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Úvod
Atletika patří mezi nejstarší sporty vůbec. Zahrnuje velké množství disciplín. Její
pohybový základ tvoří přirozené pohyby (chůze, běh, skok, hod), které jsou uplatňovány ve
velkém množství dalších sportovních odvětví. Mezi nejtěžší a nejuznávanější disciplíny
atletiky patří desetiboj, protože se v něm snoubí 10 různých částí rozložených do
dvoudenního klání.
V naší bakalářské práci se zabýváme závodní kategorií dorostenci, tj. 16 – 17 let. Je to
tzv. první etapa desetibojařské přípravy se všestranným základem, která trvá přibližně do 18
let atletova věku. V této etapě je nejdůležitější rozvoj atletovy pohyblivosti, zejména v oblasti
pánve. Z technických disciplín je potřeba věnovat důraz zejména na skok o tyči, hod oštěpem,
překážkový sprint a skok vysoký. To jsou disciplíny s velkými nároky na koordinaci. V tomto
období je také důležité trénovat atletovu rychlost, jelikož toto období je pro rychlost
senzitivní. Důležitý je rozvoj zejména svalů kolem páteře a svalů napomáhajícím správnému
držení těla a zadní straně stehenního svalu, abychom předcházeli případným zraněním.
Vytrvalostní trénink je zaměřen na aerobní zatížení.
Jedním z nejtěžších úkolů desetibojaře je zvládnutí modelové techniky. To je způsobeno
především velkým počtem různorodých disciplín s různými požadavky na techniku. Důležité
jsou uzlové body technických disciplín, ve kterých budou znatelné rozdíly sledovaného
desetibojaře od modelové techniky závodníků vrcholové úrovně. Desetibojař má na jejich
osvojení podstatně méně času, než atleti specializovaní na jednu disciplínu. Při psaní
bakalářské práce budeme využívat teoretických poznatků z oboru, množství literatury,
videozáznamů a také mé vlastní dlouholeté atletické zkušenosti. Důležitou součástí naší práce
budou kinogramy, pořízené z videozáznamů vybraných disciplín. Tato technika je velice
známá a poměrně snadná. Z těchto kinogramů bude zřetelně vyplývat rozdílná úroveň
techniky sledovaného desetibojaře od modelové techniky závodníků vrcholové úrovně.
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Teoretická část
1. Struktura sportovního výkonu v desetiboji

„Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně
vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností.
Sportovní výkon můžeme interpretovat jako vymezený systém prvků, který má určitou
strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou
být rázu somatického, fyziologického, motorického, psychického apod.“ (Dovalil, 2002).
Výkon ovlivňují a vytvářejí tyto faktory:
Faktory somatické - vztahují se k danému sportovnímu výkonu a zahrnují
stavbu těla jedince.
Faktory kondiční - soubory pohybových schopností.
Faktory techniky - souvisejí se speciálními sportovními dovednostmi a jejich
technickým provedením
Faktory taktiky - součást tvořivého jednání sportovce
Faktory psychické - zahrnují emoční, kognitivní a motivační procesy, které se
uplatňují v řízení a regulaci jednání. Vycházející z osobnosti sportovce.
(Dovalil, 2002)

1.1 Faktory somatické
Somatické faktory jsou ve většině sportů velmi významné. Týkají se podpůrného
systému člověka, tj. kostry, vazů a šlach, svalstva a z velké části vytvářejí biomechanické
podmínky konkrétních sportovních činností. Mezi hlavní somatické faktory patří:
Výška a hmotnost těla
Délkové rozměry a poměry
Složení těla
Tělesný typ
(Dovalil, 2002)
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Jak již z názvu vypovídá, desetiboj obsahuje deset různých disciplín, a právě z tohoto
důvodu nemůžeme určit za ideální pouze jeden somatický faktor, ale spíše hledat ideální
kompromis všech. Těchto deset disciplín můžeme rozdělit do pár skupin s podobnými znaky:
Skoky – skok daleký, skok vysoký a skok o tyči
Sprinty – 100 m, 100 m př., 400 m
Hody a vrh – hod oštěpem, hod diskem a vrh koulí
Běh na 1500 m
Výška a hmotnost těla:
Výhody: Větší tělesná výška – výška odvrhu (odhodu) při vrzích a hodech, délka
běžeckého kroku, vyšší úchop při skoku o tyči, výhoda u běhu na 110m př., vyšší
těžiště u skoků.
Nevýhoda: Jako jedinou nevýhodou může být nízký start u sprintů, u kterého je větší
výhodou menší tělesná výška.
Hmotnost těla: Hmotnost by měla být úměrná k tělesné výšce. Desetibojaři mají
velkou muskulaturu, která jim napomáhá k dobrému zvládnutí sprinterských disciplín,
vrhů a hodů. Avšak nevýhodou je u běhu na 1500m, kde je větší muskulatura a tělesná
hmotnost limitujícím faktorem.
Délkové rozměry a poměry:
Výhodou jsou delší horní a dolní končetiny. To je znatelné především u běhu na 110m
př., hodu oštěpem a diskem, kde je důležitým faktorem pro dobrý výkon velké rozpětí horních
končetin.
Složení těla:
Důležitým faktorem pro výkon je zastoupení svalových vláken a tělesná hmotnost,
zejména aktivní tělesná hmotnost.
Koukal (1985) ve své knize uvádí somatické předpoklady – cílový model:
Tělesná výška

185 – 190 cm

Tělesná hmotnost

82 – 88 kg

Rozpětí paží

192 – 205 cm
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Poměr délky dolních končetin k tělesné výšce

56 %

Poměr délky paží k výšce postavy

45 %

Délka chodidla

nad 30 cm

Tělesný typ:
Podle Sheldona je ideální somatotyp 1 – 6 – 3

1.2 Faktory kondiční
Mezi kondiční faktory sportovního výkonu řadíme pohybové schopnosti. V každém
sportovním výkonu existují projevy „síly“, „vytrvalosti“, „rychlosti“, aj., jejich poměr se liší
podle potřebných pohybových úkolů daného pohybu. Jde o projevy pohybových schopností
člověka, o kterých vypovídají dané charakteristiky pohybů (rychlost, doba trvání, složitost
pohybu atd.). (Dovalil, 2002)
Mezi faktory kondiční patří: silové schopnosti, rychlostní schopnosti, vytrvalostní
schopnosti, koordinační pohybové schopnosti a pohyblivost.
Silové schopnosti: Ve smyslu rozvíjení svalové schopnosti sportovce by se správně měl
použít termín, pohybová schopnost síla. Při rozvíjení svalové síly se především uplatňují vlivy
morfologicko-fyziologické a neurofyziologické. (Šimon, 1994)
V desetibojařském tréninku se začínáme zprvu věnovat obecné síle, abychom mohli
pokračovat v rozvoji speciální síly a pro desetibojaře pravděpodobně nejdůležitější, výbušné
síly.
Rychlostní schopnosti: „Rychlost ve smyslu kondiční motorické schopnosti lze chápat
jako komplex integrovaných vnitřních vlastností člověka, které mu umožní provádět
pohybovou činnost (přemístění těla nebo jeho částí) v minimálním čase, tj. co nejrychleji.
Základem rychlostních schopností je rychlost svalové kontrakce působením nervové regulace.
Kontrakce jsou prováděny maximální intenzitou s aplikací maximálního volního úsilí.“
(Millerová a kol. 1994)
Rychlostní schopnost je nejvíce geneticky podmíněná a tudíž nejhůře trénovatelná.
V tréninku rozlišuje rychlost reakční, rychlost acyklickou, rychlost cyklickou a rychlost
13

komplexní neboli rychlost lokomoce. Musí se věnovat každé zvlášť. Rychlostní schopnosti
nám ovlivňují více jak polovinu z deseti disciplín, a proto je jednou z nejdůležitějších
schopností úspěšného desetibojaře.
Vytrvalostní schopnosti: „Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou
intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat
únavě, se zjednodušeně označuje pojmem vytrvalost.“ (Dovalil, 2002)
Mohlo by se zdát, že desetibojař využije vytrvalost pouze při běhu na 1500m, ale
uvědomme si, že celý desetiboj trvá 2 dny, během kterých se desetibojař nespočetněkrát
rozcvičuje na jednotlivé disciplíny a na každý jejich pokus, a proto i vytrvalost je důležitou
součástí desetibojařova výkonu.
Mezi vytrvalostní schopnosti patří dlouhodobá vytrvalost, střednědobá vytrvalost,
krátkodobá vytrvalost a rychlostní vytrvalost.
Koordinační pohybové schopnosti: V desetiboji jsou velké nároky na dokonalé
sladění složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, na odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru,
dynamice a na přesnost provedení.
Pohyblivost: Pohyblivost je pohybová schopnost, která se týká rozsahu lidských
pohybů. Zahrnuje několik jevů: kloubní pohyblivost, ohebnost páteře, svalovou pružnost a
schopnost svalového uvolnění. (Millerová a kol. 1994)
V desetiboji je velice důležitá pohyblivost ve všech kloubech, zejména pak v kyčelních,
kolenních, hlezenních, ramenních, loketních a zápěstních, protože ty se podílejí na odrazu,
hodu a vrhu. Dále je velice důležitá pružnost tkání, jelikož tuhé a neelastické svaly přispívají
k omezenému pohybu v kloubech. Na pohyblivost také nepříznivě působí únava.

