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ABSTRAKT 

Název práce: Vrhačské disciplíny v atletických vícebojích 

 

Cíle práce:  Cílem práce je posoudit úroveň zvládnutí techniky vrhačských 

disciplín desetiboje A.S Helceleta a A. Nejedlého na základě 

videoanalýzy, při odhodu/odvrhu z místa i komplexním provedení. 

Dále provést deskripci možnosti využití zařízení Pedar X pro 

hodnocení techniky a charakteristiky hodu diskem a vrhu koulí. 

V neposlední řadě diagnostikovat případné rozdíly mezi provedení  

komplexní techniky a pokusech z místa.  

 

 

Metody:  K získání jednotlivých dat jsme v první fázi použili metody experimentu, 

pozorování a měření příslušných údajů. Po vytvoření několika 

kinogramů ze snímaných pokusů při vrhu koulí a hodu diskem, 

následoval rozbor a podrobná analýza segmentů těla v určitých fázích 

pohybu se současným sledováním různě probíhajících tlaků chodidla na 

podložku. V závěrečné fázi jsme zkonfrontovali výsledky u obou 

probandů, a využili  tak metodu komparace. 

. 

 

Výsledky:  Při hodnocení kinogramů byly shledány chyby ve struktuře pohybu a to 

zejména v neschopnosti včasného zaujetí dvouoporového postavení, 

nedokonalé opory levé nohy při odhodech a předčasná rotace trupu do 

směru odhodu. Rozdíly v průběhu tlaku při hodech z místa a při 

komplexním provedení byly markantní, a proto doporučujeme zvýšit 

počet pokusů celkového provedení na úkor hodů z místa. Zařízení Pedar 

X jsme shledali jako prospěšné při hodnocení technického provedení.  

Klíčová slova:  vrh koulí, hod diskem, sportovní technika, víceboj, kinogram, pedar-X 
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ABSTRACT 

Title:  Throwing Events in Combined Events 

Objectives:  The aim of this thesis is to assess the level of A.S.Helcet´s and A 

Nejedlý´s technical skills in decathlon throwing events on the basis of 

videoanalysis of a spot throw and a complex throw. Next aim is to 

describe the possible use of Pedar X for discus throw and shot put 

technique assessment. Finally, the last aim is to find differences 

between performance of the complex throw and the spot throw 

attempts.  

Methods:  For gathering the data we used experiment, observation, and 

measurument of the attempts. After creating kinograms from scanned 

attempts we analysed body segments in a particular movement phase 

and simultaneously monitored the feet pressure on the mat. Finally we 

compared the data of both probands. 

Results:  While studying the  kinograms we found deficiencies in the movement 

process such as the inability to establish the double-support position, 

imperfect left leg support while throwing and premature body rotation 

in the throwing direction. The differences in the feet pressure 

development were noticable between the spot throw and the complex 

throw, therefore we recommend to increase the number of complex 

throw attempts at the expense of the spot throws. Pedar X device was 

found useful for the technique assessment. 

Keywords:  discus throw, shot put, decathlon, combined events, kinogram, Pedar X 
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1 ÚVOD 

V posledních letech máme to štěstí, že jsme mohli přihlížet významné ekypě 

desetibojařů z České republiky. Pro mnohé zdlouhavá a nepřehledná soutěž dostala 

v podmínkách malého Česka úplně jiný rozměr. Snad miliony fanoušků každoročně 

fandili (fandí) našim zástupcům v této zkoušce atletické všestrannosti. Bohužel každá 

éra jednou končí a český desetiboj se postupně dostává do úzkých.  

Na základě těchto událostí vzrostl zájem o tuto disciplínu nejen u diváků, 

sportující mládeže, ale i u zanícených odborníků. I já osobně jsem kouzlu odvětví 

propadl, a proto bych rád ve své  diplomové práci podpořil hledání nových 

tréninkových metod a strategií v tréninku, které by mohly pomoci nastupující generaci 

vícebojařů, a volně tak navázal na svoji bakalářskou práci.  

Naše práce vychází z velmi praktické a užitečné metody, kterou je analýza 

sportovní techniky na základě kinogramů z pořízeného videozáznamu. Ač je tento 

postup již poměrně známý delší dobu, neztrácí na aktuálnosti. Snad každý vícebojařský 

trenér i několikrát denně hodnotí technické provedení svých svěřenců a je důležité, aby 

jeho korekce byla co nejúčinnější. K tomuto účelu jsou využívány nejrůznější 

fotoaparáty a kamery. S postupem vývoje společnosti se stále objevují nové a nové 

technologie a softwary, které mohou přispět k dalším poznatkům. Právě jedním z nich je 

zařízení Pedar-X, které jsme použili k obohacení a objektivizaci získaných dat v naší 

diplomové práci. Jelikož se jedná o velmi drahé a v ČR nové zařízení,  nebylo dosud 

použito při žádných technických atletických disciplinách. Proto se také pokusíme 

nastínit možnosti  jeho využití. Do jaké míry ale bude možné získané informace použít 

v praxi ukáže až čas. 

Vzhledem k obsáhlosti desetibojařských disciplín a technickým limitům 

tlakoměrného zařízení jsme se zaměřili na skupinu vrhů. Velmi podstatným důvodem 

pro danou skupinu je i fakt, že se jedná o  disciplíny ve kterých dosahují sportovci 

nejnižších bodových zisků a mnohdy zbytečně zaostávají daleko za výkony specialistů. 

Se snižující se výkonnostní úrovní se tento fakt ještě prohlubuje. Samozřejmě je nutné 

chápat desetiboj jako komplexní výkon, vždy se v něm však  budou vyskytovat určité 

parametry vícebojaře, které jsou například vhodné pro vrhy, ale pro jiné disciplíny 

mohou být limitující. Je tudíž vhodné se větší specializaci vyvarovat. 
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V neposlední řadě bychom chtěli najít shodné nebo rozdílné komponenty mezi 

vrhem koulí z místa a ze sunu, potažmo hodu diskem a v provedení s otočkou. Následné 

závěry by mohly pomoci při objektivizaci nácviku techniky vrhů, jelikož v případě malé 

shody by bylo možné přehodnotit poměr tréninkových dávek komplexního provedení a 

provedení z místa. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Struktura sportovního výkonu 
 

V naší prácí se budeme zabývat dvěma vrhačskými disciplínami, které mají 

velmi specifické požadavky na uspořádání jednotlivých komponent sportovního 

výkonu. Nemůžeme však upřednostnit vhodný somatotyp a jiné podstatné parametry, 

které vedou k extrémnímu výkonu ve vrhu koulí či hodu diskem. Desetiboj je nutné 

vždy chápat v souvislostech a snažit se najít optimálně vyvážený a vhodný soubor 

těchto parametrů pro maximální bodový zisk. Proto je nutné na počátku této práce 

definovat strukturu sportovního výkonu v desetiboji a konfrontovat ji se komponentami 

a požadavky pro skupinu vrhačských disciplín.   

 

 

 Struktura sportovního výkonu – Desetiboj 

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

K němu se soustřeďuje pozornost sportovců, trenérů a dalších odborníků. Pro trénink, 

v němž se výkon buduje především, má jeho hlubší poznání zásadní význam (Dovalil, 

2002). Jde o pohybovou činnost v rámci daných pravidel a sportovec  se snaží o 

uplatnění předpokladů výkonu.  

   

Vymezení struktury sportovního výkonu v desetiboji je velice komplikovaným 

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

vzájemně negativně ovlivňovat.  Dle Choutky, Dovalila (1991) je dána stabilním 

komplexem faktorů, představující jakousi síť vztahů a vazeb mezi podstatnými 

oblastmi. Ty se vzájemně prolínají, spolupůsobí nebo ohraničují, vylučují nebo 

kompenzují. Faktory lze chápat jako osamocené části sportovního výkonu, které 

vycházejí ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů 

výkonu. Lze je ovlivnit tréninkem a tím i zvýšit trénovanost.  

 

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

Pohybové předpoklady pro jednotlivé disciplíny. 
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Desetiboj je specifická disciplína s následujícími parametry:  

                  -    soutěž se koná ve dvou po sobě jdoucích dnech 

-    vždy stejné pořadí disciplín 

-    bodové ohodnocení každého výkonu 

                  -    technicky i fyziologicky rozdílné disciplíny 

 

Somatické faktory 

Optimální somatické předpoklady pro jednotlivé disciplíny jsou dosti rozdílné, 

proto je důležité hledat kompromis tak, aby byl somatotyp co nejvhodnější pro 

maximální počet disciplín. Z hlediska podobnosti somatických předpokladů lze rozdělit 

disciplíny na skoky (dálka, výška, tyč), vrhy (koule, disk, oštěp), sprinty (100 m, 400 m, 

110 m př.) a běh na 1500 m. Na základě ukazatelů z biomechaniky, medicínské a 

sportovní praxe lze říci, že vhodná je: 

1. vysoká postava: + větší výška těžiště při skocích, 110 m př. a možnost vyššího 

úchopu u  

                                  skoku o tyči 

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

segmentů zejména horních končetin                                             

+  délka běžeckého kroku 

 -  může působit komplikace při nízkých startech 

 

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

Asafa Powel 190 cm a zejména světový rekordman Usain Bolt 196 cm, což do značné 

míry vyvrací teorii o špatném zvládnutí startu na 100 m. Samozřejmě první metry po 

startu nejsou excelentní, avšak jsou nahrazeny pozitivy v dalších úsecích trati. Tito 

nejlepší sprinteři historie popírají problematiku vysokých sprinterů. 

 

2. tělesná hmotnost: 

 Optimem by měla být průměrná hmotnost, která napomáhá skvělému zvládnutí 

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

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

ovlivňován.  
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3. složení těla: 

 Důležitou roli hraje nejen zastoupení svalových vláken, ale i aktivní tělesná 

hmota. Podíl rychlých a pomalých svalových vláken u vrcholových sportovců 

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

66% FG, koulařů 60% FG, běžců na 800 m 53% FG. Vzhledem k danému zjištění a k 

odborné literatuře lze desetiboj považovat za rychlostně-silovou disciplínu a tedy jeho 

determinaci budoucích výkonů na základě svalového složení. 

 

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

jsou:  

Tělesná výška: 185 – 190 cm 

Tělesná váha: 82 – 90 kg 

Rozpětí paží: 190 – 200 cm 

Současná světová desetibojařská špička tomuto modelu vesměs odpovídá. 

 

 

Kondiční faktory 

 
 
  Aerobní Obecná Speciální Výbušná Obratnost Pohybli- Běžecká Rychlostní Silová  
  vytrvalost síla síla síla   vost rychlost vytrvalost vytrvalost
100 m 2 6 8 8 5 7 10 6 0 
Dálka 0 4 7 9 8 9 9 0 0 
Koule  0 10 6 10 9 6 3 0 0 
Výška 0 4 8 8 8 8 8 0 0 
400 m 5 4 8 4 4 5 9 8 7 
110 m př. 0 6 9 7 10 10 10 6 0 
Disk 0 10 6 8 10 8 3 0 0 
Tyč 0 5 10 7 10 7 8 0 0 
Oštěp 0 6 9 9 10 9 4 0 0 
1500 m 10 0 4 0 0 0 3 0 4 
Celkem 17 55 75 70 74 69 67 20 11 

Tabulka 1 Pohybové předpoklady pro jednotlivé 
disciplíny

Zdroj: (Lease, 1990)  
 
Tabulka byla převzata z odborné literatury (LEASE, 1990) a je doplněna o názory 

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

předpokladů je patrné, že mezi disciplínami jsou značné rozdíly.  
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Vytrvalostní schopnost: Z tabulky můžeme zjistit, že aerobní vytrvalost je jednou z 

nejméně podstatných částí výkonu. Příslušné tvrzení však není zcela pravdivé, jelikož 

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

stavu. Několikanásobné rozcvičování i opakující se pokusy v jednotlivých disciplínách, 

kladou nemalou náročnost na takzvanou „speciální vícebojařskou vytrvalost“. 

 

Silová schopnost: V tréninku desetiboje se zejména zaměřujeme na stimulaci výbušné 

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

zátěži, i tréninku speciální síly, a tím i předejít svalovým disbalancím  v důsledku 

jednostranného přetěžování. 

 

Rychlostní schopnost: Tato pohybová schopnost je nejvíce geneticky podmíněná a 

tudíž nejhůře trénovatelná. Je patrné, že běžecká rychlost nám ovlivňuje výkon v 6 

(nejvíce) disciplínách. O úrovni sprinterského výkonu rozhoduje startovní reakce a 

akcelerace, maximální běžecká rychlost a rychlostní vytrvalost. Jednotlivé složky jsou 

relativně nezávislé, což znamená nutnost rozvoje všech částí jednotlivě. Výhodou je, že 

se vzájemně nenarušují. 

 

Pohyblivost, obratnost a koordinace: Podmiňují dokonalé technické zvládnutí 

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

kloubech, které se podílejí na provedení odrazu, hodu, respektive vrhu (kyčelních, 

kolenních, hlezenních, ramenních, loketních a zápěstních), ale na přiměřené úrovni 

musí být i pohyblivost v ostatních kloubech. Pružnost svalů, šlach a vazů (tj. dílčí 

předpoklad pohyblivosti) musí být na co nejlepší úrovni, vzhledem k charakteru 

pohybů, uplatňovaných při víceboji. Obratnost se projevuje především při nácviku 

jednotlivých fází skoku či vrhů. Nízká úroveň této schopnosti se může stát limitujícím 

faktorem při zdokonalování techniky. Koordinace pohybů je velice důležitá pro 

provedení správného rytmu, spojování pohybů, orientaci v prostoru, schopnost 

rozlišovat a měnit pohyby v čase, prostoru a dynamice. 

 

Technické faktory: 

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

sportovní aktivitě není k výkonu zapotřebí takového množství rozdílných  variant 

technik. Sportovní dovednosti jsou dominantním výsledkem motorického učení. 
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Dokladem je, že vrcholných výsledků vícebojaři dosahují po 8 – 12 letech soustavné 

přípravy. Proto je pochopitelný požadavek tréninku techniky od útlého věku, zejména 

překážky, skoky a oštěp. Jakou část výkonu představují technické faktory je velice 

diskutabilní. Pro správné provedení techniky je podstatná dobrá kondiční připravenost, 

která nám napomáhá i k většímu počtu opakování při nácviku. Tyto oblasti si velice 

napomáhají a podmiňují se.  

     Dokonalé zvládnutí všech technických disciplín desetiboje je velice náročné. 

Jednou z největších překážek je nižší úroveň pohybových schopností oproti atletům 

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

vrhačských disciplínách a pohyblivosti v překážkovém běhu. Desetibojař má také 

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

obecná cvičení, která jsou sice přínosná pro několik disciplín současně, avšak je nutné 

se zaměřit i na cvičení speciální která jsou rozdílná pro jednotlivé disciplíny. Z tohoto 

důvodu si často desetibojaři prodlužují v ročním tréninkovém cyklu etapu speciální 

přípravy. Dobré zvládnutí techniky umožňuje desetibojaři podat maximální výkon 

v omezeném počtu pokusů (dálka, koule, oštěp, disk) i menší počet absolvovaných 

pokusů ve skoku vysokém a o tyči je výhodou. To vše klade vysoké nároky na stabilitu 

techniky a koncentraci. Taktéž je třeba neustále odolávat rostoucí únavě. Velmi náročný 

je také přechod mezi mnohdy velice rozdílnými disciplínami.  

   Všechny tyto aspekty je třeba vzít v úvahu při tvorbě obecných zásad 

technické přípravy. 

Hlavní zásady pro technickou přípravu vícebojařů dle Koukala (1985): 

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

- Osvojování a zdokonalování techniky rozdělit do jednotlivých let přípravy podle 

obtížnosti disciplín. 

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

pro všechny vrhačské, skokanské, skokanské disciplíny popř. pro sprint. 

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

jsou zároveň účinnými pro rozvoj pohybových schopností).     

 

Taktické faktory 

Taktika nepředstavuje v desetiboji stěžejní roli jako například ve sportovních 

hrách, avšak i zde může průběh závodu velice ovlivnit. Projevuje se zejména ve volbě 
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správné obuvi, tvrdosti skokanských tyčí, vzdálenosti stojanů, volbě základních výšek u 

skoků či rozvržení tempa v běhu na 1500 m. Specifikem vícebojů je přepočet výkonů na 

body, které jsou posléze sečteny. Osobní bodový stav i stav soupeřů je výhodné znát 

zejména před závěrečným během, který poslední promlouvá do konečného pořadí. 

 

Psychické faktory  

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

temperamentu, nejúspěšnější  bývají však ti, kteří dokážou být vyrovnaní a spolehliví 

v přípravě a posléze dostatečně agresivní a sebejistí v závodě.  

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

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

každou disciplínu i pokus. Nepříznivě mohou závodníka ovlivnit nepodařené výkony 

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

Nepříjemným faktorem, kterému je třeba odolat, je i vědomí možnosti absolvování jen 

několika závodů v roce.  

 

 

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

také nesporný vliv na konečný sportovní výkon. 

 

Zdravotní předpoklady 

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

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

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

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

apod.).   

 

Sociální předpoklady 

Vzhledem k velkému časové zatížení v etapě vrcholného tréninku jsou sociální 

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

zaměstnavatele a dobrých vztahů v soukromí se není možné propracovat ke špičkovým 
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výkonům. Během vrcholné sportovní kariéry musí být plnění tréninkových úkolů 

prvořadé.   

 

 

Struktura výkonů ve vrhačských disciplínách 

Již mnoho autorů ve svých pracích potvrdilo shodnost hlavních determinantů 

výkonu ve vrzích a hodech. Tedy identifikovali podobnost struktury sportovního 

výkonu vrhačských disciplín. Schéma vychází z obecných pravidel sportovního výkonu. 

