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Abstrakt 

ÚSKALÍ TECHNIKY V ATLETICKÝCH VÍCEBOJÍCH ŽEN 

Cíle práce: Hlavním cílem této práce je rozbor technického provedení jednotlivých 

technických disciplín sedmiboje žen v podání závodnice Jany Korešové a 

vypozorování chyb v technice disciplín. Po rozboru bylo cílem zhodnocení 

technické úrovně provedení a pokusit se stanovit možnosti korekce 

v technickém provedení.

Úkoly práce: Shromáždění potřebné dokumentace - literatury a podkladového materiálu ze 

sportovní přípravy a závodů předchozích období. (Hlavně tréninkových deníků, 

videozáznamů a rozborů doplněné o vlastní vzpomínky a zkušenosti). 

Vytvoření kinogramů z uložených videozáznamů a jejich rozbor a následné 

porovnání mezi sebou.

Metodika: V naší práci jsme použily metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy 

jsme aplikovaly v rozboru jednotlivých disciplín a metodu komparace při 

porovnávání kinogramů mezi sebou v jedné disciplíně nebo při hledání 

společných znaků a chyb v technickém provedení disciplín mezi sebou. 

Výsledky:   Našly jsme chyby v technickém provedení  disciplín závodnice Jany Korešové. 

Potvrdily jsme, že disciplíny s nejmenší výkonností obsahují největší (základní) 

chyby a jsou to disciplíny, kterým bylo v mládežnických kategoriích věnováno 

nejméně času.

Zaznamenaly jsme podobné chyby, které se objevují ve všech disciplínách. 

Zjistily jsme malou diferenciaci technického provedení disciplín s vlivem 

individuálního stylu závodnice a s vlivem nejsilněji technicky zvládnuté

disciplíny – skoku do dálky na technické provedení ostatních disciplín. 

Klíčová slova: disciplína, sedmiboj, sportovní technika, sportovní trénink



Abstract

TECHNIQUE PROBLEMS  IN WOMEN COMBINED EVENTS

Objectives: The aim of this work is to describe and find out the mistakes of  technique in 

each technical event of heptathlon. The next goal of this analysis was estimating 

technical levels of competitress’s technical performance with attempt about 

correction of technical performance.

Targets:     Gathering of  required documentation – letters and records of athletic training 

and previous seasons´ competitions. (training diaries,  videorecordings and 

analysis completed with own memories and experiences.)

Further is a formation and comparison of photo sequences made from loaded 

videorecordings.

Methods: In our thesis we used a method of analysis and a method of comparison. We 

apllied the method of analysis in each event and the method of comparison in 

comparing of the photo sequences in one event or searching of common signs and 

mistakes of technical performance.

Results:    We found out the mistakes in competitress’s technical performance of 

heptathlon’s events. 

We confirmed that the discipline with smallest efficiency contain biggest (basic) 

mistakes in technical performance, and this discipline was trained in youth 

infrequently.

We found out similar mistakes of technique, that are detect in all disciplines. 

We found out low differentiation in competitress’s technical perfomances of 

disciplines, with strongest  influence of long jump.

Keywords: event, heptathlon, sport technique, athletic training
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ÚVOD

Nejvšestrannější a nejnáročnější atletickou disciplínou je atletický víceboj. Setkávají 

se v něm disciplíny odlišného charakteru a rozdílné struktury pohybů. I přesto světoví 

vícebojařští rekordmani dokázali najednou poskládat jednotlivé disciplíny v takových 

výkonnostních maximech, která by mnohdy stačila i na světová prvenství a medailová 

umístění v samotných jednotlivých disciplínách. Ve struktuře sportovního výkonu víceboje se 

odráží několik spolu souvisejících faktorů. Některé jsou dané, a některé jsou závodníkem 

ovlivnitelné. Jedněmi z faktorů, které závodník může ovlivňovat ve svůj prospěch, a které 

tvoří velkou část atletického výkonu ve víceboji, jsou faktory techniky. Dokonalé zvládnutí 

techniky ve všech disciplínách víceboje je velmi složité i po stránce sportovního tréninku, 

proto vícebojařky často volí tu nejjednodušší variantu technického provedení.

V naší práci se zaměříme na technické provedení disciplín ženského víceboje 

s pokusem o odhalení chyb v technickém provedení a jejich příčin. Vzhledem k tomu, že 

sedmiboj je i mojí hlavní disciplínou, analýzu technického provedení jednotlivých disciplín 

provedu na vlastních závodních a tréninkových pokusech, s pokusem o zlepšení vlastních 

technických dovedností.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Charakteristika sedmiboje a jeho průběh

Víceboje (sedmiboj žen a desetiboj mužů) jsou jedinými atletickými disciplínami, ve 

kterých se výsledný výkon nevyjadřuje ve fyzikálních jednotkách, ale v bodech. Dílčí 

výsledky - výkony jednotlivých disciplín - jsou bodovány podle tabulek IAAF. Vítězem  v

závodě  se  stává  ten  závodník, který  nasbírá nejvyšší počet  bodů. Sedmiboj žen se skládá 

ze sedmi disciplín, které mají podle pravidel své pevné pořadí: 

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

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

Sedmiboj je možné rozdělit do čtyř skupin podle zatížení. Mezi bloky disciplín je 

časový prostor pro regeneraci a imitační přípravu pro další disciplíny. Lze uvažovat o těchto 

skupinách disciplín, ovšem s přihlédnutím k časovému pořadu soutěže (Jón, Ryba, 2002): 

běh na 100m př. a skok vysoký

regenerace

vrh koulí a běh na 200m

Regenerace a spánek 

skok daleký

regenerace a imitace

hod oštěpem a běh na 800m. 

Atletický sedmiboj žen je technická disciplína rychlostně silového charakteru. Je to 

disciplína náročná jak fyzicky, kdy sedmibojařka musí odevzdat co nejlepší výkony ve všech 

sedmi disciplínách, tak po stránce psychické, kdy se závodnice musí soustředit na další 

disciplínu bez ohledu na výsledky v disciplínách předchozích a třeba i čelit nepříznivým 

povětrnostním podmínkám. 

První disciplínou atletického sedmiboje žen je běh na 100 m překážek. Sedmibojařky 

běží pouze jeden běh  rovnou  na  čas bez rozřazovacích běhů. V  kategorii dospělých a 

juniorek je výška překážek 84 cm a  vzdálenost mezi nimi je 8,50 metru. Překážkový běh na 

100m je technicko-sprinterská disciplína, kde se na výkonu nejvíce podílí běžecká rychlost a 

technická dovednost. Ta zahrnuje běh celou tratí, tedy start s náběhem na první překážku, 
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přeběh překážky, běh mezi překážkami a doběh od poslední  překážky do cíle. Sedmibojařky  

by především měly zvládnout pravidelný  rytmus  běhu  mezi  překážkami a  přeběhu 

překážky. Tohoto mohou  dosáhnout především  rozvojem akcelerace, maximální běžecké 

rychlosti, rychlostní vytrvalosti, která se projeví hlavně v rytmických jednotkách od 6. 

překážky dále, rychlostně silových schopností,  kloubní pohyblivostí a specifické  koordinace. 

Důležitý je také povedený start. Z psychického hlediska by sedmibojařka měla přistupovat k 

této disciplíně odvážně, rozhodně, s důvěrou  ve vlastní síly a dobrý bodový zisk. Přesto by 

však závodnice neměla nadměrně riskovat, zvláště pokud si v této disciplíně není jistá,  

protože zbytečné zakopnutí či vyvedení z  rytmu by ji  mohlo připravit o jistý počet bodů, a to 

hned v úvodní disciplíně. Už tím, že je to první disciplína sedmiboje tak její výsledek ovlivní 

náladu závodnice, s jakou do víceboje vstoupí.  V průběhu všech vícebojařských disciplín, ale 

především na překážkách (náběh na první překážku, rytmus, koordinace atd.) je nezbytná 

maximální koncentrace na výkon. Tento závod vyžaduje delší a kvalitnější rozcvičení než 

ostatní disciplíny. Mělo by být zakončeno alespoň dvěma přeběhy prvních dvou, tří překážek 

se zaměřením času při došlapu za překážkou (Jón, Ryba, 2002). 

Nejlepší světové sedmibojařky dosahují časů blízkých časům specialistek překážkářek. 

Světový rekord v běhu na 100m překážek je 12,25 s a jeho  držitelkou je  Ginka Zagorčevová  

z  Bulharska (Millerová, 1984). Nejlepší světové vícebojařky dosahují časů kolem 13 vteřin. 

světová  rekordmanka  Jackie Joynerová - Kerseeová je výborná překážkářka a při rekordním 

sedmiboji dosáhla výkon 12,69s na 100m překážek. Ze současných světových vícebojařek za 

poslední tři roky nejlepších časů na této trati dosáhla Hyleas Fountain 12,65s  a Jessica Ennis 

12,89s. 

Druhou disciplínou víceboje je skok vysoký. Je to technicky náročná skokanská 

disciplína  rychlostně silového charakteru, při které jsou kladeny nejvyšší požadavky v oblasti 

koordinačních a pohybových schopností s důrazem také na prostorovou orientaci, časování 

pohybů, polohovou orientaci těla. Skokanky mají na každé výšce 3 pokusy a při sedmiboji se 

laťka zvyšuje vždy o 3 cm. Důležitá je překonaná výška, ne počet pokusů jejího zdolání, 

protože zde jde v první řadě o body, pořadí není tak důležité. Zdolat však výšku na první 

pokus je výhodou, závodnice získá klid a jistotu a ušetří fyzické síly.

Podle Jóna a Ryby (2002) přechod z překážek na výšku klade na atletky značné 

nároky. Jedná se o zásadní změnu techniky i o jinou rytmizaci pohybu. Zvláště po nepříliš 

vydařeném předcházejícím závodě musíme počítat s větší psychickou labilitou. Nepříjemný 

zážitek odeznívá déle než pozitivní a čas mezi překážkami a výškou velkou možnost 
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k psychickému přeladění neposkytuje. Proto se musíme do výškařského sektoru dostat co 

nejdříve a  pomocí imitačních cvičení se přeorientovat do pozice skokana. Naopak kvalitní 

čas na 100m překážek zvýší sebevědomí do další disciplíny. Čas strávený ve skokanském 

sektoru je podstatný pro další průběh sedmiboje. Skokanské disciplíny jsou bodově velmi 

dobře hodnoceny. Je nutné zvolit bezpečnou základní výšku. V žádném případě nesmíme 

skončit se třemi nezdařenými pokusy na základní výšce. Také je potřeba pečlivě uvážit, zda 

bude závodnice některou postupnou výšku vynechávat nebo ne. Protože jedna postupná výška 

znamená ve víceboji 36 až 39 bodů a nezdolání výšky po předchozí výšce vynechané, může 

znamenat tedy zbytečnou ztrátu. 

Světový rekord ve skoku vysokém žen je 209 cm a jeho držitelkou je Stefka

Kostadinová z Bulharska z roku 1987. Nejlepší vícebojařky dosahují výkony přes 190 cm, 

Nejlepší výkon Jackie  Joynerové -  Kerseeové je 193 cm. Nejlepší výkonnosti ve výšce ze 

světových vícebojařek současnosti dosahuje Jessica Ennis 195cm, Carolina Klüft 195cm a 

Hyleas Fountain 190cm.     

Třetí disciplínou sedmiboje je vrh koulí. Je to vrhačská technická disciplína opět 

rychlostně-silového charakteru. Sedmibojařky mají ve vrhu koulí pouze tři pokusy a nejlepší z 

nich je obodován příslušným počtem bodů. 

Mezi výškou a vrhem koulí je obvykle delší časový prostor. To je velmi dobré pro 

psychické uvolnění, regeneraci i doplnění energie. Pomocí imitačních cvičení se závodnice 

přeorientuje na vrhačskou disciplínu a je dobré v rozcvičování zvládnout alespoň dva vrhy 

v závodním a zároveň jistém provedení. Je důležité se udržovat aktivní i mezi pokusy a tím

neztrácet koncentraci na závod. V závodě jsou pouze tři pokusy a první pokus musí přinést 

alespoň průměrný výsledek. Ten je základem pro další dva uvolněné, zrychlované a kvalitní 

vrhy (Jón, Ryba, 2002).

Sedmibojařky pro správné zvládnutí techniky musí dosáhnout určitého stupně rozvoje   

základních pohybových schopností. Většinou je závodnicemi používána zádová  technika 

vrhu koulí nebo techniku s překročením. Mezi motorickými faktory struktury výkonu ve vrhu 

koulí jsou to především vysoká úroveň absolutní síly, rychlosti a odrazových schopností,  

vytrvalosti a obratnosti. Speciálními faktory jsou především vrhačská výbušnost, která je  

objektivně posuzovatelná v okamžiku, kdy je pohyb koule akcelerovaný do maxima při  jejím 

odvržení, dále jsou to vrhačská obratnost a vytrvalost zajišťující možnost většího počtu   

pokusů během tréninku. Z hlediska koordinace je pro vrh koulí velmi důležitá schopnost  

plynulého  zrychlování  náčiní,  zároveň také schopnost překonávat  narůstající odpor  náčiní 
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a schopnost plynule spojit jednotlivé pohybové prvky. Po psychické stránce je pro 

sedmibojařky důležité dokázat se plně soustředit na všechny tři pokusy, ale především na 

pokus první,  jehož úspěšné zvládnutí je předpokladem dalšího klidného soustředění na další 

dva pokusy (Rubáš, Lednický, 1999).

Úroveň  tělesných  předpokladů a pohybových schopností sedmibojařek umožňuje ve 

vrhu koulí výkony 15 – 18 m. V této disciplíně se výkony vícebojařek více odlišují od výkonů 

specialistek koulařek, protože k maximálnímu výkonu ve vrhu koulí je potřeba vysoká úroveň 

maximální síly. Zvyšování této síly by u sedmibojařek mohlo vést k nadměrnému nárůstu 

svalové hmoty, což by se mohlo negativně projevit na výkonnosti v disciplínách,  které 

vyžadují vysokou úroveň relativní síly (Koukal, Vindušková, 1987).  Světový rekord ve vrhu 

koulí drží Natalya Lisovskaya 22,63m z roku 1987. Český rekord ve vrhu koulí drží Helena 

Fibingerová výkonem 22,32 m. Výkon Jakie Joyner – Kerseeové světové rekordmance ve 

víceboji byl 15,80m. Mezi nejlepší vícebojařky současnosti, které mají dlouhé vrhy patří 

Austra Skuyte 17,86m s výkonem v sedmiboji 6435b. Výkony nejvyšší sedmibojařské špičky 

současnosti (v letech 2007 až 2010) se pohybují většinou od 14 do 16m.  

Závěrečnou disciplínou prvního dne je běh na 200 metrů. Podle Dostála (1985)

Závodnice se snaží  podat i v této disciplíně  maximální výkon i přes únavu z předchozích 

disciplín. Běh na 200m je hladkým sprintem, ve kterém jsou na sedmibojařku kladeny 

požadavky především v oblasti maximální rychlosti a na konci trati i rychlostní vytrvalosti.

Jón a Ryba (2002) uvádí, že běh na 200 m vyžaduje následující taktiku - po startovním 

výstřelu by se závodnice měla snažit (pokud je to možné) stáhnou co nejvíce handicap 

běžkyně ve dráze před sebou na prvních šedesáti metrech. Konec zatáčky a začátek rovinky 

potom běžet relaxovaně a frekvenčně bez ztráty získané rychlosti. V rovince citlivě stupňovat 

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

úsilí, není nutné se šetřit při poslední disciplíně prvního dne. Ihned po skončení běhu je 

vhodné začít s regeneračními procesy jako je doplnění vitamínů a minerálů, vyklusání, masáž 

a návštěva fyzioterapeuta,  relaxace. Dobré je psychicky vypnout a nepřemýšlet nad výkony 

prvního dne. Dobrý spánek je základem pro výkony druhého dne.

Nejlepší sedmibojařky světa dosahují velmi dobrých výsledků i v této čtvrté disciplíně 

sedmiboje. Jackie Joynerová – Kerseeová běhala tuto trať pod 23 s. Její nejlepší výkon na 

200m při sedmiboji je 22,30s, kterého dosáhla v roce 1988. Světový rekord specialistek  

sprinterek  na  200  m  drží  Florence  Grifithová - Joynerová  výkonem 21,34 s  z roku 1988. 
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Nejlepší časy současných nejlepších sedmibojařek za poslední 4 roky dosahují rozmezí 

hodnot 23,20s až 23,40s. 

Skok daleký zahajuje druhý den sedmiboje. Je to disciplína rychlostně – silového 

charakteru. Cílem skokanky je podle Gemova (1984) překonat co největší horizontální 

vzdálenost. Největší obtížnost spočívá u skoku do dálky především v schopnosti vykonat 

maximální odraz v maximální rychlosti z přesně určeného místa. Rozhodujícími schopnostmi 

podílejícími se na výkonu ve skoku do dálky jsou především rychlost, a to akcelerace a 

maximální běžecká rychlost uplatňující se při rozběhu, dále je to síla označovaná  u skoku do 

dálky jako skokanská výbušnost, která zajišťuje vyvinutí nejvyšší síly v  nejkratším čase, což 

je nejdůležitější při odraze. Dalšími schopnostmi pro výkon ve skoku dalekém jsou 

pohyblivost a koordinace, jejichž rozvoj je předpokladem správného technického provedení 

skoku a harmonického spojení všech částí pohybového celku. Technika skoku do dálky se 

skládá z těchto základních částí: rozběhu, odrazu, letu a doskoku. Ve skoku do dálky by se 

sedmibojařka měla především zaměřit na plynulé spojení vystupňovaného rozběhu s odrazem. 

Dále je u sedmiboje nutné soustředění hned na úvodní pokus, protože vícebojařky mají 

ve své soutěži pouze tři pokusy v této disciplíně. V rozcvičení je nutné absolvovat dva až tři 

pokusy se závodním úsilím, abychom tak zmenšili riziko přešlapu. Kvalitní výkon je založen 

na stupňované rozběhové rychlosti a předodrazové přípravě v posledních krocích (Jón a Ryba 

in Ryba, 2002). Po dálce je čas na doplnění tekutin, energie a regeneraci.

Sedmibojařky jsou většinou velmi dobrými skokankami do dálky a v mnohých  

případech se uplatňují i mezi specialistkami dálkařkami. Nejlepším příkladem je Jackie  

Joynerová - Kerseeová, která dokázala na OH v roce 1988 zvítězit  nejen v sedmiboji, ale také 

ve skoku do dálky. Světový rekord ve skoku dalekém je 752 cm a jeho držitelkou je Ruska 

Galina Čisťakovová. Nejlepší výkon mezi sedmibojařkami má již zmíněná světová 

rekordmanka v sedmiboji J. Joynerová - Kerseeová výkonem 748 cm. Tento výkon také dříve 

znamenal světový rekord ve skoku dalekém. Rovněž dálkařka Heike Drechsler, která 

dokázala 7x v kariéře skočit přes 740cm, měla výborný výsledek v sedmiboji a to 6741b. 

Současné nejlepší výkony ve skoku do dálky v sedmiboji se pohybují kolem 670cm až 

680cm. Absolutně nejlepší výkony v této disciplíně posledních čtyř let měli při víceboji 

Carolina Klüft 685cm (697cm osobní rekord mimo víceboj) a Hyleas Fountain 688cm (s 

osobním rekordem 689cm).
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Šestou, předposlední disciplínou sedmiboje je hod oštěpem. Oštěp je koordinačně 

náročná disciplína, náročná mimo jiné na načasování odhodu. Je to disciplína rychlostně–

silového charakteru. Sedmibojařky mají opět pouze tři pokusy v závodě, proto je nutné se 

koncentrovat již na první pokus.

Rozhodujícími pohybovými schopnostmi pro výkon v hodu oštěpem jsou síla, jedná se 

především o rychlou sílu, která souvisí se schopností produkovat maximální impuls v čase, 

který je k dispozici, dále je to rychlá odrazová síla, rychlá sprinterská síla a rychlá odhodová 

síla. Po síle je důležitou pohybovou schopností rychlost. Jde o pohybovou schopnost provést 

rozhodující odhodové pohyby v co nejkratším čase. Rozhodující jsou především silová 

rychlost a reakční rychlost. Pro správné technické provedení je velice důležitá pohybová 

schopnost obratnost. Pro hod oštěpem je nepostradatelná pohybová koordinace, a to 

především intervalová a aktivní kloubní koordinace (Novák, Šimon, 1974).

Výkony v hodu oštěpem do roku 1999 jsou uskutečněny jiným typem oštěpu než dnes. 

V roce 1999 bylo u oštěpu posunuto těžiště dopředu, což způsobilo kratší let oštěpu (asi o 4m) 

(a zároveň i méně neplatných pokusů při nezanechání stopy v podkladu špičkou oštěpu, což se 

stávalo hlavně u začínajících sedmibojařek při nezvládnuté technice). Stávající nový světový 

rekord v hodu oštěpem z roku 2008 má hodnotu 72,28m a drží ho česká závodnice Barbora 

Špotáková, která je zároveň česká juniorská rekordmanka ve víceboji - 5873b. Hod oštěpem 

je nejmladší disciplínou zařazenou do vícebojů žen. Výkony sedmibojařek v  této  disciplíně  

mají vzrůstající tendenci, ale oproti specialistkám jsou zde velké rezervy především v technice 

hodu. Světový rekord v hodu oštěpem žen se starým typem má hodnotu 80,00 m a jeho 

držitelkou je Petra Felkeová. Nejlepší  vícebojařky světa dosahují výkonů přes  hranici  50 m. 

Nejlepší výkony v hodu oštěpem současných světových vícebojařek se rovněž pohybují 

kolem hranice 50m, 51m.  

Let oštěpu v závodě může ovlivnit směr a síla větru, s kterým je třeba dopředu počítat. 

Pokud vane silný vítr proti hodu závodníka, a závodnice nemá nejlepší „cit pro oštěp“ je třeba 

hod usměrnit spíše níže. Pokud se tak nestane a závodník své náčiní „netrefí“ a pošle ho 

vysoko, vítr se do oštěpu opře a zvedne jeho špičku, což zapříčiní krátkou vzdálenost dopadu 

náčiní. Pokud je špatné počasí při závodě a prší, je dobré chránit vázání oštěpu proti 

předčasnému promoknutí např. ručníkem a deštníkem, aby při hodu jeho držení neklouzalo. 

Závodnice si také musí ze závodních oštěpů vybrat typ oštěpu, s kterým bude házet v závodě. 

Volí podle typu a tvrdosti oštěpu a tím i vzdálenosti hodu, pro kterou je oštěp určen, a kterou 

výkonnostně zvládá a úrovně techniky jakou ovládá (Jón a Ryba, 2002). 
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Závěrečnou disciplínou sedmiboje žen je běh na 800m. Tato disciplína je zařazena 

mezi běhy na střední vzdálenosti. Běh na 800 m je velice náročná běžecká disciplína, protože 

energetické krytí  běhu je především anaerobní čili bezkyslíkovou  formou. O výkonu 

na 800m rozhoduje především úroveň speciální vytrvalosti, která může  být rozvíjena jen za 

předpokladu  určité  zásoby  rychlosti,  která  je označována jako tempová  rychlost a určité 

zásoby vytrvalosti označované vytrvalostí tempovou. Kromě těchto  rozhodujících faktorů je 

pro konečný výkon důležitá určitá úroveň obecné vytrvalosti. Technika běhu by se měla 

vyznačovat především ekonomičností, uvolněností a lehkostí (Ihring, Ihring, 1979).

Ryba a Jón (2002) uvádí, že v této disciplíně se musí počítat spíše s během na čas, 

nežli se závodem mezi sedmibojařkami. Výkon je založen na počtu bodů, které je potřebné 

získat. Proto je rozhodující umět běžet závod tempově na dohodnuté mezičasy. Rovněž 

atletka musí vědět jak rychle má běžet a jaká má být vzdálenost od soupeřek vzhledem 

k bodovým závěrečným součtům. Čas je nutné převést na vzdálenost odpovídající bodovému 

ohodnocení. Atletka musí být informována o tom, že např. desetimetrová ztráta na nejbližší 

soupeřku může znamenat ještě celkové vítězství (avšak měla by mít přehled i o ostatních 

soupeřkách v pořadí, zvláště o dobrých běžkyních). 

Pro vhodně zvolené tempo je vhodné hlásit mezičas na prvních a druhých 200m. Také 

je důležité „nepustit“ třetích 200m, kdy se začne projevovat únava. Posledních 200 až 250m 

je třeba „běžet co to dá“. Zdatnější atletky na této trati mohou již začít plynule zrychlovat 

300m před cílem. Je možno brát v úvahu i povětrnostní podmínky, zvláště při mezičasu na 

prvních 200m. Běhu na 800m vyhovuje spíše „čtvrtkařský“ vítr, který je mírný a v cílové 

rovince fouká proti. 

Po dvoudenním zápolení, má atletka za sebou šest disciplín a je psychicky a fyzicky 

unavená. Proto tato disciplína vyžaduje kromě kondiční připravenosti velkou vůli, zvláště 

pokud se některá s předchozích disciplín nepovedla, což působí především na psychiku, v 

které hraje vědomí přibližného celkového výsledku. Některé závodnice mají z této disciplíny 

již dopředu respekt, který se dá jistě odstranit tréninkem, pokud je závodnice zdravá v 

přípravě. Je třeba si uvědomit, že tato disciplína je součástí sedmiboje a dají se v ní získat 

slušné body (je více bodově ohodnocena než vrhy a hody). Je zde samozřejmě třeba znát své 

fyzické možnosti. Před startem na 800m se často pracuje s bodovými tabulkami, aby se 

zjistilo, kolik je třeba běžet na celkový určený výkon ve víceboji a kolik je třeba běžet, aby 

závodnice porazila soupeřky v celkovém sedmiboji.
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Dlouho nepřekonaný světový rekord na 800m drží Jarmila Kratochvílová časem 

1:53,28min. Nejlepší světové sedmibojařky nejsilnější v této disciplíně dosahují časů kolem 

2:05min.

2. Historie ženského víceboje

Ženský víceboj má krátkou historii a je poznamenán četnými změnami v bodování, 

v počtu, v řazení a výběru disciplín. V klasickém desetiboji muži soutěží od roku  1912, kdy 

se ve Stockholmu konaly olympijské hry. 

Ženy čekaly na svoje oficiální soutěže až do roku 1921, kdy byla v Paříži založena 

mezinárodní ženská federace. V roce 1922 tato federace uspořádala I. Ženské světové hry 

v Paříži. Tyto hry se konaly ještě v roce 1926 v Goteborgu, v roce 1930 v Praze a v roce 1934 

v Londýně. Do programu olympijských her se ženská atletika dostala až v roce 1928. Na 

programu III. Ženských her se poprvé objevila soutěž ve víceboji žen. Byla to soutěž 

v trojboji, který se skládal z běhu na 100m, skoku vysokého a hodu oštěpem. Na IV. 

Ženských hrách byl zaveden dokonce pětiboj s následujícími disciplínami: 100m, výška, 

dálka, koule, oštěp. 

V roce 1933 schválila mezinárodní atletická federace složení ženského pětiboje, který 

obsahoval tyto disciplíny: vrh koulí, skok daleký, 100m, skok vysoký a hod oštěpem. 

Teprve v roce 1937 byl pětiboj zařazen do pravidel IAAF jako disciplína, ve které je 

veden světový rekord. Přesto se pětiboj dostal do programu mistrovství Evropy až v roce 1950 

v Bruselu. 

V roce 1948 se stává z pětiboje dvoudenní závod a dochází v pětiboji k úpravě 

disciplín a je určeno toto pořadí: 1. den vrh koulí a skok vysoký a 2. den 80m překážek a skok 

daleký.

V roce 1950 byly zpracovány nové tabulky a v roce 1954 byly přepracovány. 

K poslední změně bodování došlo v roce 1972.

V roce 1961 bylo upraveno pořadí disciplín. 1.den 80m překážek, vrh koulí a skok 

vysoký a 2. den skok daleký a 200m.

Do programu olympijských her byl pětiboj zařazen v roce 1964 na XVIII. OH 

v Tokiu. První olympijskou vítězkou se stala v novém světovém rekordu výkonem 5246b. 

závodnice ze Sovětského svazu Irina Pressová.

V roce 1969 byl běh na 80m překážek nahrazen během na 100m překážek.
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V roce 1977 byl na místo běhu na 200m byl zařazen běh na 800m.

V roce 1981 byl pětiboj rozšířen na sedmiboj zařazením běhu na 200m a hodu 

oštěpem. Disciplíny byly v tomto pořadí: 1.den 100m překážek, koule, výška a 200m a 2. den 

dálka, oštěp a 800m. 

V roce 1983 schválila IAAF změnu pořadí disciplín prvního dne. Skok vysoký byl 

přesunut na druhé místo a vrh koulí na třetí. V tomto pořadí disciplín se v sedmiboji závodí do 

dnes (Vindušková, 1984). 

Postavení ženských vícebojů v závodním programu a jejich složení ovlivňovalo 

především jejich trénink. Ve víceboji se uplatňovaly atletky specialistky s dobrými výkony ve 

dvou až třech disciplínách. Teprve po zařazení víceboje do olympijského programu se začínají 

objevovat atletky vícebojařky, které se systematicky na víceboj připravují. Tento trend  se pak 

daleko více zvýraznil po zařazení běhu na 800m a zejména rozšíření pětiboje na sedmiboj 

(Vindušková, 1984).  

V roce 2001 Kongres IAAF v Edmontonu schválil zařazení ženského desetiboje mezi 

discipliny, ve kterých se vedou světové rekordy a odsouhlasil doplňkové tabulky pro 

discipliny, které rozšiřují sedmiboj a desetiboj žen ( Trkal, 2002).

3. Bodovací tabulky a systém bodování v sedmiboji

Bodovací tabulky jsou podobně jako v desetiboji součástí závodní i tréninkové 

strategie. Porozumění tabulkám umožňuje zaměřit se na disciplíny, které jsou pro atleta 

nejvhodnější.

Bodovací tabulky tak jako víceboje, prošly určitým vývojem. První oficiální tabulky 

IAAF byly schváleny až v roce 1954. V roce 1974 vstoupily v platnost upravené bodovací 

tabulky pro ženské víceboje – pětiboj a později sedmiboj. V roce 1977 došlo k úpravě tabulek 

doplněním setinové škály pro elektronické měření u běžeckých disciplín. Avšak vývoj 

vícebojů se nezastavil, především vývoj některých disciplín šel velmi rychle nahoru, proto 

byly nutné další změny v bodovacích tabulkách. Tabulky do roku 1984 vysoko hodnotily 

5 disciplín sedmiboje a málo oštěp a dálku. Z tohoto důvodu byly tabulky pro bodování 

ženských vícebojů naposledy pozměněny v roce 1985 a takto upravené tabulky jsou platné i 

pro současné soutěže žen. Za zmínku zajisté stojí podíl pracovníků Československého 
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atletického svazu na přípravě návrhu nových bodovacích tabulek v čele RNDr. Viktorem 

Trkalem. Jejich návrh byl přijat na Kongresu IAAF v Los Angeles v roce 1984.

Tabulky jsou mírně progresívní a vycházejí z modifikované parabolické závislosti pro 

běhy podle vztahu 1 a pro technické disciplíny podle vztahu [2].

[1]  P = a . [b-M]c [2]  P = a . [M-b]c

Kde P jsou body a M dosažený výkon, přičemž konstanty a,b,c jsou voleny taky aby 

splňovaly návrhy na nové bodovací tabulky přijaté roku 1984. Tyto tabulky mají splňovat tyto 

kriteria: mají sloužit pouze pro bodování vícebojů; výkony z různých disciplín ohodnocené 

stejnou bodovou hodnotou mají být srovnatelné s ohledem na kvalitu a obtížnost jejich 

dosažení; mají být ve všech disciplínách velmi mírně progresivní; musí být použitelné jak pro 

začátečníky tak pro špičkové závodníky; musí být rozděleny na muže a ženy; tabulky musí 

vycházet se statistických údajů o výkonech vícebojařů s přihlédnutím ke statistickým údajům 

o výkonech specialistů; mají být použitelné i v budoucnosti; mají vyloučit možnost aby 

specialista v jedné jeho disciplíně mohl získat tolik bodů, kterou by dohnal ztrátu z ostatních 

jeho slabých disciplín a porazil všestranné atlety; a bylo žádoucí, aby součet bodů u nejlepších 

světových závodníků zůstal přibližně stejný u nových i starých tabulek, tzn. 8500b. u 

desetiboje a 6500b. u sedmiboje (Trkal in Ryba, 2002).

Co tabulky znamenají pro přípravu vícebojaře? Především záruku, že jeho výkon bude 

spravedlivě bodově ohodnocen s ohledem na jeho možnosti vzhledem tělesným proporcím, tj. 

jeho hmotnosti a výšce. I když nikdy nebude možné naprosto přesně ohodnotit ekvivalentní 

výkony v jednotlivých disciplinách, je současné hodnocení nejspravedlivější ze všech 

doposud v atletice použitých (Trkal, 2002).
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Podle následujících  tabulek si tedy každý může spočítat lehce své bodové ohodnocení 

příslušného víceboje (Trkal in Ryba, 2002):

Tabulka koeficientů pro ženy:

200m a = 4,990870 b = 42,5 c = 1,810

800m a = 0,111930 b = 254,0 c = 1,880

100m př. a = 9,230760 b = 26,7 c = 1,835

výška a = 1,845230 b = 75,0 c = 1,348

dálka a = 0,188807 b = 210,0 c = 1,410

koule a = 56,02110 b = 1,5 c = 1,050

oštěp a = 15.98030 b = 3,8 c = 1,040

Tab. 1

Tabulka koeficientů pro muže:

100m a = 25,4347 b = 18,0 c = 1,81

400m a = 1,53775 b = 82,0 c = 1,81

1500m a = 0,03768 b = 480,0 c = 1,85

100m př. a = 5,74352 b = 28,5 c = 1,92

výška a = 0,84650 b = 75,0 c = 1,42

dálka a = 0,14354 b = 220,0 c = 1,40

tyč a = 0,27970 b = 100,0 c = 1,35

koule a = 51,3900 b = 1,5 c = 1,05

disk a = 12,9100 b = 4,0 c = 1,10

oštěp a = 10,1400 b = 7,0 c = 1,08

Tab. 2
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Přehled obodovaných výkonů v ženském sedmiboji:

BODY 600b. 700b. 800b. 900b. 950b. 1000b. 1050b. 1100b.

100mpř.(s) 16,97 16,12 15,32 14,56 14,20 13,85 13,50 13,16

výška (m) 1,49 1,57 1,66 1,74 178 1,82 186 190

koule (m) 11,07 12,58 14,09 15,58 16,32 17,07 17,81 18,54

200m (s) 28,40 27,14 25,97 24,86 24,32 23,80 23,29 22,79

dálka (m) 5,15 5,50 5,84 6,17 6,32 6,48 6,64 679

oštěp (m) 36,46 41,68 46,88 52,04 54,61 57,18 59,75 62,32

800m(min) 2:37,70 2:29,47 2:21,77 2:14,52 2:11,00 2:07,53 2:04,30 2:01,05

Tab. 3

4. Struktura sportovního výkonu

Struktura sportovního výkonu vždy charakterizuje výkon jako celek, v jehož rámci na 

sobě všechny faktory vzájemně závisí, vzájemně na sebe působí, podmiňují se a také se často 

vzájemně kompenzují. Rozbor struktury slouží v praxi jako orientační model ukazující vztah 

jednotlivých částí obsahu sportovního výkonu, popřípadě konkretizující i míru rozvoje 

jednotlivých schopností pomocí příslušných parametrů. Struktura je obecný model, jehož 

parametry srovnané s parametry určitého jednotlivce, mohou poskytnout cenné informace o 

výkonnostních předpokladech a limitech sportovce (Choutka, Dovalil, 1991).

Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

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

osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe jako tréninkem 

získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a účinně úkoly dané 

sportovní specializace. Navenek se projevuje účelovou koordinací pohybové činnosti. Vnitřně 

ji zajišťují odpovídající neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus (Dovalil, 

Choutka, 2002).
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Podle Dovalila objektivní určení struktury sportovního výkonu spočívá v položení a 

zodpovězení na otázky po faktorech sportovního výkonu. A to na určení přímo těchto faktorů, 

na kterých sportovní výkon závisí, co je jejich podstata, jaká je jejich důležitost a jaké jsou 

mezi nimi vzájemné vztahy a zda se mohou tyto faktory navzájem v působení ovlivňovat. 

Dovalil takto vytváří obecný model (obr.1), který zjednodušeně, ale přehledně poskytuje 

obraz obsahu sportovního výkonu a ukazuje soubor potenciálních faktorů výkonu a naznačuje 

jejich souvislosti. Ukazuje tedy celostní přístup ke sportovnímu výkonu. 