1.3 Faktory techniky
„Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu
s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě
neurofyziologických mechanismů řízení pohybu.“ (Dovalil, 2002)
S technikou jsou úzce spojené také další předpoklady sportovce a to především
kondiční, somatické i psychické.
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Dovalil (2002) říká, že učením získaný předpoklad řešit rychle, správně a úsporně určitý
úkol neboli účinně vykonávat danou činnost se nazývá dovednost. Jejich technika neboli
způsob řešení, jejich stabilita, proměnlivost a také zásoba, jsou významnými speciálními
faktory struktury výkonu ve sportu.
Technika je zejména výsledkem motorického (pohybového) učení. Cílem je dokonalé
zvládnutí a souhra sportovních pohybů. Výsledkem by měla být výborná kvalita nácviku, ten
by neměl obsahovat chyby a pohyby musí být správně provedeny. Dále je důležitá rychlost
provedení, tj. včasnost a správné časové rozvržení konkrétních fází pohybu, tzv. timing.
Důležitá je také ekonomičnost provedení (nízký energetický výdej, volní úsilí). A
v neposlední řadě to je způsob provedení neboli sportovní a osobní styl. (Dovalil, 2002)
Žádná jiná disciplína neklade tak vysoké nároky na techniku jako právě desetiboj.
V desetiboji je zapotřebí zvládnout velký počet různých technik. A právě proto vrcholných
výsledků dosahují desetibojaři v průměru po 10 letech soustavné přípravy. A proto je důležité
začít s tréninkem technicky obtížných disciplín, zejména překážkového běhu, skoků a hodu
oštěpem už v útlém věku atleta.
Desetibojař musí trénovat velký počet technických disciplín, to zabere velký časový
úsek, a proto jeho technika nikdy nedosáhne tak dokonalé úrovně jako u atleta specialisty, ale
desetibojař se jí snaží co nejvíce přiblížit. A právě z tohoto důvodu je důležité do tréninku
vkládat taková cvičení, kterými se nacvičuje a zlepšuje technika více disciplín najednou.
Například správný odraz je důležitý u všech skokanských disciplín ale i překážek a správná
spolupráce paží, trupu a dolních končetin je potřebná u všech vrhů.

1.4 Faktory taktiky
„Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu
s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických úkolů. Ten však
bezprostředně souvisí s technickými aspekty, takže realizace taktických záměrů je možná
jedině prostřednictvím techniky.“ (Dovalil, 2002)
V desetiboji nejsou tak velké nároky na taktické jednaní jako například ve sportovních
hrách, ale také jsou nedílnou součástí desetibojařova výkonu. To se projevuje zejména při
výběru tvrdosti tyčí, správném použití treter, zvolení základních výšek u skoků, vzdáleností
stojanů u skoku o tyči, vynechávání postupných výšek, včasném a správném rozcvičení, a
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také rozvržení tempa u závěrečného běhu na 1500m. Podle Koukala a Vinduškové (1987) by
měl desetibojař umět pracovat s bodovacími tabulkami, seznámit se s výkonnostní úrovní
soupeřů, znát svojí aktuální výkonnost a z těchto aspektů odhadnout svoje možnosti
v desetiboji.

1.5 Faktory psychiky
Podle Vinduškové (2003) se mohou ve vícebojích uplatnit jedinci různého
temperamentu. Avšak nejúspěšnější bývají ti, kteří dokážou být vyrovnaní a spolehliví
v přípravě a následně optimálně agresivní a sebejistí v závodě.
Důležité je u závodníků od útlého věku pěstovat vůli po úspěchu, vůlí po dosažení co
nejlepšího výkonu. Dále také desetibojařova samostatnost, cílevědomost a rozhodnost. Také
je důležité, aby desetibojař myslel na to, že závod končí až po proběhnutí cíle na 1500m a
nikdy není nic ztraceno. A v neposlední řadě je důležité vést desetibojaře ke správné
životosprávě, neboť bez ní nemůže dosáhnout vrcholných výsledků.
Důležité jsou samozřejmě i zdravotní a sociální předpoklady.
Zdravotní předpoklady – Nejlepších výsledků desetibojař dosahuje až po
dlouholeté intenzivní přípravě a proto je dle Vinduškové (2003) výhodnější, je-li
sportovec odolný vůči běžným drobným onemocněním a proti zraněním
pohybového aparátu.
Sociální předpoklady – Trénink desetiboje je časově velice náročný, a proto je
zapotřebí, aby desetibojaři vyšlo jeho okolí, ať už se jedná o rodinu, školu,
zaměstnavatele atd. vstříc. Bez těchto elementů není možné trénovat desetiboj
na vrcholové úrovni.

2. Sportovní technika
2.1 Obecná charakteristika
Technika atletických disciplín má své kořeny již v antickém Řecku. Zde byla hlavní
náplní olympijských her. Od této doby se technika atletických disciplín několikrát měnila a
vyvíjela, a to především ve skocích, vrzích a hodech. Jako příklad můžeme uvést první
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světový rekord v desetiboji z roku 1912, kterého dosáhl americký desetibojař Jim Thorpe.
Jeho výkon byl 6754 bodů a to je oproti současnému rekordu amerického atleta Ashtona
Eatona, který dosáhl výkonu 9039 bodů značný rozdíl. Mezi těmito rekord uběhlo přesně 100
let vývoje atletických disciplín a vývoje tělesných parametrů desetibojařů. K dosažení
nejvyšší výkonnosti je důležité do sportovní části pohybu zahrnout i teoretickou část. A to
zejména biomechaniku. Díky této spolupráci se dnes zdá, že technika disciplín je na svém
vrcholu a už se nebude výrazněji měnit. Technika je důležitou součástí zlepšujícího se
sportovního výkonu, ale také zdravotního stavu sportovce.
Technika je podle Choutky a Dovalila (1991) účelný způsob řešení pohybového úkolu.
Řešení je vybráno na základě všestranných předpokladů sportovce v souladu s jeho
možnostmi, biomechanickými zákonitostmi a platnými pravidly.
„Posouzení techniky vychází z analýzy pohybu, což je rozbor směřující k upřesnění a
poznání struktury pohybu jeho časových, prostorových a dynamických složek. Rozlišuje se
často prostorové (fáze) a dynamicko-časové členění pohybu (rytmus). Dynamicko-časové
členění pohybu je v čase uspořádané schéma nervosvalových impulsů projevující se střídavou
kontrakcí a relaxací funkčních svalových skupin. Dynamicko-časové údaje, které jsou pro
úspěšný průběh sportovního pohybu rozhodující, bývají označovány jako „uzlové body“
pohybové struktury.“ (Choutka a Dovalil, 1991)
Podle Dovalila a Choutkové (1988) technika jakkoli složitých pohybů spočívá ve
správném provedení řady poloh. V průběhu pohybu vznikají momenty, které mají pro splnění
pohybu rozhodující význam. Tyto momenty se nazývají uzlové body a jsou to přesně
vymezené okamžiky průběhu pohybu. Podle těchto bodů můžeme srovnávat jak různé
pokusy, tak i různé jedince.
Osobité provedení pohybu s ohledem na individuální odlišnosti sportovců se označuje
jako styl. (Dovalil, 2002)
Styl je individuální pojetí dané techniky, která vyplývá z anatomicko-fyziologických a
psychologických předpokladů určitého jedince a projevuje se osobitými znaky v technice,
příznačnými pouze tomuto jedinci. (Novák, 1970)

2.2 Fáze technické přípravy
Podle Dovalila (2002) lze podle existujících poznatků o motorickém učení vymezit
v jeho průběhu tyto časové úseky:
17

Fáze hrubé koordinace – začíná seznámením se s úkolem, tvorbou určité
představy o úkolu a jednoduchými praktickými pokusy. V této fázi se vytváří
základy dovedností
Fáze jemné koordinace – představa úkolu se detailizuje, postupně se zpevňují
pohybové dovednosti provedené ve standardním provedení. Zlepšuje se také
celková koordinace pohybů.
Fáze stabilizace – Technika se stabilizuje v různých variantách provedení.
Koordinace pohybů je na velmi dobré úrovni, všechny časové a dynamické
parametry jsou sladěny.
Fáze variabilní tvořivosti – Dovednosti, které jsou vysoce osvojené, se uplatňují
i v proměnlivých podmínkách. Projevuje se zde dokonalé zvládnutí techniky i
v nepříznivých podmínkách, anticipace, maximální výkon.
Praktický proces osvojování a zdokonalování techniky se podle Dovalila (2002) dělí na
tyto části:
Nácvik – Je to první fáze technické přípravy, která se týká sportovcůzačátečníků a věkového období do puberty – v tomto období jsou předpoklady
na rozvoj techniky největší. Nejdůležitější úkoly této části jsou, nácvik základů
techniky a seznámení se s požadavky zvolené disciplíny
Prvně se sportovci seznamují s obsahem disciplíny, pravidly, seznamují se
s prostředím dané disciplíny. Dále nacvičují základy techniky a jejich cílem je
hrubé zvládnutí techniky dané disciplíny.
Prvně se vymezí úkol, obsah a zaměřeni, tím se vytváří konkrétní představa o
nacvičovaném pohybu. Tato představa se zpřesňuje při prvních pokusech
provedení. V nácviku je nejdůležitější opakování v různých promyšlených
obměnách.
Zdokonalování – Důležitým úkolem je zdokonalení a zpevnění techniky
disciplíny a také propojení techniky s kondičními požadavky. Ještě ve větší míře
se zde formuje představa o pohybu. Nedílnou součástí je opět promyšlené
opakování cvičení, které, se postupně automatizují.
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Stabilizace – Tato fáze nám završuje proces technické přípravy. Jejím úkolem je
stabilizovat a zpevnit techniku na takovou míru, aby bylo možné využít všechny
ostatní faktory sportovního výkonu a dosáhnout tak maximálního výkonu.
K základním znakům nacvičené sportovní dovednosti podle Ryby (2002) patří:
Kvalita výsledků senzomotorického nácvik – absence chyb a správnost pohybů
Rychlost jejího provedení – timing a včasnost
Ekonomičnost provedení – nízký energetický výdej
Způsob provedení dovednosti – styl osobní i sportovní

