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ABSTRAKT 

Název práce: Analýza ročního tréninkového cyklu atleta postiženého diskinetickou 
formou Dětské mozkové obrny (DMO) třídy F 32. 

Cíl práce: lllavním cílem práce bylo analyzovat roční tréninkový cyklus 2006/2007 

v hodu diskem a koulí u atleta postiženého diskinetickou formou DMO třídy F32. 

Metoda: Ke splnění cíle jsem využil literární rešerši odborné literatury, českých 

a zahraničních internetových odkazů a vlastní sledování záměrně vybraného jedince. 

V této souvislosti jsem pracoval s metodou obsahové analýzy, zhodnotil výkonnost 

tréninkového zatížení, objem, intenzitu a charakter obecných a vybraných speciálních 

tréninkových ukazatelů a silového zatížení. Vzhledem k cíli práce bylo provedeno 

statické a grafické znázornění získaných dat s následným vyhodnocením. 

Výsledky: Na základě získaných a vyhodnocených hodnot obecných a vybraných 

speciálních tréninkových ukazatelů jsem dospěl k následujícímu závěru: objem, intenzita 

tréninkového zatížení, charakter vybraných ukazatelů speciální přípravy, kvalita 

sportovního tréninku, jeho rozmanitost, odborné vedení a kvalitní zázemí se podílejí 

na růstu sportovních výkonů. 

Sportovní výkon rostl při snížení silových hodnot jednotlivých tréninkových ukazatelů . 

Nárůst byl zaznamenám pouze v počtu vrhů koulí soutěžní hmotností v jarní etapě 

tréninku a zvýšení počtu odhodů diskem soutěžní hmotností v etapě hlavní závodní letní. 

Klíčová slova: Dětská mozková obrna, diskinetická forma, atletický trénink, CP-ISRA, 

roční tréninkový cyklus, obecné a vybrané speciální tréninkové ukazatele. 
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ABSTRACT 

Thesis title: Analysis of annual training cycle of athlete disabled with dyskinetic form 
of Children's cerebral palsy class F32. 

Objective of the thesis: The main objective of this Thesis was an analysis of annual 

training cycle 2006/2007 in throwing the discus and ball of an athlete disabled with 

dyskinetic form ofChildren's cerebral palsy class F32. 

Method: To fulfil the objective of the thesis I used bibliographic search of professional 

literature, Czech and foreign internet references and own observation of an intentionally 

chosen individua!. In this respect I worked with content analysis method, evaluated 

efficiency of training load, volume, intensity and character of general and selected special 

training indices and stress load. Static and graphical representation of collected data with 

subsequent evaluation was done with regard to the objective ofthe thesis. 

Outcomes: Based on collected and evaluated values of general and selected special 

training indices I came to the following conclusion: volume, intensity of training load, 

character of selected indices of special preparation, quality of sports training, its variety, 

professional guidance and quality background participate in the growth of sports 

peďormance. 

Sports peďormance grew upon decrease of strength values of particular training indices. 

Growth was noted only in number of throws with competition weight ball during spring 

period of training and increase in number of throws with competition weight discus 

during the main competition summer period. 

Key words: Children's cerebral palsy, dyskinetic form, athletic training, CP-ISRA, 

annual training cycle, general and selected special training indices. 
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1. ÚVOD 

Dětská mozková obrna je neurologické onemocnění dětí, které je následkem 
poškození centrální nervové soustavy v těhotenství, během porodu a po něm. Toto 
onemocnění způsobuje nejen postižení v oblasti poruch hybnosti, ale má další 
doprovodné následky, jimiž jsou především epileptické záchvaty, snížení intelektových 
schopností, poruchy řeči a podobně. Toto onemocnění má několik forem, které se od 
sebe liší závažností postižení. 

Sportovní úroveň osob se zdravotním postižením se neustále zvyšuje, což má 
za následek nejen nárůst teoretických poznatků, ale i zvyšování počtu osob aplikujících 
tyto poznatky na osoby se zdravotním postižením. 

IDavním cílem této práce je analyzování ročního tréninkového cyklu 2006/2007 
atleta F.S. postiženého diskinetickou formou Dětské mozkové obrny třídy F 32. Roční 
tréninkový cyklus byl posledním rokem čtyřletých makrocyklů před paralympiádou 2008 
vPEKINGU. 

Atlet F.S. je členem sportovního klubu Jedličkova ústavu, kde jsem se aktivně 
účastnil tréninků, tak abych mohl po shromáždění všech ukazatelů zodpovědně 

analyzovat roční tréninkový cyklus. 

Sport osob se zdravotním postižením je velice důležitý pro zlepšení pohybových 
schopností a fyzické kondice, sebevědomí, samostatnosti i sociální integraci. Někteří 
sportovci berou sport jako určitou možnost seberealizace a možnost zařazení 

do společnosti. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Etiologie vzniku dětské mozkové obrny 

Dětská mozková obrna patří mezi nejčastější neurovývojová onemocnění. Je to 

neprogresivní, ale ne neměnné postižení vyvíjejícího se mozku. Postihuje motorický 

systém, descendentní nervová vlákna z motorické kůry a často se spOJUJe 

s neurokongitivními, senzorickými a senzitivními tézemi. 

Etiologické činitele, z nichž vzniká chronická mozková dysfunkce a dětská 

mozková obrna, jež se navzájem kombinují, můžeme podle LESNÉHO aj. (1985) rozdělit 

do tří skupin: na prenatální, perinatální a postnatální. 

2.1.1 Prenatální činitelé 

Dědičnost je podle LESNÉHO aj. (1985) diskutovaným, ale nikdy neprokázaným, 

etiologickým faktorem dětské mozkové obrny. Velký podíl na vzniku DMO mají také 

vývojové malformace. Další důležité faktory jsou všechny druhy infekcí, jež prodělává 

matka v prvé části těhotenství a jež mohou při nevyvinuté hematoencefalitické bariéře 

vést k fetální encefalitidě. Poslední skupinou prenatálních činitelů jsou oběhové poruchy, 

především gestózy, které se objevují zejména v poslední fázi gravidity a mohou poruchou 

placentárního kyslíku snadno vést k fetální hypoxii. Také zvýšená hladina thyroxinu 

v séru matky může negativně ovlivnit vývoj hybnosti dítěte. Celá řada těchto faktorů 

může vést k nedonošenosti různého stupně, jež je klasickým a také jedním z vedoucích 

etiologických činitelů dětské mozkové obrny, a to ze dvou důvodů. Za prvé jde o porod 

křehké hlavičky plodu tvrdými porodními cestami, dále pak se plod rodí s některými ještě 

nedokonale vytvořenými biologickými funkcemi, například krevní srážlivostí. 

Nedonošené děti ještě dost často umírají na subependymální nebo subarachnoideální 

krvácení, jindy přežívají a potencionálně mohou v prvém roku vývoj dohnat. 

Vždy jsou však rizikovými dětmi a často se z nich rekrutují pacienti s dětskou 

mozkovou obrnou. Za "nedonošené" je třeba považovat ty, které se narodily před 37. 

koncepčním týdnem. 
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Přenošenost je méně častým, ale nikterak zanedbatelným etiologickým činitelem. 

Je prokázáno, že nedojde-li k porodu, rychle klesá saturační křivka kyslíku v krvi plodu. 

2.1.2 Perinatální činitelé 

Jde o nejzávažnější faktory. Jako nejdůležitější skupinu těchto činitelů uvádí 

LESNÝ aj. (1985) abnormální porody. Na prvním místě je klešťový porod, ale i porody 

jiné, například pánevním koncem, protrahované nebo překotné. Etiologický význam 

těchto porodních abnormalit stoupá tou měrou, jak klesá význam klešťového porodu, 

který je dnes (hlavně vysoké kleště) při moderní porodnické technice vzácností. 

Z uvedené skupiny porodních abnormalit je možná nejvzácnější porod protrahovaný. 

Za specifické nebezpečí protrahovaného porodu se udává to, že má vliv jednak 

aerostatický, jednak mechanický. Především je rozdíl tlaku v uteru a v porodních cestách. 

V uteru je mnohem vyšší než v porodních cestách, kde je atmosférický. Je-li plod delší 

čas v situaci: hlavička v porodních cestách, trup v uteru, dojde ke krvácení stáze 

v nitrolebním prostoru. 

Při průchodu hlavičkou porodními cestami se kladou lební kosti přes sebe, a trvá-li 

tento stav déle, může dojít ke konusové situaci, zaškrcování mozkového kmene, mozečku 

nebo hemisfér velkého mozku. 

Hlavní následky abnormálních porodů jsou však dva: 

a) krvácení- tyto stavy často vedou k exitu brzy po porodu nebo alespoň k velmi těžkým 

následkům; 

b) asfyxie -je opět jedním z vedoucích etiologických činitelů DMO. Křísené děti mohou 

být zcela normální, i když jde o děti křísené déle než 10 minut. Novorozenec má ještě 

možnosti anaerobního dýchání pomocí kyseliny mléčné a tím může být z mnohých 

hrozících porodních situací zachráněn. Přesto je mozková hypoxie vůbec nejdůležitějším 

etiologickým momentem porodního poškození mozku. 

V poslední době se upozorňuje na význam novorozeneckých hypoglykémií. Mozek 

potřebuje ke své výživě kyslík a glukózu. Bez jejich ustavičného přísunu gangliová 

buňka nemůže existovat. Novorozenecké hypoglykémie tak mohou vést k náhodným 

mozkovým dysfunkcím. 
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2.1.3 Postnatální činitelé 

Etiologičtí poporodní činitelé vedoucí k dětské mozkové obrně jsou hlavně rané 

kojenecké infekce. Především jsou to bronchopneumonie a podle zkušeností LESNÉHO 

aj. (1985) také gastroenteritidy, a dále všechny infekce k nimž dojde do jednoho roku 

věku. 

Všeobecně se dnes uznává, že příčinou dětské mozkové obrny bývá více činitelů 

zároveň. Zpravidla jeden etiologický činitel (např. glukóza ) vyvolá premorbidní situaci, 

na jejímž podkladě další činitel (např. asfyxie) vyvolá trvalé poškození mozku. 

2.1.4 Fyziologie a patologie dětské mozkové obrny 

Přehled zákonitostí vývoje centrální nervové soustavy 

Pro většinu orgánů platí, že na konci embryonální doby, tedy po prvních šesti 

týdnech života, je již dokončena jejich moďogeneze a doba fetální je už jen dobou jejich 

růstu. To však neplatí pro mozek, jehož moďogeneze se prodlužuje daleko do doby 

fetální skoro po celý intrauterinní život. Vývoj mozku se podstatně liší od vývoje 

ostatních orgánů. Například první mozková rýha- Sylviova rýha- se objevuje teprve 

ve čtvrtém až pátém měsíci jako mělká jamka. Vývoj centrální nervové soustavy je tedy 

mnohem delší, nežli vývoj jiných orgánů a je vystaven během skoro celého fetálního 

vývoje až do šestého měsíce možnosti teratogenních poškození. Nadto se vývoj CNS 

i moďologicky částečně přesouvá do postnatální doby. Myelinizace všech drah není ještě 

dokončena a trvá až do třetího roku; dokončená myelinizace neznamená u mozku ještě 

funkční zralost. 

Podle LESNÉHO aj. (1985) dochází ve vývoji ke změnám elektrobiologickým, 

neurochemickým i k těm, jež bychom mohli nazvat fyziologicko-klinické. 

Fyziologicko-klinické projevy vývoje: 

LESNÝ aj.(1985) rozdělují vývoj hybnosti v raném věku na dvě fáze: 

- fázi hol o kinetickou, což je fáze celkových hybných projevů, 

- fázi ideokinetickou, což je fáze pohybů jednotlivými segmenty. 
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1. Fáze holokinetická - fáze celkových pohybů všemi segmenty najednou, 

trhavě a disharmonicky trvá asi do druhého měsíce. Je zde fyziologická hypertonie 

a fyziologická převaha svalů. Objevují se sací, retní i pokrmový reflex, reflektorický 

úchop na rukou i nohou. Jsou zde přítomny pyramidové jevy na horních končetinách 

(Hofmanův jev), na dolních končetinách flekční (Rossolimův, Mendelův-Bechtěrevův 

fenomén) i extenční. Flekční jevy se projevují flexí prstů po poklepu na hlavice 

metatarzu nebo na os cuboides, extenční se projevují extenzí palce a abdukcí prstů 

"vějíř" po algickém podnětu. V zásadě je rovněž rozdíl mezi flekčními jevy, tj. projevy 

tendence k flexím u rané flekční hypertonie (vývojově podmíněné), a extenčními jevy, 

jež se považují za raně vzniklé projevy nociceptivní. V závěsu na axily (visu) má dítě 

flexi kolen a kyčlí. Mizí jev dlaňočelistní i hluboké šíjní reflexy. 

Fenomény roztažených paží se objevují brzy po narození. Při zmáčknutí břicha, 

při podtržení podložky nebo při zvednutí a puštění hlavy dojde k extenzi, abdukci, pak 

flexi horních i dolních končetin. Jsou však jevy, které mají v tomto raném věku výrazný 

vývoj. Mezi ně náleží především flekční jevy pyramidové - jev Rossolimův 

a Mendelův-Bechtěrevův. Jev Rossolimův se vybaví poklepem na bázi metatarzů, 

Mendelův-Bechtěrevův poklepem na os cuboides, u něhož odpovědí je flexe prstů. 

U starších dětí a dospělých jsou známkou těžkého postižení CNS, u novorozenců jsou 

normálním jevem. 

U nedonošených dětí nízkých porodních hmotností, zejména nízkých koncepčních 

věků, se při vybavování flekčních pyramidových jevů objevuje místo flexe extenze palce 

a abdukce prstů. Tato odpověď se začne měnit ve flekční v 29. týdnu koncepčního věku. 

