mje složený:
pouze ze sprinterůD většinou ze sprinterůD kombinací sprinterů a skokanůD
kombinací sprinterů a vrhačůD
kombinací sprinterů a vícebojařůD
kombinací všech možných specializací D dle toho jak se sejdeme D
Jakou techniku (druh) štafetové předávky v průběhu závodu používáte?
spodním obloukem D vrchním obloukem D push technikou D nevím D
Byl(a) jste v rámci taktické přípravy seznámen(a) se zásadami a pravidly štafetového
běhu na 4 x 100 m?
a) ano D v tréninku D na soustředění D před závodem D samostudiem D
b)neD
c) nedokážu posoudit D
Byl(a) byste ochoten(ochotna) se podřídit v rámci ročmno tréninkového cyklu
na štafetu 4x00 m na úkor vlastmno individuálmno úspěchu na 100 m nebo
v jiné disciplíně?
preferuji přípravu na individuální disciplínuD
dal bych přednost přípravě ve štafetě před vlastním individuálním úspěchem D
nevím, nedokážu posoudit D
Děkuji za vyplnění dotazníku a přeji hodně štěstí v atletické kariéře.

přípravě
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