 

Obrázek 1 Struktura sportovního výkonu (podle Choutky, 1984) 

 
 

Tréninkové a závodní podmínky jsou vnější faktory, které nemůže člověk svým 

úsilím ovlivnit. Mohou významně promluvit do výkonu jak pozitivním tak negativním 

směrem. Mnohdy je třeba přizpůsobit i sportovní techniku daným podmínkám, což 

klade nemalý požadavek na závodníkovu tvůrčí schopnost při řešení pohybového úkolu. 

K vnějším závodním podmínkám patří zejména klimatické podmínky, délka trvání 

soutěže i faktory ovlivňují psychiku sportovce: diváci, potřeba dosažení hodnotného 

výkonu atd. Tréninkové podmínky jsou značně determinovány finančním zajištěním 

sportovce a zahrnují širokou oblast od kvalitního náčiní po zahraniční výcvikové tábory 

a biochemickou asistenci.   

Vnitřní faktory jsou nejpodstatnější částí výkonu a jsou determinovány sportující 

osobou. Jsou tvořeny pěti oblastmi. 
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Oblast kondičních faktorů 

Jedná se, stejně jako v mnoha jiných sportech, o stěžejní oblast.  Vzhledem 

k hmotnosti náčiní a silovému působení paže vrhače po relativně krátké dráze, dominuje 

silová schopnost, zejména výbušnost. Šimon (2004, 2003, 1997) rozděluje silové 

schopnosti na rychlostně silové a maximální. Rozvoj  maximálních silových schopností 

přitom podmiňuje celkovou úroveň silových schopností. Další kondiční faktory 

vyjádřené rychlostními, vytrvalostními a všeobecně silovými schopnostmi mají rovněž 

důležitý podíl na sportovním výkonu (Šimon, 1997).  

Oblast faktorů techniky 

Obsahuje prvky modelové techniky, kterou se zaobírá část 2.4  diplomové práce. 

S ohledem na individuální zvláštnosti může být tentýž pohybový úkol řešen různě, což 

dává technice osobitý ráz, který se označuje jako styl (Dovalil, 2008). 

Oblast somatických faktorů 

Tento bod zahrnuje charakteristiky tělesné stavby jako tělesná hmotnost, výška, 

šířka ramen, rozpětí paží apod. Právě tyto komponenty jsou u vrhačů (zejména vrhu 

koulí a hodu diskem) dosti odlišné od ideálu desetibojaře. Asi si lze jen těžko představit, 

že sportovec s hmotností 110 – 130 kg, výškou 190 – 200 cm, a rozpětím paží okolo 

220cm (Ihring, 1987), což jsou vhodné parametry pro skupinu vrhů a hodů vyjma 

oštěpu, dokáže udržet krok s nejlepšími vícebojaři v běhu na 1500 a 400 m a ve 

skokanských disciplínách. Pro vrhy jsou tedy vhodné typy s nadprůměrnou tělesnou 

výškou, velkým rozpětím paží, širokými rameny a dobrou pohyblivostí v kloubech. 

V případě biologických parametrů, a to zejména procentuálního zastoupení 

svalových vláken, je situace o něco lepší, pokud však nedojde k jejich extrémní 

hypertrofii. Morfologickým základem pro explozivní pohyby vrhače jsou rychlá svalová 

vlákna. Typ vláken FG (II. B) jsou rychlá, glykolytická vlákna, která umožňují 

maximální rychlý stah a maximální projev síly. U silově trénovaných vrhačů mají 

vlákna tohoto typu také větší rezervy ATP a CP. Jejich odolnost proti únavě je však 

nízká (Šimon, 1997). 

Oblast osobnostních faktorů 

Vzhledem k velmi krátkému časovému intervalu provádění sportovní činnosti, 

představuje stěžejní schopnost jedince mobilizovat všechny funkce organismu 

bezprostředně před i během výkonu, a maximálně se tak na pokus soustředit.  
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Pohybový úkol vyžaduje od vrhače vysokou úroveň rozvoje schopnosti 

koncentrace, rozvoje senzomotorických schopností  a prostorovou orientaci. Kontrola 

nad tělem a náčiním je důležitá. Osvojování a upevňování techniky hodu jsou spojeny 

z velkými nároky na učení (Šimon, 2004). Pro oblast systematické přípravy platí 

obdobné požadavky jako v jiných atletických disciplínách, které kladou důraz na 

potřebu učit se a analyzovat pohyb. 

Oblast faktorů taktiky 

Do této oblasti patří zejména přizpůsobení se vnějším podmínkám a průběhu 

soutěže. Například správná volba náčiní a techniky vzhledem k povětrnostním 

podmínkám, vhodná obuv pro různé povrchy kruhů, atd.  

  

2.2 Specifika vrhačských disciplín jako součásti desetiboje 
 

Jak už bylo prezentováno ve struktuře sportovního výkonu, desetiboj je nutné 

chápat jako jednu komplexní disciplínu. Ve své podstatě je však složen z několika 

dílčích částí, které svým charakterem kladou totožné požadavky na danou disciplínu 

jako u specialistů, a to zejména technických prvcích. Avšak oproti „specialistům“  musí 

desetibojař počítat s několika specifickými atributy: 

 

1. Omezený počet pokusů i startů  

Kariéra desetibojaře je charakteristická jen velmi nízkým počtem startů. 

Průměrně každý vícebojař absolvuje během roku okolo 4 závodů. Tento fakt, klade 

veliké nároky na schopnost podat výkon v pravý čas, v jedné soutěži, a je často 

důvodem, proč mnoho výborných závodníků s ohromujícími osobními rekordy 

v jednotlivých disciplínách nikdy nedosáhlo v součtu aspirovaného výkonu. Jen 

vícebojaři schopni podat maximální výkon ve všech disciplínách, mají šanci na úspěch 

v soutěži či překonání osobního, ba dokonce světového rekordu. Schopnost podat 

maximální výkon v pravý čas a dospět tak k velkým bodovým součtům v historii 

prokázali zejména čeští atleti. Výborným ukazatelem je porovnání součtu osobních 

rekordů v individuálních disciplínách s dosaženým výkonem v desetiboji. V Součtu 

osobních rekordů jednotlivých disciplín vévodí O´Brien 9572 bodů, avšak jeho 

dosažený výkon je jen 8891, což je rozdíl 681 bodů. U Kanaďana Smithe tento rozdíl 
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dělá dokonce 736 bodů. Na opačné straně jsou Roman Šebrle a Tomáš Dvořák, kteří 

shodně předvedli jen o 302 bodů horší výsledek.  

          Ve vrzích vytváří velký psychický tlak skutečnost, že závodníci mají 

pouze tři pokusy, a proto se musí snažit dosáhnout hned  prvním pokusem v sérii 

platného a adekvátního výkonu. Atlet by měl první pokus provádět na jistotu velkou 

mírou sebekontroly a s rozmyslem. V případě úspěchu se závodník snaží v dalších 

pokusech dosáhnout maximálního výkonu i s tím rizikem, že mu bude zapsán nezdařený 

pokus. Stres ještě více narůstá s blížícím se koncem soutěže, a proto je velká náročnost 

připisována hlavně hodu diskem. Podle Lease (1990) i Ihringa (1979) se jedná o 

nejkritičtější disciplínu a první pokus je doslova rozhodujícím bodem v celé soutěži. 

Náročnost tkví převážně v potřebě přeorientovat se z přímého překážkářského běhu na 

rotační pohyb. Dále upozorňuje na přesnou míru agresivity, kdy přípravy a otočky 

v diskařské kleci i samotné odhození vyžadují uvolněný, kontrolovaný a plynule 

zrychlující se pohyb, což je od běhu na 110 m př. velice odlišné. Ihring (1979) připisuje 

nízkou výkonnost v hodu diskem zejména nedostačující trénovanosti vestibulárního 

aparátu u desetibojařů, tedy schopnosti prostorové orientace obzvláště při rotačním 

pohybu.   

2. Bodovací tabulky 

Již od počátku desetiboje je za dosažený výkon každému vícebojaři přidělen 

určitý bodový zisk dle bodovacích tabulek. V průběhu let došlo ke čtyřem změnám, 

jelikož skoro pokaždé  zvýhodňovaly nějakou z disciplín a neodpovídaly aktuálnímu 

vývoji. Dosud platné tabulky byly vytvořeny pod vedením českého zástupce pana dr. 

Viktora Tikala v roce 1985. Jsou založené na složitých algoritmech a vycházejí jak 

z výkonů desetibojařů, tak se přihlíželo i ke specialistům. Vzhledem k celkem 

spravedlivému ohodnocení je třeba vyhledat všechny souvislosti a v tréninku zvolit zda 

je lepší (jednoduší, vhodnější) získat stejný počet bodů za zlepšení o 30 cm ve skoku o 

tyči nebo 2 m v kouli, či 11 cm ve skoku do výšky. Zde leží jeden z důvodů, proč se 

vrhačským disciplínám věnuje méně pozornosti. Dalším nesporným faktem je technická 

náročnost. Rogers (2000) však upozorňuje, že dnešní vícebojaři musí být výborní 

skokani, sprinteři i vrhači. Nesmí si dovolit jakoukoli slabinu, jelikož je tabulky ihned 

penalizují.  

    Zajímavé poznatky přináší práce Nováka (2006), která se zabývala bodovým 

hodnocením jednotlivých disciplín desetiboje. Určitý vývojový trend vykazuje 
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obodování za skupinu disciplín. Na počátku historie dosahovali vícebojaři největších 

zisků ve vrhačských disciplínách společně s běžeckými. Avšak ve vrzích se bodový 

progres velmi brzy zastavil a naopak se zvětšil význam skokanských disciplín. Bodové 

zisky výkonů do skupin vrhy, běhy, skoky nám dobře ukazuje graf 1. i 2. a tabulka 1. 

v příloze.  

 

Graf 1 Podíl skupin disciplín na celkovém výkonu na různých výkonnostních úrovní 

 
 

Graf 2 Průměrný podíl skupin disciplín na celkovém výkonu (různá výkonnost) 

 
Z porovnání je patrné, že vrhačské disciplíny dělají problémy zejména 

desetibojařům nižší výkonnostní úrovně. Podíl bodů získaných ze skupiny vrhů a hodů 

je vždy nejnižší. Vícebojaři vrcholné výkonnosti si však ztrátu z této skupiny již 

nemohou dovolit a rozdíly se snižují. Stojí za úvahu zda jejich lepší výsledky  jsou 

důsledkem zvýšeného podílu koncentrace na kouli, disk, oštěp nebo jen vyspělejší 

motoricko-funkční kapacitou. Nicméně se zdá, že bez výborných výkonů ve vrzích se 

již elitní desetibojař neobejde, a je tedy třeba zaměřit se více na tuto skupinu disciplín, 

převážně u mladých atletů aspirujících na skvělé výsledky. Z tohoto pohledu je 

zajímavá věta trenéra dvou nejlepších desetibojařů historie Váni (2003): „Ačkoliv je 
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oštěp naše parádní disciplína, počty tréninků jsou minimální. Je třeba tedy počítat 

s určitým nadáním, citem pro danou disciplínu a upravit tréninkový režim podle 

potřeby“.   

3. Délka soutěže a množství rozcvičovacích pokusů 

Velkou překážkou v dosažení maximálních výkonů je fyzická náročnost spojená 

s dlouhým časovým úsekem, kdy musí být sportovec aktivován na maximální úroveň. 

Zejména na vrcholných akcích trvá závodní den i 12 hodin, kdy po skončení soutěže a 

nezbytných procedurách (večeře, odjezd na hotel, regenerace) zbývá jen velice omezený 

prostor na spánek (v extrémních případech 5-6 hod.). 

Pozorováním vícebojařů bylo zjištěno, že průměrný desetibojař naběhá za závod 

6500 m, provede 33 zkušebních pokusů, 115 přípravných cvičení a 45 imitačních 

cvičení. Nezanedbatelné jsou i počty přezouvání obuvi 27x či převlékání oblečení 53x . 

To vše dělá s desetiboje velmi náročnou disciplínu. (Ihring, 1979) 

Nutností je provádění přípravných rozcvičovacích procedur, které jsou 

specifické pro každou disciplínu. Vždy je třeba dbát na maximální efektivitu, aby 

nebylo plýtváno silami.  

 

Lease (1990) ve své publikaci doporučuje provádět přípravné pokusy specifické 

pro danou disciplínu do té doby, něž je nějaký proveden ke spokojenosti.  

4. Strategie tréninku a časový diskomfort 

Snad každý trenér vícebojů řeší neustálý problém: čas. Doba, kterou může 

závodník strávit tréninkem je velice omezená a technická a kondiční příprava nesmírně 

obsáhlá. Je tedy na trenérovi, zvolit nějaký optimální model a zhodnotit, kterým 

cvičením věnovat více pozornosti a jaké naopak omezit. Taktéž je třeba udržet 

maximální efektivitu, snažit se každý pokus provést dokonale a žádný takzvaně 

„nezabalit“. Účinnost tréninku zvyšuje i využití podobností mezi disciplínami. 

Negativní vliv může působit zimní absence hodu diskem a oštěpem, kdy se specializace 

tréninku ubírá jiným směrem.  

Rozvíjet účelně veškeré disciplíny desetiboje je až nereálné, proto je snaha se 

v určitých etapách sportovní kariéry (přípravy) i ročním tréninkovém cyklu zaměřit na 

dílčí cíle. Do tréninkové strategie dále zasahují bodovací tabulky a individuální 

předpoklady sportovce. Hody je vhodné zařazovat od nejútlejšího věku, vzhledem 
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náročné pohybové struktuře i jak uvádí Vindušková (2003) díky nízké hmotnosti náčiní 

v žákovských kategoriích, která je vhodná pro zvládnutí struktury pohybu.   

Tidov (1996) upozorňuje, že je třeba přihlédnout k současnému charakteru 

desetiboje již při výběru talentu. Z výzkumů je totiž patrná dominance sprinterských 

typů. Vícebojaři se přibližují výkonům specialistů sprinterů a hlavně překážkářů a to  

z 93%, ale ve srovnání s vrhači zaostávají ze 75%. 

5. Nižší úroveň pohybových schopností a somatických předpokladů  

Rozbor struktury sportovního výkonu i somatické předpoklady vhodné pro vrhy a hody 

jasně poukazuje na nemožnost dosažení obdobné výkonnosti zejména v kouli a disku 

jako u specialistů. Příčiny byly již dostatečně probrány v předchozí teoretické části. Bod 

je uveden jen pro úplnou představu kontinuity. 
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2.3 Rozdílnost působení proměnných na atleta při závodě a na tréninku 

Rozdílnost působení proměnných na atleta v závodě a na tréninku, při stejné výkonnosti 

vrhače, a vliv těchto proměnných na techniku provedení hodu (vrhu) a také jeho délku. 

 

Určitě každý atlet, v našem případě desetibojař-vrhač, který se naplno věnuje 

přípravě, v tréninku směřuje za určitým cílem, obětuje mnoho více či méně osobních 

věcí a zájmů, bude chtít v očekávaném závodě tyto oběti zúročit a ukázat nejen sobě, 

soupeřům, ale i ostatním vše, co umí a do výkonu dá maximum, co do něj může 

aktuálně vložit. Bohužel, ale ne každý dokáže na závodech uspět tak, jak by si sám 

představoval. Jedince lze z tohoto hlediska rozdělit na ty, co dokáží v závodě předvést  

vše co v nich momentálně je, a na druhou skupinu, která má sice stejně natrénováno, ale 

atlet nedokáže naplno prodat své schopnosti. V tomto bodě se budeme věnovat tomu, 

proč je výkon i technika provedení u vrhače ve stejném období (pouze maximálně 

několik dnů po sobě) rozdílná a jak se liší provedení vrhu (hodu) na závodech a 

v tréninku, jaké proměnné mohou do této problematiky zasahovat.  

Významnou roli zaujímají ve vrzích a hodech somatické faktory, které 

odpovídají specifickým požadavkům disciplíny (Šimon, 2004). Samozřejmě i ostatní 

oblasti mají velkou váhu. Všechny determinanty jsou v jednom období u jedince stálé, 

většinou jsou určitým způsobem měřitelné a dají se v průběhu tréninku testovat. Pouze 

pro jednu položku toto tvrzení není až tak jednoznačné. Je jí psychologická 

komponenta. Zdá se, že ačkoli je na tréninku věnováno dostatek času pilování i  

psychické připravenosti, stejně lze dopředu jen těžko přesně odhadnout aktuální 

rozpoložení jedince, a tím i jeho reakce na vnější okolí a způsob řešení situace v závodě.  

Velkou roli zde hraje teorie aktuálních psychických stavů. Dle Trčkové (2010a) je 

nejvíce připravený jedinec na závod ten, který má zrovna nejlépe vyladěný aktuální 

psychický stav, a dokáže tak prodat svoji trénovanost, prosadit se a odolat dalším 

okolním překážkám souvisejícím s prostředím soutěže.  

Nic však není tak jednoduché, jak se zdá. Aspekty působící na atleta v závodě a 

v tréninku se dají rozdělit na vnitřní a vnější, nebo-li  endogenní a exogenní. Vnitřní 

vycházejí z člověka, z jeho stavby psychické a fyziologické, jejich hlavní jádro 

determinuje jedince v závodě i v tréninku stejně. Vnějšími vlivy se myslí působení 

okolností, které mohou být variabilní, jednou jsou stejné a jindy se zase liší buď svým 
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druhem nebo intenzitou. Obecně exogenní komponenty často intenzivně působí na 

vnitřní (=psychické) prostředí jedince a poté záleží na endogenních komponentách, 

jakým způsobem se závodník se všemi tlaky vyrovná a jak se vše promítne do výkonu. 