Největší počet změn je mezi 34. a 36. týdnem koncepčního věku a do 39. týdne 

koncepčního věku se u všech dětí objevuje obvyklá flekční odpověď. 

Také hluboké šíjní reflexy, jev dlaňočelistní a vzpřimovací reflex (při zvednutí trupu 

dojde k extenzi dolních končetin) se neobjevují u všech nedonošených. 

Vzpřimovací reflex v 88%, hluboké šíjní reflexi v 77% a jev dlaňočelistní v 73%. 

Ale v koncepčním věku 29.-35. týdne dochází ke změně, kdy podstatně přibude těchto 

jevů. Představuje tedy koncepční věk 34. - 36. (38.) týdne první klinicky zjistitelný 

(zatím) uzlový bod, kdy dochází k překotné změně vývoje CNS, zejména ke změně 

extenzorového tonu na dolních končetinách a tonus flexorový. 
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Uzlové body vývoje: 

1. 34. - 38. týden koncepčního věku, 

2. porod - popřípadě 42. týden koncepčního věku 

Další jev, který se v této době mění (tj . v 36.- 38. týdnu koncepčního věku), je tzv. 

"reflex bočné polohy", neboli tzv. "thalamický efekt". Do koncepčního věku 34. - 38. 

týdne nedonošenec v bočné poloze flektuje vrchní a extenduje spodní, dolní končetinu. 

Po 38. týdnu jsou obě dolní končetiny buď flektovány nebo extendovány. Tento 

"thalamický efekt", který byl v klinice nazván reflexem bočné polohy, lze pozorovat 

u nedonošených až do 30.- 35. týdne koncepčního věku na dolních končetinách. 

Ve zmíněné době se odpověd' reflexu bočné polohy mění většinou v čistě extenční 

vzácněji ve flekční na dolních končetinách. Je to uzlový bod, kdy se prvně zapojuje 

mozková kůra do řízení polohy. 

2. Fáze ideokinetická- LESNÝ aj. (1985) rozdělují kvůli podrobnější periodizaci tuto 

fázi dále na monokynetickou, dromokinetickou a kratikinetickou. 

Fáze monokinetická - fáze pohybů jednotlivými segmenty, jež však ještě nejsou ani 

dobře ovládány, ani ještě nemají určitý směr. Trvá to asi do 5. měsíce. V této době se dítě 

obyčejně začíná usmívat, sledovat zrakem i sluchem předměty. Fyziologická hypertonie 

s převahou flekční je vystřídána fyziologickou hypotonií. Mizí flekční jevy pyramidové 

i reflektorický úchop na dolních končetinách. 

Fáze dromokinetická - pohyby jednotlivými segmenty mají správný směr, ale nejsou 

ještě dobře ovládány. Trvá asi do osmi měsíců. V té době se dítě naučí sedět a lézt. Mizí 

reflektorický úchop na horních končetinách. Podobně se zlepšuje hybnost horních 

končetin . 

V minulých fázích to byly zvláště ulnární prsty N. a V., jež se pohybovaly, teď je 

to volní radiální úchop I. až m. prstu, který v hybnosti rukou převládá. Mizí pokrmový 

i retní reflex. Dítě v závěsu ve visu má střídavou flexi i extenzi. 
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Fáze kratikinetická - fáze poslední. Pohyby mají už nejen určitý směr, ale jsou 

i ovládány. 

Trvá od věku 9 měsíců vlastně do konce života, ale mluví se o ní jen do 14 

měsíců, kdy končí kojenecký věk a nastává věk batolivý, který se již do předcházejících 

fází nepočítá. V této fázi začíná vzpřímený stoj, chůze, řeč. Sací "reflex" mizí asi 

do jednoho roku. V této době se děje v CNS nevytvářejí harmonicky, protože excitace 

mají převahu nad ději útlumovými. Dítě přechází plynule do batolivého období, kdy 

se chůze stále zdokonaluje, zprvu je nejistá (batolivá), což je způsobeno nedozrálostí 

mozečku a jeho drah. Tato nedozrálost spočívá nejen v nedostatečné myelinizaci, ale 

především v nezralosti funkční. A trvá ještě po celý batolivý rok, předškolní věk 

a teprve asi mezi pátým a šestým rokem nabývá dětská chůze i pohyby oné správné 

koordinace a ladnosti, jaké mívají pohyby dospělých- mozeček a jeho spoje dozrály. 

LESNÝ aj . (1985) dále uvádějí, že současně dozrávají i funkce smyslové, senzitivní 

i vyšší nervové. Vývoj pokračuje pozvolna až do doby pohlavního dospívání (puberty) 

ve 14 až 16letech. Zatímco hybné funkce již dozrály, funkce citlivé se teprve vyvíjejí. 

15 



2.2 Formy DMO 

Dle KRAUSE aj. (2005) existují spastické a nespastické formy DMO. Mezi 

spastické formy řadíme formy hemiparetické a bilaterální spastické formy. Vzhledem 

k postižení dále uváděného sportovce budu obsáhleji informovat o formě nespastické, 

a to o formě dyskinetické. 

2.2.1 Dyskinetická forma DMO 

Tato forma je dle LESNÉHO aj . (1985) spojena s poruchami bazálních ganglií, 

především striata, dále palida, jader thalamu, zejména ventrolaterálního, jader 

mezencefala a pontu. Jejich poškozením vznikají syndromy, které nazýváme 

"extrapyramidové". Projevují se zejména: 

1) nepotlačitelnými pohyby 

a) atetóza- pomalé, vlnivé, červovité pohyby nejen v klidu, ale i za činnosti 

b) chorea - bryskní, drobné pohyby 

c) balismus - pomalé pohyby o vysoké amplitudě 

d) myoklonie- drobné pohyby jen jednotlivých svalových snopců 

e) lordotická dystonie - což je dyskinéza projevující se stlačením hlavy a trupu 

při chůzi, současně může a nemusí být i pohyb končetin, 

2) rigiditou - což je svalová ztuhlost se zvýšením tonu hlavně posturálního bez 

zvýšeného napínacího reflexu (na rozdíl od spasticity), ale s tzv. příznakem 

"ozubeného kola" (drobné náskoky kontrakce při pasivním pohybu) nebo "olověné 

trubky" (tuhý sval). Při těchto projevech může být i třes- rytmický nepotlačitelný 

pohyb. 

Základní dyskinézou DMO je atetóza, která se může vyvinout již kolem jednoho 

roku života, a to buď z hypotonie nebo hypertonie, a může být buď dyskinetická 

v pravém slova smyslu nebo tenzní atetóza, kdy se zvyšuje tonus a nepotlačitelné pohyby 

jsou tzv. "zmrazeny". Atetózy mohou být generalizované (bilaterální), jednostranné 

(hemiatetózy - s převahou příslušné horní končetiny), sakrální nebo kořenové. 

LESNÝ aj . (1985) sledovali 100 dětí postižených atetózou po dobu osmi až třinácti 

let. 
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Cílem tohoto sledování bylo dokázat, že jednotlivé syndromy vznikající 

z poškození bazálních ganglií se během vývoje mění. Ze sta dětí se u 51 podstatně změnil 

syndrom postižení bazálních ganglií. 

V 18 případech se vyvinula typická torzní dystonie, v 16 případech se atetóza 

změnila v choreu a v ll případech se hyperkinetická atetóza změnila v atetózu tenzní. 

Podle KRAUSE aj. (2005) se plně rozvinutý klinický obraz s dyskinezemi 

objevuje až v průběhu 1.-3. roku věku. Zvýrazňuje se atetóza na akrech horních a dolních 

končetin. Pro osovou stabilitu je chůze obtížná. Při emocích se dyskineze zvýrazňují. 

Jen malá část pacientů dosáhne schopnosti samostatné chůze. Mentální schopnosti 

jsou většinou normální nebo u 64% v rozsahu IQ 70-80. Rozvoj epilepsie je relativně 

vzácný - asi u V4 případů. Obvykle se snadno dosáhne její kompenzace. Časté jsou 

zrakové problémy - 1/3 dětí má strabismus. Dyskinetická forma tvoří kolem 1 O% případů 

všechDMO. 
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Obrázek 1 

Rozdělení etiologie hlavních forem DMO (LESNÝ aj. 1985) 
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2.2.2 Zařazení a klasifikace atletů postižených DMO do kategorií dle 
CP-ISRA 

Veškeré atletické soutěže jsou pořádány dle internetových informačních zdrojů 

(http://www.spastic.c~ podle současných platných pravidel IAAF a modifikací 

provedených CP-ISRA včetně technických dodatků a doplnění související 

s organizováním soutěží. Podle CP-ISRA jsou rozdělováni jedinci se spastickými 

formami DMO dle zdravotních tříd na 31(C1) až 38 (C8). 

Disciplíny na dráze: 

Běhy s délkou tratí: 100m, 200m, 400 m, 800 m, 1500 ma 5000 m. 

Pro soutěže CP-ISRA: 100 m, 200 m, 400 m, s pomocí speciální tříkolky "Petra" 

poháněné odrazem nohou od země. 

Disciplíny v poli jsou shrnuty v tabulce 1 
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Tabulka 1 

:Klasifikace atletických disciplín podle CP-ISRA. 

látěný pytlík 1 O x 15 cm 

1

1 

C1 něný O, 15 kg sušeného hrachu 

~---cls,--'-p_u::-:-n_",_gd--::-isc ___ isk_ z měkké g_ullly _o:s k~ :_~- ~---=------=--=-~~--_, 