3. Modelová technika disciplín v desetiboji

3.1 Běh na 100 m
Běh na 100 m patří mezi cyklický pohyb prováděný maximální intenzitou. Podle
Millerové (2001) při sprintu vzniká kyslíkový dluh, který dosahuje hodnoty až 95% kyslíkové
poptávky. Střídá se zde oporová a letová fáze. Rychlost sprintera se dá ovlivňovat pouze
v oporové fázi.
3.1.1 Oporová fáze
Rozlišujeme zde dokrokovou a odrazovou fázi. V dokrokové fázi je důležité redukovat
vznikající brzdicí sílu na minimum.
3.1.2 Dokroková fáze
Tato fáze začíná v době, kdy se noha dotkne podložky. Došlapuje v místě svislé těžnice
běžcova těla, a tím dochází k žádoucímu krátkému trvání dokrokové fáze. Pata by se
podložky neměla vůbec dotknout nebo jen nepatrně.
3.1.3 Moment vertikály
V momentě vertikály je oporová noha v koleni výrazně pokrčena (v úhlu 130 - 140°)
Tím se dosahuje snížení polohy těžiště a možnosti ostřejšího úhlu odrazu. Čím ostřejší je
odrazový úhel, tím menší je vertikální složka. Běh je ekonomičtější a efektivnější (Dostál,
1985).
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3.1.4 Odrazová fáze
Tato fáze začíná momentem vertikály a končí, když noha opustí podložku. Trup v této
fázi nesmí být nikdy v záklonu, ale v mírném předklonu. V okamžiku odrazu je odrazová
noha napnuta ve všech třech kloubech. Paže jsou pokrčeny v pravém úhlu.
3.1.5 Letová fáze
Tato fáze začíná po ztrátě kontaktu nohy s podložkou. Po ukončení odrazu se odrazová
dolní končetina stává švihovou dolní končetinou. Podle Dostála (1985) zde rozlišujeme
švihovou fázi za tělem a švihovou fázi před tělem. V letové fázi provádíme aktivní střih
dolních končetin.
3.1.6 Švihová fáze za tělem
Tato fáze začíná odtržením po odrazu z podložky a končí, když se stehno odrazové
dolní končetiny dostane na stejnou úroveň jako stehno oporové dolní končetiny. Po odrazu
začíná švih stehnem vpřed. Dostál (1985) udává, že noha je nejvíce složena v okamžiku, kdy
její stehno míjí stehno oporové nohy.
3.1.7 Švihová fáze před tělem
Tato fáze začíná momentem vertikály a končí, když chodidlo došlápne na podložku.
Hlavním úkolem této fáze je švih a následná příprava došlapu. Dostál (1985) udává, že stehno
švihové dolní končetiny svírá s bércem ostrý úhel. Bérec se pohybuje o něco rychleji než
stehno, a proto se úhel v koleni zmenšuje. Atlet dokračuje vždy na vnější hranu chodidla.
V průběhu sprintu na 100 m dochází k doteku chodidla s podložkou v oblasti malíku. Osa
ramen je stále kolmá na směr běhu. Paže jsou uvolněné, ale musí se pohybovat v maximálním
rozsahu a rychlosti, v blízkosti těla. Paže svírají v lokti pravý úhel. Důležitá je také
uvolněnost obličejového svalstva a prstů.
Technika nízkého startu: Technika nízkého startu je velice důležitou součástí krátkého
sprintu. Čím kratší je trať, tím důležitější roli hraje správné provedení nízkého startu.
Technika startu se různě liší podle výšky, tělesné stavby a váhy závodníka.
Umístění startovních bloků: Podle Dostála (1985) rozlišujeme tyto druhy: dlouhý
nebo krátký, široký nebo úzký, blízký nebo vzdálený. V praxi se setkáváme s úzkým, širokým
a středním, který je nejvhodnější metodou startu.
Poloha „Připravte se“: V této poloze má sprinte obvykle silnější, odrazovou nohu
v předním bloku a zadní noha je kolenem opřená o podložku. Ve vysoké poloze jsou ramena,
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která jsou vysunuta před úroveň rukou. Hlava nesmí být nikdy zakloněna, je v prodloužení
trupu nebo jen mírně předkloněna.
Poloha „Pozor“: Při tomto povelu sprinter zvedá pánev, která by měla být výš než
ramena. Hlava je stále v prodloužení těla a ramena jsou před rukama. Tato poloha musí být
stabilní.
Startovní výběh: Důležité je, aby sprinter z bloků vyběhl, nikoli vyskočil. Jako první
se od země odtrhnou paže a dále zadní noha. Přední noha je nejdůležitějším hnacím aspektem
běhu. Paže provádí mohutné švihnutí proti sobě a jsou akcelerátory pro pohyb dolních
končetin.
Startovní rozběh: Hlavním úkolem rozběhu je vyvinout co nejvyšší rychlost. Podle
Dostála (1985) k tomu potřebuje sprinter přibližně 6 vteřin, tj. 60m.
Sprinter při rozběhu využívá šlapavý způsob běhu. Ten se vyznačuje zmenšováním
sklonu trupu, prodlužováním délky kroku, to je velice důležité a polohou bérce šikmo vzad.
Další důležitou věcí je frekvence běžeckých kroků. Startovní rozběh končí v momentu, kdy je
délka běžeckých kroků stabilizována.

3.2 Skok daleký
Ve skoku dalekém se závodí ve všech věkových kategoriích. Rozděluje se na čtyři fáze:
rozběh, odraz, let a doskok. Je to rychlostně-silová disciplína a její výkony závisí na úhlu a
rychlosti vzletu těžiště skokanova těla, na správném a účelném provedení pohybů v letové
fázi a samozřejmě na účinnosti doskoku.
3.2.1 Rozběh
Rozběhem se snaží skokan získat co možná nejvyšší horizontální rychlost, ta je
základem pro pozdější rychlost vzletu skokanova těžiště. Rozběh je stupňovaný. Vacula
(1974) udává délku rozběhu u mužů v rozmezí 9 – 11 dvojkroků (tj. asi 30 – 45 m).
V dorostenecké kategorii postačí kolem 14-16 rozběhových kroků. Kritériem rychlosti
rozběhu je co nejvyšší rychlost skokana v závěrečných 5 metrech před odrazovým prknem.
Typickými znaky dobře zvládnutého rozběhu jsou: stupňované úsilí, přesnost a
plynulost.
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V počáteční fázi rozběhu (tj. prvních 6 kroků) se dělá nejvíce nepřesností a chyb, proto
je velice důležité se této části věnovat.
Ve střední fázi rozběhu (tj. 4 – 10 kroků) se skokan snaží rovnoměrně zrychlovat
rychlost běhu. Běh je typickým vysokým zvedáním kolen a podsazenou pánví.
Závěrečná fáze rozběhu (tj. 3-6 kroků) je nejobtížnější. V této fázi se skokan musí
připravit na odraz. Dochází zde ke spojení rozběhu s odrazem. V posledních třech krocích
snižuje skokan své těžiště a zvýší frekvenci. V posledním kroku se snaží udržet těžiště ve
stejné výšce, tento krok je znatelně kratší než kroky předchozí.
3.2.2 Odraz
Odraz má dvě fáze:
amortizační - během této fáze dochází ke ztrátě horizontální rychlosti
akcelerační – během této fáze získává skokan rychlost vertikální.
Během odrazu a v předodrazových krocích, se rozhoduje o úhlu vzletu skokana. Dále
by se měla zkrátit doba trvání amortizační fáze, právě ve prospěch akcelerační fáze a snažit se
zvýšit úhel vzletu skokana při stejně vysoké rozběhové rychlosti. Výsledný a potřebný zdvih
nastává napínáním všech potřebných kloubů, tj. kyčelního, kolenního a hlezenního.
V průběhu odrazu je důležitá práce neodrazové tzv. „švihové“ nohy, ta při něm švihá vpřed a
má ostrý úhel v koleni. Hlava a trup zůstávají v neměnné běžecké poloze. Paže pracují ve
stejném rozsahu jako dolní končetiny. Odraz končí extenzí všech výše zmiňovaných kloubů
odrazové dolní končetiny a současným zastavením pohybu švihové nohy a paží.
3.2.3 Let
Tato fáze skoku má na výkon podstatně menší vliv než předešlé dvě fáze. Dráha těžiště
se v této fázi nedá ovlivnit, jelikož je dána v době kdy skokan opustí odraziště. Důležitým
úkolem této fáze je kompenzovat rotace, ke kterým dochází při odrazu, udržet rovnovážnou a
stabilní polohu těla kolem jeho těžiště a připravit se na co nejúčinnější doskok. Rozlišujeme
tři způsoby techniky letu:
Skrčný způsob – Je koordinačně nejjednodušší. Nejčastěji ho používají začátečníci,
protože se v něm dá dobře procítit odrazová fáze skoku. Avšak mohou ho použít i
velice technicky zdatní skokani, pokud zvládnou techniku odrazu bez nežádoucích
rotačních pohybů.
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Závěsný způsob – Využívají ho skokani, kteří se odrážejí blízko za těžištěm těla a díky
tomuto způsobu mohou vyrovnávat rotaci kolem podélné osy skokanova těla.
Kročný způsob – Ten je koordinačně nejsložitější. Používají ho skokané, kteří se
odrážejí dále za těžištěm těla. Skokané za letu vyměňují dolní končetiny jednou nebo
dvakrát.
3.2.4 Doskok
Způsob doskoku může značně kladně ovlivnit vzdálenost skoku. Jeho správná účinnost
je závislá na několika důležitých částech. Zaprvé na velikosti přednožení před svislý průmět
těžiště skokana. Zadruhé na výšce těžiště skokana, v okamžiku kdy se dotkne písku. A zatřetí
na správném přenesení těžiště skokana přes místo opory.
V technice doskoku rozlišujeme několik druhů:
pokrčení dolních končetin až do dřepu a následně vztyk
pokrčení dolních končetin až do dřepu a následně aktivně protlačit kolena a
pánev vpřed a doskok do vzniklé jámy
Pokrčení dolních končetin a následné vysednutí stranou

