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Abstrakt 

 

VARIABILITA TECHNIKY V ATLETICKÝCH VÍCEBOJÍCH 

 

Cíle práce:    Hlavním cílem je zjistit úroveň pohybové diferenciace vícebojařů rozdílné 

výkonnosti, která se projevuje ve zvládnutí techniky dílčích disciplín 

desetiboje. Dalším cílem je poukázat na důležité momenty v technice, 

upozornit na vyskytující se nedostatky a vystihnout  charakteristické 

individuální zvláštnosti.   

 

Metodika:  V naší práci jsme použili metodu analýzy a pozorování v případě rozboru 

kinogramů a metody komparace při posuzování úrovně diferenciace 

techniky v technických disciplínách víceboje. 

 

    

      

Výsledky:  Přestože je dosažená výkonnost v desetiboji J. Ryby na horší úrovni, zjistili 

jsme u tohoto vícebojaře mírně převažující schopnost diferenciace pohybu 

v uzlových bodech techniky nad D. Sazimou. 

 

Klíčová slova: disciplína, desetiboj, sportovní technika 
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Abstract 

 

 

TECHNIQUE VARIABILITY IN COMBINED EVENTS 
 

Thesis objectives: The main aim of this work is to find out a level of movement 

differentiation of multi-event competitors of different performance 

which is shown in mastering the technique of partucular decathlon 

events. The next aim is to point out the important aspects in technique, 

to refer to some imperfection and to characterize some individual 

distinctiveness. 

 

Methods:              In our thesis we used a method of analysis and observation for 

analyzing the photo sequences and a method of comparison while 

assessing the level of technique differentiation in decathlon field events. 

 

Results:                In spite of the fact that J. Ryba´s decathlon performane is worse, we 

found out that ,     in comparison with D. Sazima, J.Ryba has a slightly 

prevailing ability of movement differentiation in key technique 

moments. 

 

Key words:          event, decathlon, sports technique 
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Úvod 
 
Atletika je mnohdy označována za královnu sportu, díky své mnohaleté historii opředené 

až heroickými výkony a mnoha sportovními příběhy. Jednou z neuznávanějších a 

nejsledovanějších disciplín je desetiboj. Tito „králové“ se během dvoudenního klání 

potýkají s mnoha nástrahami, zejména v technických disciplínách . 

    Jeden z nejtěžších úkolů vícebojaře je, osvojit si co možná nejlépe modelovou techniku. 

Náročnost nácviku technických disciplín desetiboje nespočívá jen v odlišnosti mnoha 

pohybů, ale i ve schopnosti odlišit drobné rozdíly v uzlových bodech jednotlivých disciplín 

a právě tímto aspektem se naše práce hodlá zabývat. Během psaní bakalářské práce bych 

chtěl využít jak teoretických poznatků z oborů, tak svých znalostí a zkušeností, během 

svého mnohaletého aktivního sportovního působení. Ke splnění našich cílů provedeme 

rozbor a hodnocení kinogramů pořízených  z videozáznamů dvou vícebojařů rozdílné 

výkonnostní úrovně, což je nejlepší a velmi dostupná metoda exaktního posouzení pohybu. 

Ač se jedná o metodu velmi známou a přínosnou, mnoho i zkušených trenérů ji opomíjí. 

Očekáváme, že bude nalezeno mnoho technických nedostatků, jak řekněme obecně se 

vyskytujících, tak velice individuální pro daného sportovce. Taktéž bude zajímavé 

pozorovat jaká je úroveň pohybové diferenciace vícebojařů ve vazbě na analýzu 

výkonnosti. Práce by taktéž mohla posloužit jako vodítko při rozborech a hodnocení 

dosažené technické úrovně.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Teoretická část 
 

1 Struktura sportovního výkonu – Desetiboj 

Sportovní výkon je jeden ze základních pojmů sportu a sportovního tréninku. K němu se 

soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů a dalších odborníků. Pro trénink, v němž se 

výkon především buduje, má jeho hlubší poznání zásadní význam (Dovalil, 2002). Je 

realizován pohybovou činností v rámci daných pravidel a jedinec  se snaží o uplatnění 

předpokladů výkonu.  

   

Vymezení struktury sportovního výkonu v desetiboji je velice komplikovaným úkolem, 

jelikož se skládá z mnoha relativně nezávislých disciplín, které se můžou vzájemně 

negativně ovlivňovat.  Dle Choutky, Dovalila (1991) je struktura sportovního výkonu dána 

stabilním komplexem faktorů, představující jakousi síť vztahů a vazeb mezi podstatnými 

faktory. Faktory se vzájemně prolínají, spolupůsobí nebo ohraničují, vylučují nebo 

kompenzují. Faktory lze chápat jako samostatné části sportovního výkonu, které vycházejí 

ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů výkonu. Lze 

je ovlivnit tréninkem a tím i zvýšit trénovanost.  

 

K vymezení důležitých somatických a kondičních faktorů nám pomůže Tab. 1: Pohybové 

předpoklady pro jednotlivé disciplíny. 

Desetiboj je specifická disciplína s následujícími parametry:  

                  -    soutěž se koná ve dvou po sobě jdoucích dnech 

-    vždy stejné pořadí disciplín 

-    bodové ohodnocení každého výkonu 

                  -    technicky i fyziologicky rozdílné disciplíny 

 

Somatické faktory 

Optimální somatické předpoklady pro jednotlivé disciplíny jsou dosti rozdílné, proto je 

důležité hledat kompromis tak, aby byl somatotyp co nejvhodnější pro maximální počet 

disciplín. Z hlediska podobnosti somatických předpokladů můžeme disciplíny rozdělit na 

skoky (dálka, výška, tyč), vrhy (koule, disk, oštěp), sprinty (100 m, 400 m, 110 m př.) a 

běh na 1500 m. Na základě ukazatelů z biomechaniky, medicínské a sportovní praxe lze 

říci, že vhodná je:  
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1. vysoká postava: + větší výška těžiště při skocích, 110 m př. a možnost vyššího úchopu u  

                                  skoku o tyči 

+ výška odvrhu (odhodu) náčiní při vrzích a hodech, větší délka   

segmentů zejména horních končetin                                             

+  délka běžeckého kroku 

 -  může působit komplikace při nízkých startech 

 

     V poslední době se prosazují vysocí sprinteři Francis Obikwelu 195 cm , Asafa Powel 

190 cm a zejména světový rekordman Usain Bolt 196 cm, což do značné míry vyvrací 

teorii o špatném zvládnutí startu na 100 m. Tyto nejlepší sprinteři historie popírají 

problematiku vysokých sprinterů. 

 

2. tělesná hmotnost: 

 Optimem by měla být průměrná hmotnost, která napomáhá skvělému zvládnutí 

sprinterských a skokanských disciplín. Je však částečně limitujícím faktorem ve vrzích 

(zde je třeba větší hmotnost), ale i běhu na 1500 m, který je silovým tréninkem neblaze 

ovlivňován.  

 

3. složení těla: 

 Důležitou roli hraje zejména zastoupení svalových vláken, ale i aktivní tělesná hmotnost. 

Podíl rychlých a pomalých svalových vláken u vrcholových sportovců specialistů ( 

Melichna 1990 In.: Dovalil, 2002) je u sprinterů a skokanů 70% FG, diskařů 66% FG, 

koulařů 60% FG, běžců na 800 m 53% FG. Na základě daného zjištění a odborné literatury 

lze desetiboj považovat za rychlostně-silovou disciplínu a tím jistou determinaci budoucích 

výkonů na základě svalového složení. 

 

Podle Ryby (2002), je ideálním modelem vícebojaře muž, jehož somatické předpoklady 

jsou:  

Tělesná výška: 185 – 190 cm 

Tělesná váha: 82 – 90 kg 

Rozpětí paží: 190 – 200 cm 

Současná světová desetibojařská špička tomuto modelu vesměs odpovídá. 
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Kondiční faktory 

 
 
  Aerobní Obecná Speciální Výbušná Obratnost Pohybli- Běžecká Rychlostní Silová  

  vytrvalost síla síla síla   vost rychlost vytrvalost vytrvalost 

100 m 2 6 8 8 5 7 10 6 0 

Dálka 0 4 7 9 8 9 9 0 0 

Koule  0 10 6 10 9 6 3 0 0 

Výška 0 4 8 8 8 8 8 0 0 

400 m 5 4 8 4 4 5 9 8 7 

110 mpř. 0 6 9 7 10 10 10 6 0 

Disk 0 10 6 8 10 8 3 0 0 

Tyč 0 5 10 7 10 7 8 0 0 

Oštěp 0 6 9 9 10 9 4 0 0 

1500 m 10 0 4 0 0 0 3 0 4 

Celkem 17 55 75 70 74 69 67 20 11 

Zdroj: Lease 1999  
 
Tabulka byla převzata z odborné literatury (LEASE 1999) a je doplněna o názory trenérů 

(Váňa, Robert Černý, Rudolf Černý, Patera, Jiří Ryba). Z těchto pohybových předpokladů 

je patrné, že mezi disciplínami jsou značné rozdíly.  

 

Vytrvalostní schopnost: Z tabulky můžeme zjistit, že aerobní vytrvalost je jednou z 

nejméně podstatných součástí výkonu. Toto tvrzení však není zcela pravdivé, jelikož 

desetibojařský závod trvá 2 dny a je třeba se mnoho hodin udržovat v aktivovaném stavu. 

Několikanásobné rozcvičování i opakující se pokusy v jednotlivých disciplinách, kladou 

nemalou náročnost na takzvanou „speciální vícebojařskou vytrvalost“. 

 

Silová schopnost: V tréninku desetiboje se zejména zaměřujeme na trénink výbušné síly. 

Té by však měl předcházet rozvoj obecné síly, aby tělo bylo schopno odolávat větší zátěži, 

i tréninku speciální síly a tím i předejít svalovým disbalancím  v důsledku jednostranného 

přetěžování. 

 

Rychlostní schopnost: Tato pohybová schopnost je nejvíce geneticky podmíněná a tudíž 

nejhůře trénovatelná. Je patrné, že běžecká rychlost nám ovlivňuje výkon v 6 (nejvíce) 

disciplinách. O úrovni sprinterského výkonu rozhoduje startovní reakce a akcelerace, 

maximální běžecká rychlost a rychlostní vytrvalost. Jednotlivé složky jsou relativně 

nezávislé, což znamená nutnost rozvoje všech částí jednotlivě, ale vzájemně se nenarušují. 

 

Tab. 1: Pohybové předpoklady pro jednotlivé disciplíny 
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Pohyblivost, obratnost a koordinace: Podmiňují dokonalé technické zvládnutí 

jednotlivých fází disciplín ve vícebojích. Pohyblivost je důležitá zejména v těch kloubech, 

které se podílejí na provedení odrazu, hodu a vrhu (kyčelních, kolenních, hlezenních, 

ramenních, loketních a zápěstních), ale na přiměřené úrovni musí být i pohyblivost 

v ostatních kloubech. Pružnost svalů, šlach a vazů (tj. dílčí předpoklad pohyblivosti) musí 

být na co nejlepší úrovni, vzhledem k charakteru pohybů, uplatňovaných při víceboji. 

Obratnost se projevuje především při nácviku jednotlivých fází skoku či vrhů. Nízká 

úroveň této schopnosti se může stát limitujícím faktorem při zdokonalování techniky. 

Koordinace pohybů je velice důležitá pro provedení správného rytmu, spojování pohybů, 

orientaci v prostoru, schopnost rozlišovat a měnit pohyby v čase, prostoru a dynamice. 

 

Technické faktory 

Pro víceboje jsou požadavky na sportovní dovednosti mimořádné. V žádné jiné sportovní 

aktivitě není k výkonu zapotřebí takového množství rozdílných  variant technik. Sportovní 

dovednosti jsou dominantním výsledkem motorického učení. Dokladem je, že vrcholných 

výsledků vícebojaři dosahují po 8 – 12 letech soustavné přípravy. Proto je pochopitelný 

požadavek tréninku techniky od útlého věku, zejména překážky, skoky a oštěp. Jakou část 

výkonu představují technické faktory je velice diskutabilní. Pro správné provedení 

techniky je podstatná dobrá kondiční připravenost, která nám napomáhá i k většímu počtu 

opakování při nácviku. Tyto faktory si velice napomáhají a podmiňují se.  

     Dokonalé zvládnutí všech technických disciplin desetiboje je velice náročné. Jednou 

z největších překážek je nižší úroveň pohybových schopností oproti atletům 

specializujících se pouze na jednu disciplínu, a to zejména silových schopností ve 

vrhačských disciplínách a pohyblivosti v překážkovém běhu. Desetibojař má také mnohem 

méně času na nácvik jednotlivých disciplín. Samozřejmě je možné provádět obecná 

cvičení, která jsou sice přínosná pro několik disciplín současně, avšak je nutné se zaměřit i 

na cvičení speciální, která jsou rozdílná pro jednotlivé disciplíny. Z tohoto důvodu si často 

desetibojaři prodlužují v ročním tréninkovém cyklu etapu speciální přípravy. Dobré 

zvládnutí techniky umožňuje desetibojaři podat maximální výkon v omezeném počtu 

pokusů (dálka, koule, oštěp, disk) i menší počet absolvovaných pokusů ve skoku vysokém 

a o tyči je výhodou. To vše klade vysoké nároky na stabilitu techniky a koncentraci. Taktéž 

je třeba neustále odolávat rostoucí únavě. Velmi náročný je také přechod mezi mnohdy 

velice rozdílnými disciplínami.  