 

Vnější proměnné ovlivňující výkon (v závodě): 

 

a. Tlaky na výkon a očekávání výsledku od trenérů nebo ostatních lidí – záleží na 

úrovni závodníka, u řadového sportovce to mohou být tlaky třeba z oddílu na 

rozdíl od reprezentanta, který se musí vyrovnávat s očekáváním celého národa i 

světa. Velmi důležitá je i váha jaká se přikládá konkrétním závodům. 

b. Tlaky na výkon a očekávání výsledku sám od sebe – každý závodící atlet by měl 

alespoň přibližně vědět, jak je připraven, aby byl schopen klást si přiměřené 

požadavky a odhadnout svoji aktuální formu. Dávat si přiměřené cíle. 

c. Tlaky vycházející ze sportovních pravidel atletiky. Například ve víceboji má 

vrhač pouze tři pokusy, kterými musí předvést, co v něm je, nemůže si tedy 

dovolit žádné větší pochybení má jen minimální šanci na opravu. 

d. Počasí – ačkoli je většinou počasí pro všechny závodníky v jeden čas stejné, 

každý se s ním vypořádává různě, jeden závodník dokáže nepřízně využít jiný 

ne. 

 

Vnější proměnné ovlivňující výkon (v tréninku):  

 

a. Trenérův nátlak a opravování chyb – trenér si v tréninku může dovolit větší 

nátlak na závodníka, povzbuzování a důrazné opravování chyb. Roli zde hraje 

osobnost vrhače a vyrovnávání se s případnou kritikou a vnímáním vlastního 

těla, jeho nedostatků a přesnost pohybů. Velká výhoda oproti závodům je přímý 

kontakt trenéra se svěřencem, oprava chyb po každém odvrhu (odhodu), rozbor 

aktuálního pokusu nebo skupiny pokusů, slovní instrukce vedení pohybu.  

b. Tlaky atleta na svůj vlastní výkon – i jedinec na tréninku sám od sebe něco 

očekává, snaží se splnit trenérovi pokyny, a podle toho, jak se mu to daří, 

získává potřebnou sebedůvěru a má dostatečnou motivaci, k dalšímu plnění 

tréninkových úkolů. Někdy se však stává, že ačkoli se trenér sebevíc snaží 

jedince vyburcovat k požadovaným výkonům, přesto se vrhač nedokáže 
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zmobilizovat všechny síly, nemá dostatečnou vůli, chybí mu ona výše zmíněná 

motivace. Příčin může být několik od fyzické nebo psychické unavenosti a s tím 

související malá vzrušivost, nízká motivace, atd. 

c. Neomezené množství pokusů – je v podstatě výhodou, jedinec může pilovat 

techniku tak dlouho, dokud mu stačí fyzická připravenost, může 

několikanásobně opravovat  pokusy až do požadovaného provedení a 

připravovat se tak svědomitě na blížící se závody. Důležité je ale dávat pozor, 

aby určitá jednotvárnost tréninku zbytečně atleta neunavila a neotrávila.    

 

U všech těchto bodů záleží na osobnosti vrhače, na jeho vnitřní psychické 

stavbě, jak se vyrovná s těmito tlaky. Podrobnější vysvětlení se pokusíme rozebrat níže 

ve vnitřních proměnných. 

 

Vnitřní proměnné ovlivňující výkon tvoří: 

 

a. fyziologické komponenty, kam lze zařadit únavu organismu a fyziologickou 

podstatu výkonu. (např. energetické krytí, množství živin ve svalech, 

připravenost oběhové soustavy, atd.) 

 Fyzická únava se nejprve projevuje v CNS, klesá tak vzrušivost organismu, 

proprioreceptivní přenos ze svalů do mozku a svalové řízení se zpomaluje, 

otupuje se emocionální prožívání, může klesat touha po vytyčeném cíli, 

sportovec špatně mobilizuje své síly, nemá pevnou vůli, snižuje se motivace. 

Lze říci, že fyzická únava se podepisuje i na psychickém aktuálním stavu 

sportovce.   

b. psychologické komponenty jsou prvky vycházející především z osobnostního 

vybavení sportovce a myslí se jimi struktura osobnosti, postavení či konstrukce 

jednotlivých prvků. Základ tvoří nejvíce dědičně podmíněný temperament, tzn. 

reakce organismu, odezva na podněty a emoce. Nad ním se nachází dispozice a 

schopnosti, které jsou dány geneticky, ale dají se z velké části rozvíjet tréninkem 

– sem se řadí senzorické, senzomotorické, estetické a intelektuální schopnosti a 

dovednosti. Následuje charakter, tedy vztahy jedince k sobě, k okolí, k ostatním 

lidem, ke sportu, souvisí s hodnotovou orientací a tvoří ho morálně volní 

vlastnosti. Vrchol je ukončen sociálními rolemi, v našem případě rolí sportovce, 
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vícebojaře v další dobu rolí vrhače, atd. Osu celé struktury tvoří zaměřenost 

osobnosti jedince, která zaručuje určitou perspektivní tendenci. (Vindušková, 

2003). Opačnou kapitolou struktury osobnosti je její dynamika v popředí s 

motivací. 

Vzájemné působení a ovlivňování se psychologických komponent dohromady 

vytváří před závodem již výše zmíněné aktuální psychické stavy (dále jen APS). Myslí 

se jimi hlavně psychické rozpoložení, odolnost vůči tlakům a stresu, vyrovnávání se 

s nepříznivými vlivy, apod. Důležitou složkou APS je výška sebevědomí, která 

ovlivňuje jednak emoce, tzn. prožívání, tak také chování a vědomí. Výkon se zvyšuje se 

stoupajícím sebevědomím až do určitého bodu, poté výrazně klesá. Pro všechny 

sportovce je obecně nejlepší optimální míra sebevědomí, kdy je jedinec přesvědčený, že 

se v závodě dokáže prosadit, věří, že na určitý výkon má a posiluje tak zdravou 

sebedůvěru. 

Trčková (2010b) vidí další z komplikací dobrého výkonu v emocích, převážně 

v nezvládnuté úzkosti těsně před závodem. Hlavní roli zde hraje nejistota závodníka, 

který by rád uspěl a zároveň zažívá strach z prohry. Úzkost stoupá s důležitostí závodu, 

s počtem soupeřů nebo s jejich kvalitou, případně může vysokou úzkost způsobit i 

průběh závodu. Vrhači se nepovede jeden či dva pokusy ze 3, a může tedy až posledním 

vrhem (hodem) zachraňovat celou vícebojařskou soutěž. Nátlak na psychiku je zde 

velmi značný a podat kvalitní výkon dokáže často jen zkušený závodník se silnou 

osobností a vyrovnanými psychickými vlastnostmi. 

Výrazným a neopomenutelným činitelem udávající kvalitu  výkonu je 

motivace atleta–vrhače, tedy soubor navzájem doplňujících se nebo dokonce 

vylučujících se motivů. (Slepička, 2009). Pro představivost toho, jak motivace ve sportu 

funguje nám může posloužit definice J. Reykowského (in Nakonečný, 2004, s.455). 

„Motivace je proces psychické regulace, na němž závisí směr lidské činnosti, jakož i 

množství energie, kterou je člověk ochoten obětovat na realizaci daného směru. 

Motivace je vnitřní proces podmiňující úsilí dospět k určitému cíli.“ Z tohoto vysvětlení 

vyplývá, že motivace je určité vnitřní pnutí, které vede k tomu, aby byl vrhač schopen 

v jednom momentě zmobilizovat všechny možné síly a vložit je do jednoho či více 

pokusů. Ve vrcholovém sportu se nejedná pouze o uspokojení potřeby z pohybu, ale 

přiřazují se i sekundární motivy např. vítězství, uznání, sláva, prestiže, pocty, financí, 

reprezentace a vzájemně tak vytváří tzv. motivační strukturu atleta. 
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Délka a provedení vrhu jsou dány součtem schopností a dovedností atleta a 

intenzitou jeho  motivace. Schopnosti jsou velmi dobrým předpokladem podat kvalitní 

výkon, avšak chybí-li určitý stupeň motivace, ať vnější či vnitřní nebo dokonce obojí, 

nemůže být výkon nikdy stoprocentní. Délka vrhu, ale i jeho technické provedení 

nejsou na takové úrovni, která odpovídá vrhačovým schopnostem. V podstatě zde platí 

stejný model jako u sebevědomí, kdy si intenzitu motivace lze představit jako 

obrácenou U křivku, na ose x je míra motivace, na ose y výkon. Platí zde ta samá 

zákonitost: výkon se zvyšuje postupně s rostoucí motivací, ale jen do určitého bodu, za 

kterým klesá. V určitém místě dochází k přemotivování závodníka, který již 

neukoriguje své chování, není schopen soustředit svojí pozornost na soutěž nebo 

jednotlivé pokusy, provedení vrhu (hodu) je špatné. 

Problém, ale může být i opačný a to, že závodník je sice dobře namotivovaný 

v soutěži, ale výkony v tréninku, ačkoli by potřebovaly mít stejnou kvalitu jako 

v závodě, vůbec neodpovídají, právě v důsledku snížené motivace. Vše záleží v těchto 

případech pouze na trenérovi, do jaké míry a jakými prostředky dokáže svého svěřence 

nabudit. 

 
 

2.4 Sportovní technika 

2.4.1 Obecná charakteristika 
 
 

Sportovní výkon je dán souhrnem několika složek, přičemž jejich podíl na 

konečném výkonu je dán charakterem disciplíny. 

Sportovní technika, konkrétně technika atletických disciplín má své kořeny už 

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

pokrok ve všech oblastech svého působení, tak se i vyvíjely dokonalejší modely 

techniky. Tím se posouvala výkonnost sportovců. Dnes se zdá vývoj techniky 

atletických disciplín ukončen a domníváme se, že žádné radikální změny ve struktuře 

pohybu se neuskuteční, pokud nedojde ke změnám v pravidlech. 
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Dle Choutky (2001) je technika způsob řešení pohybového úkolu v souladu 

s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými možnostmi 

sportovce. 

 

Technika si klade za cíl zdokonalování sportovních dovedností, jimiž sportovec 

projevuje svůj výkonnostní potenciál. Za její obecný základ lze považovat motorické 

učení. Technika je důležitá nejen jako zlepšující faktor výkonu, ale i ze zdravotních 

důvodů. Úroveň její vyspělosti je determinována obecnými pohybovými schopnostmi, 

kondiční připraveností a motorickou docilitou. 

2.4.2 Kritéria sportovní techniky 
Sportovní techniku je možné dělit na dvě složky, a to vnitřní a vnější. Vnější  

pozorujeme z okolí. Na proti tomu je projev vnitřní, na jehož základě je formován a 

uskutečňován právě projev vnější. 

 Kritéria sportovní techniky dle Dovalila (1982) jsou: 

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

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

výkonu. 

b) Ekonomie - Tedy hospodárné  provedení pohybu z hlediska energetického 

zabezpečení.  

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

nepříznivých vlivů. 

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

podmínkám. 

 

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

realizaci sportovního výkonu.  

 

2.4.3 Hodnocení techniky a provedení 
Během sportovní praxe je velice důležité porovnávat a hodnotit stupeň dosažené 

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

svěřence.  S postupem moderních technologií se čím dál více uplatňují exaktní způsoby 

analýzy pohybu, jako je fotografie, videozáznam, dynamografie, elektromyografie atd. 
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Hodnocení techniky musí spolu s problematikou daného sportu vycházet ze znalostí 

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

jeho časových, prostorových a dynamických složek. Z tohoto pohledu rozlišujeme často 

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

Časoprostorová analýza se zajímá o průběh pohybu (vyjádření jeho fázové 

struktury), tedy pohybující se tělesa či soustavy těles v prostoru a čase. V praxi se řeší 

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

nebo pomocí výpočtů  rychlosti, dráhy atd. 

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

projevující se střídáním svalové kontrakce a relaxace. Průběh tohoto úsilí je také 

označován jako rytmus, který je charakteristický z hlediska disciplíny i individuality 

sportovce. Skládá se ze složky časové a kvalitativní. 

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

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

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

který může mít značný vliv na hodnocení (Choutka, Dovalil 1984 i 1991).  

 

2.5 Základ techniky a biomechaniky vrhů a hodů   
 

2.5.1 Biomechanika vrhů a hodů 
Biomechanika se zabývá rozborem lidského pohybu a dovoluje nám 

racionalizovat technické provedení. V druhé polovině 20. století proběhlo mnoho studií 

věnující se biomechanickým vlastnostem vrhů, které popsaly nejdůležitější aspekty.  

Hodnotu sportovního výkonu určuje délka doletu sportovního náčiní. Jedná se o 

disciplíny, kdy vlastním postupem udáváme energii systému vrhač - náčiní. Rychlost 

jakou se pohybuje náčiní je dána svalovým působením a mírou jejího využití. 

 

Konečný výsledek je dle Kerssenbrocka (1976) závislý na těchto činitelích: 

 

Rychlost vypuštění (v0) – rychlost náčiní v okamžiku, kdy opouští ruku vrhače. 

Rychlost závisí zejména na velikosti síly a délce dráhy působení. Nejvíce ovlivňuje 
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délku doletu. Délka doletu je přímo úměrná druhé mocnině počáteční rychlosti, proto je 

nezbytné soustředit se na maximální rychlost při vypuštění a ne v průběhu hodu. Délka 

dráhy působení na náčiní je omezena prostorem kruhu a silovým působením limitující 

sportovce (silové, koordinační). V případě vrhu koulí je možné prodloužit dráhu 

působení pouze vykloněním trupu za okraj zadní části kruhu, jelikož se jedná o pohyb 

přímočarý. Při hodu diskem je situace o poznání složitější. V tomto případě jde o 

rotační pohyb, rychlost je dána opět silou a dráhou působení, ale ta je závislá na počtu 

otáček a poloměru otáčení. Cílem je dosáhnou maximální možné obvodové rychlosti. 

Toho lze docílit zvyšováním úhlové rychlosti nebo pro sportovce výhodněji 

zvětšováním poloměru otáčení. To je však možné jen při kontaktu s podložkou, jelikož 

v bezoporovém postavení jde o setrvačný pohyb. Rychlost vypuštění při nejlepších 

výkonech dosahuje až 25 m/s. 

Úhel vypuštění (α0) – úhel, který svírá tečna k parabole letu s horizontálou 

v místě vypuštění. S ohledem na různost tvaru, váhy a rozměru náčiní se optimální úhel 

mění. Z teoretické hlediska by byl optimální úhel vypuštění 45°, ale místo dopadu nikdy 

není ve stejné rovině s výškou vypuštění, a proto úhel nabývá menších hodnot. Na 

vhodnosti úhlu se ještě podílí počáteční rychlost náčiní. Další příčinou je tvar náčiní a 

odpor prostředí. V případě vrhu koulí je důsledek zanedbatelný. Naopak disk díky 

plachtícímu efektu vykazuje velké odchylky v doletu. Aby se disk udržel ve vzduchu ve 

správné poloze je třeba mu udělit rotaci. Disk se poté na straně zhuštěného vzduchu 

pohybuje rychleji (vzniká přetlak) a na opačné podtlak (Novák, 1970). Tím je 

způsobeno uhýbání náčiní ve směru podtlaku. V případě vanoucího větru z pravé strany 

je poté dráha letu díky těmto zákonitostem prodloužena. Případě disku je třeba uvažovat 

ještě o tzv. úhlu položení, který nabývá kladných i záporných hodnot od směru hodu ve 

vertikále. Při správné položení disku má hodnotu 16°. 

V případě úhlu vypuštění disku se udávají optimální hodnoty 36-39°, při vrhu 

koulí pak okolo 41°. Langer (2008) upozorňuje, že úhel vypuštění u disku může mít 

extrémní rozptyl v závislosti na povětrnostních podmínkách od 26° do 42°.   

Výška vypuštění (h0) – svislá vzdálenost místa vypuštění od úrovně terénu. 

Z hlediska praxe má význam jen u vrhu koulí. V hodu diskem a oštěpem je vzhledem 

k délce hodů zanedbatelná. Podle pravidel se měří pokus od vnitřní hrany břevna, takže 

je možné využít přesahu trčící paže za tuto hranici (cca 20- 30cm).  
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Odpor prostředí (K) – může působit příznivě i nepříznivě, záleží na tzv. úhlu 

náběhu (sklon náčiní k terénu. 

Tíhové zrychlení (g) – konstantní, sportovec jej neovlivňuje  

Délka přesáhnutí – horizontální vzdálenost od hranice vržiště k svislému 

průmětu místa vypuštění (jen u vrhu koulí)     

 

 

                                                
 

Nesmíme také opomenout biologické závislosti. Podstatou je navození 

správného svalového přepětí, kdy je kinetická energie z úvodu pokusu je nahromaděna 

ve svalech jako energie potencionální, aby byla na závěr uvolněna jako energie 

kinetická. V důsledku lomu dráhy při přechodu do odvrhového postavení je však značná 

část energie nevyužita, proto musí koulaři dbát na to, aby převodový úhel byl co 

nejoptimálnější (Šimon, 2004). Kerssesenbrock (1976) považuje za vhodný úhel 140°, 

při kterém nedochází k využití kinetické energie „jen“ z 20%. 

K svalovému přepětí dochází nejčastěji předstihem osy pánevní vzhledem k ose 

ramenní a předstihem osy ramenní k náčiní. Toto protažení musí být do 20%, neboť by 

byla snížena explozivita svalu. 

Z nastíněných příčin vyplývá, že není možné při dobrém zvládnutí techniky 

dosahovat nejlepších výkonů při hodech z místa. Při vrhu koulí z místa dosahují vrhači 

zpravidla 90% hodnoty výkonu se sunem, při hodu diskem je to pak 85% (Kerssebrock, 

1976).  

Pro biomechanické vyjádření v naší práci budeme užívat fyzikální veličinu tlak. 

