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Abstrakt 

ROZBOR A POROVNÁNÍ TRÉNINKU DISKAŘKY V LETECH 2001 A 2007 

Cíle práce: Posouzení a porovnání vlivu tréninkového zatížení na rozvoj výkonnosti Kamily 

Hlaváčové v hodu diskem ve dvou RTC. 

Metodika: V práci je použita metoda autoanalýzy dvou ročních tréninkových cyklů v etapě 

vrcholové přípravy. 

Veškeré analyzované údaje o objemu zatížení jsou získány z tréninkových deníků, které si 

závodnice po dobu sledovaných sezón vedla. 

Výsledky: V prvním RTC byl zaznamenán dvakrát až třikrát větší objem STU. Neprojevil se 

ale bohužel ve výkonnosti. V druhém sledovaném RTC byl objem tréninku minimální a 

výkonnost větší o 7,5 %. Dá se to vysvětlit psychickou a technickou vyzrálostí, kdy závodnice 

uměla minimální kondiční parametry optimálně využít pro daný výkon. 

Klíčová slova: atletika, trénink, hod diskem, dynamika výkonnosti, sportovní výkon, analýza. 
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Abstract 

TRAINING ANAL YSIS OF A DISCUS THROW IN THE YEARS 2001 AND 2007 

Thesis objectives: Examination ofinfluence oftraining load for personal development of 

efficiency ofKamila Hlaváčová in discus throw. 

Method: Method of autoanalysis oftwo one- year training cycle in the period ofprofessional 

training. 

All analysed data about load capacity are taken from daily training - diary of the discus 

thrower. 

Results: The special training feature load was two time larger during the first one-year 

training cycle and, unfortunately, it was not apparent in the peďormance. The training load 

was minimal in the second one-year training cycle but the performance was 7.5 percent 

higher. These differences can be explained by psychological and technical maturity. 

Keywords: athletics, training, discus throw, dynamic performance, sports peďormance, 

analysis. 
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1 ÚVOD 

Tělesná aktivita je v dnešní společnosti stále více potřebná činnost vzhledem k našemu 

stále se zrychlujícímu stylu života, sedavému způsobu zaměstnání a nedostatku volného času. 

Tělesný pohyb slouží k relaxaci, zvyšuje tělesnou kondici, upevňuje zdraví a může člověka 

rozvíjet a obohacovat i duševně. Už v antickém Řecku, kde se konaly pnní olympijské hry 

v r. 776 př. n.l., hrála tělesná i duševní kultura ve spojení, tzv. Kalokagathie, velmi důležitou 

úlohu v tehdejší společnosti. Hlavní postavení tu měla i královna sportu- atletika, která patří 

mezi první provozované sporty, což dokazuje i nejznámější dochovaná socha z této doby, 

Myrónův Discobolos. Slavná socha, pocházející z roku 40 př. n. 1., představuje sportovce, 

který se připravuje k hodu diskem. 

V dnešní atletice je světový trend poněkud odlišný od počátečního pojetí sportovních 

aktivit. Z původního bavení se atletikou je neustálé bádání, jak překonat lidské možnosti, 

vytvořit nový světový rekord a špičkoví sportovci mají atletiku jako zaměstnání na plný 

úvazek. Vzděláváme atletické trenéry, kteří mají naprogramováno, že vychovat Mistra světa 

je to, co se od nich očekává. Hodně se to ale vzdaluje myšlence, že veškerý sport se dá 

provozovat i na rekreační a výkonnostní úrovni. Proto se atletika tolik vzdálila normální 

populaci a šanci na čas strávený s dobrými trenéry mají jen mladí lidé s dobrými předpoklady 

pro nějakou z širokého spektra atletických disciplín. V současné si hodně atletická veřejnost 

slibuje od znovuzavedení výkonnostních tříd, které ukazují lidem i jiné hodnoty než je mistr 

světa. 

Atletika se provozuje v několika formách. Masová, výkonnostní a vrcholová. Při masové 

atletice je hlavní záměr na disciplíny s co největším počtem zúčastněných, týká se zejména 

mládežnických kategorií. Atletice ve výkonnostní formě se věnuje většina a jen pár z nich má 

to štěstí a možnosti vstoupit do vrcholové atletiky, kde se snaží každý jednotlivec dosáhnout 

ve své disciplíně maxima. 

Neustálé zkoumání a zkvalitňování sportovní přípravy za pomoci vědeckých poznatků, 

přírodních a jiných věd, vede k dosažení co možná nejvyšší individuální úrovně sportovního 

výkonu. Na organismus závodníka jsou kladeny stále větší požadavky po dobu ročních a 

hlavně víceletých tréninkových cyklů. Proto neustálé sledování a odhalování závislostí a 

zákonitostí rozvoje speciálních schopností patří mezi důležité úlohy ve sportovní přípravě. 

Tyto poznatky se hojně uplatňují i v běžné populaci s nějakým handicapem. Například 

10 



poznatky o doplňkové výživě, korigování odchylek tělesného vývoje (ortopedické pomůcky) 

a další. 

V této práci bych Vás ráda seznámila s pro mě nejkrásnější atletickou disciplínou

hodem diskem. Budu se zabývat obsahem dvou ročních tréninkových cyklů (RTC) v období 

roků 2001 a 2007. Cílem mé práce bude analýza tréninku a porovnání těchto dvou sezón a 

jejich vliv na moji sportovní výkonnost. 

ll 



2 TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1 Historie hodu diskem 

Hod diskem jako sportovní disciplína je znám již z antické kultury. Roku 780 př. n. 1. byl 

jako jedna z disciplín pentathlonu zařazen do programu starověkých olympijských her. 

Myronova socha lliscobola, jak již bylo zmíněno v úvodu, je nejen vynikající ukázkou 

vyspělého sochařského umění, ale také důkazem vážnosti sportovního dění v té době. 

Muži vytvořili základy hodu diskem. Ženy byly ve starověkém Řecku z her vyloučeny, a 

proto později (první OH 1928) navázaly na technické provedení hodu diskem mužů. 

Pro organizátory i závodníky novodobých olympijských her v roce 1896 v Athénách byla 

Myronova socha vzorem předepsané techniky hodu a jeho pravidel. Házelo se z místa 

z obdélníkového, vyvýšeného a mírně sešikmeného podstavce. Závodníci startovali 

pravděpodobně s minimální nebo žádnou sportovní přípravou. Teprve po prvních moderních 

olympijských hrách nastává rozmach této disciplíny v Evropě i v Americe, ustalují se závodní 

pravidla a zdokonaluje se technika. A právě v oblasti techniky sehrál vynikající úlohu náš 

nejlepší diskař této doby dr. František Janda-Suk. K úspěchům, kterých dosáhl v diskařských 

soutěžích- druhé místo na OH 1900 a světový rekord v roce 1901, mu dopomohl jeho 

vynález- diskařská otočka. Na olympijských hrách v roce 1900 házel s otočkou jako jediný 

ze všech účastníků a stal se tak zakladatelem moderní techniky hodu diskem. Další vývoj 

techniky probíhal již bez převratných změn zdokonalováním jednotlivých částí hodu

prodloužením dráhy působení na disk, lepším využitím sily nohou a trupu a zvýšením 

rychlosti pohybu. Někteří závodníci se sice pokoušeli dělat dvě i více otoček, neuspěli však a 

vrátili se k tradičnímu pojetí (Vrabel, 1971). 

Mezníky ženského disku (int.joesaman.estranky.cz): 

První oficiální rekord a první olympijský start byl v roce 1923 ve Francii Yvone 

Tembourex, 27,39 metrů. Pak následovaly výkony přes 40 metrů ( 48,31 m Gisela 

Mauermayer, GER 1936), přes 50 metrů (50,50 m Nina Dumbadze, URS 1946), přes 60 

metrů (61,26 m Liesel Westerman, FRG 1967), přes 65 metrů (65,42 m Faina Melnik, URS 

1972), přes 70 metrů (70,20 m Faina Melnik, URS 1975), přes 75 (76,80 m Gabriela Reinisch, 

GDR 1998) je i současná držitelka světového rekordu. 
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Tři nejlepší diskařky všech dob: 

1. Lia Manoliu ROM- na jejích čtvrtých OH 1968 se stala nejstarší vítězkou olympiády a 

pokračovala až do roku 1972. OH 1956 - 9. místo, OH 1960- bronz, OH 1964 - bronz, OH 

1968 - zlato, OH 1972 - 9. místo. 

2. Faina Melnik URS - OH - vítězka 1972, vytvořila ll SR. 

3. Evelin Jahl GDR- ve věku pouhých dvaceti let vybojovala titul OH 1976, OH 1980- zlato 

(jako Evelin Schlaak). 

Nejlepší diskařky z Čech: 

Olga Fikotová-Connollyová - vítězka OH 1956, OH 1960 - 7. místo, OH 1964-12. místo, OH 

1968- 6. místo, OH 1972 -16. místo. První Češka přes 50 m - OR 53,69 m. 

Jiřina Němcová- první přes 55 m (55,33 m /1962) OH 1956 - 7. místo/disk, 8. místo/výška, 

OH 1960- 8. místo, OH 1964- 9.misto, ME 1954 - 5. místo, ME 1962 - 5. místo, ME 1966 -

7.misto. OR 56,30 m. 

Štěpánka Mertová - OH 1956- 8.místo, OH 1960- l l. místo, ME 1954- 4. místo, ME 1962 -

8. místo, ME 1966 - 8. místo. OR 54,17 m. 

Zdeňka Šilhavá dosáhla světového rekordu v hodu diskem výkonem 74,56 v roce 1984. 

Vladimíra Racková- MEJ 1985- 5.místo, MS 1993- 9. místo, MS 2001-11. místo, ME 2002 

- 8. místo. OR 65,50 m v roce 2001. 

Věra Cechlová-Pospíšilová MEJ 1997 - 8. místo, ME22 1999- 3. místo, MS 2001 - 7. místo, 

ME 2002 - 4. místo, MS 2003 - 5. místo, OH 2004 - 4. místo, MS 2005 - 3. místo, ME 2006 -

7. místo, OH 2008 -5. místo. OR 67,71 m v roce 2003. 

2.2 Charakteristika hodu diskem žen 

Pojetí hodu diskem žen je trochu odlišné od mužů. Hlavně z důvodu váhy disku 1 kg 

(muži mají dvojnásobek), ale i z odlišnosti ženského organismu. Ve výkonu se více odráží 

švihové pojetí, oproti silovému. Proto se trénink i technika mírně rozcházejí. Ženy dosahuji 
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své nejvyšší výkonnosti až v pozdějším věku, kolem 28 - 30 let, z důvodu velké technické 

náročnosti disciplíny (Vacula a kol., 1975). Výjimka nastala ovšem v roce 2007, kdy ruská 

závodnice vyhrála ve svých 22letech mistrovství světa. Na Olympijských hrách v roce 2008 

v Pekingu vyhrála americká závodnice také v nižším věku (25 let). 