Obr. 1: Hypotetický model sportovního výkonu (obrázek převzat z knihy: Dovalil, 2002, 

str.18)

Strukturu sportovního výkonu tvoří tedy pět relativně samostatných částí – faktorů, 

které se vzájemně prolínají, spolupůsobí nebo ohraničují, vylučují nebo kompenzují. Jsou to 

faktory somatické, kondiční, psychické, techniky a taktiky (Dovalil, Choutka, 2002). 
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Rovněž podle Vinduškové (1984), těchto pět faktorů tvoří strukturu sportovního výkonu 

vícebojů.

Sportovní výkon a jeho změny je nezbytné chápat jako výsledek mnohaletého 

působení nejrůznějších vlivů (dědičnosti, prostředí, tréninku, materiálních podmínek atd.). 

Výsledkem je určitá skladba vlastností, schopností, vědomostí, dovedností atd., která 

sportovci umožní podat sportovní výkon. Ukazuje se, že čím vyšší má být sportovní 

výkonnost (dispozice opakovaně podávat výkon), tím větší je optimální skladba faktorů 

podmiňujících tuto výkonnost (Dovalil, Choutka, 2002).

4.1. Struktura výkonu ve víceboji 

Atletický sedmiboj žen je, jak již bylo řečeno, technická disciplína rychlostně silového 

charakteru náročná jak po fyzické tak po psychické stránce. Sedmiboj není náročný pouze 

z hlediska sportovního výkonu, ale především z hlediska sportovního tréninku. K vrcholným 

výkonům lze u vícebojů dojít až po dlouholeté cíleně vedené přípravě. Za základní úkoly ve 

vícebojařském tréninku vážícím se k samotnému výkonu sedmiboje považujeme rozvoj 

pohybových schopností, osvojování techniky a taktiky jednotlivých disciplín a víceboje 

celkově, a formování osobnosti závodnice (Vindušková, 1984).

Výkon ve víceboji je závislý na (Koukal a Vindušková, 2003):

- úrovni rozvoje potřebných pohybových dovedností 

- úrovni rozvoje atletických dovedností 

- schopnosti závodníka zvládnout psychicky závod

- systému bodování

Jelikož bodovací tabulky vycházejí z teoretického předpokladu, že za výkon – tedy 

práci – je odpovědná kinetická energie, kterou je atlet schopen vyvinout, znamená to, že je 

v tréninku třeba rozvíjet především rychlostní složku přípravy. Dále je nutné regulovat 

hmotnost atleta tak, aby se nalezl optimální poměr mezi schopností silového zvládnutí 

discipliny a obratností či mrštností. Je tedy na uvážení trenérů a jejich podporujících týmů, 

aby nalezli pro každého jedince onen optimální poměr samozřejmě při co nejdokonalejším 
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zvládnutí techniky jednotlivých disciplin. Pro správnou volbu tréninkové strategie je důležité 

si uvědomit, že desetiboj i víceboj je spojení technicky rozdílných disciplin a tím i 

fyziologicky protichůdných tréninkových postupů ( Trkal, 2002).

5. Faktory ovlivňující výkon ve víceboji

5.1. Somatické faktory

Jako relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné činitele hrají v řadě sportů 

významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké 

části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních sportovních činností. Podílejí se i na 

využití energetického potenciálu pro výkon. Diferencují výchozí předpoklady pro různé typy 

sportovních výkonů (Dovalil, Choutka, 2002). 

K hlavním somatickým faktorům patří tyto komponenty:

- výška a hmotnost těla, které spolu do značné míry souvisí;

- délkové rozměry a poměry;

- složení těla: aktivní tělesná hmotnost a tuk a složení svalu z hlediska zastoupení typu 

svalových vláken;

- tělesný typ.

Podle Vinduškové (1984) jsou pro sedmibojařku ideální následující hodnoty (pozn.: tento 

model byl později autorkou lehce pozměněn viz. dále) :

Tělesná výška : 172 – 180 cm

Tělesná hmotnost : 68 – 74 kg

Poměr délky dolních končetin k tělesné výšce : 56%

Poměr délky paží k výšce postavy : 42%

Délka chodidla : nad 27 cm

Somatotyp (dle Sheldona 1954, Heathová-Carter 1967) : 1,5 – 5,0 – 4,0
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Z hlediska morfologické stavby bylo v roce 1992 podle Koštiala (1994) padesát

nejlepších sedmibojařek světa s výkony mezi 6 400 – 6 800 bodů ve věku 23 – 28 let. Tělesná 

výška u těchto závodnic byla 170 – 179 cm a tělesná hmotnost 59 – 70 kg.

Tyto somatické faktory jsou pro vícebojařku jistou výhodou, ale ne nejpodstatnější  

komponentou sportovního výkonu. Příkladem může být současně výborná sedmibojařka 

Jessica Ennis s osobním rekordem 6823b., která se vymyká ideálnímu typu minimálně 

v těchto somatických faktorech: její tělesná výška je 165cm, váha 57kg a délka chodidla pod 

27cm (tab.1). Dalším příkladem může být Hyleas Fountain s osobním rekordem 6735b., 

výškou 170cm a uváděnou váhou 65kg (viz dále). 

Když porovnáme s tímto modelem somatických předpokladů statistické údaje uváděné 

IAAF (www.iaaf.org) současné světové špičky sedmibojařek vidíme, že tomuto modelu 

vesměs i současná sedmibojařská špička závodnic, které dosáhly od roku 2007 výkonu přes 

6500b (tab.1), odpovídá. Výjimku zde tvoří již zmiňovaná Britka Jessica Ennis a Američanka 

Hyleas Fountain. Dále je zde u současných vícebojařek velký rozdíl v tělesné hmotnosti 

oproti původnímu modelu (Vindušková, 1984), s tendencí k nižší hmotnosti oproti 

původnímu modelu, a kdy z tohoto spektra současných vícebojařek pouze jediná přesáhla 

svou hmotností modelových 68kg. 

V novější publikaci však je již cílový model somatických předpokladů pozměněn 

následovně (Koukal, Vindušková, 2003) :

Tělesná výška : 170 – 180 cm

Tělesná hmotnost : 60 – 72 kg

Rozpětí paží : 175 – 190 cm

Tomuto novému modelu již současná světová sedmibojařská špička závodnic odpovídá lépe, 

hlavně ve váhové kategorii (tab. č. 4).

http://www.iaaf.org/
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Jméno

Nejlepší osobní 

výkon 

v sedmiboji

Věk při 

podání 

výkonu

Datum 

výkonu

Tělesná 

výška 

(cm)

Váha 

(kg)

Carolina Klüft 7032b. 24 26.08.2007 178 65

Jessica Ennis 6823b. 24 31.07.2010 165 57

Natalia Dobrynska 6778b. 28 31.07.2010 182 75

Hyleas Fountain 6735b. 29 26.06.2010 170 65

Jennifer Oeser 6683b. 26 31.07.2010 176 64

Tatyana Chernova 6572b. 22 30.05.2010 189 63

Olga Kurban 6559b. 20 16.06.2008 ? ?

Lilli Schwarzkopf 6536b. 24 22.06.2008 173 65

Kelly Sotherton 6517b. 31 16.08.2008 180 65

Tabulka č.4

Mimořádná tělesná výška není pro sedmibojařku nezbytná. Platí zde zásady jako u 

mužského desetiboje. Vysoká sprinterka s dobrou koordinací pohybu má předpoklady pro 

víceboj. Vyšší tělesná výška je jistě výhodou při vrhu koulí, kdy je odhod proveden z vyšší 

výšky, což se projeví na délce hodu. Stejně tak u oštěpu. Výhodou to může být i při skoku 

vysokém, kdy pokus vícebojařka zahajuje s těžištěm výše položeným. Zároveň s výškou 

souvisí i hmotnost závodnice, což může být výhodou opět u vrhů a hodů, ale zároveň 

nevýhodou při skokanských disciplínách a závěrečném běhu na 800m. Vícebojařka však musí 

být hlavně výbušná sprinterka. Vícebojařky se zlepšují až po mnohaletém tréninku a nejlepší 

výsledky dosahují až po 25. roce věku (Vindušková, Koukal, Ryba, Jón in Ryba, 2002).

5.2. Kondiční faktory

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. V každé 

pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat projevy „síly“, 

„vytrvalosti“ a „rychlosti“ aj. Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností 

člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, 
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překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.). Pohybové schopnosti se 

v tomto duchu chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové 

činnosti (zčásti vrozené), v pohybové činnosti se také projevují (Dovalil, Choutka, 2002).

Pohybové schopnosti můžeme rozdělit na kondiční a koordinační (poprvé Grundlach 

1968). Kondiční schopnosti jsou výrazně podmiňovány metabolickými procesy, souvisejí 

hlavně se získáváním a využíváním energie pro vykonávání pohybu. Schopnosti koordinační 

jsou dány především procesy řízení a regulace pohybu (Dovalil, Choutka, 2002).

Dominující pohybové schopnosti pro výkon v sedmiboji jsou podle Vinduškové 

(1984) maximální rychlost, výbušná síla, rychlá síla a rychlostní vytrvalost. Podle

Koukala (1985) řadíme mezi rychlostní schopnosti rychlost reakce, akceleraci, rychlost  

běžeckou, odrazovou a vrhačskou. Mezi silové schopnosti vícebojařů patří výbušná síla ve 

skokanských a vrhačských  disciplínách a rychlá síla ve sprinterských disciplínách. Mezi 

vytrvalostní schopnosti patří ve víceboji vytrvalost všeobecná a speciální. Podle Jóna a Ryby 

(Ryba, 2002) jsou předpokladem kvalitního výkonu v sedmiboji rychlostně silové 

schopnosti. Toto tvrzení dokládají následující tabulkou analýzy kondičních předpokladů pro 

sedmiboj (tab. č. 5) převzatou od Longdena (1999), kde vyšší čísla v tabulce znamenají větší 

významnost kondičního předpokladu.  

Aerobní 

vytrvalost

Obecná 

síla

Speciální

síla

Výbušná 

síla
Obratnost Pohyblivost

Běžecká 

rychlost

Rychlostní 

vytrvalost

Silová 

vytrvalost

100mpř. 0 6 9 7 10 10 10 6 0

Výška 0 4 8 8 8 8 8 0 0

Koule 0 10 6 10 10 6 6 0 0

200m 4 6 8 7 5 7 10 10 8

Dálka 0 4 8 9 8 9 9 0 0

Oštěp 0 6 9 9 10 9 4 0 0

800m 9 0 4 0 1 1 5 14 8

Tab. č  5
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Z tabulky č. 5 jsou patrné některé souvislosti podle Jóna a Ryby (Ryba, 2002): 

- maximální běžecká rychlost je nutná u všech disciplín mimo 800m;

- maximální běžecká rychlost je zásadním ovlivňujícím faktorem tří disciplín (100m př., 

200m a skok daleký);

- aerobní vytrvalost je potřebná ve dvou disciplínách (200m a 800m);

- větší tělesná hmotnost je důležitá pro úspěch ve vrhu koulí částečně v hodu oštěpem, 

protože má vztah k silovým schopnostem. Ostatní disciplíny vyžadují specifický 

poměr mezi silovými schopnostmi a tělesnou hmotností.

5.2.1. Rychlostní schopnosti

Rychlost ve smyslu kondiční motorické schopnosti lze chápat jako komplex 

integrovaných vnitřních vlastností člověka, které mu umožňují provádět pohybovou činnost 

(přemístění těla nebo jeho částí) v minimálním čase, tj. co nejrychleji. Tato činnost je 

prováděna maximálním volním úsilím, maximální intenzitou. Velký význam má součinnost 

mnoha komponent na hranici nebo za hranicí kondičních schopností; proto se rychlost mnohdy 

definuje jako "koordinačně kondiční" motorická schopnost (Dostál in Vindušková, 2006).

Rychlostní schopnosti a tudíž i sportovní výkony jsou významně podmíněny 

genetickými předpoklady jedince. Z pohybových schopností se nejvíce vlivů dědičnosti 

připisuje rychlosti. Z fyziologického hlediska jsou pro rychlostní projevy důležité tyto 

faktory: vysoký podíl rychle se stahujících (tzv. bledých, bílých) vláken ve svalové struktuře; 

velká rychlost přenosu vzruchu po nervových drahách; vysoký obsah ATP, CP a glykogenu 

ve svalstvu, zajišťující energetické krytí rychlostních projevů, které vystačí na 10-15 sekund; 

aktivita enzymů neoxidativní resyntézy; schopnost rychle kontrahovat, ale též relaxovat 

svalové jednotky agonistů a antagonistů; rychlostní schopnosti kladou zvýšené nároky na 

koordinaci antagonistických svalových skupin; výrazná schopnost současně aktivizovat velké 

množství svalové tkáně; speciální pohyblivost nervosvalových procesů (Dostál in 

Vindušková, 2006; Choutka, Dovalil, 2002) .

Víceboj obsahuje disciplíny rychlostně – silového charakteru. Rychlostní schopnosti 

se uplatňují v relativně velmi standardních situacích, ale do popředí vystupuje vždy určitý druh 

rychlosti: frekvenční lokomoční rychlost ve sprintu, akční výbušná (explozivní) rychlost ve 

skocích a vrzích, "zásoba rychlosti" v běhu na středních a dlouhých tratích. U sprintu je 



21

lokomoční rychlost dána součinem délky a frekvence kroku, s výraznějším podílem 

frekvence. U tzv. technických disciplín (skoky, vrhy) je klíčovým faktorem maximálního 

výkonu počáteční rychlost letu náčiní nebo skokanova těla. U středních běžeckých, kde výkon 

není určen přímo maximální lokomoční rychlostí běžce či chodce, je "zásoba rychlosti" 

limitujícím faktorem maximálního výkonu (Dostál in Vindušková, 2006). Mezi druhy 

rychlosti, které se ve víceboji především uplatní jsou rychlost reakce, akcelerace, běžecká 

rychlost, odrazová rychlost a vrhačská rychlost.

5.2.2. Silové schopnosti

Silová schopnost je vymezena jako základní schopnost jedince překonávat vnější odpor 

nebo síly podle zadaného pohybového úkolu. Silová schopnost podle Brože a Fišera (1984) 

závisí na fyziologickém průřezu svalu, na počtu zapojených motorických jednotek v jednotce 

času a na koordinaci funkčních svalových skupin. 

Při výkladu silových schopností je třeba vzít v úvahu tyto faktory silových schopností 

(Dovalil, Choutka, 2002):

- silová schopnost jako mohutnost svalového stahu (s ohledem na velikost odporu);

- rychlost svalového stahu při působení na odpor;

- trvání pohybu;

- počet opakování v čase.

Pomocí těchto faktorů můžeme rozlišit i několik silových schopností 

(Dovalil, Choutka, 2002): 

 Absolutní síla (maximální) – jako schopnost odolávat nejvyššímu možnému odporu při 

svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo excentrické) nebo statické. Podle Šimona 

in ( Vindušková, 2006) trénink maximální síly kladně ovlivňuje projevy rychlé síly. 

Avšak toto lze posuzovat pouze individuálně, a ne vždy ten, kdo má vysokou úroveň 

maximální síly, je schopen dosáhnout vysoké rychlosti pohybu s nemaximálním 

odporem (Dovalil, Choutka 2002), což je pro výkon ve víceboji důležité.

 Rychlá a výbušná síla (explozivní) – jako silová schopnost překonávat nemaximální 

odpor vysokou až maximální rychlostí, realizovaná při koncentrické svalové činnosti. 

Explozivní síla je podle Šimona in ( Vindušková, 2006)  schopnost produkovat vysoké 
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hodnoty síly co nejrychleji od začátku kontrakce a dále co nejrychleji sílu vyvíjet. 

Jinými slovy, je to schopnost svalového systému pokračovat v růstu síly s maximální 

rychlostí. Tato schopnost se uplatňuje hojně ve víceboji především ve skocích, sprintu a 

při hodu oštěpem. Explozivní síla je dobře trénovatelná. Tréninková nasazení 

prováděná výbušně s maximální intenzitou vedou ke zvýšení hodnot až o 40 až 55 %. 

Při tréninku této komponenty rychlé síly jsou prováděna dynamická cvičení se střední 

až nejvyšší zátěží. Výbušná síla se rovněž rozvíjí při aplikaci maximálních 

izometrických kontrakcí. Při zátěžích do 25 % z maxima se explozivní síla trénuje 

obtížně.

 Vytrvalostní síla -  představuje schopnost odolávat únavě při statickém nebo 

dynamickém způsobu svalové práce (Šimon in Vindušková, 2006).

Mezi silové schopnosti vícebojařů podle Vinduškové (1984) i podle Koukala (1985) řadíme 

výbušnou sílu ve skokanských a vrhačských disciplínách a rychlou sílu ve sprinterských 

disciplínách. Silová schopnost je rovněž přímým předpokladem rychlosti (Brož, Fišer, 1984).

5.2.3. Vytrvalostní schopnost

Jedná se o schopnost odolávat únavě, provádět činnost požadovanou intenzitou co 

nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase. Ve vytrvalostních schopnostech má  

rozhodující význam energetické zabezpečení odpovídající pohybové činnosti (aerobní či 

anaerobní). V tréninku je důležitá znalost těchto fyziologických zákonitostí tělesné zátěže a i 

naměřených individuálních fyziologických hodnot závodníka s přihlédnutím k jeho věku a 

úrovni trénovanosti. Biochemicky jsou vytrvalostní schopnosti podmíněny množstvím 

energetických zásob, aktivitou oxidativních a neoxidativních enzymů. Fyziologicky pak 

kapacitou dýchacího a srdečně-cévního systému. Morfologicky jsou dány profilem svalu a 

jeho kapilarizací. Důležitou roli zde hrají i psychické činitele jako je volní úsilí a koncentrace. 

Vytrvalostní schopnosti se vážou i na techniku – dokonalejší provedení se projeví ve spotřebě 

energie (Dovalil, Choutka, 2002). Vytrvalost má ve víceboji svou důležitost a uplatnění jak 

při dlouhotrvajícím závodě, kdy je třeba čelit únavě a mnohdy i nepříznivým vnějším  a či 

vnitřním podmínkám a dokázat se stále soustředit při podávání  každého jednotlivého výkonu 

víceboje, tak má také své uplatnění i při celoročním tréninku, kdy je třeba zvládnout v jedné 

tréninkové jednotce někdy více disciplín po sobě.
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Vytrvalostní schopnosti můžeme rozdělit na obecné a speciální. Obecná 

(nespeciální) vytrvalost má ke každé speciální vytrvalosti jen zprostředkovaný vztah, tvoří 

pro ni jen fyziologickou základnu. Proto také bývá nazývána vytrvalostí základní, 

podkladovou, kondiční. Speciální vytrvalost je vždy vázána na určitou pohybovou činnost, 

charakterizovanou konkrétní vzdáleností a časovým trváním, popř. zvláštnostmi průběhu. 

Speciální vytrvalost můžeme rozdělit mnoha způsoby podle moha kritérií, ke kterým se 

vztahuje: např. podle charakteru biochemického režimu svalové práce, který se při činnosti 

uplatňuje; podle délky trvání činnosti; podle tělesného systému, na jehož činnost je 

vytrvalostní projev vázán;  podle disciplíny, ke které se vztahuje atd. (Dostál in Vindušková, 

2006).

Podle Koukala (1985) se ve víceboji uplatňuje jak všeobecná vytrvalost, běžecká 

vytrvalost a speciální vícebojařská vytrvalost, tj. schopnost podávat co největší výkon i 

v únavě, na konci druhého dne vícebojařského závodu. Podle Vinduškové (1984) je klíčovou 

vytrvalostí pro víceboj vytrvalost rychlostní.

5.2.4. Koordinační pohybové schopnosti a pohyblivost

Jedná se o schopnosti vázané na řízení a regulaci pohybu. Choutka a Dovalil (2002) 

charakterizují koordinační schopnost jako schopnost řešit rychle a účelně pohybové úkoly 

různého stupně složitosti a někdy se k nim přiřazuje i schopnost učit se rychle novým 

pohybům. 

V atletice je nesporný význam technicko-koordinačního výkonnostního faktoru. Jeho 

úroveň významně ovlivňuje tempo, kvalitu a trvalost osvojování atletických dovedností, 

usnadňuje utváření průběhu pohybu ve fázi zdokonalování a stabilizace, určuje stupeň využití

kondičních schopností a umožňuje rychlé přizpůsobení pohybu při střídání nebo při změnách

vnitřních a vnějších podmínek (Vindušková, 2006).

Koordinační schopnosti jako elementy tělesné výkonnosti jsou psychomotorické 

vlastnosti osobnosti. Představují relativně upevněné a generalizované procesuální kvality 

pohybového řízení, které člověku dovolují naučit se a realizovat pohybová jednání. 

Koordinační schopnosti se projevují v rozdílném ovládání pohybového jednání, v tempu a 

způsobu osvojování nových činností a dovedností, v aktualizaci programů pohybového 

jednání, které odpovídají podmínkám, dále se projevují ve využívání dovedností adekvátních 

dané situaci, ve stupni využití a hospodárném využití energetických funkčních potencí, v 

účelných a také krásných pohybech (Hirtz, 1982 in Vindušková, 2006).
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Koordinační schopnosti můžeme rozčlenit na tři všeobecné koordinační základní 

schopnosti (Schnabel, 1968 in Vindušková, 2006): na motorickou řídící schopnost, 

přizpůsobivost a schopnost učení.

Blume (in Vindušková, 2006) tyto tři rozšířil na těchto sedm hlavních koordinačních 

schopností: schopnost reakce, orientace, diferenciace, rovnováhy, rytmizace, spojování a 

přestavby pohybů.

Podle Hirtze (1986 in Vindušková, 2006) se v atletice i v sedmiboji samotném se uplatňují 

tyto koordinační schopnosti: schopnost reakce, schopnost rytmizace, schopnost diferenciace,

schopnost spojování pohybů a pohybových prvků, schopnost svalové relaxace, schopnost 

vysoké frekvence pohybů a schopnost orientace.

Úroveň koordinačních schopností ve víceboji umožňuje vícebojařkám účelně řídit 

svoje pohyby, rychle si osvojovat nové pohybové struktury a přizpůsobovat je měnícím se 

tréninkovým a závodním podmínkám. Úroveň koordinačních schopností ovlivňuje přímo 

atletické dovednosti a tím i výkonnost v dílčích disciplínách. Vícebojařské dovednosti se 

projevují v podání maximálních výkonů bez rozřazovacích běhů ve sprinterských 

disciplínách, v dosažení maximálních výkonů ve skoku do dálky, ve vrhu koulí a hodu 

oštěpem při omezeném počtu pokusů, v realizaci maximálních výkonů při stupňující se 

specifické únavě ( Koukal, Vindušková, 2003). 

Dobře rozvinuté koordinační schopnosti dle Hirtze (2002) urychlují a zefektivňují 

proces osvojování nových dovedností; příznivě ovlivňují již dříve osvojené dovednosti, neboť 

přispívají k jejich stabilizování a zjemňování a hlavně k jejich adekvátnímu využívání 

v konkrétních situacích; zabezpečují efektivitu při přeučování; spoluurčují stupeň využití 

kondičních schopností ve smyslu přiměřeného vynakládání síly; dále ovlivňují estetické 

pocity, radost a uspokojení z pohybu. Dobře řízené, koordinované pohyby totiž jsou plynulé, 

mají náležitý rozsah, dynamiku a rytmus a působí harmonicky. 

Pohyblivost  je předpokladem dobré úrovně technického provedení disciplín. 

Pohyblivost je důležitá zejména v těch kloubech, které se podílejí na provedení odrazu, hodu, 

respektive vrhu (kolenních, kyčelních, hlezenních, ramenních, loketních a zápěstních), ale na 

přiměřené úrovni musí být i pohyblivost v ostatních kloubech. U žen v porovnání s muži bývá 

pohyblivost dobrá, až na pohyblivost v ramenním kloubu, což je nevýhodou při hodu 
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oštěpem. To by mohlo být odstraněno zařazením protahovacích cvičení, které by měly 

následovat po každém tréninku. Pohyblivosti je však třeba se věnovat a udržovat ji hlavně při 

větším tréninkovém zatěžování. Ve velké únavě je totiž pohyblivost zhoršena, jako i celá 

regenerace organismu (Vindušková, Koukal, Ryba in Ryba, 2002).  

Čím vyšší je pohyblivost, tím menší jsou omezující kontraktury svalů, šlach a vazů a 

tím rychleji, hospodárněji a účinněji mohou být pohyby prováděny. Pohyblivost je tedy 

jakousi zásobou pro ekonomizaci pohybu a ovlivňuje průběh pohybů (Vacula a kol., 1983).

Úroveň pohyblivosti nesouvisí pouze s výkony, ale působí i jako preventivní činitel 

zranění, protože zkrácené svaly mají větší sklon k natržení či jinému poškození. Význam 

pohyblivosti je v tréninku i v tom, že protahovací a vyrovnávací cvičení umožňují předcházet 

negativním vlivům jednostranného zatížení na držení těla (Perič, 2004).

5.3. Psychické faktory

5.3.1. Jednotlivé psychické faktory 

Podle Dovalila a Choutky (2002) mezi psychické faktory patří:

 Schopnosti senzorické, založené na úrovních čití a vnímání člověka (kinestézie, 

pozornost, analýza, porozumění jako předpoklad tréninku při kterém se kultivují 

„specifické vjemy“).

 Schopnosti intelektuální – pohybová inteligence a motorická docilita (učenlivost 

pohybů).

 Motivace – podněcující příčina chování, rozhodující o vzniku, směru (zaměřeností), a 

intenzitě jednání člověka, má tedy i význam energetizující a rozhoduje o dynamice 

chování člověka. 

Podle Dovalila a Choutky je ovšem motivace mnohotvárná a proměnlivá svou 

intenzitou a kvalitou v čase. U koordinačně náročných motorických činností platí, 

že maximální výkon je zpravidla spojen se střední úrovní motivace. Motivace 

velmi nízká, nebo velmi vysoká, může vést ke snížení výkonu podle 

psychofyziologické teorie aktivační úrovně (hypoaktivace a hyperaktivace, 

„přehecování se“ oproti optimální stenické mobilizační pohotovosti). 
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 Osobnostní předpoklady – patří sem rysy osobnosti (určují, jakým způsobem člověk 

jedná v interakci s vnější situací); zaměřenost osobnosti; charakter (je determinován 

převážně sociálně a má společenský a morální význam, patří sem svědomí jako 

„vnitřní hlas“, svědomitost a vytrvalost, sebeovládání, hodnotové orientace a vztah 

člověka k lidem – ve sportu se může projevit jako „fair play“ či ve způsobu chování se 

k soupeři, kdy při vícebojařské soutěži jsou závodníci spolu na hřišti dva dlouhé dny);

temperament (označuje tu část osobnosti, která je určována převážně biologicky a 

projevuje se hlavně způsobem citového reagování) a sociální role osobnosti ( Dovalil, 

Choutka, 2002; Čáp, 2001). 

Mezi osobnostní faktory podílející se pozitivně na vysokém sportovním výkonu 

Dovalil a Choutka (2002) řadí: hyperaspirativní zaměření osobnosti, tendenci být 

kladně hodnocen sociální skupinou, vysokou sebedůvěru, volní vlastnosti jako jsou 

píle, houževnatost, svědomitost, cílevědomost, odpovědnost, soutěživost a bojovnost, 

vytrvalost, trpělivost, odvaha a rozhodnost, míra sebekontroly se samostatností, 

dominancí a nezávislostí. Dále z temperamentových vlastností emoční stálost a 

zralost, nízká neuroticita a absence melancholických prvků. Co se týče sociálních rolí, 

mohou se objevit sebeprosazující se tendence a agresivita, ale naopak i větší  

sociabilita, kolektivismus a zájem o ostatní.  

Schopnosti a motivace bezprostředně ovlivňují sportovní výkon. Dobrá úroveň 

percepčně-motorických schopností je podmínkou úspěšného zvládnutí techniky všech 

disciplín sedmiboje. Intelektové a sociální schopnosti pomáhají vícebojařce zvládat náročné 

situace v závodě a přípravě. V procesu sportovní přípravy jsou formovány vlastnosti i 

charakter vícebojařky. Ve víceboji se mohou podle Vinduškové (1984) uplatnit závodnice 

různého temperamentu, nejúspěšnějšími se však stávají ty, které dokážou být dostatečně 

sebejisté a agresivní v závodě a zároveň vyrovnané, spolehlivé a cílevědomé v přípravě.

Víceboj obsahuje hlavně disciplíny, které se projevují ve výkonech krátkého trvání 

(skoky, hody, vrhy, sprinty), a které vyžadují okamžitou mimořádnou koncentraci úsilí. 

Proto ho můžeme zařadit z hlediska psychologické typologie mezi sport funkčně mobilizační

(Vaněk a kol. in Dovalil, Choutka, 2002).
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5.3.2. Psychická připravenost na výkon  

Na výkon ve sportu i ve víceboji má vliv i  aktuální psychický stav závodníka. 

Nezbytný je soulad aktuálního psychického stavu s požadavkem maximálního výkonu. 

Výkonnost nebo efektivita činnosti člověka záleží na jeho schopnostech, motivaci a též na 

funkční úrovni vyladěnosti organismu k aktivitě. Nejvyšší výkonnosti odpovídá určitý 

individuálně svérázný a situačně podmíněný psychický stav. Mazurov (1984) definuje 

psychický stav jako relativně stabilní strukturní organizaci všech komponent psychiky, která 

plní funkce aktivního vzájemného působení člověka s vnějším prostředím v konkrétním 

okamžiku i situaci.  Psychický stav je podle Mazurova tvořen náladou – subjektivní prožívání 

emocí (emociálním tónem), který je výsledkem vnějších i vnitřních vlivů, vlastních očekávání 

a reakcí na minulost a přítomnost; subjektivním prožíváním vlastní aktivity – chutí do 

činnosti zaměřenou na budoucnost s obsahem dominantních motivů sportovce  (psychický 

tonus); a objektivní aktivací jako energetického aspektu psychické aktivity (psychické 

napětí). 

Optimální psychický stav, který označujeme jako připravenost na výkon, je podle 

Schuberta (1987) nevyhnutelný k tomu, aby atlet mohl podat vysoký výkon, aby byl schopný 

zpracovat fyzické a především psychické zatížení. Podstatné znaky připravenosti na výkon 

jsou: zdravá sebedůvěra, založená na reálném hodnocení; optimální hladina emocionálního 

vzrušení; vysoká odolnost vůči vnějším a vnitřním vlivům snižující výkon; dobře rozvinutá 

schopnost usměrňovat vlastní chování, myšlenky, pocity; rychlý a jednoznačný průběh 

rozličných procesů vnímání a myšlení; optimální intenzita, trvání a obsah pozornosti. V stavu 

připravenosti na výkon existuje zvýšená touha po měření sil v závodě a po aktivním vedení 

boje až do vítězného konce. 

Puni (Mazurov, Hošek 1984) uvádí pět komponent stavu psychické připravenosti na výkon: 

1. Víra ve vlastní síly

2. Připravenost bojovat do konce

3. Optimální úroveň emocionálního vzrušení

4. Vysoká odolnost vůči překážkám

5. Schopnost k seberegulaci záporných psychických stavů.
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Během závodu může mít na výkon atleta vliv mnoho podmínek jako jsou např. diváci; 

předcházející slabé tréninkové a soutěžní výkony; nedorozumění s trenérem, s kolegy, s 

rodinnými příslušníky; pocit tělesné slabosti; časový posun soutěže; úloha favorita; výčitky 

během soutěže; nevhodné soutěžní zařízení; velká nebo neočekávaná převaha soupeře;

neznámí soupeři; převelké úsilí o dobrý výkon atd. (Schubert, 1987).

5.3.2.1. Aktuální psychické stavy 

Aktuální psychické stavy (dále jen APS) ve sportu jsou předstartovní, soutěžní a 

posoutěžní. Teoretickým východiskem APS jsou poznatky o dynamice aktivační úrovně

sportovce. Aktivační úroveň určuje pohotovost organismu k reakci. Podle výšky aktivace a 

jejího směru můžeme rozlišovat APS ve sportu. APS mohou ovlivnit výkon atleta zvláště pak 

na začátku závodu. Na kvalitu a intenzitu předstartovního stavu mají podstatný vliv rozličné 

faktory v osobnosti i mimo ní. Na předstartovní stavy má vliv důležitost závodu, působení 

trenéra, soupeři, závodní zkušenosti atleta a subjektivní hodnocení vlastní trénovanosti a 

závodních aspirací. Stavy atletů před startem lze rozdělit do tří kategorii na startovní 

horečku, startovní pohotovost a startovní apatii. Nadměrně vysoká aktivační úroveň je 

startovní horečka. Může mít negativní směr a potom je to aversivní tréma, nebo pozitivní 

směr a potom mluvíme o „přehřátém“, „přehecovaném“ (příliš dychtivém) stavu. Obojí je 

charakterizováno vzrušením a neklidem, nervozitou, neschopností koncentrace, 

psychomotorickým neklidem. Aversivní tréma je typická strachem, pozitivní směr vysoké 

aktivace překotnými pohyby a mluvou a nadměrnou potivostí. Příliš nízká aktivační úroveň se 

projevuje jako startovní apatie. Projevy jsou ochablost, únava, tíha, lhostejnost, odevzdání, 

zlá nálada, odpor k závodění, pomalé reakce, nespokojenost. Nejvýhodnější pro sportovní 

činnost je optimálně zvýšená aktivační úroveň pozitivního směru, která je jako mobilizační 

pohotovost (bojová připravenost) cílem regulace APS ve sportu. Projevuje se jako sebedůvěra 

a vysoké odhodlání. Regulovat nadměrnou aktivační úroveň můžeme odvedením pozornosti 

od podnětů navozujících strach a očekávání, při soutěžních stavech má dobré regulační 

účinky rozcvičení, tonizovat může dráždivá  masáž, snižovat napětí můžeme prací s dechem, 

relaxací mezi disciplínami a zvyšovat aktivační úroveň lze ve sportu sugescí a hypnózou, ale i 

psychofarmaky (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009; Hošek in Choutka a Dovalil, 2002). 

Posoutěžní stavy jsou závislé na výsledku soutěže a také aspiracích. Úspěch má za 

následek zvýšenou aktivaci pozitivního směru, neúspěch je třeba ošetřit zúčastněným 
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vyslechnutím ze strany trenéra a později odvedením pozornosti od závodu (Hošek in Choutka 

a Dovalil, 2002).

Předčasně a nadměrně zvýšená aktivační hladina síly sportovce značně vyčerpává a 

způsobuje poruchy psychické a pohybové koordinace. Emociogenní podněty totiž představují 

„klíč“ k vybuzení mohutných energetických zdrojů člověka (Machač, Machačová, 1987).

Je to emotivita, která doprovází sportovní činnost, od zahájení až do konce. Má 

povahu usilování, boje zvládání a kvalitativně velmi záleží na průběhu činnosti, jejím zdaru či 

dílčích frustracích. Sport vždy znamená srovnávání s určitým standardem výkonu, 

porovnávání intraindividuální, nebo srovnávání s představou (Slepička, Hošek, Hátlová, 

2009).

5.3.2.2. Flow stav v soutěži

Flow stav je ve sportu nejvyšší dosažitelnou metou soutěžních stavů. Stav nejvyšší 

koncentrace a řízení pozornosti, kterého je organismus k absolutně nejvyššímu výkonu 

schopen (Keil, Pforte, 2002) se nazývá Flow stav – radostné zaujetí. Je to stav maximálního 

zaujetí činností, stav, kdy se daří, kdy je sportovec fascinován, stržen činností, pohroužen 

v ní, kdy se dostavuje výlev emocí v důsledku činnosti. Komplexně a experimentálně 

zkoumal tyto stavy americký psycholog Czikszentmihalyi. Kromě hry a  sportu, kde jsou 

stavy flow nejčastější, mohou být prožívány i v jiných činnostech především tvořivých 

(uměleckých, vědeckých, pracovních) a zábavných činnostech, které svým průběhem mohou 

člověka strhnout (boj, lov, sex, tanec)… 

Flow – název vzniknul  podle podobnosti  plynutí plachetnice na vodě při příznivém 

větru  a kurzu, kdy se loď dostává do skluzu a přestane se bořit ve vodě, hladiny se dotýká 

menší část kýlu, vyloupne se z vody a zklidní se a zrychlí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009).     

Okolnosti radostného zaujetí (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009):

a) vzniká v úkolové situaci, akceptované jako výzva nikoli manipulativně zadané.

b) Jasné vymezení situace a zpětné vazby.

c) Soulad mezi nároky situace a dovednostmi jednajícího subjektu, který má pocit, že má 

průběh pod kontrolou a je optimálně zatížen.

d) Činnost probíhá vlastní logikou, plyne,  má hladký průběh.
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e) Samovolná koncentrace na dominantní činnost, vytěsnění všeho ostatního.

f) Změněné prožívání času, časová kondenzace.

g) Pohroužení do aktivity, splynutí s ní.

h) Autotelické prožívání, tj. smysl je v samotné činnosti, která není prostředkem 

k něčemu, ale sama má hodnotu.