   Všechny tyto aspekty je třeba vzít v úvahu při tvorbě obecných zásad technické přípravy. 
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Hlavní zásady pro technickou přípravu vícebojařů dle Koukala (1985): 

- Od začátku klást velký důraz na pěstování citu pro pohyb (časoprostorové cítění). 

- Osvojování a zdokonalování techniky rozdělit do jednotlivých let přípravy podle 

obtížnosti disciplín. 

- Využívat transferu v motorickém učení , tj. zařazovat cvičení, která jsou společná pro 

všechny vrhačské a skokanské disciplíny popř. pro sprint. 

- Využívat těsného spojení technické a tělesné přípravy (některá speciální cvičení jsou 

zároveň účinnými pro rozvoj pohybových schopností).     

 

Taktické faktory 

Taktika nepředstavuje v desetiboji stěžejní roli jako například ve sportovních hrách, avšak 

i zde může průběh závodu velice ovlivnit. Projevuje se zejména ve volbě správné obuvi, 

tvrdosti skokanských tyčí, vzdálenosti stojanů, volbě základních výšek u skoků či 

rozvržení tempa v běhu na 1500 m. Specifikem vícebojů je přepočet výkonů na body, které 

jsou posléze sečteny. Osobní bodový stav i body soupeřů je výhodné znát zejména před 

závěrečným během, který poslední promlouvá do konečného pořadí. 

 

Psychické faktory  

Dle Vinduškové (2003) se ve vícebojích mohou uplatnit jedinci různého temperamentu, 

nejúspěšnější  bývají však ti, kteří dokážou být vyrovnaní a spolehliví v přípravě a posléze 

dostatečně agresivní a sebejistí v závodě.  

    Desetiboj klade velké nároky na psychiku jak v přípravě tak zejména ve vlastní soutěži. 

Náročnost je dána zejména délkou trvání závodu, nutností se soustředit na každou 

disciplínu i pokus. Nepříznivě mohou závodníka ovlivnit nepodařené výkony v předchozí 

disciplíně, podmínky závodu (počasí, kvalita sektorů a náčiní, časový plán). Nepříjemným 

faktorem, kterému je třeba odolat, je i vědomí možnosti absolvování jen několika závodů 

v roce.  

 

 

    Vhodným doplněním těchto faktorů jsou zdravotní a sociální předpoklady, které mají 

také nesporný vliv na konečný sportovní výkon. 
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Zdravotní předpoklady 

Dle Vinduškové (2003) vynikajících výsledků ve vícebojích lze dosáhnout až po 

dlouhodobé systematické přípravě. V jejím procesu je vždy výhodnější, je-li sportovec 

odolný vůči běžným drobným onemocněním (záněty horních cest dýchacích, angíny, atd.) 

a proti zraněním pohybového aparátu (distorze kloubů, miniruptury svalové tkáně apod.).   

 

Sociální předpoklady 

Vzhledem k velkému časové zatížení v etapě vrcholného tréninku jsou sociální 

předpoklady důležitým determinantem budoucí výkonnosti. Bez podpory rodiny, přátel, 

zaměstnavatele a dobrých vztahů v soukromí se není možné propracovat k vrcholným 

výkonům. Během vrcholné sportovní kariéry musí být plnění tréninkových úkolů prvořadé.   

 

 

2  Sportovní technika 

 

2. 1  Obecná charakteristika 
 
Sportovní výkon je dán souhrnem několika složek, přičemž jejich podíl na konečném 

výkonu je dán charakterem disciplíny. 

    Sportovní technika, konkrétně technika atletických disciplín má své kořeny už 

v antickém Řecku. Jak se během mnoha let utvářela společnost a lidstvo udělalo pokrok ve 

všech oblastech svého působení, tak se vyvíjely i dokonalejší modely techniky. Tím se 

posouvala výkonnost sportovců. Dnes se zdá vývoj techniky atletických disciplín ukončen 

a domníváme se, že žádné radikální změny ve struktuře pohybu se neuskuteční, pokud 

nedojde ke změnám v pravidlech. 

    

Dle Choutky (2001) je technika způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly 

příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi sportovce. 

 

Technika si klade za cíl zdokonalování sportovních dovedností, jimiž sportovec projevuje 

svůj výkonnostní potenciál. Za její obecný základ lze považovat motorické učení. Technika 

je důležitá nejen jako zlepšující faktor výkonu, ale i ze zdravotních důvodů. Úroveň 

technické vyspělosti je determinována obecnými pohybovými schopnostmi, kondiční 

připraveností a motorickou docilitou. 
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2. 2  Kritéria sportovní techniky 

Sportovní techniku je možné dělit na dvě složky, a to vnitřní a vnější. Vnější je možné 

pozorovat z vnějšku. Naproti tomu je vnitřní projev na jehož základě je formován a 

uskutečňován právě projev vnější. 

 Kritéria sportovní techniky dle Dovalila (1982) jsou: 

a) Efektivita -  Je dána schopností využití pohybového potenciálu sportovce. Čím je 

tedy technika dokonalejší, tím může být vyvinuto menší úsilí ke stejnému výkonu. 

b) Ekonomie - Tedy hospodárné  provedení pohybu z hlediska energetického 

zabezpečení.  

c) Stabilita – Jedná se o stálost v provedení i za působení vnějších a vnitřních 

nepříznivých vlivů. 

d) Variabilita – Je chápána jako schopnost přizpůsobovat některé prvky měnícím se 

podmínkám. 

 

Všechna kritéria spolu vzájemně souvisí, ovlivňují se a podílí se na složité realizaci 

sportovního výkonu.  

 

2. 3 Individuální technika  

U každého člověka a tím i sportovce se do pohybového projevu promítají osobnostní rysy, 

temperament a samozřejmě i kondiční faktory. To vše a ještě mnoho dalších komponent 

nám utváří osobité technické provedení. S ohledem na tyto individuální zvláštnosti 

sportovců se osobité provedení pohybu označuje jako styl. 

    Individuální technika je výsledkem fyzického rozboru charakteristik a struktury 

motorických a mentálních kapacit sportovce. Tato individuální technika se rozvíjí při 

sportovní praxi (Starosta, 1984 In Špiláček 2007) . 

    Nácvik technických disciplín víceboje skýtá mnoho úskalí, a to zejména oproti 

jednotlivým disciplínám ve schopnosti diferencovat drobné odlišnosti polohy těla 

v jednotlivých uzlových bodech technického provedení. Ukazuje, kdy může nastat jak 

pozitivní přenos z jedné discipliny do druhé či negativní. To má základ v retenci, tedy 

uchovávání pohybových dovedností. Někdy se v procesu učení setkáváme s pozitivním 

vlivem jako je transfer, kdy naučenou dovednost využijeme při mnoha dalších pohybový 

úkolech. Dále pozitivní efekt nastává při reminiscenci, která je vytvořena absencí nácviku 

disciplíny. Dle Rychteckého a Fialové (2002) je tento jev pravděpodobně vytvořen vlivem 

pominutí inhibičních jevů, mezi které zařazujeme: 
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a) Retroaktivní útlum – nastává, jestliže bezprostředně po naučení jedné dovednosti 

následuje nácvik druhé. 

b) Proaktivní útlum – je opakem prvního, kdy nácvik druhé dovednosti je rušen 

výsledky naučení dovednosti první. 

c) Asociativní útlum – sportovec je učen disciplínám v určitém pořadí, to negativně 

ovlivňuje pokud by bylo třeba toto pořadí změnit ( pořadí disciplín je v desetiboji 

dané a tak tento vliv ztrácí na váze)   

d) Afektivní útlum – dochází k němu v případě, když je nácvik prováděn pod vlivem 

silných emocí  

 

 

2. 4  Hodnocení techniky a provedení 

Během sportovní praxe je velice důležité porovnávat a hodnotit stupeň dosažené technické 

úrovně. Nejčastějším hodnotitelem je stále subjektivní pohled trenéra a pocity svěřence.  

S postupem moderních technologií se čím dál více uplatňují exaktní způsoby analýzy 

pohybu, jako je fotografie, videozáznam, dynamografie, elektromyografie atd. Hodnocení 

techniky musí spolu s problematikou daného sportu vycházet ze znalostí anatomie, 

biomechaniky a fyziologie. Jedná se vlastně o upřesnění struktury pohybu, jeho časových, 

prostorových a dynamických složek. Z tohoto pohledu rozlišujeme časo-prostorové 

(fázové) a dynamicko-časové členění pohybu (rytmus). 

    Časo-prostorová analýza se zajímá o průběh pohybu (vyjádření fázové struktury), nebo-

li pohybujících se těles či soustav těles v prostoru a čase. V praxi se řeší například pomocí 

videozáznamu, který je dál posuzován vizuálně (kinogram, video) nebo pomocí výpočtů  

rychlosti, dráhy atd. 

    Dynamicko-časové členění. Jedná se o projev nervosvalových impulzů, projevující se 

střídáním svalové kontrakce a relaxace. Průběh tohoto úsilí je také označován jako rytmus, 

který je charakteristický z hlediska disciplíny i individuality sportovce. Skládá se ze složky 

časové a kvalitativní. 

    Exaktní přístup není možný pro každodenní praxi, je tedy třeba hledat oporu 

v hodnocení na základě empirie. Je vhodné pokud možno volit kvantitativní přístup 

popřípadě posuzování podle škál tak , aby byl co nejvíce potlačen subjektivní pohled, který 

může mít značný vliv na hodnocení (Choutka, Dovalil 1984 i 1991).    
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3  Modelová technika technických disciplín desetiboje. 
 
PŘEKÁŽKOVÝ BĚH 
 
Překážkový běh je možné charakterizovat jako technicko sprinterskou disciplínu. Výkon je 

do značné míry podmíněn výkonností v hladkém sprintu a sportovní dovedností. Z tohoto 

vyplývá snaha co nejvíce přiblížit překážkový běh běhu sprinterskému. Trať daná pravidly 

nedává možnost velké volby délky a množství kroků, ale je rozdělena na náběh, 9 

rytmických jednotek mezi překážkami, a doběh. 

 

Náběh 

Náběh začíná startem z bloku. Během osmi krokového (výjimečně 7 krokového) 

náběhového rytmu se překážkář snaží vyvinout co největší rychlost a zároveň vytvořit 

předpoklady pro přeběh první překážky. Délka kroků postupně narůstá jako u hladkého 

sprintu, ale je nutné dbát na včasné napřímení trupu a zkrácení posledního kroku před 

překážkou. 

 

Přeběh první překážky 

Jelikož technika přeběhu všech překážek má stejné zákonitosti, budeme se zabývat jen 

odlišnostmi. Rozdílnost je v nemaximální rychlosti při překonávání překážky. Této 

překážce je třeba vždy věnovat zvýšenou pozornost, aby hned na počátku nebyl narušen 

rytmus. Vzdálenost od překážky i překážkový krok je kratší. Snahou je vytvořit co nejlepší 

předpoklad pro plynulé navázání běhu mezi překážkami.  

 

Běh mezi překážkami 

Hlavní požadavkem běhu mezi překážkami je co nejvíce se přiblížit běhu při hladkém 

sprintu, stejně tak jako i v ostatních fázích této trati.  

    Vzdálenost mezi překážkami je zdolávána třemi běžeckými kroky s předpětím svalů 

před dokrokem. Tyto tři kroky by měly být běženy stupňovanou rychlostí. První krok bývá 

nejkratší, nejdelší druhý a třetí bývá o něco kratší než druhý (Millerová, 2001). 

 

Přeběh překážky 

Dělíme na tři fáze, a to: oporovou, letovou a dokrok za překážkou. 
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Oporová fáze překážkového kroku 

Tato fáze začíná dokrokem, který je proveden s přepětím na přední část chodidla. Dle 

Dostála (1974) je pro účinný odraz k přeběhnutí překážky nutný zrychlený dvojí pohyb 

kotníku bez doteku dráhy patou. Za zcela neefektivní považuje pohyb převalením přes 

patu. Podle Millerové (2004) kontakt celého chodidla s podložkou v momentu vertikály 

není považován za chybu. Ostrý úhel v koleni švihové nohy vede k žádoucímu rychlému 

provedení vpřed a vzhůru. V momentu odrazu dochází k napnutí budoucí přetahové nohy a 

k plantární flexi v kotníku. Při odrazu na překážku je důležité, aby se celé tělo dostalo do 

výrazného náklonu vpřed. Paže na straně odrazové nohy se pohybuje vpřed do předpažení 

poníž s mírným ohnutím v loketním kloubu, druhá paže je blokována u těla nebo se 

pohybuje mírně vzad s požadavek na úhel menší než 90°. Při dokroku by mělo být místo 

opory před těžnicí, při odrazu za těžnicí. 