I 
~~~uželkou :o,397~g_ _ :~~397 kg _ 

C2 vrh koulí !2 kg 12 kg 
ihoddisl<eřň ----11k9_____ l11<g ---------~ 

-fvřh koulí ;3 kg - rá kg- ----
!hod diskem 11 kg -·--- .:ri<g 

i---~-r-ih~~ oštěpem -\-O,? kg _ __ ___ __ p:Efkg __ 
1vrh koulí j4 kg ;3 __ .",__ ______ _ 

C4 lhOddiŠkem ! r ~g- ----- -- 11 ~9 _j 

!hod oštěpem (0,6 kg :0,6 kg I 

~c-; ~~m-=- ~-~~ -------~~ ~:=-~ 
I " !hodoštěp~- !0,6kg -·----· lb,6_k_g li 

\skok daleký T ,-
6 !Vrh koulí j4 kg 13 kg I 

!hod diskem j1 kg l f kg 1 
!hod oštěpem - !0,6 kg 10,6 kg- l 

----c;-:----------~- - . ---- ---1 
iskok daleký 1 t --· j 

C7 !Vrh _koulí !~ kg·-· ~3 _kg -----1 
]hod diskem !1 kg 11 kg : 
!hod oštěpem :0,6 kg YJ,6kg j 

- - lskokdalei<Y- 1="--- ---=---- - J 

es JVm!o~lí- J5k:9____ ~ kg=--=-----
lhoddiskem ~5 kg_ l! _kg _ ____ ~ 
[hod oštěpem ~8 kg___ /0,6 kg ___ _j 

Na základě rešerše odborné literatury BRICKLEY (1998) jsou atleti postižení 

spastickou formou DMO zařazováni celkem do osmi tříd . Do třídy Cl až C4 jsou 

zařazování sportovci, kteří ke své disciplíně potřebují vozík nebo speciální odhodovou 

stolici. Do tříd C5 až C8 jsou zařazování sportovci chodící, ti mohou používat opěrné 

pomůcky. 
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Třída 1 

Kvadruplegik (tetraplegik) - těžké postižení. Stupeň křečovitosti 4 až 3+ s prvky 

atetózy nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční silou ve všech 

končetinách a trupu nebo silná atetóza s nebo bez křečovitosti, s chabou funkční silou 

a kontrolou. Při pohybu je závislý na elektrickém vozíku nebo pomoci. Není schopen 

funkčně pohánět vozík. 

Dolní končetiny - jsou považovány za nefunkční ve vztahu k jakémukoliv sportu, 

vzhledem k omezení v rozsahu pohybové síly a nebo kontroly. Velmi malé ani bezděčné 

pohyby neovlivní zařazení jedince do této třídy. 

Kontrola trupu - statická i dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo nulová. Vážné 

těžkosti při přizpůsobování se do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu 

sportovních pohybů. 

Horní končetiny - těžké omezení funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza jsou 

hlavními faktory ve všech sportech a je zřetelné omezení při odhodu s chabým dotažením 

pohybu. Opozice palce a jednoho prstu se může vyskytnou a umožňuje sportovci úchop. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Jsou zcela vymezeny nedostatkem nezávislých prostředků samostatného ručního pohonu, 

jiného než je tlačení někým druhým nebo použití elektrického vozíku. 

Ruční pohon, je-li možný, není funkční. K problémům dochází, má-li někdo 

na elektrickém vozíku větší funkční schopnost v pažích a v rukou. V takovém případě 

jsou funkce paží a rukou určujícím faktorem pro ohodnocení, kdy mohou být sportovci 

zařazeni do vyšší třídy. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Se vyznačují velmi chabou funkcí ruky při zacházení s kuželkou, koulí nebo diskem ve 

spojitosti s pohybem při odhodu. Jedinec může mít celkem postačující statickou 

funkčnost ruky, ale při odhodu může být funkčnost nižší následkem atetického postižení 

nebo křečovitostí. 
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Třída 2 

Kvadruplegik (tetraplegik)- těžké až střední postižení, stupeň křečovitosti 3+ až 3 

s nebo bez atetózy. Silná atetóza nebo tetraplegie s větší funkčností méně postižené 

strany. Chabá funkční síla všech končetin a trupu, ale jedinec je schopen pohánět vozík. 

Dolní končetiny - prokazatelný stupeň funkčnosti v jedné nebo obou dolních 

končetinách, umožňující pohon vozíku automaticky, kvalifikuje takového jedince 

do Třídy 2 dolní, pokud klasifikační tým nestanoví, že funkčnost horních končetin 

je výkonnější. Sportovci Třídy 2 dolní jsou někdy schopni chodit. 

Kontrola trupu - statická kontrola je poměrně slušná. Dynamická kontrola trupu je chabá, 

což demonstruje nezbytnost použití horních končetin nebo hlavy při napomáhání 

k návratu do středové (vzpřímené) polohy. 

Horní končetiny - ruka - těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3. Jestliže 

je funkčnost rukou a paží shodná s popisem u Třídy 1, pak jsou pro určení toho, zda 

je vhodnější zařazení do Třídy 2 či nikoliv, rozhodující dolní končetiny. 

Sportovec Třídy 2 horní má často cylindrický nebo sférický způsob úchopu a může 

prokázat dostatečnou zručnost při manipulaci a odhodu míče, ale projevuje chabý úchop 

a vypuštění. Odhodové pohyby musí být otestovány pro zjištění jejich dopadu na funkci 

ruky. 

Demonstrovatelné je pohánění vozíku za pomoci horních končetin. Aktivní pohybový 

rozsah je středně až těžce zhoršený, a proto je klíčová funkčnost ruky. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

T 31 - třída C2: Traťové disciplíny s použitím dolních končetin jsou prováděny 

za pohánění vozíku nohama. Vozík lze tlačit směrem vpřed i vzad, ale musí být poháněn 

pouze nohama. 

T 32 - třída C2: Disciplíny s použitím horních končetin jsou prováděny za pohonu 

vozíku pomocí jedné nebo obou paží. Pohon vozíku je omezený kvůli chabé kontrole 

a nebo 3. stupni křečovitosti. 
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DISCIPLÍNY V POLI 

Sportovci s funkčními dolními končetinami používají k odkopu nebo k vrhání své nohy. 

Sportovci s funkčními horními končetinami mají omezenou pohybovou kontrolu, ale jsou 

schopni předvést určitou podobnost pohybu při odhodu. 

Třída3 

Kvadruplegik (tetraplegik) - těžký hemiplegik Střední (asymetrická nebo symetrická) 

kvadruplegie nebo těžká hemiplegie. Jedinec používá vozík, téměř úplná funkční síla 

v dominantní horní končetině. Je schopen vozík samostatně pohánět. 

Dolní končetiny - stupeň křečovitosti 4 až 3 - při přemisťování lze vypozorovat 

částečnou funkčnost. Může být schopen chůze s pomocí nebo s pomocnými prostředky. 

Kontrola trupu - poměrně slušná kontrola trupu je vykazována při pohánění vozíku, 

ale dopředný pohyb trupu je často omezován napětím extenzorů v průběhu silového 

tlačení. 

Při odhodu lze zaznamenat rovněž určité pohyby trupu pro úpravu držení těla, 

ale odhodové pohyby vycházejí zejména z paže. To je hlavním faktorem schopnosti 

nechodících. Rotace je omezená nebo nulová. Stupeň křečovitosti 3+ až 2. 

Horní končetiny - střední omezení stupněm křečovitosti 3 až 2 u dominantní paže 

se projevuje jako omezení extenze a dotažení pohybu. 

Funkce ruky - pohyby ruky spočívající v úchopu a uvolnění jsou obvykle pomalé 

a namáhavé. U dominantní ruky je možnost cylindrického nebo sférického úchopu, 

ale vypuštění předmětů je nápadně horší než u sportovců Třídy 4. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

K těžkostem obvykle dochází u jedinců, kteří jeví pohyblivost na vozíku, jež je řadí do 

Třídy 3 nebo 4. 

Klíčem je pohyblivost trupu při pohánění vozíku a funkčnost rukou. Není-li 

sportovec schopen využívat rychlých pohybů trupu, symetrické dlouhé záběry s rychlým 

uchopením a uvolněním při tlačení vozíku, pak patří do Třídy 3. 
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Sportovec používající k pohánění vozíku pouze jednu paži může být schopen 

dlouhých záběrů a rychlého úchopu a uvolnění a stále být klasifikován jako Třída 3. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Sportovec hemiplegik se stupněm křečovitosti 4 až 3 v nedominantní paži a s téměř 

normální funkčností paže dominantní nebo sportovec Třídy 3 a s asymetrickou diplegií 

jsou někdy vhodnější pro zařazení do třídy 4. Velká pozornost by měla být věnována 

pohybu trupu, protože ten je často určujícím faktorem. V každém případě jsou 

konečnými zřeteli pohyb, dotažení pohybu a uvolnění. V těchto případech se mohou 

někdy vyskytovat rozštěpené třídy. 

Třída 4 

Diplegik - střední až těžké postižení 

Dobrá funkční síla s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole, je znatelná 

u horních končetin a trupu. 

Dolní končetiny - střední až těžké postižení obou dolních končetin stupněm křečovitosti 

4 až 3, který je obvykle činí nefunkčními k chůzi na dlouhé vzdálenosti bez pomocných 

prostředků. Pro sportovní činnost je obvykle zvolen vozík. 

Trup - velmi malé omezení pohybů trupu, stupeň křečovitosti 2 až 1 při pohánění kol 

aodhodu. 

U některých sportovců může únava křečovitost zvýšit, což lze překonat správným 

nastavením. Ve stoji je zřetelná špatná rovnováha i za použití pomocných prostředků. 

Horní končetiny - horní končetiny často vykazují normální funkční sílu. Velmi malé 

omezení pohybového rozsahu se může vyskytovat, ale při odhodu nebo pohánění kol 

je vidět normální dotažení pohybu a udělení rychlosti. 

Funkce ruky - ve všech sportech je vidět normální cylindrickou (sférickou) opozici 

a chápavý úchop. Existuje-li nějaké omezení, pak je obvykle zřejmé pouze při rychlých 

jemných pohybových úkolech. 

24 



Měli bychom mít na paměti, že diplegie znamená, že křečovitost postihuje více 

dolní končetiny než horní. Určité postižení stupněm křečovitosti 2 lze pozorovat, při 

pozorném přezkoušení, zejména při funkčních pohybech rukou, paží a trupu. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Sportovec je schopen provádět dlouhé a silové záběry s rychlým úchopem a uvolněním, 

přestože jemné pohyby rukou nemusí být zřetelně přítomny. Při pohánění nejsou tyto 

jemné pohyby nezbytné. Záběry pažemi jsou doprovázeny silnými pohyby trupu 

v předozadním směru. Nedochází-li k těmto pohybům, je trup dobře vyvážen a tvoří 

stabilní základnu pro pohyby paží. Když jde vozík do zatáčky, trup ho následuje, aniž by 

tím byla narušena rovnováha. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Při vrhačských disciplínách musí trup provádět složitý, silový a rychlý pohyb. Tento 

pohyb je složitý proto, že vyžaduje koordinaci rotace s předklonem a úklony do strany 

Ge to složitější než pohyb vyžadovaný k pohánění) . Kvůli lehké křečovitosti ve svalech 

trupu a negativním vlivu křečovitosti dolních končetin je možné pozorovat určité 

poruchy, je-li třeba vyvinout sílu a rychlost. Přesto jsou však pohyby trupu vždy 

prováděny lépe než u sportovců Třídy 3. 

Mírná slabost v provádění jemných pohybů může představovat problém při uvolňování 

disku a ještě v menší míře při vypouštění oštěpu. U vrhu koulí je tento problém ještě 

nepatrněj ší. 

Rozštěpená klasifikace mezi Třídou 4 a Třídou 5 je pro disciplíny v poli často 

zvažována jako záležitost preference sportovců, jsou-li kvalifikováni funkčně. 

Hemiplegik vozíčkář s jednou funkční paží může být pro disciplíny v poli zařazen 

do Třídy 4 (viz také disciplíny v poli pro Třídu 3). 
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Třída 5 

Diplegik - střední postižení 

Tento jedinec potřebuje k chůzi pomocné prostředky, ale ne nezbytně je potřebuje 

pro stoj nebo při odhodu. Posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy. V této třídě 

se může objevit i triplegik. 

Dolní končetiny - stupeň křečovitosti 3. Postižení jedné nebo obou nohou, které může 

vyžadovat pomocné prostředky pro chůzi. 

Sportovec Třídy 5 může mít dostatečnou funkčnost končetin k běhu na trati. Je-li 

funkčnost nedostatečná, je pravděpodobně zařazení do Třídy 4 vhodnější. 

Rovnováha - obvykle normální statická rovnováha, ale problémy s dynamickou 

rovnováhou, např. při pokusu o otočku nebo silový odhoď. 

Horní končetiny- jedná se o oblast, kde se projevuje rozdílnost. Určité střední až velmi 

malé omezení v horních končetinách lze často pozorovat zejména při odhodu, ale síla je 

v rámci běžných mezí. 

Funkce ruky - normální cylindrická (sférická), opozice a chápavý úchop a uvolnění 

u dominantní ruky lze pozorovat u všech sportů. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Někteří sportovci s diplegickým stupněm křečovitosti 3 až 2 jsou schopni běhu. 

DISCIPLÍNY V POLI 

Hlavním problémem je dynamická rovnováha a funkce ve stoji při sportu bez použití 

pomocných prostředků. Sportovcům Třídy 5 je při disciplínách v poli povolen rozběh. 

Třída 6 

Sportovec s atetózou nebo ataxií - střední postižení 

Sportovec chodí bez pomůcek. 

Atetóza je faktor, který převládá nejvíce, i když do této třídy mohou být zařazeni 

i někteří chodící kvadruplegici s křečovitostí (tj .s větším postižením paží než u chodících 

diplegiků) . Při sportovní činnosti jeví obvykle všechny čtyři končetiny funkční postižení. 
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Třídy 6 mají obyčejně větší potíže s ovládáním horních končetin než sportovci 

Třídy 5, avšak mají obvykle lepší funkci dolních končetin, zejména při běhu. 

Dolní končetiny - funkčnost se může do značné míry lišit v závislosti na vyžadované 

sportovní činnosti od chabé, namáhavé, pomalé chůze až po běžecký krok, jež je často 

ukázkou dokonalejší mechaniky. U chodícího sportovce s atetózou může být značný 