  

Lindford Christie vypověděl (Keil, Pforte, 2002), že jeho oči jsou upřeny do dálky a 

„nevidí“ a nebere na vědomí nikoho jiného. Uvědomuje si, že nemůže čekat, až ostatní udělají 

chybu, snaží se, aby ostatní následovali jeho.

Nejčistší formou atletiky a sportu všeobecně je překonat hranice toho, co tělo dokáže. 

Csikszentmihalyi (1996) tvrdí, že když provádíme tělesnou aktivitu, např. běh, v rámci 

společensky předepsaného uspořádání, které směřuje k určitému cíli, a podle pravidel, které 

pro nás představují výzvu a vyžadují určité dovednosti, pak se změní v aktivitu přinášející 

zážitek plynutí - flow stav.

Základní kroky procesu, kdy by fyzická aktivita měla přinášet zážitek plynutí, podle 

Csikszentmihalyiho (1996) jsou:

 stanovit celkový cíl a dále tolik dílčích cílů, kolik je realistické,

 nalézt způsoby, jak měřit pokrok v dosahování vybraných cílů,

 soustřeďovat se stále na to, co děláme, a  snažit se stále o jemnější rozlišování úkolů, ze      

kterých se daná aktivita skládá,

 vytvořit si dovednosti nutné k využití příležitostí, které máme k dispozici,   

 stále posouvat hranice, pokud nás daná aktivita začne nudit.

Tím, že se člověk pustí do nových a obtížnějších úkolů, které odpovídají jeho 

schopnostem (např. porazit protivníka jen o trošku pokročilejšího než je sám), se dostane do 

pole zážitků plynutí. Dosažení mety, cíle, vítězství, úspěchu v důsledku pohybu je velmi 

silným prožitkem ve sportu. Často je tento stav považován za hlavní motiv sportovní 

činnosti, a v poslední době se často stává předmětem diváckého zájmu a obchodní 

komoditou. 

Stav plynutí vždy zahrnuje použití svalů a nervů na jedné straně a vůle, myšlení a 

pocitů na straně druhé. Csikszentmihalyi (1996) se domnívá, že chtějí-li sportovci zlepšit svůj 

výkon za určitou hranici, musí se naučit „ukáznit“ svoji mysl.
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Jackson a kol. (2001) provedli rozsáhlou studii, jejímž cílem bylo zjistit psychologické 

faktory důležité pro sportovní optimální prožitek. Studie zkoumala spojení mezi 

sebepojetím, duševními schopnostmi (regulace nabuzení, zpracování informací a řízení 

emocí) a strategiemi a optimálním duševním stavem flow, a také mezi flow a optimálním 

výkonem. Již dříve Jackson a kol. našli spojitost mezi flow a třemi proměnnými. A to vnitřní 

motivací (kladná), uvědomovanými schopnostmi (kladná) a kognitivní úzkostí (záporná). 

Dále zjistili kladný vztah mezi flow a dimenzemi sebepojetí a duševními schopnostmi, což 

bylo předpokládáno. (Pozitivní vnímání sebe jako sportovce a strategické užívání duševních 

schopností bylo spojováno se zkušeností flow během soutěže či závodu). Překvapivým 

zjištěním byla kladná závislost mezi stavem flow, jednoznačnou zpětnou vazbou a počtem 

vytvořených chyb. Zdá se, že zpětná vazba vztahující se k výkonu, která je zaměřena na 

chyby více než na positivní aspekty výkonu, může mít nežádoucí efekt na vytváření více 

chyb. Toto zjištění se uplatní při motorickém učení. 

Kromě sebepojetí a duševních schopností, nejvíce ovlivňují flow stav také rovnováha 

mezi výzvami a dovednostmi a jasné cíle. Ke zkušenosti flow se nejvíce vztahovaly tyto 

psychologické faktory: automatičnost, absence negativního myšlení, nastavení cílů, 

emocionální kontrola a relaxace.        

5.4. Faktory taktiky

Taktikou se podle Dovalila (2002) chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Ve víceboji taktika spočívá ve schopnosti 

využít své možnosti a síly pro dosažení nejlepšího výkonu, (protože vícebojů závodník ročně 

absolvuje omezený počet), a zvítězit nad soupeři. Taktiku lze ve víceboji uplatnit již při 

samotných tréninkových strategií, s pečlivým výběrem složení tréninkových jednotek a určení 

pořadí nácviku disciplín a kondičních dovedností, také podle únavy atleta. Důležité je také 

zvolit a uvážit, kterým disciplínám je nutno se věnovat více, a u kterých disciplín tréninková 

práce povede k největším výsledkům, aby vynaložený tréninkový čas byl efektivní, protože 

víceboj obsahuje pět technických disciplín a náročnost vícebojařského tréninku si vyžaduje 

dostatek času, ale i regenerace. Při výběru disciplín pro trénink je možno také přihlédnout 

k bodovému ohodnocení dané disciplíny. Pokud se závodník rozhodne, že je třeba pracovat 

více na jeho slabé disciplíně, nesmí to být na úkor rozvoje rychlosti a síly, úrovně disciplín,

které závodníkovi jdou nejlépe, ani na úkor regenerace.
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Taktika se při závodě se projevuje odhadem své výkonnosti a prací s vícebojařskými 

tabulkami před i v průběhu závodu s počítáním bodových zisků a ztrát svých výkonu popř. 

soupeřek; volbou rozcvičení před a mezi disciplínami s přihlédnutím k fyziologickému stavu 

a k úspoře fyzických sil; realizací maximálního výkonu v prvém pokusu technických 

disciplín; volba základní výšky ve skoku vysokém a zvolení tempa při běhu na 800m; znalost 

soupeřů a jejich výkonnosti zvláště při běhu na 800m, kdy se rozhoduje o konečném umístění 

ve víceboji; vybavením na závod a připraveností na špatné povětrnostní podmínky; 

hospodařením se silami mezi jednotlivými disciplínami sedmiboje (Jón in Ryba, 2002ů 

Vindušková, 1984).

Podle Jóna a Ryby ( Ryba, 2002) je nosnou disciplínou sedmiboje především skok 

daleký. Výkon v této disciplíně je bodově velmi dobře hodnocen (3 body za 1 cm). Je proto 

výhodné pro vícebojařskou přípravu získat pohybově nadanou dálkařku. 

Ve srovnání s desetibojem, je sedmiboj  méně náročný po fyzické stránce a proto 

umožňuje častější účast v sedmibojařských soutěžích. Obvykle při startech  v sedmiboji 

v intervalu 7 až 14 dnů po sobě bývá ve druhém sedmiboji dosažen podstatně lepší bodový 

výsledek. Celkový počet startů v sedmiboji v jedné sezóně může být 4 až 6 soutěží, absolutní 

špička obvykle startuje 3 až 4x (Jón in Ryba, 2002). Takovýto závod je sám o sobě i kvalitním 

tréninkem.

U sedmibojařské soutěže musíme z hlediska taktiky brát také v úvahu skutečnost, že 

jsou zřetelné rozdíly v časových pořadech domácích a zahraničních soutěží, kdy zahraniční 

soutěže bývají více rozvleklejší do celého dne. To má vliv na lepší regeneraci a přípravu mezi 

disciplínami jednoho dne, ale také pak zbývá méně času na odpočinek mezi prvním a druhým 

dnem víceboje, zvláště  když se druhý den víceboje musí brzy vstávat. Také když jsou velké 

pauzy v jednom dni mezi disciplínami, závodník se musí vícekrát rozcvičovat, což mu ubírá 

síly. Např. na OH v Atlantě byla přestávka mezi skokem dalekým a oštěpem delší, než noční 

pauza mezi 200m prvního dne a skokem dalekým  – disciplínou druhého dne. Je velmi 

podstatné znát časový pořad včas pro vytvoření přesného závodního plánu (Jón, Ryba, 2002).

5.5. Faktory techniky

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

s předepsanými pravidly příslušného sportu, který je v souladu s možnostmi jedince, 
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s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě neurofyziologických 

mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další předpoklady sportovce, především 

kondiční, somatické i psychické. Technika je především záležitostí řízení motoriky. Cílem je 

dosažení dokonalé organizace sportovní činnosti, tj. takového uspořádání pohybu v prostoru a 

čase, které vede k úspěšnému řešení požadovaného pohybového úkolu. To v zásadě určuje 

dokonalá zúčastněných svalových skupin, řízená nervovou soustavou (Dovalil, Choutka, 

2002).

Sedmiboj obsahuje pět technických disciplín. Proto se v tréninku víceboje technikám 

atletických disciplín věnuje poměrně hodně času. Trenér našich nejlepších vícebojařů Váňa 

(2002) na mezinárodním vícebojařském semináři uvedl, že základem úspěchu ve víceboji je 

především rychlost, dále síla a pak technika. S narůstající rychlostí a s přibývající sílou se 

mění technika. Proto je nutné techniku v tréninku stále hlídat, aby se nezměnila natolik, že by 

se s jejím nácvikem muselo začít od počátku.

5.6. Zdravotní předpoklady

Vynikajících výsledků ve vícebojích lze dosáhnout až po dlouhodobé systematické 

přípravě. V tomto procesu přípravy 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.) (Koukal, 

Vindušková, 2003). Rovněž se zdraví projeví v lepší regeneraci v tréninkovém procesu, což 

má vliv na únavu a připravenost pro následující tréninkové jednotky. 

5.7. Sociální předpoklady

Vícebojařský trénink je časově náročný, zvláště v etapě specializovaného a 

vrcholového tréninku (mezi 17 a 28 rokem věku). Bez vhodného klimatu a podpory 

v soukromí ho není možné úspěšně absolvovat, protože vyžaduje plné soustředění na splnění

tréninkových úkolů (Koukal, Vindušková, 2003). Vícebojař také většinou absolvuje 

několikrát ročně výjezdy do zahraničí na tréninkové kempy za teplejším počasím, což je 

náročné nejen časově, ale může být i finančně, pro někoho i po stránce psychologické. 
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6. Sportovní technika

6.1. Obecná charakteristika sportovní techniky

Technika je podle Choutky a Dovalila (1991) in Ryba (2002) účelný způsob řešení 

pohybového úkolu. Řešení je vybráno na základě všestranných předpokladů sportovce 

v souladu s jeho možnostmi, biomechanickými zákonitostmi a platnými pravidly.

Sportovní technika je podle Starosty (1984) forma pohybu, v jejíž vnějším provedení 

se obrážejí určitá zaměřená a vzájemně související přemisťování těla sportovce nebo jeho 

částí se zvláštními pozicemi a posuny horních a dolních končetin, hlavy a trupu, 

charakterizovaná různými parametry jako např. extenze, amplituda, rychlost, frekvence, 

rytmus a další. Technika je charakterizována parametry, které nejsou navenek viditelné: 

funkce CNS, projevy vůle, svalové kontrakce, napětí, uvolnění, využití svalové elasticity 

apod., k nimž přistupují další faktory jako využití gravitační síly, energie, zrychlení, 

zpomalení atd.

Každý člověk se vyznačuje svými určitými zvláštnostmi nebo také charakteristikami, 

kterými se liší od lidí ostatních. Každý sportovec dosahuje určité kvality provedení daného 

sportovního pohybu. Takovéto provedení je tedy individuální a technické provedení pohybu 

můžeme nazvat individuální technikou. Individuální zvláštnosti každého atleta dávají jeho 

technice osobité provedení pohybu, který je označován jako styl (Dovalil, Choutka, 2002).

Individuální technika je podle Starosty (1984) výsledkem fyzického rozboru 

charakteristik a struktury motorických a mentálních kapacit sportovce. Tato individuální 

technika se rozvíjí při sportovní praxi. Jejím výsledkem by mělo být zlepšování a 

zdokonalování techniky.

6.2. Kritéria sportovní techniky

Technika je podle Dovalila (1991) charakterizována těmito kritérii:

 Účelnost techniky – respektování zákonů mechaniky a zvolení nejvýhodnější 

pohybové možnosti.

 Racionalizace techniky – vydává právě tolik úsilí kolik je v daný okamžik pro plnění 

úkolu třeba.
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 Efektivita techniky – stupeň využití pohybového potenciálu. Zde existuje zákonitost 

nepřímé úměrnosti mezi dokonalostí techniky a velikostí úsilí na jednotku sportovního 

výkonu.

 Ekonomie pohybu – hospodárné provádění pohybu z hlediska energetického 

zabezpečení.

 Stabilita techniky – výraz automatizace pohybů a stálosti pohybových dovedností 

vůči nepříznivým účinkům vnějšího i vnitřního prostředí, čili stálost struktury pohybu 

vzhledem k účelu, jehož dosažení je prostředkem.

 Variabilita techniky – schopnost přizpůsobovat některé prvky struktury pohybové 

dovednosti měnícím se podmínkám prostředí. 

Všechna tato kritéria spolu více či méně souvisí, neboť vyjadřují principy složitého 

mechanismu realizace sportovního výkonu.  

Techniku ve sportu obecně lze hodnotit také podle kritérií účelovosti (zaměření) a 

účinnosti (efektivnosti). Avšak konkrétní naplnění těchto kritérií není jednoduché, proto 

můžeme použít i charakteristiky odvozené ze vztahu k jednotlivým typům sportovních 

výkonů a za kritéria zvolit jednoduchost či složitost, malý či větší počet dovedností, 

standardnost či variabilitu, charakter podmínek soutěžních situací (Choutka, 2002).  

6.3. Motorické učení a motorické dovednosti

Motorické (nebo senzomotorické) učení je specifický druh učení obecného, v němž 

jedinec rozvíjí pohybové zvyky, dovednosti, schopnosti a vlastnosti. 

Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních 

dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj výkonnostní potenciál ve složitých podmínkách 

soutěží. Obecným základem technické přípravy je motorické učení (Choutka, Dovalil 

1991 in Ryba, 2002). Pro víceboj jsou požadavky na sportovní dovednosti mimořádné pro 

množství rozdílných technik v disciplínách. Sportovní dovednosti jsou dominantním 

výsledkem motorického učení. 
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Základní znaky nacvičené sportovní dovednosti jsou  podle Ryby (2002) :

- kvalita nácviku (správnost provedení bez chyb),

- rychlost provedení (včasnost a timing),

- ekonomičnost provedení (s nízkým energetickým výdejem a při minimálním volním úsilí),

- způsob provedení dovednosti ( z hlediska osobního stylu).

6.3.1. Neurofyziologické zákonitosti motorického učení

Teoretickým  základem motorického učení jsou poznatky o nervovém řízení a 

regulaci pohybu, především reflexní činnosti organismu, které ovšem nemůžeme pokládat za 

jediný zdroj pohybové činnosti. Podstatné je především to, že pohybová činnost člověka je 

velmi složitý dynamický systém s autoregulací. Nepřehledné množství procesů v orgánech 

těla, v kosterním svalstvu i ve vnitřních orgánech je regulováno nervovým systémem na 

podkladě informací přicházejících z prostředí i z organismu. Regulace pohybů využívá zpětné 

vazby, informací o průběhu pohybu a o jejich dílčích výsledcích. Dosažení cíle pohybové 

činnosti předpokládá koordinaci organismu s množstvím podmínek prostředí a tomu 

odpovídající koordinaci organismu, kterou zajišťuje nervový systém.

Reflexní činnost je činnost neuromotorická, jejíž dynamika je dána pohybem 

nervových vzruchů, způsobujících dráždění nervových a svalových buněk. Vzruchy se šíří po 

nervových drahách různou rychlostí, jejich intenzitu určuje proměnlivá frekvence impulsů. 

Vzruchy jsou nositeli informací a vyvolávají v buňkách cílových orgánů odpovídající aktivitu. 

Opakováním se tyto procesy zpevňují v jistá schémata řízení příslušných pohybů, 

odpovídající vnímaným podnětům. Tímto způsobem se v nervové soustavě vytvářejí základy 

pohybových aktivit člověka, které mají psychofyzickou povahu, tzn. mají orgány „řídicí" 

(CNS) i „výkonné" (svaly i další fyziologické systémy).

Systém nervové soustavy je i v procesu motorického učení velmi složitým systémem

(Ga-nong, 1995): motorická kůra je spjata na jedné straně s bazálními ganglii, mozečkem a 

dalšími vývojově staršími částmi centrálního nervového systému, na druhé straně s centry 

zraku, sluchu, řeči atd. i s nejvyšší autoregulační instancí prefrontální kůry. Množství drah 

navíc zajišťuje koordinaci funkcí srdečních, dýchacích a ostatních vnitřních orgánů s

funkcemi kosterního svalstva (Čáp, 2001; Choutka, 2002).
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6.3.2. Křivka učení

Při učení se sportovním dovednostem je pozornost soustředěna na zmenšování rozdílu 

mezi modelem efektivního provedení (ukázka, diagram, videozáznam) a aktuálním stavem 

v jejich provedení. Správné provedení techniky se dosahuje v průběhu praktického nácviku, 

který lze dobře demonstrovat na křivce učení. Ta znázorňuje přírůstek dovedností v závislosti 

na čase, to je zpravidla na počtu opakování pohybového prvku. Křivka učení může mít různé 

průběhy. Nejčastěji je pokrok na začátku učení značný a křivka výrazně stoupá. Dále se 

pokrok v učení zpomalí a potom se může přírůstek zlepšování dovedností periodicky ustálit. 

Po čase se pokrok v učení dovedností znovu zpomalí a křivka se stává negativně akcelerující. 

Dochází občas ke stagnaci zdokonalování, která se projeví jako vodorovné „plató“. Trenéři 

se někdy v tomto časovém období mohou domnívat, že dosáhli individuálního maximálního 

výkonu. Stagnace zlepšování může blokovat motivaci a nižší motivace zase nepomáhá 

překonat stagnaci učení, protože nedochází k odpovídajícímu zapojení volních procesů. 

Stagnace zlepšování je pro sportovce psychicky náročná. Naštěstí v tréninku vícebojů nemusí 

dojít k této situaci ve všech disciplínách najednou, ale u každé v různou dobu. K vyšší 

technické úrovni se může sportovec propracovat přes druhé zlepšující se disciplíny (Koukal, 

Ryba, 2002). 

Obr. 2: Křivka motorického učení (převzato z knihy Ryba (2002), str. 52)
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6.3.3. Fáze motorického učení

V procesu senzomotorického učení můžeme vymezit tři až čtyři fáze učení (úrovní) 

(Vaněk, 1984; Ryba, 1998; Čáp, 2001; Dovalil, 2002):

1.) Úroveň kognitivní, senzomotorická, popř.orientační, přípravná, podle Dovalila (2002) 

fáze hrubé koordinace. Zanedbání této fáze podle Čápa ztěžuje až znemožňuje další průběh 

osvojování senzomotorické dovednosti. Velmi zde záleží na vytvoření odpovídající 

představy pohybu. Před nácvikem každé konkrétní techniky by měla být  provedena její 

základní charakteristika a její dominantní znaky zohledněny při jejím učení (Ryba, 2002). 

Dochází k senzorickému zpracování obsahu a struktury daného pohybu. Nejjednodušší 

seznámení s pohybem je umožněno zrakovým vnímáním. Složitějším prostředkem seznámení 

s pohybovou dovedností jsou verbální instrukce. Svojí abstraktností aktivizují myšlenkovou 

činnost sportovce - slovo vyvolává představu, nutí k přemýšlení, k racionálnímu zpracování 

nacvičovaného pohybu. Slovní instrukce mohou obsahovat i návod, jak v nácviku začít, na co 

se soustředit atp. Většinou se kombinují s demonstrací pohybu. Pochopení nacvičované 

dovednosti má i význam motivační, neboť sportovec si jasně formuluje cíl učení. V první fázi 

učení provádí sportovec praktické pokusy, které jsou ještě nekoordinované; cvik se zpravidla 

málo daří. Souvisejí s tím i pocity nejistoty, strachu apod. Naproti tomu prožívá sportovec i 

příjemné pocity s osvojování si něčeho nového. Nekoordinovanost pohybu souvisí s 

nedotvořenými regulačními mechanismy. Pohyb je soustředěně sledován a regulován nejprve 

centrálním, později periferním viděním.

Podle vnějších znaků prováděné sportovní dovednosti se tato fáze nazývá 

generalizace. Sportovec nerealizuje pouze ty pohyby, které daná dovednost vyžaduje, ale 

aktivizuje i ostatní svalstvo, které pro danou aktivitu bezprostřední význam nemá (aktivita 

antagonistů). Generalizace se týká celkové aktivity, kdy hlavní pohyb doprovází značné 

množství nežádoucích souhybů.

V této fázi učení nejsou ještě vytvořeny dočasné spoje. Procesy střídavého podráždění 

a útlumu se mechanismem difúzní iradiace přenáší i do jiných motorických oblastí mozkové 

kůry. To je i neurofyziologická příčina nadměrně tonizovaného pohybu a velkého množství 

souhybů.

2.) Úroveň nácviku s vědomou sebekontrolou, neboli fáze jemné koordinace podle 

Dovalila (2002). Hlavní mechanismus této fáze je zpevňování. Důležitou úlohu zde hraje 

práce s chybami a autoregulace s využitím zpětné vazby. Upevňují se ty pohyby, které vedou 
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k cíli. Dochází ke vzniku asociačního spoje mezi žádoucí formou pohybové reakce a 

odměnou, jež má funkci zpětnovazebního posílení. Klíčovým momentem v těchto 

dovednostech je osvojení si správné a přesné sebekontroly příslušné činnosti a jejích 

důležitých momentů. Učíme se zjišťovat své chyby a nepřesnosti s jemnou diferenciací a 

včas. To vyžaduje zdokonalující se vnímání různých modalit, soustředěnou pozornost, 

motivaci, svědomitost a vytrvalost.

Vedle zpevňování má ve fázi nácviku velký význam retence – pamětní  proces 

uchovávání naučené dovednosti. Proti mechanismu retence působí zapomínání. Proto 

přestávky v opakování nesmí být moc dlouhé. Na počátku jsou intervaly mezi opakováním 

kratší, později delší, neboť výsledek učení je již pevněji zafixován a je proti zapomínání 

odolnější.

Centrální nervovou soustavu sportovce je třeba neustále přiměřeně stimulovat a 

aktivovat. Nadměrná aktivace však způsobuje, že pohybová dovednost může být zpracována 

nepřiměřeně a deformovaně, což se projeví v pohybové křečovitosti, nekoordinovanosti a 

arytmičnosti. Vnější znaky projevu jsou již diferencované. Diferenciace je odrazem 

probíhajících procesů v CNS, kdy od počáteční difúzní iradiace dochází k její koncentraci do 

těch motorických oblastí mozkové kůry, jejichž podráždění se bezprostředně vztahuje k 

prováděnému pohybu. Dochází tak ke koncentraci podráždění odpovídajících drah.

3.) Výcviková fáze zdokonalovací, podle Dovalila (2002) fáze stabilizace.  Hlavním znakem 

je bezchybné provedení cviku samostatně od ostatní činnosti, jeho stabilizace. Smyslem 

výcviku je zapojit dovednost do posloupnosti činností a zajistit její použitelnost i v jiných 

nových podmínkách. Nejpodstatnějším momentem zdokonalování ve sportovní přípravě je 

zvyšování výkonnosti. Zdokonalování je zaměřeno na účinnější výběr reakcí. Zpevňovány 

jsou správné reakce sportovce.

V regulaci pohybu dochází k významnému obratu v tom směru, že ve větší míře do ní 

zasahuje propriocepce a kinestéze. Dřívější regulace pomocí zrakového analyzátoru ustupuje 

do pozadí. To umožňuje automatizaci pohybů, které mohou probíhat i mimo vědomou 

kontrolu sportovce.

V této fázi se objevuje reminiscence. Hovoříme o ní tehdy, když sportovec provádí 

pohybovou dovednost po dlouhé přestávce, ale přesto v ní dosahuje lepších výsledku, než 

když se jejímu nácviku pravidelně věnoval. Příčin účinku reminiscence v učení je více. 

Nácvik mohl být dříve narušován únavou nebo útlumovými procesy, které byli přestávkou 

odstraněny a došlo k pokroku v učení. Dalším vysvětlením mohou být interferenční vlivy
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jiných pohybových dovedností, které v souběžném nácviku snižovaly jeho efektivitu. Příznivě 

mohou působit i ideomotorické vlivy, kdy sportovec přemýšlí o pohybových dovednostech i 

v době, kdy se jim prakticky neučí. Přitom si představu o pohybu neustále upřesňuje, a tak se 

může jeho provedení po určité době i zlepšit.

Vnější projev pohybové dovednosti je v této době již koordinovaný; mluvíme o 

automatismu procesů v CNS sportovce. Střídaní procesu podráždění a útlumu odpovídá pevně

ustáleným časovým a prostorovým situacím vnějších podmínek pohybové činnosti. Pohyb je 

ekonomický a koordinovaný. Kontrola pohybů je průběžná a přesná.

4.) Fáze tvořivého využívání. Hlavním znakem je plastičnost prováděné dovednosti ve 

smyslu tvořivého přizpůsobení stávajícím podmínkám činnosti. Je to vyšší stadium než pouhá 

automatizace, která znamená standardnost provádění. V této etapě znovu stoupá podíl 

poznávacích procesů. Pohybová dovednost je aplikována i do osobního stylu provedení, který 

již neodráží jen obecně platné biochemické hledisko pohybu, ale i osobnost sportovce, a je v 

dané situaci maximálně efektivní.

Tuto fázi z hlediska procesů probíhajících v CNS nazýváme tvořivá asociace a z 

hlediska vnějšího projevu fází tvořivé koordinace. Uplatňuje se zde též značně schopnost 

anticipace.

6.3.4. Činitelé ovlivňující motorické učení

Průběh motorického učení může ovlivnit řada faktorů. Nejdůležitější lze podle Hoška 

(1975,1979 in Hošek, 1980) shrnout do pěti kategorií:

1.) Obtížnost úkolů - ovlivňuje dynamiku nácviku sportovní dovednosti. Rozlišujeme zde 

obtížnost a složitost dovednosti. Složitost dovednosti je určována počtem možných řešení 

problému, tj. počtem variant v jejím pohybovém provedení. Uplatňuje se hlavně ve 

sportech kde je zapotřebí plasticity a použití taktiky. Naproti tomu obtížnost lze vymezit 

počtem nezbytných pokusu (opakovaní), kterých je k dosažení určité úrovně sportovní 

dovednosti zapotřebí. (Určuje dobu nácviku, počet pokusů ke zvládnutí dovednosti).

2.) Dokonalost zpětných vazeb ovlivňuje efektivitu motorického učení. Zpětné vazby v 

učení se zpravidla dělí na průběhové (kontrolní) a výsledkové (rezultativní). Dalšími 

faktory jsou rychlost, kvalita a frekvence podané informace. Noble (1966) zjistil, že příliš 
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častá zpětná informace vede ke zhoršení výsledků motorického učení. Při učení pokusem a 

omylem byla zjištěna vysoká odolnost učících se jedinců vůči zpětným informacím 

negativního druhu, kdy sportovci počítají s chybou a korektivní zpětné vazby mají u nich 

menší účinnost. Sportovci nesouhlasí a nevěří slovní instrukci trenéra o jejich chybě. 

Mnohdy až po shlédnutí videozáznamu překvapeně souhlasí a lépe své chyby rozpoznají.

Při učení posloupnosti pohybových úkonů probíhá učení lépe, když jsou zpětnovazebně 

posilované pohybové úkony též ve správné posloupnosti. 

3.) Režim motorického učení – jehož nejpodstatnější otázkou je časové rozložení nácviku z 

hlediska zpevňování a opakování. Obecně lze říci, že neúměrné zvyšování frekvence 

učení jeho častějším opakováním při zmenšení časových intervalů mezi opakováním 

výsledky učení zhoršuje. Rovněž velmi dlouhé přestávky mezi  opakováním  pohybové 

dovednosti  dávají prostor procesům zapomínání  a učení zhoršují. Pro efektivní učení je 

vhodné  na počátku nácviku vyšší frekvence opakování s kratšími přestávkami mezi 

opakováním. Spolu s postupným zdokonalováním pohybové dovednosti se mohou 

intervaly v učení prodlužovat. V průběhu učení se vyskytují pamětní útlumy, které 

efektivitu učení snižují. Jsou to: proaktivní útlum ( dříve nacvičené působí tlumivě na 

nácvik  nového), retroaktivní (nové působí negativně na již dříve nacvičené), afektivní (jde 

o blokádu nacvičené dovednosti rušivým vlivem silného emočního prožitku) a asociativní 

útlumy (vytvořený silný asociační spoj mezi dovedností a situací působí tlumivě na 

uplatnění jiné dovednosti ve stejné situaci).

4.)Transfer — interference. Transfer znamená přenos výsledků jednoho druhu učení na 

jiný druh. ( Učení nové dovednosti podobné s tou, kterou ovládám, již půjde snadněji nebo 

i přenos „šikovnosti“ jedné dominantní paže na druhou). Opačným jevem je interference, 

kdy již zvládnutá pohybová dovednost naopak brání vzniku dovednosti jiné a průběh jejího 

osvojování ruší, jedná se tedy o negativní přenos. 

5.)Individuální odlišnosti se rovněž  projevují v senzomorickém učení. Kromě schopností a 

vlastností osobnosti sehrává důležitou roli věk  a pohlaví i charakter sociálních rolí 

učícího se sportovce. Individuální rozdíly (např. individuálně odlišná labilita) mohou 

ovlivnit  hodně  počáteční  výkony  dovedností,   proto  je  jejich  prediktivní   hodnota  

nízká. Zdůrazňuje se také účast intelektových schopností na senzomotorickém učení, 

s možností kompenzovat intelektem některé dílčí nedostatky v senzomotorice. (Čáp, 2001). 
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Na kvalitu senzomotorického učení působí rovněž emočně motivační a volní 

procesy. Negativním činitelem pro naučení motorické dovednosti je již dříve špatně naučená 

dovednost, kdy její přeučování působí často značné problémy, zvláště je-li již dlouho zažitá. 

Proto je důležité správně ovlivňovat sportovce v technických dovednostech (cvičení pro 

rozvoj koordinace různého zaměření) již od období základní sportovní přípravy, které je 

zároveň pro učení se novým dovednostem přívětivé. Také je důležité klást důraz na 

všestrannost atleta již od žákovských kategorií, aby se nestalo, že se některými disciplínami 

začne seznamovat až v juniorském věku, kdy začne závodit ve víceboji a samotným závodem 

je vržen do nové disciplíny, jejíž techniku zvládá „podle situace“.  

Aplikace všech uvedených činitelů učení v praxi je složitým a komplexním 

problémem a vyžaduje tvořivý přístup (Čáp, 2001; Dovalil, 2002, Vindušková, 1984).

6.3.5. Motorické dovednosti

Senzomotorické dovednosti nejsou jen čistě pohybovou záležitostí. Adekvátnost 

pohybů závisí do značné míry na vnímání. V pohybových dovednostech nejde jen o spojení 

dílčích pohybů, ale především o vnímání a rozlišování signálů, o spojení pohybu s určitou 

informací našich smyslů. (Čáp, 2001). V senzomotorickém učení se neustavují jen nové 

pohybové struktury, ale dochází i ke změnám v senzorice . Jde o postupné zdokonalování 

vnímání pole předmětné činnosti, o komplexní a současně deskriminativní  percepci 

(příkladem je hráč sportovní hry, který má přehled o celé hrací ploše a identifikuje záměr 

protihráče komu se chystá přihrát). 

Senzomotorické dovednosti ve sportovních činnostech můžeme rozdělit na hrubé a jemné 

(Vaněk, 1984): Hrubé sportovní dovednosti se vztahují k nervosvalové koordinaci velkých 

svalových skupin, zatímco jemné sportovní dovednosti postihují citlivost pohybů většinou 

malých svalových skupin. 

6.4. Proces nácviku a zdokonalování techniky

Proces zdokonalování techniky může být rozčleněn do různých fází, které se 

zaměřují na postupné dosažení konečného cíle celého procesu, kterým je podle Starosty 

(1984) dosažení optimální podoby technického modelu. 
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Tomuto modelu podle Starosty (1984) předcházejí tyto fáze :

a) Fáze elementární techniky, charakterizovaná základní strukturou pohybu: tzn., že 

začátečník se snaží reprodukovat přibližně a zhruba jen předvedený model techniky bez 

četných detailů.

b) Fáze standardní techniky, odvozená na základě analýzy mnoha sportovců. Tato fáze 

bývá popsaná a předvedená ve své vnější podobě na obrázcích v učebnicích. Verbální 

popisy a obrázky představují instrukce o provedení pohybu.

c) Fáze individuální techniky, přizpůsobení techniky sportovce. Po této fázi následují další 

dva vyšší stupně ve zlepšování techniky :

d) Fáze techniky mistra, představující tvůrčí syntézu komplexní analýzy rozvoje 

individuální techniky mistrů.

e) Fáze optimální techniky, vyjádřená modelem techniky.

6.4.1. Princip opakování

Při osvojování techniky, ale i taktiky a při rozvoji volních procesů se nutně uplatňuje 

princip opakování. Motorické schopnosti jako jsou síla, rychlost, vytrvalost nebo obratnost 

mohou být rozvíjeny při tréninku jen formou opakování cviků. Trvalé funkční změny 

v orgánech a systémech organismu mohou nastat jen po mnohonásobném opakování 

tréninkových prostředků za dlouhé časové období.

Počet a způsob opakování cviků zaměřených na osvojování techniky závisí jednak na 

jejich koordinační obtížnosti a jednak na intenzitě a charakteru provedení. Při osvojování 

techniky cviků, které jsou po zvládnutí prováděny s maximálním nasazením, musí být volen 

počet opakování takový, aby byl osvojovaný pohyb prováděn uvolněně, bez zbytečného úsilí. 

Častěji prováděné cviky s menšími zátěžemi jsou efektivní. Účelné je opakovat 

nacvičované pohyby s malým a středním úsilím při správném rytmickém členění. Maximální 

úsilí jsou nežádoucí do té doby, dokud si sportovec neosvojí nezbytnou koordinaci 

osvojovaného pohybu. 

Při nácviku techniky se osvědčil postup, ve kterém po sérii nácvičných jednotek 

následuje přestávka v rozsahu 2 až 4 tréninkových jednotek, které mají jiné zaměření. 

(Tento princip lze tudíž dobře aplikovat v tréninku víceboje). Je ovšem třeba dbát na 

individuální potřeby atleta, tréninkové úkoly a stupeň trénovanosti a volit podle toho i  
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intervaly odpočinku. S principem opakování souvisí i opakovaná účast atleta na četných 

závodech, na kterých se tříbí a zpevňuje jeho sportovní technika a taktika. Současně se  

posilují i jeho tělesné a volní vlastnosti a také bojovnost. Principy postupnosti a opakování 

jsou svázány s vlnovitostí proměn nácvičných, tréninkových a soutěžních zatížení, kdy 

zatížení roste a střídá se s jeho snížením a odpočinkem (Šimon, 1994).

Při osvojování senzomotorických dovedností a při výkonu náročných 

senzomotorických činností mnoho záleží na myšlení, vědomostech, poznatcích, obecně na 

všech kognitivních momentech a zpracování zkušenosti. Senzomotorické činnosti a 

dovednosti jsou také závislé na motivech a emocích. Zároveň na motivy a emoce působí: 

dovedné vykonávání pohybů různého druhu - od dětství přes mládí a dospělost až po 

pokročilý věk - přináší uspokojení, kladné hodnocení druhými a kladné sebehodnocení, 

kdežto nedostatek v senzomotorických dovednostech (popřípadě jejich porušení) má často

opačné účinky. Senzomotorické činnosti a dovednosti jsou tedy spjaty se všemi psychickými 

procesy i s důležitými subsystémy osobnosti. A mají i sociální souvislosti, jsou důležitým 

momentem v zařazení jedince do sociální skupiny a společnosti (Čáp, 2001).

Při osvojování techniky jednotlivých atletických disciplín má podle Šimona

(in Vindušková, 2006) trenér postupovat podle následujících osvědčených didaktických 

postupů. Na začátku je počet opakování nacvičovaných prvků malý a doba zotavení 

dostatečná. Jednoduché pohyby nebo činnosti prováděné bez větší zátěže se mohou opakovat 

častěji. Pro osvojování dovedností není účelné opakovat cvičení v únavě. Únava ztěžuje 

správnost provedení. 

Při rozdělení pohybových úkolů do nácvičných a procvičovacích tréninkových jednotek se 

dodržují následující pravidla (Šimon in Vindušková, 2006) :

1.) Nácvik a procvičování jednodušších cviků bez zátěže nebo s malými zátěžemi je možné

opakovat každodenně. Atlet dostává rovněž zadané pohybové úkoly domů a může cvičit 

samostatně (např. před zrcadlem).

2.)Každodenní procvičování složitějších pohybů, které však nevyžaduje velká svalová a volní

úsilí, přináší rovněž dobré výsledky.

3.)Cviky s většími zátěžemi je vhodné zařazovat nejvíce 3 krát týdně.