 

Letová fáze překážkového kroku 

 Začíná posledním kontaktem odrazové nohy s dráhou. Snaha je o co nejmenší vertikální 

zdvih. Odrazová noha je zprvu vedena běžecky, poté dochází ke krátké relaxaci, aby mohl 

být pohyb účelně dokončen kolenem stranou vzhůru. Bérec švihové nohy se vykyvuje 

vpřed, někdy až do natažení. Mnoho autorů upřednostňuje mírné pokrčení v kolenním 

kloubu, které vytváří lepší předpoklady pro aktivní dokrok (Millerová, 2001). Vrchol dráhy 

letu musí být před překážkou. Následuje aktivní střih. Při střihu provádí švihová noha 

aktivní dokrok, odrazová noha přetah, který je veden kolenem po vzestupné dráze. Osa 

ramen by při přeběhu překážky měla být neustále kolmo ke směru běhu. Hlava by se měla 

nacházet ve stejné výši během přechodu překážky i v mezeře.  

 

Dokrok za překážkou 

Dokrok uzavírá rytmickou jednotku. Hodnotíme jeho vzdálenost a polohu těžiště vzhledem 

k místu dokroku. Dokrok by měl být proveden na špičku chodidla a do těžiště nebo mírně 

za něj tak, aby nedošlo k zbrzdění pohybu. Koleno přetahové nohy je v nejvyšší poloze, ke 

které nesmí dojít před dokrokem švihové nohy.  

 

Doběh    

Jedná se o úsek od poslední překážky do cíle. Je to jediná část, kde je možné uplatnit jak 

délku kroku tak frekvenci. 
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SKOK O TYČI 

 

Vývoj techniky ve skoku o tyči vždy korespondoval s rozvojem nových materiálů pro 

skokanské tyče. Po tradičních materiálech jako bambus a kov dospěla věda až k dnešním 

sklolaminátovým a karbonovým tyčím, které se vyznačují velkou pružností.  

Tato disciplína klade velké nároky na kondiční a hlavně na technickou připravenost. Proto 

skokané dosahují vrcholné výkonnosti až po 10 – 12leté soustavné přípravě. Výkon ve 

skoku o tyči dle Berana (1976) závisí zejména na:  

 -  výšce, do které se dostane těžiště skokana 

 -  ekonomii přechodu laťky 

  

Držení tyče a rozběh 

Nejdůležitějším úkolem této části je získat co největší horizontální rychlost a převést tuto 

energii do skokanské tyče. Tyč drží skokan při běhu uvolněně u pravého boku, pravou 

podhmatem za tělem, levou nadhmatem před tělem. Šířka úchopu se pohybuje v rozmezí 

50 – 90 cm, dle pojetí skoku. Na počátku směřuje tyč vzhůru a během rozběhu je postupně 

sklápěna k zemi. Snažíme se o co nejvyšší úchop, který nám dovolí plynulý skok. Rozběh 

je stupňovaný. 

    

Zasunutí tyče a odraz 

Jedná se o nejpodstatnější část skoku, která rozhoduje o  převodu energie získané 

v rozběhu a odraze do ohybu tyče. Tyč se zasunuje na 2 – 3 krokový rytmus, kdy je třeba, 

aby pravá paže byla při došlapu odrazové nohy již napjata a levá v závislosti na zahájení 

ohybu tyče mírně pokrčena nebo napjata. Z tohoto hlediska pak mluvíme o třech druzích 

odrazu: naskočený, střední (optimální) a podběhnutý. V posledním kroku noha došlapuje 

na celé chodidlo. Úhel odrazu se pohybuje od 70 – 75°. Odraz by měl být proveden přímo 

proti tyči s aktivní prací švihové nohy a hrudníkem protlačeným vpřed. 

  

Přechod na tyč 

Začátek přechodu na tyč se vyznačuje visem. Závodník v tomto momentu zaujímá stejnou 

polohu jako při závěrečné fázi odrazu.  Vis je prováděn na horní ruce, spodní protlačuje tyč 

vpřed. Napjatá odrazová noha švihá vpřed a dohání švihovou.  
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Vykývnutí a zvrat  

Během této fáze je tělo za tyčí, osa ramenní se stává osou rotace, nohy mírně pokrčené 

švihají vzhůru a dochází k zvratu. Je snahou dostat se do polohy vhodné pro vertikální 

zdvih a k tomu je důležité načasování, velmi rychlé a silné provedení. Levá ruka po dobu 

zvratu  udržuje tělo za tyčí, osa ramenní zůstává rovnoběžná se zemí až do zahájení 

přítrhu.  

  

Vypružení tyče 

Úkolem skokana v této fázi je využít katapultačních účinků tyče a aktivně navázat rychlým 

napnutím v koleních kloubech vzhůru  podél tyče. Během této fáze lze rozpoznat tři 

charakteristické polohy „L“, „J“ a „I“ . Při správném provedení v této fázi dochází 

k největšímu vertikálnímu zdvihu těžiště (Beran 1976).  

 

Přítrh a obrat 

Navazuje po „I“ poloze v konci katapultace tyče. Přítrh i obrat nastávají skoro současně, i 

když by měl obrat následovat až po přítrhu. Pravou paži skokan táhne nejdříve k pravému 

boku, posléze pravému rameni. Práce rukou je spojena s obratem. Je velice důležité, aby 

skokan udržel boky u tyče a nohy vysoko. 

  

Přechod laťky 

Tato fáze začíná posledním kontaktem závodníka s tyčí. Hlava směřuje k doskočišti a 

těžiště by mělo směřovat stále vzhůru. U některých skokanů dosahuje převýšení úchopu 

horní ruky až o metr. Nejprve přechází laťku nohy, poté boky. V tento okamžik dochází 

k charakteristické „stříšce“ nad laťkou, kdy boky jsou nejvýše a nohy a paže směřují 

k zemi. 

 

Dopad 

Skokan po přechodu laťky pokračuje v otáčivém pohybu a v průběhu letu dostává nohy do 

přednosu, takže dopadá na záda. 
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SKOK VYSOKÝ 

 

Skok vysoký je jednou z nejstarších disciplín. V současné době je technika zcela v souladu 

s biomechanickými zákonitostmi a budoucí rozvoj je možný pouze zlepšením pohybových 

schopností. Klade zejména nároky na rychlostně - silové a koordinační schopnosti. 

Techniku skoku vysokého rozdělujeme na čtyři následující fáze: rozběh, odraz, let a dopad. 

 

Rozběh 

Skokan v první části rozběhu běží téměř po přímce, druhá je vedena po oblouku. Nejčastěji 

posledních 4 - 5 kroků. Rychlost postupně narůstá. Trup je v průběhu nakloněn dovnitř 

oblouku. Ještě před odrazem je už tělo bokem k laťce, ve sklonu vzad a od laťky. Úhel 

položení odrazové nohy vzhledem k laťce by měl být 20 stupňů (Velebil, 1974). Tento fakt 

mnoho skokanů nedodržuje. Menším úhlem lze dosahovat výtečných výsledků, ale často 

dochází ke zranění hlezenního kloubu.  

 

Odraz 

Odraz je prováděn v závislosti na výšce skoku cca 1 m od doskočiště. Je charakteristický 

aktivní prací odrazové nohy shora dolů na celé chodidlo. Důležitá je švihová práce paží i 

švihové nohy, rychlé provedení švihu zamezuje velkému zatížení odrazové nohy ve fázi 

amortizace. Pokrčená švihová noha směřuje dopředu, nahoru a kolenem dovnitř oblouku. 

Vlivem rotace, započaté v rozběhu a při odraze na zemi, se skokan dostává zády k laťce. 

Rozlišujeme rotaci vertikální a horizontální.  

 

Přechod laťky 

V první  fázi stoupání se švihová noha volně spouští k odrazové, paže jsou v připažení či 

ruka na straně švihové nohy prochází přes vzpažení do zapažení v druhé části přechodu 

laťky. Nastává mírné prohnutí trupu. 

 

Druhá fáze je bezprostřední přechod laťky. Dochází k maximálnímu prohnutí a vysunutí 

pánve. Bérce jsou volně svěšeny dolů. Hlava prochází ze záklonu přes prodloužení 

s trupem do mírného předklonu. Jakmile skokan mine hýžděmi laťku, prudce předkopne a 

dostává se do polohy „L“. 
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Dopad 

Pokračuje rotace podél příčné osy a skokan předklání hlavu, aby došlo k bezpečnému 

dopadu. Dopadová poloha je často indikátorem správně provedeného skoku zejména u 

začátečníků. Tělo by se mělo nacházet ve směru skoku. 

 

 

SKOK DALEKÝ 

 

Skok daleký je silově rychlostní disciplína. Během rozběhu se skokan snaží získat co 

možná největší horizontální rychlost, která musí být převedena do skoku v přesně 

vymezeném místě.  

    Výkon ve skoku dalekém závisí tedy na rychlosti, úhlu vzletu celkového těžiště 

skokanova těla, účelnosti pohybů v letové fázi a na optimálním doskoku. 

Určující složkou pro výkon ve skoku dalekém je rozběh a odraz. Let a doskok jsou 

složkami druhotnými.  

 

Rozběh 

Skokan do dálky se rozbíhá stupňovanou rychlostí a získává horizontální rychlost, která je 

základem pro rychlost vzletu těžiště. Největších rychlostí je dosahováno 5 m před 

odrazovým prknem. Avšak mohou ji využít jen ti, kteří jsou schopni správně provést odraz 

v dané rychlosti. Délka rozběhu závisí na sprinterské výkonnosti resp. akceleračních 

schopnostech skokana. U mužů se rozběh  pohybuje v rozmezí 16 - 24 kroků. Dálkařský 

rozběh je možné rozdělit na tři části: počáteční, střední a závěrečnou. 

    V počáteční fázi rozběhu se objevuje nejvíce nepřesností a je třeba se koncentrovat na 

vždy stejnou intenzitu a úsilí. Z úvodního šlapavého běhu se přechází do švihového a tím 

je zahájena střední část rozběhu. Ta je charakteristická stupňováním rychlosti, ale 

nedochází k takovému nárůstu jako na počátku. Skokan se snaží vysoko zvedat kolena, mít 

podsazenou pánev a pažemi pracovat ve velkém rozsahu. Závěrečná část je spojení 

rozběhu s odrazem. Tato část je nejobtížnější, jelikož se v ní skokan připravuje na odraz a 

musí zamezit ztrátě rychlosti. Rozběhová rychlost dosahuje největších hodnot, avšak 

závěrečné zrychlení je tvořené zvýšením frekvence a zkrácením posledního kroku. 

Poslední acyklický krok je daleko aktivnější a tím dochází k patrnějšímu zkrácení 

časovému než délkovému (Koukal, 1983). 
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Odraz 

Odrazovou fází rozumíme pohybový úsek od dokročení odrazové nohy na zem až 

k dokončení náponu. Odrazem získá skokan vertikální rychlost, která společně 

s horizontální tvoří počáteční rychlost vzletu těžiště. Úhel vzletu je tvořen během 

předodrazové a zejména odrazové fázi. V první amortizační části odrazu dochází ke ztrátě 

horizontální energie a následně ve fázi akcelerační k nárůstu vertikální energie.  

    Odrazová noha dokračuje mírně před těžištěm aktivním zahrábnutím, značný časový 

rozdíl mezi došlápnutím paty a chodidla je nežádoucí. Noha je při došlapu měkce natažena. 

Nejvíce je koleno pokrčeno před momentem vertikály, avšak mírně. Konečný zdvih 

nastává napínáním kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu. Při odrazu švihá neodrazová 

noha „ostrým kolenem“ vpřed. Hlava a trup si udržují sprinterskou polohu a práce paží 

odpovídá rozsahem práci nohou. Odraz je dokončen úplnou extenzí všech zapojených 

kloubů odrazové nohy a zastavením pohybu kolena švihové nohy a paží. 

 

Let 

Dráha těžiště je již dána odrazem a není ji možné v průběhu skoku změnit. Proto se 

zaměřujeme na srovnání případných rotací vzniklých na odraze, rovnováhy a zejména 

vytvoření vhodné polohy na doskok. Rozeznáváme tři typické způsoby letu: skrčný, 

kročný a závěsný. Technika rozběhu a odrazu je pro všechny tři způsoby téměř totožná. 

Koordinačně nejjednodušší je skrčný způsob, který často používají začátečníci. Dle 

Koukala (1983) je pro způsob závěsný vhodný závodník, který se odráží daleko za těžištěm 

těla a který je nucen vyrovnávat rotaci kolem podélné osy. Oproti tomu kročný způsob je 

vhodný pro odraz dále za těžištěm těla, kde je třeba odbourávat rotace i kolem příčné osy. 

Při všech těchto způsobech je nutné dbát na protlačování boků vpřed, mírný záklon, nohy 

při pohybu vpřed pokrčené, vzad natažené. 