rozdíl mezi nekoordinovaným způsobem chůze a hladkým, z hlediska tempa vyrovnaným 

koordinovaným běžeckým/cyklistickým výkonem. Rozběh při hodu oštěpem je možný. 

Rovnováha - dynamická rovnováha může být ve srovnání se statickou rovnováhou velmi 

dobrá. Křečovitost je u sportovců Třídy 6 běžná a neměla by být důvodem k jejich 

zařazení do Třídy 5. 

Horní končetiny a kontrola ruky - u středně až těžce atetického sportovce může být úchop 

a uvolnění při odhodu značně ovlivněno. Čím větší je křečovitost, tím větší jsou omezení 

při dotažení pohybu a zachování rovnováhy po odhodu. 

TRAŤOVÉ DISClPLÍNY 

Atetóza znamená těkavost (svíjení), neschopnost setrvat v klidu. Důsledkem je to, 

že starty mohou představovat problém (např. falešné starty). Cyklické pohyby, například 

při bězích, jsou nicméně prováděny mnohem lépe. Není-li možný stoj v klidu, pak jsou 

obvykle obtížné i pohyby vyžadující výbušnost. 

Příkladem může být skok daleký, kdy sportovec může mít dobrou rozběhovou rychlost, 

ale výška nabytá po odrazu z břevna je malá a následně je značně omezena i překonaná 

vzdálenost. 

DISClPLÍNY V POLI 

Vrhačské disciplíny a hody vyžadují výbušný pohyb. Ze stejného důvodu jako v případě 

traťových disciplín mají atletičtí sportovci potíže s vyvinutím výbušné síly. To 

je obzvlášť zřejmé při vrhu koulí. Sportovci s ataxií mají tyto problémy v menším 

rozsahu. 
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Třída 7 

Tato třída je určena pro ryzího chodícího sportovce hemiplegika. Sportovec Třídy 7 trpí 

stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině těla. 

Chodí bez pomocných prostředků, ale častým jevem je kulhání v důsledku křečovitosti 

v dolní části končetiny . Dobrá funkční schopnost dominantní poloviny těla. 

Dolní končetiny - hemiplegický stupeň křečovitosti 3 až 2. Dominantní strana má lépe 

rozvinutý pohyb a jeho dotažení při chůzi a běhu. 

Horní končetiny - kontrola paže a ruky je ovlivněna pouze u nedominantní strany. 

Na dominantní straně je funkční kontrola dobrá. 

TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY 

Za chůze je u sportovce Třídy 7 patrné kulhání na postižené straně. V běhu se může 

kulhání téměř úplně vytratit. Důvodem je fakt, že při běhu spočívá opora nohy 

v postojové fázi na špičce nohy. Při chůzi začíná postojová fáze dopadem paty, což pro 

jedince s křečovitou parézou (neúplná obrna) představuje ten nejobtížnější úkon. 

Při chůzi zaujímá postižená paže téměř vždy polohu podobnou poloze křídla. Za běhu 

jsou obě paže ohnuty v lokti. To znamená, že za běhu je mezi polohami paží menší 

rozdíl. Sportovec s hemiplegií tudíž projevuje za běhu téměř normální strukturu pohybu. 

Tato struktura se tréninkem dokonce ještě zlepšuje. Nicméně sportovec přesto trpí 

omezeními, které při rychlých pohybech způsobuje křečovitost, a také poruchami 

koordinace při rotaci trupu. To znamená, že dobrý běžecký výkon neposouvá sportovce 

Třídy 7 do Třídy 8. 

DISCIPLÍNY V POLI 

U vrhačských disciplín a hodů dochází často u sportovce hemiplegika k flexi v kyčli 

a postižené straně, namísto hyper-ex:tenze. Rotace trupu při odhodu také naznačuje ztrátu 

plynulosti. 

Při hodu oštěpem je zřetelným projevem těchto potíží přechod z rozběhové fáze do fáze 

odhodu. 
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Třída 8 

Velmi lehké postižení 

Do této třídy patří diplegici s velmi lehkým postižením stupněm křečovitosti 2 až 1; 

Hemiplegici se stupněm křečovitosti 2 až 1; monoplegici a sportovci s velmi lehkou 

atetózou/ataxií. 

Sportovec musí mít zřetelně zhoršenou určitou funkci, která je v průběhu klasifikace 

evidentní. To znamená, že musí vykazovat zřetelné známky křečovitosti, bezděčné 

pohyby a nebo ataxie. 

Stupnice křečovitosti svalového tonu (křečovitost/ztuhlost) 

ASHWORTHOVA STUPNICE 

O - nulové zvýšení svalového tonu 

1- mírné zvýšení tonu, způsobující reflex "chytání" při flexi, nebo extenzi končetiny 

2 - znatelnější nárůst tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat 

3 - výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu 

4- končetina je při flexi i extenzi tuhá 

2.2.2.1 Atletika jako prostředek seberealizace postiženého jedince 

Atletika je sport, jenž svou variabilitou dokáže sportovně uspokojit všechny, tedy 

i ty jedince, kteří jsou zařazeni do nejtěžší zdravotní klasifikace sportovců s DMO. Dle 

názoru trenéra sportovního klubu Jedličkova ústavu P.M. má atletický trénink velký vliv 

na celkové zlepšení fyzické kondice, samostatnosti a především sociální integrace 

sportovců postižených DMO. 

Zvláště integrace do společnosti Je pro jedince s postižením velice důležitá, 

zejména pro další rozvoj osobnosti a navazování přátelských vztahů i s osobami 

nepostiženými. Na počátku mé spolupráce s oddílem atletiky výše uvedeného 

sportovního klubu mě velice překvapilo vstřícné chování všech členů atletického oddílu, 

kteří byli rádi za každý další kontakt s osobou mimo svou komunitu. 
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Jako největší problém při vedení atletického družstva P .M. uvádí širokou škálu 

zdravotních postižení. Ke každému jedinci je třeba přistupovat individuálně, na základě 

jeho specifických potřeb a znalostí jeho zdravotního stavu, což má za následek zvýšení 

počtu asistentů a kladení vysokých nároků na jejich odbornost. 

2.3 Složky atletického tréninku 

Dle MILLEROVÉ a kol. (1994) rozlišujeme z didaktických důvodů následující 

složky přípravy atletického tréninku: příprava kondiční, technická, taktická, 

psychologická a teoretická. Také koncepce tréninku zdravotně postižených rozlišuje 

uvedené složky. 

Kondiční příprava zdůrazňuje především zdokonalování všestranného 

pohybového základu. U zdravotně postižených je rozvoj kondiční přípravy omezen 

vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu sportovce, neboť trénink silových, 

rychlostních, obratnostních a vytrvalostních schopností závisí na anatomických 

a fyziologických předpokladech a úrovni psychických procesů. 

Využívá se stejných přístupů ke stimulaci pohybových schopností jako 

u nepostižených, rozdílné jsou však některé výchozí předpoklady, možnosti zapojování 

určitých svalových skupin, nebezpečí svalových dysbalancí a možnost negativního 

ovlivnění vývoje postižení (DOVALIL a kol. 2005). 

Velice důležitá je i psychologická příprava, na kterou poukazuje (DOVALIL 

a kol. 2005). U zdravotně postižených sportovců hrají značnou roli některé 

nekontrolovatelné neuropsychické procesy. Velni závažné je ale celkové ovlivnění 

osobnosti zdravotně postiženého sportovce. Před započetím sportování jde o získání 

sebedůvěry a takové psychické rovnováhy, která je předpokladem aktivního přístupu 

k životu a tím i zapojení do sportovní přípravy. Zdravotně postižený sportovec musí 

překonat ostych ze svého postižení a odhalení své případné nedosatatečnosti. Hlavním 

úkolem je regulace aktuálních psychických stavů před soutěží, v průběhu soutěže a po 

jejím skončení. 

30 



2.3.1 Komponenty tréninkového zatížení 

Zatížení má svou strukturu, která zahrnuje oblast fyziologických, motorických, 

psychických a sociálně psychických funkcí sportovce. V praxi to znamená, že můžeme 

pomocí vhodné volby tělesných cvičení záměrně rozvíjet pohybové a duševní schopnosti, 

osvojovat si a zdokonalovat složité sportovní dovednosti. 

Zatížení, jako adaptační podnět, je ve sportovním tréninku realizováno v podobě 

tělesných cvičení. Tělesná cvičení, jako účelově uspořádaná forma pohybové činnosti, 

představují pohybové úkoly různého druhu, různé obtížnosti (složitosti), vyžadují určitou 

tělesnou námahu a znamenají také odpovídající nároky na psychiku sportovce 

(CHOUTKA, DOVALIL, 1987). 

Mají-li být adaptační procesy ve sportovním (atletickém) tréninku opravdu 

záměrné, chceme-li je vědomě a úspěšně řídit a ovlivňovat tak, aby odpovídaly 

požadavkům sportovnímu výkonu, musíme všechny podněty rozlišovat a klasifikovat 

podle toho, jaké věci chceme v organismu vyvolat (CHOUTKA, DOVALIL, 1987). 

2.3.1.1 Intenzita zatížení 

Intenzita zatížení se podle MILLEROVÉ a kol. (1994) obecně charakterizuje jako 

množství tréninkové práce za jednotku času, nebo jako stupeň úsilí při provádění 

konkrétní tréninkové činnosti. Jedná se o intenzitu cvičení a intenzitu tréninku. 

Intenzita zatížení se shoduje s intenzitou výdeje energie a určuje se intenzita 

vysoká, střední a nízká. Intenzita vysoká, pak může být např. maximální, 

nebo submaximální. 

Objem tréninkového zatížení se považuje za základ pro zvyšování intenzity. 

Bez dlouhotrvající objemové činnosti není možné vytvoňt pevný funkční základ pro růst 

intenzity zatížení. 

Intenzita zatížení rozhodujícím způsobem určuje účinnost celého tréninkového 

procesu. 
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2.3.1.2 Objem zatížení 

Objem zatížení vyjadřuje dle MILLEROVÉ a kol. (1994) kvalitativní stránku 

tréninkové a soutěžní činnosti. Objem zatížení je souhrnné množství tréninkové činnosti 

vyjádřené často dobou vykonávání cvičení. 

Pro kvalitativní hodnocení objemu tréninku se používají další ukazatele, kterými 

jsou počet tréninkových dnů, počet tréninkových jednotek, počet hodin tréninku apod. 

Objem tréninkových činností se vyjadřuje v metrech, kilometrech, tunách, počtu 

opakování, nebo v hodinách. 

2.3.1.3 Frekvence zatížení 

MILLEROVÁ a kol. (1994) chápe frekvenci zatížení jako častost tréninkových 

podnětů v tréninkovém procesu (např. frekvence tréninkových jednotek, frekvence 

tréninkových prostředků pro rozvoj maximální běžecké rychlosti, frekvence tréninkových 

prostředků se zaměřením na rozvoj speciální běžecké vytrvalosti). Při manipulaci 

s frekvencí zatížení je potřeba počítat s jevem zvaným superkompenzace. To znamená, 

že k dalšímu tréninkovému zatížení by mělo docházet podle druhu zatížení ve stádiu 

zvýšené energetické a funkční úrovně organismu. 

Superkompenzace, poprvé popsána německým patologem Weigertem už koncem 

19. století, se v rovině energetického zabezpečení pohybové činnosti charakterizuje jako 

zvýšená úroveň energetického potenciálu v důsledku předchozí činnosti. 

Zatímco při svalové práci dochází k intenzivnímu štěpení a určité resyntéze 

energetických zdrojů, v době zotavení dominuje resyntéza, což vede nejen k obnově, 

ale i k převýšení výchozí úrovně energetických rezerv (DOVALIL a kol. 2005). 

Tím se vytváří energeticky výhodnější výchozí podmínky k další činnosti. Větší 

množství energetických rezerv může znamenat intenzivnější nebo delší následnou práci. 

32 



Superkompeuai!e 

100% 

Obrázek2 

Efekt zatížení ve sportovním tréninku, superkompenzace (DOVALIL a kol. 2005) 

2.3.1.4 Charakter zatížení 

Dle MILLEROVÉ a kol. (1994) je charakterem zatížení jeho obsah nebo forma 

pohybové činnosti při zatěžování. Rozlišujeme činnosti závodní, speciální a všeobecně 

rozvíjející jednak podle toho, jak se odlišují tréninkové prostředky od závodní pohybové 

struktury, a jednak podle způsobu energetického zabezpečení. 

CHOUTKA, DOVALIL (1987) uvádějí, že vysokých výkonů nelze dosáhnout 

prostým opakováním dané sportovní činnosti, protože v důsledku častého opakování 

téhož podnětu se postupující adaptací pozvolna mění odpověď organismu na daný 

podnět. Objevuje se pak jistý rozpor. Na jedné straně je opakování podnětu nutnou 

podmínkou přizpůsobení organismu a jeho rozvoje. Na straně druhé se však častým 

opakováním téhož podnětu snižuje na tento podnět reakce organismu. Aby k tomuto jevu 

nedocházelo, musí se podnět obměňovat. 

Účinnější postup k dosažení vysokých výkonů je ten, ve kterém se v první fázi 

systematicky rozvíjejí nebo zdokonalují jednotlivé pohybové struktury a faktory daného 

sportovního výkonu a ve druhé fázi se postupně slaďují v celek. 

Z tohoto hlediska je potřeba, aby současný trénink v jednotlivých sportovních 

odvětvích a disciplínách využíval značného množství tělesných cvičení, které se člení 

podle vztahu k charakteru dané sportovní činnosti do určitých skupin. 
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• První skupina obsahuje cvičení nebo tréninkové prostředky všeobecně rozvíjející 

• Druhá skupina obsahuje prostředky speciální 

• Třetí skupina obsahuje prostředky vlastní - závodní. 

Kritériem tohoto členění je tzv. míra specializace. Tím rozumíme stupeň shody, 

podobnosti nebo odlišnosti daného tělesného cvičení s trénovanou sportovní činností, 

tedy s pohybovým obsahem dané sportovní specializace. 

2.3.1.5 Složitost zatížení 

Podle MILLEROVÉ a kol. {1994) vyjadřuje složitost zatížení náročnost 

zvolených tréninkových prostředků na řídící a koordinační funkce CNS a velikost 