4.)Rychle osvojené dovednosti nejsou pevné. Delší přestávka v technické přípravě přináší
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zhoršení osvojovaných dovedností. Při nácviku základů zvolené techniky se doporučuje časté

opakování v několika lekcích po sobě.

5.) Při osvojování techniky zvolené disciplíny je účelné současné zdokonalování těch 

disciplín, které rozvíjejí obdobné prvky (nízký start a starty z různých poloh).

6.)Skupinový nácvik se kombinuje s nácvikem individuálním. Při skupinovém nácviku u dětí

je důležitá individuální kontrola.

6.4.2. Ideomotorika

Správná představa pohybu, je základem při jeho nácviku, při řízení motoriky. 

Existuje předem jako plán průběhu i jako představa výsledného pohybu (akceptor činnosti). 

Následný reálný pohyb je neustále s představou průběhu pohybu konfrontován (kontrolní 

zpětná vazba) a rozdíly jsou minimalizovány dokud není dosaženo identity představy se 

skutečným pohybem (výsledková zpětná vazba). Bez zdokonalování pohybové představy 

není pokrok v motorickém učení myslitelný. 

Již při představě pohybu dochází k vzestupu svalového napětí ve svalech, které jsou 

sice objektivně v klidu, ale v reálném pohybu by byly aktivovány. (Poznatek objevu I.P. 

Pavlova, že kinestetické buňky v centrální nervové soustavě, mohou být drážděny jak 

periferně - cvičením, tak i centrálně - představou). Tyto „podprahové mikropohyby“ byly 

v době experimentální psychologie zkoumány Jamesem. Elektromyografická měření při 

představě pohybu a při jeho reálném průběhu prokázala obdobnost průběhu svalového napětí 

při představě a při pohybu s tím, že elektromyografické potenciály při představě jsou na 

nepoměrně nižší úrovni intenzity. Tento jev našel uplatnění v rehabilitaci pohybových 

funkcí po zranění a ve sportu jako ideomotorický trénink. 

Pamětní pohybová představa není jen vizuálním obrazem pohybu, ale obsahuje i 

subjektivní kinestetickou složku, tj. subjektivní představu vlastního provádění včetně 

pocitových komponent klíčových fází představovaného pohybu. Navozuje se vizuálně, 

s účastí mechanismu nápodoby. Imitace je nejmohutnější mechanismus osvojování 

dovedností. Dalšími mechanismy, které se mohou pomoci v učení a získáni pohybové 

představy jsou verbální instrukce a pasivní polohování, kdy se zapojuje proprioceptivní a 

kinestetická paměť (Hošek, Hátlová, 2009).
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Motorika je v organismu řízena centrální nervovou soustavou (CNS). Všechny 

proprioceptivní údaje svalových, šlachových nebo kloubních receptorů jsou součástí 

zpětnovazebných informací o průběžném stavu pohybového segmentu, které jsou nutné pro 

řízení průběhu koordinovaného pohybu a  přednastavují dráždivost. Řídíci funkce CNS 

provádí průběžné korekce pohybu. Korekce se uskutečňuje cyklicky. Tyto cykly jsou dány 

rychlostí šíření vzruchů nervovými vlákny, která jsou stejná u pomalého i rychlého pohybu. 

Čím je pohyb pomalejší, tím je počet korektivních cyklů větší a pohyb je přesnější.

Stejný proces probíhá i v případě, kdy si  pohyb pouze představujeme. Zpětná vazba 

závisí na kvalitě představy. Je-li představa dostatečně přesná, můžeme ovlivnit 

senzomotorický přenos informací do CNS, který je mnohem důležitější než motorický přenos 

a dosáhnout změnu v pohybovém vzorci chování (Velé, 1999 in Hošek, Hátlová, 2009).

6.5. Biomechanické zákonitosti atletických disciplín

Biomechanické zákonitosti jsou nedílnou součástí techniky atletických disciplín. 

Jejichž znalost a znalost jejich praktického využití je součástí správné představy o pohybu a 

technickém provedení, což má vliv i na naučení se správné technice.

Z hlediska biomechaniky můžeme sedmibojařské disciplíny rozdělit na dvě skupiny. 

První jsou běžecké disciplíny (100m překážek, 200m a 800m), ve kterých se uplatňuje 

setrvačná síla a druhou jsou ostatní technické disciplíny (skoky, vrhy, hody), v kterých se 

uplatňuje posuvný pohyb označovaný jako šikmý vrh (Tlapáková in Vindušková, 2003). 

1.) Běžecké disciplíny. Zde se uplatňuje setrvačná síla, jako snaha o co nejmenší změnu 

rychlosti (jejího směru i velikosti). Setrvačnost je odpor proti změně pohybu (ať už 

z klidu do pohybu při startu, nebo proti směru a velikosti rychlosti pohybu při běhu). 

Odporová síla proti změně pohybu je úměrná hmotnosti tělesa. Čím větší je hmotnost 

tělesa, tím větší je jeho setrvačnost a tím větší je i odpor vůči této změně. 

Při sprinterském startu je tedy potřebná co největší síla dolních končetin, při udržení 

co nejmenší hmotnosti sportovce. Naproti tomu při vlastním běhu je pro těžšího 

sportovce poněkud snadnější udržení určité získané rychlosti běhu v důsledku větší 

setrvačnosti. 
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Při běhu přes překážku se atlet snaží o co nejmenší zdvih těžiště nad překážkou 

(např. předkloněním trupu při přeběhu) a snaží se co nejvíce zkrátit interval v letové fázi 

přechodu překážky a vrátit se na zem.

Při běhu do zatáčky působí na tělo běžce odstředivá síla, která negativně ovlivňuje 

jeho rychlost a zatěžuje jeho pohybový systém. Tato síla se vektorově skládá s tíhovou ve 

výslednou tlakovou sílu, kterou běžec působí na podložku a má směr šikmo dolů. Běžec 

se tedy musí do zatáčky naklánět, aby výsledná tlaková síla procházela místem opory 

(dynamická rovnováha). Velikost odstředivé síly závisí přímo na druhé mocnině rychlosti 

běhu a nepřímo na poloměru zatáčky tak, že čím menší poloměr, tím větší odstředivá síla. 

Běh do zatáčky působí větší zátěž na pohybový systém než při běhu na rovince, 

rytmizace pohybu je ztížena, kotník je více zatěžován vyrovnáváním náklonu těla 

(došlapuje celá plocha chodidla). 

2.) Vrhy, skoky, hody, při nichž se uplatňuje posuvný pohyb označovaný za šikmý vrh. 

Cílem momentu před vlastním odvrhem je, aby těleso (náčiní nebo vlastní tělo) získalo co 

největší hybnost. Tu po odraze  už nelze vnitřními svalovými silami měnit, žádný pohyb 

sportovce už nemůže ovlivnit dráhu letu jeho těžiště. Změnami polohy jednotlivých částí 

těla může pouze změnit polohu těžiště těla vzhledem k těmto částem těla, ale těžiště 

pokračuje v letu po parabolické křivce, která je určena odrazem. Na let člověka či náčiní 

má vliv po odrazu (odvrhu) pouze velikost a směr odvrhové rychlosti, tíhová síla a 

odporové síly prostředí (patrné hlavně  u hodu oštěpem), které mění parabolu na 

balistickou křivku. Rychlost s níž atlet opouští při odraze podložku (resp. náčiní ruku 

vrhače) závisí na velikosti působící síly, ale i na trvání působení této síly. Při 

disciplínách, kdy je cílem získat co největší hybnost náčiní, se musíme snažit působit na 

náčiní po co nejdelší dráze (co nejdelší dobu), aby byl impuls síly co největší. Výkon 

(vzdálenost dopadu) také závisí na úhlu odvrhu a výšce, z níž náčiní opouští ruku (pokud 

zvýšíme místo odvrhu, zvětší se automaticky délka dopadu, přičemž optimální úhel 

odvrhu náčiní se snižuje se vzrůstající výškou, z níž je náčiní vrženo). Optimální úhel pro 

dosažení maximální vzdálenosti dopadu by byl 45 stupňů, pokud by místo odvrhu bylo 

stejně vysoko jako místo dopadu ( v praxi je tedy tento úhel pro vrh koulí asi 40-42 

stupňů). Pro hod oštěpem je v důsledku aerodynamických sil úhel asi 30-35 stupňů. U 

skoku do dálky dosahuje atlet při rozběhu značné vodorovné rychlosti a uskutečnění 

změny směru rychlosti z vodorovné na svislou při odrazu je obtížné, protože skokan musí 

překonávat velkou setrvačnou sílu působící ve směru rozběhu a snažit se dosáhnout co 
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největší změny směru vzhůru v krátkém časovém okamžiku. Optimální úhel odrazu pro 

skok daleký je 19-24 stupňů a ve skoku do výšky je úhel  vzletu skokana nad 50 stupňů

(Tlapáková in Vindušková, 2003).

6.6. Etapy sportovní přípravy ve vícebojích s důrazem na techniku 

Sportovní příprava vícebojaře je dlouhodobý proces. Od zahájení pravidelné sportovní 

činnosti k dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti ve víceboji uplyne obvykle 8 až 12 let 

přípravy (Vindušková, 1984). 

Vindušková (1984, 2003) tuto dlouholetou přípravu rozděluje na tři etapy sportovní 

přípravy: 

1.) Základní sportovní příprava (12 až 15 let věku)

Cíle a hlavní úkoly této etapy jsou:

- komplexní rozvoj pohybových schopností se zaměřením na rozvoj rychlosti a 

koordinace,

- osvojení základní techniky všech disciplín víceboje,

- zdokonalení podpůrně pohybového aparátu,

- osvojení základních dovedností v jiných sportech,

- návyk na pravidelnou sportovní činnost.

Tato etapa zahrnuje kategorie mladšího a staršího žactva, kde v začátcích 

pravidelné sportovní činnosti stačí ke zvyšování výkonnosti jakákoliv pohybová 

činnost. Pro budoucí vícebojaře je výhodou, seznámí-li se se základní podobou všech 

disciplín co nejdříve. Zejména to platí pro vrhačské disciplíny, neboť hmotnost náčiní 

je v žákovských kategoriích nízká, a tím příhodnější pro zvládnutí základní struktury 

dovedností. 

V tomto období nácvik a osvojování techniky vedeme komplexním způsobem. 

Součástí přípravy je i rozvoj pohyblivosti a koordinace. Zdůrazňujeme používání 

neatletických tréninkových prostředků a věnujeme se nácviku techniky speciálních 

atletických cvičení (Vindušková, 1984).
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2.) Specializovaná vícebojařská příprava (16 až 19 let věku)

Hlavní cíle a úkoly této etapy podle Vinduškové (1984) jsou:

- rozvoj speciálních výkonnostních předpokladů s důrazem na zlepšení koordinace 

pohybů a zdokonalení techniky,

- rozvoj rychlostně silových schopností,

- rozvoj rychlostních schopností,

- osvojování speciálních vícebojařských dovedností

- vytváření osobnostních předpokladů pro vrcholový trénink.

Do této etapy spadá kategorie dorostenek a juniorek. V tomto období jde o 

vytvoření základu pro etapu maximální sportovní výkonnosti, tedy zvládnout všechny 

potřebné atletické dovednosti, využít potřebného zefektivňování pohybů k precizaci 

detailů pohybových struktur v technických disciplínách vícebojů. Lépe řečeno 

odstraňovat slabiny (Vindušková, 2003).

V této etapě dominuje rozvoj rychlostně silových schopností. Je příznivé rozvíjet 

akcelerační složku rychlosti. Rychlostní vytrvalost (anaerobní) začínáme rozvíjet až 

v konci etapy v předzávodním období. Začínáme se soustavnějším rozvojem 

maximální síly. K nácviku techniky využíváme širokou škálu tréninkových 

prostředků, upouštíme od převážně komplexního nácviku techniky. Důraz klademe na 

rozvoj speciální koordinace. Rozvíjíme schopnost obměny pohybu a schopnost 

udržení struktury pohybu za měnících se podmínek vnitřních nebo vnějších.  

Vícebojařku učíme soustředění, aby uměla předvést nejlepší výkon mezi prvními třemi 

závodními pokusy, nejlépe hned v prvním. Působíme na aspirační úroveň závodnice, 

aby uměla odhadnout své možnosti (Vindušková, 1984).

Vícebojařská sportovní příprava v etapě speciální přípravy atleta je rovněž 

vhodnou přípravou i pro specializaci jednotlivých atletických disciplín (minimálně 

těch vycházejících z víceboje, ale i ostatních, s přidáním prvků dané disciplíny)  po 

stránce všestrannosti.

3.) Etapa vrcholového tréninku (20 až 30 let věku)

Cíle a úkoly této etapy podle Vinduškové (1984) jsou následující:

- rozvoj speciálních pohybových schopností, zejména speciální síly a rychlostní 

vytrvalosti,
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- soustavné zdokonalování techniky se současným rozvojem pohybových 

schopností,

- prohlubování teoreticko - taktických znalostí,

- vytváření a další posilování speciální odolnosti vícebojařky,

- další rozvoj osobnosti vrcholové závodnice.

V této etapě ženských a mužských kategorií organismus završuje svůj růst a je 

připraven k maximálnímu zatěžování. Pro postupnou intenzifikaci zařazujeme 

speciální tréninkové prostředky a metody. Maximální rychlost rozvíjíme především 

působením na silovou složku rychlosti. V běžecké přípravě dominuje rozvoj rychlostní 

vytrvalosti. Systematicky rozvíjíme výbušnou sílu. Zdokonalování techniky se 

věnujeme neustále, pro vyšší a vyšší úroveň pohybových schopností, které úroveň 

techniky mění a je potřeba ji technicky zvládnout a proměnit v lepší výkon ve 

víceboji. Výběr tréninkových prostředků se postupně zužuje. V jednotlivých letech se 

můžeme více zaměřit na některé disciplíny podle individuálních potřeb závodníka. 

V této etapě sedmibojařka vrcholovému tréninku podřizuje svůj celý životní režim a 

také získává cenné zkušenosti na velkých závodech (Vindušková, 1984). 

Podle Jocha (1991) je brzké nacvičování techniky důležité jako základ pro pozdější 

optimální rozvoj výkonnosti, podpořené pozdějším rozvojem kondice. Nácvik technicko-

koordinačních pohybových struktur má v etapě základního tréninku přednost před rozvojem 

kondice. Také podle Meinela-Schnabela (1987) in Ramme (1991) starší dětský věk 

představuje obecně vrchol v motorickém učení. Zvlášť charakteristické jsou zde rychlý nácvik 

a zvládání pohybových struktur. Panují však i opačné názory, které toto brzké nacvičování 

techniky berou jako rannou specializaci, kdy výsledkem je prudká výkonnost s krátkou dobou 

trvání a následný pokles výkonnosti na delší dobu. Základní myšlenkou by mělo podle Jocha 

(1992) být přizpůsobení rozvoje výkonnosti psychofyzickému vývoji, což vede k prodloužení 

vzestupu výkonnosti  a k prodloužení fáze vrcholového sportu. Pro trénink techniky při 

motorickém učení má velký význam zpracování informací. Schopnost zpracovávat informace 

je také funkcí věku. Starší žáci zpracovávají více informací než mladší žáci a také je lépe 

uchovávají. Dospělí mají lepší strategii učení než děti a mohou se tedy, alespoň komplexní, 

pohyby naučit rychleji. Vztah kondice a techniky zde hraje svoji roli. Podle Jocha (1982) in 

Ramme (1991) na celkově malém silovém základě nelze efektivně trénovat především 

dynamiku sportovních výkonů. Když technika a kondice spolu souvisí, pak má jistě smysl 
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počkat s nácvikem techniky tak dlouho, až jsou k dispozici kondiční předpoklady (Ramme, 

1991). 

Z těchto teorií lze vyvodit, že trénink techniky je možný v nízkém věku bez nebezpečí 

zranění a v jednotlivých případech je i efektivní, a že trénink techniky v nízkém věku 

představuje obecně nejlepší možnost jak se dlouhodobě, cílevědomě a s přiměřeným 

zatěžováním připravit pro vrcholový sport. 

Příkladem vícebojaře, který si techniku atletických disciplín začal osvojovat 

v pozdějším věku je Roman Šebrle, který do svých 17 let hrál fotbal, věnoval se ale i 

volejbalu, stolnímu tenisu a karate. Roman Šebrle je však pro učení se sportovním 

dovednostem více než nadaný a má rád všechny sporty, jak uvádí ve sbormíku Atletické 

víceboje (Vindušková (editor), 2002). Naopak např. vícebojaři Tomáš Dvořák a Robert 

Změlík se atletickým disciplínám věnovali již od dětství, stejně tak jako naše sedmibojařky 

Michaela Hejnová a Eliška Klučinová, u kterých se dobrá úroveň výkonnosti projevuje i ve 

vrhačských disciplínách sedmiboje, zvláště pak v oštěpu. To tyto závodnice řadí k opravdu 

všestranným vícebojařkám.

6.7. Měření ve sportu, hodnocení technického provedení

Pro nácvik techniky je velice důležité hodnocení provedení daného pohybu. Toto 

hodnocení musí vycházet ze znalostí biomechaniky, anatomie a fyziologie spolu se 

zvládnutím problematiky sportu.  Posouzení techniky vychází z analýzy pohybu což je rozbor 

směřující k upřesnění a poznání struktury pohybu jeho časových, prostorových a 

dynamických složek. Rozlišuje se často prostorové (fáze) a dynamicko-časové členění 

pohybu (rytmus). Časoprostorovým členěním se rozumí průběh pohybu, resp. 

charakteristických bodů pohybujícího se tělesa či soustavy těles v prostoru a čase. Uvedený 

způsob analýzy pohybu zpřístupňuje kinematografická metoda jejíž podstatou je registrace 

polohy těla v prostoru a čase. Technicky se to řeší pomocí filmového záznamu, který je dále 

posuzován buď vizuálně (kinogram z televizní obrazovky) nebo přesněji zpracován 

s výpočtem dráhy rychlosti zrychlení apod. Dynamicko-časové členění pohybu je v čase 

uspořádané schéma nervosvalových impulsů projevující se střídavou kontrakcí a relaxací 

funkčních svalových skupin. Průběh úsilí se označuje jako rytmus, který je charakteristický 

jak pro jedince, tak pro jednotlivé disciplíny. Dynamicko–časové údaje, které jsou pro 
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úspěšný průběh sportovního pohybu rozhodující, bývají označovány jako „uzlové body“

pohybové struktury. Informace o dynamicko–časovém členění pohybu poskytuje např. 

dynamografie nebo elektromyografie. Pro vědecké účely se používají komplexní informace o 

pohybu při využití synchronizace dynamografie a kinematografické analýzy (Dovalil, 1992).

6.8. Technické provedení disciplín sedmiboje 

6.8.1. Sprinterský běh

Běh je cyklický pohyb, jehož základním pohybovým cyklem je běžecký krok, 

v kterém se střídá oporová a letová fáze. Rychlost běhu je dána součinem frekvence a délky 

kroků s vyšším podílem frekvence. Poměr velikostí těchto dvou složek je individuální a závisí 

na tělesné stavbě běžce, nervovém typu a stavu trénovanosti. Skákání při běhu není 

racionální. Krátké sprinty neumožňují vzhledem k rychlé frekvenci kroku plný rozsah 

pohybů. Na rychlost a dráhu těžiště těla lze působit jen v oporové fázi, v letové fázi se těžiště 

těla pohybuje setrvačností. K osvojení optimální a účelné techniky sprintu na celé trati je 

potřeba vysoká úroveň rychlostních schopností, rychlostní vytrvalosti, explozivní silové 

schopnosti a odrazové síly. O úspěšném splnění pohybového úkolu rozhodují koordinační 

schopnosti, které jsou nadřazené ostatním pohybovým schopnostem. 

Oporová fáze se rozděluje na dokrokovou a odrazovou fázi, které jsou od sebe 

rozděleny momentem vertikály, v němž těžiště těla prochází středem plochy opory. 

Dokroková fáze začíná stykem chodidla s podložkou. Po dotyku se zemí přední částí chodidla 

dochází k amortizaci, kdy se noha pokrčuje a vzniká svalové předpětí napomáhající ke 

zvýšení účinnosti následujícího odrazu. Ve fázi dokroku působí reakce opory proti směru 

pohybu, tuto brzdící sílu se běžec snaží eliminovat (obr. č.3). 

V momentě vertikály je oporová noha v koleně výrazně pokrčena (130 – 140°), čímž 

dochází ke snížení těžiště a ostřejšího úhlu odrazu. V momentě vertikály je těžiště v nejnižším 

místě. Z hlediska hospodárnosti se běžec snaží přiblížit dráhu těžiště co nejvíce přímočarému 

pohybu ( eliminovat kymácení do stran a skákání).
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Obr. 3: Působení reakce opory při dokroku ( T – těžiště, F – tlak na oporu, R – reakce 

opory, Rv – vertikální složka, Rh – horizontální složka) ( obrázek převzat z literatury 

Dostál, 1985).

Odrazová fáze začíná v momentě vetikály a končí v okamžiku odrazu chodidla od 

podložky. Výslednice odrazových sil má být podle Dostála (1985) maximální a má působit 

pod co nejostřejším úhlem. Odraz se provádí rychlým náponem v hlezenním, kolenním a 

kyčelním kloubu. Trup je ve velmi mírném náklonu (80 – 90°). Účinnému odrazu napomáhá 

rychlý švih složené švihové nohy a švih paží pokrčených zhruba do pravého úhlu. V této fázi 

působí reakce opory ve směru pohybu, cílem je této hnací síly co nejvíce využít (obr. č.4).

Letová fáze začne po ztrátě kontaktu s podložkou. Odrazová noha se stává švihovou. 

Letová fáze není pasivní, poněvadž dochází k aktivnímu střihu dolních končetin. Pohyb 

švihové nohy se dělí na švihovou fázi za tělem a před tělem. Na konci švihové fáze za tělem 

se stehno švihové nohy dostává na úroveň nohy oporové a v tomto okamžiku je noha nejvíce 

složena. Ve švihové fázi před tělem jsou hlavními úkoly střih a příprava na dokrok. Stehno 

švihové nohy téměř v horizontální poloze svírá s bércem ostrý úhel. Odtud je stehno vedeno 

aktivně dolů, bérec se uvolní a vykývne vpřed do extenze, avšak před dokrokem se pohybuje 

vzad proti směru pohybu (Dostál, 1985; Millerová in Vinušková, 2003; Kaplan, 2007; Dostál, 

Velebil, 1992).
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Obr. č.4: Působení reakce opory při odrazu ( T – těžiště, F – tlak na oporu, R – reakce 

opory, Rv – vertikální složka, Rh – horizontální složka) ( Dostál, 1985).

Při sprinterských disciplínách je rovněž kladen požadavek na zvládnutí techniky 

nízkého startu z bloků, šlapavého a švihového způsobu běhu (Millerová in Vinušková, 2003).

6.8.2. Překážkový běh na 100m

Výkon v běhu na 100m př. je závislý na stupni osvojené sportovní dovednosti  v 

překážkovém běhu, na aktuální trénovanosti v hladkém sprintu. Důležitá je také tělesná 

pohyblivost jako podmínka osvojení techniky (zejména pohyblivost kyčelního kloubu v čelné 

rovině, dále pohyblivost v hlezenním kloubu, ohebnost páteře, svalová pružnost a uvolněnost) 

a rovněž komplex koordinačních schopností a rytmická schopnost. O úrovni sprinterského 

výkonu rozhoduje startovní reakce a akcelerace, maximální běžecká rychlost a rychlostní 

vytrvalost. Při zdokonalování sportovní dovednosti se jedná navíc o zvyšování frekvence 

běžeckých překážkových kroků. Pro zvýšení frekvence to pro ženy často znamená zvyšovat 

odrazovou sílu. Důležitý je i rozvoj startovní a překážková akcelerace, maximální překážkové 

rychlosti a překážkové rychlostní vytrvalosti. 

V překážkovém sprintu bývá ve specializované etapě úsek překážkové akcelerace 

dlouhý 1-3 rytmické jednotky, úsek maximální překážkové rychlosti se nejčastěji vyskytuje
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ve 2.- 4. rytmické jednotce, délka stabilizace překážkové rychlosti bývá dlouhá 2 - 4 rytmické 

jednotky a délka poklesu překážkové rychlosti zahrnuje 5 - 2 rytmické jednotky (Millerová in 

Vindušková, 2003).

Techniku překážkového běhu lze rozdělit do jedenácti úseků. Na náběh  a přeběh první 

překážky, na devět rytmických jednotek zahrnujících běh mezi překážkami a přeběh 

následující překážky a na doběh. 

Náběh

Úkolem náběhu je dosažení co nejvyšší běžecké rychlosti, dokročit na optimální 

místo pro odraz na první překážku a vytvořit tím předpoklady pro přeběh překážky s co 

nejmenší ztrátou rychlosti běhu. Náběh začíná startem z bloků a výběh je uskutečňován 

odrazem obou nohou. Náběh předpokládá od startu sprinterský, stupňovaný a rytmický 

pohyb. Náběh na první překážku je zdoláván především osmi, výjimečně sedmi kroky, kdy 

pak po přeběhu první překážky je vynucena větší změna rytmu do rychlejší frekvence se 

zkrácením kroků. Sedmi-krokový náběh užívají závodníci s výjimečnými antropometrickými 

předpoklady nebo vysokými silovými a rychlostními parametry.  V náběhu se běží šlapavým 

způsobem běhu. Délka kroku by měla narůstat s výjimkou posledního kroku, ten by měl být 

zkrácen, aby se dosáhlo rychlejšího a účinnějšího odrazu na překážku (Millerová, 2002; 

Korbel, 2006). 

Přeběh první překážky

Technika přeběhu první překážky se liší od přeběhu ostatních překážek zejména proto, 

že soutěžící ještě nemají maximální rychlost. Vzdálenost odrazu od překážky i překážkový 

krok po náběhu jsou kratší. Cílem je překonání překážky s minimální ztrátou rychlosti pro 

plynulé navázání běhu mezi překážkami. Předpokladem je vytvoření vysoké polohy těžiště 

těla a náklon trupu na odrazu a ještě vyšší poloha těžiště a větší náklon při dokroku za 

překážkou. Zároveň co nejmenší zdvih těžiště v letové fázi překážkového kroku, aktivní 

dokrok špičky švihové nohy s těžištěm nad dokračující nohu a rychlý odraz.

Běh mezi překážkami

Vzdálenost mezi překážkami je zdolávána třemi běžeckými kroky. Nejkratší bývá 

první krok, nejdelší druhý a třetí bývá o něco kratší než druhý. Překážkář se musí při dokroku 

za překážkou trupem dostat opět do sprinterského postavení. Pozornost by měla být věnována 
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odrazu do 1. kroku (Razumovskij 1996 in Millerová, 2002) a nežádoucímu zvýšení těžiště 

v letové fázi běžeckých kroků mezi překážkami (těžiště má být drženo v jedné rovině). 

(Millerová, 2002).

Přeběh překážky 

Rozhodující pro rychlý přeběh je stupňovaný rytmus běhu mezi překážkami a třetí 

krok, který by měl být nejrychlejší. Oproti druhému kroku mezi překážkami by měl být 

zkrácen, aby noha dokročila v oporové fázi před překážku co nejblíže ke svislé těžnici, a aby 

oporová fáze trvala krátce a odraz byl co nejúčinnější. Pro rychlost přeběhu překážky je 

rozhodující počáteční rychlost těžiště, s kterou se dostává překážkář do letové fáze. Rychlost 

běhu se při přechodu překážky snižuje odrazem vlivem vertikální složky, a i amortizací za 

překážkou.

Oporová fáze začíná dokrokem s předpětím svalů na přední část chodidla. Těžiště 

svírá s místem dokroku a běžeckou dráhou u žen úhel dokroku zhruba 100-110° (Coh, 1996,

Kousal, 1998 in Millerová, 2003). Odraz do kroku by měl být dokončen přes špičku chodidla. 

Ohnutí oporové končetiny ve fázi dokroku by mělo být mírné, v momentu vertikály se 

zvětšuje a ve fázi odrazu by se mělo koleno napnout. Koleno švihové nohy by se mělo ve fázi 

dokroku ohnout v ostrém úhlu, v momentu vertikály by se mělo nacházet na úrovni nebo lépe 

před kolenem oporové nohy. Čím je úhel ohnutí v koleně ostřejší (menší), tím rychleji lze pro-

vést pohyb švihové nohy vpřed a vzhůru. Chodidlo švihové nohy vůči bérci svírá úhel 90°. Při 

dokončení odrazu by švihová noha měla být v koleně ohnuta v ostrém úhlu (podle Bediniho 

(1988) úhel menší než 90°). Úhel mezi stehnem švihové nohy a oporovou končetinou by měl být 

u žen právě 90°. Při dokroku by mělo být místo opory před těžnicí, při odrazu za těžnicí. Osy 

ramen a kyčlí jsou rovnoběžné s příčkou překážky (bez rotací). Při dokroku se paže sbíhají k rovině 

trupu, v momentě vertikály by měli být lokty na úrovni trupu. V dokončené fázi odrazu svírá těžiště 

těla s místem opory a běžeckou dráhou úhel odrazu u žen přibližně 60 - 70°. Pánev by neměla být 

při odrazu na překážku vysazena, páteř by neměla být v kříži prohnuta.

Letová fáze začíná po posledním kontaktu odrazové nohy s běžeckou dráhou. Úkolem 

letové fáze je účelně překonat překážku, usměrnit rotační moment z odrazu na překážku a 

připravit vhodné podmínky pro dokrok za překážkou. 

Úhel vzletu i vertikální zdvih těžiště  by měl být co nejmenší. Kampmiler, Koštial (1987) 

in Millerová (2002) uvádí úhel vzletu žen 10 – 20°, u mužů 16 - 25°.
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Odrazová-přetahová noha bývá vedena zprvu běžecky (odraz doznívá) a pak 

ohnutým kolenem stranou vzhůru k překážce. Koleno přetahové nohy by mělo být dále 

pokrčeno a zvednuto tak, aby vedlo stehno vpřed těsně nad překážkovou příčkou. 

(Od překážky by se mělo pohybovat vpřed vzhůru do směru běhu, ne hned dolů za 

překážkou s následným „vykopnutím paty“ a vytvořením zbytečných pohybů a zkrácením 

běžeckého kroku). V okamžiku, kdy se stehno přetahové nohy dostane na úroveň kyčle, by 

mělo s trupem svírat zhruba pravý úhel, s bércem přitaženým ke stehnu, chodidlem minimálně 

uprostřed mezi kolenem a kyčlí a špičkou přitaženou k bérci. Pokud se stehno pohybuje 

v menším úhlu (60° - 65°) těžiště těla se při přeběhu překážek pohybuje zbytečně vysoko, než 

by mohlo např. při úhlu 75° - 80° (vzhledem k výšce překážek a délce končetin) 

(Razumovský, 1996 in Millerová, 2002). 

Bérec švihové nohy by se měl pohybovat vpřed vzhůru k překážce téměř do výše 

stehna švihové nohy. Největší úhel v koleně by švihová noha měla mít v okamžiku, když se 

chodidlo dostane na úroveň překážkové příčky nebo těsně předtím (Dostál 1977, Razumovskij 

1996 in Millerová, 2002). Ženy více než muži krčí koleno švihové nohy a k největšímu 

pokrčení dochází v okamžiku, kdy se koleno nachází nad překážkovou příčkou (Razumovskij 

1996 in Millerová, 2002). Vytváří to lepší předpoklad pro rychlý pohyb švihové nohy 

k dokroku.

Současnému aktivnímu pohybu obou dolních končetin proti sobě, kdy švihová noha se 

pohybuje za překážkou dolů a přetahová noha se pohybuje kolenem stranou přes překážku 

vpřed, se říká střih. 

V letu na překážku by mělo nastat svalové uvolnění. Podle Grotha (1990) in Millerová 

(2002) by mělo dojít v prvé části překážkového kroku k relaxaci odrazové-přetahové nohy, 

poněvadž zanedbání relaxace a vynucení předčasného pohybu přetahové nohy má za následek 

narušení posloupnosti pohybů. Osy kyčlí a ramen by měly být kolmé na směr běhu a 

rovnoběžné s příčkou překážky. Paže by měly kompenzovat pohyby nohou a pohybovat se co 

nejvíce běžecky. Vedoucí paže by se měla pohybovat před rovnoběžně s přímočarým 

pohybem švihové nohy. Náklon trupu (odchylka trupu od horizontály) dosahuje u žen zhruba 

55 – 65° (Kousal 1997), u mužů 30 - 40° ( Svoboda 1998). Při přeběhu překážky by hlava 

měla být ve stejné výši jako při běhu mezi překážkami ( in Millerová, 2002). 
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Dokrok za překážkou

Je již součástí oporové fáze prvního kroku běhu mezi překážkami a také uzavírá 

rytmickou jednotku. Dokrok by měl být proveden na špičku chodidla a po celou dobu oporové 

fáze by se chodidlo nemělo dostat na patu. Náklon trupu by měl být větší a těžiště těla by mělo 

být výše než při odrazu, ramena by měla být v okamžiku dokroku nad dokračující špičkou. 

Úhel dokroku je u žen asi 100°. Úhel v koleně přetahové nohy by měl být při dokroku ostrý, 

pak by se měl otevírat. Koleno se pohybuje aktivně vpřed. Dokrokem by se neměl narušit 

rytmus běhu, neměla by se zbrzdit rychlost pohybu. 

Doběh

Doběh je úsek od dokroku za poslední překážkou do cíle. Překážkářky zde mohou 

uplatnit jak frekvenci, tak délku kroku.

(Dostál, 1962; Millerová, 2002; Millerová in Vindušková, 2003; Korbel, 2007).

6.8.3. Skok daleký

Pro popis a rozbor techniky rozdělujeme skok daleký na čtyři fáze: rozběh, odraz, let a 

doskok. Výkon v této rychlostně silové disciplíně závisí na úhlu a rychlosti vzletu těžiště 

skokanova těla, na účelnosti jeho pohybů v letové fázi a na účinnosti doskoku (Dostál, 

Velebil, 1992). Obtížnost této disciplíny spočívá především ve schopnosti vykonat efektivní 

odraz v co nejvyšší rychlosti na přesně vymezeném místě a při omezeném počtu tří závodních 

pokusů. Při výkonu ve skoku dalekém se uplatňuje rozběhová rychlost, odrazová síla a dobrá 

kondice pro správné provedení předodrazového rytmu a zaujmutí správné polohy před 

odrazem a pro souhru všech pohybů v průběhu odrazu letu a doskoku (Vindušková, 2007).

Rozběh -  Rozběhem získává skokan horizontální rychlost, která je základem pro 

rychlost vzletu těžiště. Délka rozběhu se u mužů pohybuje v rozmezí 16 – 24 kroků, u žen 16 

– 22 kroků (tj. asi 30 – 45m). Délka rozběhu je především určena schopností zvyšovat 

běžeckou rychlost, kondicí a zkušenostmi. Kritériem rozběhové rychlosti je průměrná rychlost 

skokana v posledních 5ti metrech před odrazovou čarou. Nejlepší skokané dosahují rychlosti 

10 – 11m/s, nejlepší skokanky 9 – 10m/s. Rozběhovou rychlost mohou využít dobře jen 

závodníci, kteří technicky zvládli odraz v dané rychlosti. To platí pro všechny úrovně, od 
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začátečníků až po nejlepší skokany. Charakteristickými znaky dobrého rozběhu jsou 

plynulost, stupňování úsilí a přesnost. Začátek (prvních 6 kroků) je velmi důležitý, neboť 

v něm je možné udělat nejvíce nepřesností, které pak projeví jako nedošlapy nebo přešlapy u 

břevna. Ve střední části ( 4 – 10 kroků) skokan stupňuje rychlost běhu. Běží s vysokým 

zvedáním kolen a s podsazenou pánví. Závěrečná část (3 – 6 kroků) je nejobtížnější, v ní se 

skokan připravuje na odraz. Spojení rozběhu s odrazem, v průběhu třetího a druhého kroku 

před odrazem snižuje skokan těžiště těla (vzhledem k jeho poloze při normálním běžeckém 

kroku). Snížení těžiště skokan dosáhne nedopnutím běžeckého kroku, ale jeho „utrhnutím“ 

z odrazu běžeckého kroku při současném došlapu na patu - hlavně v kroku před odrazem. 

V posledním kroku se skokan snaží udržet těžiště ve stejné výšce (tj. hodnota vertikální 

složky rychlosti těžiště by se měla pohybovat kolem nuly) (Obr. č.5). Zároveň je v 

předodrazovém rytmu důležitý zpevněný trup s pocitem „dopředného tahu“ chodidel po 

podložce a kolmo k podložce postavenými rameny. U nejrychlejších skokanů do dálky se 

vyskytují dva typy předodrazového rytmu (podle doby trvání letových fází v posledních třech 

krocích rozběhu) (Dostál, Velebil, 1992): 

                        -  doby letu se postupně zkracují

                        -  letové fáze:  kratší – delší – nejkratší

Beran a kol. (1976) uvádí optimální rozdíl mezi délkou předposledního a posledního 

kroku 15-25cm. Tím skokan lépe využije síly stehenního svalstva pod menším úhlem a 

připraví se na odraz.