 

Doskok     

Technicky správně zvládnutým doskokem může být výkon zlepšen o 20 – 30 cm. Účinnost 

doskoku je závislá na velikosti přednožení, výšce těžiště v okamžiku dotyku se zemí a 

technice přenesení těžiště přes místo opory. Způsob doskoku je velice individuální, avšak 

lze  vydělit několik obecných typů (Langer, Luža,1995): 

a) přechod celkového těžiště přes chodidla do hlubokého podřepu až dřepu a švihem 

pažemi vpřed 

b) totéž s pádem, vysednutím stranou na bok 
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c) doskok do hlubokého dřepu, přechod přes oporu pomocí ještě většího snížení 

celkového těžiště s lukovitým  prohnutím, obvykle s přechodem do kleku. 

d) Doskok do dřepu s následnou extenzí v kolenním kloubu vpřed a dosednutím do stopy 

po chodidlech. 

 

 

VRH KOULÍ ZÁDOVOU TECHNIKOU 

 

Vrh koulí je ve skupině vrhačských disciplín jediným typickým představitelem vrhu 

(Vomáčka, 1974).Vlastní odvrh je charakteristický trčením paže, které je vymezeno 

pravidly. Jedná se o rychlostně – silovou disciplínu. Velkou roli hrají mimo techniky 

zejména silové schopnosti, hmotnost a výška vrhače. Hmotností se rozumí aktivní tělesná 

hmota. Tyto charakteristiky jsou dány podmínkami: hmotnost koule, pravidla, vymezený 

sektor.  

 

Charakteristické fáze vrhu dle Vomáčky (1980): 

a) základní postavení a držení koule 

b) sun (přípravná, nápon, přemístění a došlap nohou) 

c) vlastní vrh (rotace trupu, trčení paže) 

 

Základní postavení a držení koule 

V základním postavení stojí vrhač zády ke směru hodu. Váha je za předpokladu odvrhu 

pravou rukou na pokrčené pravé noze, která se špičkou dotýká zadní části kruhu. Levá 

noha je zanožena a dotýká se špičkou země. Koule je držena v horní části dlaně a prstech a 

je uložena mezi bradu a kost klíční. Důležité je odtažení lokte pravé ruky od těla. Tato 

poloha je charakteristická uvolněním, koncentrací a náročností na rovnováhu (Vomáčka, 

1974). 

 

Sun 

 Fáze přípravná: Začíná postupným předklonem vrhače a současně se začíná pokrčovat 

pravá noha. Předklonem trupu se dráha koule dostává až za okraj kruhu. Levá ruka je volně 

spuštěna nebo v předpažení. Mnoho koulařů v této fázi vyvažuje předklon trupu zanožením 

levé nohy. Poté se vrací k zemi, aby byla připravena pomoci odrazové noze. 
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Fáze náponu: Je charakteristická nízko vedeným zanožením levé nohy, která zrychluje 

pohyb. Důležitý je postupně odvíjený odrazu pravé nohy přes patu, což napomáhá udržení 

nízké polohy koulaře a většímu rozsahu pohybu.  

 

Fáze přemístění  a došlapu nohou: Přemístění je prováděno co nejrychleji. Ukazatelem 

vyspělé techniky je včasné podtažení pravé nohy se současným došlapem obou nohou na 

zem. Pravé chodidlo je v době došlapu téměř kolmo na směr sunu a levé šikmo vpřed. 

Tento pohyb spolu s udržením trupu a levé paže v otočení nazad slouží k vytvoření 

maximálního předpětí svalů trupu. 

 

Vlastní vrh 

Je sice tvořen jedním pohybovým celkem, ale v některé odborné literatuře je členěn na fáze 

rotace a trčení paže. 

 

Fáze rotace trupu: Po fázi přemístění a došlapu nohou je koulař v postavení zády ke směru 

vrhu, váha těla je na pokrčené pravé noze. Rotace se zahajuje otáčením pravé nohy na 

špičce, postupně rotují boky a celý trup ve směru vrhu a levé rameno se rychle pohybuje 

vzad. Pohyb ramene a paže otevře dráhu koule a napne tzv. „prsní luk“. 

 

Fáze trčení paže:  Pravá noha se během rotace trupu otáčí do směru vrhu a zároveň se 

začíná energeticky napínat, zdvihá trup a tvoří pevnou oporu pro dokončení rotace. Během 

tohoto pohybu se začíná zdvihat vpřed a vzhůru pravé rameno, které je vypruženo přepětím 

prsních svalů což je impuls pro zahájení trčení paže. Levá ruka se zastavuje pokrčená a ve 

zpevnění v úrovni pravého boku. Tímto je vytvořena pevná osa pro dokončení rotace: levé 

rameno, trup a noha. Současně s trčením je dokončen nápon nohou odrazem, kdy pravá 

noha opouští zem o něco dříve. Koule se vzdaluje od krku až když prochází rovinou 

kolmou na osu pohybu v kruhu. Trčení je dokončeno momentem vypuštění koule 

posledními konečky prstů, flektujícího zápěstí. Spíše výbušně založení vrhači jsou 

v momentu vypuštění koule v bezoporovém postavení. Celý vrh je  většinou zakončen 

výměnou nohou přeskokem.      
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HOD OŠTĚPEM 
 
Hod oštěpem je typickou švihovou disciplínou, technicky velmi náročnou. Rychlost 

pohybu neustále narůstá až k finálnímu odhodu. Tento rychlý odhod umožňuje malá váha 

náčiní. Dle Šimona (1980) při výkonech za hranicí 90 m se pohybují hodnoty počáteční 

rychlosti letu náčiní v rozmezí 32 - 33 m/s. Mnoho náročných pohybů musí být provedeno 

ve správném rytmu. Nejobtížnější z úkolů, které musí oštěpařská technika řešit, je využití 

pohybové energie získané na rozběhu. Nejdůležitější však je dokonalé spojení rozběhu s 

odhodem. Na výkon mají značný vliv konstrukce oštěpu a povětrnostní podmínky. 

 

U hodu oštěpem rozlišujeme tři základní fáze (Novák-Šimon 1974): 

a) rozběh 

b) vlastní odhod 

c) přeskok (doznění pohybu) 

 

K popisu techniky však používají podrobnějšího dělení: 

1) držení oštěpu 

2) nesení oštěpu a rozběh 

3) nápřah a přechod do odhodového postavení 

4) odhodové postavení, odhod 

5) vypuštění oštěpu a jeho let 

6) přeskok (doznění pohybu) 

 

Držení oštěpu 

V průběhu hodu oštěpem plní držení různé funkce, ale vždy je snaha o využití co možná 

nejdelší dráhy pohybu a síly prstů. V úvodní části rozběhu umožňuje uvolněný pohyb 

v zápěstí, dále zabezpečuje udržení podélné osy oštěpu a v neposlední řadě provedení 

supinace zápěstí bezprostředně před odhodem.  

Rozlišujeme dva základní typy držení: 

a) finský- Palec a prostředník se opírají o konec vinutí, ukazovák je stranou pod oštěpem, 

částečně přiložen k prostředníku. 

b) Při druhém způsobu se palec a ukazovák opírají o konec vinutí. 

Při volbě úchopu se oštěpaři řídí subjektivními pocity. Důležité je, aby úchop byl pevný, 

ne křečovitý. 
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Nesení oštěpu a rozběh 

Oštěp musí být nesen tak, aby nebránil závodníkovi v rychlosti rozběhu. Ruka s oštěpem se 

nachází nad ramenem vytočená dlaní k hlavě, přibližně ve výšce spánku. Druhá paže se 

pohybuje, jako při běhu. 

Délka rozběhu je v průměru u mužů 26 - 30 m a rychlost se pohybuje okolo 6 – 8 m/s. 

Rozběh se plynule stupňuje k nápřahové značce, která je umístěna v průměru 7  - 12 m od 

břevna. Vzdálenost nápřahové značky se mění v závislosti na zvoleném počtu 

předodhodových kroků a rychlosti oštěpaře. V následujících částech hodu je třeba rychlost 

udržet popřípadě zvýšit (Šimon, 2004). 

 

Nápřah a přechod do odhodového postavení 

 

S dokrokem k nápřahové značce zahajuje oštěpař přípravu na nápřah. Pro praváky je 

výhodnější zahájení s dokrokem na levou nohu. V následujících fázích se projevují značné 

odchylky v rytmu a počtu předodhodových kroků. Při nejpoužívanějším 6 krokovém 

rytmu, se nápřah nejčastěji provádí pomocí dvou předodhodových kroků, kdy dochází 

k přenesení oštěpu nazad a otočení osy ramenní. Během dalších 4 kroků se snaží oštěpař 

zaujmout co nejlepší polohu pro odhod. Nejdelším a nejdůležitějším krokem je tzv. 

impulsní krok, který je zahájen mohutným odrazem z levé nohy. Následuje rychlé 

přemístění pravé nohy vpřed se snahou o co největší „předběhnutí“ trupu a paže s oštěpem. 

Dokrok na levou nohu je proveden v mírném pokrčení v koleni, chodidlo je zpravidla 

částečně vytočeno zevnitř.  

 

Odhodové postavení a odhod  

Odhod je prováděn v charakteristickém dvou oporovém postavení. Nejprve dochází k fázi 

„napínání oštěpařského luku“, kdy jde o snahu akumulovat potřebnou energii, tudíž narůstá 

síla působící na oštěp. Toho docílíme pevnou a pružnou oporou levé nohy, která zpomalí 

pohyb levé strany, v důsledku se zrychlí za současné postupné spirálovité rotace pohyb 

pravé strany. Náponem pravé nohy se trup dostává z bočného postavení do postavení 

čelného, tomu napomáhá levá paže aktivním pohybem vlevo od směru hodu. Po celou 

dobu „napínání“ je paže s oštěpem natažena za tělem. Hruď je protlačována vpřed. Dle 

Segeťové (2007) s předsunutím odhodové paže začíná „spuštění luku“, fáze aktivního 

působení na oštěp.  
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Pravá paže je stále tažena tělem a zápěstí se pohybuje téměř po přímce. Levá noha je 

oporou a vzpíra šikmo vzad. Pravá po ukončení náponu je tažena špičkou po zemi. 

 

Vypuštění oštěpu a jeho let 

K vypuštění oštěpu  dochází, když je paže na kolmici procházející levým chodidlem. 

V tento moment je třeba projevit cit pro polohu oštěpu. Úhel odhodu se mění podle 

podmínek, ale vždy je menší než teoreticky vypočtených 45°. 

 

Přeskok (doznění pohybu)    

Po odhodu pokračuje oštěpař vpřed přes levou nohu, zbylá energie je zastavena zapřením 

pravé nohy. Proto všichni úspěšní oštěpaři odhazují ve značné vzdálenosti od břevna. 

Vzdálenost závisí na  rychlosti rozběhu, výbušnosti a schopnosti zastavit pohyb vpřed. 

 

 

HOD DISKEM 

    Jedná se o vrhačskou disciplínu, jejíž provedení je charakteristické otočkou. Velká 

náročnost je v požadavcích na vrhačovy silové, rychlostní a koordinační schopnosti. 

Samotný vrh se provádí z kruhu o poloměru 250 cm. 

 

Hodnota výkonu závisí: 

a) na počáteční rychlosti letu náčiní 

b) na vzletovém úhlu 

 

Fáze hodu diskem: 

a) základní postavení, držení disku a přípravné pohyby 

b) otočka (zahájení, odraz a skok, došlap) 

c) vlastní hod (otočení nohou a trupu, napínaní nohou, napřimování a rotace trupu, švih 

paže s vypuštěním disku a výměna nohou přeskokem) 

 
 
Před vlastním hodem se musí diskař dostat do pozice, kdy jsou jeho paže co nejdále za 

tělem. Do této pozice se dostane v úvodu otočky. V další části otočky dolní část rotační osy 

předbíhá osu ramenní, jedná se o fázi skoku a došlapu. Váha po otočce spočívá u praváků 

na pravé noze, což způsobuje zešikmení rotační osy. Při předběhnutí dolní části rotační osy 
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dojde ke zkroucení těla, které se následně využije při zahájení vlastního hodu. Spolu 

s rotací trupu při vlastním hodu dochází k náponu pravé stojné nohy. 

    Při zahájení otočky se vrhač nachází ve dvouoporovém postavení. Ve chvíli, kdy dojde 

k odrazu z levé nohy, zrychlí pravá noha vpřed před tělo, přičemž špička s kolenem 

směřují dovnitř. Při předběhnutí nohou se zvýší napětí svalstva trupu, ramenního pletence a 

paže, což vytváří podmínky pro zrychlení pohybu disku v závěrečné fázi. 

    Při otočce musí být dráha, po které je disk veden, co nejdelší. Vzdálenost disku od těla 

by se neměla zkracovat ve snaze zrychlení otočky, jelikož výsledný výkon je závislý na 

dráze, po kterou působíme na náčiní. 

 

 

Držení disku, postavení, nášvihy 

    Disk se drží za poslední články prstů, jež jsou vějířovitě rozprostřeny po jeho obvodě. 

Diskař je v základním postavení zády do směru hodu. Špička pravé nohy se dotýká 

zadního okraje kruhu, levá bývá obyčejně trochu více vzadu a je mírně vytočená ven 

z kruhu. Vzdálenost chodidel je zhruba na šíři ramen. Váha těla je rovnoměrně rozložena 

na obě dvě chodidla. 

    Před zahájením hodu provádí diskař jeden či více nášvihů spojených s podřepy, při nichž 

je hmotnost těla přenášena na špičky. Disk v krajních polohách vystupuje zhruba do výše 

ramen. Při nášvihu vzad dochází k předpětí, které by nemělo dosahovat maximálních 

hodnot. Těch se má dosahovat až při přechodu do odhodové fáze. 