zatížení ji zvyšuje. Tréninkové zatížení je dále určováno tréninkovými metodami, 

organizačně metodickými postupy a formami zatěžování (cykly, periodizace ročních 

i víceletých makrocyklů) . 

Podle DOVALILA a kol. (2005) nelze pouštět ze zřetele, že zatěžováním 

Je míněno opakování zátěžových podnětů a že tím máme co do činění s cyklem 

zatížení - zotavení. Navíc vliv cvičení se neomezuje pouze na dobu samotného cvičení, 

ale po jejím skončení (obnova energie, vnitřního prostředí, změny ve tkáních apod.) musí 

být odborně vedený trénink založen také na znalostech zotavení, zejména v případě vyšší 

výkonnostní úrovně, neboť dokonalejší a rychlejší průběh zotavujících procesů umožňuje 

další trénink. Nově se tak objevují požadavky na jejich vědomé ovlivňování . 

2.3.2.1 Princip postupně se zvyšujícího zatížení 

MILLEROVÁ a kol. (1994) uvádí, že princip postupně se zvyšujícího zatížení 

vychází z reality a že k růstu výkonnosti dochází při zvyšování tréninkového a soutěžního 

zatížení. Při stagnaci zatížení dochází ke stagnaci výkonnosti. 
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V dlouhodobém tréninkovém procesu se musí postupně zvyšovat zatížení 

prostřednictvím jeho objemu, intenzity a charakteru takovým způsobem, abychom mohli 

zajistit perspektivní růst výkonnosti až do optimálního období pro podávání vrcholných 

výkonů v jednotlivých atletických disciplínách. 

Při plánování, realizaci i vyhodnocování tréninku bychom měli pracovat se všemi 

komponenty zatížení - s objemem, intenzitou, frekvencí, charakterem a složitostí. 

Podle CHOUTKY, DOV ALlLA (1987) vychází nutnost postupného zvyšování 

zatížení ze skutečnosti, že adaptační pochody se uskutečňují jen tehdy, jsou-li příslušné 

vnější podněty dostatečně účinné (dosahují-li podněty v době tréninkového zatížení 

potřebnou intenzitu a objem). 

U mladých sportovců pak musí být zatěžování v souladu s věkovými zvláštnostmi 

jejich vývoje a proto by mělo být manipulování s intenzitou zatěžování velmi obezřetné. 

2.3.2.2 Princip jednoty všeobecné a speciální přípravy 

Podle MILLEROVÉ a kol. (1994) je žádoucí, aby trénink byl vysoce 

specializovaný a současně vedl k všestrannému rozvoji atleta. Zároveň upozorňuje 

na přehnané preferování speciální a omezování obecné přípravy. V období atletické 

přípravy by měla výrazně převládat všestranná a všeobecná příprava. V základní etapě 

přípravy by měla mít převahu atletická všestrannost a obecná příprava, v etapě 

specializované přípravy, by měla postupně získávat převahu specializace a ve vrcholové 

etapě by měla převládat speciální příprava. 

V průběhu ročního mikrocyklu by v období všeobecné přípravy měly být 

využívány při zatěžování přednostně tréninkové prostředky charakteru všeobecně 

rozvíjejícího, v období speciální přípravy a v závodním období charakteru speciálního 

a závodního. 

V širším smyslu se tento princip musí vztahovat k cíli a úkolům sportovního 

tréninku, které zdůrazňují nejen přípravu k maximálním sportovním výkonům, 

ale současně i rozvoj osobnosti sportovce. 
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K maximálnímu rozvoji trénovanosti je nezbytné celkové zvýšení funkčních 

možností organismu, jakákoliv jednostrannost (úzká specializace) je v protikladu 

s přirozeným rozvojem člověka, ale i se sportovní výkonností. Všestrannost tvoří 

potřebný základ i pro sportovní výkonnost a týká se všech složek sportovního tréninku 

(CHOUTKA, DOVALIL 1987). 

2.3.2.3 Princip systematičnosti 

Dle CHOUTKY, DOVALILA (1987) vyjadřuje pnnc1p systematičnosti 

požadavek na plynulost a nepřetržitost tréninkového procesu. 

Je dán sledem tréninkových jednotek jako určitých vzájemně souvisejících 

článků, jejichž vztahy se zakládají na efektech zatížení. 

Intervaly mezi tréninkovými jednotkami by měly respektovat poznatky 

o superkompenzaci, což znamená nepřipouštět delší neopodstatněná přerušení 

zatěžování. V opačném případě se efekt předchozího zatížení oslabí nebo zcela zmizí. 

V zájmu rozvoje výkonnosti to v současném sportu vyžaduje každodenní trénink 

a systematické celoroční zatěžování. 

MILLEROVÁ a kol. (1994) uvádí, že se v praxi někdy setkáváme se skutečností, 

že intervaly mezi tréninkovými jednotkami jsou příliš dlouhé. 

2.3.2.4 Princip cykličnosti 

Princip cykličnosti znamená podle CHOUTKY, DOVALILA (1987) vycházet při 

organizaci a stavbě tréninku ze systematického opakování základních článků obsahu 

tréninku při současné změně tréninkových úkolů. To vše v souladu s logikou kratších 

i delších časových úseků- cyklů. Elementárním cyklem je střídání zatížení a zotavení 

a dále se rozlišují krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cykly. 
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MllLEROV Á a kol. (1994) uvádí, že uplatňování tohoto principu v tréninkové 

praxi předpokládá, aby se při realizaci stavby struktury atletického tréninku opakoval 

základní obsah tréninkových jednotek v tréninkových mikrocyklech. Toto realizovat 

v souladu s vytyčenými úkoly pro jednotlivé mezocykly a makrocykly. Každý nový 

cyklus je pokračováním a rozvinutím cyklu předcházejícího. 

2.3.2.5 Princip vlnovitosti dynamiky zatížení 

V dlouhodobém systematickém tréninkovém procesu lze vysledovat určitý 

vlnovitý průběh zatížení. Rozeznáváme tři druhy vln: 

• Malé, charakterizující dynamiku zatížení v mikrocyklech 

• Střední, vyjadřující dynamiku zatížení několika malých vln v rozmezí 

mezocyklů sportovního tréninku 

• Velké, charakterizující dynamiku středních vln v mikrocyklech 

sportovního tréninku 

Při zatěžování se využívají různé typy vln. V období všeobecné přípravy, 

se doporučuje za účelem kumulativního efektu tréninkového procesu zvyšovat objem 

zatížení v jednotlivých týdenních mikrocyklech stupňovaně. Znamená to, že nový 

týdenní mikrocyklus by měl začínat na objemové úrovni konce mikrocyklu 

předcházejícího. 

V období, kdy již převažuje v obsahu tréninku charakter speciální přípravy, 

s ohledem na zvyšování intenzity a snižování objemu zatížení, doporučuje MILLEROVÁ 

a kol. (1994) kolísavé, tedy vlnovité zvyšování a snižování zatížení. 

Dynamika sportovního výkonu časově zaostává za dynamikou objemu zatížení. 

K růstu výkonu dochází až při stabilizaci nebo při snížení objemu zatížení. 

2.4 Základy tréninku vrhu a hodů 

S ohledem na nedostatek literatury zabývají se sportem osob se zdravotním 

postižením jsem v této práci čerpal z literatury zaměřené na osoby bez postižení. 
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Cesta za vrcholem sportovní výkonnosti je ze všech skupin atletických disciplín 

u vrhů ta nejdelší. Nejlepší vrhači dosahují své vrcholné výkonnosti až za dobu 10 až 12 

let systematického tvrdého tréninku. 

Délka sportovní přípravy je podmíněna mnohaletým a prakticky nikdy 

neukončeným procesem osvojování a neustálého zdokonalování složité techniky 

a dlouhodobým budováním silového potenciálu vrhače. Vrhač dosáhne vrcholu svého 

rozvoje až v dospělosti. 

Celý proces sportovní přípravy se v podstatě dělí do čtyř etap. Jednotlivé etapy 

mají svou nezastupitelnou funkci a nemohou být vynechány. Patří sem etapa všestranné 

sportovní výchovy, etapa základního tréninku, etapa specializovaného tréninku 

a maximální sportovní výkonnosti (ŠIMON a kol. 2004). 

2.4.1 Tréninkové cykly 

Sportovní trénink je proces, který by neměl postrádat promyšlenou kontinuitu. 

V praxi se používají různě dlouhé tréninkové cykly. 

Cyklus ve sportu znamená relativně ukončený sled, celek opakujících se různě 

dlouhých časových úseků tréninkového procesu. 

Jsou spojeny tréninkovým cílem, který je pro ně určující. Opakování cyklů má 

povahu kruhu a projevuje se jako obecná zákonitost tréninku. 

Nejde přitom většinou o prosté opakování. Každý následující cyklus je částečně 

opakováním některých rysů cyklu předcházejícího a současně se v něm objevují nové, 

rozvíjející tendence. Odlišuje se od předchozího novým obsahem, nárůstem zatížení, 

změnou jeho komponentů. 

Už samotný základ tréninku, v němž se střídá zatížení a zotavení, předurčuje 

cykly různého řádu. Obvykle se rozlišují mikrocykly, mezocykly a makrocykly. 

Za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti se všeobecně 

považuje roční tréninkový cyklus (RTC) (DOVALIL a kol. 2005). 
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2.4.1.1 Roční trénink a jeho periodizace 

Podle DOVALILA a kol. (2005) se u ročního tréninkového cyklu vychází 

z kalendářní časové periodicity roku i z reálné dynamiky sportovní výkonnosti, z faktu, 

že výraznější změny trénovanosti vyžadují delší časový úsek a nelze je očekávat 

v krátkodobém horizontu. Jeho stavba pak směřuje k tomu, aby maximální sportovní 

výkonnost kulminovala v požadovaném čase. 

ŠIMON a kol. (2004) uvádí, že roční tréninkový cyklus představuje důležitou 

součást víceletého procesu sportovní přípravy vrhače. Plánuje se a sestavuje na základě 

určité periodizace. Každé období (perioda) má své cíle, úkoly a také odlišný obsah 

tréninkové činnosti. Jedno období postupně přechází v druhé, což souvisí s potřebou 

plynulých změn ve velikosti objemu, intenzity a charakteru tréninkového zatížení. 

V raných etapách je obsah sportovní přípravy atletů podmíněn věkovými 

zvláštnostmi. Cíle a úkoly RTC a také každé etapy jsou postupné, vzhledem k časově 

značně vzdáleným cílům a úkolům vrcholové etapy tréninku a závodění. U dospělého 

vrhače jsou cíle a úkoly RTC do značné míry stabilní. Vycházejí z individuálních 

předpokladů vrhače a specifických požadavků dané disciplíny. 

V současné tréninkové praxi se používají dvě varianty skladby RTC. 

Tabulka 2 

Varianta A skladby RTC (ŠIMON a kol. 2004) 

~ . - .. -- -· .. - -_--, .. 
" j' I •• . '· J .. 

I - . ..... -
- l --

Přípravné Podzimně-zimní Xl-konec I. 

Zimní ll. 

Jarní m.arv. 

Závodní Raná závodní V. 

Hlavní závodní Vl -konec IX. 

Přechodné X. 

Ve variantě A tréninkový rok tvoří v podstatě jeden velký tréninkový cyklus a dělí 

se na přípravné, závodní a přechodné období. 
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Dlouhé šestiměsíční období poskytuje dostatek času na rozvoj tělesné a technické 

připravenosti vrhače. Starší vrhači vrcholové výkonnosti zpravidla posunují začátek 

přípravy na další rok až na začátek prosince z důvodu komplexní regenerace tělesných 

a psychických sil. Někteří vrhači absolvují značnou část zimní přípravy v teple, 

v příznivých klimatických podmínkách. Takový trénink přináší velmi pozitivní výsledky 

ve všech složkách přípravy. 

Tabulka 3 

Varianta B skladby RTC (ŠIMON a kol. 2004) 

- .. .... - '- --- .· - - -

j~ 
-

" . ' 

- ·-
-

- - - - - - - - - -

Přípravné I. Všeobecná Od pol. X. do zač. XII. 

Speciální XII. a I. 

Závodní I. Zimní ll.- pol. III. 

Přípravné ll. Jarní Od pol. III. do pol. V. 

Závodní ll. Raná závodní Od pol. V. do pol. VI. 

Hlavní závodní letní Od pol. VI. do pol. vn. 

Přípravné III. Letní Od pol. vn. do pol. VIII. 

Závodním. Hlavní závodní Od pol. VIII. do pol. IX. 

Podzimní 

Přechodné Od pol. IX. do pol. X. 

Podle ŠIMONA a kol. (2004) variantu B RTC používají vyspělí vrhači s vysokou 

úrovní tělesné a technické připravenosti, kteří zvládnou během roku velký počet závodů. 

Ve svém plánu počítají se starty v zimních halových závodech. Sezóna těchto závodů 

trvá 4-6 týdnů. Hlavní předností této varianty dvouvrcholového plánování RTC (vrchol 

zimních a vrchol letních závodů) spočívá ve využití silného tréninkového vlivu daného 

častou účastí na závodech. 

Zimní a letní závody vrhače motivují a s významem závodu motivace sílí. Velké 

závodní zatížení ale musí být kompenzováno dostatečným odpočinkem pro regeneraci sil. 
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2.4.1.2 Základní úkoly ročního tréninkového cyklu 

ŠIMON a kol. (2004) uvádí, že základní úkoly pro roční mikrocyklus tréninku 

jsou stejné pro všechny vrhačské disciplíny a periodicky jsou vytyčovány pro každý další 

rok. 

Jsou to následující úkoly: 

1) Zvládnout racionální (účelnou) techniku vrhu a hodu. 

2) Zvýšit všeobecnou tělesnou připravenost (kondici). Za tím účelem zvýšit 

svalovou sílu a pohybovou rychlost ve všestranných cvicích, zvýšit obecnou 

vytrvalost a obratnost. 

3) Rozvíjet sílu svalů a skupin svalů, které provádějí největší práci v klíčových 

fázích vrhu nebo hodu. 

4) Zvýšit pohybovou rychlost v souhlase s vrhem nebo hodem. Tím se rozumí 

zvýšení odvrhové (odhodové) rychlosti při napínání dolních končetin ve 

spojení s rychlým napřimováním a rotací trupu a zvýšení rychlosti při 

napínání nebo ohnutí odvrhové paže. 

5) Rozvinout speciální vytrvalost potřebnou pro zvládnutí velkého množství 

tréninkových vrhů a hodů. 