Obr. č.5 : Předodrazový rytmus a odraz (převzato z Velebil a kol., 2002).

Odraz má dvě fáze – amortizační, během níž skokan ztrácí horizontální rychlost a 

akcelerační, ve které získává rychlost vertikální. Doba trvání odrazu se u nejlepších skokanů 

– mužů pohybuje kolem 0,11 – 0,12 s. Během odrazu, ale také v předodrazových krocích, se 

rozhoduje o tom, pod jakým úhlem vzlétne skokan nad doskočiště. Hodnoty úhlu vzletu byly 
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zjištěny v rozmezí 17° - 25° (20° - 22° jako optimum Kněnický (1977)). Tendence vývoje 

techniky odrazu při skoku dalekém je zkracovat dobu trvání amortizační fáze (při nezměněné 

délce trvání celého odrazu) a zvyšovat úhel vzletu při zachování vysoké rozběhové rychlosti 

(Dostál, Velebil, 1992). Kněnický a kol. (1977) uvádí optimální úhel dokroku 60° - 70° a 

optimální úhel odrazu v rozmezí 65° - 80°.

Obr. č.6:  Průběh odrazu ( α-úhel odrazu, β - úhel vzletu, γ - akční úhel, T – těžiště) (obrázek 

převzat z Novák, 1965).

Úkolem je dosáhnout požadovaného vzletového úhlu při co nejmenší ztrátě horizontální 

rychlosti v krátkém časovém úseku. Odraz probíhá přes patu odrazové nohy aktivním 

dokrokem  jakoby „pod sebe“ – „pod těžiště“, doprovázen rozšvihem pokrčených paží a 

pohybem kolena neodrazové nohy (švihové nohy) šikmo vzhůru vpřed. V průběhu odrazu by 

nemělo dojít k velkému pokrčení odrazové nohy. Odraz je dokončen úplnou extenzí 

v kyčelním a kolením kloubu odrazové nohy a zastavením pohybů kolena švihové nohy a paží 

(Vindušková , 2007). 

Let - Dráha těžiště skokana je dána v okamžiku, kdy opustí odraziště. Poté jeho těžiště 

opisuje neměnnou dráhu paraboly. Skokan může pouze kolem této dráhy měnit polohy 

končetin. Účelem pohybů za letu je především kompenzovat rotace vzniklé na odraze, 

udržovat rovnovážnou polohu částí těla kolem těžiště a připravit co nejúčinnější doskok. 

Používají se tři základní způsoby techniky letu (Dostál, Velebil, 1992):
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a) Skrčný způsob (obr. č.7) je koordinačně nejjednodušší, je vhodný zejména pro 

začátečníky, neboť při dobrém propracování umožňuje dobře procítit správnou 

odrazovou polohu skokana. Skrčný způsob letu však mohou používat i skokani velmi 

dobré výkonnosti za předpokladu, že zvládnou techniku odrazu bez vzniku velkých 

rotací kolem podélné a příčné osy těla.

Obr. č.7 : skrčný způsob (http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/)

b) Pomocí závěsného způsobu (obr. č.8) lze vyrovnávat především rotaci kolem podélné 

osy těla (ta vzniká při rychlém pohybu švihové nohy vpřed a vzhůru). Závěsu tedy 

používají ti skokané, kteří se neodrážejí příliš daleko za těžištěm těla.

Obr. č.8 : závěsný způsob (http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/)

c) Koordinačně nejsložitější je  kročný způsob (obr. č.9). Je vhodný pro skokany, kteří se 

odrážejí poněkud dále za těžištěm těla a jsou nuceni vyrovnávat rotace jak kolem osy 

podélné, tak kolem příčné osy těla. Za letu skokané vyměňují dolní končetiny buď 

jednou nebo dvakrát. Některou z variant kročného způsobu používá většina nejlepších 

skokanů, závodníci nižší výkonnostní úrovně skáčou s jednou výměnou.  

Obr. č.9 : kročný způsob (http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/)

http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/
http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/
http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/
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Doskok - způsob doskoku může značně ovlivnit měřený výkon. Rozdíl ve výkonu 

způsobený chybným doskokem může dosáhnout až 90 cm. Jeho účinnost je závislá na 

velikosti přednožení před svislý průmět těžiště, na výšce těžiště v okamžiku doteku se zemí a 

na technice přenesení těžiště přes místo opory. Čím vzpřímenější je trup skokana při doskoku, 

tím blíže může dosáhnout nohama k místu, kde parabolická dráha těžiště protíná rovinu 

doskočiště. Tím je však také větší nebezpečí, že nedokáže přenést těžiště přes místo opory bez 

ztráty dosažené vzdálenosti. Opačný extrém – doskok s předkloněným trupem – umožňuje 

snadnější přenesení těžiště přes místo opory, zmenšuje však velikost přednožení před svislý 

průmět těžiště. V technice doskoku se vyskytuje několik variant: skrčení dolních končetin do 

dřepu a vztyk; skrčení dolních končetin do dřepu a aktivní protlačení kolen a pánve vpřed a 

pád do  vyhloubené jámy; pokrčení dolních končetin a vysednutí do písku stranou (Dostál, 

Velebil, 1992).

U skokanů, kteří již základní techniku odrazu zvládli, se často vyskytuje nesprávná 

technika běhu při rozběhu. Největšími chybami jsou běh po celých chodidlech, běh 

s nedostatečným zvedáním kolem, běh bez skládání bérců pod pánev. Vyskytují se rovněž  

problémy při spojení rozběhu s odrazem. U nejvyspělejších skokanů je třeba sledovat 

především předodrazový rytmus, přesnost rozběhu a zvládnutí odrazu v plné rychlosti 

(Vindušková, 2007).

6.8.4. Skok vysoký

Skok vysoký je technická disciplína s nároky především na rychlostně-silové a 

koordinační pohybové schopnosti. Technikou skoku vysokého rozumíme účelný systém 

pohybů, který umožňuje skokanovi překonat laťku umístěnou v co nejvyšší výšce. Racionální 

technika této disciplíny musí v první řadě respektovat platné biomechanické zákonitosti. 

Překonání laťky ve skoku vysokém je podle pravidel možné několika způsoby. V současné 

době je téměř výlučně používána technika flop. Technika odrazu při flopu je jednodušší než 

při jiných skokanských způsobech a umožňuje využívat vyšší rozběhovou rychlost. 

(Kuchen, 1987). Pro používání flopu hovoří i to, že z hlediska biomechaniky stačí, aby těžiště 

skokana bylo přeneseno i níže než 7cm nad laťkou. (Techniku strédlu využívají dnes někteří 

veteráni, protože je šetrnější pro pohybový aparát.) Techniku skoku vysokého rozdělujeme na 

čtyři fáze: rozběh, odraz, let (přechod laťky) a doskok (dopad).
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Rozběh

Úkolem rozběhu je získat optimální rychlost pro odraz. Rozběh je stupňovaně 

zakřiven a zároveň prováděn stupňovanou rychlostí. Zakřivení je důležité pro snížení těžiště a 

navození rotace pro přechod laťky při závěrečném zrychlení. Skokanka uskutečňuje rozběh 

s výrazným náponem oporové nohy, vysokým nápřahem švihové nohy, aktivním střihem 

obou končetin v letové fázi kroku i aktivním „úderným“ odrazem, zejména ve střední části 

rozběhu. Dráha začátku rozběhu vede po přímce přibližně pod úhlem 70˚ k laťce a 

závěrečných 3 – 5 kroků je již po oblouku, tudíž skokanka nabíhá k laťce pod úhlem přibližně 

30˚ - 35˚.

V závěrečných 3 – 5 krocích skokanka rychlost vystupňuje a odstředivou sílu oblouku 

skokanka kompenzuje vykloněním těla do středu oblouku, čím dochází i k potřebnému 

snížení těžiště. V druhém a třetím kroku před odrazem by mělo dojít ke snížení těžiště 

(sklonem těla a pokrčením dolních končetin), v posledním kroku se těžiště pohybuje už jen 

vpřed a vzhůru. Těžiště se však nesníží na předposledním kroku příliš výrazně, ani 

předposlední krok skokanka neprodlužuje. To ji zajistí předpoklad pro udržení velké a 

vystupňované horizontální rychlosti až do postavení nohy na odraze. Odklon do oblouku a 

také vzad, umožňuje i při vyšší náběhové rychlosti dokončit odraz včas. Při přechodu do 

odrazu se skokanka nachází bokem k laťce a trup je vzpřímený. Položení odrazové nohy je 

aktivní, přes patu. Faktor mající vliv na konečný výkon je i úhel položení chodidla odrazové 

nohy vzhledem k laťce. Tento úhel by měl být 20 - 25˚ od laťky a hlavně v linii posledního 

rozběhového kroku.

Odraz

Odraz je aktivně proveden s výrazným předpětím a rotačními impulzy při optimálním 

místu odrazu. Předpětí umožní dokončit odrazový nápon i  při velmi rychlém a zrychlujícím 

se rozběhu. Těžiště skokanky se při odraze pohybuje pouze vpřed a nahoru, po jeho předchozí 

nejnižší poloze při přechodu přes švihovou nohu. 

Odraz s předpětím je zahájen ještě před došlapem a vytváří pevnou oporu pro 

navození kombinované rotace potřebné k překonání laťky zády hlavou napřed. Rotace při 

odraze vznikají dvě. První podle vertikální osy, kdy se skokanka dostává zády k laťce, je 

způsobena tím, že na straně odrazové nohy je při odrazové práci zbrzděn dopředný postup, 

kdežto na opačné straně postup pokračuje švihem pokrčené švihové nohy vpřed a vzhůru. 
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Druhá rotace podle předozadní (horizontální) osy, kdy se skokanka dostává ze vzpřímené 

polohy při odraze do polohy vodorovné napříč přes laťku. Tato rotace vzniká kombinací 

napřímení skokana vpřed z polohy sklonu nazad a odklonu od laťky. Energie z odklonu vzad 

a z vyklonění v oblouku působí po odraze dál, a tím pokládá skokana v letu do vodorovné 

polohy přes laťku. Na nižších výškách je pro tuto rotaci nutný více zakřivený rozběh, na 

vyšších výškách je její dosažení snazší. 

Odrazová noha se při odrazu mírně krčí v koleni. Švih i odraz probíhají u flopu 

současně. Švihová noha švihá kolenem vpřed, vzhůru a dovnitř. S pohybem švihové nohy je 

sladěn pohyb paží (může být soupažný, s použitím jedné paže). Pro výkon ve skoku vysokém 

je důležitý úhel odrazu, který společně s rozběhovými horizontálními silami určují úhel 

vzletu, který by měl být 50 - 55˚.

Let (přechod přes laťku) 

Způsob přechodu přes laťku je určen rotačními impulzy při odrazu. Pohyby 

zahajované za letu již nemohou celkový rotační impulz zvětšit, nemohou změnit dráhu těžiště. 

Mohou však působit na vnější projevy rotace, působit kompenzačně a změnit polohu 

segmentů těla k těžišti těla. Přechod přes laťku má tři fáze, a to stoupání, vlastní přechod 

laťky a klesání. Při stoupání je skokanka ještě ve svislé poloze a je potřeba tuto fázi 

neuspěchat položením těla k laťce, ale nechat ho vystoupat a využít tak plně odraz za pomoci 

švihové nohy.  Přes laťku se nejprve dostává hlava (paže), následují ramena, prohnutá záda, 

hýždě s protlačenými boky vzhůru a nakonec dolní končetiny. Vlastní přechod laťky spočívá 

ve „vyvěšení“ těla v horizontální poloze uvolněné aktivním protlačením boků vzhůru. 

Ramena, trup, pánev a stehna tvoří plynulý oblouk, přičemž prohnutá pánev je nejvýše ze 

všech částí těla. Hlava se z mírného záklonu dostává do lehkého předklonu. Bérce jsou 

nejdříve uvolněny a svěšeny dolů. Jakmile se minou s úrovní laťky, jsou bérce aktivně 

předkopnuty do natažení. Pokud skokanka shazuje laťku bérci, může to být způsobeno 

předčasným předkopnutím a povolením vysazených boků, ale i špatnou kulminací těžiště těla 

nad laťkou, ovlivněnou špatně vyměřeným rozběhem. I přechod laťky je ovlivněn rozběhem a 

odrazem. Ve fázi klesání, části těla za laťkou klesají do doskočiště a připravuje se na dopad.

Dopad  

I dopad je ovlivněn předchozím průběhem skoku a dává nám zpětnou vazbu o 

provedeném skoku. Optimální je, aby poloha těla při dopadu byla hlavou napřed ve směru 
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provedení skoku. Skokanka předkopnutím nohou do přednožení a s protipohybem trupu a 

hlavy dokončuje přechod laťky a současně se tím brání pádu na hlavu a týl. Dopadá na kulatá 

záda. Hlavním požadavkem na dopad je bezpečnost.  

(Kuchen, 1987; Kněnický, 1977; Šimonek, 1976; Dostál, Velebil, 1992; Velebil, 2003 in 

Vindušková, 2003; Velebil, 2007; Tlapáková, 2000 in Vindušková, 2003).

6.8.5.  Vrh koulí zádovým způsobem

Rotační technika vrhu koulí je oproti vrhu koulí se sunem koordinačně obtížnější, i 

když využívá v mnohem větší míře efektu svalového předpětí, které vyvolá v koncové fázi 

vrhu explozivní uvolnění síly. V ženském víceboji se v podstatně větší míře užívá technika 

vrhu koulí se sunem , zřejmě i proto, že v sedmiboji není další rotační disciplína. Proto se zde 

budeme zabývat pouze technikou vrhu koulí se sunem.

Při vrhu koulí musí koulařka od okamžiku zahájení pohybu překonávat klidovou 

setrvačnost těla a náčiní a následně rozvinout co nejvyšší pohybovou rychlost ve vymezeném 

prostoru. Proto výkony ve vrhu koulí nelze posuzovat bez maximální a výbušné síly a bez 

ohledu na tělesnou výšku a hmotnost vrhačky. Rychlost, s jakou se náčiní pohybuje při 

odhodu, je přímo závislá na velikosti svalové síly vrhače a na míře jejího využití při odhodu. 

Rychlost vzletu náčiní nejvíce ovlivňuje vzdálenost jeho doletu. Úhel vypuštění (vzletu) 

náčiní a výška vypuštění náčiní jsou další faktory ovlivňující vzdálenost doletu náčiní. Místo 

vypuštění koule má pro dolet náčiní významnější roli než v ostatních disciplínách, a to pro 

relativně krátký dolet koule. Koulařka může při svých optimálních tělesných parametrech 

vypustit kouli v místě značně přesahující vnitřní hranu břevna.

Nejdůležitějším požadavkem techniky vrhu koulí je osvojený návyk účelného 

používání svalové síly. Toto účelné využívání svalové síly je spojeno především s provedením 

vrhu se správnou časovou a pohybovou následností, čili ve správném rytmu. Při rozboru 

techniky bychom tak měli vycházet z rozboru koule a posuzovat především plynulost jejího 

pohybu. Největší význam mé přitom dráha, trvání pohybu a zrychlení v závěrečné fázi vrhu. 

Podle Vomáčky (1974) jsou dva uzlové body techniky vrhu koulí, a to ty, v kterých dochází 

k největšímu poklesu rychlosti pohybu koule. Jsou to moment přechodu do sunu a moment 

spojení sunu s vrhem.
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Základní postavení a držení koule

V základním postavení koulařka stojí těsně u zadního okraje kruhu zády ke směru 

vrhu. Váha těla je zcela na pravé noze (popis techniky pro praváka) a levá noha v mírném 

zanožení se dotýká špičkou kruhu a pomáhá udržovat rovnováhu. Chodidlo směřuje vpřed, 

ven z kruhu, nebo je mírně vytočeno špičkou dovnitř, doleva. Koule je pevně držena u krku 

fixována v jamce klíční kosti a zpevněna přitisknutím brady ke kouli. Držení koule je na 

rozhraní dlaně a prstů, její váha spočívá na prvních kloubech prstů. Prsty jsou mírně odtaženy 

od sebe, obvykle jsou tři prostřední prsty blíže k sobě. Záleží na velikosti dlaně. Loket pravé 

paže je mírně odtažen od těla, aby pomáhal udržet kouli během sunu ve stabilním postavení. 

Levá paže je v uvolněném předpažení, vzpažení nebo směřuje šikmo k zemi. 

Postupným předklonem těla, lehkým výponem na špičku, pokrčením pravé nohy a 

vytažením ramen přes okraj kruhu „nápřahovým“ pohybem levé končetiny k pravému kolenu, 

ne před něj, zaujímá koulař optimální startovní polohu, těžiště těla se snižuje a zároveň se 

posouvá ke středu kruhu, levá paže udržuje zavřené postavení s osou ramen kolmo na směr 

pohybu. 

Sun

Hlavní hnací sílu při sunu představuje svalová síla vrhačky při odrazu z pravé a síla 

švihu levé dolní končetiny (pro praváky). Levá noha se po vykývnutí vpřed švihovým

způsobem nízko nad kruhem napíná směrem k odhodovému břevnu a pomáhá odlehčit pravou 

zatíženou nohu, která se odvinutím chodidla ze špičky na patu a propnutím v kolenním kloubu 

odráží do sunu (bez zapojení lýtkového svalstva). Následuje plochý energický odraz 

s rychlým podsunutím pravého bérce pod tělo a před kouli a také vytočení chodidel pravého 

dovnitř a levého zevnitř, tj. špičkou šikmo vpřed. Polohou chodidel na ose vrhu s pružným 

došlapem pravé nohy na vnitřní přední část chodidla do středu kruhu a s téměř současným 

došlapem pravé nohy na vnější přední část chodidla do středu kruhu a téměř současným 

došlapem levé nohy na vnitřní přední část chodidla k břevnu, půl stopy vpravo od osy kruhu, 

se zvládne v další fázi vrhu točivý nápon pravé nohy a pánve dopředu a vzhůru. Poloha hlavy, 

ramen a pravé paže setrvává ve výchozí poloze. 

Časový rozdíl mezi došlapem pravé nohy a levé nohy je ukazatelem dobré či špatné 

techniky. Rychlé podsunutí pravého bérce, minimální časový odstup mezi došlapy a 

následující vytáčení pravého kolena dopředu dovnitř jsou rozhodující faktory pro využití 
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zdvihové pružiny nohou. Stejně jako zavřené postavení hlavy a ramen pro využití silného 

předpětí ve spirálové pružině.

Vrh

Vytáčení „otevření“ levého kolena do směru vrhu je impulsem pro napínání a vytáčení 

pravého kolena, boku do směru vrhu. Točivým náponem pravé nohy se vytáčí pánev dopředu 

vzhůru. Výrazný švih levé paže (pokrčené v lokti) pomáhá nejen rotaci a napřímení trupu 

(vytvořit předpětí prsního svalstva), ale i zapojuje do pohybu pravou paži. Pravé rameno se 

dostává výše než levé  rameno. Zablokováním levého ramene energickým ohnutím levé paže 

v lokti a jejím přitažením k tělu s pěstí na úrovni ramene se vytvoří opora pro tlak do koule. 

Zpevněná levá noha (mírně pokrčená) se dopíná s boky dotočenými dopředu, vzhůru co 

nejblíže k odvrhovému břevnu. Poslední impulz (za břevnem) uděluje kouli zápěstí a prsty 

ruky. Levá paže ve fázi odvrhu blokuje levé rameno a její postavení se nemění. 

Po opuštění koule ruky následuje závěrečné doznění a zbrzdění pohybu. Koulařka 

přeskočí z dvouoporového do jednooporového postavení na pokrčenou pravou nohu a 

zanožením levé nohy udržuje rovnováhu, aby nepřešlápla.

( Vomáčka, 1974 in Dostál, Velebil, 1992; Ihring, 1987; Segeťová, 2007; Šimon, 2004).

6.8.6. Hod oštěpem

Délka doletu oštěpu závisí v první řadě na rychlosti, kterou je náčiní vypuštěno do 

vzduchu, dále na úhlu odhodu a výšce vypuštění oštěpu a pak také na využití kinetické 

energie získané rozběhem pro vlastní hod. Dalším důležitým faktorem je odpor vzduchu při 

letu oštěpem po celé délce hodu. Při vypuštění oštěpu pod optimálním úhlem může být 

využito odporu vzduchu k prodloužení doletu díky plachtícím vlastnostem náčiní. Při 

špičkových výkonech patří vypuštění oštěpu s ohledem na jeho podélnou osu a konkrétní

povětrnostní podmínky k nejdůležitějším dovednostem oštěpaře, což je pro vícebojařky těžká 

záležitost. Fyzikálně lze odvodit, že větší odhodové rychlosti je možno dosáhnout 

prodloužením dráhy, po které působíme na oštěp silou svých svalů, nebo působením větší 

síly, případně i v kratším čase. Přitom se nesmí přerušit působení síly, aby se zrychlení 

udrželo (lépe zvýšilo) a rychlost narůstala do maxima. Proto jednotlivé pohybové fáze na sebe 
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musí plynule navazovat. Technická náročnost této disciplíny tedy tkví ve plynulém 

navazování jednotlivých pohybových celků bez přerušení ve velké rychlosti a za současného 

zvyšování této rychlosti až do odhodu, kdy je potřeba v malém okamžiku uvést v činnosti 

všechny potřebné svaly a výbušně reagovat. Pro správný odhod je potřeba součinnost celého 

těla projevující se odhodem v tzv. dvouoporové fázi, kdy je závodnice v poloze „oštěpařského 

luku“. Při celé pohybové akci je nutné udržet správnou polohu oštěpu.

V hodu oštěpem můžeme rozlišit tyto fáze: držení oštěpu a rozběh, přenesení oštěpu a 

přechod do odhodového postavení, odhodové postavení a odhod a přeskok po odhodu.

Držení oštěpu a rozběh

Pro držení oštěpu je nejdůležitější pevnost držení, aby nedošlo k vysmeknutí oštěpu 

při zátahu při odhodu a aby mohla být na náčiní přenesena potřebná získaná rychlost 

k odhodu. Nejčastější jsou dva způsoby držení oštěpu a to takové, kdy je o konec vinutí 

zapřen palec a prostředník, a druhý, kdy je o konec vinutí zapřen palec a ukazovák. Prst proti 

palci se podílí na rotačním impulsu pro pohyb oštěpu.

Rozběh začíná výběhem ze značky výběhu nebo náběhem, či nakročením na tuto 

značku a končí dokrokem na „nápřahovou“ značku, kde dochází k přenesení oštěpu. 

Rozběhem získává oštěpařka s náčiním potřebnou rychlost a pohybovou energii, kterou

postupně zvyšuje. Nesení oštěpu je vrchní, odhodová paže je uvolněná, ruka s oštěpem je 

ohnuta v lokti nad ramenem přibližně veš výši tváře až očí. Podélná osa oštěpu je rovnoběžná 

s osou dráhy rozběhu, špička oštěpu směřuje vodorovně nebo mírně dolů.

Přenesení oštěpu a přechod do odhodového postavení

Tato fáze začíná došlapem na značku přenesení a končí odrazem do impulsivního 

kroku. Dochází ke změně polohy oštěpu – oštěp je přenesen do „nápřahu“, nazad a je nesen 

napjatou paží za tělem. Oštěp může být přenesen dvěma způsoby. Buď vrchem, čili nejkratší 

cestou z polohy oštěpu nad ramenem rovnou přímo vzad do nápřahu, a nebo spodem, kdy je 

oštěp z polohy nad ramenem přemístěn vpřed před tělo a odsud bočním obloukem vzad do 

nápřahu za tělem. Přenesení by mělo proběhnout v průběhu dvou kroků po došlapu na značku 

přenesení, na kterou by závodnice měla došlapovat levou nohou (pro pravačky). S přenášením 

oštěpu dochází k natočení trupu a částečně i pánve do směru kolmého na směr rozběhu a s tím 

spojena i změna charakteru běhu stranou se zvedáním kolen a pružným během na špičkách z 

kotníku. Musí být dodržena podmínka o stupňované rychlosti. Osa oštěpu by měla být 
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udržena ve směru rozběhu, špička je ve výši tváří až očí. Ruka s oštěpem je po přenosu 

vytočena dlaní dovnitř ( „navinutí oštěpu“).

Odhodové postavení a odhod

K odhodovému postavení dochází většinou po „impulsivním“ kroku, který je také 

označován jako střižný a většinou navazuje na čtvrtý krok nesení oštěpu. Je zahájen 

mohutným odrazem z levé nohy (pro praváky). Pravá noha se mohutným švihem, kterým 

jakoby kyvadlově kříží pravou nohu, dostává vpřed před těžiště těla. Let po odrazu však 

nesmí být moc vysoký, ale naopak daleký při zemi. První dokračuje pravá noha jakoby 

měkce, aby nedošlo k odrazu či zvednutí těžiště oštěpařky a za ní následuje v rychlém sledu 

noha levá. Po dotyku levé nohy se zemí se oštěpařky dostávají do „dvouoporového 

postavení“, které je základem pro vytvoření „oštěpařského luku“, kde nohy střižným krokem 

předběhly tělo a ramena zůstala vzadu. Zároveň si před odhodem zavřou trup druhou paží 

bez oštěpu, kterou ohnou před hrudník (trup je pootočen stranou a je v mírné rotaci opačné, 

než poletí oštěp), což napomůže následnému natažení ostěpu přes rameno. Zaujetí 

dvouoporového postavení (doba mezi došlapem pravé a levé nohy) musí být co nejkratší.  Do 

polohy „oštěpařského luku“ oštěpařka dospěje tzv. „pohybovou vlnou“, kdy pohyb vychází 

zespoda, prochází přes trup a pletenec ramenní odhodové paže. Po dokroku pravého chodidla 

zůstává levá noha pokrčena v koleni a koleno je tlačeno k zemi. Odhodová paže má do 

poslední chvíle pasivní úlohu a teprve až po vytvoření oštěpařského luku, při kterém vzniká 

napětí ve svalech potřebných k odhodu oštěpu začne pracovat, ne dříve. Toto je umožněno 

tím, že rozběh dodal celé hmotné soustavě (člověk a náčiní) hybnost, která je tak veliká, že se 

trup pohybuje dále i přes zastavení pánve zapřením levé nohy. Naopak mohutným impulsem 

svalové síly pravé nohy nastane po dokroku levé nohy a zpevnění levého boku částečná 

rotace pánve, která přivede tělo do lukovitého napětí a připraví tak podmínky pro další 

nejúčinnější působení svalstva trupu. Těžiště soustavy koná v této fázi jen malý posuvný a 

částečně otáčivý pohyb kolem osy procházející pánví. Části trupu se pohybují tím rychleji, 

čím vzdálenější jsou od této osy a čím menší mají hmotu (nejrychleji tedy rameno a paže 

s oštěpem,  jejíž pohyb vrcholí bleskovým švihnutím). 

Úhel položení oštěpu do vzduchu se musí shodovat s úhlem odhodu, aby odpor 

vzduchu nebrzdil oštěp ihned po odhodu. (Odpor vzduchu vznikající při velké odhodové 

rychlosti nabývá při špatném položení oštěpu značných hodnot). Optimální úhel odhodu se 

pohybuje kolem 40˚, ale mění se s působením větru ( proti větru je menší než po větru). 
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Pokud bude úhel odhodu větší, špička oštěpu je příliš zvednutá a oštěp je podtržen, odpor 

bude značný a rychlost letu se prudce snižuje. Pokud bude úhel odhodu naopak menší, oštěp 

je stržen, dráha letu oštěpu bude plochá. Oštěpařka si rovněž musí pro správné položení 

oštěpu pohlídat špičku oštěpu u hlavy při odhodu.

Přeskok po odhodu

Po odhodu oštěpu dochází k mohutnému trhnutí trupem vpřed a k celkovému pohybu 

závodníka vpřed, protože hybnost těla není v důsledku nízké váhy náčiní vyčerpána. Pohyb 

trupu vpřed je zabrzděn vzpříčeným postavením pravé nohy (pro pravačky), která se po 

odhodu pohybuje vpřed před tělo. Pravá noha tedy brzdí pohyb těla vpřed a také zajišťuje 

nepřešlápnutí odhodové čáry. Z tohoto důvodu je důležité správné vyměření rozběhu.

Správná technika hodu oštěpem může být charakterizována:

a) zaujmutím nejvýhodnějšího správného odhodového postavení, které je následkem 

předcházejících pohybů při rozběhu;

b) plynulým rytmickým přechodem z rozběhu do odhodu;

c) zvládnutím švihu po nejdelší dráze v nejkratším čase;

d) zapojení všech svalových skupin do odhodu.

(Novák, Šimon, 1974; Šimon, 2004; Segeťová, 2007 in Vindušková, 2007).

7. Práce zabývající se podobnou problematikou

Kromě přiložené literatury se problematikou technického provedení a vícebojařským 

tréninkem zabývali i další autoři diplomových prací.  

Na problematiku technického provedení se zaměřili:

P. Šebelková (1995) na techniku sedmibojařských disciplín, D. Jandová (1999) na 

srovnání techniky oštěpu mezi vícebojařkami a specialistkami. M. Macháč (1997) 

videoanalyzoval hod oštěpem. Technikou skoku vysokého vícebojařek se zabývala E. 

Mikulová (2001). Individuální technikou ve víceboji se zabýval D. Špiláček (2007).
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Na analýzu vlastního tréninku se zaměřili např.:

M. Neckářová – Koblasová (1987) analyzovala svůj trénink před vrcholnými 

vícebojařskými soutěžemi. K. Nekolná (2000) hodnotila rozdíly v desetibojařské přípravě 

mezi Tomášem Dvořákem a Američanem Christopherem Huffinsem. Š. Beránková (2003) 

analyzovala nejúspěšnější tříletý tréninkový cyklus. Vlastní sedmibojařský trénink 

analyzovala Z. Valentová (2007). Rozborem vlastního tréninku skoku do dálky se zabývali 

L. Komrsková (2003) a Z. Bičíková (2006), a rozborem vlastního tréninku překážkového 

sprintu P. Seidlová (2008). Atd. 
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METODICKÁ ČÁST

1. Cíle a úkoly práce 

Cíle:

Hlavním cílem této práce je rozbor technického provedení jednotlivých technických 

disciplín sedmiboje žen v podání závodnice Jany Korešové a vypozorování chyb 

v technice disciplín. Po rozboru bude cílem zhodnocení technické úrovně provedení a 

pokusit se stanovit možnosti korekce v technice disciplín.

Úkoly práce:

 Shromáždění podkladových materiálů k práci (potřebné literatury, videodokumentace, 

tréninkových deníků).

 Vytvoření kinogramů z vybraných videozáznamů s důrazem na uzlové body 

provedení.

 Rozbor a popis kinogramů a videozáznamů a zhodnocení úrovně zvládnutí 

pohybových dovedností v jednotlivých disciplínách doplněné o příčiny provedených 

chyb.

 Pokusit se stanovit možnosti korekce v technickém provedení.

 Porovnání jednotlivých rozborů technik mezi sebou s důrazem na porovnání skoků 

mezi sebou, vrhů mezi sebou a sprinterských disciplín víceboje mezi sebou.

 Doplnit rozbory o subjektivní pocity, o zkušenosti a informace z oblasti sportovní 

přípravy závodnice a o charakteristiku závodnice a jejího sportovního vývoje.

2. Hypotézy

 Předpokládáme, že existuje model technického provedení popsaný v literatuře, a že 

tento model budeme moci aplikovat na individuální pojetí techniky závodnice 

Jany Korešové. Na takto vytvořeném modelu budeme moci následně provést rozbor 

technického provedení jednotlivých disciplín a stanovit v nich jednotlivé fáze a uzlové 

body techniky.

 Předpokládáme následné nalezení chyb a nedostatků v technickém provedení a díky 

technickému modelu, možnost stanovení jejich příčin v časovém sledu. 
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 Předpokládáme velké rozdíly v technické úrovni jednotlivých disciplín sedmiboje 

v korelaci s rozdílnou výkonností jednotlivých disciplín (čím lepší technická úroveň, 

tím lepší výkon v disciplíně).

3. Metody práce

V naší práci jsme použily metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme 

aplikovaly v rozboru jednotlivých disciplín a metodu komparace při porovnávání kinogramů 

mezi sebou v jedné disciplíně nebo při hledání společných znaků a chyb v technickém 

provedení disciplín mezi sebou. 

Pro rozbory jsme si vybraly spíše výkonnostně zdařilejší pokusy, aby byly patrné časté 

a typické nedostatky v technickém provedení. Při pouštění opakovaného videozáznamu je 

posuzována plynulost a rytmičnost pohybu, zrychlování, doba trvání pohybu, načasování 

pohybu, je sledován pohyb těžiště. Videozáznam je promítán v reálné rychlosti, zpomaleně i 

po krocích. 

4. Způsob získávání údajů 

Vybrané podkladové materiály pro rozbor techniky (vybrané videozáznamy) byly 

získány z předchozích let aktivního závodění a tréninkové přípravy. Protože jsme vybíraly pro 

hlavní rozbor v disciplíně pokus vždy spíše výkonnostně zdařilejší (pokud se nejednalo o 

druhý videozáznam zaměřený na zobrazení chyby), záznamy jsou pořízeny hlavně z let 

s nejvyšší výkonností závodnice, konkrétně z let 2008 až 2011. Pro získání údajů o vlastním 

technickém provedení jsme použily didaktickou techniku kamery a fotoaparátu. Natáčení 

videozáznamů proběhlo na závodech a tréninku a většinu pokusů zaznamenala trenérka 

závodnice Martina Blažková, nebo někdo z dalších trenérů (Aleš Duda, Rudolf Černý), popř. 

tréninková kolegyně. K vytvoření kinogramů byl použit program Dartfish a Picture Motion 

Browser, a zároveň v těchto programech byl videozáznam přehráván v reálné rychlosti i 

zpomaleně. Kvalita některých záběrů není vždy úplně ideální, protože natáčení při závodech 

bylo umožněno často pouze z větší vzdálenosti a záběry jsou někdy narušeny cizí osobou. 

Snažily jsme se však vybrat z nashromážděných videozáznamů ty nejlepší pro rozbor, 

v kterých se podařilo zachovat hlavní momenty a fáze technického provedení pohybu. Pokud 

záběr narušila cizí osoba, je přiložen druhý záznam, kde je vidět zakrytý moment pohybu 

(dálka, koule).



74

VÝSLEDKOVÁ ČÁST

1. Charakteristika a trénink závodnice Jany Korešové

1.1. Sportovní vývoj

Narodila jsem se 8. dubna 1981 v Mladé Boleslavi. Po tom co se naše rodina 

přestěhovala do Prahy, jsem v roce 1988 (2. Třída ZŠ) začala chodit do atletické přípravky na 

popud spolužaček do oddílu TJ Sokol Stodůlky (trenéři: p. Puškař, p. Macek a p. Lamač).

V roce 1993 jsem trénovala pod vedením p. Urbana, ( trenéra I. třídy, původně hlavně 

oštěpu)  na ZŠ Bronzová ve Stodůlkách. 

V letech 1994 až 1996 navštěvuji původní tréninkovou skupinu oddílu TJ Sokol 

Stodůlky, pod vedením trenéra Petra Lamače. Absolvuji všestrannou přípravu, ale  na 

závodech se věnuji hlavně sprintu, skokům a překážkám, zkouším i víceboje a přespolní běhy. 

Atletika i ostatní sportovní činnost a sportovní hry mě baví.

V roce 1997 v kategorii dorostenek, získávám první medailová umístění na MČR 

(dálka, 100m př. a sedmiboj) a poprvé se účastním mezistátního utkání. V roce 1998 

přestupuji do většího oddílu ASK Slavia Praha, kde již rok trénuji pod vedením Pavla 

Šlehofra, a kam jsem původně začala docházet pro lepší možnost a odborné vedení tréninku 

výšky. Nadále se věnuji skokům, sprintu, překážkám a víceboji na republikové úrovni ve své 

kategorii dorostenek. 

V kategorii juniorek se ozvaly první zdravotní problémy (bolesti zad a klenby nožní), 

které mě donutily k dočasnému přerušení sportovní činnosti. Nakonec přecházím k novému 

trenérovi Michalu Halbichovi do oddílu SK Jeseniova Praha, kam mezitím přestoupili moji 

tréninkoví partneři ze Stodůlek. Zde se věnuji všestranné přípravě a pokračuji ve vícebojích 

až do kategorie žen. 