 

Otočka 

Při zahájení otočky dochází k vytáčení na špičkách směrem vlevo, jakmile dojde k nášvihu 

disku vzad. Koleno a špička levé nohy se vytočí do směru hodu a diskař na ni přenese váhu 

těla. Pravá noha se odrazem od země pohybuje vpřed kolenem dovnitř a strhává s sebou i 

pravý bok. Zároveň se do směru hodu stáčí i hrudník. Při předkopnutí pravé nohy se levá 

noha napíná a odráží.  

Po odrazu levé nohy diskař přemístí nohy do odhodového postavení nízkým rychlým 

skokem, při němž nepřitahuje nohy k tělu. Po dokončení odrazu diskař došlapuje nejprve 

na špičku pravé nohy, jež je vytočena proti směru hodu. Došlap levou nohou, která 

předběhla po odraze pravou nohu, následuje ihned za došlapem pravé nohy. Chodidla jsou 

od sebe 70 – 100 cm. Důležitou roli hraje levá paže, která má nejprve funkci rovnovážnou 

a ve fázi doskoku brzdí rotační pohyb ramen, kdy se ohýbá před prsa. 
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Vlastní hod 

Vlastní hod má dvě fáze: fázi klesání disku a fázi zátahu. 

    V první fázi disk klesá do nejnižší a nejzadnější polohy, což je důležité při udělení 

největší rychlosti, jež má vzestupnou tendenci ve fázi zátahu, která je charakteristická 

napřimováním nohou ve směru hodu, čímž se také zdvíhá trup. Trup přenáší zároveň rotaci 

nohou na ramena. Při zátahu je aktivní také levá paže, jež zrychlí zášvih a napne prsní 

svaly.  

    Finální vypuštění disku je důsledkem přitažení pravého ramene vpřed a švihu odhodové 

ruky. Disk je vypouštěn  v úrovni ramen, přičemž odhodová paže je v upažení. Optimální 

úhel pro vypuštění je asi 36° a rychlost vypuštění se pohybuje okolo 24 m · s -1. 

    Nápon nohou při odhodu končí zpravidla přeskokem, jež je proveden po vypuštění disku 

nebo současně s ním. 

 

Let disku 

    Na délku hodu má velký vliv také síla a směr větru. Vítr ve směru hodu výslednou délku 

zmenšuje, naopak vítr proti směru hodu délku zvětšuje.  

 
 
 
3.1 Modelová postavení při dokroku, odrazu a vypuštění náčiní 
 
Následující obrázky nám ukazují optimální postavení těla v uzlových bodech jednotlivých 

disciplín desetiboje. Rozlišování těchto poloh je velice důležitý a zároveň nesnadný úkol 

pro vícebojaře, který je nucen během krátké doby závodu tyto koordinačně náročné polohy 

diferencovat. 

 
 
Obrázek 1: Dokrok před odrazem 

 
Sprinterský běh       Překážkářský běh             Skok daleký                  skok vysoký                   skok o tyči  

(Tidow, 2000)  
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Obrázek 2: Dokončení odrazu 

 
Sprinterský běh     Překážkářský běh          Skok daleký                  skok vysoký                   skok o tyči  

(Tidow, 2000)  

 

Obrázek 3: Finální zátah/tlak 

 

(Tidow, 2000)  
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Metodická část 

 

1  Cíle  a úkoly práce 

 

Cíle práce: 

Zjistit úroveň pohybové diferenciace vícebojařů rozdílné výkonnosti, která se projevuje ve 

zvládnutí techniky dílčích disciplín desetiboje. Dalším cílem je poukázat na důležité 

momenty v technice, upozornit na vyskytující se nedostatky a vystihnout charakteristické 

individuální zvláštnosti.   

 

 

Úkoly práce: 

Pro splnění cílů byly řešeny následující úkoly: 

 

1) Rozbor odborné literatury s danou problematikou. 

2) Pomocí videokamery získat záznamy pro vytvoření kinogramů jednotlivých 

technických disciplín desetiboje a jejich vyhotovení. 

3) Provést rozbor a hodnocení techniky J.Ryby a D.Sazimy. 

4) Vyhodnotit diferenciaci pohybů obou závodníků ve vybraných uzlových bodech 

techniky. 

5) Vystihnout charakteristické individuální zvláštnosti. 

 

2  Hypotézy  
 
Předpokládáme, že vzhledem k vyšší výkonnosti Davida Sazimy i  celková diferenciace 

pohybu bude na lepší úrovni. 

 

Předpokládáme, že v disciplínách kde dosahují vícebojaři přibližné výkonnostní úrovně se 

bude technické provedení  Jakuba Ryby více přibližovat modelové technice.  

 

Předpokládáme, že charakteristické individuální zvláštnosti se projeví ve skupině 

skokanských a vrhačských disciplín. 
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3 Metody práce 
 
V naší práci jsme použili metodu analýzy a pozorování v případě rozboru kinogramů a 

metody komparace při posuzování úrovně diferenciace techniky v technických disciplínách 

víceboje. 

 

4  Způsob získávání a tvorby kinogramů 
 
Pro rozbor jsme si zvolili dva závodníky z kategorie muži do 23 let, různé výkonnostní 

úrovně. Záznamy potřebné k tvorbě kinogramů jsme získali pomocí dvou digitálních 

videokamer. Videonahrávka byla zhotovena prostřednictví pracovníků Casri na stadionu 

FTVS UK pod vedením PaedDr. Jitky Vindůškové, CSc. Záběry jsou natočené z pevně 

ustavené kamery na stojanu, v poloze kolmé k průběhu pokusu v místech odrazu, středu 

kruhu či střední vzdálenosti rozběhu. Vzdálenost byla volena vzhledem k potřebné šíři 

záběru tak, aby nebylo třeba s kamerou pohybovat a záběry měly široké použití. To 

zapříčinilo, že některé obrázky jsou méně kvalitní, avšak dostatečně vypovídající. Všechny 

pokusy byly provedeny  s požadavkem maximální tréninkové intenzity z celého rozběhu, 

otočky či sunu.    

Import získaných materiálů se uskutečnil prostřednictvím programu Windows Movie 

Maker. Zde byly taktéž vyhotoveny obrázky v časovém intervalu 4 setin sekundy. Vhodné 

snímky byly vybrány a upraveny pomocí programu Zoner Photo Studio 10 na výřezy o 

pevné velikosti. Snaha byla  obrázky šetrně oříznout (např. podél zvolené linie) pokud to 

bylo možné,  zachovat i prostorový rámec.  

    Osobní rekordy (PB) uvedené na počátku kinogramů jsou vztaženy k dosažené 

výkonnosti v roce 2008, kdy byly tyto snímky pořízeny.  
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Výsledková část 
 
1. Výkonnostního vývoj a charakteristika závodníka  
 
David Sazima  
 
David Sazima hrával na prvním stupni ZŠ fotbal za Most a pět let dělal plavání. S atletikou 

začal v roce 1999 v šesté třídě, kdy si ho jako velký talent vybral učitel tělocviku a taky 

trenér Mgr. Stanislav Peřina. Nejdříve začínal jako výškař a postupně se přidávaly další 

skokanské disciplíny trojskok a dálka, ve kterých získal několik cenných kovů 

v mládežnických kategoriích. První víceboj přišel na řadu v žákovském věku, ale příliš se 

nepovedl. V dorostenecké kategorii přišlo rychlostní zlepšení, které Davida nasměrovalo 

k víceboji. V této době se již začal podílet na tréninku skoku o tyči Pavel Beran a také pan 

Čechák z Pardubic. Po dorosteneckých mistrovských titulech v trojskoku (hale i venku) a 

medailích z výšky, dálky i vícebojů, přišly v juniorském věku zdravotní problémy s koleny 

a zády, které dle slov závodníka zamezily vytouženému limitu na juniorské MS v Pekingu. 

Po ukončení střední školy přestupuje z AK Most do USK Praha, kde se již připravuje plně 

pod vedením Pavla Berana. Největším úspěchem spolupráce je splnění limitu na ME do 22 

let při vítězství na MČR ve vícebojích v Liberci.  

 

Tab.2: Vývoj výkonů v desetiboji 
rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

věk 16 17 18 19 20 21 22 

místo St.Boleslav H.Králové St.Boleslav Plzeň Praha St.Boleslav Liberec 

umístění        8.       3.       2.       1.        8.       1. 

Desetiboj 5315 6141 6781 6818 DNF 7204 7494 

100m 12,23 11,51 11,54 11,63 11,31 11,27 11,06 

Skok daleký 597 663 665 680 663 712 721 

Vrh koulí 10,35
5kg

 12
5kg

 12,06
6kg

 11,85
6kg

 11,66 11,89 12,02 

Skok vysoký 191 192 200 193 195 205 206 

400m 58,09 53,7 53,22 51,4  51,29 51,21 

110m př. 16,4 17,72 15,64 15,12  14,84 14,88 

Hod diskem 24,88
1,5kg

 32,28
1,5kg

 33,24
1,75kg

 31,84
1,75kg

  33,31 33,31 

Skok o tyči 280 450 450 440  450 490 

Hod oštěpem 42,24
600g

 52,09
600g

 48,59 47,26  50,44 52,39 

1500m 04:56,2 04:57,0 04:54,9 04:46,9   04:52,9 04:43,5 
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Tab. 3: Vývoj výkonů v jednotlivých disciplinách 
100m 12,23* 11,51*        11,54 11,63  11,31* 11,27* 11,06* 

Skok daleký    597* 663* 697h* 686* 710h* 712* 721* 

Vrh koulí 10,36
5kg

 * 12,00
5kg

* 12,38
6kg

* 12,10
6kg

 11,66* 11,89* 12,02* 

Skok vysoký 190 198h 200* 208h* 205h* 206h* 213* 

400m 58,09* 53,7* 53,22* 51,70*  50,99* 50,32* 

110m př. 16,05 14,85 15,20m 14,79 15,04 14,84 14,88 

Hod diskem 24,88
1,5kg

* 32,28 33,24
1,75kg

* 34,72
1,75kg

 32,71 33,31* 34,63* 

Skok o tyči 280* 340 450h* 470 470h 480 490* 

Hod oštěpem 43,36
600g

 52,09
600g*

 48,59* 53,44 51,39* 54,72* 55,41 

1500m 04:56,2*        04:57,0  04:54,9* 04:46,9* 04:52,9 04:43,5* 

 
 
 
Jakub Ryba 
 
Ač se rodiče v mládí věnovali atletice, mé sportovní začátky byly velmi všestranné a 

převažovaly kolektivní hry. Prvním zvoleným sportem byl basketbal, který jsem začal hrát 

již před zahájením školní docházky. Jelikož tréninků a zejména utkání není pro tuto 

věkovou kategorii mnoho, ve 4. třídě jsem si přibral hokej. Aby toho nebylo málo ve 12 

letech jsem poprvé okusil atletické závody a postupně začal v letních měsících dojíždět na 

občasné tréninky do 20 km vzdálené Plzně. Od 8.třídy jsem se již věnoval jen basketbalu a 

atletice pod vedení Mgr. Bohumila Rodka. Po roční spolupráci s trenérem Reischlem 

v sezóně 2001 jsem začal trénovat u Josefa Čeliše a naše spolupráce trvá dodnes. Po 

skončení základní školy jsem se rozhodl dát přednost atletice a školní rok 2002/2003 jsem 

začal studovat na Sportovním gymnáziu v Plzni ve sportovní třídě zaměřené na atletiku. 

V tomto roce jsem již pomalu ukončoval desetiletou basketbalovou kariéru, ve které jsem 

se dokázal probojovat do širšího kádru reprezentace a působil v nevyšších mládežnických 

soutěžích.  

 Na mém výkonnostním růstu, který vyvrcholil 2.místem na MČR dorostu ve vícebojích se 

kromě hlavního trenéra podílel také trenér vrhů Jiří Henžlík a občasně Pavel Beran (skok o 

tyči). Po sezóně 2003 přišly problémy s kotníkem neodrazové nohy, pravděpodobně 

způsobené opakovanými distorzemi, které vyústily chirurgickým zákrokem. Ani po 

následné rekonvalescenci nebylo vše v pořádku a trénink probíhal s mnoha omezeními. Ne 

jinak tomu bylo v sezóně 2005. V dalších letech jsem jen pozvolna navazoval na 

výkonnost z let minulých. Co se týče techniky, její vývoj byl prakticky ukončen závěrem 

studia na sportovním gymnáziu, kde byly optimální časové i materiální podmínky. Po 

zahájení studií na vysoké škole FTVS UK (2006) se již nácviku techniky věnuji 

sporadicky. Taktéž ze zdravotních důvodů absolvuji např. skok vysoký jen na závodech.           
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Tab.4: Vývoj výkonů v desetiboji 
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

věk 16 17 18 19 20 21 22 

místo Praha St.Boleslav   Plzeň Plzeň Brno 

umístění      10.         2.         5.      1.       1. 