3.3 Vrh koulí
Tato disciplína patří mezi rychlostně – silové disciplíny. Používají se 2 techniky vrhy:
zádovou technikou a otočkou. Dále už budu popisovat pouze vrh koulí zádovou technikou.
Koulaři by měli být vysocí, mít velkou aktivní hmotnost a velmi dobré silové schopnosti.
Koulař musí na velmi malé vzdálenosti vyvinout maximální sílu a co největší přímočarou
rychlost ve směru, ve kterém opouští koule ruku. Dráha by měla být co nejdelší a rychlost
pohybu koule se musí postupně zrychlovat až do maximální rychlosti při odvrhu.
3.3.1 Základní postavení a držení koule
V tomto základní postavení stojí vrhač zády do směru vrhu. Vrhač, který bude vrhat
pravou rukou, stojí na pravé noze a špičkou se dotýká zadního okraje kruhu. Váha je
přenesena na pravé noze a levá noha je mírně pokrčena a zanožena a dotýká se špičkou země.
Vrhač drží kouli v pravé ruce přední části dlaně a prstech. Kouli má pevně přiloženou mezi
kost klíční a bradu. Je důležité, aby byl loket pravé paže odtažen od trupu. Levá paže je
uvolněna. (Vomáčka, 1974)
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3.3.2 Sun
Samotný sun má několik fází: fázi přípravnou, fázi náponu, fázi přemístění a došlapu
nohou
Fáze přípravná: Vrhač provede lehký výpon na pravé noze, zároveň s tím dochází
k předklonu těla a vytažení ramen dopředu, až přes okraj koulařského kruhu. Koleno levé
nohy se přitáhne ke kolenu pravé nohy a noha je ve vzduchu. Levá paže se v protipohybu
s levou nohou dostává téměř do vzpažení.
Fáze náponu: Levá noha se švihnutím vzad nízko nad kruhem napíná a směřuje
směrem k odhodové straně kruhu. Tím pomáhá odlehčit váhu z pravé nohy, která se pohybem
ze špičky na patu a propnutím se v kolenním kloubu, aniž bychom museli zapojit lýtkový
sval, začíná odrážet do sunu.
Fáze přemístění a došlapu nohou: Po nízkém odrazu z paty pravé nohy následuje co
možná nejrychlejší podsunutí pravé nohy pod tělo. Obě nohy došlapují téměř současně.
Těžiště musí zůstat pořád ve stejné výšce. Chodidla se začínají vytáčet, pravé chodidlo mírně
dovnitř a levé chodidlo šikmo vpřed. Poloha ramen, hlavy a pravé paže s koulí musí zůstat
stejná, jako před zahájením sunu.
3.3.3 Vlastní vrh
V této fázi má atlet váhu na odrazové noze. Levé rameno se zvedá a současně jde
dozadu. Váha těla se přesouvá na obě nohy. Zvedá se pata odrazové nohy a otáčí se zevnitř,
současně se vytáčí pravé koleno. Trup a boky směřují ve směru pohybu, sunu. Levá horní
končetina se dostává před prsa a současně se propíná pravá dolní končetina. Pravé rameno se
pohybuje vpřed a vzhůru a pravá horní končetina se napíná. Při závěrečném odrazu dolních
končetin se provádí vytrčení paže a zdvižení ramene. Poslední impuls, který se předává kouli,
je sklopení zápěstí, které nastává, když špička levé nohy opouští podložku. Dochází
k přeskoku a výměně dolních končetin. Pravá dolní končetina končí těsně u okraje kruhu a
levá dolní končetina se zanožuje vzhůru.

3.4 Skok vysoký
Skok vysoký je velice stará disciplína, a tak se jeho technika v průběhu let velice
měnila. K prvním technikám patří tzv. „sweeney, horine, dále straddle a poslední technikou,
do dnes používanou je flop“. Ten používají jak vrcholoví závodníci, tak i začátečníci. Oproti
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předchozím

technikám

je

totiž

jednoduší.

Tato

technika

je

nejvíce

v souladu

s biomechanickými zákonitostmi skokanova těla. Je to rychlostně – silová disciplína s prvky
koordinačními. Skok vysoký můžeme rozdělit na tyto složky: rozběh, odraz, přechod laťky a
dopad.
3.4.1 Rozběh a příprava na odraz
Délka rozběhu závisí na počtu kroků. Podle Velebila (1974) je to nejčastěji 7 – 11
kroků, ty stačí k dosažení potřebné rychlosti. První část rozběhu je po přímce a druhá část je
vedena po oblouku jako by kolem dopadiště. Rozběh se stupňuje a zakřivuje směrem k odrazu
a skokan zvyšuje svou dopřednou rychlost. Tyto aspekty napomáhají skokanovi ke správné
poloze, tj. kombinace sklonu nazad a také odklonu od laťky. Příprava na samotný odraz je
v posledních 2 – 3 krocích rozběhu. Skokan musí plynule snížit těžiště, toho dosáhne tím, že
pokrčí dolní končetiny a sklonem těla. Poslední kroky jsou o něco kratší než kroky předešlé.
3.4.2 Odraz
Odraz u flopu musí být proveden aktivně a s předpětím, ten je zahajován vlastně už před
samotným dokrokem odrazové nohy. Rotace skokana za letu z vertikální do horizontální
polohy, vzniká již v oporové fázi vykývnutím těla kolem opory odrazu, ale také tím, že odraz
působí mimo těžiště. Odraz a švih probíhají současně, pohyb paží je přesně sladěn s pohybem
švihové nohy. Těžiště těla při odrazu se musí pohybovat vpřed a vzhůru. Podmínkou kvalitně
zvládnutého odrazu je nižší poloha těžiště při předposledním kroku přes švihovou nohu.
3.4.3 Přechod laťky
Způsob přechodu laťky je dán rotačními impulsy, ke kterým dochází už při odrazu.
Pohyby, které skokan začne provádět v letu, už nemohou zvětšit výsledný rotační impuls, ale
ovlivňují vnější projevy rotace a používají se ke kompenzaci. Ve fázi, kdy skokan stoupá, se
švihová noha spustí k noze odrazové. Paže na straně švihové nohy je ve vzpažení a jak skokan
překonává laťku, tak se dostává do zapažení. V této fázi je trup mírně prohnutý. V následující
fázi skokan překonává laťku a dochází k maximálnímu prohnutí trupu skokana a vysunutí
pánve. Dolní končetiny jsou volně svěšeny dolů a hlava je v záklonu a postupně přechází do
předklonu. V okamžiku kdy skokan překoná laťku hýžděmi, tak dochází k prudkému
předkopnutí do přednožení.
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3.4.4 Dopad
Hlavním úkolem dopadu je bezpečnost skokana. Skokan se nadále přetáčí kolem příčné
osy. Tím že skokan předkopne do přednožení a současně provede protipohyb trupu a hlavy
dokončuje přechod laťky a současně tak zabrání pádu na hlavu a týl.

3.5 Běh na 400 m
Dostál (1985) řadí běh na 400 m mezi cvičení submaximální intenzity a rozhodující
pohybovou schopností je u tohoto běhu speciální vytrvalost. Akcelerační rychlost zde kvůli
délce tratě nemá tak velký význam jako u krátkých sprintů.
Z hlediska ekonomie pohybu je třeba zvládnout setrvačný způsob běhu, který
předpokládá vysokou úroveň svalové relaxace, svalové pružnosti a kloubní pohyblivosti
(Dostál 1985).
Technika: Závodník vybíhá do zatáčky, a proto nemůže běžet stejným způsobem jako
na rovince. Musí běžet těsně u vnitřní čáry a musí být kvůli překonávání odstředivé síly
vykloněn vlevo, do zatáčky. Důležitý je plynulý výběh ze zatáčky a následný co
neuvolněnější běh na rovince. Ten je typický velkým rozsahem pohybu dolních končetin a
maximálním využitím setrvačnosti. Při náběhu do zatáčky se běžec opět vyklání vlevo, do
zatáčky a postupně zvyšuje úsilí. Ze zatáčky vybíhá za pomoci odstředivé síly a v cílové
rovince využívá velkého rozsahu pohybu paží k dopomoci práce dolních končetin.