Pohyb při hodu diskem je složitý. Dle (Vrabel, 1971) se skládá z rotačního pohybu 

kolem naklánějící se podélné osy, z horizontálního pohybu postupujícího ve směru hodu a 

z vertikálm'ho pohybu. Nejde jen o pohyb těla samého, ale i o pohyb disku a jejich vzájemnou 

souvislost. Charakteristická je pro jeho provedení otočka, s jejíž pomocí diskar"ka využívá 

rotace celého těla a zvláště pak trupu. Dále je pro hod diskem charakteristický švih házející 

paže v rameni, která po celou dobu otočky i při vlastním hodu zůstává uvolněně natažená 

v kloubu loketním a při vypuštění disku se v lokti mírně ohýbá (Vomáčka, 1974). Celková 

charakteristika rytmu se zdá být jednoduchá- stupňování rychlosti s maximem při vypuštění 

disku. V detailech je však obtížné zapojovat zrychlení jednotlivých částí ve správném 

časovém sledu tak, aby při komplikovaném pohybu disku výslednice působení sil směřovala 

do pohybu disku a nezkracovala jeho dráhu (Vrabel, 1971). Dráha disku tvoří v důsledku 

otočky a vlastm'ho odhodu pravidelnou dvojitou smyčku a její délka může být podle délky a 

uvolněnosti házející paže i podle výchozího postavení diskaře dosti rozdílná (V omáčka, 

1974). Pohybuje se v rozmezí ll- 14 metrů (Šimon, 2004). 

Dle (Kuchen, 1969) narůstání rychlosti pohybu náčiní v odhodové části od nápřahu po 

vypuštění závisí jednak na využití síly pozitivně působícího svalstva celého těla, na 

uvolněnosti negativně působícího svalstva a jednak na využití síly mechanismů pracujících 

jako soustava pružin. Můžeme rozlišit tři soustavy pružin, které se v odhodové části smršťují. 

Jsou to zdvihová pružina nohou, zajišťující jednak energetický zdvih, jednak natažení dvou 

dalších pružin, a to spirálové pružiny ovládané svalstvem trupu a nohou a prakovité pružiny 

trupu a paže. 

2.3 Struktura výkonu v hodu diskem žen a jeho faktory 

Výkon v hodu diskem žen (Choutka, Dovalil1991) je teoreticky determinován určitým 

souborem faktorů (rozumí se tím každý projev funkce, vlastnosti a schopnosti, stav, děj apod., 

které jsou podmínkou realizace výkonu), které jsou určitým způsobem uspořádány, jsou 

k sobě v určitých vzájemných vztazích a ve svém souhrnu se projevují v úrovni výkonu. 
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Struktura VÝkonu v hodu diskem žen: 

(Šimon, 1997) dělíme do faktorů kondičních, technických, taktických, somatických a 

osobnostních. 

(Skoumal a kol., 1980) je ovlivněna těmito faktory: 

technika (tzv. pohybová struktura hodu), 

morfologie- konstituce těla diskarK:y, 

psychické předpoklady a jejich měnitelnost, 

schopnost yyužít vzdušných proudů na efektivní let disku (diskarK:a nemůže 

ovlivnit směr a velikost působení vzdušných proudů, ale může jich využít), 

schopnost osvojit si racionální techniku s plným uplatněním individuálních 

zvláštností. 

Souběžnými faktory, které působí na změnu uvedených činitelů, jsou materiální podmínky 

tréninku, soutěží a života diskarK:y, výživa, sociální podmínky a celá skupina pedagogických 

faktorů. 

Při požadovaném dosažení vrcholné výkonnosti musí být všechny faktory na vysoké 

úrovni, ale pro výkon dosahující nižší výkonnostní třídy to není podmínkou. 

Od roku 2006 byly u nás opět zavedeny výkonnostní třídy viz úvod (Metodická komise, 

Ivan Trka~2006): 

3.třída 28, Srn 

2.třída 34. Srn 

1. třída 40m 

Národní tř. 48m 

Mistrovská tř. 53 m 

Mezinárodní tř. 61. 5 m 

2.3.1 Oblast somatických faktorů diskařky 

Hod diskem může provozovat každý, komu se tato disciplína líbí a aniž by si stanovil 

dosáhnutí výkonů světové úrovně. To znamená i dívky, které potřebnými tělesnými parametry 

nedisponují. 
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Diskařkám, které si stanoví vyšší cíle, by nedostatečné tělesné faktory mohly jejich 

výsledný výkon negativně ovlivnit. 

Zcela lapidárně to vyjádřil už {Tanner, 1964): "Nedostatek v tělesné stavbě může 

téměř znemožnit sportovci dosáhnou úspěchu". 

Krajní typy somatotypů jsou určovány jako endomorf, mezomoď a ektomoď. 

V každém jedinci je zastoupena různou měrou složka endomorfní (stupeň tloušťky, množství 

podkožního tuku), složka mezomorfní (stupeň rozvoje svalstva a kostry) a složka ektomorfuí 

(stupeň štíhlosti, křehkosti, relativní délky dolních končetin) (Štěpnička, 1979). Somatotypy 

endomorfuě mezomorfuí inklinují logicky k vrhačským disciplínám (Pavlík, 2007). 

Diskar"ky jsou většinou mezomorfuě-endomorfuí. Dobře se jim tvoří svalová hmota, 

tuková tkáň jim do určité míry nevadí (dokud neztratí svoji pohyblivost), potřebují i tělesnou 

hmotu- zákon akce a reakce, mají široká ramena a jsou vysoké většinou více než 170 cm 

(vítězka OH 2008, 193 cm). 

(Chytráčková, 1979) například určuje somatotyp podle Heathové a Cartera. Jedná se 

o modifikovanou metodu SHELDONA. Somatotyp se určuje na základě měření tělesné 

hmotnosti, podkožního tuku, měřením tloušťky kožních řas (nad tricepsem, pod lopatkou, nad 

spinou a na lýtku), kostních rozměrů (vzdálenost epikondylů na distálním konci humeru a 

lemuru), obvodů paže a lýtka. 

Moďologickým základem pro explozivní pohyby diskařek jsou rychlá svalová vlákna 

typu FG {ll. B). Jsou to rychlá glykolitická vlákna, která umožňují maximálně rychlý stah a 

maximální projev síly. Jejich odolnost vůči únavě je ale nízká. Například oproti vrhu koulí 

nemusí diskar"ky mít těchto vláken tolik, protože jejich výkon je veden po delší dráze a 

vzhledem ke specifice disciplíny disk urychlují v delším časovém intervalu. 

Z moďologického hlediska by měly mít nadprůměrnou tělesnou výšku a váhu. (Šimon, 

2004) také jmenuje jako pozitivní tělesný faktor vyšší tělesnou váhu. Vysvětlení je 

jednoduché: systém diskar"ka- disk získává hybnost otočkou a nárůst kinetické energie, 

kterou vrhačka převede v odhodové fázi do náčiní, narůstá s rychlostí pohybu úměrnou 

hmotnosti celého systému. S pomocí genetiky se určuje pravděpodobnost tělesné výšky podle 

vzorečku (Šelingerová, 2008). A-koeficient+ Bl-koeficient x (aktuální výška)+ B2-

koeficient x (výška otce+ výška matky) I 2. Koeficienty jsou dostupné v literatuře. Dalším 

důležitým faktorem je velké rozpětí paží (Skoumal, 1980). 
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Výškové předpoklady: (dnes už může být jinak - údaje starší 20 let) 

15letdívky- 168, chlapci - 175 cm 

16 let dívky - 172, chlapci - 178 cm 

17 let dívky - 175, chlapci - 182 cm 

2.3.2 Oblast osobnostních a psychických faktorů diskařky 

Jako v každé oblasti, které se kdy člověk věnoval, existují osobnosti, které jsou určitým 

způsobem výjimečné. Ve sportu se toto pravidlo jedině potvrzuje. Sportovec, který má 

nejlepší tělesné, kondiční a další předpoklady (které by měly podle teorie určovat olympijské 

vítěze a světové rekordmany), dokáže psychicky silný jedinec překonat (David a Goliáš). 

Vždy vyhrává atlet, který svůj potenciál dokáže v pravý okamžik "prodat" a to dokáže jen 

psychicky velmi vyrovnaný jedinec, který bude ve své schopnosti věřit. A proto je tato 

disciplína velmi krásná, protože "nikdy'' dopředu neznáme vítěze. Psychika je u této 

disciplíny jeden z nejdůležitějších faktorů výkonu. 

(Sýkora a kol., 1996) považuje za nejkomplexnější psychickou vlastnost atleta jeho 

psychickou odolnost, která pomáhá překonávat sebe samého i při nepříznivých podmínkách. 

Je to schopnost sportovce integrovat do průběhu soutěže celý svůj potenciál trénovanosti, 

odolat všem podnětům, všestranně se přizpůsobit podmínkám soutěže, s tendencí ještě zvýšit 

kvalitu výkonu. 

Soutěžní podmínky vyžadují od diskařky mobilizovat svoje síly a regulovat je tak, aby 

v otočce (2 s) realizovala svoje schopnosti na hranici fyziologických možností. 

Velmi důležité je, aby vznikla harmonie mezi volním úsilím a reálnou možností splnění 

cílů. Nepřiměřeně velké nasazení volm'ho úsilí může negativně ovlivnit její výsledný výkon. 

Základními vlastnostmi diskar"ky by měla být cílevědomost, houževnatost, zdravá 

agresivita a schopnost koncentrace (Šimon, 2004). 

Blíže vysvětluje (Skoumal a kol., 1980), že z psychických vlastností je charakteristická 

pro hod diskem žen houževnatost při překonávání nezdarů a chyb v technice, cílevědomost 

v dlouhodobé přípravě, schopnost sebekontroly v konání, v pohybové činnosti a při regulaci 

psychického stavu, schopnost mobilizovat volní úsilí na rytmickou, ale přitom razantně 
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vystupňovanou činnost a mít takovou intelektuální úroveň, která umožňuje pochopit 

zákonitost a souvislost struktury výkonů a tréninkového procesu. 

Výchovný systém vyplývá z nároků na osvojení si racionální techniky, z nároků na 

systematický trénink a z nároků na soutěžení. Uspokojování nároků zpětně formuj e osobnost 

diskar"ky. 

2.3.3 Oblast faktorů taktiky 

Taktika závodnice v soutěži je velmi propojená s psychickým stavem závodnice. Pokud si 

je schopná věřit a její připravenost je pro daný závod vynikající, může si dovolit volit taktiku 

ke kladnému či zápornému překvapení soupeřů. Když se závodnici povede souper"ky 

jakýmkoli způsobem přimět, aby přemýšleli o ní, nevěnují tolik pozornosti sobě. To je 

hlavním cílem taktiky diskařky. 

Taktická příprava by měla směřovat k rozvoji tvořivého myšlení závodníka, k osvojení a 

prohloubení vědomostí (zúročené zkušeností z tréninku a znalosti pravidel), taktických variant 

jednání a chování a specifických schopností nutných k optimálnímu řešení sportovního 

výkonu. Závodnice by měla zvládnout různé soutěžní situace, např. špatné podmínky na 

rozcvičení, optimální zvládnutí soutěže s větším počtem startů, posun časového programu, 

změny povětrnostních podmínek. 

Je nutné umět řešit závodní situace různými způsoby, to většinou vyžaduje vysokou 

kondiční, technickou a psychologickou připravenost. 

Podle (Šimona, 2004) má být taktice věnována zvláštní pozornost v zaměřovacím tréninku 

na závod a ve specifickém způsobu rozcvičení před závodem. Do této oblasti faktorů spadají 

schopnosti diskar"ky přizpůsobit se změnám podmínek soutěže a jejímu průběhu. Například 

schopnost přizpůsobit techniku odhodu náčiní vzhledem k povětrnostním podmínkám závodu. 

S tím souvisí i správná volba náčiní s nejlepšími aerodynamickými vlastnostmi pro dosažení 

maximálního výkonu. 

2.3.4 Oblast faktorů kondice 

Diskařka, která si stanoví výkonnostní cíl, má za úkol nejdříve rozvinout všechny 

k výkonu potřebné pohybové schopnosti na určitou úroveň. Poté může rozvíjet svoji 

pohybovou schopnost, která je její předností. Na ní může postavit svůj výkon v hodu diskem. 