Desetiboj 5474 6055 DNS DNS 5823 6186 6408 

100m 12,27 12,03   12,05 11,84 11,79 

Skok daleký 618 577   577 631 649 

Vrh koulí 11,85
5kg

 13,5
5kg

   11,09 12,04 12,01 

Skok vysoký 176 185   179 182 187 

400m 56,43 55,17   54,08 54,04 52,69 

110m př. 15,8 15,38   15,98 15,61 15,49 

Hod diskem 29,72
1,5kg

 35,22
1,5kg

   34,93 32,2 33,17 

Skok o tyči 300 360   400 410 430 

Hod oštěpem 38,47
600g

 39,75
600g

   37,43 38,43 38,43 

1500m 05:06,1 04:54,4     05:06,9 04:55,0 04:54,4 

 
 
 
 
 
Tab.5: Vývoj výkonů v jednotlivých disciplinách 
100m 12,27* 12,03*   12,18 11,89 11,84* 11,79* 

Skok daleký 618* 620            592  608 631* 649* 

Vrh koulí 13,21
5kg

 13,71
5kg

 13,85
6kg

 13,44 11,88h* 12,04*        12,01* 

Skok vysoký 178 185  181h* 179 185 187* 

400m 56,43* 55,17*  54,08* 54,04* 52,69* 

110m př. 15,64 15,38 16,14 15,85 15,69 15,59 15,48 

Hod diskem 36
1,5kg

* 38,34
1,5kg

 35,69
1,75kg

 40,14
1,75kg

 36,52 33,11 34,55  

Skok o tyči 300* 374 380 380 400* 420 430* 

Hod oštěpem 38,47
600g

* 39,75
600g

 38,74 36,52 41,14 41,25 39,29 

1500m 0:05:07* 0:04:54*   04:53,0 04:43,2   
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2. Rozbor a hodnocení kinogramů 
 
 
Překážkový běh  
 
Kinogram A - David Sazima (PB 14,84 s) 

    
              4a.                              3a.                            2a.                              1a.               

                                    
                                                 6a.                          5a. 
 
Rozbor A 
 
Na prvním obrázku je správně proveden dokrok na přední část odrazové nohy, hlava i 

pohled očí směřují příliš do země, což bude provázet celý přeběh překážky. S tím se pojí i 

kulatá záda, která můžou vést ke ztrátě energie v průběhu odrazu (obr. 2a.). Odraz je 

proveden velmi blízko překážce, hlava jde předčasně do předklonu (není vyloženě 

chybou), úhel odrazu je příliš velký, švihová práce dolních končetin a náklon trupu je 

v pořádku (obr. 3a.). V průběhu prvních třech obrázků je možné pozorovat výbornou práci 

levé ruky, která napomáhá optimálnímu náklonu trupu a vytažení ramen. Obrázky 4a. - 5a. 

vypovídají  o přílišné výšce těžiště nad překážkou a špatném načasování přeběhu, což už je 

způsobené odrazem, který je proveden blízko překážky. Vrcholu dráhy je dosaženo až za 

překážkou. Z těchto důvodů je let přes překážku příliš dlouhý. Zašlápnutí by mělo být 

provedeno s větším úsilím. Dokrok za překážkou je proveden s potřebným náklonem trupu 

na špičku a nedochází k nadměrnému poklesu těžiště (obr. 6a.). Ruce by se měly během 

letové fáze pohybovat více běžecky, aktivněji. K vychýlení osy ramenní téměř nedochází. 
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Kinogram B - Jakub Ryba (PB 15,48 s) 

     
              4b.                              3b.                             2b.                            1b. 

                                     
                                                  6b.                           5b. 
 

Rozbor B 

Na prvním obrázku je patrný moment dokroku na odrazovou nohu, který není proveden na 

přední část chodidla. Tento jev negativně ovlivňuje dráhu letu i dokrok za překážkou. Na 

obr 2b. – 3b. je vidět zdařilý „útok“ na překážku, ramena jsou vpředu, náklon trupu v 

ideálním úhlu, švihová pravá noha se téměř patou dotýká hýždí a poté je vedena ostrým 

kolenem k překážce. V momentě odrazu by bylo vhodnější, aby levá ruka byla výše s 

menším ohnutím v loketním kloubu, tím by došlo k většímu vytažení ramen a napomáhala 

by k optimálnímu náklonu trupu při přeběhu překážek (obr. 3b.). Průběh letové fáze 

zachycený na obr. 4b. - 5b. je zdařilý. Překážkář se snaží o techniku přeběhu překážky bez 

nebo jen s chvilkovou extenzí švihové nohy, což mu dává předpoklad k rychlému 

zašlápnutí za překážkou. To se ovšem nepodařilo, jelikož zašlápnutí je provedeno velice 

pasivně. Taktéž paže by mohly být aktivnější a působit více ve směru běhu. Při dokroku za 

překážkou je patrný mírný pokles těžiště těla a vychýlení osy ramenní od kolmice ke směru 

běhu (obr. 6b.), pravděpodobně vzniklé neadekvátní prací zejména levé paže. Dále bychom 

chtěli upozornit na důležité přitažení chodidla k bérci a koleno, které je výše než chodidlo 

přetahové nohy (obr. 6b.).  
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Skok o tyči 
 
Kinogram A - David Sazima (PB 490 cm) – výška 480 cm 

      
          1a.                       2a.                       3a.                        4a.                        5a. 
 

    
          6a.                       7a.                           8a.                       9a. 
 
Rozbor A 
 
Na prvním obrázku je vidět včasná příprava na zasunutí dva kroky před odrazem. 

Optimální se jeví i moment dokroku. Skokan volí techniku s mírně podběhnutým odrazem 

a tudíž dochází k začátku ohybu tyče již v průběhu odrazu (obr. 2a. – 3a.). Pravá ruka je 

připravena napnutá ve vzpažení, levá správně nad úrovní hlavy (obr. 2a.). Bohužel moment 

odrazu nebyl zachycen, ale dobrou představu o této fázi nám dává obr. 3a. Odchylkou od 

specialistů je povolená levá ruka, která brání dokonalému převedení energie do tyče, kde je 

správně poloha těla i vedení švihové nohy s bércem sbaleným pod hýždě. Vykývnutí (obr. 

4a.) a sbalení na obrázku 5a. není co vytknout. Ramena jsou odtlačována vzad. Během 

přechodu z „L“ do polohy „I“ je patrné opoždění za vypružením tyče (obr. 6a. – 7a.). 

Vlivem této a chyby během odrazu nedochází k dostatečném převýšení skoku při odrazu 

od tyče (obr. 8a.). Domnívám se, že při lepším provedení přechodu laťky by bylo možné 

tuto výšku zdolat. Pokus považuji za povedený a vypovídá o výkonnosti ve skoku o tyči na 

úrovni světové vícebojařské špičky. 
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Kinogram B - Jakub Ryba (PB 430 cm) – výška 430 cm 

       

        1b.                    2b.                  3b.                  4b.                   5b.                 6b. 

      

         7b.                    8b.                   9b.                       10b.                           11b.                   

 

Rozbor B 

Předem je třeba podotknou, že snímky by bylo lepší pořídit z opačné strany, kde by byla 

více patrná práce paží v průběhu skoku. Nicméně i tento kinogram vytvoří zdařilou 

představu o technické úrovni skokana. 

 

Příprava na zasunutí je patrna 3 kroky před odrazem, lehkým předsunutím tyče. 

Pokračování zasunutí dva kroky před odrazem je vidět na obrázku 1b.  Tento postup je 

méně obvyklý, avšak je výhodnější pro včasné připravení pravé ruky na odraz i za cenu 

možného negativního ovlivnění rychlosti. Při dokroku na odraz jsou již ruce správně téměř 

ve vzpažení (obr. 2b.). Na obr. 3b. je patrné nežádoucí pokrčení odrazové nohy, které bude 

mít vliv na celkový průběh skoku. Celý odraz by měl být veden zvysoka a spíše zahrábnut 

pod sebe. Moment odrazu (obr. 4b.) je proveden se správnou polohou těla, avšak oproti 

specialistům je přechod na tyč velmi „měkký“. Bérec správně sbalen pod hýždí, švihová 

noha napjatá, horní ruka za tělem, přední by mohla více protlačovat do ohybu tyče. Pro 

přechod na tyč (obr. 5b.) platí to, co pro fázi odrazu, spodní ruka pokrčena ve zpevnění. 

Z pohledu způsobu techniky, kterou bych chtěl upřednostnit, je vidět chyba při vykývnutí a 

zahájení zvratu (obr. 6b.): stehno švihové nohy se propadne níže, což má za následek spolu 

se špatným postavením na odrazu nedokončení zvratu i všech následujících fází. Zvrat není 
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dokončen, jelikož ramena nesvírají s odrazovou plochou 90 stupňů a boky jsou příliš 

nízko. Hlava by měla být v prodloužení těla (obr. 7b.). Toto nesprávné provedení 

znemožňuje optimální průběh dalších částí skoku. 

Ve fázi vypružení nastává propnutí kyčelního a kolenního kloubu se zpožděním a nohy 

odpadají od tyče. Pravá ruka by měla být u pravého stehna a postupovat směrem k rameni. 

Vše je zapříčiněno pomalým a nedokonalým zvratem, ramena by měla být odtlačována. 

S trochou nadsázky bychom mohli říci že  obr. 8b. – 10b. jsou charakteristické polohy „L“, 

„J“ a „I“ , avšak díky špatnému provedení nedochází k dostatečnému vertikálnímu zdvihu, 

což zamezuje provedení přítrhu, obratu i přechodu laťky v optimální poloze.  

 

 

Skok vysoký 

 

Kinogram A - David Sazima (PB 203 cm) – výška 185  

     

          5a.                     4a.                    3a.                    2a.                    1a. 

                    

                          9a.                      8a.                   7a.                      6a. 

Rozbor A 

Na prvním obrázku je zachycen dokrok na předposledním kroku, který je proveden na celé 

chodidlo, a začíná aktivní práce rukou soupažně vzad. Na obr. 2a. je vidět správný dokrok 

odrazové nohy ve směru skoku na celé chodidlo. Délka posledního kroku je přiměřená 

technickému provedení označovanému jako „speed flop“. Závodník periferně sleduje laťku 

a tím kontroluje vzdálenost odrazu. Následuje fáze amortizace, kdy se stehna těsně míjejí, 

ruce počínají směřovat vzhůru a trup je stále nakloněn od laťky (obr. 3a.). Moment odrazu 

obr. 4a. je co se týče spodní poloviny těla zcela v pořádku. V horní polovině registrujeme 

špatný náklon ramen, hlavy, nedostatečně vytaženou ruku , která je kormidlem skoku. Tyto 
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nedostatky zamezují maximálnímu vystoupání vzhůru. To vše je poměrně slušně 

korigováno prací švihové nohy, která skok neustále udržuje u vertikály. To je spolu s ještě 

patrnější nevyhovující prací paží ve směru k laťce vidět na obr. 5a. Při zlepšení práce 

rukou by mohl skokan více vystoupat. Načasování i způsob přechodu laťky a dopadu je 

zdařilý a značí velmi dobře zvládnutou techniku skok vysokého tohoto vícebojaře (obr. 6a. 

– 9a.).  

 

 

Kinogram B - Jakub Ryba (PB 187 cm) – výška 175 cm 

     

            5b.                   4b.                   3b.                     2b.                   1b.                                   

                   

                          9b.                     8b.                   7b.                  6b. 

 

 

Rozbor B 

 

Dokrok na nohu před odrazem je správně proveden na celé chodidlo (obr. 1b.). V momentu 

dokroku je odraz veden přes patu, je vidět dobrá švihová práce paží vzad. Náklon trupu 

vzad i odklon od laťky je proveden adekvátně (obr. 2b.). Na obr. 3b. je patrná fáze 

amortizace odrazu.  Špatná práce švihové nohy, úhel v kolením kloubu je příliš velký 

(pomalý švih). To má za důsledek velmi silové pojetí skoku (neadekvátně), přetěžování 

odrazové nohy, dlouhé trvání odrazu. Levé rameno ruší odklon od laťky, levá ruka by měla 

být výše než pravá (obr. 4b.). Dobrá je vysoká poloha švihové nohy během skoku, avšak 

úhel v kyčelním kloubu by měl být menší. Koleno by mělo směřovat dovnitř oblouku. 

Obrázek 5 zachycuje moment před laťkou, je zde patrný mírný náklon vzad, zahájení druhé 

fáze přechodu laťky, švihová noha je společně s odrazovou v uvolnění. V této fázi by mělo 
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být tělo zhruba kolmo k rozběžišti (obr. 6b.). V době kulminace je patrná špatná 

uvolněnost páteře (obr. 7b.). Načasování zahájení předkopnutí a doskok jsou v pořádku 

(obr.8b. – 9b.). Nevýhodou postavení kamery je nemožnost posouzení polohy hlavy při 

přechodu laťky. Skok je proveden v první polovině laťky, což ukazuje na ztrátu dopředné 

rychlosti. Odraz je proveden spíše vzhůru, až mírně vzad, pravděpodobně je to způsobeno 

švihovou nohou.     

 

 

 

Skok daleký 

Kinogram  A - David Sazima (PB 712 cm) 

      

           1a.                   2a.                     3a.                   4a.                     5a.                     