Nakonec se mojí doménou stává skok daleký a tak v roce 2003 po vřelé domluvě 

s trenérem přestupuji dále do velkého oddílu USK Praha pod vedení Pavla Sluky, kde se 

začínám specializovat pouze na skok daleký. A to ve skupině, kde trénovali úspěšní čeští 

reprezentanti (např. dálkařka Lucie Komrsková, nebo tyčkařka Šárka Mládková), což pro mne 

bylo jistě motivující. Za tři roky však opět měním trenéra, motivovaná přáním reprezentovat 

na evropském poháru ve vícebojích a víceboji se věnovat i v přípravě, a tak přestupuji na 

sezónu 2006 do skupiny Martiny Blažkové, trenérce reprezentantek vícebojařky Michaely 

Hejnové a její sestry Zuzany, kde trénuji až doposud a kde jsem dosáhla během tří až čtyřleté 

práce největšího kondičního, technického a zároveň i výkonnostního růstu ve všech 

disciplínách, což dokládají následující tabulky výkonnostního růstu. 



75

1.2. Výkonnostní vývoj a růst

Výkonnostní růst je doložen v následujících tabulkách (tab. č. 6, 7, 8), které jsou 

seřazeny podle roků. Některé disciplíny byly absolvovány v daném roce pouze jednou. 

V tabulce č. 9 je pro dokreslení výkonnostní růst i v některých tréninkových ukazatelích 

doplněný o některé aktuální somatické parametry.

Vývoj výkonnosti vícebojařských disciplín absolvovaných ve vícebojařském závodě:

Tab. č. 6

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Věk 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Trenér M.Halbich P. Sluka M. Blažková

Pětiboj 
hala

3732 - - - 3977
3901
(po 

nemoci)
4321

4202
(po 

zranění 
kolene)

4269

Sedmi-
boj

4559
Olo-
mouc

-
(zra-
nění)

- -
5144

Houšťka
5386

Desenz.
5462

Olomouc
5855

Desenz.
5956

Bělehrad
5737

Kladno

100m 
př.

15,09 - - - 14,24
14,28
Tábor

13,85
Olomouc

13,54
Desenz.

13,42
Zaragoza

13,56
Tallin

Výška 149 - - - 163
165

Tábor
(h167)

169
Olomouc

174
Kladno

176
Bělehrad, 

175 
Desenz.

166
h169

Koule 7,80 - - - 9,30
9,83

Desenz.

10,41
Olomouc
h10,54 

10,48
Woerden

10,31
Hexham

11,43
Kladno

200m 26,57 - - - 25,88
25,36
Tábor

25,45
Olomouc

24,64
Maribor

24,54
Zaragoza

24,80
Goetzis

Dálka 564 - - - 582
621

Desenz.
605

Tallin
639

Desenz.
6,34

Zaragoza
620

Kladno

Oštěp 30,18 - - - 33,60
33,74

Desenz.
35,81

Woerden
36,07

Desenz.

36,52
Desenza

no

37,06
Tallin

800m 2:24,43 - - - 2:22,01
2:16,54
Desenz.

2:19,63
2:10,84

Woerden
2:08,27

Bělehrad
2:13,62 
Goetzis
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Vývoj výkonnosti v individuálních disciplínách:

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Věk 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29

Trenér M.Halbich P. Sluka M. Blažková

Pětiboj
hala

3732 - - - 3977 3901 4321 4202 4269
-

(ne-
moc)

Sedmiboj
-

(zranění)
- - 5144 5386 5462 5855 5956 5737

100m př. 14,44 14,53 14,71 14,11 14,15

13,99
(13,77

w,
13,85

w)

13,54 13.16 13,59

60m př. h8,81 h8,84 - - h8,51 h8,52 h8,33 h8,26 h8,40 h8,45

Výška h162 - - 163
165, 
h167

169 174 176 169

Koule h8,48 - - 9,30 9,85
10,41

h10,54 
10,48 10,44 11,43

200m
25,51

h25,96
- - 25,88 25,36 25,45 24,64 24,49 24,80

Dálka
613

h598
613

614
(618

w
615
w)

618 621 610 642 665 643 h630

Oštěp - - 33,60 33,74 35,81 36,79 36,52 37,01

800m - - -
2:22,

01
2:16,

54
2:19,6 2:10,84 2:08,23 2:13,62

60m
h8,06
8,01

8,25 h8,05 h8,18 - - - h7,72 - h7,81

100m 12,72 - - - 12,37 -

trojskok 12,06 - 12,47 12,72 -
h12,78
12,64

- - 12,49

300m př.
44,01
Slavia

Tab. č. 7
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Vývoj výkonnosti v individuálních disciplínách v mládežnických kategoriích:

Tab. č. 8

*........ výkon z víceboje

rok
1993-
1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

věk 12-13 14 15 16 17 18 19 20

kategorie
Mladší
žákyně

Starší 
žákyně

Starší 
žákyně

Dorost. Dorost. Junior. Juniorka Žena

trenér P. Lamač P.  Šlehofr M.  Halbich

víceboj

pětiboj
2276

(v roce
1994)

sedmiboj
3825

sedmiboj
4039

sedmiboj
4565

sedmiboj
4322

-
zdrav.
probl.

sedmiboj   
4473 

sedmiboj
4559 

pětiboj 
hala

3145 3426

50m
hala

7,21 6,92
6,7

6,93
6,63

60m
8,6

(v roce
1993)

8,12 8,05 h8,05 h8,43 h8,35 h8,21

100m 12,93 12,4 13,44 13,33 13,08

150m 20,14*
19,57
19,2

h19,94
h19,6 19,98 20,78 h20,27 h19,68

200m
26,26* 
h26,60

28,??*
26,81
h27,31

26,57

800m* 2:38,32
2:27,13

h2:37,19
2:27,00 2:33,4 2:24,43

50m př. h7,95 h8,09

60m př. h9,68 h9,21 h9,31

80m př. 12,68*

100m př.

14,68 
(kratší 

mezera, 
výška př. 

84cm)

15,19 15,18 14,92

300m př. 45,05

400m př. 1,05,78

dálka 517* 526
576,

h557*
h562, 
554

528 569
578, 600
(607w)

výška 138* 148* 152 158 158

trojskok 11,64

   koule* 6,80
9,83

h8,90 9,56 9,01 7,80

oštěp* 21,72 32,04 32,40 27,90 30,18
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Vývoj výkonnosti v některých tréninkových testech, doplněný o somatické parametry:

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Váha
(kg)

57,5 -
58,3 

(břez.)
55,7

(duben)
56

(září)

59,5
(září)

58
(le-
den)
57,5
(září)

59,5
(červe-

nec)
59

(říjen)
59,8

59,6
59

(říjen)

58
(duben)

60,5
(říjen)

60
(březen) 

59
(květen)

56
(září)

54 – 55
(únor)

57
(břez.)

56
(září)

56,5 – 57
(hala)

57
(květen)

58,5
(listop.)

58
(břez.)
59,6

(říjen)
59

(listop.)

57,5
58,5

(duben)

ATH 
(kg)

51,54 51,95 50,6 57,34

%
tuku

11,6
měřeno
kalipe-

rem

12,9
měřeno 
bioim-
pedancí

15,1
měřeno 
bioimp
e-dancí

? 3,8 ?
měřeno 
kalipe-

rem

Vitální 
kap. 

Plic (l)
(březen 
a září)

3,80
3,64

3,68
3,84

3,76
3,72

3,76
3,84

3,72
3,72

3,72
3,72

3,68
3,64

3,72
3,68

3,88
3,92

3,76
3,92

3,64

% 
využití 

kap.
plic

(březen 
a září)

96,2
91,1

92,8
94,8

95,2
94,2

94,1
96,1

94,2
94,2

93,1
93,1

93,1
92,7

93,6
95,4

100
86

95,8
100

93,3

30m 
letmo 
buňky

3,62 3,64 3,51 3,34

dálka 
z místa

2,44 2,49

síla –
přemí-
stění/

trh

50/40 50/ 55/ 55/ 62,5/45
67,5 

(jednou),
62,5/45

65/45

65/50 
(jednou 

za 
sezonu)

67,5/50
(jednou 

za 
sezonu)

65/47,5

Tab. č. 9

Víceboj v roce 2005 jsem absolvovala pouze z tréninku zaměřeného na dálku bez 

speciální vícebojařské přípravy. Dříve jsem, jak je i patrné z tabulek, některé disciplíny 

víceboje (vrhačské disciplíny a 800m) absolvovala závodně v daném roce pouze jednou a to 

v příslušném víceboji (popř. někdy ještě jednou před vícebojem v individuálním závodě), což 

má jistě vliv i na úroveň daného výkonu. Pod vedením Martiny Blažkové jsem se na víceboj 

začala připravovat cíleně během celého roku s respektováním ročního tréninkového cyklu.

Škoda, že k tomu nedošlo již o pár let dříve, ale až když jsem byla pátým rokem v kategorii 

žen.
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Osobní rekord v sedmiboji:

(13,43 – 176 – 10,18 – 24,65 - 627 -  35,64 – 2:08,27)…….. 5956b. (10.-11.07.2009 Světová 

univerziáda Bělěhrad).

Teoretický bodový součet sedmibojařských osobních rekordů disciplín sedmiboje:

(13,42 – 176 – 11,43 – 24,54 – 639 – 37,06 – 2:08,27)…….... 6115b.

Teoretický bodový součet všech osobních rekordů disciplín sedmiboje:

(13,16 – 176 – 11,43 – 24,49 – 665 – 37,06 – 2:08,27)…….....6242b.

Vzhledem k tomu, že v sedmiboji mám značné bodové ztráty ve vrhačských 

disciplínách (vrh koulí a hod oštěpem), mojí výkonnostní doménou je spíše halový pětiboj, 

v kterém je pouze vrh koulí. Proto zde uvádím i osobní výkonnost v halovém víceboji:

Osobní rekord v pětiboji:

(8,39 – 172 - 10,36 – 632 – 2:14,55)……. 4321b. (09.02.2008 HMČR ve vícebojích Strahov).

Teoretický bodový součet pětibojařských halových osobních rekordů disciplín pětiboje:

(8,34 – 172 – 11,10 – 632 – 2:14,53)……. 4381b.

Teoretický bodový součet všech halových osobních rekordů:

8,26 – 172 – 11,10 – 638 – 2:14,53)…….. 4419b.

Teoretický bodový součet všech osobních rekordů (hala i dráha) disciplín halového pětiboje: 

(8,26 – 176 – 11,43 – 665 – 2,08,27)……. 4667b.

Výkony v jednotlivých disciplínách jsou ovlivněny i fyzickými předpoklady, které 

mohou v určitém období být příhodné pro jednu disciplínu, avšak na druhou zároveň mohou 

působit negativně (např. hmotnost u disciplín koule, výška). Také se vždy maxima 

v jednotlivých disciplínách nesejdou spolu právě ve dvoudenním závodě, ale pokud je 

závodnice ve formě, může se těmto maximům určitě přiblížit, či je i překonat a vytvořit si tak 

bodový náskok do celkového součtu.
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1.3. Somatické a kondiční faktory

Osobní somatické údaje

Věk: 29 let

Váha: 57,5 kg

Výška: 168,5 cm

BMI index – [hmotnost [kg] /výška [m]2]: 20,2

Na moji výkonnost ve víceboji, mělo vliv jistě spoustu faktorů. Já za nejdůležitější pro 

zlepšení výkonnosti u sebe pokládám faktory kondiční, s přímým dopadem na faktory 

somatické, faktory techniky i faktory psychické. Nelze opomenout ani faktory zdravotní.

Kondiční faktory

Pod vedením trenérky Martiny Blažkové se moje kondiční faktory začaly zlepšovat 

nejprve v oblasti vytrvalosti a to obecné, speciální i rychlostní. Model tréninku hlavně 

v přípravném období je podobný čtvrtkařskému tréninku vycházející hodně z běžecké 

přípravy, jejíž intenzita a trvání se střídá každý den podle zaměření tréninkové jednotky 

v týdenním mikrocyklu. Tato změna mi přinesla více běžeckých tréninků, což se jistě ve 

faktorech kondice promítlo pozitivním způsobem.  

Další oblastí kondičních faktorů, kde jsem zaznamenala velkou změnu jsou silové 

schopnosti. A to jak v síle maximální, výbušné, rychlé i vytrvalostní. Na začátku roční 

přípravy jsem pod vedením trenérky začala s opravdu lehkými váhami hlavních cviků silové 

přípravy (40% max.) a velkým počtem opakování (např. 8 až 10), v sériích, kdy bylo vždy 

několik dalších navazujících cviků, což vedlo k vytvoření základu pro pozdější velké váhy 

blížící se maximu. Zlepšila jsem tudíž i svou maximální sílu, která předtím stagnovala, zřejmě 

i z toho důvodu, že jsem již v přípravě začala na pro mne  příliš vysokých váhách s menším 

počtem opakování, než bylo potřeba. Samozřejmě zařazujeme i plyometrická cvičení pro 

výbušnost, v podstatě během celého roku.

Nezapomínaly jsme ani na budování základního podpůrného systému svalového 

korzetu, svalstva břicha a zad a svalů kolem páteře, který je rovněž velice důležitý. Kromě 

posilování svalstva břicha, zad a rotátorů trupu cvičíme zdravotní cviky na záda, různé 

„zpevňovací“ cviky, používáme různých balančních pomůcek (bosa, aquahit, fitnessball, 

overbal, balanční deska a čočka, trx) staticky i při pohybových činnostech, což do tréninku 
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vnáší pestrost a stále něco nového. Domnívám se, že i zpevnění svalů trupu, (které bylo u mne 

chabé a dodnes má své rezervy, i když jsme posilování svalstva břicha a zad zařazovaly i 

dříve pod vedením jiných trenérů, s větším důrazem u trenéra Michala Halbicha, ale všude 

bez balančních prvků), u mne napomohlo ke zlepšení techniky i jen samotného běhu 

s přímým dopadem na rychlost (odstranila jsem některé souhyby, kymácení a zdvihy těžiště, 

začala využívat lépe práci paží a dosáhla jsem zpevnění těla při běžeckém odraze), dále se to 

projevilo samozřejmě i v ostatních disciplínách zvláště ve skocích (zpevněním při odraze).

Náročnou novinkou silové vytrvalosti pro mne v roce 2006 byl i kruhový trénink 

s výraznými běžeckými prvky a pauzami do dvou minut pouze mezi celými sériemi cvičení, 

kterých bylo 5 až 9, podle tréninkového týdne úrovně trénovanosti. V každé sérii se měnil 

počet opakování všech cviků (většinou 10ti až 12ti) v předem daném pořadí. 

Silové schopnosti mají přímý dopad na schopnosti rychlostní, kde se moje zlepšení, 

jak  jsem již uvedla, také projevilo. Rychlostní schopnosti jsem v tréninku rozvíjela vždy, 

pod vedením všech trenérů. 

Zlepšení kondičních faktorů vlivem tréninkového zatěžování, u mne nutně vedlo i 

k přebudování tělesných parametrů, což se projevilo ve větším podílu aktivní tělesné hmoty 

(ATH) s vlivem na silové schopnosti a snížením hmotnosti (tab. 9). Typ běžeckého tréninku 

měl i pozitivní vliv na oběhový a respirační systém, (subjektivně jsem se méně zadýchávala). 

V tomto zlepšení napomohla i možnost jezdit třikrát až čtyřikrát ročně na tréninkové kempy 

(dvou až třítýdenní, ale i týdenní k blížícím se závodům), bez kterých se vícebojařský trénink 

neobejde a na kterých se vykoná spoustu tréninkové práce. Výhodou vícebojařského tréninku 

je jistě pestrost, kdy při odpočinku (nebo i zranění) jedněch svalových partií sedmibojařské 

disciplíny vícebojařka může zatím zatěžovat partie jiné a rozvíjet tak nejen technické 

dovednosti, ale i svou všestrannost a kondici, které mají vliv na zdraví tělesného aparátu i na 

výkonnost. Vícebojařka se tak může zlepšit v jedné disciplíně vlivem zlepšení faktorů celkové 

kondice a nebo tím může předejít zranění vlivem jednostranného zatěžování. Také to přináší 

motivaci do tréninkové práce, protože když zlepšování v jedné disciplíně zrovna chvíli 

stagnuje, může se dařit v disciplíně jiné.
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1.4. Technické dovednosti

Změnou kondičních faktorů se mění i technika sportovního výkonu. V této souvislosti 

však chci i uvést, že bez patřičné úrovně kondičních faktorů (ve víceboji hlavně rychlostně-

silových) správnou techniku vždy nelze provést, protože vyžaduje patřičné časové dynamické 

členění a připravenost tělesného aparátu atleta. V letech 2003 až 2005 mé specializované 

přípravy na skok daleký pod vedením Pavla Sluky nedošlo k výraznému zlepšení výkonnosti 

v této disciplíně, právě vlivem málo rozvinutých kondičních vlastností. V dalších letech, až 

pod vedením trenérky Martiny Blažkové, kdy jsem zvýšila úroveň kondičních vlastností, jsem 

tyto technické dovednosti skoku dalekého, (jejichž dobré základy jsem si přinesla již od 

prvního trenéra Petra Lamače, a které byly dále rozvíjeny pod vedením dalších trenérů se 

specializací pod vedením Pavla Sluky), mohla teprve naplno využít. Jiný typ tréninku tedy 

napomohl vyšší výkonnosti.

Co se týče mých technických dovedností ve víceboji, mohu říci, že je stále co 

zlepšovat, za největší slabinu však považuji technické dovednosti vrhu koulí a hodu oštěpem. 

Potřebuji se však zaměřit i na skok vysoký, v kterém mi úroveň technických dovedností a 

zároveň výkonnosti oproti minulému roku poklesla. Za disciplíny sedmiboje s nejlépe 

osvojenými technickými dovednostmi považuji skok daleký a 100m překážek, do kterých se 

však, rovněž jako do ostatních, promítá aktuální úroveň trénovanosti. Těmto dvou disciplínám 

se věnuji již od mládežnických kategorií, zatímco hodu oštěpem a vrhu koulí se systematicky 

věnuji až od roku 2006. Zároveň postup úrovně zvládání techniky v těchto vrhačských 

disciplínách považuji za poměrně pomalý. Házím levou rukou. 

Zlepšením těchto všech faktorů mělo i pozitivní vliv na faktory psychické, projevující 

se např. radostným prožíváním sportovní činnosti nebo např. v motivační složce výkonu.

Kondiční faktory jsou samozřejmě ovlivňovány i faktory zdravotními, jako 

základním předpokladem samotné sportovní činnosti.

1.5. Zdravotní předpoklady

Vynikajících výsledků ve vícebojích lze dosáhnout až po dlouhodobé systematické 

přípravě. V jejímž 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.) (Koukal, Vindušková, 2003). 
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Považuji se za zdravého člověka, i když během dlouhodobé sportovní činnosti jsem se 

nevyhnula občasným běžným drobným onemocněním a zraněním, ale i delším „zdravotním 

pauzám“, které jistě měli vliv na sportovní výkonnost. Avšak také se dá namítnout, že pokud 

člověk onemocní, tělo si nemocí žádá odpočinek, který je jistě ve sportu pro 

superkompenzační efekt zatěžování nezbytný, aby nedošlo k poškození pohybového aparátu a 

bylo tréninku patřičně využito. Někdy je však těžké odhadnout hranici mezi zatěžováním a 

potřebou volna, zvláště když atlet není ještě v dobré fyzické kondici a tak někdy neodhadne 

správně příčinu, proč se mu tréninkové jednotky plní těžce. Zda z důvodů špatné kondice, 

nebo už velké únavy vedoucí později třeba i k onemocnění. Je velkou výhodou, když atlet tuto 

hranici umí poznat, a samozřejmě i jeho trenér odhadne, že je potřeba udělat změny 

v tréninku. 

Můj zdravotní stav je dobrý, jen trpím sezónní pylovou alergií, která po léčbě a po tom 

co jsem v citlivém jarním období začala od roku 2006 jezdit na tréninkové kempy k moři, se 

v roce 2008 a 2009 ani neprojevila. V mládežnických kategoriích jsem se občas nevyhnula 

distorzím v kotníku. V roce 1998 pro bolest zad a nožní klenby jsem vypustila konec sezóny, 

stejně tak jako v roce 2002 pro přetrvávající bolesti zadního stehna, způsobeného špatným 

postavením zad. V zimě v roce 2003 mě trápí záněty horních cest dýchacích vyúsťující 

v léčbu antibiotiky (pencid) a v květnu v roce 2004 celý měsíc léčím menší rupturu 

stehenního svalu. Před halovou sezónou 2006 mne trápí opět respirační onemocnění, 

doprovázené silným kašlem a zánětem středního ucha, který si vyžaduje léčbu antibiotiky 

(augmentin). Další tříleté období jsem konečně dlouho zdravá, což se projevuje v tréninku i 

ve výkonnostním skoku ve všech disciplínách. Před halovou sezónou v roce 2009 se ozývají 

bolesti z vnější strany levého kolene, které mi úplně znemožňují běhat po dobu pěti týdnů. 

Trénink nahrazuji jak se dá, jízdou na kole, kruhovým tréninkem, posilovnou, ke konci i 

výběhem nízkých schodů, kdy koleno pracuje v malém rozsahu. Nakonec po pěti výživových 

injekcích hyalganu jsem po tomto náhradním tréninku neztratila kondici hlavně rychlostní a 

silovou, čehož jsem využila ve skoku dalekém a běhu na překážkách, v kterých jsem si 

vytvořila halové osobní rekordy. Příprava a letní sezóna v roce 2009 proběhla bez dalších 

zdravotních problémů a zaznamenala jsem v ní nejlepší osobní výkonnost, kterou jsem 

zúročila osobními rekordy na 100m překážek, ve skoku do dálky a v sedmiboji na Světové 

univerziádě druhým místem. V roce 2010 se však již v tréninku v přípravě projevuje velká 

únava, kterou doprovází zhoršená pružnost svalstva, bolesti zad, mírné otoky, velká potřeba 

spánku, vrací se alergie a na konci sezóny na imunologii dostávám autovakcínu na nález 

zlatého stafylokoka. Dochází k poklesu výkonnosti v tomto roce, avšak lehce se zlepšuje 
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výkonnost vrhů a hodů, na kterých jsme hodně pracovaly, někdy i na úkor regenerace a 

odpočinku. V lednu roku 2011 léčím po 6 týdnů antibiotiky respirační bakterii Mycoplasmu 

pneumonii, což společně se zvýšenými „hepa“ viry svědčí o velkém oslabení imunitního 

systému. V současné době v březnu se již při tréninku cítím dobře, snažím se vnímat signály 

svého těla a mám ambice pro nadcházející sezónu.

Ze zkušenosti z minulého roku 2010 lze do následující tréninkové přípravy usuzovat, 

že vícebojařský trénink, je potřeba v mém případě postavit na kondičních faktorech a to 

zejména rychlosti, síle a výbušnosti, ale i pozvolné vytrvalosti. To vše ve vhodném poměru 

tak, aby byl zachován i správný poměr somatických faktorů a v závodě jsem se ve 

skokanských disciplínách cítila „lehce“ při jejich provádění. V tréninku je třeba se soustředit i 

na disciplíny, které jsou mou doménou (dálka a překážky) a to zejména v kondiční 

připravenosti na tyto disciplíny a v jejich kvalitním provedení. Techniku vrhačských disciplín 

je třeba také hodně nacvičovat, ale ne na úkor dominantních  disciplín a ne na úkor 

potřebného odpočinku. Je třeba se soustředit na klíčové momenty nácviku vrhačských 

disciplín, a netolerovat chyby a nejít dál  a jen „házet“. Při zlepšení vrhačských disciplín za 

současného zhoršení disciplín dominantních, bude totiž celkový výsledek sedmiboje horší. 

Důležité je rovněž nezanedbávat regeneraci.
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2. Rozbor a zhodnocení videozáznamů (kinogramů) technických disciplín sedmiboje

Pro rozbory jsme si vybraly spíše výkonnostně zdařilejší pokusy, aby byly patrné časté 

a typické nedostatky v technickém provádění. Při pouštění opakovaného videozáznamu je 

posuzována plynulost a rytmičnost pohybu, zrychlování, doba trvání pohybu, načasování 

pohybu, je sledován pohyb těžiště. Videozáznam je promítán v reálné rychlosti, zpomaleně, 

po krocích. Předpokladem hodnocení je  model technického provedení a při hodnocení jsou 

z kinogramu vybrány hlavně uzlové body techniky, které jsou sledovány. 

Po rozborech jednotlivých disciplín následuje celkové porovnání technické úrovně 

jednotlivých disciplín a zhodnocení podobnosti v provedení disciplín mezi sebou.

2.1. Překážkový běh 

K rozboru překážkového běhu jsme vybraly běh z HMU ve vícebojích z roku 2009. 

Dosažený čas v tomto běhu je 8,43s a kinogram (č. 1) je vytvořen z přeběhu 5. překážky. 

Další kinogramy č. 2 a č. 3 dokreslující technické provedení a hlavní chyby a jsou pořízeny 

z tréninku z roku 2011, obr. č. 10 z MČR 2005. Na kinogramech č. 2 a 3 je vidět technika 

přeběhu první překážky, oproti závodnímu kinogramu č.1, který je z přeběhu překážky 5. 

Rozbor kinogramu č.1 - překážkový běh, čas 8,43s,  Zaragoza 2009 HMU ve vícebojích

Náběh na první překážku

Náběh na první překážku je ze sledovaných videozáznamů dobře zvládnut. Start i 

zpevněný šlapavý běh při náběhu je mojí předností a mohu již zde, na začátku závodu, získat 

náskok. Přeběh první překážky je však zvláště na začátku sezóny technicky trochu horší, už 

proto, že odraz na překážku bývá příliš blízko, což má za následek, že úhel tohoto odrazu je 

větší (do výšky) a těžiště se nad překážku dostává příliš vysoko (kinogram č. 3). Také zde 

švihová noha našvihává stranou, protože je blízko, a aby se rychleji dostala za překážku, čímž 

vznikají rotace kompenzované rozšvihnutím paží (kinogram č. 2 ). Příliš blízký odraz má také 

vliv na náklon trupu a postavení hlavy, které je pak více vzpřímené. Přeběh 1. překážky na 

videozáznamu ze Zaragozy je zdařilý a neliší se od přeběhu překážek dalších. Od přeběhu 1. 

překážky se následně odvíjí celá závodní trať, o to více, když se jedná jen o 60m př. (Čas 

dokroku za 1. překážkou (měřeno však od prvního došlapu po výběhu z bloků) je 

z videozáznamu Zaragozy odečten na 1,98s; na tréninku v hale 2011 ručně změřeno 1,96s). 
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Běh mezi překážkami 

Běh mezi překážkami hodnotím také jako dobře zvládnutý, možná dokonce lépe, než 

můj sprinterský běh na hladké trati, protože je prováděn soustředěně maximálním úsilím, je 

„zpevněný“ s více podsazenou pánví a těžiště je více drženo v rovině a nedochází u něj 

k takovému zakopávání. Tento překážkový běh by se měl co nejvíce podobat sprinterskému 

běhu, což se mi tedy daří. Poslední krok před odrazem na překážku je správně kratší, než 

druhý. (Rytmická jednotka došlapů mezi překážkami mi na tréninku v hale 2011 byla ručně 

změřena od 1,03s do 1,07s a ze závodu v Zaragoze v roce 2009 je odečtěna z videozáznamu 

nejlepší rytmická jednotka 1,05 a při HMČR 2009 1,01). Při 100m trati je ke konci potřeba 

využít rychlostní vytrvalosti, aby pokles rytmických jednotek nebyl velký.

Běh mezi překážkami

Přeběh překážky – oporová fáze

Na obr. 1 je dokrok, při kterém je správně koleno švihové nohy v ostrém úhlu a má tak 

vytvořeny podmínky pro rychlý švih vpřed a vzhůru. Při dokončení odrazu na překážku (obr. 

2,3) je správně odrazová (přetahová) noha zcela dopnuta v hlezenním a kolenním kloubu, 

pánev není vysazena, trup je rovně bez prohnutí v kříži. Úhel odrazu je asi 65˚, což je 

dostačující, ale mohl by být menší a švihová noha trochu více a déle zavřená v ostrém úhlu v 

koleni, protože v další fázi se dostávám zbytečně vysoko nad překážku. Trup je vzpřímený 

v mírném náklonu, jako u hladkého sprintu.  

Přeběh překážky – letová fáze

V letové fázi se těžiště dostává zbytečně příliš vysoko nad překážku (obr. 4, 5), což je 

ještě umocněno propnutím švihové nohy (obr. 5), která se otevírá zbytečně brzy, a které 

prodlužuje letovou fázi, i když hned po minutí překážky pravou nohou jde švihová pravá noha 

dolů. Švihová noha by se propínat neměla, zvláště směřuje-li její bérec po propnutí vzhůru. 

Rychlejší je, je-li stále mírně pokrčena, a hned při minutí překážky patou aktivně zašlápnuta 
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k zemi. Také již při odrazu pravé nohy by měla švihová noha déle setrvat v ostřejším úhlu 

v koleni. Přetahová noha v tomto kinogramu pracuje poměrně správně, na obr. 7-9 se krčí, 

což ji umožní rychlou práci přetahu a jde v rovině nad překážkou vodorovně kolenem vpřed. 

Avšak na obr. 6 je náznak nejprve unožení přetahové nohy do strany s lehce otevřeným 

bércem, a teprve později je tažena dopředu a skládána k pánvi pro přetah. Přetahová noha by 

se měla pohybovat při unožování pouze dopředu za současného „zavírání“ bérce, aby její 

koncové segmenty opisovaly co nejkratší trajektorii. Na tomto kinogramu to není tak 

markantní, ale při zdokonalování techniky jsem se tento problém snažila dlouho odstranit, 

protože se tím prodlužovala doba přetahu a vznikala pauza v letu s čekáním na přetahovou 

nohu, což je patrné hlavně při pohybu při pouštění videozáznamu. Na videozáznamu je 

„přetah“ nohy přes překážku jakoby se zpožděním. (Tato chyba je patrna na obr. č. 10, při 

MČR 2005, kde dosažený čas je 14,11s a podílí se na něm také absence rychlostní vytrvalosti, 

jako složky mojí kondice). Na obr. 8 je špička správně přitažena k bérci, avšak je zde náznak 

„vykopnutí paty“ nad koleno přetahové nohy, přetahové koleno pak nejde po přímce, a rovněž 

se tak prodlužuje čas přetahu až do dokroku a také to vyvolává rotace, které musí závodník 

vyrovnávat. S tímto problémem jsem se rovněž musela při zdokonalení techniky vypořádávat. 

Těžiště je zde, jak již bylo řečeno, zbytečně vysoko, ale trup je zpevněný, práce paží dobrá, i 

když by mohla probíhat trochu níže u těla a na obr. 12 a 13 již po dokroku, jde zbytečně pravá 

paže vyrovnávající rotační síly vzhůru a hodně za tělo. 

Přeběh překážky – dokrok za překážku

Na obr. 11 je dokrok překážky proveden na špičku s náklonem trupu, úhel přetahové 

nohy je ostrý. Ramena jsou téměř nad dokračující špičkou, avšak po dokroku na špičku 

chodidlo pokračuje na patu, což je chybou a pak teprve ramena dosáhnou vertikály nad 

špičkou nohy (obr.12). Souvisí to s vysazením pánve (obr. 10), úhlem odrazu na překážku a 

zbytečně vysoko položeným těžištěm nad překážkou.

Práce paží

Při přeběhu překážek je rovněž důležitá práce paží, kdy by paže měly rytmicky a 

střídavě pracovat bez zastavení nebo zpomalení (zvláště nad překážkou by práce paží měla 

stále probíhat). Toto je možné si vyzkoušet mimo překážky např. u běžecké abecedy při 

překážkovém předkopávání, s cílem nezměnit u něj stále probíhající cyklický rytmus práce 

paží. Práce paží je akcelerátor pohybu pro práci dolních končetin. Cílem překážkového běhu 

je sprintovat plynule a eliminovat tak co nejvíce ztrátu rychlosti při přeběhu překážek. 

Tento závodní běh ze Zaragozy považuji celkově za technicky zdařilý, i když výsledný 

čas je dvě desetiny za osobním maximem
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Kinogram č. 1 - překážkový běh, čas 8,43s,  Zaragoza 2009 HMU ve vícebojích

  Obr.1               Obr.2 Obr. 3

     Obr. 4    Obr. 5 Obr. 6      Obr. 7 Obr. 8

        Obr. 9            Obr. 10       Obr.11     Obr. 12        Obr. 13

Obrázek č. 10 – příklad špatné práce přetahové nohy, Kladno 2005

       Obr. č. 10
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Rozbor kinogramů č. 2 a č. 3 – přeběh první překážky, boční a čelní pohled, trénink 

hala 2011

Na těchto kinogramech je přeběh první překážky v tréninku a ukázka příliš blízkého 

odrazu a toho, jak to může ovlivnit technické provedení. Odraz na překážku je příliš blízko, 

proto se těžiště dostává příliš vysoko nad překážku, úhel odrazu na překážku je příliš velký. 

Švihová noha „našvihává“ stranou, protože je blízko, a aby se rychleji dostala za překážku, 

čímž vznikají rotace kompenzovány rozšvihnutím paží. Švihová noha má správnou tendenci 

zůstat mírně pokrčená při přechodu překážky, avšak pánev je lehce vysazená. Trup by měl být 

více v předklonu, aby následný dokrok měl ramena více vepředu nad těžištěm ( to ovlivní i 

vzdálenost odrazu na překážku). Práce paží je v tomto případě nedostatečná, paže nepracují 

podél těla, ale rozšvihávají do stran a práce levé ruky chvíli pasivně stojí. Po dokroku jsou 

ramena rotována a pravá paže jde příliš za tělo. Dokrok je na patu s vysazením pánve.

Kinogram č. 2 – přeběh první překážky, čelní pohled, trénink hala 2011

    Obr. 1    Obr. 2     Obr. 3

   Obr. 4    Obr. 5       Obr. 6        Obr. 7
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Kinogram č. 3 – přeběh první překážky, boční pohled, trénink hala 2011

   Obr. 1      Obr. 2          Obr. 3

         Obr. 4 Obr. 5        Obr. 6

Celkové shrnutí

Na překážkovém běhu jsem u trenérky Blažkové hodně pracovala ať už z hlediska 

techniky, kondice – rychlosti a hlavně chybějící rychlostní vytrvalosti, zpevnění trupu při 

běhu, i z hlediska důležité frekvence běhu mezi překážkami a zvládnutí techniky v rychlosti 

opakovaně za sebou, k čemuž jsme využívaly např. přeběh 5ti, 10ti až 15ti překážek s velmi 

krátkou mezerou 4 – 4,5 m. 

Z hlediska techniky je třeba se zaměřit na tyto hlavní problémy: 

- Na zmenšení úhlu odrazu na překážku;

- na práci švihové nohy, která po odrazu zůstane déle v ostřejším úhlu v koleni, 

zůstane pokrčená po celou dobu letové fáze, její došlap za překážku bude rychlejší;

- na práci přetahové nohy, aby její pohyb byl hned po dokončení odrazu veden 

kolenem s trajektorií pouze dopředu a vzhůru nízko nad překážku (ne nejprve 

stranou po odraze);

- na neustálou práci paží podél těla se zároveň zpevněným trupem a jeho náklonem;

- na frekvenční běh mezi překážkami.
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2.2. Skok daleký 

Pro rozbor videozáznamů jsme vybraly dva závodní pokusy. Délka skoku kinogramu 

č. 4  je  624cm a byl pořízen při halovém víceboji na mezistátním utkání v Sheffieldu v roce 

2008. Povrchem v hale bylo mondo, položené na nepružném podkladu. Videozáznam pro 

kinogram č. 5 byl získán v 2011 na halových závodech Pražská tyčka, ve strahovské hale, kde 

je povrchem haly „měkčí“ tartan a rovněž nepružný podklad rozběhu. Tento skok byl 6. ze 

závodní série, byl to asi pěticentimetrový přešlap a změřená délka skoku byla 655cm. Skok 

s přešlapem jsme k rozboru zařadily proto, protože jsem v letošní halové sezóně hodně 

přešlapovala, často i zbytečně. Odraz při skoku do dálky provádím pravou nohou.

Rozbor kinogramu č.4 - dálka 624cm, HMU ve vícebojích, Sheffield 2008

Rozběh

Při hodnocení rozběhu prvního videozáznamu z Sheffieldu je rozběh plynulý s 

vystupňováním, avšak změna do rychlosti ke konci rozběhu by měla být ještě výraznější.  Běh 

přes špičky má tah dopředu, je rytmický, těžiště je drženo v rovině. Běžecký krok v tomto 

pokusu je docela zdařilý a trup při běhu zpevněný. Ovšem při běhu je trup v mírném 

předklonu, kolena by mohla být při běhu zvednuta o něco výše a s malinko více podsazenou 

pánví, bérce by měly být lépe a dříve složeny pod pánev s menším zakopnutím (obr. 1, obr. 

2).  Práce paží je dobrá, podél těla zpevněně pomáhá při běhu.