18 



Dává jí také předpoklady pro individuální pojetí diskařské techniky. Například silové, rychlé 

nebo pojetí s velikým rozsahem. 

Výkon v hodu diskem žen závisí na rozvoji pohybových schopností specifických pro tuto 

disciplinu. Těmito pohybovými schopnostmi jsou: síla, rychlost, vytrvalost, obratnost a 

pohyblivost (Choutka, Dovalil, 1991). 

Také (Jonath, Krempel, Haag, Muller, 1995) se vyjadřují k důležitým kondičním 

oblastem: síla (výbušná - odhodová, rychlá, maximální), koordinace (lehká a rytmická, smysl 

pro orientaci v prostoru) a rychlost (rychlost reakce, speciální rychlost pohybu při provádění 

hodu). Za jednu z nejdůležitějších je kladena síla trupu. 

Jednotlivé pohybové schopnosti nejsou přesně ohraničeny a nevyskytují se samostatně bez 

ostatních. Vždy jsou vzájemně propojeny a jsou na sobě závislé(Dovali~ (2002). 

(šimon,(2004), kvalita technických dovedností závisí na stavu kondičních schopností. 

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI 

Diskařka musí zvládnout otočku nejenom rychle, ale hlavně rytmicky. Nejdůležitější 

schopností je umět celou dobu pohyb postupně zrychlovat a v konci musí být nejrychlejší. 

V hodu diskem žen je rychlost nemaximálním projevem za podmínek vnějšího odporu 

(Choutka, Dovalil, 1991). 

Dle (Skoumal a kol., 1980) musí být diskar"ka rychlá v krátkodobých cyklických 

pohybech, musí umět zrychlovat rotační pohyby tak, aby nohy předbíhaly pánev, pánev 

v rotaci ramena a rameno aby předbíhalo paži s diskem. Ve struktuře vrhačské výbušnosti 

musí být konstantní vztah mezi schopností akcelerovat (urychlovat) pohyb silou. Jakmile se 

tento vztah naruší ve prospěch síly, nebo ve prospěch rychlosti, dochází k narušení racionální 

techniky. 

SILOVÉ SCHOPNOSTI 

Ženský disk váží pouze 1 kg, a proto vysoká úroveň silových schopností není 

tak důležitá, jako ostatní ukazatele kondice. Na druhou stranu není možné si bez dostatečné 

úrovně silových schopností osvojit tolik potřebnou diskařskou techniku (K.uchen, 1985). 

Diskařka musí mít silné nohy, trup a dlouhé, silné paže. Kromě toho musí mít také 

speciální sílu, kterou by mohla v závěrečné fázi hodu disk zrychlit - tzv. diskařskou 

výbušnost. 
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Výbušná síla (Skoumal a kol., 1980) je ale pro diskařky účelná jen tehdy, když koordinace 

zapojování svalových skupin odpovídá požadavkům individuální techniky hodu. 

Diskařská výbušnost je tedy speciální nejen v tom, že jde o sílu svalů, které umožňují 

zdvih, rotaci trupu a samotný závěrečný švih, ale také v tom, že předpokládá speciální 

vnitrosvalovou koordinaci činných svalů. Zapojení hybných jednotek činného svalu musí být 

postupné v takovém časovém sledu, který odpovídá akcelerovanému pohybu disku po 

obloukové dráze. 

TĚLESNÁ POHYBLIVOST 

Diskar"ka potřebuje mimořádný rozsah pohybu trupu, především při vytáčení okolo svislé 

osy (Skoumal, 1980). Proto je třeba vykonat tzv. spirálovité vytočení trupu v co největším 

rozsahu. Toto vytočení osy pánevní proti ose ramenní docílí natažení rotátorů trupu a pomůže 

v odhodové fázi urychlit disk. 

Pohyblivost v hodu diskem se projevuje schopností vykonávat pohyby ve velkém 

kloubním rozsahu (Choutka, Dovalil, 1991). 

Pozor se ale musí dát na patologickou pohyblivost nejčastěji v kloubu ramenním. Tonus 

svalů v této oblasti může být totiž vzhledem k velké uvolněnosti okolních vazů minimální. 

KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI 

Koordinace je schopnost pro nácvik diskařské otočky a účelné techniky hodu velmi 

důležitá. 

Diskar"ka musí v krátkém čase (2 s) zvládnout velký počet změn polohy těla a končetin při 

hraniční rychlosti. Musí se otáčet okolo svislé osy a těžiště posouvat přímočaře tak, aby disk 

měl na začátku závěrečné (uzlové) fáze co největší rychlost a přitom aby diskařka uměla 

zaujmout co nejúčelnější odhodové postavení. Předpokládá to tedy její dobrou orientační 

schopnost, umět zrychlovat pohyby kombinované s posunem, musí umět mobilizovat volní 

úsilí na postupné zvyšování rychlosti disku po dlouhé dráze a být výbušná v závěrečné části 

(Skoumal a kol., 1980). 

Koordinace částí těla není jediná důležitá, diskar"ka musí ovládat i postupné a účelné 

zapojování jednotlivých svalových skupin. Osvojení techniky hodu tedy předpokládá rozvoj 
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mezisvalové koordinace, využití síly a rychlosti diskaře v adekvátních podmínkách, zase 

rozvoj vnitrosvalové koordinace. 

Mezisvalová koordinace závisí na schopnosti rychle zapojit agonistické sYalové skupiny a 

vypnout (uvolnit) antagonistické svalové skupiny v průběhu výkonu. 

Vnitrosvalová koordinace závisí na schopnosti řídit intenzitu a časový sled vzruchů

nervových podnětů- v činném svalu tak, aby vždy byl zapojený jen takový počet hybných 

jednotek v činném svalu, který je potřebný na vykonání pohybu a přípravu na další pohyb. Na 

úrovni vnitrosvalové koordinace bude záviset zrychlování, plynulost a celková intenzita 

pohybu - tzv. rytmičnost pohybu. 

VYTRVALOSTNÍSCHOPNOSTI 

Diskařkynepotřebují ke svémujednorázovému výkonu v soutěži cyklickou vytrvalost. 

Mohou jí ale využít při kompenzaci jednostranného zatěžování pohybového aparátu při 

speciálním posilování a tréninkových hodech. Čím víc tedy diskařka posiluje, tím víc času 

musí věnovat rozvoji všeobecné a speciální vytrvalosti. 

Speciální vytrvalost (Skoumal a kol., 1980) je naopak žádoucí pro zvládnutí rozsahu či 

objemu tréninku a jeho složek. Speciální vytrvalost se projevuje ve schopnosti opakovat 50 -

75 pokusů v hodu diskem na tréninku bez toho, aby únava deformovala pohybovou strukturu. 

2.3.5 Oblast faktorů techniky 

Technika hodu diskem žen je velice specifická záležitost vzhledem ke všem svým 

ostatním parametrům, které výsledný výkon ovlivňují. Uzlové body techniky však musejí 

zůstat zachovány, stejně tak jako v pojetí hodu diskem mužů (jsou to v podstatě zákony 

biomechaniky). Jakou cestou se diskar"ky k uzlovým fázím dopracují, jsou právě ta specifika. 

Na vrcholných soutěžích si můžeme všimnout, že závodnice s porovnatelnými vstupními 

výkony, mají provedení techniky otočky jiné. Uzlové body se však povětšině shodují. 

Dle (Jonath, Krempel, Haag, Muller, 1995), můžeme techniku hodu diskem rozdělit do 

těchto fází: základní postavení a počáteční nášvih, točení na levé noze a skok, zaujetí co 

možná nejlepšího odhodového postavení, odhod, přeskok. 

(Skoumal a kol., 1980) popisuje racionální techniku hodu diskem z časoprostorového 

hlediska následovně: 
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pohyby na překonání setrvačnosti klidu a působení odstředivé síly na disk tak, aby 

ho mohl diskař držet ve výhodné poloze, 

zvyšování odstředivé síly v základním postavení a příprava na přeskok (otočku), 

využívání přeskoku na zvýšení obvodové rychlosti disku, 

přechod do uzlové (rozhodující) fáze hodu, 

uzlová fáze hodu, 

vypuštění disku, 

zrušení setrvačnosti a udržení těla diskaře v kruhu. 

Dalším popisem fází techniky hodu se zabýval (G. V. Vasiljev, 1956). 

Jako ve všech vrzích je i v hodu diskem cílem techniky účinně využít současné fyzické 

připravenosti k maximálnímu výkonu. I když výkon závisí na několika činitelích (výška a 

úhel vypuštění, vliv vzduchového prostředí a počáteční rychlost disku), rozhodujícím 

faktorem, který rozděluje diskaře podle výkonnosti, je prakticky počáteční rychlost letu disku 

(Vrabel, 1971). Znaky dobré techniky: stabilita, přesnost, plynulost a ekonomičnost otočky 

(Šimon, 2004). 

2.3.5.1 Důležité proměnné ve výsledné hodnotě výkonu v hodu diskem 

(Uvedené příklady jsou na výkonech u hodu diskem mužů, které jsou porovnatelné, ne-li 

stejné jako u žen.) 

Letová dráha disku lze vypočítat podle fyzikálních funkcí, na kterých odhod náčiní 

závisí. V o - rychlost vypuštění, Ho - výška odhodu, úhel vypuštění, K - síla a směr větru, 

gravitační zrychlení. Optimální úhel odhodu se mění v závislosti na směru a síle větru. Za 

bezvětří je optimální úhel odhodu 35-37°. Změny úhlu v protivětru a větru do zad 5 mls se 

mění -/+5° (Jonath, Krempel, Haag, Muller, 1995). 

Virgilius Alekna, při pokusu dlouhém 69,97 m měl úhel odhodu 35,60°. 

Robert Harting, pokus 67,63 m, úhel odhodu 37,50°. 

Potřebná rychlost odhodu při délce hodu 54 m je 22 mls a když vzroste o 2 mls může 

být výsledná vzdálenost pokusu 65 m. 

Z dalších zdrojů ale vychází trochu rozdílné hodnoty odhodových úhlů (Vodičková, 

2008): 
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Virgilius Alekna, pokus dlouhý 67,91 m, úhel odhadu 43°. 

Lars Riedel, délka pokusu 64,15 m, úhel odhadu 45°. 

Výška odhadu u šesti sledovaných diskařů na Memoriálu Ludvíka Daňka 2005 byla 

1,69 - 1,99 m. 

Rychlost odhadu se pohybovala v rozmezí 24,64 +/- 0,79 mls. 

Popis uzlových bodů techniky hodu diskem žen: 

1. Nájezd do otočky přes levou nohu. 

2. Dopad na pravou nohu a zrychlení pohybu do dvouoporového postavení. 

3. Zrychlení v dvouoporovém postavení, úhel a výška odhadu. 

1) Jestliže tento moment je proveden správně, zaručuje to velký rozsah pohybu a tím 

působení váhy těla na disk po co nejdelší dráze. 

2) Zároveň je nutné v druhé části otočky včasně zapojit pravou nohu do rotace tak, aby 

naplave spolupráci s levou nohou hlavní pružinu (rotační svaly trupu). 

3) Ta následně vyvolá maximální předpětí trupu (pružinu prakovitou), která způsobí 

konečné předpětí prsního svalu a paže, a tím maximální zrychlení disku. Výšku a úhel odhadu 

určuje zdvihová práce levé nohy (ta závisí na práci pravé nohy, která jí dodá energii do 

zdvihu). 