Obvykle je vyjadřována písmenkem p a představuje poměr velikosti síly působící kolmo 

na rovinnou plochu a obsahu této plochy (wikipedia). Je vyjádřena vzorcem: 

  

Je to tedy tlak, který vyvolá síla 1 newtonu (1N), kolmo na plochu o obsahu 1 

čtverečního metru. 
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2.5.2 Modelová technika vrhu koulí a její východiska 
Vrh koulí je jediný vrh v atletických disciplinách. Od hodů se liší tím, že 

vrhačova síla působí ve směru dráhy letu náčiní, a nikoliv kolmo jako při hodech. 

Technika vrhu koulí se zaměřuje na plynulé a maximálně zrychlené provedení. Dráha 

působení je omezena délkou kruhu. Nejlepší vrhači jsou schopni působit na kouli po 

dráze 3,5 m, při velmi krátkém působení síly 0,8 – 0,9s. Za tento krátký časový úsek 

získá koule rychlost až 14 m/s (Ihring,1987). Délka dráhy koule je závislá na tělesné 

výšce a proporcionalitě těla vrhače a umožňuje vypuštění náčiní výše a vpřed. 

Ještě významnější pro délku vrhu je váha vrhače, která není ovšem založena na 

tukové podložce, ale na aktivní tělesné hmotě. Platí zde vztah, že poměr délek vrhů je 

stejný jako poměr vah těla. Například koulaři těžcí 100 kg a 80 kg provedou vrh se 

stejně rychlým sunem a stejnou technikou. Oběma se též podaří předat kouli trčením 

paže pohybovou energii těla. Výsledek těžšího koulaře bude lepší o 1/5 výkonu 

dosaženou koulařem lehčím, a to je rozdíl velmi podstatný. To znamená, že výkon 12 m 

(80 kg vrhače) se rovná 15 m (100 kg vrhače). Příčinou je zpětné působení koule na 

koulaře (Vomáčka in Kněnický,1974). Jak uvádí Kuchen (1977) techniku racionálně 

mohou vykonávat i lehčí a slabší vrhači (desetibojaři), kteří dosahují dobrých výkonů.  

Vhodným příkladem je Tomáš Dvořák, jehož koulařské výkony patří mezi elitní v poli 

vícebojařů. Jeho maximem je 16,88 m při váze 88 kg, což dle přepočtu opravdu 

odpovídá špičkovým výkonům specialistů. 

Hlavní hnací silou při začátku sunu představuje svalová síla dolních končetin 

projevená při odrazu z pravé nohy a síla švihu nohy levé (koulař pravák). Při vlastním 

odvrhu náčiní se nevíce do pohybového řetězce zapojují natahovače dolních končetin, 

břišní svaly a rotátory trupu a veškeré svalstvo pletence ramenního včetně paže. Vrhač 

musí disponovat velkou svalovou silou, kterou musí v daných podmínkách co 

nejúčelněji vydat. Ve vrhu koulí se jeví toto vydávání síly jako schopnost akcelerace, 

kterou v praxi označujeme jako výbušnou sílu (Vomáčka In Kněnický, 1974).  

V průběhu pokusu je třeba usilovat o co nejplynulejší zrychlující pohyb koule po 

optimální trajektorii, kdy je snaha o co největší závěrečné zrychlení a zamezení 

jakémukoli poklesku rychlosti. Ke stagnaci nárůstu rychlosti často dochází ve dvou fází, 

kterým říkáme uzlové. Prvním je přechod do sunu. Druhý uzlový bod je moment 
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spojení vrhu se sunem. Jeho efektivitu provedení je možné posuzovat podle rozdílu 

mezi došlapem P a L. U světových koulařů se pohybuje od 0,06 s do 0,08 s. Dle Kuchen 

(1971) tato hodnota u špičkových koulařů dosahuje pouze 0,04 s. Těmto fázím je nutné 

při tréninku věnovat zvýšenou pozornost. 

 Délka dráhy tlaku na kouli se pohybuje při technice zádovým stylem okolo 1,5 

– 1,7 m, avšak při rotační technice  se tato dráha prodlužuje. Další přednostní této 

techniky je větší přepětí svalů v průběhu otočky. Šimon (2004) udává, že rychlost 

během otočky je až dvojnásobná.  Na základě těchto parametrů se rotační technika 

začíná mezi koulaři specialisty čím dál více prosazovat. Většina vícebojařů však zůstává 

u zádové techniky, a to z důvodu menší koordinační náročnosti a větší vyrovnanosti 

dosažených výkonů.   

 

Modelová technika v provedení sun 

Současné technika vrcholných koulařů se liší jen v některých detailech. 

Nejčastější rozdíl je v odrazu do sunu a šířce odhodového postavení. Odlišnosti jsou 

dány zejména potřebou využít individuální přednosti vrhače. Pro lepší přehlednost se 

technický popis rozděluje podle Vomáčky (1980) na několik fází: 

 

Držení koule a základní postavení 

V základním postavení stojí vrhač u zadního okraje kruhu. Pravá stojná noha 

směřuje proti směru vrhu a dotýká se špičkou vnitřního okraje kruhu, levá noha je 

zanožena a opírá se o špičku.  

Koulař drží kouli v dlani s vějířovitě roztaženými prsty blíže u sebe a palec 

s malíčkem jsou odtaženy více od sebe a podpírají kouli ze stran. V závislosti na 

velikosti ruky, délce a síle prstů je žádoucí posunout držení koule více na bříška prstů 

(Šimon, 2004). Koule je v základním postavení pevně zasazena na krku pod klíční kostí 

a zpevněna přitaženou bradou. Důležité je dbát na postavení pravého lokte, který musí 

být odtažen od trupu, což dává předpoklad pro správný směr tlaku do koule. 

V některých případech až kolmo. Při nedodržení této podmínky u začátečníků, často 

dochází k hození náčiní a s tím spojenými bolestmi v loketním kloubu. Levá ruka je 

nejčastěji uvolněná v předpažení vzhledem k trupu, případně ve vzpažení a napomáhá 

k udržení hrudníku v kolmé rovině ve směru vrhu.  
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Sun 

a) Fáze přípravná 

Valná většina koulařů specialistů zahajuje pokus náponem na špičku stojné nohy 

a vytažením ramen vpřed, což posune těžiště těla až za okraj kruhu, a tím prodlouží 

dráhu letu. Taktéž vytvoří vhodnější předpoklad pro plynulý pohyb v další fázi vrhu a 

nedochází k poklesu rychlosti. Ve startovním poli desetibojařů je však tato technická 

finesa méně častá a nárůst rychlosti je tedy zahájen ze statické polohy. Koleno levé 

nohy se kyvadlovitě dostává až na úroveň pravého kolene. Těžiště těla se pokrčováním 

pravé nohy nejen posouvá dolů, ale zároveň i dopředu ve směru ke středu kruhu. Levá 

paže se často pohybuje v opačném směru a napomáhá uzavřenému postavení (Šimon, 

2004). Koulař se dostává do nejnižší polohy, ze které začíná nápon. U mnoha vrhačů 

zde dochází k zastavení pohybu koule. 

 

Fáze náponu 

Aby koulař mohl na přípravnou fázi plynule navázat náponem odrazové nohy, 

kdy se chodidlo postupně odvíjí od špičky po patu, je vhodné vysunout pánev do směru 

hodu. Je to sice dosti obtížné a koordinačně náročné, ale koulař tím získá určitou 

výhodu a ušetří energii. Odrazová noha se nesmí napínat předčasně a s přílišným úsilím 

(bez zapojení lýtkového svalu), neboť to vede k vysokému zdvihu těžiště a k příliš 

brzkému zrychlení pohybu. Obdobnou chybou je napřímení trupu, které může způsobit 

vysoké zanožení nohy. Dolní končetina musí být vedena nízko nad zemí, aby 

napomáhala posunutí koulaře ve směru hodu (Vomáčka, 1980). Práce obou nohou musí 

zrychlit pohyb vrhače ve směru horizontálním. 

 

Fáze přemístění a došlapu nohou 

Hlavním cílem těchto fází je vytvořit dobré předpoklady pro vlastní odvrh. Po 

odraze z paty následuje rychlé podsunutí pravého bérce pod tělo (pod kouli) se 

současným vytočením chodidel. Pravé chodidlo dovnitř a levé zevnitř. Při plném 

došlapu je chodidlo pravé nohy téměř v kolmém postavení vůči směru hodu a chodidlo 

levé směřuje šikmo vpřed. Tento pohyb chodidel nohou je při sunu velice důležitý a má 

význam pro vytvoření přepětí svalů, zvláště šikmých břišních. Došlápnutí budoucí 

odrazové nohy se děje přes malíkovou hranu, levá se opře o vnitřní část chodidla u 
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břevna asi půl stopy vpravo od osy kruhu. Váha je na přední části chodidla (Vomáčka, 

1974). Důležitá je neustálá práce pravé paže, která udržuje co nejdéle ramena a trup 

v otočení vzad. Jak již bylo uvedeno, stěžejní částí je minimální doba rozdílu mezi 

došlapem pravé a levé nohy, což je vypovídající ukazatel správné techniky. Čím je tato 

doba kratší, tím má vrhač lepší průběh spojení sunu se zdvihovou prací dolních 

končetin. 

 

Vlastní vrh  

Konečnou fázi vrhu sice tvoří jeden pohybový celek, ale pro detailní rozbor je 

vhodné jej rozdělit na části nazývané rotace trupu a trčení paží. Dráha pohybu při 

vlastním vrhu měří 1,4 – 1,8 m a trvá okolo 0,2 s. Důležitý úhel vypuštění koule je 41° 

– 42° (Vomáčka, 1980). 

Fáze rotace trupu 

Po došlapu obou nohou na zem je koulař v postavení zády ve směru hodu, váha 

spočívá na pokrčené odrazové noze, bérec a stehno svírají úhel 110-120°. Šířka 

postavení je individuální a závisí na typu vrhače. Obecně lze říci, že výbušné typy mají 

užší postavení a silové širší. 

Fáze je zahájena odblokováním levého ramene následuje vytočení pravého 

kolena dopředu a dovnitř, stejně jako levá noha.  

Právě toto otevření kolena levé nohy do směru vrhu je impulzem pro vytočení 

pravého kolena, stehna a boku, a předchází mu propínání pravé nohy a přenášení váhy 

na levou. Točivým náponem pravé nohy se vytáčí pánev dopředu vzhůru (Šimon, 2004). 

Chodidlo odrazové nohy se tedy otáčí na špičce a zároveň rotují boky a celý trup. Levá 

paže aktivně zapažením napomáhá otevřít dráhu koule a napnout tak prsní svaly. 

 

Fáze trčení paže  

 Pravá noha, která se při rotaci otáčí do směru vrhu, se začíná energeticky 

napínat, zdvihá trup a tvoří pevnou oporu pro dokončení jeho rotace. Současně se začíná 

zdvihat vzhůru a vpřed pravé rameno vypružené prsním lukem a to je impuls pro 

vytrčení pravé paže (Vomáčka, 1980). Levá ruka po dokončení švihu se ohne v lokti a 

zpevní v přitažení k levému boku na úrovni ramene. Celá levá strana těla od chodidla po 

rameno, tvoří pevnou osu otáčení. Současně s trčením koule je dokončen nápon obou 
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nohou odrazem, chodidlo pravé nohy opouští zem o něco dříve než levé. Vytrčení koule 

je zakončeno pružným sklopením zápěstí. K tomuto momentu by mělo docházet, když 

levá noha opouští špičkou podložku. Koulař je vytažen co nejvíce vpřed a nahoru. 

Závěrečný impuls paže do koule je důležitý pro udržení se v kruhu, jelikož síla trčení je 

přímo úměrná zpětné reakci. Vrh je zakončen výměnou nohou v přeskoku. 

 

Uzlové fáze vrhu: 

 

 

Obrázek 2 Uzlové fáze vrhu (podle Vomáčky, 1980) 

 

Obrázek 3 Vhodná dráha koule (podle Vomáčky, 1980)   

     
 

 

 

 

 

 
 
 

 36



Obrázek 4 Ideální vrh Ulfa Timmermanna (podle Šimona, 2004)        

    
 

 

 

2.5.3 Modelová technika hodu diskem a její východiska 
Hod diskem je z historického hlediska nejstarší atletickou disciplínou. První 

zápolení diskařů bylo zařazeno již na starověké olympijské hry. Za zmínku stojí 

zejména přinos Františka Jandy-Suka, který nejen že byl výborným závodníkem a 

naším prvním světovým rekordmanem, ale právě on se zasloužil o moderní pojetí hodu 

diskem otočkou.  

Pohyb při hodu diskem je složitý. Skládá se z rotačního pohybu kolem 

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

vertikálního pohybu. Nejde jen o pohyb těla, ale soustavy těles vrhač - náčiní. 

Charakteristika pohybu se zdá být jednoduchá, jelikož jde o stupňující se pohyb 

s maximem rychlosti při vypouštění disku. V detailech je však obtížné zapojovat 

zrychlení jednotlivých částí ve správném časovém sledu tak, aby při komplikovaném 

pohybu disku výslednice působení sil směřovala do jeho pohybu disku a nezkracovala 

tím jeho dráhu (Vrabel, 1969). Celkově se pohyb jeví jako rovnoměrně zrychlený, kdy 

se toto zrychlení stává nejdůležitější v odhodové fázi. 

 Výkon v disku závisí na několika činitelích: výška a úhel vypuštění (položení), 

vliv vzduchového prostředí a počáteční rychlost disku. Rozhodujícím faktorem je 

počáteční rychlost disku a rozděluje tak diskaře podle výkonnosti. Oproti ostatním 

vrhačským disciplínám je podstatné správné položení disku a udělení rotace, jelikož na 

základě biomechanických zákonů je možné využít vlastností náčiní a prostředí, a tím 

prodloužit výkon. Směr, síla větru spolu s optimální technickým přizpůsobením může 

výkon prodloužit až o 10% (Vomáčka, 1987).  
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Důležité charakteristiky výkonu popsal v kinematické analýze MS 95 Šimon 

(2004) . Poukazuje zde na tři podstatné časové parametry hodu diskem pro posuzování 

kvality techniky: letová fáze, interval došlapu P a L nohy, interval od došlapu levé nohy 

po vypuštění. Lze jimi tedy charakterizovat rytmus hodu. Časové intervaly fází byly u 

finalistů MS 95 poměrně rozdílné. Doba letové fáze se pohybovala od 0,08-0,18 s. 

Časový úsek mezi oběma došlapy, který musí být co nejkratší, nabýval hodnot 0,14-

0,24 s.         

Technika hodu vyžaduje od diskaře velkou pohyblivost hybného systému 

(zejména páteře, ramenního kloubu), pružnost a sílu nohou, sílu trupu a pletence 

ramenního. Hnací silou otočky je síla dolních končetin. Hlavní silové působení při 

odhodu spočívá na natahovačích nohou, rotátorech trupu, prsních svalech a pletence 

pažního (Šimon, 2004). Při dokončení odhodu se uplatňují přitahovače paže a ohybače 

předloktí. Plně využít svalové síly pro urychlení disku je však možné pouze, jestliže 

výslednice sil působí ve směru dráhy letu. Stejně tak je třeba udržet dynamickou 

rovnováhu. Jakékoli nesrovnalosti se nejčastěji projeví těsně po vypuštění disku. 

Celková dráha po které se disk pohybuje dosahuje 11-14 m a závisí na výšce 

vrhače a délce jeho paží. Proto vyznavači této disciplíny jsou charakterističtí výškou 

okolo dvou metrů a váhou 100-110 kg. Rychlost, kterou disk získává nazýváme 

obvodová a je závislá na délce poloměru a úhlové rychlosti (rychlosti otáčení). 

(Vomáčka, 1987) 

   

Modelová technika hodu diskem 

 

 Základní postavení a držení disku 

Disk se drží v posledních článcích prstů, které jsou vějířovitě rozložené po 

obvodě a dlaň obepíná plochu disku. Dosažení polohy umožňuje gravitace. Při rotaci 

působí odstředivá sílá a umožňuje udržení tohoto náčiní obrácenou dlaní k zemi.  

Základní postavení závisí na vyspělosti vrhače. Nejčastěji stojí zády ke směru 

hodu u zadního okraje kruhu. Váha je rovnoměrně rozložena na přední části chodidel 

obou pokrčených nohou. Osa kruhu prochází středovou vzdáleností mezi dolními 

končetinami. Trup by měl být mírně předkloněn, což doprovází celý průběh otočky. 
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 Pohyb je zahájen úvodním nášvihem či několika nášvihy tak, že v obou krajních 

polohách je disk nejvýše, tzn. v úrovni ramen. V průběhu mírně klesá k nejnižšímu 

bodu, v němž směřuje proti směru hodu. Podle Kuchena (1977) jsou zášvihy prováděny 

z těchto důvodů: 

- vyvolat odstředivou sílu působící na disk, 

- zvýšit pružnost trupu při jeho vytáčení kolem osy, 

- koncentrovat se na následný pohyb. 

Další bod, dostat disk do krajní polohy zapažení, již novější autoři vyvracejí (např. 

Vomáčka, 1980, Šimon 2004) vzhledem k možnému narušení rovnováhy.     

 

Fáze zahájení otočky a odrazu 

Po dokončení nášvihu začíná otočka vytáčením levé nohy. Důležité je vyvarovat 

se přenášení váhy na levou nohu nebo na patu. Špička a koleno levé nohy se výrazně 

vytočí ve směru hodu, pravá noha se odpoutá od země a pohybuje se vpřed a dovnitř 

kolenem napřed, přičemž táhne vpřed pravý bok (Vomáčka, 1980). Zároveň se otáčí 

trup i hrudník až do směru hodu. Levá noha se začíná napínat a odrazem napomáhá 

pohybu pravé vpřed. Trup zůstává předkloněn, vzhledem k pánvi vpravo.   

 

Fáze přemístění a došlapu nohou  

Úkolem skoku je dostat nohy co nejrychleji do odhodového postavení. 