3.6 Překážkový běh
Překážkový běh patří mezi rychlostně-silový typ výkonů a řadí se mezi krátké sprinty.
Podle Dostála (1974) je charakterizován jako technicko-sprinterská disciplína. Ve které se na
výsledném čase podílí technika překážkového běhu na celé závodní trati a sportovní forma
v hladkém sprintu na 100 m. Trať je rozdělena na náběh, 9 rytmických jednotek mezi
překážkami a na doběh.
3.6.1 Náběh
Hlavním úkolem náběhu je získat co nejvyšší možnou rychlost běhu a vytvořit ideální
předpoklady pro přeběh první překážky. Náběh má nejčastěji 8 kroků, výjimečně je běžen na
7 kroků. První tři kroky náběhu jsou běženy stejně jako při běhu na 100 m. Během dalších
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kroků se musí trup rychle napřímit, aby při šestém kroku atlet dobře viděl na překážku. Délka
kroků se postupně prodlužuje s výjimkou posledního, osmého kroku před překážkou, který je
kratší. Je to kvůli dosáhnutí účinnějšího a hlavně rychlejšího odrazu a následného přeběhu
překážky.
3.6.2 Přeběh první překážky
Technika přeběhu první překážky je odlišná od přeběhu ostatních překážek. Je to dáno
především tím, že atlet ještě nemá maximální rychlost a vzdálenost od překážky a překážkový
krok jsou o něco kratší. Atlet se snaží překonat překážku s co nejmenší ztrátou rychlosti a tím
vytvořit ideální předpoklad pro následný běh mezi překážkami.
3.6.3 Běh mezi překážkami
Důležitým prvkem je běh po přední části chodidla, atlet nesmí došlápnout na patu a to
zejména po prvním dokroku po letové fázi překážkového běhu. Běh mezi překážkami by se
měl co nejvíce přiblížit běhu na hladkém sprintu.
Vzdálenost mezi překážkami se běhá na tři běžecké kroky s předpětím svalů před
dokrokem. Měli by být prováděny stupňovanou rychlostí. První krok je nejkratší, druhý je
nejdelší a třetí krok je o něco kratší než krok druhý.
3.6.4 Přeběh překážky
Atlet se připravuje na přeběh překážky již při běhu mezi překážkami. Důležitým
prvkem je stupňování běžeckých kroků mezi překážkami a zkrácení třetího kroku, který by
měl být nejrychlejší. Zkracuje se kvůli tomu, aby oporová fáze před překážkou byla co
nejkratší a co možná nejblíže k svislé těžnici. Přeběh krok dělíme na oporovou a letovou fázi.
3.6.5 Oporová fáze překážkového kroku
Oporová fáze začíná dokrokem na přední část chodidla s předpětím svalů. V momentu
vertikály může být chodidlo na celé ploše při dokroku, není to považováno za chybu. Odraz
musí být proveden přes přední část chodidla. Při dokroku by koleno oporové dolní končetiny
mělo být mírně ohnuté. Koleno švihové dolní končetiny by se mělo ve fázi dokroku ohnout
v ostrém úhlu a v momentu vertikály být před kolenem oporové dolní končetiny. Čím ostřejší
je úhel v koleni, tím je to lepší. Při odrazu je důležité mít místo opory za těžnicí a při dokroku
před těžnicí. Při odrazu se budoucí přetahová dolní končetina napíná a trup by se měl výrazně
naklonit vpřed. Paže na straně odrazové dolní končetiny se pohybuje vpřed a je pokrčena
v loketním kloubu, druhá paže je blokována u trupu nebo se pohybuje mírně vzad.
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3.6.6 Letová fáze překážkového kroku
Začátek této fáze je v posledním momentu doteku odrazové nohy s podložkou. Mezi
hlavní úkoly letové fáze patří překonat překážku, vyvarovat se rotačním pohybům
způsobených odrazem a připravit se na dokrok za překážkou.
Důležité je, aby úhel vzletu a vertikální zdvih těžiště atleta, byly pokud možno co
nejmenší. Odrazová neboli přetahová dolní končetina je nejdříve vedena běžecky a vzápětí
ohnutým kolenem stranou mírně vzhůru směrem k překážce. Podle Dostála (1977) by švihová
noha měla mít největší úhel v koleně v okamžiku, když se chodidlo dostane na úroveň
překážkové příčky nebo těsně předtím. Také by mělo dojít k relaxaci přetahové nohy v první
části překážkového kroku. Paže kompenzují pohyby dolních končetin. Další důležitým
faktorem je, aby hlava při přeběhu překážky byla ve stejné výšce jako při běhu mezi
překážkami, toho je docíleno předkláněním trupu v letové fázi.
Následuje tzv. „střih“, to je pohyb, při kterém švihová noha rychle klesá za překážku a
provádí aktivní dokrok, přetahová noha provádí pohyb kolenem stranou přes překážku vpřed a
vzhůru do směru běhu. Přetahová noha by měla být vedena těsně nad překážkovou příčkou.
Po celou dobu přeběhu překážek by osa ramen a kyčlí měla být kolmá na směr běhu.
3.6.7 Dokrok za překážkou
Dokrok za překážkou nám uzavírá rytmickou jednotku a je už také součástí oporové
fáze prvního kroku mezi překážkami. Dokrok je důležité udělat na přední části chodidla a po
celou dobu oporové fáze se nesmí dostat na patu. Také by měl být proveden do těžiště,
v horším případě mírně za něj tak, aby nedošlo k nepříznivému brzdivému pohybu. Koleno
přetahové nohy musí být při dokroku v nejvyšší poloze, ale nesmí být v krajní poloze dříve,
než se švihová noha dotkne podložky. Vedoucí paže je ohnuta v lokti do pravého úhlu a loket
je za tělem ve výši ramene. Loket druhé paže musí při pohybu vpřed dostihnout koleno
švihové nohy.
3.6.8 Doběh
Doběh začíná při dokroku za poslední, desátou překážkou a končí v cíli. Překážkář zde
může uplatnit frekvenci běhu a délku kroku. V tu chvíli se z něj stává sprinter a snaží se získat
co nejvyšší možnou rychlost až do cíle.
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3.7 Hod diskem
Hod diskem patří mezi velice koordinačně náročné disciplíny. Protože se zde provádí
otočka a počáteční rychlost podle Vomáčka (1974) se u hodů přes 60 m pohybuje okolo 24
m/s. Nejdůležitějšími jsou silové a koordinační vlastnosti atleta.
3.7.1 Základní postavení
Atlet stojí v zadní části kruhu, zády k odhodu a má mírně pokrčená kolena. Vzdálenost
dolních končetin od sebe je o něco větší, než je šíře atletových ramen. Disk se drží
v posledních článcích prstů odhodové ruky pod hranou obruče disku. Palec u odhodové ruky
je natažen a stabilizuje polohu disku v ruce, leží na jeho ploše, není jako ostatní prsty položen
přes hranu disku. Držení disku by mělo být uvolněné a pokud možno přirozené.
Před samotnou otočkou provádí atlet počáteční nápřahy s diskem. Při nich dělá mírné
podřepy a přesouvá váhu těla na špičky. Po těchto nápřazích se odhodová ruka dostává
dozadu za rameno na jeho výši. V této fázi se těžiště přesouvá mírně na pravou dolní
končetinu (z pohledu atleta házejícího pravou rukou). Hlava a pravý bok se doprava vytočí jen
mírně, tím dochází ke zkroucení mezi boky a osou ramenní. Levá noha je na špičce a vytáčí se
směrem do následné otočky, tzn. doleva.
3.7.2 Otočka
Podle Kuchena (1987) je technika následující:
Začíná se snížením těžiště pokrčením kolen dolních končetin. Váha se musí přenést na
špičky a zároveň se otáčejí chodidla doleva. Nejdůležitější je vytočení levé dolní končetiny na
špičce a přenesení váhy na ní. Disk je veden opačným směrem vzad.
Zkroucení trupu v dvouoporové fázi končí, když je levé rameno vzadu za levým
kolenem. Následuje odraz z pravé nohy, ta švihá v plochém a širokém oblouku kolem levé
dolní končetiny. Tímto pohybem se pohybuje i pravý bok a hrudník. Pravé koleno je řídícím
impulsem pro pohyb, do té doby dokud levá dolní končetina neopustí podložku kruhu. Paže
s diskem je pořád hodně za tělem na úrovni ramen. Trup je ve vzpřímené poloze nebo mírně
předkloněn.
Po odrazu z levé nohy, začíná atlet co nejnižším a rychlým skokem dostávat nohy do
odhodového postavení. První na špičku došlapuje pravá noha, tu při odrazu předběhla noha
levá. Došlapuje na vytočenou špičku směrem proti hodu. Levá noha musí došlápnout na
podložku bezprostředně po došlápnutí nohy pravé. Nohy jsou od sebe ve vzdálenosti o něco
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větší, než je šířka ramen. Levá paže v této fázi se začíná pokrčovat a zastavovat u atletových
prsou. Tím zpomaluje rotaci ramenní osy.
3.7.3 Vlastní hod
V první fázi se spouští disk co nejníže a do nejzadnější polohy, následuje propínání
dolních končetin, čímž se zvedá trup a disk získává co možná nejvyšší rychlost, má
vzestupnou tendenci. Trup také přenáší z nohou na ramena rotaci. Současně při tomto zátahu
se do odhodu zapojuje levá paže, která rychle zatáhne a švihne směrem k prsům, a tím
dochází k napnutí prsních svalů.
Vypuštění disku musí být v úrovni ramen a dolní končetiny musí být úplně propnuty a
být v kontaktu s podložkou, aby nedošlo ke zkrácení odhodového oblouku. Důležitá je rychlá
výměna nohou, která nám udává rychlý pohyb těla.
3.7.4 Let disku
Pro let disku je důležitý také vítr. Jeho síla a směr podstatně dokáží ovlivnit vzdálenost
hodu. Protivítr výslednou vzdálenost hodu pozitivně prodlužuje, naopak vítr ve směru hodu
ho zkracuje. (Vomáčka, 1974)

3.8 Skok o tyči
Na rozdíl od ostatních skokanských disciplín, ve kterých se považuje rozběh a odraz za
klíčové fáze techniky skoku, ve skoku o tyči je za nejdůležitější část považována fáze
vlastního skoku, jelikož závodník správně technickou a aktivní prací na tyči může značně
zlepšit výšku skoku.
3.8.1 Rozběh
Hlavním úkolem rozběhu je získat vysokou horizontální rychlost. Dospělí závodníci se
rozbíhají z 18 – 20 rozběhových kroků tj. 35 – 40 m (Koštejn, 1974). Mladším závodníkům
postačí 10 – 12 rozběhových kroků. Od ostatních skokanských disciplín se liší také tím, že
skokan musí zvládat běh s tyčí.
Šířka úchopu bývá přibližně ve vzdálenosti šířky závodníkových ramen (tj. asi 50 cm).
Výška úchopu závisí na tělesné a samozřejmě technické připravenosti skokana a udává ji
vzdálenost úchopu horní paže od konce tyče. Závodník, který má odrazovou nohu levou, má
horní ruku pravou a závodník s odrazovou nohou pravou, má horní ruku levou – to je méně
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častá varianta. Závodník s levou odrazovou nohou drží tyč pravou rukou podhmatem a levou
nadhmatem před tělem, tyč by měl držet uvolněně u pravého boku.
Na začátku rozběhu směřuje tyč vzhůru a mírně dopředu. V průběhu stupňovaného
rozběhu, rychlost postupně stoupá až do samotného odrazu, se tyč pomalu spouští dolů
směrem

do zasouvací

skříňky.