2.4 Soutěžní výkon v hodu diskem žen 

Jako všem vrhačským soutěžím, tak stejně i hodu diskem žen předchází kvalifikace - tři 

pokusy a většinou 12 nejlepších postupuje do širšího finále, které se koná s časovým 

odstupem minimálně osmi hodin. Po třech pokusech v širším finále se osm závodnic 

s nejlepšími výkony probojuje do užšího finále s dalšími třemi pokusy. Po druhých 

pokusech v užším finále musí rozhodčí změnit pořadí, kdy poslední závodnice startuje 

první. A vedoucí závodnice startuje poslední. To samé mají povinnost rozhodčí udělat před 

závěrečnými pokusy. Vedoucí závodnice má tak stále šanci zareagovat na zlepšení výkonů 

soupeřek. 
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3 TRENINK HODU DISKEM ZEN 

3.1 Složky sportovního tréninku v hodu diskem žen 

V diskařském tréninku žen se vyskytují v závislosti na věku a cíli přípravy jednotlivé 

složky. Ty odpovídají jednotlivým faktorům, které hod diskem žen ovlivňují. 

Tyto složky ještě lze rozdělit podle míry specifičnosti pro hod diskem na obecné a 

speciální. 

Obecné jsou všechny ty, které nám pomáhají zlepšit kondiční faktory (široké spektrum 

pohybových dovedností) a na nich závisející ostatní schopnosti závodnic, aniž by se přiblížili 

svojí strukturou k soutěžnímu výkonu. 

Speciální jsou ty, ve kterých se zapojují převážně ty svalové skupiny a nacvičují se jen 

podněty a pohyby, které při finálním provedení výkonu v hodu diskem přímo používáme. 

(Dobrý, 2008) říká, že napodobování hodů nebo pohybů s větším vnějším odporem není 

pro finální provedení hodu s diskem závodní hmotnosti podnětné. Tyto pohyby mohou být 

z vnějšku podobné, avšak z nervosvalového spojení naprosto odlišné. Mozek a svaly si uloží 

tuto informaci do paměti a aktivují si specifický vzorec. Ten je však odlišný od vzorce dané 

sportovní dovednosti. 

V hodu diskem je to podobné, technicky specifický trénink nelze nahradit v posilovně, 

nebo technickým házením s jinou vahou disku. Struktura pohybu je sice skoro 100% podobná, 

ale výsledný nervosvalový vzorec jiný. 

Z toho vyplývá, že technické házení s těžší hmotností může být zařazeno do tréninku 

jen za předpokladu, že bude rovnovážně rozvíjen pohybový vzorec při házení lehčím/těžším 

náčiním. Tzn. pokud ve stejné míře bude do tréninku zařazeno technické házení s lehčí 

hmotností. Jinak by se mohlo stát, že se pohybový vzorec hodu se závodní hmotností vážně 

naruší. 

Složky přípravy v závislosti na věku diskařek: 

Dívky 13 -14/et: 

V tomto období klademe důraz na všestranné rozvíjení VŠECH základních pohybových 

schopností. Trénink je prováděn zábavnou a kolektivní formou. 
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Jako prostředky tréninku zařadíme širokou škálu atletických, gymnastických, rytmických 

(tanečních), protahovacích, kompenzačních a posilovacích cvičení. Vše provádíme jen 

s vlastní vahou těla. Velice zásadně vyřadíme pro dívky nevhodná cvičení. 

Čím širší škála cviků bude, tím dívky budou mít širší spektrum pohybových dovedností a 

v budoucnu z nich budou moci čerpat. 

Také tato etapa je nejlepší pro položení základů techniky a rytmiky hodu diskem, ale také 

pro podání základní informace o soutěžních pravidlech a první účast na atletických závodech. 

Dívky tím vedeme k samostatnosti. 

Dívky 15 -16/et: 

Zde již zařazujeme cvičení na rozvoj rychlostních, koordinačních a v menší míře i 

silových schopností. Využíváme toho, že dívky již mají smysl pro rytmus, plynulost a 

uvolněnost a nacvičujeme s nimi jednotlivé fáze techniky hodu diskem. Musíme zde však 

stále brát v úvahu odlišnosti dívčího organismu (dospívání a s ním spojené hormonální a 

psychické změny, odlišná stavba těla, snížené těžiště, menší poměr pák). Pokládáme základy 

techniky ostatních vrhačských disciplín (koule, oštěp, kladivo), aby je dívky rády využívaly 

jako kompenzační formu technického tréninku hodu diskem. Důležité je respektování 

přípravy na budoucí povolání vzhledem ke tréninkovému zatížení. 

Dívky 17 -18/et: 

V této etapě je dokončován biologický (tělesný) vývoj a proto můžeme úměrně danému 

rozvoji zvýšit intenzitu tréninku. Stále však respektujeme zvláštnosti ženského organismu. 

Poměr speciální přípravy se navyšuje v neprospěch obecné. Zvláště pak v období závodů. 

V technice by měla již být závodnice na vyšší úrovni (fáze stabilizace a automatizace). Na 

závodech musí diskařka zvládat náročné situace samostatně a důležité je, aby uměla 

mobilizovat své síly a plně se soustředit na výkon (Skoumal, 1980). 

3.1.1 Kondiční příprava 

V teoretické části již bylo řečeno, že diskařky musí nejprve rozvinout všechny k výkonu 

potřebné schopnosti na určitou úroveň, tzn. rychlost, sílu, koordinaci, pohyblivost. 

Rozvoj rychlosti 

Rozvoj rychlosti, kterou by diskařka mohla využít v hodu, je velice specifický. 

Používáme obecně prostředky rozvoje, které jsou maximální délky trvání 5 s. 

Obecné prostředky: starty od 15 do 30 m (polohové, vysoké, nízké), 
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sprinty do 3 O m, 

rovinky a rychlé úseky do 80 m, 

běžecké odpichy s maximální frekvencí, 

gymnastické prvky a obraty v maximální rychlosti, 

pohybové hry (pozor na velké riziko zranění). 

Speciální prostředky: hody s lehčím náčiním (koulička, disk, kotouček) s jednou, 

dvěma nebo třemi otočkami, 

házení lehčím diskem na výkon. 

Rozvoj síly 

Sílu rozvíjíme cvičením s vlastní váhou, aquahity, medicinbaly, expandery, vestami, 

závažími na zápěstí, kotníky, pas, s padáky, výběhy a seběhy kopců, činkami, posilovacími 

stroji, házení těžším náčiním. 

Obecné prostředky (všechna uvedená cvičení lze provádět různě, se zátěží i bez): 

gymnastická cvičení, i na nářadí (př. žebřiny, bedna, kruhy, kůň, hrazda, bradla, 

prostná, kladina), 

kruhové tréninky, 

kopce - nahoru i dolů (pozor na přetížení kolen), 

schody, 

odrazová cvičení různě (dálka z místa, víceskoky různě, skok do výšky, skok do 

dálky, trojskok, skok o tyči), 

přeskoky překážek různě, 

plyometrické odrazy (pozor, pro ženy kontraindikace!), 

překážková dráha. 

Cviky na diskařskou výbušnost, všechna cvičení lze provádět různě: 

odhody medicinbalů, 

odhody koule vpřed a přes hlavu, 

odhody těžším náčiním (koulička, disk, kotouček, tyčka). 

Jednotlivá cvičení se mohou i proHnat (př. odrazy s odhody). 
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Cviky s činkou (všechna cvičení se dají dělat různě- př. nadhmat, podhmat, šířka 

úchopu, šířka postoje, sklon a výška lavice, jednonož, bez nebo s podložkou): 

- přemístění na prsa, od kolen, od pasu, 

- trh (od kolen, od pasu), 

- výraz činky od prsou, výraz činky za hlavou, 

- rotace ve stoji I v sedě s činkou na ramenou, 

- hluboké dřepy (nízká váha), podřepy, sedy, 

- dřepy s činkou na prsou, 

- dřepy s činkou mezi nohama, 

- mrtvý tah (ze země, mírně vysoký, vysoký), 

- poskoky a střihy, 

- trčení od prsou - široký úchop, 

- výstupy, markovy, výpady, 

- výskoky ze dřepu, podřepu, sedu, 

- výpony rovně, do stříšky, do V, jednonož, bez nebo 

s podložkou, z předklonu, 

- benč se širokým úchopem, 

- upažování a předpažování v lehu na lavici, 

- upažování a předpažování ve stoji, 

- sedy - lehy s kotoučem, 

- sedy - lehy do rotace s kotoučem nebo metronomy, 

- záda na bedně - zvedání trupu, 

- záda na bedně - zvedání nohou, 

- úklony ve stoji I v leže na bedně, 

- rotace s kotoučem v předpažení, 

- rotace v záklonu s kotouči/v předpažení, na lavici/bedně, 

- zátahy s kotoučem ve stoji/na bedně, 

- rotace s kotoučky ve stoji/na bedně, 
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- rotace s přeskokem s činkou/kotoučky. 

Posilování na strojích zařazujeme hlavně v přípravném období v kruhových trénincích 

(hodně závisí na zázemí- vybavení posilovny): 

- zakopávání, 

- předkopávání, 

- leg - press, hacken dřep, 

- trup, rotace. 

Nevýhoda na tomto cvičení je, že nemá dostatečnou posturální podporu, málo tedy 

kopíruje atletické pohyby (izolovaný pohyb). 

Rozvoj vytrvalosti 

Hlavním úkolem je zaměřit se na již zmíněnou speciální vytrvalost, aby diskar"k:a vydržela 

celý trénink. 

Prostředky rozvoje: 

více hodů v každé sérii bez větší pauzy, spojované odhody bez pauzy, 

hody na cíl s ubíráním intenzity (přesto stále stejná vzdálenost), 

hody do pásma s ovládáním vůle a úsilf, 

zaměřit se na zvětšení procenta úspěšnosti pokusů v tréninku. 

Dalším úkolem činnosti vytrvalostního charakteru je kompenzace silového tréninku a 

jednostranného posilování při odhodech. Tento trénink lze pojmout i jako relaxační a 

regenerační. 

Formy rozvoje: 

- fartlek v terénu (3 - 6 km), do 30 - 60 minut, 

- pohybová hra, 

- doplňkové sporty - plavání, bruslení, lyžování. 

(Kuchen, 1985), (V omáčka, 1980), (Skoumal a kol., 1980). 
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Rozvoj pohyblivosti 

Diskar"ka musí být pohyblivá hlavně v oblasti kyčelních kloubů, ramenních kloubů a 

v oblasti celé páteře. 

Jako dobrý prostředek pro získání pohyblivosti lze před tréninkem zařadit: 

krouživé pohyby paží, 

různé hmity pažemi na protažení svalů hlavně v oblasti hrudníku, 

vytáčení trupu v předklonu, 

poskoky s vytáčením osy ramenní proti ose pánevní, 

stoj snožný, paty u zdi .a střídavé dotýkání oběma dlaněmi zdi, 

švihy nohou čelně, skřižmo, do stran - uvolnění pletence pánevního, 

cval stranou, 

zkřižný běh stranou. 

Hlavní zásadou by mělo být postupné přidávání rozsahu pohybu. Ten nesmí být za 

žádných okolností prováděn silou, ale jen odstředivou vahou končetin. Svaly musí být 

uvolněny. Komíhání se poté využívá i v samotných nášvizích na začátku otočky, kdy pohyb 

musí být prováděn ve velkém rozsahu. 

Strečink by měl být prováděn pouze po skončení tréninku, nebo jako samostatná 

regenerační jednotka. V žádném případě neprotahujeme svaly do krajních poloh před 

technickým, rychlostním nebo posilovacím tréninkem. Neprotáhneme všechny svaly stejně, 

tím nejsou v součinnosti, ztratí svůj tonus a zvýší se riziko zranění. 