Výsledkem odrazu levé nohy je tedy rychlý, plochý skok vpřed, na osu kruhu, přičemž 

osa ramen se pohybuje ve stejné rovině. Levá noha rychle po dokončení odrazu 

předbíhá pravou, čímž dochází k pozastavení rotace trupu a předběhnutí jej nohama. 

Výrazná je zde brzdící práce levé paže, která má po celou dobu otočky důležitý 

význam. Podílí se především na udržení rovnováhy diskaře na začátku otáčení, může 

však taky velmi aktivně spolupracovat na zkroucení těla při dokončení otočky. 

Zpomalením až zastavením pohybu levé paže přibrzdí diskař rotaci horní části trupu 

(ramen) a pomáhá tak k vydatnějšímu zkroucení celého těla před vlastním hodem 

(Vomáčka, 1974).  

Došlap na pravou nohu je veden přes vnitřní stranu přední části chodidla, 

špičkou směrem do středu kruhu. Bezprostředné po došlapu pravé nohy došlapuje levá. 

Časový vztah mezi došlapem P a L nohy je ukazatelem racionální techniky a specialistů 

 39



by neměl dle Kuchena (1977) přesahovat 0,08s. Obě nohy jsou v kolením kloubu 

pokrčeny. Pro pravou dolní končetinu udává Hinz (1991) optimální úhel v kolením 

kloubu 110°, kdežto pro levou tvořící oporu okolo 170°. Šimon (2004) poukazuje na 

nutnost co možná nejvíce napjaté opěrné nohy. Levá noha došlapuje asi 10 cm od 

předního okraje kruhu a za osu kruhu tak, aby nebránila protlačení boků vpřed. Tento 

fakt je třeba sledovat zejména u začátečníků, avšak při velmi nepodařených hodech je 

možné ho diagnostikovat i u vícebojařů.   

V odhodovém postavení nemá mít diskař zcela stabilní postoj. Je vykloněn 

vpravo s vahou ve špičkách a s tendencí pokračovat v rotaci (Vomáčka, 1980). 

 

Fáze finálního zátahu  

Jedná se o nejdůležitější část celého pohybového celku. Pro jednoduší pochopení 

se rozděluje na fázi, kdy disk klesá, tedy tečna ke dráze disku svírá se směrem hodu 

více než 90° a fázi, kdy disk stoupá a úhel dráhy vzhledem ke směru hodu je pod 90°. 

V sestupné fázi dochází ke zrychlování pohybu, které mohutně podporuje snížené 

postavení na levé noze a předklon trupu. Kolena obou nohou se vytáčejí vpřed ve směru 

hodu, a plynule tak navazují na rotaci započatou během otočky. Při napojení otočky 

s finálním zátahem nesmí dojít k zastavení otáčivého pohybu. Pro dokonalé přenesení 

rotace z nohou přes trup až na paži je nezbytná správná poloha horní končetiny. Paže je 

napjatá a pevně zasazena v ramením kloubu, osa ramen a házející paže je v přímce.  

Po průchodu disku nejnižším bodem začíná vzestupná fáze, která je 

charakteristická napínáním dolních končetin tak, aby svalové přepětí účelně působilo do 

výsledného hodu (tzv. zdvihová pružina). Pravá noha vyvíjí plynulý tlak vpřed a vzhůru 

v synchronizaci s prací paže. Levá dolní končetina působí vzhůru a vzad bez jakékoliv 

rotace. Tlak nohou v rozličném směru umožní protlačení pánve vpřed do čelné polohy  

a „tažení“ paže s diskem za tělem. Tímto šroubovitým pohybem dochází k amortizaci 

prsních svalů a pletence ramenního pro dokončení pohybu. Podstatný je zpevněný trup 

pro dokonalý přenos energie. 

Při rotaci trupu účinně napomáhá levá paže, která zašvihnutím napne prsní svaly, 

poté se téměř zastaví a napomáhá zpevnit levé rameno, které spolu s levou nohou a 

stejnou částí trupu tvoří rotační osu při hodu. Nezbytný je pocit tahu disku v průběhu 

celé otočky (Vomáčka, 1980). Konečné zrychlení disku švihem napnuté paže je dáno 
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předpětím prsních svalů. Disk se vypouští nad úrovní ramene s udělenou rotací 

pohybem ruky od malíčku k ukazováčku, který mu dává impuls a určuje rychlost rotace. 

Paže se následně pohybuje po stejné dráze a pokrčuje se k levému rameni. 

V technice vlastního odhodu se uplatňují dva odlišné způsoby-diskař odhazuje 

náčiní buď v kontaktu se zemí až do posledního okamžiku, nebo bez doteku 

s podložkou. Při kontaktu se opírá o zem oběma nebo jedním chodidlem. Z hlediska 

biomechaniky kontakt diskaře se zemí zajišťuje lepší zbrždění těla (napnutí luku), 

stabilitu a nezatěžuje tolik pohybový aparát. (Šimon, 2004)  

Hod je nejčastěji ukončen přeskokem (výměnou nohou), který by měl být 

proveden po dokončení odhodu nebo současně sním. Celý pohyb pak doznívá přeskoky 

na přední části pravého chodidla. 

 

Let disku 

 Disk je díky svému aerodynamického tvaru je přizpůsoben k plachtění 

vzduchem. Proto musím být daleko více než v jiných disciplinách soustředěna 

pozornost na nácvik techniky položení a vypuštění disku. Sportovec se musí naučit 

velmi jemně pracovat se zápěstím, aby mohl na základě povětrnostních podmínek 

vhodně disk položit.  

  Obrázek 5 Uzlové fáze hodu diskem (podle Vomáčky, 

1980)
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Posoudit úroveň zvládnutí techniky vrhačských disciplín desetiboje A. S 

Helceleta a A. Nejedlého  na základě videoanalýzy, při odhodu/odvrhu z místa i v 

komplexním provedení. Dále provést deskripci možnosti využití zařízení Pedar X pro 

hodnocení techniky a charakteristiky hodu diskem a vrhu koulí. V neposlední řadě 

diagnostikovat případné rozdíly v provedení  komplexní techniky a pokusů z místa.  

3.2 Úkoly práce    

1)      Rozbor odborné literatury s danou problematikou. 

2) Pomocí videokamer a zařízení Pedar-X od firmy Novel  získat záznamy pro 

vytvoření kinogramů v hodu diskem a vrhu koulí desetibojařů a jejich 

vyhotovení. 

3) Provést rozbor a hodnocení techniky A.S. Helceleta a A. Nejedlého. 

4) Na základě získaných dat nastínit možnosti využití Pedaru a popsat jednotlivá  

            získaná data. 

3.3 Hypotézy práce 

 
1. Předpokládáme, že technické provedení obou vícebojařů bude prokazovat nedostatky 

ve struktuře pohybu. 

 
2. Předpokládáme, že vybrané charakteristiky z Pedar X snímající silové a tlakové 

působení chodidla na podložku, zaznamenají výrazné odlišnosti z vrhu z místa a se 

sunem.  

 

3. Předpokládáme, že softwarové zpracování záznamu přinese upřesňující pohledy do 

posuzování techniky atletických disciplín. 

 

4. Předpokládáme, že v závodním provedení bude atlet schopen dosáhnout lepších 

výkonů i při nižší kvalitě provedení.  

 

 42



4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Výzkumné metody 

            Jako výzkumnou metodu k získání potřebných dat jsme použili pozorování a 

experiment. Pozorování je základní vědecká metoda, která lze rozdělit na pozorování 

sebe sama, čili introspekci a na pozorování druhých, neboli-extrospekci. V našem 

případě jsme zvolili druhou variantu. Pozorování se provádí plánovitě a systematicky a 

směřuje k popisu a rozboru toho, co je pozorováno. Problém této metody je ve velkém  

množství nepřeberných projevů sledovaných objektů, proto může být  pro výzkumníka 

složité vyabstrahovat pro výzkum nedůležité prvky a zabývat se pouze tím, co je 

v souladu se zjišťovanými cíli. Další komplikaci může způsobit příliš subjektivní úhel 

pohledu na hodnocené jevy, proto by se měl každý pozorovatel snažit nejprve důkladně 

nastudovat tematickou oblast pozorovaných jevů, a poté se snažit získat co 

nejobjektivnější data.  Na druhé straně lze pozorování zkvalitnit využitím technických 

prostředků, jako jsou fotografie, filmy, videa, což umožňuje vracet se a kontrolovat již 

zjištěná fakta (Nakonečný, 2004).  

            Zvláštním případem pozorování je experiment. Výzkumník jedná tak, aby si 

ověřil  nebo vyvrátil předem kladené hypotézy. Od klasického pozorování se liší tím, že 

experimentátor aktivně ovlivňuje podmínky výzkumu, výsledky pak konfrontuje. V této 

metodě je důležitý popis všech okolních podmínek, za kterých pokus probíhal, přesný 

záznam postupů a významným kritériem je i opakovatelnost experimentu. Nevýhodou 

je mnoho náhodných vlivů, které mohou výzkum ovlivňovat a složité zajištění 

standardních podmínek pro všechny zúčastněné.     

4.2 Metody práce  

K pozorování a získání videozáznamů z tréninkových výkonů jsme využili dvou 

digitálních videokamer, které byly umístěny v bočné a čelní rovině vzhledem k vrhači. 

Kamera kolmá ke středu kruhu v bočné rovině byla synchronizována se zařízením Pedar 

X - Recorder od firmy Novel, které bezprostředně pomocí bezdrátové technologie 

zaznamenávalo data ze stélky (vložky boty) o působení síly, tlaku a plochy jejího 

působení. Tyto jednotlivé charakteristiky snímalo 99 senzorů v každé stélce a získaná 

data tak byla možná definovat jak pro celek tak pro 7 specificky vymezených sektorů 

(mediální část paty, laterální část paty, střed chodidla, mediální nárt, laterální nárt, palec 
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a ostatní prsty).  Experiment byl zpracován v softwaru Pedar-X Recorder, který 

obsahuje mnoho funkcí pro rychlé shromáždění, vyhodnocení a prezentaci dat 

zaznamenaných tenzometrickými vložkami. Díky frekvenci 50 Hz snímané v reálném 

čase a  synchronizaci s videem je možné získat potřebná data pro uzlové body techniky 

vrhu či hodu. Měření má význam jak pro zjištění momentální distribuce tlaku, tak i pro 

efektivitu provedeného pohybu a možné lokace přetěžovaných oblastí plosky nohy. 

Představu o záznamech podává příloha 2.  

Obrázek 6 Záznamové zařízení se stélkami Pedar 

 
  www.novel.de 

 

Z obrazového materiálu byl vyhotoven kinogram zachycující uzlové body 

techniky a následně  námi zhodnocen. Pro vytvoření kinogramů muselo být použito 

snímání obrazovky příslušné části záznamu z Pedaru, jelikož tato funkce není 

podporovaná příslušným softwarem přístroje (ilustrační foto viz příloha 2). Následně 

byly fotky oříznuty a upraveny do potřebné kvality v programu Zoner Photo Studio 10. 

Získaná data charakteristických fází jsou interpretována a porovnána se stejnými, při 

provedení z místa a celého pokusu. Každý proband měl za úkol provést dva tréninkové 

pokusy z místa a dva v komplexním provedení s maximálním úsilím. Každý pokus byl 

změřen a zaznamenáván. Měření vždy probíhalo v období plné formy, které mělo 

zajistit maximální připravenost k výkonu jak po fyzické, tak i technické stránce. 

V případě koule se jednalo o týden po halovém MČR ve vícebojích. U disku čtyři dny 

před letním mistrovským závodem v desetiboji. Tréninkové pokusy mohla ovlivnit 

aktuální  nedostatečná motivace zkoumaných, jelikož se občas výkony výrazně lišily 

mírou nasazení na rozdíl od provedení v závodě, např. v kouli. Naopak v hodu diskem, 
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závodníci dosáhli velmi dobrých výkonů, které měli problém zopakovat i na vrcholných 

akcích závodního období.    

Časové a tlakové charakteristiky umístěné v tabulkách byly získány taktéž 

prostřednictví Pedaru a videozáznamů. Softwarové možnosti nám dovolily libovolně 

posouvat záznam o 0,02 s, což velice přispělo k přesnosti vybraných momentů techniky.  

Bohužel se projevily limity zařízení, a tlak o více než 638 kpa nebylo možné 

zaznamenávat. Ve výjimečných případech je možné pozorovat výpadek části měřících 

senzorů např. při hodu diskem Adama Nejedlého. 

Průběh dráhy koule byl překreslen pomocí průsvitného papíru z pořízeného 

videozáznamu a opatřen vykreslením polohy koule při jednotlivých uzlových bodech 

techniky. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Výkonnostní vývoj a charakteristika závodníka 
 

Adam Sebastian Helcelet 

 
V šesti letech začal Adam chodit do atletické přípravky. Jelikož byl velice 

všestranný a na počátku kombinoval mnoho sportů, vícebojařské zaměření se již 

nabízelo v mládí. V mateřském oddíle AC Syner Turnov se připravoval pod vedením 

paní Šrámkové, která se převážně specializovala na hladké i překážkové běhy. Na 

vrhačskou přípravu pak dohlížel Dušan Král. Po prvním titulu mistra ČR v dorostu se J. 

A. Helcelet odebírá do tréninkového střediska Dukly Praha a jeho trenérem se stává 

Tomáš Dvořák, ke kterému se v roce 2010 přidává Radomil Skoumal. Jeho kariéra 

začala strmě stoupat v dorostenecké kategorii, kdy jen těsně nepokořil sedmitisícovou 

hranici. V následujících letech na žádném republikovém vícebojařském šampionátu 

nepoznal hořkost porážky. Jediným „zaváháním“ bylo halové MČR 2011, kde po 

skvělém výkonu podlehl Romanu Šebrlemu. Účastnil se MS do 19 kde vybojoval 8. 

místo. Letos na jaře se blýskl 4. místem na ME do 22 let v Ostravě. Tento velmi 

talentovaný závodník na velkou seniorskou akci prozatím čeká, jelikož letos mu limit 

utekl vždy jen o vlásek. Velkou motivaci Adam vidí ve vícebojařské historii ČR a sám 

uznává, že má ještě co dohánět. Druhým dechem dodává, že trénink na Dukle považuje 

za odrazový můstek na mety nejvyšší, kterých je schopen při dobrém zdraví dosáhnout. 

Zdraví považuje za nejdůležitější a problémům se zády, které ho občasně provází, se 

snaží čelit svědomitým cvičením. Víceboj považuje za tréninkově náročnou disciplínu, 

a tak se snaží brát drobná zranění s nadhledem. Za své slabé disciplíny by označil běh 

na 1500 m a skok o tyči, naopak výčet silných stránek obsahuje 100 m, překážkový běh, 

skok vysoký, vrh koulí a hod oštěpem. Tento závodník narozen 27.10. 1991 doufejme 

dokáže v následujících letech navázat na úspěchy českých desetibojařů. 

 

 

 

 

 
 

 46



Tabulka 4 Vývoj výkonů v desetiboji 
rok 2007 2008 2009 2010 2011 2011 
věk 16 17 18 19 20 20 
místo Praha St.Boleslav   Praha Ostrava 
umístění      10.         2.         1. 4. 
Desetiboj 5875 6964 7286 7588 7969 7966 
100m 11,84 11,29 11,43 11,18 11,04 10,81 
Skok daleký 627 699 687 694 721 728 
Vrh koulí 12,795kg 12,875kg 14,73 15,37 14,51 13,85 
Skok vysoký 178 196 192 194 205 204 
400m 54,76 51,42 50,13 49,31 48,66 48,82 
110m př. 15,30 14,54 14,46 14,10 14,60 14,35 
Hod diskem 31,231,5kg 41,341,5kg 38,80 41,71 39,99 37,77 
Skok o tyči 310 320 420 430 460 460 
Hod oštěpem 45,33600g 51,94600g 49,65 47,73 59,36 61,21 
1500m 5:14,41 4:54,4  4:51,21  4:46,21 4:39,75 4:43,55 
 
 
 
Tabulka 5  Vývoj výkonů v jednotlivých disciplinách 
100m 11,54 11,29* 11,12*  10,96* 10,81* 
Skok daleký 675 699* 711h*        694*  736h* 
Vrh koulí 12,865kg 14,675kg 15,106kg* 15,896kg 14,56h* 
Skok vysoký 185 196* 197 200 205* 
400m 51,41 51,42*           50,13* 49,31* 48,66* 
110m př. 15,16 14,49 14,44 14,07 14,35* 
Hod diskem 33,251,5kg 44,251,5kg 41,481,75kg 42,221,75kg 39,99* 
Skok o tyči 310* 330 420* 430* 470h* 
Hod oštěpem 47,84700g 52,37700g 52,17* 58,05 61,21* 
1500m 5:14,41* 4:59,68* 4:51,21* 4:46,21* 4:39,75* 
Vysvětlivky: h- halový výkon, *- výkon dosažený při víceboji, tučně – osobní rekord 

 

Adam Nejedlý 

Adam Nejedlý se narodil 3.2.1988. Již od 7 let začal docházet do atletického 

kroužku Kovošrotu Praha. Pod vedením trenérky Petry Černé a P. Bahenského se v 

mládežnických kategoriích nejvíce věnoval skokanským disciplínám. Úspěchy na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Z halového MČR žactva si odváží svoji první velkou medaili 

v podobě bronzu za výkon 180 cm ve skoku vysokém. V dorostenecké kategorii se už 

cíleně zaměřuje na víceboje. K jeho doménám skoku dalekému a vysokému se připojuje 

běh na 110 m př., ve kterém později získá mnoho individuálních úspěchů na MČR. 

V 16 letech přestupuje do Dukly Praha, kde se ho ujímá Josef Jičínský a následně 

Tomáš Dvořák. V Juniorské kategorii se již plně zužitkovala desetibojařská příprava a 

Adam si první mistrovský titul v této disciplíně výkonem 7295 b. V juniorské kategorii 

do 22 let získává několik cenných kovů ve skoku dalekém a v běhu na 110m překážek. 