6) Osvojit a zdokonalit techniku dalších atletických disciplín jako tréninkových 

prostředků. 

7) Zvýšit úroveň volních a morálních vlastností. Získávat zkušenosti ze závodů. 

2.4.1.3 Základní tréninkové jednotky 

Představují dle ŠIMONA a kol. (2004) rozhodující formy systematického 

zatěžování organismu. Jejich struktura a obsah jsou podmíněny konkrétními cíli a úkoly 

pro dané období tréninku. 

Jádrem vrhačského tréninku je široká škála cviků, kterými je orgarusmus 

sportovce zatěžován. Většina cviků je víceúčelová, neboť přispívá k plnění několika 

úkolů zároveň. 
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Technická cvičení například současně rozvíjejí svalovou sílu a pohybovou 

rychlost. Objem a intenzita zatěžování se v průběhu roku mění. 

Podle DOVALILA a kol. (2005) představuje tréninková jednotka v plánování 

a stavbě tréninku nejkratší element. Je základní a hlavní organizační formou tréninku 

(hlavní proto, že k tréninkové činnosti se vztahují i další možné formy, např. ranní 

cvičení, individuální úkoly, sledování soutěží apod.). 

V tréninkové jednotce se realizují úkoly vycházející z koncepce tréninku, ta je 

ztvárněna v cyklech různé délky. Bezprostředně je obsah, návaznost a spojitost jednotek 

určována záměrem mikrocyklu. 

Struktura tréninkové jednotky se s ohledem na fyziologická, pedagogická 

a psychologická hlediska ustálila na rozlišování úvodní, hlavní a závěrečné části. 

Tabulka 4 

Schéma struktury tréninkové jednotky podle úkolů a jejich posloupnosti 

(DOVALIL a kol. 2005) 

seznámení se s úkoly 

organizace tréninkové jednotky 

rozcvičení- strečink 

zahřátí 

dynamická část 

speciální zaměření 

a) tréninková jednotka monotématická 

nebo 

b) více úkolů v pořadí: nové dovednosti, 

koordinační a rychlostní schopnosti, 

silové a vytrvalostní schopnosti, 

stabilizace a variabilita dovedností v únavě 

zotavení 

uvolnění svalového a psychického napětí 
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2.4.1.4 Doplňkové tréninkové jednotky 

Jsou dle ŠIMONA a koL (2004) významnou součástí pravidelného zatěžování 

organismu vrhače v týdenním tréninkovém cyklu. Nejběžnější formou jsou ranní 

speciální rozcvičky. 

Obsahují všestranná cvičení na rozvoj pohyblivosti ramenních a kyčelních kloubů 

a ohebnost páteře. S ohledem na aktuálně řešené technické úkoly jsou do ranní jednotky 

zařazována ještě imitační cvičení. Po pohyblivostní a technické průpravě zpravidla 

následuje posilování přímých a šikmých břišních svalů a zádových svalů se zvláštním 

důrazem na svaly posturální. 

Pro posílení svalů paží se při ranním cvičení běžně používají různé modifikace 

vzporů (tzv. kliky s odrazem obouruč, jednoruč), mačkavé a ždímavé pohyby proti 

odporu náčiní. 

Někteří vrhači v období vícefázového tréninku zahajují ranní fázi delším 

rozklusáváním. Ranní běh v přírodním prostředí přináší vedle fyziologických účinků 

i dobré naladění pro další fáze tréninku. K doplňkovým jednotkám se počítají hodiny 

školní tělesné výchovy, trénink v jiném sportu a další pohybové zátěže mimo vlastní 

trénink. 

2.4.1.5 Období a etapy přípravy v ročním tréninkovém cyklu 

První přípravné období má dvě etapy tréninku: podzimní a zimní. Každá etapa se 

dále člení na střednědobé mezocykly a krátkodobé mikrocykly. Pro každý cyklus jsou 

stanoveny konkrétní cíle a prostředky, kterými mají být cíle dosaženy (ŠIMON a koL 

2004). 

2.4.2.1 Podzimní etapa tréninku 

Všichni vrhači začínají podzimní přípravu na následující závodní sezónu obnovou 

tělesné kondice. Trénink má zpočátku dosti všeobecný charakter. 
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Mladí vrhači by měli co nejdéle využíval příznivého podzimního počasí k nácviku 

a zdokonalování techniky vrhu nebo hodu. 

Starší vrhači obvykle zdokonalují jen jednotlivé prvky techniky, případně 

zkoušejí některé její nové varianty. Například změnu pohybového rytmu hodu nebo 

se učí jiné variantě úchopu náčiní. 

S ohledem na značně časově vzdálené závody v novém roce je nácvik nových 

prvků v této době možný. Jejich osvojování ještě nevyžaduje vysokou silovou 

připravenost vrhače. Nácvik může být prováděn i ve zlehčených podmínkách formou 

imitačních cviků bez náčiní, nebo s lehčím náčiním. 

Obnova všeobecné kondice a její celkové zvýšení trvá od začátku podzimní etapy 

6 až 8 týdnů. 

Tuto vstupní fázi nemohou vrhači vynechat am ošidit, jinak by nevydrželi 

pozdější mnohem těžší tréninkové zatížení. K obnově práceschopnosti orgamsmu 

je v tréninku využíván široký výběr cviků účelové gymnastiky bez náčiní a s náčiním. 

Požadovaný efekt přinášejí cviky na nářadí a všestranné odhody s plnými míči. Běžecká 

a skokanská cvičení, herní činnosti a krosový běh nebylo možné, s ohledem na postižení 

do tréninku zařadit. 

Samotný objem zatěžování organismu se zvyšuje nárůstem cviků v tréninkové 

jednotce a hlavně postupným růstem počtu opakování cviků. Intenzita provádění cviků 

se v této etapě ještě nezvyšuje. Počet základních tréninkových jednotek v týdnu postupně 

roste na 4 až 5. Jednotky silové přípravy u dospělých vrhačů dosahují v předvánočním 

období frekvence až 3x týdně. Pokud se u vrhače objeví příznaky všeobecné únavy, musí 

dojít ke snížení tréninkového zatížení. 

Nejméně jeden trénink kondičního charakteru v týdnu by měl probíhat venku, a to 

i za nepříznivého počasí. 

2.4.2.2 Zimní etapa tréninku 

Podle ŠIMONA a kol. (2004) má již druhá polovina podzimně-zimní etapy 

speciálnější charakter. 
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Pro další zvyšování kondice se používají obdobné prostředky jako na podzim 

s tím rozdílem, že se zvýší objem cviků rozvíjející svalovou sílu a pohybovou rychlost. 

Podíl tréninkových prostředků ke zdokonalování techniky vrhu a hodu a hodu roste. 

Vhodné jsou vrhy a hody tréninkovým náčiním do závěsné sítě v hale nebo 

v tělocvičně. Svou strukturou provedení se stále více podobají závodní technice. Vrhač 

začíná nejdříve vrhy nebo hody z místa a po zvládnutí techniky přechází na pokusy 

za pohybu. 

V této etapě je účelné rozložit plánovanou zátěž do většího počtu tréninkových 

jednotek v týdnu. Tam kde je to možné absolvuje vrhač dvě tréninkové jednotky za den. 

Denní trénink by měl končit důkladnou regenerací. 

V této etapě tréninku je účelné střídat místa tréninku. Trénuje se v hale nebo 

v posilovně, na hřišti a také v terénu. Trénink není jednotvárný a přináší řadu emotivních 

hodnot. 

2.4.2.3 Zimní závodní etapa 

Účast na zimních závodech má podle ŠIMONA a kol. (2004) na vrhače 

nepochybně stimulující význam. Pokud jde o vrh koulí, jsou halové závody koulařů 

pravidelnou součástí zimní termínové listiny. 

Závody jsou zahrnuty do tréninkových plánů a účast na nich je vhodná pro 

všechny koulaře bez ohledu na stávající výkonnost a zkušenosti. Diskaři, kladiváři, ale 

i oštěpaři, mohou společně závodit s koulaři ve vrhu koulí. Pro všechny vrhače je také 

velice prospěšná účast na halových závodech ve sprintu, ve skoku dalekém, případně 

vysokém a v halových vícebojích. 

Příprava na zimní halové závody se uskutečňuje v rámci obvyklých tréninkových 

jednotek. Nejdříve se vrhač rozcvičí a poté si vyzkouší několik pokusů závodním náčiním 

na výkon a potom plní další tréninkové úkoly. Při zimních závodech vrhači často 

zaostávají za letními výkony. Je to způsobeno tím, že nastupují k zimním závodům 

víceméně z plného tréninku bez další technické přípravy. 

Druhé přípravné období se zpravidla člení na etapu vystupňované a značně 

specializované přípravy a na etapu raných závodů. 
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2.4.2.4 Jarní etapa tréninku 

ŠIMON a kol. (2004) upozorňuje, že v této etapě je zvláště důležité začít trénovat 

co nejdříve venku pod širým nebem. V technickém tréninku narůstá množství 

průpravných cvičení a hodů závodním a tréninkovým náčiním různé váhy. Z počátku 

je převaha hodů a vrhů z místa, později převažují pokusy za pohybu. 

Pomocné náčiní se konstrukčně podobá závodnímu náčiní. Hody a vrhy těžším 

náčiním, než je závodní, jsou koordinačně obtížnější. Jejich hlavní efekt spočívá v rozvoji 

speciální síly. Vrhači zpravidla upevňují na závodní náčiní další přídavné závaží. Tato 

úprava ale nesmí výrazně pozměnit polohu těžiště náčiní, aby nedošlo k narušení jeho 

letových vlastností. 

Mužské kategorie vrhačů používají pro rozvoj speciální rychlosti hody lehčím 

náčiním, které je závodním náčiním dorosteneckých kategorií: 

Takové hody jsou koordinačně snazší. S ohledem na vysokou rychlost 

odhodových pohybů jsou hody zařazovány do tréninku v období před začátkem raného 

závodního období a v době prvních závodů, kdy je již teplo. Tyto hody přinášejí důležitý 

psychologický účinek. Atlet, který dokáže v této době házet technicky dobře lehčím 

náčiním a daleko, je silně motivován a důvěřuje si pro nadcházející závody. V každém 

případě hody lehčím náčiním musí být proporcionálně kombinovány s hody s náčiním 

soutěžní hmotností. 

Podle ŠIMONA a kol. (2004) hody náčiním závodní váhy nejvíce stabilizují 

techniku. Sportovní praxe dokazuje, že i vrhači s nižším potenciálem svalové síly, 

ale s výbornou technikou, dosahují špičkových výkonů. 

Trenérské zkušenosti potvrdily, že je účelné provádět tréninkové hody v sériích 

po pěti pokusech a že je vhodné střídat v těchto sériích těžší náčiní s lehčím a soutěžním. 

Při každém hodu dostává vrhač od trenéra jeden, nejvíce však dva technické úkoly. Po 

hodu popíše trenérovy prožívání hodu a spolu analyzují chyby. K diagnostice 

a zdokonalování techniky vrhů a hodů se velice využívá videotechnika. Pomocí 

videozáznamu lze odhalit technické chyby, které si vrhač s ohledem na možné psychické 

vypětí nemusí ani uvědomit a na základě této pomůcky lze chyby odstranit. 

Počet tréninkových pokusů je třeba regulovat podle nárůstu únavy vrhače. Počet 

pokusů se zpravidla pohybuje v rozmezí 40-60 pokusů za trénink. 
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2.4.2.5 Etapa hlavních závodů 

Technický trénink je podle ŠIMONA a kol. (2004) zaměřen na další 

zdokonalování techniky hodu a její stabilizaci. 

Pozornost je věnována sladění vrhu nebo hodu v jeden pohybový celek s účinným 

pohybovým projevem v klíčových fázích. 

Zvláštní pozornost je soustředěna na cit pro náčiní při zátahu a vypuštění. 

Kondiční prostředky jsou určeny na udržení svalové síly a pohybové rychlosti v souladu 

s požadavky vrhu nebo hodu. 

Oproti jarní etapě tréninku vrhači posilují s činkou v menší míře, zařazují také 

méně sprinterských úseků a vytrvalostního běhu. Někteří vrhači v této době doslova 

upadají do jednostranného házení soutěžním náčiním a zcela upustí od kondiční přípravy. 

Dávají si přitom nepřiměřené dávky hodů a ještě se snaží házet naplno. Takový postup 

dle ŠIMONA a kol. (2004) není správný a místo očekávaného růstu výkonů v závodech 

dochází k poklesu. Dostavují se také příznaky únavy z jednostranného tréninku jako jsou 

bolestivé pocity ve svalech a ztráta potřebných kinestetických pocitů. Vrhač ztrácí cit pro 

náčiní, přestává kontrolovat své pohyby a v důsledku toho má potíže s udržením 

rovnováhy. Jeho pohybům chybí pružnost a uvolněnost. 

Za tohoto stavu musí dojít k dočasnému snížení dávek tréninkových hodů 

a prodloužení přestávek mezi nimi. Ve stavu únavy musí dojít k přerušení házení naplno. 

V přípravě na závody se musí počítat i s rozdílnými povětrnostními podmínkami závodu. 

V soutěžích v hodu diskem a hodu oštěpem jsou výkony, více či méně, ovlivňovány 

povětrnostními podmínkami, při nichž se projevují aerodynamické vlastnosti náčiní, síla 

a směr větru . Proto vrhači na tréninku házejí za rozdílných povětrnostních podmínek, aby 

se naučily optimálně usměrňovat náčiní pro dosažení nejdelšího hodu. 

Všichni vrhači bez rozdílu by se měli podle ŠIMONA a kol. (2004) při 

technickém tréninku učit házet nebo vrhat i za nepříznivých klimatických podmínek, 

v dešti a chladu. Musejí si umět poradit s házením nebo vrháním z měkkého rozběžiště, 

z mokrého a kluzkého kruhu a podávat i za těchto podmínek dobrý výkon. V těžkých 

podmínkách tréninku si vrhač upevňuje vůli. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

Illavním cílem práce je analyzování ročního tréninkového cyklu 2006/2007 atleta 

F.S. postiženého diskinetickou formou Dětské mozkové obrny třídy F 32. Roční 

tréninkový cyklus byl posledním rokem čtyřletých makrocyklů před Paralympiádou 2008 

vPEKINGU. 

3.1.1 Úkoly práce 

Z cíle práce vyplývají následující dílčí úkoly: 

1) Provést literární rešerši odborné literatury týkající se zejména charakteristiky 

uvedeného zdravotního postižení, kategorií zdravotních postižení, metodiky 

tréninku vrhů a hodů a metodologické literatury. 