Doporučené metody strečinku: aktivní nebo pasivní postizometrická relaxace. 

Rozvoj koordinace 

Koordinaci diskar"ka rozvijí z důvodu potřeby dobré: 

rovnováhy, 

rytmické schopnosti, 

reakční schopnosti, 

orientační schopnosti, 

diferenciační schopnosti, 

kombinační schopnosti, 

schopnosti přestavby pohybu. 
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Prostředky rozvoje: gymnastika, běžecká cvičerú, rytmizace násobených otoček, obraty, 

polohové starty, překážková dráha. 

Všechny tyto schopnosti může diskar"ka využít při nácviku techniky hodu. 

Metody pro rozvoj koordinačních schopností (při běhu, skocích, přechodech překážek, 

technice hodu): 

změny rytmu a tempa, 

změny směru, 

změny pohybové struktury, 

změny vynaložení úsilí, 

obměny pohybových detailů, 

zachovárú provederú pohybu ve velké únavě. 

Mezi další prostředky pro rozvoj koordinace, hlavně prostorové orientace řadíme: 

násobené kotouly, 

válem sudů, 

přemety stranou a rondáty, 

dvojné obraty za poklusu, 

výskoky na místě s obratem o 180 - 360°, 

gymnastická průprava s prvky z krasobruslení. 

Speciální koordinace (mezisvalová i vnitrosvalová) se nejúčelněji rozvíjí jen ve struktuře 

specifických diskařských pohybů. 

3.1.2 Technická příprava 

Přípravou diskařky se celoročně pro líná nácvik techniky hodu. Ta se průběžně mírně mění 

v závislosti na zvyšujících se kondičrúch schopnostech, nebo se měrú v závislosti na míře 

únavy v tréninkovém procesu. 

Stále si ale diskar"ka hlídá klíčové pozice v průběhu otočky (Hommel, 2008). 

Klíčové pozice: 

nášvih, 

přechod do otočky aktivrúm snížením a otočením levé nohy, 
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dopad na pravou nohu a bez pauzy ihned zrychlovat pohyb směrem dopředu do levé 

nohy, 

zrychlení pohybu z levé nohy - zdvih (následek převodu dopředné energie z pravé 

nohy), 

přeskok (odraz z pravé nohy do levé). 

Nácvik důležitých technických momentů: 

Obecně lze říci, že diskařky na vyšší technické úrovni zdokonalují techniku tzv. 

analyticko-syntetickým způsobem. To znamená, že pohyb nacvičují po jednotlivých částech a 

teprve poté skládají části v celkové provedení. Mladší závodnice by se měly nejdříve učit 

techniku vcelku. 

Důležitá je plynulost, rytmičnost a ekonomika v technickém provedení otočky a tyto 

vlastnosti se diskařka právě v technickém tréninku učí a zdokonaluje. 

Prostředky pro zdokonalení techniky hodu jsou následující: 

S diskem: 

nácvik odrolování disku pomocí skrčení paže v lokti při odhodu, 

čelné hody, 

hody z místa, 

hody z " otočky, 

hody z nákroku, 

házení závodní hmotností, 

házení lehčí/těžší hmotností, 

házení za chůze, 

odhody z rozběhu, 

odhoď po chycení disku, 

odhoď z dvou otoček, 

hody s činečkou nebo tyčkou - lepší vytažení z kruhu (nácvik pro hod vedený po 

delší dráze). 

Bez disku - tzv. imitační cvičení: 

vytáčení levé nohy na místě zpět do základru'ho postavení, 

stínová práce hodu z místa, 

31 



stínová práce hodu s otočkou, 

stínová práce nášvihů, 

stínová práce hodu z nákroku a z " otočky, 

trenér drží zavřenou levou ruku a svěřenkyně točí nejprve koleny a pánví (nácvik 

zkroucení trupu). 

3.1.3 Psychologická příprava 

Psychologická příprava musí být nutně zastoupena v tréninkovém procesu. (Harting, 

2008) říká, že psychika hraje při hodu diskem až 90 % výsledného výkonu. S tím ale úplně 

nesouhlasím, neb jsem toho názoru, že fyzická příprava s psychickou přípravou navzájem 

významně korelují. V současném trendu světového disku neplatí pořekadlo "věř a víra Tvá Tě 

uzdraví". Otázky mechaniky, fyziky, biochemie, fyziologie a vedení sportovního tréninku 

jsou v maximální možné míře využity, a proto podíl psychologické přípravy je postaven na 

úroveň ostatních složek tréninku. 

Sport, jako i hod diskem, je v dnešní době plně profesionální. Diskar"ky většinou mají 

smlouvy s klubem (sponzory), za který závodí a od něj pak dostávají měsíční příspěvek. 

Zajišťuje jim sociální zázemí, podmínky a prostředky pro přípravu. Nadstandartní příspěvek 

jim zajištuje úspěšné vystoupení na různých mítincích v podobě price-money. Proto jsou 

sportovci pod ohromným tlakem. Najejich výkonu závisí další smlouva, další price-money, 

příspěvky od sponzorů apod. A to vůbec nemluvím o tlaku, který na jejich osobu klade 

sportovní veřejnost, zvlášť pak, když je diskar"ka adeptkou na přední pozice. Nezřídka se pak 

stane, že favorité zklamou. Všechny nejlepší jsou totiž obdobně fyzicky připravené, ale 

vyhrává jen ta, která je schopná svoji fyzickou i psychickou připravenost nejlépe využít 

v pravý čas. 

3.1.4 Taktická příprava 

Taktika vždy souvisí s výsledkem celoroční přípravy. Jak závodnice připravila formu na 

ten daný závod. Právě od toho, jak se před závodem cítí fyzicky, věří ve své schopnosti, a má 

znalosti o svých souper"kách. Za takových podmínek může vůči nim vymýšlet různé taktické 

varianty. Do taktické přípravy také patří kvalifikační taktika, jak co nejvíce pošetřit síly, nebo 

jak hodně se vydat, aby můj výkon stačil na postup do finále (rozcvičení v kvalifikaci, 

rozcvičení v závodě, míra nabuzení). Na každých závodech se musíme dopředu seznámit 

s počasím, zázemím stadionu (šatny, WC, rozcvičovací plochy, svolavatelna), časem 
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prezentace. Dopředu si závodnice rozmýšlí, jak dlouho a jakým stylem se bude rozcvičovat. 

Kolik absolvuje rozcvičovacích pokusů na jaké úrovni a jakým způsobem se bude v soutěži 

udržovat zahřátá. To všechno jsou velmi podstatné věci, které musí mít závodnice dopředu 

rozmyšlené, aby se v samotném závodě mohla soustředit jen na samotný průběh závodu. 

3.1.5 Regenerace 

Regenerace u diskařek, také jako u jiných sportovců je výhradně individuální záležitostí. 

Každé závodnici vyhovují jiné prostředky regenerace. 

Regenerační prostředky užívané v tréninku diskařek jsou: masáže, automasáže, 

podvodní masáže a jiné formy vodoléčby, sauny, infrasauny, kryokomory, elektroprocedury, 

akupresura a akupunktura, plavání, povolené podpůrné prostředky, výživa (na dalších těchto 

doplňcích intenzivně pracují odborníci na výživu), spánek. Kromě těchto prostředků můžeme 

také jmenovat psychologické působení vlastního civilního zázemí na sportovce. 

Doba a intenzita regenerace se zvyšuje úměrně s růstem objemu a intenzity zatěžování. 

Jedním z hlavních důvodů potřeby regenerace je omezení opotřebení pohybového aparátu 

při jednostranném zatěžování technickým tréninkem a zkrácení doby regenerace namožených 

svalů mezi jednotlivými tréninky (Choutka, Dovalil, 1991). 

3.2 Periodizace ročního tréninkového cyklu (RTC) 

Diskařka by před začátkem každé roční přípravy měla se svým trenérem na základě 

předem stanoveného makrocyklu upřesnit stanovení priorit na následující období, na jaký 

rozvoj schopností se zaměří, jaké budou využívat prostředky a metody a stanoví si cíl 

následující sezóny, na kterou se připravuje (Dovalil, 2002). Samozřejmě je velký rozdíl mezi 

mladou diskarK:ou a zkušenou závodnicí, u kterých se makrocyklus liší (u mladé závodnice je 

makrocyklus 8 -12letý, u starší 4- 8letý). 

Periodizace vlastně znamená rozdělení tréninkového roku na období a etapy přípravy. 

Diskařka závodí jen v letním období, proto nemá RTC rozdělený na dvě závodní období. 

Členění je jednodušší, jednovrcholový RTC se rozděluje na přípravné, závodní a přechodné 

období. Ale vždy to nemusí být takové, pokud například plní limit na Světový či Evropský 

šampionát, v tom případě se jedná o přípravu dvouvrcholovou, z nichž první vrchol je nižší 

(splnění limitu) a druhý vrchol by měl být vyšší (úspěšné vystoupení na té dané soutěži, tzn. 
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ME, MS, OH), a oba vrcholy jsou rozděleny tréninkovým mikrocyklem. RTC se dělí na 13 

mezocyklů, každý obsahuje 4 mikrocykly, s různým počtem tréninkových jednotek: 

I. - IV. cyklus (říjen -leden)- zimní přípravné období 

IV. -VI. cyklus (únor- duben) -jarní přípravné období 

VII. - IX. cyklus (květen - červenec) - předzávodní a závodní období 

X. -letní přípravné období 

XI. -XII. -podzimní závodní období 

XIII. -přechodné období 

Diskařky, které si zpestřují přípravu halovou sezonou, kde si testují fyzickou připravenost 

na závodech ve vrhu koulí, mají jedinou změnu v zimním přípravném období, místo IV. cyklu 

se účastní halových závodů. Tato změna může být kladná v tom, že se zajistí psychické 

rozptýlení pro zdlouhavou přípravu na závody, které začínají až v květnu. Doporučuje se to 

většinou u mladších závodnic. Vyspělé závodnice jsou již natolik specializované, že by jim 

tato změna mohla narušit technickou přípravu na hod diskem. Proto není tato situace častá. 

3.3 Prostředky řízení tréninku 

Trénink se řídí podle plánu, který se aktuálně obměňuje podle fyzických a psychických 

pocitů závodnice. Evidenci tréninku si vede, jak trenér, tak i závodník. Z těchto záznamů je 

totiž později možné čerpat zkušenosti pro další roky, nebo odhalovat chyby, které se většinou 

objeví až po nějaké době. Pomocí kontrol výkonnosti na začátku a konci každého přípravného 

období lze úspěšnost tréninku s časovým odstupem zhodnotit. 

3.3.1 Plánování tréninku 

Plánování tréninku diskařek se provádí na různě dlouhá období. Nejdelší je čtyřletý 

olympijský cyklus, kratší je roční a v něm jsou jednotlivé mezocykly. Týdenní, nebo 

jednotkový plán se vytváří dle aktuálru'ho stavu závodnice, ale samozřejmě musí zapadat do 

již dříve navržené představy. 

Když se stane, že vinou zranění neabsolvuje závodnice nějaký čas přípravy, vždy po 

uzdravení musí být zařazen týdenní mikrocyklus na znovuobnovení svalového tonu a 

rovnováhy. 
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Plánování víceletého a ročního tréninku většinou vychází z absolvovaného tréninku 

v předchozích letech. Důležité je si předběžně stanovit časy kontroly trénovanosti. Před 

každou sezónou je již známa termínová listina a tu by měl RTC také respektovat. 