Zasunutí

tyče

do

zasouvací

skříňky se

provádí

ve dvoukrokovém nebo tříkrokovém rytmu.
3.8.2 Odraz a zasunutí tyče
Tato část je jedna z nejdůležitějších částí skoku o tyči. Závodník musí veškerou energii
získanou z rozběhu a odrazu předat do optimálního ohybu tyče.
Podle Guthrie (2003) je tato část podobná skoku do dálky, jelikož všechny skokanské
disciplíny mají podobný průběh odrazu.
Při došlapu levé „odrazové“ nohy musí být pravá „horní“ paže napjata a levá paže
napjata nebo mírně pokrčena. Podle vzdálenosti odrazu od zasouvací skříňky a výšky úchopu
rozlišujeme 3 typy odrazu:
naskočený – odraz je dále od zasouvací skříňky, než je pomyslná kolmice od
úchopu k zemi
optimální – odraz je přímo pod úchopem
podběhnutý – odraz je blíže zasouvací skříňce než pomyslná kolmice od
úchopu k zemi. Odraz je proveden proti tyči, důležitá je aktivní práce pokrčené
švihové nohy, hrudník se protlačuje vpřed.
3.8.3 Přechod na tyč
V této fázi je důležitý vis, ten se provádí na pravé „horní“ napjaté paži a levá paže
„spodní“ tlačí do tyče směrem vpřed. Napjatá odrazová noha aktivním švihnutím dohání nohu
švihovou.
3.8.4 Vyvěšení a vykývnutí
Skokan visí na pravé paži, která musí být napjatá, v poloze „tyčkařského luku“ nesmí
dojít k vysazení v kyčelním kloubu a ani v ramenním. Levá pokrčená paže protlačuje tyč
směrem vpřed a vzhůru. Pánev se pozvolna dostává dopředu. Levá dolní končetina zůstává
v zanožení a současně hrudník a pánev předbíhají nohy.
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Podle Koštejna (1974) dále musí dojít ke zdvihu těžiště skokana, které se musí dostat až
nad místo úchopu na tyči, dříve než se začne tyč napřimovat. Zdvihu těžiště se docílí
vykyvováním částí těla kolem daných os otáčení. Nejprve vykývnutí nohou kolem osy kyčelní
a následně pohyb trupu kolem osy ramenní, oba tyto pohyby probíhají po kruhové dráze.
Zároveň s nimi skokan provádí záklon hlavy a zvrat ramen.
3.8.5 Přítrh, obrat a vzpírání
Podle Koštejna (1974) skokan musí pomocí břišních a prsních svalů, a také svalů
pletence ramenního přitáhnout pánev a nohy, v poloze vis střemhlav, co nejblíže k tyči a
zároveň provést shyb pažemi ke zvednutí celého těla vzhůru podél tyče.
Přítrh je plynulým následkem vykývnutí a pokračuje v obrat, vzpírání, a také ve
finální odraz pažemi od tyče. Ve visu střemhlav provádějí obě skokanovy paže shyb.
V okamžiku, kdy se skokan dostává rameny na úroveň úchopu levou rukou, pokračuje levá
paže ve shybu a hrudníkem se točí směrem k tyči. Loket pravé paže musí dostat nad úroveň
úchopu a tlačit pravou paží dolů do zasouvací skříňky. (Koštejn, 1974)
Prvotní impuls k rotaci skokanova těla uděluje pánev a také pravá noha (u skokana,
který se odráží z levé nohy), která se špičkou a kolenem vytáčí vlevo.
3.8.6 Odraz od tyče a přechod laťky
Skokan se snaží co nejvíce vyzvednout nohy a pánev nad úchop tyče. Obě paže
razantně vzpírají a zároveň musí skokan přitahovat tyč k rameni. První se odráží levá, spodní
ruka, která dokončila nápon. Finální impuls uděluje tělu dopnutá pravá paže. Velice důležité
ke zdvihu těžiště je, aby byly nohy a pánev blízko u tyče.
Tím, že se skokan odrazí od tyče, se dostává do tzv. vzletu. Po tomto odrazu paže
nejprve volně visí a pak se dostávají do vzpažení, a tím se vyhýbají laťce. Zároveň se skokan
prohýbá v trupu do polohy obráceného V a zanožuje. Toto zanožení napomáhá k přenesení
trupu a také paží přes laťku. (Koštejn, 1974)
3.8.7 Dopad
Dopad nemá na výsledek skoku žádný vliv. Je důležitý ke skokanově bezpečnosti.
Skokan předkopává nohy, a tím se přetáčí a dopadá bezpečně na záda.
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3.9 Hod oštěpem
Hod oštěpem patří mezi jednu z nejtechničtějších disciplín desetiboje. Patří mezi
švihové disciplíny a právě díky malé váze náčiní. Rychlost odhodových pohybů neustále
narůstá až do finálního odhodu. Velice důležitým prvkem pro konečný výkon je technická
připravenost atleta. A s tím spojená velice dobrá pohyblivost zejména v ramenních,
hlezenních a kyčelních kloubech, a také dobrá pružnost páteře.
Novák a Šimon (1974) rozdělují hod oštěpem do tří částí:
a) rozběh
b) vlastní odhod
c) přeskok (doznění pohybu)
My si ale pro lepší představu rozdělíme hod oštěpem do více fází.
3.9.1 Držení oštěpu
Důležité je co nejvíce využít délky odhodové paže a síly prstů. Rozeznáváme dva
základní typy držení oštěpu:
Finský způsob – Prostředník a palec se zapírají o konec vynutí. Ukazovák je
pod oštěpem mírně stranou vedle prostředníku. Udržuje stabilitu polohy oštěpu
a zapojuje se do zátahu.
Druhý způsob – Ukazovák s palcem se opírají o konec vynutí. Ukazovák je
využit k rotaci a odhodovému impulsu.
3.9.2 Rozběh
U mužů se délka rozběhu pohybuje mezi 26-30 m. Podle Šimona (2004) je rychlost u
mužů v závěrečné fázi kolem 8 m/s. Oštěpaři si každý vyměří svůj přesný rozběh a často
k tomu použijí 2 značky. První je rozběhová a druhá, blíže k odhodu, je nápřahová. Od
rozběhové až po nápřahovou značku se rozběh postupně zrychluje a atlet se v dalších fázích
rozběhu snaží tuto rychlost udržet, v ideálním případě ještě o něco zvýšit. Rytmus rozběhu se
nejčastěji dělí na čtyřkrokový – pětidobý rytmus, pětikrokový – šestidobý rytmus a
šestikrokový – sedmidobý rytmus.
Posledně zmiňovaný rytmus se vyznačuje dvoukrokovým nápřahem, během těchto dvou
kroků oštěpař přetočí osu ramenní a přenese oštěp nazad, toto je nejjednodušší a
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nejpoužívanější způsob. V dalších krocích oštěpař zaujímá nejideálnější polohu pro odhod.
Následuje tzv. impulsní krok, který je nejdůležitější a nejdelší a je zahájen velkým odrazem z
levé dolní končetiny. Po něm je důležité tzv. předběhnutí trupu a paže, ve které drží atlet
oštěp. To je docíleno velice rychlým přesunem pravé dolní končetiny vpřed. Při dokroku na
levou dolní končetinu bývá mírně pokrčeno koleno a špička nohy směřuje zevnitř.
3.9.3 Odhodová fáze a odhod
Podle Šimona (2004) zde existují dvě zřetelně odlišné fáze:
Fáze „napínání luku“, při níž dochází k plynulému nárůstu síly působící na oštěp
Fáze „ spuštění luku“, aktivní působení na náčiní, při němž dochází k intenzivnímu
přírůstku síly působící na oštěp.
Levá paže provádí tzv. otevření trupu. Toho je docíleno rychlým trhnutím vlevo dolů. Je
ohnuta v lokti a pohybuje se směrem k levému boku, zde se musí zastavit a napomáhá zpevnit
levé rameno, to se nesmí pohybovat vzad.
3.9.4 Vypuštění a let oštěpu
Velice důležitým faktorem je, aby výslednice sil působila ve směru osy oštěpu. A také
tréninkem získat cit pro polohu oštěpu, jelikož odhodová fáze je velmi rychlá a nesmí v ní
docházet k žádným vychýlením do strany a musí udržet správný sklon oštěpu. Jak je
potvrzeno skutečností, je skutečný úhel odhodu oštěpem vždy menší než teoretický úhel.
Velikost úhlu měníme také podle velikosti a směru větru. Nejlépe se oštěp hází ve slabém
protivětru.
3.9.5 Přeskok – doznění pohybu
Po dokončení odhodu pokračuje oštěpař směrem vpřed. To je zapříčiněno hybností těla,
která díky malé váze oštěpu není úplně vyčerpána. Pravá paže končí u pravého kolena a atlet
přeskakuje z levé na pravou pokrčenou dolní končetinu, tím má lepší stabilitu. Důležitá je
také vzdálenost odhodu od odhodového břevna, neměla by být příliš daleko, aby si atlet
neubíral na vzdálenosti výkonu, ale také nesmí být příliš blízko, aby nedocházelo ke
zbytečným přešlapům. Podle Šimona (2004) oběma hlediskům zcela vyhovuje vzdálenost 2 –
2,5 m od odhodové čáry.
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3.10 Běh na 1500 m
Běh na 1500 m se běží na tři a tři-čtvrtě atletického oválu. Je to závěrečná disciplína
desetiboje. Největší důraz je kladen na vytrvalostní schopnosti desetibojaře, a asi proto je tato
disciplína u většiny desetibojařů nejméně oblíbenou.
Závodníci startují z polovysokého startu a běží švihovou technikou běhu, která slouží
k udržení rychlosti běhu. Podle Kučery (2000) je důležitým prvkem ekonomie běhu neboli
schopnost udržet rychlost s minimálním vynaložením energie.
Fáze běžeckého kroku: Amortizační fáze – základním úkolem je vyhnout se
odchylkám těžiště od přímočaré dráhy. (Kučera 2000)
Hnací fáze – Racionálnost této fáze závisí na optimální
hnací akci a optimálním úhlu odrazu. Další důležitým faktorem je podle Kučery (2000)
vypínací akce stehna vedoucí nohy, která je odpovědná za včasně načasovaný pohyb švihové
nohy vpřed.
Letová fáze – nejdůležitější je omezená doba trvání
s minimálním energetickým výdejem.

4. Možnosti analýzy technických disciplín v desetiboji

K získání důležitých informací z provedených disciplín existují různé druhy analýz.
Například

časová

analýza,

videoanalýza,

analýza

kombinovaná

se

softwarovým

vyhodnocením, komparativní analýza, kinematická analýza a kinematografická vyšetřovací
metoda. Velice důležitou součástí analýzy dovedností je také trenér, který díky jeho
zkušenostem v oboru dokáže pouhým okem zpozorovat dílčí prvky techniky disciplíny.
Každý trenér by měl umět pracovat s těmito zmíněnými analýzami a využívat je v tréninkové
jednotce.
Časová analýza: Nám vyhodnocuje výkon na atletické dráze po desetimetrových
úsecích v případě běhu na 100 m a natáčí se 4 kamerami, jak ve své práci uvádí Feher (2010).
Videoanalýza: Díky videokameře můžeme zpětně velice snadno studovat techniku
disciplíny. Důležitý je počet a rozmístění samotných kamer.
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Videoanalýza kombinovaná se softwarovým vyhodnocením: Podle Fehera (2010) je
hlavní výhodou softwarových programů, které jsou schopny zpracovat videozáznam, možnost
s tímto záznamem dále libovolně pracovat a získat z něj celou řadu cenných informací a
poznatků.
Komparativní analýza: Porovnávací a srovnávací způsob poznávání, studium shod a
podobností a odlišností v technice disciplín.
Kinematická analýza: Podle Janury a Zahálky (2004) můžeme analýzu pohybu
provádět na několika úrovních a to především na kvalitativní analýze, kde popisujeme a
hodnotíme pohyb slovně bez měření konkrétních fyzikálních veličin. A na kvantitativní
metodě, jejichž výstupem jsou číselné hodnoty, které nám udávají velikost fyzikálních veličin.
Kinematografická (videografická) vyšetřovací metoda: „Podstatou kinematografické
(videografické) vyšetřovací metody je analýza pohybu důležitých bodů, vybraných segmentů
nebo celého těla na základě vyhodnocení filmového záznamu nebo videozáznamu.
Označením bodů na záznamu pohybové činnosti získáme jejich rovinné souřadnice, které
slouží pro určení základních kinematických veličin (dráha, úhel, rychlost, úhlová
rychlost…)“. (Janura a Zahálka, 2004)
Existují 2 typy kinematografické vyšetřovací metody: rovinná (2D) analýza a
prostorová (3D) analýza.