    

           6a.                    7a.                    8a.                    9a. 

 

Rozbor A 

Na prvním obrázku je patrné snížení těžiště před odrazem. Velké a zbytečné chyby se 

dopouští skokan při dokroku na odraz, kdy pohled očí i hlava sledují odrazovou desku, 

hlava zapadá mezi ramena a dochází k rozkladu sil. Taktéž je patrná nedostatečná 

koordinace dokrok – švih, což vede k opoždění švihové práce pravé nohy (obr. 2a.). 

Nicméně skokanovi se povedlo přejít do odrazového postavení bez většího pokrčení 

odrazové nohy, což svědčí o dobrém převedení energie. Poloha těla v momentu odrazu je 

správná, jen pohled stále směřuje dolů a rozsah paží by mohl být větší (obr. 3a.). Následné 

obrázky bych nepovažoval za chybné, jen specifické pro tohoto skokana. Obrázek 4a. 
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ukazuje delší první krok. Na obr. 5a. – v době kulminace  a na obr. 6a. je charakteristické 

značné protlačení boků vpřed jako příprava na kvalitní doskok. Ten je zahájen podařeným 

předkopnutím (obr. 7a.), avšak nohy by se měly dotknout písku současně na stejné úrovni 

(obr. 8a.). Doskok je zakončen vysednutím stranou.    

 

Kinogram B - Jakub Ryba (PB 649 cm) 

        

           1b.                   2b.                     3b.                   4b.                     5b.                    6b. 

        

     

          7b.                    8b.                   9b.                   10b.                  11b. 

Rozbor B 

Při hodnocení tohoto skoku bylo použito více snímků, aby byly dobře patrné chyby a jejich 

důsledky v plném rozsahu. 

Na prvním obrázku je vidět „měkké“ přejití přes švihovou nohu vpřed odrazové fázi, které 

umožňuje snížení těžiště. Pravá noha se nedopíná, čímž je dán impuls k rychlému 

provedení švihu. Obr. 2b. - 3b. zachycuje dokrok na odrazové prkno, poslední krok se jeví 

jako málo zkrácený a odraz je proveden mírně přes patu. Mírný záklon je v pořádku.  Fáze 

amortizace na obr. 3b., tělo by již mělo procházet vertikálou, to má za důsledek dlouhé 

trvání odrazu a velkou ztrátu horizontální rychlosti. Obrázek 4b. nám ukazuje odraz. 

Postavení je v pořádku, jen švihová noha je příliš vysoko, vhodnější se jeví rovnoběžná 

poloha s podložkou. V doznění odrazu nedochází k udržení postavení na odraze a je 

předčasně vykývnut bérec vpřed (obr. 5b.). Toto má vliv na první krok za letu, který by byl 

vhodnější kratší, „sešlápnutý pod sebe“ (obr. 6b.). Při kročné technice je třeba protlačit 

boky vpřed, což je patrné na (obr. 7b.). Hlava by měla být v této fázi v prodloužení těla 

nebo mírně zakloněna. Toto kritérium není při skoku dodrženo. Obr. 8b. příprava na 
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doskok, boky by mohly být více protlačeny vpřed a hlava v mírném záklonu.  Při 

předkopnutí by měly nohy být ve vodorovné poloze (obr. 9b.), což je náročná fáze na 

načasování a břišní svalstvo. Obrázky 10b. - 11b. znázorňují doskok.  

 

 

 

Hod oštěpem 

 

Kinogram A - David Sazima (PB 54,72 m) 

     

              1a.                            2a.                             3a.                          4a. 

    

               5a.                            6a.                            7a.                          8a. 

 

Rozbor B 

S dokrokem na levou nohu je zahájen nápřah (obr. 1a.). Na druhém obrázku je možné vidět 

dokončení nápřahu. Pravá ruka je natažena za tělem v patřičné výši, levá se pohybuje 

běžecky. Přeskoky mají velmi odrazový charakter. Před zahájením impulsního kroku 

z levé nohy je patrný mírný pokles odhodové paže a pohled by měl směřovat ve směru 

rozběhu (obr. 3a.). V průběhu obr. 4a. - 5a. je dobře drženo uzavření trupu pomocí levé 

ruky. Nohy předbíhají trup s paží a váha je při dokroku do odhodového postavení na zadní 

noze. Toto postavení je příliš úzké.  Levá noha (obr. 6a.) nezůstává propnutá, tím dochází 

ke ztrátě energie a „ujetí“ boků vpřed. Taktéž není dostatečnou oporou a nevzpírá šikmo 

vzad. Ve fázi aktivního působení na oštěp je patrná horší kloubní pohyblivost (obr. 7a.). 

Úhel vzletu oštěpu je příliš velký (obr. 8a.). Závodníka lze pochválit za eliminaci 

jakýchkoliv odklonů v průběhu odhodu. 
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Kinogram B - Jakub Ryba (PB 41,25 m) 

     

               1b.                          2b.                             3b.                          4b. 

    

             5b.                             6b.                             7b.                          8b. 

Rozbor B 

První obrázek znázorňuje zahájení nápřahu již s odrazem levé nohy. Po ukončení nápřahu 

a málo dynamickém odrazu z levé nohy do impulsního kroku, které jsou provedeny 

poměrně adekvátně, se již plně začínají projevovat nedostatky závodníka (Obr. 2b. - 4b.). 

Na obrázku 5b. by měla pravá noha dokračovat více před trup bez dopadu na celé 

chodidlo, aby byl vytvořen předpoklad pro „oštěpařský luk“. Následný odhod bude též 

negativně ovlivněn pozdním zahájením rotace trupu a zdvihem špičky oštěpu nad hlavu. 

Nejvíce chyb, a to velmi závažných nalezneme na obrázku 6b. Levá noha není natažená, 

čímž není vytvořená potřebná opora, nedochází k převodu energie získané rozběhem, tudíž 

nemůže být urychlena prává část těla a dochází k poklesu těžiště. Tělo by již mělo být 

v čelné rovině a naopak ruka stále natažená za tělem a „nabalovat“ oštěp. Oštěp by měl být 

stále téměř v úrovni očí. Po došlapu pravé nohy se špička oštěpu dostává nad hlavu, což je 

způsobeno dalším poklesem pravé paže. Náklon trupu je adekvátní a vhodné je i vytočení 

levé ruky malíkovou hranou vzhůru. V posledních dvou obrázcích doznívá špatné 

provedení fázích předešlých. 
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Hod diskem 

Kinogram A - David Sazima (PB 34,63 m) 

    

                1a.                              2a.                                  3a.                             4a. 

    

                5a.                             6a.                                7a.                               8a. 

Rozbor A 

První obrázek znázorňuje základní postavení, snahu o maximální rotaci trupu, váha je na 

špičkách, ruka ve výši ramene. Taktéž obr. 2a. se jeví zdařile, správný náklon trupu, hlava 

nepředbíhá trup. Odraz by mohl být ještě plošší a pravý bok by se měl dostat před pravé 

rameno, což se nedaří, a to vede k malému předběhnutí, zkroucení trupu. Pravá noha 

chybně dokračuje za osu kruhu (obr. 3a. - 4a.). Obrázek 5a. plně odhaluje nedostatky 

v technice. Pozdní dokročení levé nohy na zem spolu s předčasným zahájením rotace trupu 

a pohybem hlavy ve směru hodu narušuje celé postavení. Ruka by měla být ještě za tělem, 

pravé rameno s rukou výše než levé a hlava by měla směřovat ve směru opačné hodu. 

Postavení mimo osu vede k záklonu trupu. Špatné postavení na celých chodidlech zejména 

pravé nohy nedovoluje zahájit včas rotaci pravé nohy, na které by měla být většina váhy 

(obr. 6a.). Přes všechny tyto zjevné nedostatky byl vlastní odhod ještě v konečné fázi 

zachráněn rychlým protlačením boků vpřed, dobrým napnutím prsních svalů, vlivem dobré 

práce levé ruky.  

 

 

 

 



 49 

Kinogram B - Jakub Ryba (PB 36,52 m) 

    

                1b.                              2b.                                 3b.                               4b. 

 

    

                5b.                              6b.                                7b.                               8b. 

 

Rozbor B 

Diskař na prvním obrázku zahajuje pokus nášvihem za osu hodu. Vstup do otočky provádí 

se snížením a dostatečně rotující levou nohou, ale disk by měl být ve výši ramene (obr. 

1b.). Při zahájení otočky je správný náklon trupu, levá noha na špičce, odhodová paže je 

stále nízko, což bude doprovázet celý pokus (obr. 2b.). Na obr. 3a. je vidět obrovská chyba 

v podobě odrazu ve vertikálním směru, který by měl být veden při zemi. Příliš vysoký 

odraz zamezuje včasnému došlapu levé nohy a tím nedostatečnému předběhnutí horní části 

těla. Došlap na pravou nohu je nesprávně proveden za osu směru hodu. Pravé rameno i 

ruka by mělo být výš než levé (obr. 4b.). Na obr. 5b. je správně váha na zadní noze a 

náklon vzad. Bohužel váha není na špičkách a pravá nohy by se měla již vytáčet do směru 

hodu. Odhodová fáze je zahájena protlačením pánve a pravého boku před pravé rameno a 

paži s diskem, což se moc nepovedlo – průběh je opožděn (obr. 6b. – 7b.). Vlivem 

nedostatečného zkroucení trupu, opožděného začátku rotace pravé nohy a protlačení 

pravého boku vpřed je vytvořeno malé přepětí prsních svalů a pletence ramenního (obr. 4b. 

– 6b.). Předčasný odraz dolních končetin vede ke zkrácení dráhy působení na náčiní a tím i 

zhoršení dosaženého výkonu. Jak bylo již dříve naznačeno také výška vypuštění náčiní je 

malá (obr. 8b.) 
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Vrh koulí 
 
 
Silové schopnosti a hmotnost vrhačů (vícebojařů) jsou velmi odlišné od koulařů specialistů 

a to ovlivňuje technické provedení. To se samozřejmě projevuje v rozdílném pojetí 

techniky jako způsobu řešení pohybového úkolu vzhledem k momentálním schopnostem a 

dovednostem, pravidlům a biomechanickým zákonitostem. Jednotlivé obrázky 

charakterizují uzlové body v průběhu vrhu koulí.  

 
Kinogram A - David Sazima (PB 11.87 m) 

    
                1a.                              2a.                               3a.                                                               

     
                 4a.                             5a.                                6a 

   
              7a.                                8a.                              9a. 
 
Rozbor A 
 
Přípravná fáze je do značné míry individuální záležitost a jedná se spíše o úvodní rituál za 

respektování určitých zákonitostí (obr 1 - 2a). Na třetím obrázku vidíme přípravnou fázi, 

kdy se vrhač dostává do nejnižší polohy. Tomuto postavení se nedá nic zásadního 

vytknout, snad kromě těžiště koule, které není v přesahu kruhu, a čímž je mírně snížena 

dráha působení na kouli. Fáze náponu je správně provedena přes patu, taktéž postavení 
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ramen se daří udržet zavřené. U obr. 4a. je vedena švihová noha poněkud výše, ale pata se 

nedostává nad úroveň kyčle a vše je v potřebném rozsahu. Dále je chybný přílišný zdvih 

ramen ze startovní polohy.  

Na obrázku 5a. můžeme vidět kvalitní postavení, avšak s opožděným došlapem pravé 

nohy. Ramena jsou stále zavřena, chodidla natočena. Pravá noha je správně v odvrhovém 

postavení ve středu kruhu a koule spočívá kolmo nad chodidlem. O průběhu rotace 

vypovídá začátek a konec, který je možné vidět na obr. 5a. – 7a. Prvním předpokladem je 

správné odvrhové postavení. V tomto postavení se vrhač obr. 6a. dopouští několika chyb. 

Má příliš vysoké postavení. Zahajuje rotaci trupu před došlapem levé oporové nohy, která 

se opozdila. Zdá se, že prvotně rotační pohyb nevychází z rotace pravé nohy a vrhač by 

měl stát více na přední části chodidel.  Na obr. 7a. už můžeme vidět dokončení rotace, 

podél opěrné osy: levá noha, rameno a ruka, které jsou fixovány. Levá ruka je zpevněna 

v pokrčení a tím je zkrácen poloměr otáčení. Lze odhalit mírný záklon trupu, který však 

není z tohoto pohledu průkazný. Na obrázku 8a. je vidět vytrčení koule před pružným 

sklopením ruky. Poslední snímek zachycuje dokončení přeskoku a tím splnění posledního 

cíle, udržet se ve stabilním postavení v kruhu. Požadavek nebyl splněn u obr. 9a., 

pravděpodobně vinou nepozornosti.  

 
 
Kinogram B - Jakub Ryba (PB 12,04 m) 

    
                  1b.                          2b.                                3b                     

   
                4b.                             5b.                             6b. 
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              7b.                               8b.                              9b. 
 