Jakýkoli plán nemůže být chápán jako dogma, spíše jako návrh. Je ale velmi důležitý 

vzhledem ke zvažování perspektiv sportovního růstu a většina vrcholových závodníků se bez 

plánu přípravy neobejde. 

3.3.2 Evidence tréninku 

Trenér i závodnice si do svých záznamů zachycují opravdu absolvovaný obsah tréninku, 

jeho intenzitu a charakter zatížení. (Dovalil, 2002). 

Evidence tréninkového a soutěžního zatížení se provádí pomocí obecných (OTU) a 

speciálních (STU) tréninkových ukazatelů. Obecné tréninkové ukazatele jsou jednotné pro 

všechna sportovní odvětví a vyjadřují číselně objem, intenzitu i absenci (zranění, únava) 

tréninkového a soutěžního zatížení. Speciální tréninkové ukazatele číselně zachycují objem a 

intenzitu speciálního zatížení, tzn. speciální cvičení pro hod diskem. 

Velmi důležité jsou kromě objektivně sečtených ukazatelů i subjektivní pocity závodnice, 

které mohou odhalit změny zdravotního stavu, přetrénování apod. 

3.3.3 Kontrola stavu trénovanosti 

Diskařka absolvuje několik kontrolních testů v průběhu přípravy, pomocí kterých může 

trenér porovnat aktuální úroveň trénovanosti s minulými lety. Tyto kontrolní testy ukazují 

trenérovi zpětnou vazbou úroveň připravenosti atletky oproti minulým rokům. Tím mu dávají 

možnosti a podněty pro změny v tréninku tak, aby tyto informace byly v co nejúčinnější míře 

využity pro stanovení dalších tréninků. Pomocí těchto zjištění lze měnit množství a velikost 

dávek, je možné včas rozpoznat přetrénování organismu a samozřejmě kontrolovat rozvoj 

potřebných fyzických schopností. 

Nejdříve je třeba, aby trenér předběžně určil pestrou škálu testů a také jejich přesné místo 

v tréninkovém cyklu. 

Formy kontrolní činnosti: 

kontrola plnění plánu vyhodnocením určitého období, 

kontrolní testy, 
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výkony na závodech. 

Jedenkrát ročně můžeme zařadit obecné kontrolní testy: 

30m z vysokého startu, 

hod medicinbalu 2 kg autem, 

dálka z místa, 

výdrž ve shybu, 

12minutový běh. 

Dvakrát ročně lze zařadit diskařské testy všeobecné: 

30m letmo, 

trojskok z místa, 

benč, 

sed na lavičku. 

Třikrát ročně většinou zařadíme diskařské testy speciální: 

hod koulí 3 kg diskařsky z místa, 

hod plackou 1,25 kg s otočkou, 

přemístění činky podhmatem na prsa. 

Jako další kontrolní ukazatel můžeme použít videozáznam aktuální techniky hodu. Tuto 

pomůcku používáme hlavně v předzávodním období a jako záznam soutěžních pokusů. 

Velkou roli tento záznam hraje při odstraňování technických chyb závodnice. 

3.3.4 Vyhodnocení tréninku 

Po každé skončené etapě R TC by si měla závodnice s trenérem vyhodnotit, co bylo 

obsahem tréninkového zatížení (OTU, STU) a nynější úroveň trénovanosti (výkon na 

závodech, hodnoty testových ukazatelů). Porovnáním těchto dvou ukazatelů získají souvislost 

mezi zatěžováním a stavem trénovanosti (soutěžním výkonem). 

Trenér tak má možnost vidět výsledek progresivního vývoje, pokud k němu v tomto 

období došlo. Pokud ne, může zde naleznout chyby, které má možnost v příštím období 

napravit. Je tedy vhodné provádět vyhodnocení několikrát za RTC (po zimním přípravném 

období, po janúm přípravném období a po skončení závodního období). Nejlépe však na 

konci každého čtyřnedělního cyklu. 
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4 VYZKUMNA CAST 

Obsahem práce je vyhodnocení a porovnání obsahu a vývoje výkonnosti ve dvou RTC 

(2000 a 2007) diskařky Kamily Hlaváčové. Cílem práce je posoudit rozdílnost objemu a 

obsahu tréninku a jejich vliv na výkonnost. V práci je použita metoda autoanalýzy a 

porovnání tréninkového zatížení a výkonnosti. Je posuzována intraindividuální variabilita 

tréninkového zatížení a vývoje výkonnosti. 

4.1 Cíle a úkoly práce 

4.1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je posouzení vlivu tréninkového zatížení na rozvoj výkonnosti 

Kamily Hlaváčové v hodu diskem. 

4.1.2 Úkoly práce 

• Shromáždění podkladového materiálu ze sportovní přípravy sledovaného období a 

potřebné literatury. 

• Zjištění a zaznamenání dynamiky výkonnosti v průběhu sledovaného období. 

• Rozbor obecných a speciálních tréninkových ukazatelů sportovní přípravy 

v jednotlivých ročních cyklech. 

• Porovnání obecných a vybraných tréninkových ukazatelů sportovní přípravy 

jednotlivých ročních cyklů. 

4.2 Metodika výzkumu 

V práci je použita metoda autoanalýzy třech ročních tréninkových cyklů v etapě vrcholové 

přípravy. 

Sportovní trénink byl evidován a vyhodnocován formou obecných tréninkových (OTU) a 

speciálních tréninkových ukazatelů {STU). 

Veškeré analyzované údaje o objemu zatížení jsou získány z tréninkových deníků, které si 

závodnice po dobu sledovaných sezón vedla. 
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4.2.1 Metody práce 

Hodnocení dynamiky výkonnosti v obou sezónách a jeho grafické znázornění. 

Analýza tréninkových deníků, které byly vyhodnocovány podle stejných ukazatelů OTU a 

STU pro vyhodnocování. 

Každý RTC je rozdělen na 4 období (první přípravné období, zimní závodní období, druhé 

přípravné období, letní závodní období). 

Porovnání vybraných ukazatelů OTU a vybraných STU z každého RTC a jejich grafické 

znázornění. 

Tabulka 1: Přehled vybraných obecných tréninkových ukazatelů - OTU 

CISLO OBECNE TRENINKOVE UKAZATELE 

1 počet jednotek zatížení 

I EVIDENCE 
! 
' ' . 
' ' ' 

Počet 

-----2----- -počěi-záv~-ď&počěí-šimt.f ---------------------------------------- r --početipočěi-
' ' ----_3 ___ -- -zd~~~'~tnf -neŠČhopnošuždi~~~tni -omě~eni--- ------------------r--- -dliy/di{y-- --
' 

Tabulka 2: Přehled vybraných speciálních tréninkových ukazatelů - STU 

CISLO SPECIALNI TRENINKOVE UKAZATELE 

4 Rychlostní úse-ky (úseky do 60m) 

I EVIDENCE 

i kmípočet 
' ' ----_s ___ --- -odřaio~~fčViče~--- - --- ------- ------------------------------------- -f----- P~čět:-- ----
' ' ------------ ------------- - -------------- ---------------------------------- -------------~------------- ~ -- --

6 Všestranné odhody i Počet 
' -----;.;----- -i><>šiio~áňl-~ě-~~tižeci~-~~ď9o%-~-šobnili~-m-aii~~- ---- ----r - -- -P~čcl ____ _ _ 
' ' -----if ---- -i><>~iío;:furi-še z~iíž:eiii~-75 -~ 9o~io-~niffi~---- ----------------r---- p~-čet: ---- --. 
' ------------ --------------------------- - -----------------------------------------------~---------------- -

9 Posilování se zatížením do 75% maxima : Počet 
' ' ·----i o----- -iio-ď;~ -š<>liiěžrii-hmo~os-tY ďfšk---- -------------------------------- -r-- ---Po-čet:- - -- --

' ' ------------ -------------------------- ------------------------------- --- ---------------i---------------- --
11 Hody lehčí hmotností : Počet 

' ' ·----15 ____ - -iíoďyíěžiú1ňiotliošir--- -------- -----------------------------------r -----P~čet:-----
' 
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4.3 Charakteristika diskařky Kamily Hlaváčové 

Datum narozeni: 22. 4. 1982 

Tělesná výška: 185 cm 

Tělesná váha: 84 kg 

Disciplína: hod diskem 

Osobní rekord: 51, 48 m (2007) 

4.3.1 Můj dosavadní sportovní život 

V mládí jsem se věnovala krasobruslení, tenisu a v páté třídě jsem dala před vším ostatním 

přednost atletice- na 6. ZŠ v Mladé Boleslavi. Běhala jsem nejprve 800 metrů, vrhala koulí a 

skákala do dálky. V deváté třídě jsem se poprvé zúčastnila v Jablonci nad Nisou halového 

MČR starších žákyň a umístila jsem se na druhém místě. Po tomto úspěchu jsem se rozhodla, 

že si podám přihlášku na Sportovní gymnázium v Jablonci nad Nisou. 

Zde jsem se začala připravovat pod vedením trenéra vrhů Jaroslava Friedricha. V roce 

2001 jsem tuto spolupráci ukončila z důvodů zdravotních problémů a rok jsem se pod 

vedením Petra Píchy soustředila na dlouhé běhy (1500, 3000m). Po maturitě a úspěšných 

přijímacích zkouškách na FTVS UK do Prahy jsem na 4 roky se soustavnou atletickou 

přípravou skončila. Chvílemi jsem si chodila zaházet diskem k trenérovi Miroslavu 

Janouškovi a přestoupila jsem do klubu USK Praha. V roce 2006 jsem se rozhodla, že si pod 

vedením Jana Rudy zkusím zlepšit své OR v kouli a disku. 

4.4 Sportovní výkonnost v sezóně 2001 a 2007 v hodu diskem a vrhu koulí 

a její porovnání 

4.4.1 Výkonnost v sezóně 2001 

Moje výkonnost v halové sezóně 2001 byla ještě "kvalitní" z hlediska předchozího 

tréninku, kdy jsem se jen a pouze zaměřovala na vrh koulí. Na podzim roku 2000 jsem si 

vytvořila nový OR 15,35 mna vrhačském mítinku v Kladně a ten mi "bohužel" zůstal do 

dnešního dne. Nejlepší výkon v tomto období 15,10 mjsem hodila na mítinku Jablonex, 

který má v Jablonecké hale mnohaletou tradici. A na MČR jsem poprvé, ještě jako juniorka 

získala 18. 2. 2001 bronzovou medaili výkonem 14,82 m. 
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Výkonnost ve vrhu koulí, závodní období I. r. 2001 

15,2 ...,_.., -----------------------. 
15,1 

15 

á 14,9 -
Jil: 
~ 14,8-, 

14,7-
14,6 _· 

14,75 

14,5 ;t------~--,....-----.,....----.,...----..,....------'1 

27.1. 3.2. 10.2. 18.2. 25.2. 

Datum 

Graf č. 1: Výkonnost ve vrhu koulí, závodní období 1 r. 2001. 

Letní přípravné obdobf i následující sezóna byly ovlivněny mým rozhodnutím stát se 

diskar"kou. Výkony z roku 1998 (37,90m), r. 1999 (41,66m), r. 2000 (47,83m) dávaly 

předpoklad pro překonání 50 m. Bohužel jsem se za tyto čtyři měsíce nestačila poprat se 

složitou diskařskou technikou a výsledek 47,62 m pro mě byl neúspěchem. Můj cil, splnit 

limit na ME juniorek ( 49 m), jsem nepokořila. Z tohoto důvodu jsem po zisku druhého bronzu 

na MČR žen, ukončila spolupráci s panem Jaroslavem Friedrichem. Tučně jsou v grafu č. 2. 

poznačeny výkony - nejprve nejlepší výkon roku 2001, poté výkon na MČR žen 2001. 