Praktická část
5. Cíle práce

Cílem práce je analyzovat vícebojařské dovednosti mladého desetibojaře dorostenecké
kategorie. Na základě srovnávací analýzy s modelovou technikou závodníků vrcholové
úrovně ve třech vybraných disciplínách (překážkový běh – přeběh jedné překážky, skok o tyči
a hod oštěpem) se chceme pokusit upozornit na případné technické chyby a nedostatky v jeho
provedení.
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6. Úkoly práce

Pro uspokojivé splnění cílů práce jsme řešili tyto úkoly:
Prostudovat odbornou literaturu k danému tématu.
Pořídit videozáznamy vybraných desetibojařských disciplín u sledovaného dorostence
desetibojaře a zhotovit příslušné kinogramy.
Pořídit videozáznamy a kinogramy vybraných disciplín v provedení závodníků
vrcholové úrovně.
Provést rozbor a komparaci techniky sledovaného dorosteneckého závodníka
s modelovými technikami disciplín závodníků specialistů.

7. Hypotézy

Předpokládáme, že při rozboru kinogramů najdeme velké množství nedostatků a
odchylek v technickém provedení vybraných disciplín.
Předpokládáme, že největší rozdíl technické úrovně mezi sledovaným závodníkem a
závodníkem specialistou bude v hodu oštěpem, rozdíl v překážkovém běhu bude malý
a nejmenší rozdíl bude ve skoku o tyči.

8. Metody práce

V bakalářské práci jsme použili metody analýzy, pozorování a práce s videozáznamy,
ze kterých jsme vytvořili kinogramy. Pořízené kinogramy nám posloužily k analýze a
komparaci technického provedení tří vybraných disciplín – překážkového běhu (přeběh jedné
překážky), skoku o tyči a hodu oštěpem.
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9. Tvorba a způsob získání kinogramů

Pro komparaci kinogramů vybraných technických disciplín jsme si vybrali závodníka
vícebojaře z dorostenecké kategorie a modelové techniky vrcholových závodníků. Kinogramy
byly vytvořeny z videozáznamů pořízených na různých úrovních závodů. Videozáznamy
pořídil trenér Pavel Beran, trenér Mgr. Jan Šátek a Jiří Bernášek. Pokaždé byla použita jedna
kamera se snímkovou rychlostí 25 snímků za vteřinu, která byla v takové vzdálenosti, aby
byla šíře záběru ideální a bylo v ní vidět na všechny důležité segmenty techniky disciplíny.
Záběry jsou pořízeny vždy ze strany probíhajícího pokusu. Při realizování kinogramů
vrcholových závodníků jsme použili videozáznamy pořízené z internetových zdrojů.

Výsledková část
10. Charakteristika závodníka

Jan Jánský
Jan Jánský se narodil 7. března 1995 v Kladně. S atletikou začal až ve 13 letech. Dostal
se k ní náhodou, když šel na školní závody a zalíbila se mu natolik, že se jí začal plně věnovat
a zůstal u ní dodnes. Nejprve hrál od 6 do 12 let fotbal, v 10 letech začal dělat závodní lezení,
u toho vydržel do svých 15 let. Mezitím zkusil mezi 12. a 13. rokem dělat judo, ale žádný ze
sportů se mu nezalíbil tak moc, jako právě atletika. Tu si vybral kvůli velkému výběru
různých disciplín. Hned od 13 let začal dělat víceboj, ale jak sám říká: „Kvůli víceboji jsem
začal trénovat tyčku a do té jsem se zamiloval.“ A proto se víceboji nevěnuje tolik jako právě
skoku o tyči, možná je to i tím, že nemá úplně ideální vícebojařské tělesné míry. Měří 183 cm
a váží 78 kilogramů. Mezi jeho dosavadní největší úspěchy patří 3x 2. místo na MČR dorostu
ve skoku o tyči, 3. a 1. místo ve skoku o tyči na Mezistátním utkání a 3. místo na MČR
v halovém víceboji. V dnešní době má dva trenéry a to Mgr. Jana Šátka a na techniku skoku o
tyči Pavla Berana. Jeho letošním cílem je dostat se na MEJ ve skoku o tyči. V pořízených
kinogramech je jeho technika ovlivněna dobou tréninku, atletice se věnuje teprve 5 let a
vybraným disciplínám pouhé 3 roky. Hodu oštěpem věnuje nejmenší pozornost, pouze pár
tréninků za rok.
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Výkonnostní vývoj:
Výkonnostní vývoj je doložen v následujících tabulkách (Tab. č. 1, 2, 3), ty jsou
seřazeny podle roků, ve kterých byly závody absolvovány. Tabulka č. 3 obsahuje dva
sedmiboje z roku 2011 a jeden z roku 2012.

Sedmiboj

100 m

400 m

110 m př.

Disk

Tyč

Oštěp

1500 m

12,03

604

10,28

165

56,91

15,65

30,51

432

34,85

6:03,17

17

5530

4481

11,30

632

10,54

166

54,49

14,98

31,75

480

36

5:29,04

Dálka

Koule

Výška

Desetiboj

4060

Věk

5085

Rok
2011

16

2012

Tab. č. 1: Výkonnostní vývoj v individuálních disciplínách

Disk
30,51

380

34,85

6:03,17

5085

17

11,72

577

10,26

156

54,49

15,66

31,75

420

36

5:29,04

5530

Oštěp

Tyč

Věk

Celkem

110 m př.
15,97

1500 m

400 m
56,91

Výška
165

Koule
9,74

Dálka
595

100 m
12,16

Rok

2011

16

2012

Tab. č. 2: Výkonnostní vývoj v desetiboji

157

9,24

370

39

3:17,11

Celkem

Tyč

10,07

1000 m

60 m př.

546

Výška

7,65

Koule

Dálka

Věk
16

60 m

2011

Rok

Tab. č. 3: Výkonnostní vývoj v halovém sedmiboji

3804

2011

16

7,63

573

10,28

157

8,68

400

3:19,94

4060

2012

17

7,45

606

10,54

166

8,52

400

3:01,45

4481

11. Rozbor a hodnocení kinogramů

Skok o tyči
Kinogram A – Jan Jánský (PB 480 cm), MU dorostenců, červenec 2012, výška 460 cm

1a.

2a.

3a.

5a.

6a.

7a.
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4a.

8a.

9a.

10a.

11a.

12a.

Rozbor kinogramu A
Na (obr. 1a. - 2a.) můžeme vidět správně provedený běh s tyčí s postupným
spouštěním tyče směrem k zasouvací skříňce. Na dalších snímcích (obr. 3a. – 4a.) můžeme
vidět správně načasovanou přípravu na zasunutí a dokrok před odrazem. Závodník volí
tříkrokový rytmus zasunutí tyče. Moment dokroku se jeví jako optimální.
Odraz, jak můžeme vidět na (obr. 5a.) je lehce podběhnutý, což není technická chyba.
Pravá horní končetina je správně propnutá, ale levá by měla být také plně propnutá, kvůli
správnému převedení energie do tyče. Na (obr. 6a.) můžeme vidět správnou práci paží, ale
nedostatečně skrčenou švihovou dolní končetinu.
Vykývnutí nohou kolem osy kyčelní a správné odtlačování ramen vzad současně se
záklonem hlavy a zvratem ramen je na (obr. 7a.) provedeno technicky správně. Stejně tak jako
sbalení na (obr. 8a.).
Fáze přítrhu, obratu a vzpírání na (obr. 9a. – 10a.) jsou provedeny lehce opožděně, a
tak není poloha těla tak vysoko nad úchopem při odrazu od tyče, jak by mohla být při
správném provedení techniky.
Na (obr. 11a. – 12a.) můžeme vidět správně technicky provedený přechod laťky a
odraz od tyče. Odraz je zakončen propnutou pravou paží. Dále se skokan správně prohýbá
v trupu do polohy obráceného V, zanožuje a paže směřují do vzpažení.
Dovolím si říct, že technika skoku o tyči je na velice dobré úrovni. Na vícebojaře,
kterému je 17 let, je podle mého na úrovni vícebojařské světové elity této věkové kategorie.
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Kinogram B – Renauld Lavillenie (PB 603 cm), výška 592 cm

1b.

2b.

5b.

6b.

3b.

4b.

7b.

8b.

9b.

10b.

11b.

12b.

13b.

14b.
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Rozbor kinogramu B
Na obrázcích (1b., 2b.) můžeme vidět správně načasovanou přípravu na zasunutí tyče,
která je provedena v tříkrokovém rytmu. Správně technicky provedený dokrok na odraz
můžeme vidět na (obr. 3b.). Na (obr. 4b.) je dokonale technicky provedený moment odrazu.
Pravá „horní“ paže je napjata a levá paže je lehce pokrčena, bérec pravé dolní končetiny je
sbalen pod hýždí a švihová dolní končetina je propnutá. Odraz je proveden v optimální
vzdálenosti, což znamená přímo pod úchopem tyče pravou rukou.
Ve fázi přechodu na tyč (obr. 5b.) je technika podobná technice v momentu odrazu.
Důležitou částí této fáze je vis, který se provádí na pravé propnuté paži, levá mírně pokrčená
paže protlačuje tyč směrem vpřed, napjatá odrazová dolní končetina provádí aktivní švihnutí a
dohání tak švihovou dolní končetinu. Tato fáze je totožná s fází vyvěšení.
U vykývnutí dochází ke zdvihu těžiště skokana, které se musí dostat až nad místo
úchopu na tyči, k tomu musí dojít dříve, než se začne tyč napřimovat. Zdvihu těžiště se docílí
vykyvováním částí těla kolem daných os otáčení. Nejprve vykývnutí nohou kolem osy kyčelní
a následně pohyb trupu kolem osy ramenní. Zároveň s nimi skokan provádí záklon hlavy a
zvrat ramen (obr.6b. – 9b.).
Přítrh, obrat a vzpírání se provádí v poloze vis střemhlav, do které se skokan dostane
přitažením pánve a nohou co nejblíže k tyči. Ve visu střemhlav provádějí obě skokanovy paže
shyb. V okamžiku, kdy se skokan dostává rameny na úroveň úchopu levou rukou (obr. 10b.)
pokračuje levá paže ve shybu a hrudníkem se točí směrem k tyči. Loket pravé paže musí
dostat nad úroveň úchopu a tlačit pravou paží dolů do zasouvací skříňky (obr. 11b.).
Odraz od tyče a přechod laťky začíná odrazem levé ruky od tyče a následně se odráží
pravá ruka, která uděluje tělu finální impuls (obr. 12b. a 13b.). Tím se skokan dostává do tzv.
vzletu, v něm nejprve paže volně visí a následně se dostávají do vzpažení a současně se
skokan prohýbá v trupu do polohy obráceného V a zanožuje (obr. 14b.).