Rozbor B 
 
Přípravná fáze má jediný požadavek na stabilitu, jinak se jedná o individuální záležitost 

(obr 1 - 2a.). Na třetím obrázku vidíme přípravnou fázi, kdy se vrhač dostává do nejnižší 

polohy. Tomuto postavení se nedá nic zásadního vytknout, snad kromě těžiště koule, které 

není v přesahu kruhu a tím je mírně snížena dráha působení na kouli. Fáze náponu je 

správně provedena přes patu, taktéž postavení ramen se daří udržet zavřené. Na obr. 4b. je 

patrné neudržení nízké polohy a jak bude vidět na dalším obrázku, málo dynamický odraz 

a švih. Během obr. 5b. se projevuje nedostatečný švih a odraz z přípravné fáze. Posun je 

krátký. Není využit celý koulařský kruh. Také zpoždění budoucí oporové nohy je značné. 

Je možné však vyzdvihnout stále zavřené postavení rameny, což má příznivý vliv na 

utvoření potřebného přepětí pletence ramenního. V obr. 6b. se plně projevuje nedostatečný 

švih levé a podtažení pravé nohy. To vše vede k příliš širokému odvrhovému postavení. 

Avšak je stále dobře udrženo zavřené postavení trupu. U obr. 7b. je možné sledovat mírně 

nedokončenou rotaci pánve, spolu s předčasným opuštěním oporové fáze. Také nízké 

postavení lokte a tím i koule spadává ke hrudi. Na obrázku 8b. je vidět vytrčení koule před 

pružným sklopením ruky. Jak už bylo řečeno, dráha působení byla zkrácena a vrhač již 

není schopen ve vzduchu předávat energii do koule. Tato věc se zcela nedá považovat za 

chybu při velice dynamickém pojetí.  Poslední snímek zachycuje zdárné dokončení 

přeskoku.    
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4 Úroveň diferenciace v uzlových bodech 

 
Jako  první příklad pro hodnocení diferenciace pohybu ve skokanských disciplinách a 

překážkovém běhu jsme si vybrali obrázky zachycující dokrok na odraz. V této části se již 

nebudeme zabývat zevrubným popisem chyb a kladů závodníka, nýbrž srovnáním a 

schopností odlišit polohy v jednotlivých technických disciplínách desetiboje. Tedy 

indikátorem variability techniky. U obou vícebojařů jsou patrné rozdíly při provedení 

různých druhů dokroků, avšak míru diferenciace hodnotíme jako nedostačující pro 

vrcholné výkony ve víceboji. 

    Obrázky A – jsme hodnotili negativně kvůli špatnému provedení fáze dokroku na odraz 

při skoku dalekém, kde je opožděn švih pravé nohy, a tím se téměř neodlišuje provedení 

této fáze od skoku vysokého. Problematické je i držení hlavy v předklonu a ramen 

s kulatými zády – překážkový běh, skok daleký.     

    Obrázky B -  získaly záporné ohodnocení díky nevhodnému postavení odrazové nohy 

při skoku dalekém a skoku o tyči. Taktéž zjevné provedení dokroku přes celé chodidlo při 

překážkovém běhu. 

 
Obrázky A -  dokrok na odraz  

    
Obrázky B -  dokrok na odraz  

     
 
Z pohledu práce švihové nohy a polohy trupu při dokroku se zdá být schopnost 

diferenciace na lepší úrovni u závodníka na obrázcích B. Toto tvrzení však narušuje 

přílišné pokrčení odrazové nohy při skoku dalekém a o tyči, i jejich podobnost.  
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Odraz 
 
Druhým námi vybraným příkladem je fáze dokončení odrazu. Oproti dokroku na odraz se 

jeví provedení i rozlišení jednotlivých druhů odrazů v obou případech jako kvalitnější. 

Nicméně lze jej označit spíše za zdařilé než dokonalé.  

    Obrázky A – pozitiva vyplývají zejména ze skoku dalekého a skoku o tyči. Výpovědní 

hodnota skoku o tyči není dokonalá z důvodu nezachycení skokana v ukončení náponu. Je 

možné však usoudit, že byl v pořádku. Společným negativem pro první tři obrázky je 

poloha hlavy, směřující pod sebe. V případě výšky je hlava ukloněna k laťce a ramena 

tento pohyb následují. Poloha švihové nohy je, vyjma drobné odlišnosti v podobě malého 

otevření bérce u skoku do výšky, výborná. Taktéž práce paží při skoku vysokém by mohla 

směřovat více vzhůru. Záporný je velký úhel odrazu na překážku. 

    Obrázky B – správné provedení narušuje zejména poloha švihové nohy při skoku 

dalekém (úhel nad 90°) i vysokém, kde je bérec neadekvátně otevřen, čímž se tělo dostává 

do záklonu. Vhodnější by byl též pohyb pravé paže, totožný například s obrázkem A, při 

momentu odrazového náponu při přeběhu překážky.     

    
Obrázky A – moment odrazového náponu 

    
 
Obrázky B – moment odrazového náponu 

     
 
Oba závodníci velmi zřetelně odlišují jednotlivé druhy odrazů. Přikláníme se k srovnatelné 

úrovni diferenciace v této fázi, jelikož závodník na obrázku A se dopouští více chyb, ale u 

závodníka B se jedná, zejména u skoku vysokého, o chyby závažnější.  
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Vrhačské discipliny 
 

Před zahájením srovnání diferenciace pohybu je třeba říci, že ač se polohy v těchto fázích 

blíží modelovému vzoru, je nutné přihlédnout k rozboru a hodnocení v předchozích 

částech. Oproti skokanským disciplínám je technika těchto vrhů u obou závodníků na horší 

úrovni. 

    Společným jmenovatelem závodníků, při finálním zátahu/tlaku u vrhu koulí i hodu 

diskem, je předčasné zapojení odhodové paže, nedokončení protlačení boků do roviny 

kolmé k hodu/vrhu.  

 

    Obrázky A – Nám ukazují kromě již zmíněných nedostatků také záklon trupu při hodu 

diskem i vrhu koulí. Odhodové postavení za osou hodu procházející středem kruhu. 

Postavení v hodu oštěpem se zdá být vcelku v pořádku, ale z předešlého rozboru víme, že 

levá noha nevzpírá vzad. 

    Obrázky B – Oproti předchozím obrázkům je finální odvrh koule i odhod disku správně 

proveden na předních částech chodidla a nedochází k žádným odklonům. Naproti tomu u 

hodu oštěpem je velkou chybou pokrčení pravé nohy.     

 

Obrázky A – finální zátah/tlak 

     
 
Obrázky B – finální zátah/tlak  

   
 
Celkově jsme diagnostikovali malou míru rozlišení ve vrhačských disciplinách s mnoha 

nepřesnostmi. S přihlédnutím ke znalosti průběhu celého pokusu jsme vyhodnotili lepší 

provedení u vrhu koulí a  hodu diskem  v případě B. I přes zjevné nedostatky v hodu 

oštěpem, se tedy zdá být ve vrhačských disciplinách diferenciace pohybu vyrovnaná či 

lepší v případě B 
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5  Charakteristické individuální  zvláštnosti  

Pojmem individuální zvláštnosti je v této práci myšleno jako propojení či chyby a návyky 

projevující se v několika disciplínách. U Jakuba Ryby lze tyto znaky najít u skokanských 

disciplín, konkrétně se jedná o příliš dlouhý poslední krok před odrazem, lépe řečeno 

nezkrácený. Dalším charakteristickým znakem tohoto vícebojaře je předčasné ukončení 

dvouoporové fáze při vrhu koulí a hodu diskem, které se ne vždy u vrhu koulí musí 

projevit na výsledném výkonu. Následující specifikum ani tak nevychází ze stylu 

závodníka, ale spíše z anatomických důvodů. Jsou patrná kulatá záda.      

    U Davida Sazimy se zdá být problematické postavení hlavy zejména ve skokanských 

disciplínách a překážkovém běhu. Patrný je předklon hlavy a zraková kontrola při 

odrazech. Chyb se dopouští také ve vrhu koulí a hodu diskem, kdy se vícebojař dostává na 

počátku odhodového postavení do záklonu a váha spočívá na patách. Spojujícím článkem, 

ve vrhačských disciplínách, je opožděná a neaktivní práce pravé nohy, a tím nedosažení 

optimálního odhodového postavení s požadovaným přepětím svalů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Diskuse 

 

Nácvik techniky zabírá mnoho času v ročním tréninkovém cyklu a vícebojaři se snaží co 

nejvíce přiblížit modelové technice jednotlivých disciplín. Je však třeba respektovat 

individualitu sportovce i specifika tréninku vícebojařů. Jak jsem z vlastní praxe poznal, 

jedním z největších „nepřátelů“ je nedostatek času. Proto je třeba, aby byl nácvik vždy 

maximálně efektivní, účelný a přesný již od počátku přípravy. Tyto požadavky jistě 

napomůžou splnit opakované rozbory technického provedení, postihnutí individuálních 

rysů v technice i posouzení schopnosti diferenciace pohybů a tím zhodnocení dosažené 

technické úrovně.  

    

    V několika případech hodnocení a rozboru kinogramů by bylo vhodné použití, pro 

dokonalé vystihnutí chyb v provedení, záběrů z jiného místa a zlepšit kvalitu výsledných 

obrázků v tištěné podobě. Avšak pro potřeby této práce se nám jeví toto provedení za 

vhodné a vypovídající o dané problematice. Při rozboru kinogramů byla nalezena řada 

nedostatků a tedy možný rezerv pro zlepšení. Oproti původním předpokladům, technická 

úroveň i úroveň diferenciace pohybů v jednotlivých technických disciplínách víceboje 

v případě Davida Sazimy, nebyla výrazně lepší než u Jakuba Ryby. Samozřejmě 

v disciplínách, kde David dosahuje světové úrovně ve skoku o tyči a skoku vysokém, je 

rozdíl v provedení markantní. Naopak myšlenka, že v disciplínách, kde je dosažená 

výkonnost obdobná, je technické provedení J. Ryby na vyšší úrovni, se potvrdila. Při 

šetření důležitého ukazatele technické vyspělosti vícebojaře, tzn. diferenciace pohybu, se 

zjistilo, že celková dosažená úroveň této schopnosti je v obou případech velice podobná, a 

nepatrně větší přesnost je překvapivě na straně J. Ryby. Na základě analýzy vývoje 

výkonnosti a rozboru techniky vyplývají tato doporučení:  

1) V případě D. Sazimy se zaměřit zejména na nácvik techniky ve vrhačských disciplinách 

za současného zvyšování fyzické připravenosti. Pokusit se odstranit nedostatky ve zbylých 

disciplínách. 

2) U J. Ryby je limitujícím faktorem kondiční připravenost, která je dána menším počtem 

absolvovaných tréninkových jednotek, a zejména nižší úrovní rychlostních schopností. Pro 

nárůst výkonnosti by bylo tedy třeba zvýšit kondiční připravenost, odstranit nevhodné 

návyky a zlepšit technickou přípravu hlavně ve skoku o tyči a hodu oštěpem, kde jsou 

značné rezervy. 
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    Přínosná ponaučení je možné shledat i v charakteristických individuálních zvláštnostech, 

které byly identifikovány u obou vícebojařů. Otázkou je, do jaké míry jsou tyto návyky 

vžité, a tedy jaká je možnost s nimi dále pracovat. Je ovšem třeba podotknout, že se mohlo 

jednat jen o shodu náhod, jelikož sportovci si některých společných chyb a vazeb nejsou 

vědomi, a například skok vysoký nebyl prováděn na maximální výšce. K vyslovení tohoto 

tvrzení nás vedlo vědomí, že vícebojaři jsou schopni víc než kdokoliv jiný standardního 

provedení jakékoliv techniky a možnost atlety sledovat i v pokusech, které nebyly 

předmětem této bakalářské práce. Roli hrály i  subjektivní pocity závodníků.         
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Závěr 
 
V této práci jsme se snažili zaměřit na variabilitu techniky, tzn. proměnlivost v technickém 

provedení, která se projevuje ve schopnosti diferenciace pohybu. Stanovili jsme si tedy za 

cíle, zjistit úroveň pohybové diferenciace vícebojařů rozdílné výkonnosti, která se 

projevuje ve zvládnutí techniky dílčích disciplín desetiboje. Dalším cílem bylo poukázat na 

důležité momenty v technice, upozornit na vyskytující se nedostatky a vystihnout 

charakteristické individuální zvláštnosti. Při řešení těchto cílů, jsme nejprve provedli 

rozbor a hodnocení kinogramů, čímž jsme vystihli důležité momenty v technice a 

upozornili na nedostatky. Na základě těchto zjištění, jsme se pokusili o porovnání celkové 

úrovně diferenciace pohybu ve vybraných uzlových bodech skokanských a vrhačských 

disciplín. Získané výsledky vyvrátily hypotézu, že vzhledem k vyšší výkonnosti D. Sazimy 

je i celková diferenciace pohybu lepší. U J.Ryby, i přes nižší výkonnost, však tato 

schopnost mírně převažuje. Následné dvě hypotézy byly potvrzeny jako pravdivé. U J. 

Ryby se ukázalo, že v disciplínách kde dosahuje přibližně stejné výkonnostní úrovně jako 

D. Sazima, je technické provedení více podobné modelové technice. A při rozboru 

kinogramů dvou vícebojařů v technických disciplinách desetiboje se projevily 

charakteristické individuální zvláštnosti.   
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