Výkonnost v hodu diskem, závodní období ll. 2001 

~~--~-----------------·------~--
47 
46 

c 45 
~44 
::- 43 

42 
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ro~· nÝ' roÝ'_t'l.<p· roÝ' n~· ~~· ~r,;,· ror,;,· ~r,;,· ~r,;,· fl:>r,;,· rbr,;,· "~· 
"v ~ ·v ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Datum 

Graf č. 2: Výkonnost v hodu diskem, závodní období ll r. 2001. 
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4.4.2 Výkonnost v sezóně 2007 

Zimnf sezóna 2007 byla hledáním již dávno ztracené závodnice. Výkon 14,96 m 

předčil má i trenérova očekávání, i když se postupně možnost výkonu okolo 15 m na tréninku 

rýsovala. Zisk bronzu na MČR byl třešničkou na dortu. 

Výkonnost ve vrhu kouU, závodní období I. r. 2007 

15,5 j--·-··-· ---- ··-··-- ·-----------·····---------------·---- - -·-···-l 
15 --+14,96 

14,5 ____....14, 72 ! 
c ___....14,2~14,17 ,. 
j 14 __...13 81 . 

~ 13,5 "L . .......-- ' I 13 ..-13,20 ! 

12~~ ---,.- ·---.-------r--··-..-------,----J 
18.12. 12.1. 3.2 10.2. 13.2. 25.2. 

Datum 

Graf č. 3: Výkonnost ve vrhu koulí, závodní období 1 r. 2007. 

Stejně jako halová sezóna i letní obdobf bylo bráno jako zkouška. Hned prvnimi 

závody jsem si vytvořila osobní rekord a ten jsem ještě vylepšila. Na konečnou hodnotu se 

dostal v Kladně při druhém kole extraligy, 51,48 m. Bohužel se mi již vinou zranění kolene 

nepodařilo výkon zlepšit a zůstal na této hodnotě do konce sezóny. Na MČR v Třinci se mi 

podařilo obhájit bronzovou medaili ve vrhu koulí z haly výkonem 15,03 m. V disku jsem 

zaostala za soupeřkami a výkonem 48,53 m skončila na pátém místě. 

Výkonnost v hodu diskem, závod nf obdobf ll. r. 2007 

: r·-~:.3~-.. -4~~~1.17 /s-~~~---~- .-16-~-48.1 
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Graf č. 4: Výkonnost v hodu diskem, závodní období 11 r. 2007. 
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4.4.3 Porovnání pěti nejlepších výkonů v kouli a disku RTC 2001 a 2007 

Porovnáni pěti nejlepších výkonů ve vrhu kouli v průběhu sezón 
2001' 2007(ifc.l~) 

15,5 ~,---------------------........., 

c 15 r-----~--~~~~~ij~~~~~~~~ i 14,5 
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13,5 ~----.....,..----t"'"----..-~-......,..-----.-~---""'l 

o 2 3 

Závod t. 

4 5 6 

Graf č. 5: Porovnání pěti nejlepších výkonu ve vrhu koulí, 2001 a 2007. 
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Graf č. 6: Porovnáni pěti nejlepších výkonů v hodu diskem, 2001 a 2007. 
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4.5 Porovnání vybraných obecných tréninkových ukazatelů v RCT 2001 a 

2007 

Počet jednotek zatíženi: 

Jednotky zatížení 

140 - · 
120 117 
100 

, ,,..-. .. 92._._ 

I 80 --- ·Jednotky zatfženr 2001 " ~74 .....,.,._ .. 69 
60 /' . ...., 

-o Jednotky zatrženr 2007 / D 53 
40 

0"'31 
20 
o 

1 2 3 4 

1-pfipravné 1., 2-závodni 1., 3-přípravné 
ll., 4-zivodnf ll. 

Graf č. 7: Porovnání jednotek zatížení v RTC 2001 a 2007. 

Počet dnů neschopnosti a omezení v RTC 2001, 2007 byl: 

Tabulka č. 1: Dny neschopnosti a omezení. 

RTC/Období /. Pflp_ravné I. Závodnl ll. Pflpravné ll. ZfJvodnl 

2001 neschopnost o 3 o o 

2001 omezenr 5 o o o 

2007 neschopnost 11 o 4 1 

2007 omezenr 12 o 4 14 

Počet závodů a startů byl- v roce 2001: celkem 23 závodů, 35 startů 

v roce 2007: celkem 15 závodů, 19 startů 
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4.6 Porovnání vybraných speciálních tréninkových ukazatelů v RCT 2001 

a2007 

4.6.1 STU v přípravném období I 

ODRAZY 

ODRAZY 

I. Pflpravné 2007 

Graf č. 8: Počet odrazů v pfípravném období 1 

ODHODY VŠEOBECNÉ 

ODHODY WEOBECN~ 

10000 

o 

I. Pftpravné 
2007 

Graf č. 9: Počet odhodů všeobecných v přípravném období I. 

HODY DISKEM 

HODY DISKEM 

I. Pftpravné 
2001 I. Pftpravné 

2007 

Graf č. 10: Počet hodů diskem v pfípravném obdob i 1 

44 



RYCHLOST 

RYCHLOST 

lll.ll.~20011 
IJ '· P~tnm• 20f11 

Graf č. ll: Počet km a rychlostnich úseků v připravném obdob i 1 
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Graf č. 12: Počet opakováni v posilovně v připravném obdobi 1 
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4.6.2 STU v závodním období I. 

ODRAZY 
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ODRAZY 

Graf č. 13: Počet odrazů v závodním období 1 

ODHODY VŠEOBECNÉ 
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I.Závodnl 
2007 

Graf č. 14: Počet odhodů všeobecných v závodním období 1 

HODY DISKEM 

HODY DISKEM 

I. I 
Závodnl Záv~dnl 

2001 2007 

Graf č. 15: Počet hodů diskem v závodním období 1 
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Graf č. 16: Počet km a rychlostnich úseků v závodním obdob[ 1 
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Graf č. 17: Počet opakování v posilovně v závodním období 1 

4.6.3 STU v přípravném období II. 

ODRAZY 

ODRAZY 

Graf č. 18: Počet odrazů v přípravném období JL 
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Graf č. 19: Počet odhodů všeobecných v pffpravném období JL 
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Graf č. 20: Počet hodů diskem v pffpravném období JL 
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Graf č. 21: Počet km a rychlostních úselal v pffpravném období JL 
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Graf č. 22: Počet opakováni v posilovně v připravném obdob[ ll 

4.6.4 STU v závodním období II. 
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Graf č. 23: Počet odrazů v závodnim obdob[ ll 
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Graf č. 24: Počet odhodu všeobecných v závodnim obdob[ ll 
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Graf č. 25: Počet hodů diskem v závodním období 11 
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Graf č. 26: Počet km a rychlostních úseků v závodním období 11 
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Graf č. 27: Počet opakování v posilovně v závodním období 11 
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4.6.5 STU celkem v RTC 2001 a 2007 
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Graf č. 28: Počet odrazů celkem v RTC 2001 a 2007. 
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Graf č. 29: Počet odhodů všeobecných celkem v RTC 2001 a 2007. 
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Graf č. 30: Počet hodů diskem celkem v RTC 2001 a 2007. 
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Grafč. 31: Počet km a rychlostních úseků celkem v RTC 2001 a 2007. 
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Graf č. 32: Počet opakování v posilovně celkem v RTC 2001 a 2007. 
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5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ RTC 2001 

5.1 Přípravné období I. 

Přípravné období I. pod vedením Jaroslava Friedricha na Jabloneckém gymnáziu začala 

soustředěním ve Vysokých Tatrách, kde jsem absolvovala nejhorší část přípravy. Skládala se 

hlavně z vysokohorských túr, všestranných odhodů kamenů a bulin, výběhů kopců a 

posilování s vlastní vahou těla. 

Po vrcholu předcházející sezóny (MSJ v Chille) jsem měla pouze šestidenní pauzu, a 

to může být důvodem zranění kotníku hned třetí den soustředění. Bolest mě provázela celý 

první měsíc přípravy. 

Další přípravu jsem absolvovala v Jablonci v posilovně, tělocvičně a atletické hale. 

Náplní bylo všeobecné posilování, odhody medicinbalů a koule a všeobecné odrazy do písku 

a na bedýnkách. 

V prosinci jsme začali pilovat techniku vrhu koulí závodní a těžší hmotností a 

diskařsky házet kotouček 2,5 kg do sítě. Intenzita přípravy pomalu stoupala. Odrazy byly do 

písku a měřené, namísto přeskoků překážek snožmo a víceskoků, v posilovně jsme ubrali 

počet opakování na 6. 

V lednu jsme již vrhali se závodní a lehčí hmotností koule, v posilovně se zvedla zátěž 

na 90 %maxima a ladili jsme formu na první závody. 

5.2 Závodní období I. 

Halová sezóna začala mítinkem J ablonex, kde jsem vrhla svůj nejdelší výkon této sezóny 

15,1 O m. Poté se moje výkonnost z neznámých příčin snižovala viz graf č. 1. Zisk zlata na 

HMČRjuniorek a třetí místo na HMČR žen byl pro mě úspěch. Ale čekali jsme spíše nárůst 

výkonnosti v tomto období. 

5.3 Přípravné období II. 

Po týdenním soustředění v Harrachově se skupinou vícebojařů (běžecké lyžování a 

fartleky) jsem opět zahájila přípravu v Jablonci v hale, Srnčím dole, posilovně a tělocvičně. 

Hlavním úkolem bylo udělat velký počet opakování v posilo vně s menšími váhami, mnoho 

všestranných odhodů bulin a odhodů koule s těžší hmotností. Dalšími prvky byly výběhy 

kopců a odrazy přes překážky a na bedýnkách (plyometrie). Součástí této jarní přípravy bylo i 

soustředění na Kanárských ostrovech. Intenzivní příprava opět mohla začít díky příznivým 
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klimatickým podmínkám. Pilovala jsem hlavně diskařskou techniku, posilovala se zátěžemi 

do 85 % maxima. Výborným prostředkem pro zlepšení kondice byly odrazy a fartleky 

v písečných dunách. Závěr přípravy jsme absolvovali v Čáslavi. Příprava byla intenzivní, 

technické tréninky dominovaly. Hlavně jsem se již po dlouhé příprayě těšila na první závody. 

5.4 Závodní období II. 

I přes velké množství startů v hodu diskem byl můj výsledný výkon 47, 62 m daleko za 

mým očekáváním. Cílem této sezóny bylo překonání limitu na MEJ ( 49 m). Bronzová 

medaile z MČR žen za 47,48 m byla nedostačující náplastí. Další atletická příprava se proto 

již neubírala tímto směrem a na letní přípravu jsem se připojila ke skupině běžců. 
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6 POPIS JEDNOTLIVYCH CASTI RTC 2007 

6.1 Přípravné období I. 

Přípravě tohoto roku předcházelo dlouhých pět let atletického blouznění a nepravidelného 

pohybového režimu. V roce 2005 jsem docházela k trenéru Miroslavu Janouškovi, výsledkem 

bylo 5. místo na MČR za necelých 46 metrů. Tento výsledek mě přiměl k přemýšleni, zda 

bych se k hodu diskem neměla vrátit. "Stýskalo se mi." Proto jsem na jaře roku 2006 

požádala, po přestupu do atletického oddílu vysokých škol, pana Jana Rudu, jestli bych se u 

něj nemohla připravit na sezónu 2007. Souhlasil, a tak jsem pomalu nejprve v létě a poté na 

podzim začala s pozvolným tréninkem. Moje kondice byla velmi malá. Velkým problémem 

tohoto období byly různé a stále se znovu objevující zdravotní potíže s pohybovým aparátem 

a problémy s nachlazením. Důvodem mohlo být také dojížděni pražskou MHD dvakrát denně 

na Strahovský stadion. 