2) Získat a vyhodnotit obecné tréninkové ukazatele a vybrané speciální tréninkové 

ukazatele podle kapitoly Plánování, evidence a vyhodnocování tréninku (ŠIMON 

a kol. 2004). 

3) Provést intraindividuální analýzu obecných a vybraných speciálních tréninkových 

ukazatelů pro hod diskem a koulí. 

4) Zpracovat získané hodnoty v tabulkové a grafické podobě. 
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3.1.2 Stanovení výzkumného problému 

Na základě stanoveného cíle práce a z něj plynoucích úkolů jsem se pokusil 

zformulovat následující problémové otázky: 

1) Podílí se na růstu sportovního výkonu objem, intenzita a charakter ukazatelů 

speciální přípravy? 

2) Bude při postupném zvyšování tréninkového zatížení růst sportovní výkon? 

3.2 Charakteristika sledovaného sportovce 

V paralympijském roce bylo F.S. 23 let. Jeho hmotnost je 59 kg a výška 167 cm. 

Uvedený sportovec je postižen Dětskou mozkovou obrnou diskinetické formy a soutěží 

v kategorii F 32. 

F. S. je členem Sportovního klubu Jedličkova ústavu v Praze, kde soutěží v hodu 

diskem a kuželkou, vrhu koulí, boccie a curlingu. 

Přehled největších sportovních úspěchů: 

r. 2000 - mistr ČR v boccie 

r. 2000 - sportovec roku 

r. 2003 -mistr ČR v hodu kuželkou 

r. 2003 -juniorský mistr Evropy v kouli 

r. 2004 - mistr ČR v boccie 

r. 2006- mistr ČR v hodu kuželkou 

V roce 2008 se na základě splněných limitů (disk: 16,55 m, koule: 6,50 m) zúčastní 

Paralympijských her 2008 v Pekingu. 
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3.3 Metody výzkumu a zpracování dat 

Z hlediska metodiky jsem si stanovil cíl práce, který se pokusím splnit na základě 

stanovených úkolů, ze kterých budu vycházet při analýze OTU a vybraných STU 

sportovce F. S. 

Sportovní trénink F.S. byl evidován a následně vyhodnocen podle kapitoly 

,,Plánování, evidence a vyhodnocování tréninku" - Atletické vrhy a hody (ŠIMON a kol. 

2004). Údaje o objemu ve vybraných tréninkových ukazatelích, charakteru tréninkového 

zatížení a stavu trénovanosti jsem zjistil z tréninkového deníku F.S. Nashromážděné 

a vyhodnocené výsledky v obecných a speciálních tréninkových ukazatelích 

po jednotlivých měsících RTC jsou vyjádřeny v tabulce 5, 6 a 7. 

V této práci jsem použil metodu srovnávací analýzy. Tato metoda se zabývá 

systematickým zpracováním a rozborem písemných či ústních projevů kvalitativního 

charakteru a následným vyjádřením výsledného obsahu v kvalitativní podobě. Vzhledem 

k cíli práce byla provedena statistika a grafické znázornění získaných dat. V této práci 

jsem použil metodu srovnávání. Pro kvalitativní srovnání jsem rozdělil STU podle 

charakteru pohybové činnosti na ukazatele všeobecné a speciální přípravy. 

Tréninkové ukazatele 104 - 108 tabulky 6 a 7 jsem zařadil do ukazatelů 

všeobecné tréninkové přípravy, ukazatele 109 - 114 jsem zařadil do tréninkových 

ukazatelů speciální přípravy. V této práci budu také hodnotit intenzitu zatížení, kterou lze 

přesně vyhodnotit z ukazatelů STU 105- 107, u posilování se zatížením v jednotlivých 

pásmech intenzity. 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUSE 

4.1 Hodnocení obecných tréninkových ukazatelů 

Obecné tréninkové ukazatele ročního tréninkového cyklu JSem zpracoval 

a vyhodnotil v následující tabulkové a grafické podobě. 

Tabulka S 
VYHODNOCEN1: OBECNÝCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATEL li ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU 06/07 

OTU/msic ROK XL xn. L n. m IV. v. VL vn. vm 

115. Dny .r.a!Uerú (počet) 06/r17 22 20 19 20 23 23 23 23 17 17 
116. Jednotky mlžení (po~et) 06/r17 30 28 26 28 31 31 32 32 24 24 
117. Počet .rávodfl/startfl (počet/počet) 06/r17 o o o o 212 1/3 216 216 o 216 
118. Celkový čas zatížení (hodiny) 06/07 48 46 43 46 49 49 49 49 40 40 
119. Regenerace (hodiny) 06/07 8 6 6 8 8 8 8 8 12 12 
120. Počet dnfl zdravotní neschopnosti (ZN)/ dny 06/r17 o o 5 o o o o o o o 

omezerú tréninku ze zdravotrúch dflvodfl (OZD) 

Grafl 
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MiSce 

Hodnocení a diskuse 

Dny zatížení - eviduje se počet dnů, ve kterých se uskutečnil trénink, závod nebo 

jiná pohybová aktivita sportovce v délce trvání nejméně 30 minut. V případě, kdy 

probíhá jen regenerace, teoretická nebo jiná příprava, den se nezapočítává jako 

tréninkový. 

V průběhu sledovaného období bylo evidováno celkem 227 dnů zatížení, z toho 

v ll dnech se uskutečnily závody. 
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Jednotky zatížení - zaznamenává se počet tréninkových a soutěžních jednotek. 

Tréninkovou jednotkou je ucelená tréninková práce v trvání od třiceti minut do několika 

hodin. V případě více tréninkových fází v jednom dni se jako samostatné tréninkové 

jednotky zaznamenávají pouze ty, mezi nimiž je po předchozím zatížení dostatečný 

časový interval k regeneraci sil. 

Ve sledovaném období bylo evidováno celkem 314 jednotek zatížení, z toho 

se sportovec zúčastnil 29 závodních startů. 

Graf2 

Vyhodnocení obecných tréninkových ukazal&lů 
roěního tréninkCNého cyklu 2l»662lXY1 
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.><1. .><ll. I. Jl. 111 • IV . v. Vl. Vll. VIJI. IX 

Měsíce 

Hodnocení a diskuse 

Sledovaný sportovec se za uvedené období zúčastnil celkem ll závodů, při nichž 

absolvoval celkem 29 startů v disciplínách vrh koulí, hod diskem a kuželkou. Graf 2 nám 

ukazuje, že se F.S. zúčastnil závodů převážně v etapě rané závodní a hlavní závodní 

letní. 
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Měsfce 

Hodnocení a diskuse 

U regenerace se eviduje počet hodin věnovaných regeneraci v průběhu 

sledovaného období. Sportovec F.S. věnoval regeneraci celkem 92 hodin. V tomto 

případě se jednalo převážně o následující druhy: 

Vyrovnávací cvičení, které vedou u uvedeného sportovce s postižením DMO 

k vytváření a upevňování držení těla v postoji i pohybu s respektováním všech daných 

individuálních zvláštností jedince. 

Dechová cvičení, jenž svým významem metabolickým, mechanickým, 

formativním a regulačním ovlivňují funkčnost celého organismu. 

Relaxační cvičení, které působí na uvolňování svalového napětí, reguluje 

i celkové psychické napětí. 

Graf 3 nám ukazuje na nárůst počtu hodin regenerace, který byl v hlavní závodní 

etapě, zejména z důvodu zvýšené potřeby regenerace po závodech. Trenér i F.S. si velice 

dobře uvědomují, že zotavovací procesy jsou pro sportovní praxi mimořádně důležité 

a jejich využití umožní nejen zvýšit objem zatížení sportovce, ale současně může 

zkvalitnit a urychlit růst sportovní výkonnosti. 

V rámci relaxace a uvolnění F.S. po tréninku využívá plavání, vířivou masáž 

a saunu v areálu Jedličkova ústavu. 
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4.2 Hodnocení speciálních tréninkových ukazatelů 

Speciální tréninkové ukazatele ročního tréninkového cyklu JSem zpracoval 

a vyhodnotil v následující tabulkové a grafické podobě. 

Taholka 6 
VYHODNOCENÍ SPECIÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATEL ŮROt.NíHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU 06.u? 

Disk. 
STU/Miste ROK XL xn. L ll. m IV. v. VL vn. VDL IX. CELKEM 

104. VJeobecné odhody tě!šímJlehč!m 06107 48010 36010 36010 48010 12010 80/0 80/0 8010 60010 60010 8010 3320 
náčiním (počet) 

105. Posilovánl se z:atlžcn!m nad 90% 06107 20 18 16 10 o o o o o o o 64 
osobního maxima ~čet)_ 

106. Posilování se z:at!.len!m 75-90% 06107 960 840 720 480 480 480 480 480 o o 480 S400 
osobního maxima (počet) 

107. Posilováním se zatížením do 7'3'/o 06107 1260 1000 800 1260 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11320 
osobního maxima (počet) 

108. Posilování trupu (počet) 06/07 800 800 600 800 500 400 400 400 600 400 400 6100 

109. Speciálnl gymnastika (hodiny) 06107 4 3 3 4 4 4 4. 4 7 7 4 48 

110. Doplňky (hodiny) 06107 10 10 8 10 10 5 5 5 7 9 8 87 

111. Hod disla.m soutěini hmotností 06/07 100 75 75 125 240 240 240 240 210 210 240 1995 
(počet) 

112. Diskařské hody lehčím náčin!m 06107 o o o o o o o o o o o o 
_(počet)_ 

113. Diskařské hody těiším náčin!m 06107 25 20 15 o o o o o 20 20 o 100 
(počet) 

114. Speciální pn'lpravná cvičení 06107 o o 4 4 4 4 4 4 8 8 4 44 
olodiny) 

V tabulce 7 jsem uvedl pouze odlišné hodnoty v bodech 111-114. Hodnoty v bodech 

104-110 jsou totožné s hodnotami uvedenými v tabulce 6. 

Tabulka 7 
VYHODNOCENÍ SPECIÁLNíCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ ROČNÍHO TRÉNINXOVÉHO 
CYKLU06/0~ 

Koule 
111. Vrh koulí soutěžní hmotnosti 06/(J] 80 60 60 80 100 100 100 100 150 150 100 1080 

(počet) 

112. Koulařské why lehčím náčiním 06/(J] 40 30 30 40 o o o o o o o 140 
(počet) 

113. Koulařské why těžším náčiním 06/(J] 25 20 15 o o o o o 20 20 o 100 
(počet) 

114. Speciální pr&pravná cvičeni 06/(J] o o 4 4 4 4 4 4 8 8 4 44 
(hodiny) 
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Vybrané obecné a speciální tréninkové ukazatele jsem pro lepší přehlednost při 

vyhodnocování rozdělil do třech kategorií. 

1) Kategorie zabývající posilováním se zaměřením na rozvoj síly svalů a skupin 

svalů vrhače 

- Všeobecné odhody těžším náčiním jsou znázorněny a vyhodnoceny v grafu 4, 

- Graf 5 poukazuje na posilování uvedeného sportovce se zatížením nad 90%, 

75-90% a do 75% osobního maxima, 

- Posilování trupu je uvedeno a zhodnoceno v grafu 6. 
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U všeobecných odhodů těžším náčiním evidujeme odhody různými způsoby 

těžším náčiním než je soutěžní hmotnost. V tréninku sledovaný sportovec používá 

zejména odhod medicinbalu vpřed, vzad, odhod koulí vzad, trčením od prsou v sedu, 

nebo kleku, výhozy koule pravou a levou rukou apod. 

Graf 4 názorně ukazuje, že sportovec F.S. zařazoval do tréninku všeobecné 

odhody těžším náčiním zejména v podzimně-zimní a zimní etapě přípravy a v etapě 

hlavní závodní letní. Těžší náčiní používá zejména k rozvíjení a následné udržování 

vrhačské svalové síly a zdokonalení dílčích prvků a komplexní techniky. Všeobecné 

odhody lehčím náčiním nezařazuje do tréninku vůbec. 
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Hodnocení a diskuse 

Při posilování se zatížením nad 90% osobního maXIma se evidují všechny 

posilovací prostředky s činkou, na trenažérech nebo s jiným druhem zátěže . Graf 5 nám 

znázorňuje skutečnost, že sledovaný sportovec se tomuto posilování věnoval pouze 

v omezené míře a jen v období mimo hlavní závodní sezonu. Takové posilování, kdy je 

silové nasazení proti velkým zátěžím, svalová kontrakce je maximální a průběh nasazení 

je výbušný, není pro sportovce s takovým postižením příliš vhodné. 

Při posilování se zatížením 75- 90% osobního maxima se také evidují všechny 

posilovací prostředky s činkou, na trenažérech nebo s jiným druhem zátěže. Zátěž ve fázi 

plného tréninku se u F.S. pohybovala v rozmezí 60-90% z osobního aktuálního maxima. 

Počet opakování v sérii a celkový počet byl takový, dokud nedošlo k vyčerpání svalů. 

Rychlé opakování je důležité pro rozvoj rychlé síly. Další opakování, která jsou 

vykonávána v mírném tempu, podporují nárůst svalové hmoty. 
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V tréninku bylo zařazováno posilování s uvedenou zátěží z důvodu nárůstu 

svalové hmoty, k podstatnému zvýšení maximální svalové síly a zvýšení explozivní síly. 

Uváděný sportovec v evidovaném období posiloval ze 75- 90% svého maxima 

v průběhu všech měsíců, mimo červenec a srpen 2007, přičemž vrchol byl zaznamenán 

na počátku podzimně zimního období. 

Posilování se zatížením do 75% osobního maxtma Je dle zaznamenaných 

ukazatelů v grafu 5 a tabulce 6 nejčastější a dle množství nejobjemnější část tréninkového 

zatížení sportovce F.S. Toto posilování má koordinační účinek a pozitivně působí na 

zvětšování plochy svalového průřezu. Při cvičení jsou zdůrazňovány obě pohybové fáze, 

jak aktivní dopředný pohyb, tak i zpětný pohyb. Pro sportovce s uvedeným typem 

postižení, je posilování se zatížením do 75% osobního maxima stěžejní a maximálně 

přínosné pro celkový svalový rozvoj. 
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Při posilování trupu se evidují cviky zaměřené na posílení břišního i zádového 

svalstva prováděné s nižší zátěží i bez zátěže. Dle záznamů v grafu 6 a tabulce 6 

je patrné, že tento ukazatel je F.S. preferován v průběhu celého sledovaného období, jen 

v zimních měsících je aplikován ve větším objemu. 
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Příčinou nárůstu v zimních měsících je snaha o posílení svalů trupu, které jsou 

důležité v jednotlivých fázích vrhů a hodů, zejména při rychlém napřimování a rotaci 

páteře a trupu. 

S ohledem na míru a charakter postižení atleta F.S. bylo toto posilování zaměřeno 