V seniorské kategorii v roce 2009 získal stříbrnou medaili v desetiboji za výkon 7614 

 47



bodů. Největší mezinárodním úspěchem je 8. místo z ME do 19 let. Několikrát 

reprezentoval ČR v Evropském poháru ve vícebojích. Sám závodník označuje za 

limitující své výkony ve vrhačských disciplínách. Stejně jako většina vícebojařů, 

považuje za nejméně oblíbené běhy na 400 m a 1500 m. Pokud se bude stále těšit 

dobrému zdraví, rád by v příštím roce zaútočil na limit na jednu z vrcholných světových 

akcí OH nebo ME. V současné době se připravuje pod vedením trenérského dua 

Dvořák/Skoumal.  

 

Tabulka 6 Vývoj výkonů v desetiboji 
rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010          2011 
věk 16 17 18 19 20 21 22 23 

místo 
Hradec 
K. Praha Praha Hengelo 

St. 
Boleslav Kaunas 

St. 
Boleslav 

Kladno 

umístění        8.       1.       1.       8. 6.       11.       2. 16. 
Desetiboj 5718 6611 6368 7317 7259 7503 7614 7435 
100m 12,12 11,63 11,65 11,30 11,14 11,34 11,21 11,32 
Skok daleký 608 643 685 696 726 738 727 713 
Vrh koulí 12,745kg 14,625kg 12,966kg 13,066kg 12,06 12,50 13,27 13,24 
Skok 
vysoký 180 194 188 198 199 203 205 

198 

400m 57,35 53,74 53,34 50,83 50,75 50,47 50,12 50,30 
110m př. 15,53 14,88 15,18 14,44 14,83 14,44 14,47 14,55 

Hod diskem 34,021,5kg 
36,221,5k

g 
26,421,75

kg 
39,821,75k

g 37,41 38,03 36,80 
35,89 

Skok o tyči 305 350 380 420 430 450 440 460 
Hod 
oštěpem 46,84600g 

47,30600

g 45,27 49,73 48,57 48,76 54,00 
51,84 

1500m 5:46,0 5:00,71 5:03,91 4:45,15  4:50,16 4:40,04 4:39,26 4:46,80 
 
Tab. 7: Vývoj výkonů v jednotlivých disciplínách 
100m 11,9* 11,63*         11,49* 11,22*  11,14* 11,06* 11,17* 11,21* 
Skok daleký    647 668 711 714 726* 738* 727* 713* 
Vrh koulí 12,745kgh 14,625kg* 13,026kg 13,676kg* 12,97h* 12,87h* 13,60* 13,59h 
Skok vysoký 188 194* 191 202* 201* 204h* 206* 199h* 
400m 57,35* 53,74* 53,34* 50,64* 50,25* 50,27* 49,81* 49,76* 
110m př. 14,99 14,30 14,58 14,36 14,44 14,40 14,39 14,45 
Hod diskem 34,021,5kg* 36,49* 36,101,75kg* 39,881,75kg* 38,16* 38,78* 38,65* 37,96 
Skok o tyči 320 350 400 440* 433* 450* 450h* 460* 
Hod oštěpem 45,60600g 47,30600g* 45,27* 49,73* 50,84 50,57 56,02* 51,84* 
1500m 5:18,46*     5:00,71*  5:03,91* 4:41,59*       4:44,29* 4:38,06* 4:39,26* 4:46,33*
Vysvětlivky: h- halový výkon, *- výkon dosažený při víceboji, tučně – osobní rekord 
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5.2 Hodnocení techniky provedení hodu diskem a vrhu koulí 
 

Adam Sebastian Helcelet 
 
a) vrh koulí z místa - 12,12 m  
                      1a                                      2a                                    3a 

                                                       

                                                         
            
 
               4a                                     5a                                  6a              
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Hodnocení: 

Vrhač začíná ze vzpřímeného stoje (obr.1a) pokrčováním pravé nohy a rotací 

trupu vzad. Koule je pevně zasazena pod klíční kostí. Před zahájením pokusu je levá 

noha jen vizuálně opřena o špičku (obr.2a). Snímající stélka neprokazuje taktéž žádný 

tlak na podložku. Váha pravé nohy správně spočívá na vnější hraně chodidla. Vrhač 

správně drží uzavřené postavení levou paží zády ke směru hodu. Bohužel těžiště klesá 

po již zahájeném tlaku do koule a levá noha v pokrčení nemůže tvořit dostatečnou 

oporu (obr.3a). Stélka zaznamenává většinu tlakového působení ještě na pravé noze. 

Stojí za zvážení, zda je možné pokus z místa provést v požadovaných parametrech jako 

ze sunem. Obrázek 4a znázorňuje fázi po dokončení rotace a po náponu pravé nohy, 

levá dolní končetina by zde mohla být ještě více napjata. Koulař výborně udržuje 

polohu těla a držení koule v pravé ruce. Levá ruka by mohla být poněkud výše. Poslední 

fáze odvrhu je prokazatelně provedena v bezoporovém postavení (obr.5b), čímž je 

mírně zkrácena fáze působení na kouli (vyjádřeno časově asi 0,08 s). To se však u takto 

rychlostně a dynamicky vybavených závodníků nemusí považovat za chybu. 

 

 

b) vrh koulí se sunem – 12,74 m (PB – 14,56 m) 

              1b                               2b                               3b                               4b                   
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                5b                               6b                              7b                               8b 

    

                                    
 
 

Hodnocení:  

Koulař využívá zahájení pokusu náponem na špičce pravé nohy (obr.1b) a 

těžiště dostává za úroveň kruhu. Toto koordinačně náročné provedení mu umožňuje 

prodloužit dráhu působení na kouli. V maximálním snížení je již započat mírný pohyb 

ve směru hodu, což by mohl být jeden z důvodů příliš krátkého sunu (obr.2b). Trup 

stále zůstává v nemněné poloze vůči finálnímu směru. Odraz se odvíjí přes celé 

chodidlo a je dokončen přes patu, jak je doloženo na obrázku 3b a na příslušné stélce. 

Švihová noha by zde měla být již natažená a rozsah pohybu dokládající úhel mezi 

nohama větší (až 175°). Pohyb by poté byl veden více při zemi a blíže k zarážecímu 

břevnu, což je žádoucí. Švihová noha (levá) je tedy příliš zdvižena. Délku sunu taktéž 

zkracuje vzpřímení horní části těla. Při dokroku na pravou nohu, do výhodné polohy 

vzhledem k těžišti, je vidět velmi zdařilá poloha celého trupu (obr.4b). Práva noha by 

však měla být v oblasti středu kruhu. Celý sun by tedy měl být delší. Ve fázi kontaktu 

obou nohou s podložkou je koulař mírně zlomen v pase. Levá ruka ještě mohla udržet 

uzavřené postavení (obr.5b). Na následném obrázku již pravá noha začíná tvořit oporu a 

váha je rovnoměrně rozložena. Plně se projevuje předčasné otevření levou rukou. Pravá 

noha se ještě nestihla vytočit více vpřed a levá více dopnout. Domníváme se, že vrhač je 

schopen efektivně využít i širší postavení nohou (obr.6b). Téměř ideální postavení 
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zobrazuje obr.7b. Trčení koule je dokončeno těsně po opuštění země levou nohou 

(obr.8b). Vrhač je příliš daleko od zarážecího břevna a levá paže by měla spíše 

směřovat předloktím vzhůru.   

 

 

Adam Nejedlý 

 
a) vrh koulí z místa - 11,52 m  
                1a                                 2a                              3a                                4a 

      

                                           
                             5a                                                         6a 

                 
 
Hodnocení: 

Vrh je zahájen ze vzpřímeného stoje (obr.1a). Koule je již pevně zasazena pod 

klíční kostí. Následuje výkrok vzad s rotací trupu a snižováním na pravé noze. Měření 
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tlaku zde ještě nebylo zahájeno, a tak není možné prozatím pozorovat tento jev na 

stélce. Výchozí poloha pro začátek působení na kouli je poněkud přerotovaná za levou 

rukou od vhodného postavení (obr.2a). Taktéž v tomto bodě není dosaženo nejnižší 

polohy. To má za následek, že rotace nevychází z nohou, ale je určována pohybem 

horní části trupu. Důkazem je i snímaný tlak chodidla, kdy je váha  rovnoměrně 

rozložena podél celé vnější strany plosky, patrné zejména na obrázku 3a. Váha na celém 

chodidle zamezuje rotaci, a nevytváří vhodné podmínky pro následující tlak vpřed. 

Nejnižší poloha je dosažena až po zahájení rotace nohou a švihu levé paže. Příliš nízké 

postavení, úhel mezi bércem a stehnem zjevně klesá téměř k 90° . Obr.4a znázorňuje 

přenos váhy z nohy na nohu, avšak energie hodu se zde ztrácí v příliš pokrčené levé 

noze.Ve fázi finálního tlaku na kouli (obr.5a) je levá noha správně téměř napnuta a 

zpevněna s levou polovinou těla. Zpevněná levá ruka by měla být spíše v úrovni ramene 

nebo předloktím vzhůru, aby lépe fixovala pohyb a nedocházelo k odklonu trupu o 

svislice, patrném při dokončení vrhu. Hrubou chybou je pokles koule od krku a celkový 

pokles pravé ruky. Odvrh je dokončen v bezoporovém postavení, úhel vypuštění se zdá 

být příliš otevřený a levá ruka klesá pod boky (obr.6a).   

 

b) vrh koulí se sunem – 12,80 m (PB – 13,60 m) 

               1b                               2b                              3b                                4b 
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                5b                                 6b                               7b                               8b 

    

                                                 
 
 
 
Hodnocení: 

Adam také volí náročnější zahájení pokusu ze vzpřímeného stoje, kdy je pravá noha  

ve výponu(obr.1b). Nejnižší polohou prochází v pořádku s tendencí přiměřeného pohybu 

vpřed (obr.2b). Levá ruka by zde měla směřovat vpřed nebo volně k zemi. Následný pohyb 

ze zapažení do předpažení brzdí sun vpřed. 

Odraz na obr.3b. je veden přes patu, avšak v malém rozsahu v kyčelním kloubu. 

Levá noha by mohla být vedena více při zemi. Ve fázi dokroku na pravou nohu tělo 

zaujímá vhodnou polohu a  je stále odvráceno od směru hodu (obr.4b). Došlap je správně 

proveden na vnější hranu pravého chodidla. Levá noha se poněkud opožďuje. To se plně 

projevuje na obr. 5b., který je prvním kontaktem levé nohy s podložkou. Tělo nemá 

správné postavení, nachází se  ve fázi rotace a  Adam již působí na kouli.  Taktéž je zde 

možné odhalit předčasné protlačení boků vpřed, vzhledem k postavení levé nohy. Koulař 

by měl v této fázi ještě udržovat uzavřené postavení. Váha je oproti vrhu z místa správně na 

špičce pravé nohy. Koule však odpadá níže od optimálního postavení na krku, což se 

projeví při následném trčení. Tento problém je zvýrazněn úklonem hlavy ve směru hodu. 

Postavení nohou na obr. 6b není co vytknou, levá dolní končetina je téměř napjatá a je 

dostatečně blízko zarážecímu břevnu. Pravá ruka s koulí zůstává nevhodně nízko. Jak je 

patrné na obr. 7b koulař využívá přesah vymezeného kruhu. Trčení je ukončeno 
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v bezoporovém postavení, které však pokrývá jen minimální část dráhy koule. Z obrázku 

7b se zdá, že se při odhodu vrhač uklání za levým ramenem. Z tohoto úhlu pohledu je to 

však málo neprokazatelné. Pokus je zakončen výměnou nohou a stabilním stojem na pravé 

dolní končetině (obr.8b).  

 
Adam Sebastian Helcelet 

 
a) Hod diskem z místa 32,15 m 

                  1a                                2a                                   3a  

    

                                       
 
                4a                                   5a                                  6a 
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Hodnocení: 

Hod z místa začíná nášvihem z předpažení a přenesením váhy na pravou nohu 

(obr.1a). Obrázek 2a znázorňuje správný stabilní postoj s váhou na vnější hraně chodidla. 

Ruka je ve vysokém postavení v zapažení. Pohyb začíná od rotace nohou a stélka na levé 

noze signalizuje oporu v levé noze (obr.3a). Aktivní rotací pravé nohy by dosáhl v této fázi 

většího protlačení pravého boku vpřed do směru hodu. Pozitivní je vysoká poloha levé paže 

zpevněné v úrovni ramene. Vypuštění probíhá velice správně při doznívající opoře levé 

nohy (obr.5a). Odhod je dokončen bez přeskoku ve stabilní postavení za plné kontroly 

závodníka.  

 
b) hod diskem 38,29 m (PB-39,90 m) 
              1b                                   2b                                 3b 
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                 4b                                  5b                                 6b 

   

                                       
                7b 

 

       
 
Hodnocení: 

Během nášvihu je většina váhy na pravé noze (obr.1b). Rozsah rotace trupu vzad je 

oproti specialistům menší, avšak dá se ještě považovat za přiměřenou. Správné přenesení 

váhy na levou nohu dokládá záznam ze stélek (obr.2b). Vhodné je rotační vedení pravé 

nohy a natažené ruky mimo kruh. Náklon trupu vpřed jako při startu je naprosto v pořádku, 

pravá noha našvihává z poměrně velké výšky, ale závodník to dokáže v další fázi korigovat 

(obr.3b). Přeskok je veden ploše do středu kruhu (obr.4b). Pozitivem je, že hlava 
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nepředbíhá ramena diskaře. I když má na obrázku 5b dobré postavení většiny segmentů 

těla, vzápětí nestíhá včas dokročit levou nohou. Při prvním kontaktu levé dolní končetiny 

s podložkou na obr.6b., pravá paže již urazila dlouhou cestu v dráze, bez nutné opory levé 

nohy. Dochází tedy k malému zkroucení trupu. Při dokroku pravé nohy na zem by měl být 

Adam ještě zády ke směru odhodu s pravou rukou za tělem. Pravý bok by měl dříve rotovat 

vpřed, aby házející paže byla tažena za tělem. Na obr. 7b zaujímá zkoumaný výborné 

postavení s propnutou levou nohou, levý bok by mohl být protlačen ještě více vpřed. 

Postavení dolních končetin se zdá být úzké, což omezuje působení zdvihové pružiny 

nohou. 

 
Adam Nejedlý 

a) hod diskem z místa 27,90 m 
              1a                                    2a                                 3a 
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                      4a                                 5a                                 6a  

   

                                  
 
Hodnocení: 

Závodník svůj pokus zahajuje nášvihem z předpažení přenesením váhy z levé dolní 

končetiny na pravou (obr.1a). Základní postavení znázorněné na obrázku 2a je 

charakteristické uvolněným upažením pravé ruky a váhou na pravé noze. Trup udržuje 

náklon vpřed. To vše je splněno. Rotaci by měla odstartovat pravá noha, avšak zde je 

prvotním impulzem pohyb trupu (ramen). Na obrázku 4a. je vidět, jak diskař výborně tlačí 

pravé kolenu vpřed a dolů, bohužel nenapnutá levá noha pohlcuje značnou část energie. 

Nevhodný je směr pohledu, který otáčí hlavu od směru hodu, a ruší přiklonění na stranu 

házející paže. Vypuštění disku je vykonáno bez opory a není možné již zrychlovat pohyb 

(obr.5a). Pravý bok správně předbíhá levý, ale dochází k odklonu trupu a poklesu levé 

ruky. Úhel položení disku zjevně dosahuje příliš kladných hodnot. Doskok je stabilní po 

předchozí střižné výměně nohou (obr.6a).  
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b) hod diskem 37,15 m (PB-38,78 m) 
                1b                                 2b                                 3b 

   

                                   
                 4b                                 5b                                 6b   
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                7b                                    8b 

   

                      
 
 

Hodnocení: 

Úvodní zášvih je proveden v potřebném rozsahu, tělo je ve správné poloze 

(obr.1b). Pravá noha by měla být na přední části chodidla. Zahájení otočky vyobrazené 

na obrázku 2a. je správně vedeno přes přední část chodidla a koleno se vytáčí do směru 

hodu. Při rotaci můžeme pozorovat charakteristický náklon vpřed. Pravá dolní 

končetina je vedena za osou kruhu, stejně jako paže (obr.3b). Odraz by měl být veden 

plošeji a hlava nevhodně uspěchává rotaci ramen do směru hodu (obr.4b). Při dokroku 

na pravou nohu je patrná vysoko zdvižená levá noha a není možné ji včas dostat na 

zem, což je důsledek vyššího odrazu (obr. 5b). Chybou je pokles pravé paže pod úroveň 

ramen. Dále by měla být váha na vnitřní hraně chodidla. Stélky bohužel nezaznamenaly 

tlak v některých bodech, ale místo působení sil je zřejmé. Při kontaktu obou nohou 

s podložkou je již nesprávně disk téměř v nejnižší poloze (obr.6b). Finální zátah je 

proveden při opoře na levé noze, která je výborně napjata (obr.7b). Tělo je zvláštně 

prohnuto v bedrech. Hlava, která  je vždy řídícím článkem (kormidlem) se otáčí od 

disku (obr.8b). 
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5.3 Porovnání závodního a tréninkového pokusu 
 

Adam Sebastian Helcelet 

a) vrh koulí MČR ve vícebojích 14,51 m 

              1a                                 2a                                    3a 

   
              4a                                 5a                                  6a 

    
               7a 

 
 
Porovnání: 

Ihned přípravná  fáze doznala změn (obr.1a). Boky jsou v úvodu protlačovány 

vpřed a vrhač se tak snaží navodit vhodnější výchozí polohu pro následující sun. 