Kinogram č. 4- dálka 624cm, HMU ve vícebojích, Sheffield 2008

Obr. 1 Obr. 2
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Spojení odrazu s rozběhem, příprava na odraz

K závěrečnému zrychlení před odrazem v tomto pokusu dochází, avšak mělo být 

výraznější s pocitem „dopředného tahu“. V přeodrazovém rytmu dochází ke snížení těžiště až 

krok před odrazem, tudíž toto snížení není až tak plynulé, což má za následek rozklad sil a 

ztrátu horizontální rychlosti při odraze. Snížení těžiště je zbytečně velké, čímž se snižuje  

horizontální složka rychlosti. Při snížení těžiště, jde vždy o ztráty rychlosti. Snížení těžiště je 

dosaženo správným došlapem na patu krok před odrazem (obr. 3) a běžecký krok je správně 

utržen z odrazu (obr. 4 a 5). Avšak odraz běžeckého kroku před odrazem (z levé nohy) jde 

příliš vzhůru, což má za následek letovou fázi do kroku na odraz a tím zbytečně delší poslední 

krok, který by měl být zkrácen. Tato letová fáze je navíc doprovázena lehce pasivní 

odrazovou pravou nohou (obr. 6 a 7) a před odrazem vzniká „pasivní čekání“ na dokrok 

(obr.7) doprovázené zakopnutím budoucí švihové nohy (levé). Toto pasivní čekání odrazové 

nohy (pravé) na dokrok k odrazu způsobí  později odraze malou blokaci dopřednému pohybu 

a ztrátu rychlosti. Lépe technicky provedený skok by byl, kdyby odrazová noha šla aktivně 

pro odraz směrem dolů, pod tělo – pod těžiště těla a běžecký odraz předodrazové levé nohy 

byl lépe utržen a těžiště se pohybovalo před odrazem více vodorovně. Pravá budoucí noha by 

si pro odraz měla dojít rychleji při zemi. Trup v přípravě na odraz má správné postavení 

kolmo k podložce a před odrazem jdou ramena nepatrně do záklonu (měly by raději zůstat 

v rovině), aby na odraze postupovaly naopak dopředu, čím pomáhají při odraze a napravují 

pasivitu v dokroku na odraz. 

Příprava na odraz

Obr.3   Obr.4 Obr.5

   Obr. 6       Obr.7
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Odraz

Odraz tedy, jak již bylo naznačeno, by měl mít kratší amortizační fázi než měl tento 

závodní pokus. Odraz by měl být aktivnější, pod sebe zpevněnou nohou se zapojenou 

aktivitou svalů trupu zejména svalstva spodního břicha, a s aktivitou bércových svalů. Malá 

aktivita odrazové nohy vede i k výraznějšímu pokrčení v koleni odrazové nohy při 

probíhajícím odraze a tím k lehkému vysazení boků, protože se těžiště pohybuje dopředu 

udělenou hybností, proti které na odraze lehce působí lehká „blokace odrazu“ (obr. 9 a 

obr. 10). (Pasivní dokrok na odraz dokresluje i pravá paže, která je sice zpevněná, ale již příliš 

u těla na to, aby výrazněji pomohla odlehčením z odrazu aktivním rozšvihem (obr. 8)). Noha 

na odraz jde přes patu s lehce přitaženým bércem. Doba trvání odrazu odečtená ze snímků 

z videozáznamu je docela dobrá (od 0,12 do 0,14s). Poloha hlavy na odraze svědčí o zpevnění 

trupu (obr. 10). Na obr. 11 není přes postavu rozhodčího vidět dopnutí odrazové nohy 

v koleni, ale z polohy trupu, hlavy a ze zkušenosti počtu shlédnutých skoků mého provedení 

lze usuzovat, že odraz je dokončen a noha dopnuta tak jak má (také je tomu tak na obrázku 15 

v kinogramu č. 5). Koleno švihové nohy je zastaveno.  

Odraz

Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11

Letová fáze

Obr. 12 zachycuje letovou fázi po odraze, švihová noha se začíná rozevírat v koleni do 

extenze, aby pokračovala v provedení kročného způsobu skoku. Rozevírání švihové nohy po 

postavení ve „zpevněné figuře“ po odraze nastává však dříve než by mohlo, je to však 

důsledek málo aktivně provedeného odrazu a kompenzuje se tím rotace z odrazu, kdy odraz 

byl proveden trochu „za těžištěm“ (lehce „prošlý odraz“) nebo je to tím, že zpevnění odrazové 

nohy a břišních svalů nebylo dostatečné (boky se dostaly na odraze moc dopředu s povolením 

břišního svalstva). Obr. 13 zobrazuje kulminační bod celého skoku, rotace z odrazu jsou zde 

dobře zvládnuty, poloha hlavy a trupu dokládají zpevnění těla, které pokračuje i na obr. 14, na 
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kterém je počáteční fáze závěrečného předkopu. Na obr. 15 pokračuje předkopnutí s cílem co 

nejdelšího doskoku, trup i nohy jsou zpevněné a hlava a pohled očí směřuje dopředu, čímž 

zabraňuje předčasné rotaci s poklesem dolních končetin.    

Letová fáze

     Obr. 12         Obr. 13          Obr.14             Obr. 15

Doskok

Na obr. 16 je zachycen první kontakt nohou s pískem. Přednožení před svislý průmět 

těžiště je dostatečné,  i výška těžiště, i když by mohlo být v tomto momentě trochu níže. Na 

obr. 17 je vysednutí do stopy v písku zanechané patami dolních končetin za současného 

pokrčení a uvolnění dolních končetin. Z videozáznamu je patrné, že jsem se zde okradla o pár 

centimentrů.  Doskok je ovlivněn i předchozím provedení skoku a rotací na odraze, proto ho 

hodnotím jako docela zdařilý. Na videozáznamu je dopředná hybnost při dopadu vyčerpána.

Dopad

Obr. 16        Obr. 17
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Rozbor kinogramu č. 5  - dálka hala 2011, Pražská tyčka, přeslap 5cm, (změřeno 655cm)

Při porovnávání těchto dvou videozáznamů skoků je technické provedení obou 

skoků podobné, s drobnými rozdíly. Při prohlížení druhého videozáznamu skoku dalekého ze 

Strahova 2011 je v porovnání s videozáznamem ze Sheffieldu 2008 patrný malý rozdíl při 

běhu v části rozběhu skoku. Při běhu jsou o trochu lépe zvednutá kolena, fáze zakopávání 

není tak výrazná, bérce jsou lépe skládány pod pánev s lépe podsazenou pánví. Těžiště těla při 

běhu oproti prvnímu videozáznamu však více mění svoji polohu nahoru a dolů a zřejmě i do 

stran, protože paže pracují zvednuté lehce od těla (malá rotace ramen). Rozběh je plynulý, 

ovšem s malým zrychlením až v posledních dvou krocích před odrazem (vypozorováno 

z videozáznamu v reálné rychlosti). V krocích před odrazem je těžiště oproti rozběhu, kde byl 

výraznější pohyb nahoru a dolů,  správně lépe drženo v plynulejší trajektorii. V přípravě na 

odraz je patrná změna – snaha o „utržení“ běžeckého odrazu nedopnutím odrazové nohy již o 

krok dříve - dva kroky před odrazem ( na pravé noze) (obr. 4) oproti kinogramu č. 4.  V kroku 

před odrazem ( na levé noze), je však snížení docela výrazné, což má za následek opět ztrátu 

horizontální rychlosti. V kroku do odrazu těžiště stoupá, ale opět nedokonalým utrhnutím 

z odrazu z běžeckého kroku odrazu levé nohy (náznakem skočení do odrazu). Naštěstí odraz 

na kinogramu č.5  je oproti kinogramu č. 4 proveden aktivněji a také rychleji. Avšak 

přetrvává i zde drobná blokace na odraze, s kratičkým povolením odrazové nohy při šlápnutí 

dopředu (a zároveň přešlapu) doprovázené mírným záklonem a chvilkovým povolením 

břišního svalstva a chvilkovým vysazením boků, namísto aktivnějšího zašlápnutím pod sebe 

zpevněnou nohou s přitaženým bércem a dosažení tak zrychlení těžiště a platného skoku. 

Poslední krok před odrazem je více správně zkrácen, než na videozáznamu prvního skoku ze 

Sheffieldu. Na obr. č. 15  je vidět dopnutí odrazu. Let i dopad je obdobný jako na 

kinogramu č. 4. 
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Kinogramu č. 5  - dálka hala 2011, Pražská tyčka, přeslap 5cm, (změřeno 655cm)

Obr. 1 Obr. 2

  Obr. 3    Obr. 4       Obr. 5 Obr. 6

              Obr. 7    Obr. 8       Obr. 9
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Obr. 10           Obr. 11                 Obr. 12   Obr.13  

   Obr. 14 Obr. 15

        Obr. 16 Obr. 17       Obr. 18   Obr. 19

  Obr. 20         Obr. 21           Obr. 22     Obr. 23
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Celkové shrnutí

Ve skoku dalekém bych se měla zaměřit na tyto technické parametry:

- běh v rozběhu by měl být s vysokými koleny, bez velkého zakopávání se skládáním bérců 

pod pánev;

- v posledních krocích před odrazem snížit letovou fázi běhu (snížit těžiště a držet ho dole 

v rovině);

- v posledních krocích před odrazem zrychlit a nesnižovat tak výrazně těžiště v kroku před 

odrazem a tolik se nepřipravovat na odraz,což vede ke ztrátě rychlosti;

- zlepšit aktivitu odrazové nohy a zkrátit poslední krok  – co nejrychleji při zemi si dojít pro 

odraz zpevněnou nohou napjatou v koleni  a odraz provést přes patu „pod sebe“ – pod těžiště 

těla, aby nedošlo při rychlejším provedení  k přeběhnutí odrazu, čemuž se ve skoku předešlo 

zpomalením při velkém snížení v přípravě na odraz.  

Při takto provedeném předodrazovém rytmu a odraze již let a doskok zvládnu velice dobře. 

Dálku pokládám za disciplínu, v které mám nejvyšší výkonnost ze všech disciplín 

sedmiboje, i když nejvyšší bodové ohodnocení sedmiboje podle vícebojařských tabulek je za 

100m př.. (Podle maďarských tabulek jsou však osobní maxima v těchto dvou disciplínách

skoro rovnocenná, navíc osobní rekordy se neskáčou každý den, a tak jde hlavně o průměr 

výkonnosti). Zlepšení závodní techniky provedení skoku dalekého by při kondiční 

připravenosti mělo vést nejen ke zvýšení výkonnosti, ale hlavně k její stabilizování, což je pro 

víceboj velice důležité. (Rozdíl osobních maxim v individuálním závodě a víceboji je 26cm) . 

Také bych při zlepšení techniky předodrazové části skoku mohla zmenšit počet zbytečných 

přešlapů, což je pro víceboj dalším klíčovým faktorem při omezeném počtu závodních 

pokusů. 

2.3. Skok vysoký

Pro hodnocení technického provedení skoku vysokého jsme vybraly závodní pokus 

z HMČR ve vícebojích v roce 2008. Jedná se o nezdařený 2. nebo 3. pokus na výšce 175cm a 

tehdy osobní rekord na výšce předchozí. 
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Můj rozběh má dohromady 9 kroků. Rozběh je plynulý s mírným zrychlením a 

důrazem hlavně v posledních dvou krocích před odrazem. Běžecký krok je v první části 

rozběhu přes špičku s rameny ve předu, na pružných kotnících, kolena by mohla pracovat 

výše a bérce se více předkopávat. Při běhu v závěrečné části v oblouku se ramena posouvají 

pouze do roviny s vertikálou (ne vzad), vyklonění do středu oblouku je mírné, došlap při běhu 

je skoro přes celé chodidlo, hlavně vnitřní nohou oblouku. 

Práce paží

Při běhu paže pracují běžecky v rozsahu. V druhém kroku  před odrazem se obě naráz 

pokrčeny v loktech zvedají v upažení (obr. 3), aby v předposledním kroku před odrazem 

provedly mohutný zášvih (obr. 5,6). Soupažný švih na odraze pokračuje v letu po odraze nad 

hlavu, kdy při přechodu přes laťku jde zpevněně pravá paže napřed a levá se vrací pomalu 

k bokům (obr. 13, 15, 16).

Příprava na odraz

Odklonění do středu oblouku by při běhu v oblouku mělo být větší, stejně tak jako 

odklon trupu vzad je nedostatečný. Došlap dva kroky před odrazem je na patu (obr.1), do 

kroku před odrazem je náznak mírného naskočení s došlapem přes špičku (obr. 3,5), ale 

správně bez dokončeného odrazového náponu (s tendencí došlapu na celé chodidlo, avšak 

pata se země nedotkne) (obr.5) a s příliš výrazným snížením těžiště výraznějším pokrčením 

v koleni švihové (pravé) nohy a snížením boků (obr. 6). Důraz vypozorovaný z videozáznamu 

je na krok před odrazem po kroku s lehkým nadlehčením (naskočením) a na odraz. 

Odraz je proveden aktivně přes celé chodidlo, s došlapem paty i špičky současně.  

(obr. 9). Položení chodidla na odraz je v tomto skoku v linii posledního kroku, v mírném úhlu 

od laťky, avšak na odraz již běžím více podél laťky (z kinogramu to není příliš patrné), což se 

projeví zbytečně velkou rotací kolem vertikální osy.  S odrazem je současně proveden i švih 

pravé nohy. Na odraze v průběhu amortizace, je trup mírně zakloněn vzad, ale měl by být 

zakloněn mnohem více (obr. 9, 10), paže jsou v zapažení (obr. 9). Boky by měly být více 

protlačeny vpřed (obr. 9, 10). Na obr. 10 se při dokončování amortizační fáze odrazu se 

nesprávně pánev vysazuje, trup narovnává a odrazová noha se výrazně pokrčuje v koleni. 

Těžiště jde na odraze v této amortizační fázi odrazu nesprávně dolů (a v další akcelerační fázi 

teprve vzhůru). Snížení těžiště by mělo být dosaženo pouze odklony těla do oblouku a vzad. 

Odraz by měl proběhnout přes nataženou nohu, bez ztrát rychlosti, k čemuž zde nedochází. 

V momentu akcelerace odrazu je odrazová noha ve výponu obr. (12), těžiště již stoupá 
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správně vpřed a vzhůru, se společnou prací paží a  švihového kolena, oči se dívají vzhůru. 

Boky jsou však lehce vysazené. Hlava a ramena má jen náznak úklonu k laťce (obr. 12). 

Let 

Po odraze švihová noha správně pokračuje kolenem vzhůru s mírným odklonem od 

laťky (obr. 12) a po té se zastaví a začne svěšovat (obr. 13) čímž umožní protlačení pánve při 

následném přechodu přes laťku. Při přechodu přes laťku je trup ve vodorovné poloze, boky 

jsou správně protlačeny vzhůru s uvolněním dolních končetin a mírným záklonem hlavy 

(obr.15). V letu před laťkou i při jejím přechodu mám levý bok výše než pravý, což ukazuje 

na „přerotování“ kolem vertikální osy, ke kterému došlo zřejmě již při odraze závěrečným 

během podél laťky a nedostatečným zastavením levé strany (boku) při odraze.  Kulminační 

bod je lehce za laťkou (obr. 16), což je způsobeno zřejmě blízkým odrazem, který navíc nedal 

prostor úplnému švihu a jeho doznění švihové nohy, která se předčasně svěšuje. Dále v letu na 

obr. 17 následuje předčasné přitažení brady k hrudi, což dá impulz k předčasnému vysazování 

pánve, a následuje shození laťky stehny, i když těžiště těla je již za laťkou. Ke shození laťky 

přispěla i špatná kulminace a vodorovná poloha trupu při přechodu laťky, bez spuštění ramen 

dolů.

Dopad do doskočiště je ve směru skoku na kulatá záda (obr. 20).    

Celkové shrnutí

Největšími nedostatky tohoto skoku bylo: nedostatečné vyklonění trupu vzad a do 

oblouku při běhu s nižšími koleny, velké snížení krok před odrazem a při odrazu  a také práce 

nad laťkou, která vedla ke shození laťky.

Skok vysoký pro mě je ve víceboji velice důležitou disciplínou, protože každá skočená 

výška znamená přírůstek 36b. Technická úroveň mých skoků nebyla příliš dobrá. Právě proto 

jsem z této disciplíny měla vždy trochu respekt. Zlepšení nastalo v roce 2008, kdy jsem 

poprvé překonala výšku 170cm a v technice změnila kroky náběhu v oblouku jejich 

prodloužením se současným lepším vykloněním do oblouku a k odrazu tak mohla využít větší 

rychlosti. Špatný náklon trupu vzad i do oblouku však stále přetrvává a daří se mi ramena 

udržet většinou pouze rovnoběžně s vertikálou. Toto se pokusím se odstranit změnou způsobu 

běhu v rozběhu s vysokými koleny, abych si mohla připravit lepší podmínky pro odraz

s rotačními momenty. Doposud jsem si také pomáhala dostat ramena vzad za horizontálu až 

natažením posledního kroku před odrazem při správném odrazu přes patu, což sice pomůže 

dopředu dostat boky, ale není to efektivní z hlediska udržení rychlosti při odrazu, protože to 

znamená snížení těžiště.
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Kinogram č. 6, výška – pokus o překonání 175cm, HMČR ve vícebojích 2008, Praha Strahov

     Obr. 5        Obr. 4   Obr. 3 Obr. 2 Obr. 1

       
Obr. 9                   Obr. 8       Obr. 7       Obr. 6

  Obr. 14           Obr. 13      Obr. 12   Obr. 11    Obr. 10

    Obr. 18                   Obr. 17 Obr. 16 Obr. 15
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Obr. 20            Obr. 19

2.4. Vrh koulí 

Vrh koulí patří k mé technicky nejméně zvládnuté disciplíně víceboje. Na 

kinogramech budou proto patrny i základní chyby, přesto, že se technice koule systematicky 

věnuji již 4 roky. Tréninky vrhu koulí probíhaly hlavně vrháním v kruhu se zařazením 

průpravných vrhů, dále vrhů z místa až po celý vrh se sunem, ale imitačních cvičení mimo 

kruh a vrhů z místa z různých základních postojů a vrhů z čelného postavení mimo kruh bylo 

mnohem méně. Trénink vrhu koulí je pod vedením trenérky Martiny Blažkové, s občasnými 

konzultacemi s trenéry specialisty.  Co se výkonnosti týče, v roce 2010 se mi teprve podařilo 

překonat hranici 11m. 

Pro rozbor techniky jsme vybraly závodní pokus, při kterém se mi na HMU ve 

vícebojích v Apeldoormu 2010 poprvé podařilo překonat hranici 11m (11,01m, 11,10m) 

(kinogram č. 7). Další ukázkou jsou tréninkové vrhy z haly 2011 (kinogram č. 8 a č. 9). Jedná 

se o vrh ze sunem a průpravný vrh v z místa, v kterém se již projevují velké technické chyby.

Rozbor technického provedení vrhu koulí 2. závodního pokusu v soutěži, Apeldoorm 

2010, délka vrhu 11,10m, kinogram č. 7

Základní postavení

V základním postavení stojím těsně u zadního okraje kruhu, zády ke směru vrhu, 

chodidlo směřuje ven z kruhu, váha je na levé noze (vrhám levou rukou), pravá noha se 

špičkou dotýká kruhu, trup mírně ohnutý,  pravá paže je uvolněně svěšena k zemi (obr.1). 

Toto postavení je správné, avšak stojím v něm staticky zbytečně dlouho, již na pokrčené noze. 

Ramena a koule by však měly být vytaženy více dopředu ven z kruhu, abych následně mohla 
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tlačit kouli po delší dráze a abych těžiště posunula více vzad od břevna. Následuje zanožení 

švihové nohy až do natažení (obr. 2), trup zůstává ve stejné poloze. 

Zahájení sunu 

Švihová (pravá noha) se vrací ze zanožení pokrčené zpět vedle stojné levé nohy, avšak 

koleno švihové nohy se lehce (už ne tak výrazně jako tomu bylo dříve) dostává před koleno 

stojné nohy (obr. 3), což může mít za následek pokles („spadnutí“) pánve při další fázi sunu. 

Levá stojná noha jde naštěstí do lehkého výponu na špičku (obr. 3), takže váha je ještě stále 

na levé noze. Ramena se tento okamžik stále nehýbou, měly by se trochu vytáhnout přes okraj 

kruhu. 

Při zahájení pohybu vpřed (sunem) následuje nejprve téměř došlap na patu stojné 

odrazové nohy, a pak teprve zahájení švihové práce druhé nohy, což má za následek klesání 

pánve a její vysazování (obr.4). Odraz je proveden správně přes patu v tomto pokusu (což 

v pokusech z minulých let bylo pouze náznakem). Po odrazu se nesprávně hned otevírají boky 

(obr. 5). Při dokončení odrazu je levá stojná noha propnutá, ale pravá švihová noha se krčí 

v koleni a ve švihu pokrčuje spíše vzhůru, než vpřed a dolů k břevnu podél země a to ještě za 

současného zdvihání ramen a trupu, který má být ještě zavřený, i když pravá paže se snaží 

udržet ještě zavřené postavení a pohybuje se směrem zpět a ohýbá se v lokti (obr.6). Velkou 

chybou je, že se pánev již „otevírá“ – vytáčí se stranou místo toho, aby zůstala stále ještě 

v zádovém postavení otočená ven z kruhu naproti břevnu. Alespoň hlava je stále otočena ven 

z kruhu naproti břevnu. 

Dokončení sunu

Při dokončení sunu došlapuje pravá noha vytočenou špičkou na vnější přední část 

chodidla do středu kruhu a levá noha  je stále ve vzduchu (obr. 7). Od dopadu pravé do 

dotyku levé nohy uběhne (změřeno z videozáznamu) asi 0,17s. Tento časový rozdíl by měl 

být však co nejmenší. Stejně tak sun by měl být proveden  rychleji a více pod tělo. Důsledkem 

těchto chyb je, že pravá noha po dotyku s kruhem pokračuje na patu, ohýbá se v koleni a 

„čeká“ na došlap levé nohy u břevna již za současného otvírání boků a celého trupu 

doprovázeného „rozkrývavým“ pohybem druhé ruky a hlavy, a to levá noha ještě stále nestojí 

na zemi (obr. 9)! Další chybou je, že při dopadu na levou, sice pokrčenou nohu (vrhám levou 

rukou), je těžiště již moc vepředu (noha se měla více dostat pod těžiště).

Po dopadu levé nohy k břevnu je postavení nohou nesprávné, nohy jsou mírně 

pokrčené (skoro propnuté), levá noha je na celém chodidle a není tak připravena pro rotační 

práci kolenem a zdvihání pánve dopředu a vzhůru. Boky, ramena i postavení hlavy jsou již 
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otevřené, přesto, že se levé koleno  ještě nezačalo otáčet do směru pohybu. Pánev je navíc ve 

vysazení a těžiště těla je tak skoro uprostřed mezi nohama (obr. 10).

Vrh

Po následujícím zatlačení do levé nohy je situace „zachraňována“ alespoň levým 

kolenem, které je konečně vytáčeno vpřed a je mírně doprovázeno boky vzhůru a vpřed do 

náznaku vrhačského „luku“, který však vzniká pozdě, je  na vysokých nohách a trup již má 

společně s hlavou vepředu lehce před těžištěm těla (obr.11). To vše za současného přenosu 

váhy na druhou pravou nohu ( na obr.10 váha ve předu na pravé noze již je, na obr. 11 již 

zcela určitě), která se mírně krčí v koleni a později i otevírá kolenem do směru odhodu 

(odvrhu). Pánev je stále vysazená, a tím že boky nejsou protlačeny dopředu se tolik neotevře a 

nenapne hrudník pro závěrečný odhod (odvrh).

Pravá paže již nemůže provést tak výrazný švih, protože postavení je již otevřené a 

paže je vepředu (obr. 10) . Nedojde ani později k zablokování pravého ramene energickým 

ohnutím levé paže v lokti a jejímu přitažení k tělu s pěstí na úrovni ramene, nevytvoří se tak 

opora pro tlak do koule. Pravé rameno je pouze výše než levé, pravá paže nad ramenem 

stranou a hlava zvednutá, což alespoň vytvořilo podmínky pro otevření hrudníku při vrhu, ale 

celkově je to nedostačující (obr. 11).  Odvrh probíhá spíše ještě nad kruhem, loket odvrhové 

ruky je nízko (obr. 12, 13). K přesahu za břevno nedochází. Pravá noha se při odvrhu dopíná.

Závěrečné zbrzdění je bez přeskoku, pouze udržováním rovnováhy a malou rotací těla 

ve směru odvrhu. Hrozí zde nebezpečí přešlapu, protože oči sledují náčiní.  

Kinogram č. 7  – vrh koulí, HMU ve vícebojích Apeldoorm 2010, délka vrhu 11,01m, 2. 

závodní pokus v soutěži

       Obr.4    Obr.3                Obr.2          Obr.1
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   Obr.8       Obr. 7         Obr.6          Obr. 5

Obr.11       Obr.10      Obr.9

Obr. 13    Obr. 12

Rozbor kinogramu č. 8 – vrh koulí, tréninkový pokus,  hala 2011

Na tréninkovém kinogramu je provedení techniky hodně podobné. Po vodorovném 

nášvihu (obr.1) se pravá noha vrací zpět k levé – do její úrovně (obr.2). Po té začne snižování 

do odrazu s došlapováním na patu stojné levé nohy, krčením v koleni stojné nohy a 

současným klesáním boků. Pánev je vysazena váha je již vpředu (směrem k břevnu) (obr. 4). 

Odraz je zahájen přes patu až do dopnutí na natažené levé noze (obr.5). Při sunu jde švihová 

noha opět skrčená spíše vzhůru. V tomto pokusu jsou na rozdíl od závodního z Apeldoormu 

vcelku zavřená ramena až do došlapu, avšak trup je opět spíše vzpřímený (obr.6). Při došlapu 
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na švihovou nohu jsou již ramena v pohybu a pravá ruka rozkrývá hrudník, levá noha je na 

patě a krčí se v koleni, se špičkou vytočenou ven od těla (obr. 7). Následuje přechod váhy na 

pravou nohu s předčasným pohybem ramen, hlavy a boků (obr. 8). Následuje napnutí v koleni 

levé nohy, i s lehce vysazenou pánví. Postavení je tedy nesprávně na vysokých nohách (obr. 

9). Na obr. 9 je oproti kinogramu č. 7 z Apeldoormu vidět, jak koule nebyla udržena u krku a 

padá, ještě než do ní začnu tlačit, což je způsobeno předčasným otočením, cuknutím 

(pohybem) hlavy. Pokud se koule dostane více před tělo, když jsou boky vysazeny, začne 

padat, což vyvolá spadnutí lokte, aby podebral kouli a zabránil jejímu pádu. Loket zde také 

„padá“. Toto se pak projeví samozřejmě i v závěrečném odhodu (odvrhu). Až po prvotním 

napnutí v koleni levé nohy (obr.9), dojde teprve k rotaci v koleni levé nohy, ale váha je již na 

přední pravé noze (obr.10). Samotný vrh pokračuje dokončením odrazu z levé nohy (obr. 11) 

a tlačením do koule. Zde je vidět tlačení i prsty. Také zde padá druhé pravé rameno, které 

mělo vytvořit oporu pro tlak do koule. Následuje odraz i z přední oporové nohy při opuštění

ruky nácičí (obr. 12, 13). Boky se zde opět vysazují, což znamená, že při odvrhu „jdu zpět 

rameny do kruhu od koule“ a do náčiní pořádně nezatlačím (obr. 13). 

Kinogram č. 8 – vrh koulí, tréninkový pokus, hala 2011

          Obr.3            Obr.2           Obr.1

          Obr.6            Obr.5           Obr.4
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          Obr.9            Obr.8           Obr.7

           Obr.13           Obr.12             Obr.11            Obr.10

Rozbor tréninkového vrhu z místa, hala 2011, kinogram č. 9

Tento tréninkový vrh bez sunu, by měl být zvládnut lépe než celý vrh. Avšak dochází 

už i zde k chybám. Na obr.1 je základní postavení, na obr. 2 zahájím pohyb nadzvednutím 

pravé nohy. Na obr.3 se již začíná rozevírat trup s pravou paží, ještě než je zahájena rotační 

práce kolene levé nohy, což pokračuje až do obrázku č.5! Dochází opět k přenosu váhy  na 

pravou nohu a posunu těžiště vpřed. Na obr. 3 ještě navíc není v kontaktu s kruhem pravá 

noha. Na obr. 4 se levá noha postaví opět na patu a místo rotace na vnitřní části a špičce 

chodidla se začne přenášet váha na pravou nohu, až potom levá začne teprve rotovat kolenem 

s doprovodem boků. Vše již s otevřeným trupem. Koule je při průpravném vrhu z místa lépe 

udržena u krku i trefena, avšak z předčasně předsunutými rameny a trupem a bez protlačení 

boků.

Kinogram č. 9 – vrh z místa, trénink hala 2011

Obr.3            Obr.2           Obr.1
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Obr.7             Obr.6              Obr.5                 Obr. 4

Obr.8

Celkové shrnutí

Nejvýraznějším chybným prvkem při vrhu koulí je neustále vysazená pánev ve všech 

fázích vrhu a neudržení těžiště vzadu. Dále také vrh na vysokých nohách, mi nedovolí využít 

jejich sílu pro odvrh koule. Velmi obtížné je pro mne také načasování jednotlivých prvků. I 

při jejich zvládnutí, se mi často nedaří je zapojit v pravý okamžik a tak je nemohu využít pro 

připravení podmínek závěrečného zrychleného a efektivního zatlačení do koule při odvrhu, 

protože vlivem jiných chyb „uteču“ z pozic, v kterých bych mohla jednotlivé segmenty těla 

zapojit. Při promítání videozáznamů není příliš patrné zrychlení v konečné fázi vrhu, ale to je 

i tím, že kouli „netrefím“.
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Při dalším nácviku techniky vrhu koulí  bych se měla zaměřit na tyto největší chyby, 

které se často opakují:

- na protlačení pánve při odvrhu - odvrhy z čelných pozic s protlačením pánve 

vpřed a se zrychlenou tendencí v provedení;

- na otevření hrudníku při odvrhu – nácvik opět z čelní pozice;

- na odraz přes patu do sunu bez padání boků;

- na švih švihové nohy směrem dolů k břevnu ( ne vzhůru a pokrčeně v koleni);

- na rychlou práci pod tělo levé nohy v sunu a její došlap na vytočenou vnitřní 

stranu a špičku směřující šikmo k odhodu (odvrhu);

- na rotační práci levého kolene po došlapu při sunu;

- na snížení vysokého postavení nohou po sunu;

- na delším (pozdějším) udržení trupu, ramen a hlavy vzadu v zavřeném 

postavení a i celé váhy vzadu, k čemuž poslouží imitační cvičení mimo kruh 

s udržením váhy při sunu stále na odrazové noze;

- na dokončení vrhu s přesahem břevna.

Nácvik by měl probíhat se zařazením více imitačních cvičení mimo kruh a pro 

správnou práci pánve je začít v čelním postavení.

2.5. Hod oštěpem

Pro rozbor videozáznamu hodu oštěpem jsme vybraly tréninkový hod z května 2009, 

kdy jsme v tréninku o pomoc s technikou oštěpu požádaly trenéra Rudu Černého. Při 

přehrávání videozáznamu je rozběh plynulý, po přenesení oštěpu mírně zrychlený, avšak po té 

rychlost zůstává stejná a na poslední krok odhodového postavení se chvilku „čeká“. Rozběh 

má pět kroků a po přenesení až do odhodu pokračuje rovněž pěti kroky.  Odhod je proveden 

levou rukou. 

Rozbor kinogramu č. 10 – hod oštěpem, trénink 2009

Rozběh

Oštěp je nesen levou rukou těsně nad hlavou, druhá paže pracuje běžecky, ale dostává 

se při práci hodně před tělo. Špička oštěpu směřuje mírně dolů, oštěp je rovnoběžný se 
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směrem běhu. Běh je s mírně podsazenou pánví, po špičkách z pružných kotníků, „veden

koleny“, ne však příliš vysokými ve stále stejném rytmu. Běh je spíše „opatrný“. 

Přenesení oštěpu a přechod odhodového postavení 

Pravá noha dokračuje k nápřahové značce společně s přenesením, které je plynulé 

přímo nazad. Špička oštěpu se mírně zvedá nad hlavu (obr. 3) ruka s oštěpem je napjatá, 

druhá ruka pracuje pohybem před hrudník a ven. Chodidla se částečně natáčí do běhu stranou, 

ne však zcela, s nimi i trup a částečně pánev. Běh stranou není úplný, ale vyžaduje vysoká 

kolena (obr. 4). Druhá paže je zavřená (obr.4), stále pracuje běžecky. Trup by měl být více 

vzadu za těžištěm a nohy více těžiště předbíhat. Běh je však nesprávně na vysokých nohou, 

s dlouhou letovovou fází a vysoko položeným těžištěm (obr. 3 – 6). Běh by měl být 

z pružných kotníků s vysokými koleny, avšak s těžištěm nízko. I impulsivní krok je na 

vysokých nohách napjatých v kolenou, na obr. 7 je vidět dokončení odrazu z pravé nohy do 

impulzivního kroku. Na obr. 8 je letová fáze impulzivního kroku, kdy levá noha je správně při 

zemi vykývnuta jakoby „kyvadlově“ dopředu podél země. Těžiště je však v tomto momentě 

ještě příliš vepředu jako při odrazu na obr. 7. Na obr. 8 je druhá pravá paže (bez oštěpu) ve 

správném zavřeném postavení. 

Odhodové postavení a odhod

Na obr. 9 došlapuje levá noha nejprve přes špičku (později na celé chodidlo) do 

začátku odhodového postavení. Pravá paže je zavřená a těžiště se v tento okamžik dostalo 

konečně vzad za oporové části těla (nohy předběhly na chvíli tělo). Pánev má však náznak 

lehkého vysazení.

Po došlapu na levou špičku levé chodidlo pokračuje na patu, těžiště se po došlapu již dále 

správně nezvedá (došlap na levou nohu by měl být jakoby na měkkou nohu, aby nedošlo 

k odrazu a zvednutí těžiště před závěrečným odhodovým postavením). Při pozorování

videozáznamu je pravá noha jakoby „nesená“ – natažená, pokračuje šikmo k zemi (obr. 10). 

Mezi došlapem levé a pravé nohy je příliš dlouhá doba (z videozáznamu změřeno 

0,3s). V důsledku toho se pánev stále pohybuje a není zastavena pro využití oštěpařského 

luku a pro odhod. Také se tím již při došlapu pravé nohy váha přenáší dopředu do pravé nohy 

a s tím se i těžiště se posouvá dopředu mezi obě nohy, které jsou při došlapu ve velmi širokém 

postavení (obr.11). K tomuto širokému postavení došlo pro vysoko postavené těžiště, které 

bylo málo vzadu, což je spojeno s málo pokrčenou stojnou levou nohou (obr.10, kdy těžiště je 

již před oporovou levou nohou). Mezi obr. 10 a 11 pracuje oporová levá dolní končetina tak, 

že po dokroku na špičku klesá na patu, čímž se ohýbá správně v koleni (které by následně 

mělo být tlačeno k zemi za předpokladu udržení těžiště vzadu), aby pokleslo těžiště, a opět se 
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z paty odvíjí ke špičce se současným propínáním v koleni, které se zvedá s chybným 

přenášení váhy dopředu na pravou (přední) končetinu. To vše, protože nebylo včasné 

došlápnutí na pravou nohu, které je navíc „po dlouhém čekání“ nakonec urychleno již v letu 

pokrčením pravé (přední) dolní končetiny (obr.11). Toto pokrčení se po došlapu ještě více 

prohlubuje a již v letu, se začala současně s lehkým nedočkavým pokrčením pravé končetiny 

otevírat i pravá paže, (obr. 11, 12, 13).

Na obr. 13, 14 je poloha těla nejvíce připomínající oštěpařský luk. Ale jak již bylo 

řečeno, váha těla je již na přední - pravé pokrčené noze. Při výrazném pokrčení oporové pravé 

nohy nedojde k jejímu zastavení a zablokování a nevytvoří se ani zpevnění pravého boku, 

který by umožnil při pohybujícím se levém boku malou rotaci v pánvi pro postavení 

v oštěpařském luku a pokračující hybnost ramen. Když levá špička dolní končetiny zatlačila 

do opory pro pohyb těžiště vpřed a vzhůru (zatlačení v lukovitém postavení), nebyla pravá 

noha ještě na zemi (obr. 10). Na dalších obrázcích 11, 12 je již špička nohy jen tažena po zemi 

(na obr. je to patrné z bílé tečky na tartanu za levým chodidlem). Od došlapu pravé nohy, se 

začne zvedat špička oštěpu od hlavy vzhůru stále výše což má vliv v závěru v netrefení 

oštěpu, zápěstí se při odhodu ohýbá do extenze. Úhel vzletu je příliš velký (asi 50˚). Pravá 

paže bez oštěpu pracuje správně současně s odhodem, jde ze zavření do upažení pokrčena 

v lokti, avšak oboje (odhod i práce pravé paže) ve špatný okamžik. Při odhodu však nakonec 

„padá“ – klesá levé rameno dolů i s pravou paží (obr.15). Současně s tím se lehce uklání trup 

vpravo i lehce hlava a levá paže s oštěpem odhazuje trochu stranou (z bočního postavení není 

tolik patrné), což vypovídá i o tom, že oštěp nebyl „natažen na rameno“ v oštěpařském luku i 

přesto, že byl „navinut“ ještě na obr. 12 (obr. 14, 15) .