zejména na různé modifikace cviku leh-sed. 

2) Kategorie, ve které se rozvíjí a zdokonaluje technika vrhů a hodů. 

- Dosažené výsledky v hodu diskem soutěžní hmotností, diskařské hody lehčím 

a těžším náčiním jsou znázorněny v grafu 7, 

-Vrh koulí soutěžní hmotností, koulařské hody lehčím a těžším náčiním nám 

znázorňuje graf 8. 

Graf7 

Vyhodnocení speciálních tréninkových ukazatelů ročního 
tréninkového cyklu 200612.007 

260 ~-----------------------------, 
240+-----------~~~~~------~~ 
.220 -1------- ----f 

200 +-- - -----i 
100 +-- - -----1 
100 -1-- ------j 
140 -1-- -----1 

Počet (n) 120 -1-- - --n---i 

100 +r.----f 
00 
00 
40 
20 
a~~~~~~~~~~~~~~~~ 

X )41_ I. 

Vyhodnocení a diskuse 

ll. 111. N. V. Vl. Vll. Vlil. IX 

lllliáce 

o Hod dsk.an saiěžni tn drostí 
(počet) 

EJ Dskařské h::cy těžším zálažfm 
(počet) 

U hodů diskem soutěžní hmotností a diskařských hodech těžším náčiním se 

evidovaly pouze hody z místa pomocí odhodové stolice. S ohledem na charakter 

postižení nebylo možné používat hody s otočkou. 

Graf 7 ukazuje na skutečnost, že sledovaný sportovec preferuje trénink s náčiním 

soutěžní hmotností, zejména v jarní tréninkové a hlavní etapě závodní, což vede zejména 

ke snaze maximální stabilizace techniky a navyknutí si na závodní náčiní. 
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Převážné používání disku soutěžní hmotnosti v tréninku bylo v konečném 

důsledku zřejmou příčinou růstu výkonů viz graf 2 v přílohové části. 
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U vrhů koulí soutěžní hmotností, koulařských vrhů lehčím a těžším náčiním než je 

závodní náčiní se evidovaly vrhy z místa pomocí odhodové stolice. Vzhledem k postižení 

nemohl F.S. trénovat vrhy s otočkou nebo se sunem. 

Graf 8 znázorňuje hodnoty, ze kterých je patrné, že sledovaný jedinec preferuje 

v průběhu celého RTC vrhy koulí se soutěžní hmotností zejména v jarní tréninkové 

a hlavní etapě závodní, což vede ke snaze maximálně stabilizovat techniku a navyknutí 

si na závodní náčiní. S ohledem na postižení je i při tréninku kladen důraz na používání 

vrhačské stolice, na které je vrhačova poloha stabilizována. 

Vrhy těžším náčiním, než je náčiní závodní, byly pro závodníka obtížnější 

zejména na zvládnutí koordinace pohybu. Hlavním důvodem zařazování vrhů těžším 

náčiním je zejména rozvoj síly v partiích, které jsou při vrzích nejvíce zapojovány. Jsou 

to při odvrhové činnosti hlavně břišní svaly, svaly pletence ramenního, natahovače 

předloktí odvrhové paže a ohybače zápěstí. 

59 



Převážné používání náčiní soutěžní hmotnosti v tréninku nejvíce stabilizuje 

techniku, což mohlo být v konečném důsledku zřejmou příčinou růstu výkonů viz graf 1 

v přílohové části. 

3) Kategorie zabývající se ostatními tréninkovými ukazateli, které se týkají 

gymnastiky a doplňkových cvičení . 

- Speciální gymnastika a doplňková činnost jsou znázorněny v grafu 9, 

- Graf I O poukazuje na další zařazovaná speciální průpravná cvičení. 
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Měšce 

Vyhodnocení a diskuse 

U speciální gymnastiky se eviduje čas věnovaný relaxačnímu, protahovacímu, 

kompenzačnímu a nápravnému cvičení. Sledovaný sportovec této činnosti věnuje čas 

vždy po silovém tréninku. 

Doplňky jsou veškerá doplňková tělesná činnost jako ostatní atletické disciplíny, 

hry, plavání intenzivní formou apod. 

Graf 9 nám ukazuje, že sledovaný sportovec zařazuje ve větší míře doplňkovou 

tělesnou činnost. V jeho případě se konkrétně jedná o plavání, které je s ohledem 

na tělesné možnosti a postižení ideálním prostředkem doplňkové činnosti a florbal, který 

provozuje na základě uvedených důvodů pouze v omezené míře. 
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Ze speciální gymnastiky F.S. aplikuje nejčastěji cviky na trampolíně, kdy pohyb 

a cvičení na této nestabilní ploše umožňuje a podporuje zapojování i ostatních svalových 

struktur, přičemž se zkvalitňuje celková koordinace pohybu. Dále zařazuje protahovací, 

kompenzační a nápravná cvičení . 
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Vyhodnocení a diskuse 

U speciálních průpravných cvičení se evidují cvičení bez náčiní s náčiním, nebo 

například pomocí různých trenažérů. 

Tato speciální cvičení svým pohybovým obsahem a strukturou jsou vysoce 

shodná se závodní specializací, se zaměřením na bezprostřední zdokonalení příslušné 

specializované činnosti. F.S. využívá tato cvičení zejména k rozvoji speciálních 

pohybových schopností. Účinným pomocníkem v tréninku je veslovací ergometr, 

prostřednictvím kterého jsou aktivně zapojovány hlavní svalové skupiny nohou, hýždí, 

paží, zad a břicha, což je u vrhače velice podstatné. Posilování uvedených partií 

významně působí i na celkový rozvoj pohybového aparátu postiženého sportovce. 

Z grafu 1 O je patrné rovnoměrné zařazování uvedených cvičení do tréninkové 

přípravy, pouze v měsících hlavní etapy závodní je zaznamenán nárůst těchto cvičení 

z důvodů kvalitní fyzické připravenosti. 
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4.2.1 Hodnocení dynamiky vlnovitosti zatížení vybraných speciálních 
tréninkových ukazatelů 
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Měsíce 
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Graf ll názorně ukazuje, že sledovaný sportovec výrazně nepreferuje 

v tréninkové přípravě posilování se zatížením nad 90%. V uvedeném období bylo 

posilování z 90% maxima zařazováno pouze v prvních čtyřech měsících v minimálních 

počtech. Tato metoda je zařazována právě v zimní etapě při rozvoji maximální svalové 

síly. Sportovec F.S. zařazoval v tréninku zejména tlak obouruč (benč) na vodorovné 

lavici - široký a střední úchop a tlak obouruč na vodorovné nebo šikmé lavici s činkami 

jednoručkami. 

Posilování se zatížením 75-90% maXIma Je zařazováno rmmo letní závodní 

období ve všech měsících. Průběh dynamiky vlnovitosti dosáhl svého vrcholu v prvním 

měsíci sledovaného období, zejména při zařazování posilování zaměřeného na rozvoj 

silových schopností a zvýšení práceschopnosti organismu vrhače. 

Posilování se zatížením do 75% svého maxima má evidentně největší zastoupení 

v tréninkovém cyklu. Vrchol dynamiky vlnovitosti dosáhla vlna v jedenáctém a druhém 

měsíci sledovaného období, tedy v době podzimně zimního období. Tato doba je vhodná 

pro obnovu tělesné kondice a obnovu všeobecné tělesné připravenosti organismu vrhače. 

V ostatních měsících tréninkové přípravy hodnoty vykazují ustálené a oproti 

ostatním ukazatelům výrazné hodnoty. 
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Posilování trupu je pro vrhače a závodníka v hodu diskem velice zásadní cvičení, 

zejména pro zvýšení odvrhové rychlosti při rychlém napřimování a rotaci trupu. 

Vrchol průběhu dynamiky vlnovitosti je v podzimně zimním tréninkovém období, 

což je zapříčiněno zejména zaměřením na všeobecný charakter tréninku se zařazením 

imitačních cvičení bez náčiní, dále rozvoj svalové síly a pohybové rychlosti. 

Další vlna je v období hlavních závodů, což naznačuje zejména snahu při 

kondičním tréninku o udržení svalové síly a pohybové rychlosti na takové úrovni, která 

je potřeba pro vrhy a hody. Z cviků na posílení svalů trupu byly zejména 

upřednostňovány leh-sedy v různých variacích. 

U hodu diskem soutěžní hmotností je patrný vrchol dynamiky vlnovitosti v jarní 

etapě závodní, tj . v době, ve které narůstá při technickém tréninku množství hodů 

náčiním soutěžní hmotností. Snahou tohoto tréninku je zdokonalení techniky, stabilizace 

hodů a přivyknutí si na náčiní soutěžní hmotnosti. 

Vrchol dynamiky vlnovitosti u vrhu koulí je patrný v období etapy hlavních 

závodů, ve které vrhač pracuje na zdokonalení techniky vrhu navýšením počtu 

opakování, podobně jako u hodu diskem. 

63 



5. ZÁVĚR 

Cíle této diplomové práce jsem splnil. Analyzoval jsem roční tréninkový cyklus 

2006/2007 atleta F.S. postiženého diskinetickou formou DMO. I úkoly vyplývající z cíle 

práce jsem splnil. Zaměřil jsem se zejména na získání a vyhodnocení obecných 

tréninkových ukazatelů a vybraných speciálních tréninkových ukazatelů pro hod diskem 

a vrh koulí. 

Uvedený sportovec soutěží ve vrhu koulí, hodu diskem a kuželkou, ve třídě F 32. 

Jeho mateřským oddílem je oddíl atletiky Jedličkova ústaw v Praze. Uvedený roční 

tréninkový cyklus byl posledním rokem čtyřletých makrocyklů před Paralympiádou 2008 

v Pekingu. 

Na základě stanovení výzkumného problému jsem ·se pokusil odpovědět na 

problémové otázky. 

1) Domnívám se, že výraznou mírou se na růstu sportovního výkonu podílely 

zejména následující faktory: 

Posilování se zatížením 75%-90% osobního maxima, které sledovaný sportovec 

zařazoval ve všech sledovaných období, mimo období hlavní závodní letní etapy. 

V maximální míře toto posilování zařazoval v období podzimně-zimní etapy 

a to z důvodu všeobecné tělesné připravenosti a rozvoje síly svalů, které jsou potřeba 

v jednotlivých fázích vrhů a hodů. Z grafu 5 a tabulky 6 je názorně patrný celkový objem 

uvedeného ukazatele. 

Posilování se zatížením do 75% osobního maxima je nejčastější a nejobjemnější 

částí tréninkového zatížení. Dle grafu 5 a tabulky 6 je patrné zařazení tohoto druhu 

posilování do všech etap sledovaného období, pouze v podzimně-zimní a zimní etapě 

je zaznamenán nárůst způsobený zvýšenou potřebou obnovy tělesné kondice. 

Posilování trupu, které dle vyhodnocení v grafu 6 a tabulky 6 sportovec F.S. 

zařazoval do tréninkové přípravy ve všech etapách. Zejména v podzimně-zimním 

a zimním období, ve kterém je zvýšená potřeba posílit svalstvo trupu se zaměřením na 

rozvoj síly trupu. Ta je velmi důležitá ve fázích vrhů a hodů, zejména při rychlém 

napřimování a rotaci trupu. 
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Všeobecné odhody těžším náčiním zařazoval vrhač F.S. dle grafu 4 a tabulky 6 

zejména v podzimně-zimní a zimní etapě a v etapě hlavní závodní letní. K odhodům 

používal zejména medicinbaly (v zimní etapě přípravy) a dále gumové míče o hmotnosti 

2000 g. Odhody těžším náčiním jsou používány zejména k rozvoji svalové síly 

a vrhačské výbušnosti. 

Hody diskem a vrhy koulí soutěžní hmotností dle gram 7, 8 a tabulky 6 jsou 

zařazovány po celou dobu sledovaného období. Nárůst objemu tréninku je patrný 

zejména v etapě hlavní závodní letní. Důvodem tohoto navýšení je zejména snaha 

o dokonalé přivyknutí na náčiní soutěžní hmotnosti a zdokonalení techniky vrhů a hodů. 

Sportovec F.S. trénuje hody a vrhy náčiním soutěžní hmotností ve všech etapách 

tréninku. V zimním období F.S. hody a vrhy směřuje z vrhačské stolice do závěsné 

zástěny v tělocvičně . 

Při hodnocení jednotlivých ukazatelů v grafu ll, jsem dospěl k názoru, že na 

sportovní výkony F.S. ve vrhu koulí a hodu diskem měly rozhodující vlivy vztahy mezi 

jednotlivými speciálními tréninkovými ukazateli. 

Výrazné upřednostnění posilování se zatížením do 75% osobního maxtma. 

Při poklesu vrcholu dynamiky vlnovitosti u posilování se zatížením 75-90% osobního 

maxima, všeobecných odhodů těžším náčiním a posilováním trupu, F.S. dosáhl 

maximálního výkonu ve vrhu koulí a hodu diskem. K výraznému sportovního výkonu 

přispělo i zvýšení počtu vrhů koulí soutěžní hmotností v jarní etapě tréninku a zvýšení 

počtu odhodů diskem soutěžní hmotností v etapě hlavní závodní letní. 

Na základě získaných a vyhodnocených hodnot obecných a vybraných speciálních 

tréninkových ukazatelů jsem dospěl k následujícímu závěru. Objem, intenzita 

tréninkového zatížení, charakter vybraných ukazatelů speciální přípravy, kvalita 

sportovního tréninku, jeho rozmanitost, odborné vedení a kvalitní zázemí se podílejí 

na růstu sportovních výkonů. 

2) Zda bude při postupném zvyšování tréninkového zatížení růst sportovní výkon se 

výzkumem potvrdilo jen z části. Sportovní výkon F.S. rostl i při snížení silových hodnot 

jednotlivých tréninkových ukazatelů. 

Nárůst byl zaznamenám pouze v počtu vrhů koulí soutěžní hmotností v jarní etapě 

tréninku a zvýšení počtu odhodů diskem soutěžní hmotností v etapě hlavní závodní letní. 

65 



V těchto etapách se vrhač spíše zaměřil na technický trénink, směřující 

k zdokonalování techniky hodu a její stabilizaci. Pozornost byla věnována hlavně sladění 

vrhu nebo hodu v jeden pohybový celek s účinným pohybovým projevem v klíčových 

fázích. 

Postupný růst sportovního výkonu je patrný na grafickém znázornění výkonů ve 

vrhu koulí a hodu diskem graf 1 a 2 v přílohové části. 

Završením čtyřletých makrocyklů u atleta F.S., je splnění limitů v hodu diskem 

16,55 m, vrhu koulí 6,50 ma účast na Paralympijských hrách 2008 v Pekingu. 
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