Nejnižší poloha koule na obrázku 2a se jeví neměnná. Fáze náponu je vedena přes patu 

a těsně nad zemí (obr.3a). Oproti tréninkovému pokusu se zdá být menší vertikální 

zdvih ramen a i rozsah pohybu lze hodnotit pozitivně. Přesto by pata švihové nohy měla 

být poněkud níže. Dokrok na pravou nohu je proveden nesprávně na celé chodidlo (což 
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není plně prokazatelné) a pravá dolní končetina se výrazně opožďuje. Nejmarkantnější 

rozdíl je zřejmý v odvrhovém postavení, které je mnohem širší a závodník ho dokáže 

zužitkovat. Vhodně je provedené i protlačení boků vpřed, kdy je zejména vidět dobrá 

práce pravé nohy, koleno je tlačeno vpřed dolů (obr.6a). Naopak levá by mohla být ještě 

více napjata. Poloha levé paže bohužel není z tohoto snímku identifikovatelná. Fáze 

trčení koule je ukončena těsně po doznění opory levé nohy (obr.7a). Koulař je zde 

zlomen v pase. 

Technické provedení nevykazuje diametrální rozdíly oproti tréninkovému 

pokusu. Výrazným pozitivem je zvládnutí širokého odvrhového postavení, což se jistě 

kladně projevilo na dosaženém výkonu. Příčinu rozdílu ve výkonnosti bychom přesto 

spíše přičítali zejména rozličné motivaci. Helceletův výkon z MČR je už porovnatelný 

s vícebojařskou špičkou, avšak v případě ME do 22 let ho výkony ve vrhu koulí a hodu 

diskem připravily o téměř jisté překonání 8000 hranice. 

    
 
 
b) hod diskem MČR ve vícebojích 39,90 m  
          1b                      2b                      3b                      4b                     5b 

     
         6b                       7b                    8b                       9b                          

    
 
Porovnání: 

Úvodní fáze do dokroku pravé nohy vypadá totožně s tréninkovým pokusem a 

není ji příliš co vytknout (obr. 1-5b). První kontak levé nohy s diskařským kruhem je 

opět opožděn, avšak vlivem levé ruky došlo k většímu zbrzdění rotace ramen a tím o 

trochu výhodnějšímu postavení (obr. 6b). Velice dobrá je práce pravé dolní končetiny 

na obr. 7b, kdy se pravé koleno tlačí vpřed a dolů. Levá noha sice není plně napjata, ale 
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zjevně tvoří dostatečnou oporu. Odhodové postavení je poněkud užší a levá noha se 

nachází příliš daleko od začátku kruhu (obr. 6-8b). Je třeba tedy protáhnout odraz více 

dopředu.  

Pozitivně lze hodnotit oproti tréninkovému pokusu dřívější dokrok levé nohy. 

Naopak na výkonu jistě ubral malý posun otočky vpřed. Pokud Adam zapracuje na 

napravení těchto chyb a vyvaruje se předčasnému zapojení levé ruky (potažmo horní 

části trupu) do rotace, může aspirovat na výtečné výkony. 

 
Adam Nejedlý 

 
a) Vrh koulí MČR ve vícebojích 12,68 m 
 
               1a                                      2a                                   3a 

    
               4a                                  5a                             6a 

   
 

Porovnání: 

Z nejnižší polohy se závodník dostává obdobně. Patrný je specifický pohyb levé 

paže do protipohybu (obr. 1a). Zlepšení je znát na obrázku 2a, kde Nejedlý nemá takový 

vertikální zdvih jako v tréninkovém pokusu. Veškerá pozitiva však ruší pokles těžiště, 

tím i rychlosti náčiní, po kontaktu obou nohou s podložkou, levá dolní končetina je 

příliš pokrčená (obr.4a). Zda je koule neustále u krku není dobře patrné, pravděpodobně 
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se od krku oddálila (obr 5a). Odvrh je řešen obdobně ve výskoku s mírným odklonem 

hlavy (obr. 6a). 

MČR bylo pro Adama hlavně ve vrhačských disciplínách velmi nepovedené, a 

pokud chce aspirovat na účast na velkých mezinárodních soutěžích, bude muset na této 

skupině disciplín velice zapracovat. Technické provedení při tréninkovém pokusu 

považujeme za zdařilejší. Závodník nedokázal prodat v soutěži svůj potenciál.  

 
 
 
b) Hod diskem MČR ve vícebojích NM (nezdařený pokus) 

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

      
           6b.                    7b.                      8b. 

   
 
Porovnání: 

Začátek otočky je velmi srovnatelný z tréninkový pokusem. Bohužel 

hodnocení a pozorování obrázků  z velké míry narušuje rozhodčí a klec. Hlavní 

problém, kterým je naprosto špatné postavení nohou při odhodu, má prvopočátek již na 

obrázku 5b, kde je patrný příliš velký odklon od vertikály. Adam poté ztrácí rovnováhu, 

nestíhá dokročit včas a na správné místo levou nohou (obr.6-7b). Levá dolní končetina 

se ocitá daleko od osy kruhu. Diskař se dostává do záklonu a při rotaci do správné 

polohy těla směřuje disk mimo směr výseče (obr. 6-7). Disk pak nemůže skončit jinde 

než v diskařské kleci.   

Nepodařený pokus mohly způsobit přílišná motivace a udělením moc velké 

rychlosti tělu na počátku otočky, což nebyl schopen Nejedlý zvládnout. Takto zkušený 

závodník by měl být schopen pohlídat si techniku. Tréninkový pokus ukazuje, že při 

uvolněném provedení je atlet schopen adekvátních výkonů. 
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5.4 Srovnání a analýza záznamu z pedaru X a doplňkové charakteristiky 

5.4.1 Časová analýza 
Údaje byly získány pomocí zařízení pedar X, kde je možné posunovat jednotlivé 

snímky s příslušným tlakovým záznamem ze stélky po 0,02 sekundy. Tato metoda vede 

ke zpřesnění optického informace, a tak se jednotlivé hodnoty mohou drobně lišit od 

jiných. Rozdíl se projevuje například při dokroku, kdy se vizuálně zdá, že je vrhač již  

v kontaktu s podložkou, avšak distribuce tlaku je mírně opožděna. Z pozorování jsme 

zjistili, že odchylka vjemu prvního kontaktu z videa a ze stélek dosahuje maximálně 

0,02 s. Je ovšem třeba dbát, aby zařízení bylo vždy dobře připraveno a data byla 

relevantní. Což se myslím u vrhu koulí povedlo. 

 

Tabulka 2 Časová analýza vrhu koulí 

Jméno 
Zahájení – 
 odraz 

odraz- 
dokrok P 

dokrok P-
dokrok L 

dokrok L-
vypuštění celý pokus celý pokus z místa z místa bez nášvihu

Nejedlý 0,32 0,18 0,17 0,26 1,64 2,08 0,66
Helcelet 0,26 0,2 0,14 0,28 1,66 1,42 0,56
P- pravá dolní končetina, L- levá dolní končetina 

 

Doba od zahájení k odrazu patou je individuální hodnota a může se značně 

měnit v závislosti na daném stylu. Není tedy pro hodnocení techniky nijak přínosná 

(Technika mistrů, 1982). Časový interval mezi odrazem a dokrokem pravé nohy je na 

samé hranici obvyklých hodnot (0,1-0,2s). U obou závodníků je to spíše způsobeno 

příliš vysokým švihem levé nohy a malým rozsahem pohybu, než sníženou schopností 

„podtáhnout“ pravou nohu pod tělo. Ukazatelem vyspělé techniky je interval mezi 

dokrokem P a L nohy. Jak je uvedeno v teoretické části několik autorů považuje za 

excelentní rozmezí od 0,04 s do 0,08. Z tabulky je patrné, že ani jeden vícebojař 

z daleka této hodnoty nedosahuje, a zde leží jeden z úkolů pro vlastní trénink. Čas 

potřebný od dokroku levé nohy k odvrhu je velmi hraniční. Pomalejší provedení 

odvrhové fáze je však způsobeno nízkou hmotností vícebojařů a nižším silovým 

potenciálem oproti specialistům. Velice zajímavý je rozdíl mezi vrhem z místa bez 

nákroku a fází od dvouoporového postavení do vypuštění u sunu. Tento rozdíl je 

dvojnásobný. Nutně tedy musí být velmi rozdílné časování jednotlivých pohybů a 

snižuje se tím míra specifičnosti u vrhů z místa. Bylo by možné operovat s možností, že 
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obdoba vrhu z místa bez nášvihu je spíše srovnatelná s intervalem mezi dokrokem 

pravé nohy a odvrhem. Ale ani při této teoretické úvaze si hodnoty nejsou rovny. 

 

Tabulka 3 Časová analýza hodu diskem  

Jméno 
Zahájení- 
odraz 

odraz- 
dokrok P a L

dokrok PaL-
vypuštění celý pokus celý pokus z místa letová fáze od P k L

Nejedlý 0,98 0,38 0,18 1,54 0,59 0,16 0,2
Helcelet 0,74 0,4 0,16 1,3 0,62 0,2 0,18
Riedel     0,14     0,18 0,14
Dubrovčik     0,2     0,12 0,18
 

Při hodu diskem nelimitují desetibojaře v dosažení odpovídajících časových 

intervalů žádné somatické předpoklady. Ba naopak, díky jejich rychlostním 

schopnostem, je v jejich možnostech stlačení údaje pod obvyklou hodnotu těchto 

charakteristik. 

Oba šetření probandi se na počátku otočky od zahájení po odraz pohybují 

v rámci zjištěných norem (0,6-0,9 s). Nejedlý zahajuje svůj pokus poněkud pomaleji, 

ale v případě dostatečného závěrečného zrychlení to nelze považovat za chybu. Naopak 

si závodník může uvědomovat své limity v rychlosti při správném provedení. Obdobně 

podprůměrné hodnoty vykazují všechny fáze mezi odrazem a dokrokem pravé a levé 

nohy. Pro zaujetí optimální polohy při odhodu je důležitá co nejkratší letová fáze a co 

nejrychlejší dokrok obou dolních končetin. Dle Šimona (2004) se letová fáze u 

nejlepších diskařů pohybuje ve velkém rozmezí od 0,08 do 0,18 s, obdobně interval od 

pravé k levé 0,14 – 0,24 s. I zde můžeme konstatovat pomalejší provedení. Šimon 

(2004) zde oproti Vomáčkovi (1980) upřednostňuje důležitost intervalu dokroku od 

pravé k levé. Specialisty nejvyšší výkonnosti zde představují Lars Riedel a Dubrovčik. 

Demonstrátoři vrhačů specialistů prokazují jisté odlišnosti v provedení (rychlosti), 

avšak aspoň některý z komponentů vykazuje vrcholné parametry, což se u vícebojařů 

neprojevilo. Obdobné parametry jako při vrhu koulí vykazuje porovnání hodu z místa a 

se sunem. Taktéž provedení z místa vykazuje daleko pomalejší provedení. 

 

       5.4.2 Porovnání průběhu tlakového působení DK vrhu/hodu z místa a se 
sunem/otočkou       

Výsledné grafy o tlakovém působení  během hodů a vrhů jsou velice 

zajímavým údajem. Bohužel neexistuje měření podobného typu, a tedy není možné 

s přesností určit optimální průběh této fyzikální veličiny. Pokusíme se tedy o popis 
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získaných údajů a drobné zhodnocení. V případě rozšíření počtu měření u vrcholových 

sportovců by bylo možné vytvořit cílový model a vytvořit metodiku hodnocení. 

Na ose x jsou zaneseny časové údaje v sekundách a na ose y tlak udávaný 

v kilopascalech. Ke každému bodu na grafu přísluší obrázek vrhače a stopa chodidla o 

rozložení tlaku. Na základě porovnání časových údajů ze softwaru a grafu jsme dospěli 

ke zjištění, že časovou osu grafu je třeba brát orientačně a není dokonale přesná. Drobné 

zkreslení je částečně způsobeno roztažením křivky pro lepší pozorování. Zelená linie 

vždy znázorňuje místo vypuštění koule nebo disku. Fialová představuje místo začátku  

trčení koule nebo začátek vzestupné fáze při hodu diskem. Modrou linii tvoří záznam 

pravé nohy a červeně je znázorněn tlak levé dolní končetiny. 

 
Adam Sebastian Helcelet 

Obrázek 6 Působení tlaku při vrhu koulí z místa 

 
Popis: 

Tlakové působení na podložku je neplynulé, jelikož koulař se na počátku 

snižoval a došlo ke „zhoupnutí“ (dokládá příslušný kinogram). Maximum tlaku na levé 

noze je distribuováno těsně před začátkem trčení paže a jen mírně se opožďuje za 

maximem pravé nohy. Vypuštění koule je prováděno bez zjevné opory nohou.  

 

Obrázek 7 Působení tlaku při vrhu koulí se sunem 
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Popis:  

Úvodní snižování koulař až do odrazu z paty pravé nohy je charakteristické 

oscilujícím tlakem okolo 300 kpa. Po letové fázi dochází k prudkému nárůstu hodnot. 

Začátkem trčení paže těsně následuje maximum tlaku levé nohy, maxima jsou však od 

sebe dosti vzdálena. Domníváme se, že začátek trčení paže by měl být doprovázen 

vyšším tlakem levé nohy a dokončení náponu pravé. Vrhač v této chvíli již dokončil 

dynamický odraz dolních končetin a nemůže čelit zpětné síle břemene. K vypuštění 

koule dochází v bezoporovém postavení. Oproti vrhu z místa se bod vypuštění i počátek 

tlaku horní končetiny posunul, a díky většímu svalovému přepětí dosahuje tlak 

v odhodovém postavení vyšších hodnot. 

 

 
 
 
Obrázek 8 Působení tlaku při hodu diskem z místa 

 
Popis: 

Většina grafu zaznamenává úvodní nášvih. Vlastní pokus začíná těsně před 

linií označující začátek třetí sekundy. Protitlak levé a pravé nohy je velice žádoucí. 

Maxima probíhají v téměř totožném čase, ale pokles tlaku na levé dolní končetině. je 

pozvolnější. Ihned po začátku vzestupné fáze disku síla na plochu opět vhodně narůstá. 

Pokus je dokončen v dvouoporovém postavení, tudíž diskař mohl urychlovat náčiní až 

do jeho vypuštění. 
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Obrázek 9 Působení tlaku při hodu diskem s otočkou 

 
 
Popis: 

První amplituda představuje úvodní zahájení s váhou na pravé noze, které 

plynule přechází k rotaci na levé s následným odrazem. Letová fáze je charakteristická 

poklesem tlakových hodnot k nule. Po dokroku pravé nohy je vytvořen předpoklad pro 

maximum v odhodovém postavení. V grafu se plně projevuje pozdní kontakt levé nohy 

s diskařským kruhem a interval mezi maximy dolních končetin tak příliš narůstá. 

K počátku vzestupné fáze dochází dříve než u hodu z místa vzhledem k tlakové křivce. 

Bohužel další údaje byly znehodnoceny a zjevně nevypovídají věrohodně.   

 

 

Adam Nejedlý 

 

Obrázek 10 Působení tlaku při vrhu koulí z místa 

 
Popis: 

Vyvinutý tlak je na počátku velmi nízký a větší hodnoty mají pomalý nástup. 

Příčiny jsou ve specifickém provedení, které bylo dostatečně probíráno v předchozích 

částech.  Rostoucí křivka je dvakrát narušena snížením působící síly. Na počátku trčení 

paže dosahuje maxima tlaku levá noha, ale na pravé se již zobrazují téměř nulové 

hodnoty, což svědčí o nevhodném časování pohybu. Vypuštění koule je již prováděno 

ve výskoku. 
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Obrázek 11 Působení tlaku při vrhu koulí se sunem 

 
Popis: 

Tlaková charakteristika během odrazu pravé nohy prudce stoupá až 

k maximálně možným hodnotám měření. Tento fakt není způsoben technickým 

provedením koulaře, ale nesprávným údajem z měřících stélek. Následné údaje se již 

zdají být v pořádku. Snižování po dokroku pravé nohy vyvolává malé přepětí. Maxima 

je  na rozdíl od vrhu z místa dosaženo téměř současně, což považujeme za přínosné. Na 

levé noze je však tlak dlouho zanedbatelný a následně prudce narůstá. Poloha svislé 

linie označující počátek trčení paže značí dobrou práci levé nohy.  

 

Obrázek 12 Působení tlaku při hodu diskem z místa 

 
Popis: 

Do pokusu závodník startuje před začátkem třetí sekundy měření. Nejnižší 

poloha disku přichází vzhledem k tlaku nohou dříve než u Helceleta a je totožná 

s maximem levé nohy. Pozoruhodný je větší tlak levé nohy oproti pravé. Vypuštění 

disku je nesprávně provedené v bezoporovém postavení. 
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Obrázek 13 Působení tlaku při hodu diskem s otočkou 

 
Popis: 

Začátek pokusu je tvořen konvexní křivkou tlaku na pravé noze. Následné 

zvýšení křivky je dáno rotací a odrazem z pravé dolní končetiny a dosahuje 

nadmaximálních hodnot, které se dlouho udržují. Letová fáze je zakončena doskokem 

na pravou nohu. Jelikož závodník neudrží váhu na pravé noze ani tlakové působení, 

nemůže před odhodem vykazovat větší parametry. Levá noha se ještě napíná, a tak 

křivka demonstruje určité nesrovnalosti. Vypuštění disku je stejně jako u provedení 

z místa bez kontaktu nohou s podložkou. 

 
 

 

5.4.3 Porovnání maximální distribuce tlaku hodu z místa a s otočkou/sunem 
Informaci o vyvíjeném tlaku nohou v důležitých momentech sportovní techniky 

poskytují obrázky u kinogramů. Průběh tlakového rozložení během celého pokusu 

dokládají grafy v předchozí části. Zbývá tedy přiložit momenty maxim jednotlivých 

pokusů. Díky technickým limitům zařízení nebylo možné zaznamenat hodnoty nad 637 

kpa. Těchto hraničních bodů bylo dosaženo jen za minimální časové úseky, takže lze 

předpokládat, že se od reálného maxima příliš neliší. Je nutné podotknout, že hodnoty 

jsou maxima pro jednu výseč z 99 obdélníků. 