V závěru při odhodu se těžiště pohybuje dopředu a vzhůru setrvačností a propínáním 

oporového kolena pravé nohy, na obr. 14 a 15  navíc i s lehce vysazenou pánví, což má na 

obr. 15 vliv na ramena, která jdou mírně dopředu se současným dalším vysazováním boků. 

Přeskok po odhodu

Na obrázcích 16 až 18 je přeskok krátký a bez dopředné hybnosti, je to spíše pouze 

poskočení na levé noze. To ukazuje, že blokace pro rotační pohyb neproběhla (zastavení 

pánve s pokračující hybností ramen a levé strany). Rychlost provedení a závěrečné zrychlení 

bylo malé, nebo žádné. 
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Kinogram č. 10 – hod oštěpem z rozběhu, tréninkový hod květen 2009, hod je prováděn 
levou rukou

     Obr. 3    Obr. 2            Obr.1

  
           Obr. 6     Obr. 5         Obr.4

       Obr. 9 Obr. 8     Obr.7

       Obr. 12                Obr. 11            Obr. 10
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    Obr. 15 Obr. 14     Obr. 13

Obr. 18 Obr. 17 Obr. 16

Celkové shrnutí

Největšími problémy tohoto hodu bylo: vysoké postavení nohou a postavení trupu i 

těžiště příliš vepředu, pánve vzadu. V důsledku toho trval došlap pravé nohy do 

závěrečného dvouoporového postavení příliš dlouho, což zapříčinilo další sled chyb a špatné 

časování. Nebylo využito práce nohou, oštěpařského luku, rozběhové rychlosti, ale oštěp byl 

odhozen hlavně rukou podpořenou prací ramen. Při předběhnutí ramen se pánev vysadila 

vzad. Velkým problémem je rovněž neudržení špičky u hlavy, protože dojde k netrefení 

oštěpu. 
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3. Porovnání technické úrovně a zhodnocení podobnosti v provedení disciplín mezi 

sebou

Po rozborech jednotlivých disciplín následuje celkové porovnání technické úrovně 

jednotlivých disciplín a zhodnocení podobnosti v provedení disciplín mezi sebou.

3.5. Porovnání sprinterského běhu a překážkového běhu

Sprinterský běh a jeho techniku, stejně jako ostatní disciplíny, ovlivňují další faktory. 

Např. kondiční faktory, únava, psychologické faktory (uvolněný běh oproti běhu v křeči při 

motivaci velkého výkonu)... Tyto faktory zasahují do techniky běhu a výrazně běh mění i 

během atletické sezóny.

Běh mezi překážkami hodnotím  jako dobře zvládnutý, možná dokonce lépe, než můj 

sprinterský běh na hladké trati, protože je prováděn soustředěně maximálním úsilím, je 

„zpevněný“ a těžiště je více drženo v rovině. Běh mezi překážkami je více frekvenční, 

zkracuje se letová fáze běhu, nedochází u něj k takovému zakopávání, jako se mi to někdy 

stává (obr. č. 11).

Porovnání sprintů

Obr. č. 11 Obr. č. 12

Obr.č. 11: Zakopávání v letové fázi běhu a zde i vysoko postavená ramena při hladkém sprintu na 200m.

Obr. č. 12: Běh mezi překážkami, pravá noha tolik nezakopává a paže jsou vedeny podél těla.

3.6. Porovnání skoku do dálky a skoku do výšky a zhodnocení podobnosti 

provedení

Technickou úroveň skoku dalekého hodnotíme jako poměrně vysokou a zvládnutou, i 

přes objevující se drobné chyby. Je to jistě dáno i tím, že jsem se této disciplíně věnovala od 

mládežnických kategorií. Naproti tomu technika skoku vysokého má značné rezervy, což se 

projevuje i ve výkonnosti, která je navíc ne tak stabilní. V provedení skoku vysokého se spíše 
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objevují zažité prvky techniky skoku dalekého. Snížení těžiště před odrazem do výšky je 

provedené výraznějším pokrčením v koleni, na místo odklonu vzad a do oblouku. Trup při 

odraze do výšky není  nakloněn vzad, ale je spíše rovnoběžný s vertikálou jako při skoku do 

dálky. Běh s vysokými koleny s předkopáváním bérců se mi rovněž nedaří provést v tak 

velkém rozsahu. 

Při hodnocení techniky skokanských disciplín sedmiboje si můžeme všimnout 

několika podobností  chyb v provedení obou disciplín:

- rozběh u obou disciplín by měl mít vyšší práci kolen;

- u obou skoků dochází k přehnanému snižování před odrazem pokrčením v koleni 

(obr.č. 13 a obr. č 14);

- u obou skoků je v běžeckých krocích před odrazem potřeba více stabilizovat těžiště 

(neskákat, nedopínat běžecký krok);

- odrazová noha je u obou skoků málo aktivní a málo zpevněná;

- odrazová noha se při amortizační fázi odrazu krčí v koleni a pánev se lehce vysazuje;

- tendence k přeběhnutí odrazu, které se při snížení rychlosti při odrazu snížením těžiště 

pokrčením nohy v koleni neprojeví;

- u švihové nohy dochází po odraze dřívějšímu otevření a svěšení bez podržení 

švihového kolene pro doznění odrazu, což souvisí s pokrčení odrazového kolena a 

povolení svalstva spodního břicha (vysazení pánve);

- u obou skoků by mohlo být závěrečné  předodrazové vystupňování (zrychlení) větší.

Porovnání skoků – krok před odrazem

   Obr. č. 13 Obr. č. 14

Obr. č. 13: Krok před odrazem při skoku dalekém.  Obr. č. 14: Krok před odrazem při skoku vysokém.
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Na obrázcích č. 13 a č. 14 můžeme vidět chybnou podobnost na předodrazovém  

kroku při skoku do dálky a při skoku do výšky. Snížení by u těchto skoků mělo být dosaženo 

rozdílným způsobem, a to při skoku do výšky vykloněním vzad a do oblouku. Navíc u obou 

skoků je snížení zbytečně výrazné.

    Porovnání skoků - odraz

       Obr. č. 15          Obr. č. 16

Obr. č. 15: Pokrčení v koleni pravé odrazové nohy při odraze při skoku dalekém.

Obr. č. 16: Pokrčení v koleni levé odrazové nohy při odraze ve skoku vysokém.

Na obrázcích č. 15 a č. 16 můžeme vidět chybné pokrčení odrazové nohy při odraze u 

obou skoků se současným vysazením pánve. Toto pokrčení se objevuje i u vrhů a hodů 

pokrčením pravé oporové nohy v koleni ještě před odhodem náčiní (obr. č. 17 a č. 18).

3.7. Porovnání vrhu koulí a hodu oštěpem a zhodnocení podobnosti provedení 

Technická úroveň vrhu koulí i hodu oštěpem je nejmenší ze všech disciplín sedmiboje 

a objevují se v ní zásadní chyby. Jsou to disciplíny, kterým jsem věnovala nejméně času, ale 

také se v nich moje „šikovnost“ v jejich provedení projevovala v mládežnických kategoriích 

nejméně. Odstraněním některých velkých chyb by však mohlo dojít ke snadnému posunu 

výkonnosti.
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Chyby v provedení objevující se u obou disciplín:

- špatné časování jednotlivých prvků techniky a nedostatečné vystupňování (zrychlení) 

v konci odhodu;

- „neudržení těžiště vzadu“ ke směru hodu za oporou v klíčových fázích hodu (nohy 

nepředběhnou tělo) a zároveň vysazení boků („ujetí pánve“);

- postavení na vysokých nohách, které nevyužije sílu dolních končetin;

- pozdní dokrok oporové pravé nohy do odhodového postavení;

- nezablokování pravé  nohy jako opory ani levého boku při odhodu (odvrhu);

- pokrčení pravého kolene v v odhodové postavení (obr. č. 17 a č. 18);

- neprotlačení pánve při závěrečném postavení a nevytvoření „luku“ pro vytvoření 

předpětí  a „otevření“ hrudníku a pro postupné využití svalů celého těla k odhodu 

(odvrhu);

- předčasný pohyb ramen, trupu a hlavy vpřed, předčasné tlačení rukou do náčiní;

- nevyužití druhé paže při odhodu napnutím svalů hrudníku a zablokováním druhého 

pravého ramene (házím levou rukou);

- neuhlídání náčiní u hlavy;

- při odhodu náčiní „netrefím“ a tak do něj patřičně nezatlačím.

Porovnání vrhu koulí a hodu oštěpem

       Obr. č. 17        Obr. č. 18

Obr. č. 17: Vrh koulí - přenesení váhy dopředu na pravou nohu a následné pokrčení kolene ještě před 

odhodem.

Obr. č. 18: Hod oštěpem - přenesení váhy dopředu  na pravou oporovou nohu a následné pokrčení 

kolene ještě před odhodem.
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Na obr. č. 17 a č. 18 dochází u obou vrhačských disciplín  ke stejné chybě. Po příliš 

pozdním dokroku oporové pravé nohy do odhodového postavení  dojde k přenosu váhy na 

pravou nohu vepředu, nedojde k zablokování pravé nohy jako opory ani levého boku při 

odhodu (odvrhu), nedojde k protlačení pánve a pravá noha se krčí v koleni ještě před 

odvrhem.

3.8. Celkové zhodnocení techniky disciplín a podobnosti chyb v individuálním 

provedení závodnice Jany Korešové

Do technického provedení všech disciplín se promítá svéráz individuálního stylu. 

Technické provedení jednotlivých disciplín je málo diferencováno, v jednotlivých 

disciplínách se objevují podobné chyby. Technicky nejsilnější disciplínou je dálka a to se 

projevuje i ve způsobu řešení pohybového úkolu ostatních jednotlivých disciplín, nejvíce u 

pohybového řešení skoku vysokého. Technicky nejslabšími disciplínami jsou vrh koulí a hod 

oštěpem. Technika překážkového běhu je na dobré úrovni, opravit by se mohl úhel odrazu na 

překážku a práce švihové nohy, která by se neměla nad překážkou propínat. 

Ve všech technických disciplínách sedmiboje můžeme nalézt rezervy a chyby ve:

- vystupňování rychlosti provedení;

- špatném vysazení pánve při odrazech a odhodech;

- nesprávném pokrčení odrazové a oporové nohy v koleni při odraze se současným 

poklesem boků a těžiště;

- poslední dokrok na odraz a do oporového odhodového postavení by měl být dříve 

(časový rozdíl mezi dokrokem předodrazové a odrazové nohy by měl být co nejkratší, 

podobně u hodů);

- otvírání švihové nohy po odraze je příliš brzy (dálka, výška, ale i překážky).
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DISKUZE

1. K technickým dovednostem a jejich nácviku

Úroveň zvládnutí technických dovedností jednotlivých disciplín je pro sedmibojařku 

velice důležitá. Důležitost technické úrovně dokládá v naší práci i nízká výkonnost 

v disciplínách, v kterých jsme u sledované závodnice určily základní chyby v provedení 

(vrhačské disciplíny). Kondiční parametry závodnice přitom naznačují, že by mělo být 

dosaženo vyšší výkonnosti.

Hlavním problémem nácviku víceboje je odlišnost jednotlivých disciplín a rozdílná 

struktura pohybů. Sedmibojařka musí zvládnout nácvik pěti technických disciplín, proto má 

oproti specialistce jedné disciplíny na nácvik relativně méně času a používá tudíž při nácviku 

i menší počet speciálních cvičení Je tedy důležité správně posoudit, která cvičení zařadit a 

hlavně při nácviku ohlídat jejich správné provedení, s důrazem na nejdůležitější prvky. Na 

imitační cvičení zvláště u málo technicky osvojených disciplín by se nemělo ani v tréninku 

vícebojařky zapomínat.  Rozdílná struktura pohybů v disciplínách sedmiboje se projeví tak, že 

některá cvičení vhodná pro jednu disciplínu se zároveň mohou stát interferencí  pro jinou i 

zdánlivě podobnou (např. předodrazový dálkařský rytmus na výšce). Proto nácvik techniky 

vyžaduje soustředění. Rozmanitost disciplín také může na druhou stranu pomoci 

v kompenzaci zatěžování rozdílných partií a rozvíjení všestrannosti, což je důležité hlavně 

v prvních etapách sportovního tréninku.

V tréninku sedmiboje je pro časovou náročnost nácviku pěti disciplín  důležité zvolit 

a uvážit, kterým disciplínám je nutno se věnovat více, a u kterých disciplín tréninková práce 

povede k největším výsledkům, aby vynaložený tréninkový čas byl efektivní.

Dále je třeba při nácviku techniky brát na zřetel, že vícebojařka  není specialistka a 

techniku tomu individuálně přizpůsobit (např. vícebojařka je často hmotnostně lehčí a nemá 

tak silné nohy jako specialistka koulařka; dalším příkladem může být využití rychlosti při 

skoku do výšky při zvládnuté technice). Při nácviku techniky však platí netolerovat základní 

chyby, při individuálním stylu. Tyto rozdíly si trenéři specialisté někdy neuvědomují a bylo 
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by jistě zajímavé v další práci vytyčit tyto odlišnosti specialistek a vícebojařek. Pro trenéry by 

to bylo přínosem.

Při hodnocení technického provedení disciplín v podání závodnice Jany Korešové 

jsme objevily základní chyby hlavně v technice ve vrhačských disciplínách i ve skoku 

vysokém. Závodnice se těmto disciplínám v mládežnických kategoriích věnovala spíše 

příležitostně, a tak si nevytvořila potřebné technické návyky. Systematicky se začala 

připravovat na sedmiboj až od roku 2006, tedy nyní čtyři roky. Je otázkou, jak úspěšná bude 

nyní náprava techniky. Kdyby se podařilo odstranit některé základní chyby, mělo by to vést 

ke vzrůstu výkonnosti.     

1.1. Nácvik vrhačských dovedností v nízkém věku

Sportovní příprava vícebojaře je dlouhodobý proces. K nácviku techniky

jednotlivých disciplín sedmiboje je dobré přikročit již v základní sportovní etapě, protože 

se to později stává výhodou. Období mezi 11. až 15. rokem, je pro učení se novým 

dovednostem přívětivé. Děti se mohou učit snadno a s radostí při rozmanitém tréninku, ale je 

potřeba získat správnou představu o provedení pohybu, který pak mohou v pozdějším věku 

stále zdokonalovat. Trénink techniky je v nízkém věku bez nebezpečí zranění a 

v jednotlivých případech je i efektivní. Je to obecně nejlepší možnost jak se dlouhodobě, 

cílevědomě a s přiměřeným zatěžováním připravit pro vrcholový sport. Navíc zde závodnice 

zdokonaluje svou všestrannost a pokud si později zvolí víceboj jako svou závodní disciplínu, 

nestane se, že by se vypořádávala s technikou od základů, což může být limitující. 

V mládežnických kategorií (již v katergorii mladšího a staršího žactva)  stačí 

v začátcích pravidelné sportovní činnosti  ke zvyšování výkonnosti jakákoliv pohybová 

činnost. Pro budoucí vícebojaře je výhodou, seznámí-li se se základní podobou všech 

disciplín co nejdříve. Zejména to platí pro vrhačské disciplíny, neboť hmotnost náčiní je 

v žákovských kategoriích  nízká, a tím příhodnější pro zvládnutí základní struktury 

dovedností ( Vindušková, 1984).  

Valentová (2007) ve  své práci uvádí, že pro mladé atletky této věkové kategorie je 

hmotnost náčiní vrhačských disciplín relativně srovnatelně těžká, jako pro dospělé sportovce, 

neboť ti jsou vybaveni podstatně vyšší silovou pohybovou schopností. Je proto mnohem 

zásadnější v tomto období rozvíjet rychlost, neboť toto věkové období je pro rozvoj rychlosti 

nejvýhodnější. 
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Možným řešením však je použít pro nácvik vrhačských dovedností náčiní lehčí, než je 

závodní. Dobré je v této etapě využít i pomůcky ze sady Kid’s Athletics, které budou pro 

atlety jistě zábavnou formou výuky.

Vindušková a Skružná (2010) ve svém příspěvku Vrhačské dovednosti mladých 

atletek vícebojařek uvádí, že cvičení která podporují rozvoj koordinace pro vrhačské 

disciplíny jsou v naší všestranné žákovské přípravě opomíjena. Házení, vrhání a rotační 

pohyby přestaly být součástí přirozených dětských her. Nácvik vrhačských disciplín u dětí, 

staršího žactva a dorostu by měl být zařazován do tréninkových plánů ve stejné míře jako běh 

a skok a měla by se mu věnovat systematická pozornost. Období  mezi 11. až 15. rokem, je 

pro učení se novým dovednostem velice přívětivé. Děti se mohou učit snadno a s radostí, ale 

je potřeba získat správnou představu o provedení pohybu, který pak mohou v pozdějším věku 

stále zdokonalovat.

V případě závodnice J. Korešové byl nácvik vrhačských dovedností v mládežnických 

kategoriích rovněž opomíjen, což se projevuje v dospělosti v technice i ve výkonnosti. 

Příkladem českých vícebojařek, které techniku vrhačských disciplín rozvíjely již v mládí, a 

také se to projevilo v dospělosti může být např. M. Hejnová a E. Klučinová.

1.2. Přeučování motorických dovedností

Přeučování zautomatizované pohybové dovednosti ve sportu je značně obtížné, zvláště 

je-li tato dovednost již dlouho zažitá, třeba již od dorosteneckých a juniorských kategorií. 

Proto je třeba dbát na správné technické provádění pohybu již v počátku učení. Pokud se 

jedná o dovednost, která není zase tak podstatná v daném sportu, je možno raději rozvíjet jiné 

dovednosti než se zabývat přeučováním. Pokud však tato pohybová dovednost zasahuje 

výrazně do techniky atletické disciplíny, snahou je ji korektivně napravit. Korekce spočívá:

- v neprovádění pohybové struktury, třeba i celé disciplíny po delší čas např. 

v přípravném období (zapomínání);

- rozbouráním hybných stereotypů prováděním atypických nebo nových cvičení, 

pohybů a rytmů;

- vytvořením si přesné představy správného návyku, která je základem techniky 

(k čemuž nám dává návod i poslední odstavec minulého oddílu);

- uvědoměním si rozdílu mezi špatnou a správnou technikou, rozpoznat chyby a její 

příčiny, interpretace;  
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- správný pohybový návyk provádět nejprve velmi pomalu, se zpětnou vazbou a se 

zastavením při náznacích starého návyku, později takovou rychlostí, aby sportovec 

vnímal sekvenci pohybů;

- správný pohybový návyk provádět a opakovat pouze se soustředěním;

- správnou techniku provádět pomocí postupných kroků;

- správný pohybový návyk trénovat i formou ideomotoriky;

- zkoušet správný návyk i na „druhou“, nedominantní končetinu (pravá-levá)..

1.3. Význam kondičních  faktorů v technickém provedení 

Technické provedení a celý výkon ovlivňuje rovněž změna kondičních faktorů a 

samozřejmě i zdravotní stav (více v kapitole charakteristika závodnice). Fyzická připravenost

a především rychlost a síla je základ úspěchu. Z vlastní zkušenosti (výsledkové část technika) 

mohu potvrdit, že rychlost a sílu je možno plně využít při pohybovém úkolu jen při plně 

zvládnuté technice a také naopak, pokud je závodník dobře fyzicky připraven, dokáže využít a 

zrealizovat naučenou techniku, a pokud fyzicky připraven není, i když techniku léta piloval, 

„tělo ji předvést  nedokáže“ (př. výsledková část charakteristika závodnice – specializace na 

skok daleký). Také se změnou kondičních faktorů se mění i technika. Domníváme se, že 

trénink techniky je důležitý i při nízkých kondičních schopnostech, při vylepšení fyzických 

předpokladů dojde ke zlepšení techniky a „tělo ji dokáže použít“.

1.4. Působení únavy při nácviku techniky

Při náročnosti vícebojařského tréninku hlavně v přípravném období se vícebojařka 

nevyhne působení únavy. Je pak opět trenérským mistrovstvím odhadnout, zda je vhodné 

zařadit techniku, po jakém tréninku a v jakém pořadí, i jaká cvičení – v únavě spíše průpravná 

(např. určitě nejsou vhodné skoky z celého rozběhu, nebo skákání na vysokých výškách). 

Nácvik nových dovedností, nebo přeučování špatných, se však v únavě nedoporučuje. 

Naproti tomu však technické provedení v únavě může být někdy přínosné, podle tvrzení, 

v kterém si „tělo najde“ v únavě nejjednodušší cestu provedení pohybového úkonu, bez 

zbytečných dalších pohybů (např. skákání s meziklusem). Únava může také např. při oštěpu v 

technice pomoci snížení těžiště. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že nácvik techniky v únavě 

může být i limitující. Závodnice i přes snahu a osvojené technické dovednosti techniku 
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neprovede, protože nedokáže správně zapojit potřebné svalové partie. Tyto cesty jsou tedy na 

individuálním uvážení.

2. Psychologické faktory výkonu

V teoretické části jsme se zmínily o psychickém stavu nejvyššího zaujetí činností 

nazývaného flow. Když je vícebojařka dobře připravená, a do stavu flow se v závodě dostane, 

podpořena úspěchem hlavně prvních dvou disciplín sedmiboje, které mají vysoké bodové 

ohodnocení,  může se stát, že opravdu jako „na vlně“ s euforií plyne vícebojem a tvoří si 

osobní rekordy (nebo se k nim alespoň přibližuje) disciplínu za disciplínou, což předurčuje 

osobní rekord i v celkovém součtu bodů sedmiboje. Osobní rekord celého víceboje je vždy 

hnací motivační silou k další práci, už proto, že vícebojařský osobní rekord se nepovede u 

zkušenějších závodnic vždy a může ho zhatit nepovedená jedna disciplína ze sedmi, kdy 

dojde k nečekané nebo zbytečné bodové ztrátě.  Ze závodnice ve stavu flow opravdu 

„vyzařuje“ klid, soustředění a radost. Stav flow tedy napomůže osobnímu vícebojařskému 

maximu.

Psychické stavy jsou ovlivněny i aspiracemi závodnice, a hlavně očekáváním 

výkonu. Jednou je závodnice se stejným výkonem v soutěži spokojena, jindy se stejným 

výkonem spokojena není. To se opět může promítnout do vícebojařského závodu, nebo 

motivaci k další práci, zvláště je-li očekávání nenaplněno. Záleží na osobnosti závodnice, a na 

tom, jak se k nezdaru závodnice postaví, zda bojovně, nebo se zmarem.

Při závodním provedení techniky již při závodním pokusu jde vícebojařka „podat 

výkon“, a tak nemůže na úkor úsilí a zrychlení do detailu přemýšlet o technickém provedení 

při vykonávání pokusu. Vícebojařka může mít pocit, že techniku ještě nezvládla dokonale 

(pro velký počet disciplín pro nácvik), ale od toho se musí oprostit a „jít závodit“ nejlépe 

s bojovými pozitivními emocemi, soustředěním a zaujetím činností.

3. K faktorům taktiky

V teoretické části je podle Jóna a Ryby (Ryba, 2002) uvedeno, že je nosnou 

disciplínou sedmiboje především skok daleký. Výkon v této disciplíně je bodově velmi dobře 

hodnocen (3 body za 1 cm). Je proto výhodné pro vícebojařskou přípravu získat pohybově 

nadanou dálkařku. 
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Já se domnívám, že velice důležitou disciplínou sedmiboje je kromě dálky rovněž 

skok vysoký, u kterého se laťka zvedá podle pravidel po třech centimetrech, což je bodově 

v rozmezí 12 až 13 bodů na centimetr. Při zaváhání v soutěži jen o jednu postupnou výšku tak 

atletka přijde o 36 až 39 bodů. Ve víceboji se nelépe uplatní všestranná vícebojařka, 

s výkonností především ve skocích, sprintu, ale zároveň má i velkou úroveň výkonnosti ve 

vrzích a hodech. Pokud má atletka značné rezervy ve vrhu koulí a oštěpu a zároveň výborné 

výsledky ve skocích a sprintech a běhu, viditelně a negativně se to promítne do celkového 

výsledku sedmiboje. Pokud se sedmiboji věnuje atletka, která má výkonnost v disciplínách 

vyrovnanou, i když bez výrazně výborné některé dílčí disciplíny, může dosáhnout velice 

dobrého výsledku v celém sedmiboji, zvláště pokud se jedná o rychlostně silový typ a je 

koordinačně nadaná – má se kam zlepšovat.    
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ZÁVĚR 

V naší práci jsme se pokusily popsat model technického provedení disciplín sedmiboje 

a podle něj odhalit chyby v technickém provedení konkrétní závodnice Jany Korešové. 

Hlavním cílem této práce byl rozbor, popis a následné vypozorování chyb 

v technickém provedení jednotlivých technických disciplín sedmiboje žen v podání závodnice 

Jany Korešové. Po rozboru bylo cílem zhodnocení technické úrovně provedení, s pokusem o 

stanovení možnosti korekce v technice disciplín. Dále byl tento rozbor doplněn o subjektivní 

pocity závodnice a o zkušenosti a informace z oblasti sportovního tréninku, které dokreslily 

zlepšení nebo stagnaci ve výkonnosti v daných disciplínách a v jejich technickém provedení. 

Zjistily jsme chyby v technickém provedení  disciplín závodnice Jany Korešové a 

pokusily se nastínit jejich příčiny. Potvrdily jsme hypotézu, že disciplíny s nejnižšími výkony 

obsahují největší (základní) chyby, a jsou to disciplíny, kterým bylo v mládežnických 

kategoriích věnováno nejméně času. Dále jsme objevily chyby, které se u závodnice objevují 

ve všech disciplínách dokreslují individuální styl závodnice. Zjistily jsme malou diferenciaci 

technického provedení disciplín, s vlivem individuálního stylu závodnice, a vlivem nejsilněji 

technicky zvládnuté disciplíny – skoku do dálky na technické provedení disciplín ostatních. 

Porovnávaly jsme mezi sebou překážkový běh a sprint, skoky mezi sebou a vrhy mezi sebou 

a u skoků a vrhů jsme zaznamenaly podobné provedení a chyby vycházející z podobných 

příčin. Běh mezi překážkami byl zhodnocen lépe než sprinterský běh na trati 200m, 

z hlediska „zpevnění“, větší frekvence, lepšího udržení těžiště v rovině a zmenšení míry 

zakopávání v letové fázi běhu. Z prostudování podkladových materiálů a starších 

videozáznamů můžeme tvrdit, že na sportovní techniku mají vliv i další faktory, zejména 

faktory kondiční.  

Ve výsledkové části charakteristika závodnice, jsme se navíc snažily sdělit i to, co lze 

považovat za nejdůležitější z hlediska zlepšení výkonnosti závodnice v disciplínách víceboje, 

a pro názornost je přiložena i tabulka výkonnostního růstu. 

Tyto rozbory technického provedení by měly přispět ke zlepšení technických 

dovedností závodnice a uvědomění si příčin chybných stereotypů. Tato práce by mohla 

pomoci trenérům při analýze technického provedení u jejich svěřenců i tím, že v rozborech je 
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zahrnut tento popis příčin prováděných chyb; a také tím, že rozbory jsou doplněny o 

charakteristiku závodnice i z pohledu další tréninkové připravenosti a její vliv na výkonnost 

ve víceboji. 



127

SEZNAM  POUŽITÉ  LITERATURY

1. BERAN, P. a kol. Skoky. Edice Atletika do kapsy. Praha : Olympia, 1976. 154 s.

2. BERÁNKOVÁ, Š. Trénink sedmibojařky. Analýza tříletého cyklu. Diplomová práce. 

Praha: UK FTVS, 2003. 

3. BROŽ, R. Skoky do dálky. In BERAN, P. a kol. Skoky. Praha: Olympia 1976, s. 56 –68.

4. CSIKSZENTMIHALYI, M. O štěstí a smyslu života. Lidové noviny, Praha 1996.

5. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001, s. 158 – 168. ISBN 

978-80-7367-273-7

6. DOSTÁL, E. Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1962. 279 s.

7. DOSTÁL, E. Sprinty. Praha: Olympia, 1985. 155s.

8. DOSTÁL, E., VELEBIL, V.  a kol. Didaktika školní atletiky. Praha : Univerzita Karlova, 

1992. ISBN 80-7066-257-3

9. DOVALIL, J., CHOUTKA, M. Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko 

racionálního tréninku. In DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 

2002, s. 11 – 61.

10. DOVALIL, J.,CHOUTKA, M., SVOBODA, B., HOŠEK, B., PERIČ, T., POTMĚŠIL, J., 

VRÁNOVÁ, J., BUNC, V. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-

7033-760-5

11. FIŠER, V. Trénink skoku dalekého. In VELEBIL, V.,  KRÁTKÝ, P., FIŠER, V., 

PRIŠČÁK, J. Atletické skoky. Edice Atletika: Olympia / Praha, 2002, s. 50 -78.

12. GEMOV, K. Skok daleký – ženy. In Skok daleký – muži, ženy. (Základní programový 

materiál pro oblast vrcholového sportu). Praha: ÚV ČSTV, 1984.

13. HIRTZ, P. & STAROSTA. Sensible und kritische Perioden in der Entwiclung der 

Bewegungskoordination und das ,,beste motorische Lernalter‘‘. In G. Ludwig & B. 

Ludwig (Eds.), Koordinative Fahigkeiten – koordinative Kompetenz. Kassel: Universitat 

Kassel, 2002

14. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Druhé rozšířené vydání. Praha: Olymia, 

1991.

15. IHRING, A., IGRING, P. Atletika – viacboje. Bratislava: Šport, 1979. s. 116

16. JACKSON, A. S., CSIKSZENTMIHALYI, M. Flow in sports. Champaign, IL: Human 

Kinetics, 1999.



128

17. JACKSON, A. J., THOMAS, P. R., MARCH, H. W., SMETHURST, CH. J. 

Relationships between Flow, Self-Concept, Psychological Skills, and Performance. 

Journal of apllied sport Psychology. 2001, č. 13, s. 129 – 153.

18. JANDOVÁ, D., Technika hodu oštěpem vícebojařek. Závěrečná práce. Praha: UK FTVS, 

1999.

19. JÓN, J., RYBA, J. Sedmiboj. In  RYBA, J. a KOLl. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 

2002. ISBN 80-7033-584-X

20. JOCH, W. Techniktraining und Altersbezug. Leichtathletik, 1992, č. 45, 48, s. 21 – 22, 16 

–17

21. KEIL, J. G., PFORTE, S. Der Fehlstart aus psychologische Perspektive. 

Leichtatheltiktraining 2002, č. 4, s. 10-17

22. KNĚNICKÝ, K. A KOL. Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN  1974, s. 276

23. KOŠTIAĽ, J. Štruktura športového výkonu v atletickom sedemboji žien. Tel. Vých. a 

Šport. 1994, č.3, s. 23 – 25

24. KOŠTIAĽ, J.: Skok do dialky. In KUCHEN, A.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava, 

Slov. pedag. nakl. 1987, s 209 – 22

25. KOUKAL, J. Atletika – desetiboj, základní programový materiál pro oblast vrcholového 

sportu. Ústřední výbor ČST:Praha, 1985.

26. KOUKAL J., VINDUŠKOVÁ J. Atletika - Viacboje (Víceboje). In KUCHEN, A. a kol.: 

Teória a didaktika atletiky. Bratislava : SPN, 1987, s. 321-337.

27. KUCHEN, A. a kol.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava : SPN, 1987, s. 321-337.

28. Linhart, J.: Základy psychologie učení. Praha, SPN, 1982.

29. MACHAČ, M., MACHAČOVÁ, H., HOSKOVEC, J. Emoce a výkonnost. SPN, Praha 

1985. 285s.

30. MAZUROV, O., HOŠEK, V. Psychický stav jako faktor výkonnosti sportovce. Teorie a 

praxe. ČSTV: Praha, 1984, č. 3, s. 138-143.

31. MERNI, F.: La valutazione delle tecniche sportive. Scuola d. Sport, 1989, č. 15, s. 9 – 13

32. MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 

2002. 288 s. ISBN 80-7033-570-X

33. MILLEROVÁ, V. Překážkový běh mužů na 110 m a žen na 100 m. In MILLEROVÁ, V. 

a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2001. s. 48 - 109, 

ISBN 80-7033-570-X

34. NOVÁK, A., ŠIMON. J.: Hod oštěpem. In KNĚNECKÝ, K. a kol. Technika 

lehkoatletických disciplín. Praha : SPN, 1974, s. 226 – 239



129

35. NOVÁK A., Biomechanika tělesných cvičení. Praha: SPN, 1965, 252s.

36. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Grada, Praha 2004. ISBN 80-247-0683-0.

37. RAMME, M. Technik – Lernen als Moment sportlichen Lernens. (Nácvik techniky jako 

moment učení ve sportu). In: Sportmotorisches Lernen und Techniktraining. Band 2. 

Schorndorf, biSp, Verlag K. Hofmann 1991. s. 138-141.

38. RUBÁŠ, K., LEDNICKÝ, A. Pohled na atletický desetiboj mužů. Tělesná výchova a 

sport, Praha: 1999, s. 42-44.

39. RYBA, J. a KOL. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-584-X

40. SCHUBERT, F. Psychologia medzi startom a cielom. Bratislava: Šport,1987.276s.

41. SLEPIČKA P., HÁTLOVÁ, B., HOŠEK, V.: Psychologie sportu. Karolinum, Praha 2009

42. STAROSTA, W. Alcuni problemi della tecnica sportiva.(Některé problémy sprotovní

techniky).  Scuola d. Sport, 1987.

43. TRKAL, V. Příprava vícebojařů s ohledem na bodové hodnocení výkonů. In 

VINDUŠKOVÁ, J. aj. (editor) Atletické víceboje. Sborník vědecké konference.  Praha: 

Casri 2002.

44. ŠIMON, J. Základy atletického tréninku. Praha : Karolinum, 1994 s. 8-9. ISBN 80-7066-

984-5.

45. ŠIMON, J. Atletické vrhy a hody. Praha: Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

46. ŠIMONEK, J., KOŠTIAĽ, J., VARGA, I. Atletika – skoky. Bratislava: Šport, 1976, s. 216.

47. ŠPILÁČEK, D.,  Technika v atletických vícebojích. Diplomová práce. Praha: UK FTVS, 

2007.

48. VACULA, J. A KOL. Trénink atletických disciplín.  Praha: Olympia, 1983.

49. VALENTOVÁ, Z., Trénink sedmibojařky.(Analýza vlastního výkonnostního vývoje a 

tréninku). Bakalářská práce. Praha: UK FTVS, 2007.

50. VÁŇA, Z. Trénink nejlepších českých desetibojařů. In VINDUŠKOVÁ, J. aj. (editor) 

Atletické víceboje. Sborník vědecké konference.  Praha: Casri 2002

51. VANĚK, M., HOŠEK, V., RYCHTECKÝ, A., SLEPIČKA, P.: Psychologie sportu, SPN, 

Praha 1980.  

52. VELEBIL, V., KRÁTKÝ, P., FIŠER, V., PŘIŠČÁK, J. Atletické skoky. Praha: Olympia, 

2002. ISBN 80-7033-769-9.

53. VINDUŠKOVÁ, J. Sedmiboj ženy. Základní programový materiál pro oblast vrcholového 

sportu. Ústřední výbor ČSTV: Praha, 1984

54. VINDUŠKOVÁ, J. aj. (editor) Atletické víceboje. Sborník vědecké konference.  Praha: 

Casri 2002. 



130

55. VINDUŠKOVÁ, J., SKRUŽNÁ, M. Vrhačské dovednosti mladých atletek vícebojařek. 

Příspěvek vědecké konference. In Sborník atletické vědecké konference 2010. Praha: UK 

FTVS, 2010. s. 97-105.

56. VINDUŠKOVÁ, J. a KOL. Základy atletiky. Podpůrné učební texty k předmětu Atletika 

pro TVS.Bc. Praha: UK FTVS, 2006

57. VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink skoku do dálky a trojskoku. In 

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: 

Olympia, 2003. s. 193-201. ISBN 80-7033-770-2.

58. VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink vícebojů. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) 

Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. s. 193-201. 

ISBN 80-7033-770-2.

59. VINDUŠKOVÁ, J., HLÍNA, J., KAPLAN, A., KORBEL, V., MILLEROVÁ, V., 

SEGEŤOVÁ, J., VELEBIL, V. Repetitorium – atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský 

institut (ESF), 2007. 36 s. 

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf

60. VOMÁČKA, V.: Didaktika vrhu koulí. In: DOSTÁL, E., VELEBIL, V.: Didaktika školní 

atletiky. Praha: UK 1992, s. 131 – 154.

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/repetitoriumatletika_text.pdf