Soustředění na Zadově bylo bráno spíše herní formou. Obsahovalo posilování s vlastni 

vahou a na strojích, odrazová cvičeni, běžecké úseky a výlety na kole. Přesto se hned objevilo 

zranění ve formě natažení čtyr'blavého stehenního svalu. Fyzioterapeut odhalil, že zraněni 

bylo způsobeno blokací v oblasti bederní části páteře. Po návratu jsem často navštěvovala 

fyzioterapeuta a cvičila nápravné cviky. 

6.2 Závodní období I. 

K technice vrhu koulí jsme se pro neustálé zdravotní problémy dopracovali až velmi 

pozdě, proto moje výkony byly zpočátku závodního období I. velmi slabé. Graf č. 3 to 

nastiňuje. Forma ale byla načasována přesně na vrchol sezóny, kdy jsem na HMČR získala 

bronz velmi slušným výkonem14,96 m, který předčil očekáváni po takto omezené přípravě. 

6.3 Přípravné období II. 

První týden po HMČR jsem odpočívala a také jsem hodně plavala a posilovala trup 

s vlastni váhou. Příprava byla hned na začátku přerušena týdnem sjezdového a běžeckého 

lyžováni na kurzu FTVS. Po něm jsem ještě na týden onemocněla angínou. Soustředění 

v Nymburce bylo poznamenáno zraněním (luxace levého ramene). Technické tréninky hodu 

diskem byly tudíž odloženy. Namísto ni jsme zařazovali imitační cvičeni. Posilovalajsem 

omezeně v posilovně hlavně dolní končetiny. Součástí přípravy bylo také hodně běžeckých 

cvičení a odrazových cvičeni. Ta jsem absolvovala se zbytkem skupiny (sprinteři a 

vícebojaři). Na soustředěni v Kolíně jsem se již mohla naplno věnovat technice disku a 

55 



příprava se zintenzivnila. Zařazovali jsme přechody překážek, odhody medicinbalů a 

posilovací cvičení s válcem a na strojích. Disk na tréninku létal někdy i k padesáti metrům a 

já zůstávala optimistická. 

6.4 Závodní období ll. 

Začalo pěkným osobním rekordem v Chodově 49,32 m. ORjsem si poté zlepšila ještě 

dvakrát, poprvé na 1. kole extraligy v Praze výkonem 51,17 m a podruhé na 2. kole extraligy 

v Kladně výkonem 51 ,48 m. Týden mezi těmito hezkými výkony jsem odjela reprezentovat 

svůj oddíl USK Praha na Pohár mistrů Evropských zemí. Předvedla jsem zde nejhorší výkon 

sezóny 40,62 m. Škoda byla přešlapů kolem 50 metrů. V závěru ladění formy na poslední 

kolo extraligy a MČR v Třinci mě začal bolet úpon na pravém koleni. Byla narušena 

technická i rychlostní příprava. Díky tomuto omezenému tréninku byl můj výsledný výkon na 

MČR v disku slabý- 48,52 m a stačil pouze na páté místo. Přesto se mi dařilo v koulařském 

sektoru, kde jsem si vrhla osobní rekord a obhájila bronzovou příčku z HMČR. 
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7 DISKUSE 

V roce 2001 jsem absolvovala přípravu s Jaroslavem Friedrichem na Jabloneckém 

gymnáziu. Jeho přístup k tréninku byl systematický. Kladně nás vedl k neustálému zvyšování 

svých schopností, a tím docílil ve skupině vrhačů velké soutěživosti, čímž provokoval své 

svěřence nepřímo ke zvýšení intenzity tréninku. 

V tomto roce jsem absolvovala velký objem tréninkových ukazatelů. Zúčastnila jsem se 

čtyř náročných soustředění v Tatrách, Harrachově, na Kanárských ostrovech a v Čáslavi. 

Celý rok jsem se obešla bez větších zdravotních potíží, ale přece jen k malým chybám 

došlo. Z mého pohledu nastal problém hned na začátku přípravy, kdy přechod mezi závodní 

sezónou a zahájením přípravy byl pouze 5 dní. To je velmi krátká doba k regeneraci sil 

fyzických a psychických. Vracela jsem se z MSJ a musela jsem stihnout podle trenéra 

přípravu s ostatními. Sice jsem ji absolvovala, ale hned druhý den se z výše uvedených 

důvodů objevily první zdravotní problémy, které mě limitovaly v tréninku celé přípravné 

období. Další problém jsem již nenalezla. Vše probíhalo dle předem připraveného plánu. 

Kde tedy můžeme najít důvod, že výkonnost se nezvyšovala jako v předchozích letech? 

První příčina, která mohla stagnaci mých výkonů způsobit, je možná v poklesu mé hmotnosti 

(1 Okg), (myslím, že to není hlavní příčina). Parametry silové, rychlostní a odrazové se zvýšily 

nebo zůstaly stejné. Mohla být ale narušena technika hodu (časování pohybů-timing), 

z důvodu změněných tělesných parametrů. Je možné si stagnaci výkonnosti také vysvětlit 

krátkou dobou procesu učení náročné diskařské techniky. 

Forma byla ale podle grafu výkonnosti č. 2 načasována velmi dobře, na MČRjsem 

předvedla třetí nejdelší hod závodního období. 

V této sezóně probíhala regenerace formou masáží, vodoléčby a plavání. Její doba byla ale 

dvakrát nižší, než v následující sledované sezóně. Můj organismus byl přece jen mladší a lépe 

se zbavoval únavy. 

Testové ukazatele v této práci nemohu použít jako dostatečně validní, protože v každé 

sezóně probíhalo testování jiných parametrů. Mohu jen uvést, že by dle mého mínění v roce 

2001 byly vyšší než v r. 2007. 

Pro upřesnění technického tréninku formou hodů diskem bych uvedla, že jsem používala 

jen váhy těžší a závodní hmotnosti, lehčí náčiní nebylo použito (neb nebylo k dispozici). Na 
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základě zkušeností z ostatních vrhačských disciplín si myslím, že bylo chybou, že se náčiní 

lehčí hmotnosti nepoužívalo. 

Sociální zázemí bylo v tomto roce dostačující, ubytování v Domově mládeže a krátká 

cesta do školy a na trénink mi přípravu velmi ulehčilo. 

V roce 2007 byly tréninkové ukazatele až trojnásobně nižší, než v roce 2001. Je to dáno 

tím, že jsem nebyla na zátěž dostatečně fyzicky připravená. Také jsem měla již poměrně 

závažné zdravotní problémy (vyhřezlá plotýnka, natažené vazy v levém rameni, nedostatečná 

pohyblivost hrudní páteře a z ní vznikající bolestivé blokády). Čím více jsem tedy trénovala, 

tím více mi vznikalo dnů zdravotní neschopnosti či omezení tréninku. 

Přístup trenéra byl velmi dobrý. Byl přítomen na většině tréninků a myslím, že se nám 

povedlo načasovat formu vždy na ten správný okamžik. Chyba se stala pouze na soustředění 

v Nymburce, kdy jsem si hned první den soustředění vykloubila rameno. Z mého pohledu to 

bylo způsobeno předčasným zařazením speciálního cviku (trh) do tréninku po dlouhé pauze. 

Před tímto soustředěním jsem nebyla tři týdny v posilovně (týden přechodné období, týden 

lyžařský kurz, týden angína). 

Z této zkušenosti se potvrzuje pravidlo, že po delší tréninkové pauze je nutné vždy zařadit 

jeden mikrocyklus objemové přípravy na zátěž. 

Co bych tedy ještě udělala jinak? Ze zpětného pohledu bych zařadila do tréninku techniky 

disku i váhy náčiní jiné než jen soutěžní hmotnosti. Myslím si, že kdybych trénovala náčiním 

těžší i lehčí hmotnosti, jsem schopna ve svých pohybových dovednostech najít daleko více 

pohybových vzorců, které mě vedou k maximálnímu využití mých schopností. Díky 

zdravotnímu omezení jsem hojně zařazovala imitační cvičení místo samotných hodů diskem. 

Nemohu však potvrdit ani vyvrátit, jak byly účinné a jak se projevily v mém technickém 

pojetí hodu diskem při tréninku a následně při závodech. Z mé zkušenosti odhaduji, že tato 

imitační cvičení byla s velkou pravděpodobností prospěšná. Toto "tápání", které není nikde 

popsáno mě dovedlo ke zlepšení osobního maxima. 

Tento rok byl poznamenán horšími podmínkami pro absolvování tréninkových dávek. 

Dvakrát denně jsem dojížděla dvě hodiny pražskou MHD. 

Regeneračními prostředky byla hlavně sauna a vodoléčba. 
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8 ZAVER 

K napsání této diplomové práce jsem se snažila shromáždit veškerou literaturu o hodu 

diskem žen, která vzhledem k "popularitě" vrhačských disciplín žen není k nalezení. Většina 

témat se zabývá hodem diskem mužů, který se výrazně liší od hodu diskem žen. Nuancí mezi 

těmito dvěmi pojetími technik je velmi mnoho. Jako náhradu jsem v mé práci použila 

poznatky z těchto výzkumů. 

Jako konečnou verzi výsledků mé práce bych zvolila odůvodnění vyplývající z fyziologie 

lidského těla a procesů učení v průběhu života. 

Příčinu stagnace výkonnosti v roce 2001 bych zdůvodnila velkými hormonálními 

změnami (v tomto ženském věku obvyklými), které způsobují velký nárůst fyzické 

připravenosti, a tím přímo znemožňují využití švihového pojetí hodu diskem žen (velký nárůst 

absolutní síly). Je problém tyto dvě složky skloubit dohromady. Z těchto důvodů je složité 

tyto dvě hodnoty výkonu porovnávat. V pozdějším věku s relativně nižšími parametry jsem 

byla schopna dosáhnout lepšího výkonu v hodu diskem, vzhledem k tomu, že jsem byla 

schopná ve větší míře využít svých fyzických schopností. Jedná se o tzv. transfer- přenos 

fyzické a technické připravenosti. Diskar"ky mají největší výkonnostní růst mezi 26 až 40 lety, 

jak to dokazuje nejen historie, ale i učení fyziologie. 

Poukázala bych zde také na citaci z literatury, že diskařka potřebuje mít relativně vyšší 

hmotnost. S tím bych souhlasila pouze do té míry, pokud zůstane i diskar"ka "atletkou". Tzn. 

je schopna provozovat všechny atletické disciplíny a cvičení, která s rozvojem těchto 

dovedností souvisejí. Její hmotnost, která se bude plusově navyšovat o více jak 1 O kg od 

tělesné výšky (tělesná výška - 100 by se měla rovnat tělesné váze), je teoreticky pro diskařku 

překážkou. 

Na úplný závěr mé práce bych citovala slova doc. V. Vomáčky. "Disk je tanec". A tanec 

ženám sluší. 
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28. Graf č. 28: Počet odrazů celkem v RTC 2001 a 2007. 

29. Graf č. 29: Počet odhodů všeobecných celkem v RTC 2001 a 2007. 

30. Graf č. 30: Počet hodů diskem celkem v RTC 2001 a 2007. 

31. Grafč. 31: Počet km a rychlostních úsekU celkem v RTC 2001 a 2007. 

32. Graf č. 32: Počet opakování v posilovně celkem v RTC 2001 a 2007. 
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