Hraničních hodnot je také dosahováno při dokroku po provedení sunu či otočky. 

Toto silové působení však není pro daný výkon podstatné, a proto nebylo zahrnuto do 

sledování. Předpokládali bychom, že pro vyšší výkon je nutné většího tlakového 

působení a maximálních hodnot bude dosahováno u koule vzhledem k váze náčiní. 

Nezanedbatelným parametrem je pak váha vrhače, která je u Helceleta 90 kg a 

Nejedlého 83 kg. Z tabulky je vidět, že tomu tak není. Při vrhu koulí vždy dosahuje 

vyšších hodnot Nejedlý a to i v případě, že výsledná vzdálenost pokusu byla nižší. 
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Zejména při vrhu z místa je tento rozdíl markantní. Můžeme tedy nadneseně říci, že 

výsledný výkon jen těžko koreluje s maximální distribucí tlaku. Samozřejmě 

k takovému tvrzení by bylo zapotřebí, velmi rozsáhlé studie. V případě celkového 

pokusu se sunem hodnoty velmi nabývají a  přibližuje se rozdíl mezi pravou a levou 

nohou. Je tedy patrná zvýšená důležitost opory levé dolní končetiny.      

  

Tabulka 4 Maximální naměřený tlak pravé a levé DK (dolní končetiny) při odhodovém  
           postavení 
Helcelet  Pravá DK Levá DK 
koule z místa 450 kpa 355 kpa 
 se sunem 605 kpa 542 kpa 
disk z místa 637 kpa 637 kpa 
 s otočkou 637 kpa 637 kpa 
       
Nejedlý   Pravá DK Levá DK 
koule z místa 638 kpa 555 kpa 
 se sunem 637 kpa 637 kpa 
disk z místa nerelevantní  535 kpa 
 s otočkou nerelevantní  638 kpa 
 

Bohužel při hodu diskem druhého probanda došlo k výpadku některých částí, 

tudíž  není možné vytvořit adekvátní srovnání. Naměřené hodnoty u Helceleta ukazují 

vyšší tlak u hodu diskem než při vrhu koulí, což je velice zajímavé. Tyto hodnoty sou 

pravděpodobně důsledkem vhodného protisměrného silového působení pravé a levé 

nohy. Obdobné měření atletickým disciplín nebylo, pokud je známo, nikdy provedeno a 

tak nám chybí srovnání.  

5.4.4 Dráha koule  
Adam Sebastian Helcelet 

 

Obrázek 15 dráha koule při vrhu z místa             Obrázek 16 dráha koule při vrhu se sunem 
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Obrázky znázorňují dráhu koule. Bodové znaky zobrazují momenty zachycené 

na kinogramech výše. Vrh z místa vykazuje delší dráhu koule oproti provedení se 

sunem, porovnáváme-li sun od místa dokroku pravé nohy. Teoretická dráha koule by 

vedla pouze po stoupající přímce. Zde však dochází vlivem nakročení k zakřivení 

dráhy. V případě Helceletova provedení pozorujeme pokles koule v průběhu rotace 

trupu. Oproti tomu v provedení se sunem již dráha koule pouze stoupá. Obrázek 16 

vykazuje obdobné parametry obvyklé dráhy, avšak s občasným kolísáním ve vertikální 

rovině. Znatelný je pokles v intervalu mezi dokrokem dolních končetin. Oproti 

ideálnímu vrhu dochází k poklesu těžiště po odrazu do sunu, což nepříznivě působí na 

rychlost koule.  

 

Adam Nejedlý 

Obrázek 17 dráha koule při vrhu z místa           Obrázek 18 dráha koule při vrhu se sunem 

 
V případě Nejedlého vrhu z místa jsou vidět velmi specifické rysy. Plně se 

prokazuje specifikum jeho nesprávného provedení vrhu, kdy po nákroku do základního 

postavení, které by mělo být totožné jako při vrhu se sunem, zvyšuje těžiště náponem na 

pravé noze a  úvod pokusu zahajuje rotací ramen. Dochází tedy k velkému poklesu 

koule a zvětšení vzdálenosti, kdy síly nesměřují ve směru hodu. Závodník poté nemůže 

správnou techniku z vrhu místa přenést do sunu, který vykazuje jiné parametry. 

Provedení se více přibližuje vhodnému modelu. Opět jako v předchozím případě, 

dochází k snížení těžiště po dokroku. Důsledkem je i ztráta energie a nedokonalá 

amortizace svalů.  
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5.5 Srovnání struktury pohybu při hodech z místa a v komplexním provedení 
Nejčastěji prováděným prvkem při nácviku techniky je bezesporu pokus ze 

zkráceného rozběhu, u vrhu koulí a hodu diskem tedy z místa. Toto provedení slouží 

k možnosti většího počtu opakování a zjednodušení pohybového celku. V případě námi 

vybraných disciplín je obava z přílišné energetické náročnosti celkem zbytečná. Proto 

stojí za úvahu, zda není vhodné v přípravě technicky vyspělejších atletů a zvláště 

desetibojařů (stalý časový nedostatek) maximalizovat počet pokusu při celém 

provedení.  

Pro srovnání struktury pohybu jsme si vybrali několik charakteristik, které jsou 

postupně rozebrány ve výsledkové části diplomové práce. Posledním atributem je 

srovnání výkonů z místa a z komplexního provedení, které znázorňuje tabulka 5. Při 

porovnání s obvyklými parametry je možné posoudit, zda jsou pokusy komplexní nebo 

pokus z místa lépe provedeny. V případě hodu diskem dosahuje hod z místa 85% hodu 

s otočkou. U nejedlého je tedy patrné, že pokusy z místa byly velmi nezdařené a naopak 

otočka se velice povedla. Samozřejmě množství pokusů bylo minimální, ale odpovídalo 

náročnosti desetiboje a jeho tlaku na maximální výkon v omezeném počtu příležitostí. 

Helcelet se blížil k průměru, avšak i on zaznamenal rozdíl při porovnání s osobním 

rekordem (PB). Vrh koulí vykazuje velice dobrou úroveň provedení z místa pokud 

budeme zvažovat momentální rozpoložení vrhačů. V případě porovnání z osobním 

rekordem můžeme pozitivně hodnotit přírůstek, který sun přináší. Ovšem nastíněné 

tvrzení je poněkud zavádějící jelikož fyzická připravenost mohla být nepatrně rozdílná. 

 
Tabulka 5 Poměr dosažených výkonů z místa ke komplexnímu provedení 
Disk   Koule  
Optimální (obvyklý) výkon 85%   95%   
Nejedlý 75% 72% z PB 90% 85% z PB 
Helcelet 83% 80,5 z PB 95% 83% z PB 
 

V případě srovnání jednotlivých kinogramů při vrhu koulí z místa a se sunem 

je v provedení obou závodníků několik odlišností. Společným znakem je neschopnost 

včasného zaujetí totožného (správného) dvouoporového postavení. Při vrhu z místa je 

tato poloha navozena hned na počátku a není třeba se na ni koncentrovat. V případě 

komplexního provedení pak mají desetibojaři s touto pasáží problém. Následnou 

společnou odlišností je příliš pokrčená levá noha při vrhu z místa ve fázi rotace trupu. Je 

otázkou, zda je možné vrh z místa bez tohoto pokrčení provést, avšak jedná se o 

 75



nevhodný návyk pro provedení se sunem, kde je třeba téměř napnutá noha. Helceletovo 

provedení je vzájemně méně odlišné a dokáže vhodně obě fáze napojit. Naproti tomu 

Nejedlý se dopouští několika chyb, které se neprojevují při vrhu sunem. Zejména je 

téměř odstraněno pokrčení levé dolní končetiny pří finálním tlaku do koule a částečně i 

předčasná rotace ramen. Vzhledem k naprosto jiném postavení při kontaktu nohou 

s podložkou, odpadá problém s přerotovanými rameny za levou rukou. Odpadnutí koule 

z oblasti nad klíční kostí, stejně jako pokles levé ruky při odhodu jsou patrné v obou 

případech. 

 

5.6 Shrnutí výsledků 
Při hledání nedostatků ve struktuře pohybu jsem se zaměřili na hodnocení 

kinogramů. Na základě zevrubného popisu důležitých fází prováděné sportovní 

techniky jsme usoudili, že ač se oba desetibojaři snaží o velmi pokročilou techniku, 

můžeme nedostatků pozorovat hned několik. Asi nejpalčivějším problémem se ukázala 

neschopnost včasného zaujetí dvouoporového postavení, nedokonalá opora levé nohy 

při odhodech a předčasná rotace trupu do směru odhodu. V případě vrhu koulí je 

charakteristické bezoporové postavení, které je z hlediska biomechaniky nevýhodné 

(Kerssenbrock, 1976), avšak u velmi dynamických vrhačů není chybou (Kuchen, 1977). 

V případě závodního provedení Adama Nejedlého je nutné upozornit na naprosto špatné 

postavení dolních končetin, které znemožnilo dosáhnout platného pokusu. Bohužel při 

pořizování videozáznamů z vrhu koulí došlo k poškození druhé videokamery, a tak je 

tato práce ochuzena o doplňující pohled z jiného úhlu, který mohl v několika případech 

mohl zpřesnit informace o technickém provedení. 

U obou šetření dráhy koule se probandi jen vzdáleně přibližovali k ideálu 

Timmermana. U provedení vrhu koulí z místa Adama Nejedlého se projevila nesprávně 

provedená technika poruchou křivky dráhy koule.  

Námi sledované závodní provedení vykazovalo převahu kvality na straně 

Helceleta, naopak u Nejedlého se projevily nešvary techniky ještě více než 

v tréninkovém provedení. 

Při porovnání časových údajů desetibojařů a vrcholných specialistů vyplynulo, 

že by se v tréninku Nejedlý s Helceletem měli zaměřit na zkrácení intervalu mezi 
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dokrokem pravé a levé nohy. I v tomto případě jsme poukázali na velký rozdíl 

v načasování jednotlivých fázích v průběhu vrhu z místa a při komplexním provedení. 

  Ve výsledných grafech informujících o průběhu tlakového působení bylo 

zaznamenáno mnoho rozdílností při vrzích/hodech z místa a z celého pokusu. Avšak 

problematická byla nemožnost konfrontovat dosažené výsledky s dosud publikovanou 

literaturou. Hodnocení a představa o ideálním průběhu sledovaných charakteristik je tak 

dána jen autorovo odborností a jedná se spíše o popis bez širších souvislostí. Pro nějaké 

šíře platné obecné závěry je však toto šetření nevhodné, jelikož bylo provedeno málo 

pokusů. 
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6 ZÁVĚR 

V této práci jsme se zaměřili na  komplexní posouzení sportovní techniky dvou 

mladých reprezentantů ČR v desetiboji. Za cíl bylo stanoveno posoudit úroveň 

zvládnutí techniky vrhačských disciplín desetiboje na základě videoanalýzy, při 

odhodu/odvrhu z místa i v komplexním provedení. Dále provést deskripci možnosti 

využití zařízení Pedar X pro hodnocení techniky a charakteristiky hodu diskem a vrhu 

koulí. V neposlední řadě diagnostikovat případné rozdíly v provedení  komplexní 

techniky a pokusů z místa.  

Důvodem k potvrzení první hypotézy byly nedostatky v technickém provedení, 

a to zejména neschopnost zaujetí dvouoporového postavení, nedokonalá opora levé 

nohy při odhodech a předčasná rotace trupu do směru odhodu. Nesporným důkazem o 

chybách v technice lze považovat i tři nezdařené pokusy Adama Nejedlého při MČR ve 

vícebojích. 

Druhou hypotézu jsme pomocí sledování distribuce maximálního tlaku a grafu 

o průběhu velikosti této fyzikální veličiny v čase potvrdili. Výsledky dosahovaly 

velkých rozdílů mezi pokusy z místa a při komplexním provedení, jak v maximálních 

hodnotách tak zejména při načasování (timingu) jednotlivých fází vrhů a hodů.  

Potvrzení či vyvrácení čtvrté hypotézy je velice náročné, jelikož jeden ze 

sledovaných probandů nedosáhl při závodních pokusech žádného platného výkonu. 

Nejedlého selhání bylo jistě následkem špatně provedené techniky, která není jinak na 

vyloženě špatné úrovni. Otázkou je, zda původní příčina neleží například v psychice 

závodníka či tréninku, koučovaní a tak dále. Sledované provedení v případě Helceleta 

bylo velice povedené a závodník dosáhl svých dosavadních osobních rekordů. Avšak 

v následném závodě (viz. výkonnostní vývoj) díky nepodařeným vrhačským 

disciplínám přišel o možnost startu na MS dospělých v Tegu. Hypotézu jsme  na 

základě Helceletova a Nejedlého (koule) provedení v sledovaném závodě zamítli.  

Velice sofistikovaný přístroj Pedar X od firmy Novel zaměřený na snímání 

tlaku pomocí nožních stélek disponuje mnohačetnými funkcemi. Pro účely této práce 

jsme se pokusili vybrat jen ty přínosné prvky pro námi zvolený druh výzkumu. Po 

absolvování měření a vytvoření závěrů je nutné podotknout, že ne všechny údaje se 
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zdají průkazné a potřebnost tvoření jednotlivých proměnných v tomto zařízení nebylo 

vždy optimální. Jako přínosné bychom označili jednotlivé obrázky stop nohou 

informující o tlaku v jednotlivých polí, jelikož průkazně informují o přesném rozložení 

zatížení a pozorovatel není odkázán jen na svůj dojem. Díky tomuto faktu mohly být 

lehce „zkresleny“ informace o trvání jednotlivých fází vrhačských disciplin, na rozdíl 

od jiných měření. Jinak se přikláníme k závěru, že by bylo vhodnější hodnotit tyto 

časové intervaly pomocí zobrazeného tlaku a nikoliv na základě vizuální informace, 

která může být zavádějící. Bohužel při některých pokusech vykazovaly některé body 

stélek chybné informace, které by jinak neovlivnily měření s delším průběhem, což ale 

není náš případ. Na základě všech těchto aspektů můžeme říci, že hypotéza číslo tři byla 

potvrzena, avšak přínos nedosáhl očekávání.   

Námi zjištěné nedostatky ve struktuře pohybů odpovídají chybám v technice, 

jak jsou  popisovány v  didaktické literatuře (Vrábel, 1971; Hinz, 1991). K jejich 

odstranění musí do celoročního tréninku zařadit více imitačních cvičení (Šimon, 2004) a 

v období specializované přípravy a v předzávodním období by se měli více soustředit na 

komplexní provedení vrhačských disciplín. 

Naše práce stejně jako většina výzkumů nekončí jen závěry, nýbrž dalšími 

otázkami a možnostmi k bádání. Novým stupněm poznání by se mohly stát grafy o 

tlakovém působení dolních končetin vrhače na podložku, avšak bylo by nutné provést 

rozsáhlý výzkum nejlepších vrhačů a stanovit optimální model. Jelikož mnohé 

zpracování dat ze zařízení Pedar–X klade velké nároky na kvalifikovanost 

vyhodnocujícího, nepředpokládáme nějaké masové využití, a proto bychom doporučili 

zařízení využít v případě „problémových“ sportovců nebo v přípravě těch nejlepších 

specialistů. Při pohledu na rozložení tlaku v jednotlivých segmentech plosky nohy se 

nabízí další využití Pedaru, a to zjišťování nejvíce zatížených míst chodidla. Šetření by 

pak bylo využitelné ve fyzioterapii, například při prevenci přetížených míst. Již 

z pouhého pohledu na snímané momenty je vidět, že nejvíce zatěžovanou oblastí je 

kloubní spojení palce se zánártními kostmi.  
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Přílohová část 

1. Bodové zisky za jednotlivé skupiny disciplín světových rekordmanů a probandů 
rok Jméno skoky průměr vrhy průměr běhy průměr 1500 m celkem

1920 Alexander Kolmper 1760 586,6 2090 580,3 1741 696 496 6087
1928 Paavo Yrjola 1860 622 2115 705 1951 650,3 655 6587
1932 James Bausch 1963 654,3 2334 778 1973 657,6 466 6763
1936 Glen Moris 1952 653 2116 705 2455 818 724 7254
1952 Robert Mathias 2140 713 2340 780 2486 828 531 7497
1959 Vasilij Kuzněcov 2276 759 2453 818 2576 859 534 7839
1960 Rafer Jahnson 2166 722 2660 887 2652 884 504 7982
1963 Yang Chuan-Kwang  2447 815 2282 761 2735 912 546 8010
1972 Nikolai Avilov 2670 890 2321 774 2683 894 792 8466
1976 Bruce Jenner 2546 847 2549 850 2676 892 863 8634
1984 Jurgen Hingsen 2748 916 2470 823 2801 934 813 8832
1984 Daley Thomson 2804 935 2611 870 2881 960 712 8843
1992 Dan O´Brien 2859 953 2551 837 2854 951 667 8891
1999 Tomáš Dvořák 2775 918 2660 887 2881 960 698 8994
2001 Roman Šebrle 2853 951 2529 843 2864 955 798 9026
2011 Adam S. Helcelet 2504 834 2152 717 2628 876 682 7969
2011 Adam S. Helcelet 2511 837 2094 658 2703 901 658 7966
2010 Adam Nejedlý 2459 819 1932 644 2538 846 685 7614

 
 
2. Záznam ze softveru pedar-x Recorder: 

 
 
3. Průměrné skóre sta nejlepších výkonů v desetiboji (Westera, 2006) 
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4. Kinogram hod diskem Nejedlý 
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5. Kinogram hod diskem Helcelet 
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