Hod oštěpem
Kinogram A – Jan Jánský (PB 36,00 m), Kladenské víceboje, říjen 2012, výkon 36,00 m
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1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

10a.

Rozbor kinogramu A
Předem bych chtěl podotknout, že proband je levoruký závodník, což není tak časté
jako pravorucí závodníci. Pokus je proveden oštěpem dorostenecké kategorie, tj. váha oštěpu
je 700g.
Rozběh je plynulý a s dokrokem na pravou nohu začíná oštěpař provádět přenesení
(obr. 1a.). Průběh přenesení (obr. 2a. – 4a.) se vyznačuje propnutou odhodovou paží, druhá
paže by měla být pokrčená před tělem. Před zahájením impulsního kroku (obr. 5a.) je vidět
mírné snížení odhodové paže a tím způsobené odpadnutí oštěpu od úrovně očí.
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V průběhu impulsního kroku (obr. 6a. - 8a.) dochází k zapažování levé ruky, a tím
pádem brzkému otevření trupu. Pravá paže by měla až do konečného došlápnutí na podložku
oběma nohama držet trup zavřený. Nohy správně předbíhají trup. Atlet začíná odhazovat
v době, kdy ještě nestojí oběma nohama na podložce (obr. 8a.). V důsledku této chyby
dochází k malému „oštěpařskému luku“. Pravá dolní končetina se chybně pokrčuje v koleni
(obr. 9a.), a proto dochází k velké ztrátě energie. Tím pádem není ani dostatečnou oporou při
odhodu. Závodník by v této chvíli neměl být v jedno-oporovém postavení, nýbrž ve dvouoporovém. Úhel vzletu oštěpu by měl být menší a nemělo by docházet k odklonu trupu (obr.
10a.).
Hod oštěpem patří k jedné z nejslabších vícebojařových disciplín. Je to zapříčiněno
nedostatečně zvládnutou technikou, jelikož tréninku hodu oštěpem se věnuje spíše
sporadicky, tj. asi 5 tréninkových jednotek za rok.

Kinogram B – Andreas Thorkildsen (PB 91,59 m), OH v Pekingu 2008, výkon 90,57 m

1b.

2b.

3b.

4b.

5b.

6b.
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7b.

8b.

9b.

10b.

Rozbor kinogramu B
S dokrokem na levou nohu (obr. 1b.) začíná nápřahová část hodu. Pravá „odhodová“
paže se během dvou kroků propíná za tělo, levá paže je mírně pokrčena před tělem (obr. 3b.).
V přenesení mají kroky odrazový charakter (obr. 4b. – 5b.).
Při došlapu na levou nohu začíná impulsní přeskok (obr. 6b.), během této fáze pravá
paže mírně poklesne, ale špička oštěpu je stále na úrovni očí. Pohled směřuje ve směru
rozběhu. Levá paže je i v průběhu přeskoku stále před tělem a zavírá trup (obr. 7b.). Nohy
správně předbíhají trup a paži a váha je na pravé noze (obr. 8b.).
Dále dochází ke dvou-oporové opoře a správně propnuté levé noze v koleni. Tím
dochází k ideálnímu „oštěpařskému luku“ (obr. 9b.). K dokonalému provedení pokusu by
mohl být úhel vzletu o něco nižší (obr. 10b.).

Překážkový běh – přeběh jedné překážky
Kinogram A – Jan Jánský (PB 14,98 s)

1a.

2a.

3a.
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4a.

5a.

6a.

Rozbor kinogramu A
Předem bych rád řekl, že kinogram je pořízen na výšce překážek určené dorostenecké
kategorii, tj. 0,914 m.
Dokrok před překážkou je správně proveden na přední část chodidla, hlava je
v prodloužení trupu a pohled směřuje rovně ve směru běhu (obr. 1a.). Při odrazu na překážku
je švihová noha v ostrém úhlu a paže na straně odrazové nohy je správně pokrčená před tělem,
druhá paže je blokována u trupu. Jediný nedostatek je malé naklonění trupu směrem vpřed
(obr. 2a.). Letová fáze (obr. 3a. – 5a.) jsou provedeny správně, i když by atletovo těžiště
mohlo být o něco blíže překážce a trup ve větším předklonu. Práce paží je provedena dobře.
Dokrok za překážkou (obr. 6a.) bohužel není úplně vidět kvůli špatnému záběru, ale i tak nám
k analýze postačí. Trup je správně v mírném předklonu, práce paží je s výjimkou přílišného
zapažení levou také v pořádku. Koleno švihové nohy je při dokroku správně vysoko. Chybné
je lehké podsazení v pánvi, ke kterému došlo v důsledku dokroku na celé chodidlo a pokrčené
dolní končetiny v koleni.
Celkově by se dalo říct, že technická úroveň přeběhu překážky je na velice dobré
úrovni.
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Kinogram B – Ladislav Burdel (PB 13,77)

1b.

2b.

3b.

4b.

5b.

6b.

Rozbor kinogramu B
Moment dokroku před překážkou je správně proveden na přední část chodidla a mírně
pokrčenou nohu (obr. 1b.), hlava je v prodloužení trupu a pohled směřuje dopředu. Na (obr.
2b.) můžeme vidět precizně provedený odraz na překážku, koleno švihové nohy je v ostrém
úhlu, odrazová noha je propnutá v kolenu, odraz je proveden z přední části chodidla, pravá
paže je správně pokrčená před tělem a trup se začíná mírně předklánět. Letová fáze (obr. 3b. –
5b.) je také v pořádku. Trup je předkloněn, těžiště atleta je blízko překážce, odraz je v ideální
vzdálenosti, a tak švihová noha zašlapuje těsně za překážkou, práce paží je vzorná. Ve fázi
dokroku (obr. 6b.) je jediným nedostatkem, ale za to poměrně důležitým, dokrok na celé
chodidlo. Jinak práce paží je opět v pořádku, pravá paže je fixována u boku, koleno švihové
nohy je v ostrém úhlu správně vysoko připraveno na další krok.
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12. Komparace technické úrovně v uzlových bodech disciplín

V této kapitole se budeme věnovat porovnání techniky v uzlových bodech výše
zmíněných disciplín. Nebudeme zde už popisovat techniku, ale více se zaměříme na odlišnosti
v technice Jana Jánského (dále jen proband) a technice vrcholových závodníků. V provedení
disciplín můžeme vidět poměrně velké množství chyb, na kterých by bylo potřeba zapracovat.

12.1 Porovnání uzlových bodů v technice skoku o tyči
Dokrok na odraz:

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 1 - skok o tyči - dokrok na levou nohu před odrazem
Obr. č. 2 - skok o tyči - dokrok na levou nohu před odrazem
Dokrok na odraz je proveden téměř shodně. Proband má mírně podběhnutý odraz, to
ovšem není technickou chybou. Jediný rozdíl a nedostatek v technice probanda je v mírně
pokrčené levé paži. Ta by měla být zcela propnutá.
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Odraz:

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 3 – skok o tyči – odraz z levé nohy
Obr. č. 4 – skok o tyči – odraz z levé nohy
Odraz by se dal ohodnotit jako téměř dokonalý, protože jediným nedostatkem je poloha
hlavy, směřující mírně pod sebe.
Přechod na tyč:

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 5 – skok o tyči – přechod na tyč
Obr. č. 6 – skok o tyči – přechod na tyč
V této poloze je nedostatkem otevřená poloha švihové dolní končetiny a opět poloha
hlavy, směřující mírně pod sebe.
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Vykývnutí:

Obr. č. 7

Obr. č. 8

Obr. č. 7 – skok o tyči – skokanovo vykývnutí a přechod do zvratu
Obr. č. 8 – skok o tyči – skokanovo vykývnutí a přechod do zvratu
V této poloze má závodník vrcholové techniky nohy dost od sebe, což by se mohlo zdát
být nedostatkem, ale jelikož v následujích fázích skoku dá nohy k sobě, tak to za velký
technický nedostatek nepovažuji. Spíše se jedná o skokanovu individuální zvláštnost
v technice skoku. Oproti tomu u probanda několik nedostatků najdeme. Jedním z nich je
předčasně pokrčená levá paže v loketním kloubu a druhým nedostatkem jsou mírně
odpadající dolní končetiny od tyče.
Obrat:

Obr. č. 9

Obr. č. 10

Obr. č. 9 – skok o tyči – Obrat v poloze zvrat
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Obr. č. 10 – skok o tyči – Obrat v poloze zvrat

V důsledku přdchozího odpadání nohou od tyče proband neprovedl úplně technicky
zdařilý zvrat, a proto i při obratu je poloha těla v nesprávné pozici. Tím pádem nedostatne
nohy tak vysoko a proto i výsledná výška skoku je nižší než by mohla být.
Přechod přes laťku:

Obr. č. 11

Obr. č. 12

Obr. č. 11 – skok o tyči – Závěrečný přechod přes laťku
Obr. č. 12 – skok o tyči – Závěrečný přechod přes laťku

Při přechodu přes laťku by proband mohl být více prohnutý v bocích, nebýt v tak
narovnané poloze.
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12.2 Porovnání uzlových bodů v technice hodu oštěpem
Nápřah a přenesení:

Obr. č. 13

Obr. č. 14

Obr. č. 13 – hod oštěpem – nápřah odhodové „levé“ paže a přenesení
Obr. č. 14 – hod oštěpem – nápřah odhodové „pravé“ paže a přenesení

Odhodová paže by měla být výše, ruka musí být nad úrovní ramene. Poloha hlavy by
měla směřovat více ke směru odhodu.
Impulsní přeskok:

Obr. č. 15

Obr. č. 16

Obr. č. 15 – hod oštěpem – Impulsní přeskok v letové fázi
Obr. č. 16 – hod oštěpem – Impulsní přeskok v letové fázi
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Ruka svírající oštěp je pod úrovní ramene, oštěp v ruce není dostatečně nabalen, a proto
probandovi odpadá špička oštěpu od úrovně očí. Tělo se v důsledku těchto nedostatků
dostává do příliš velkého odklonu od osy těžiště.
Odhod:

Obr. č. 17

Obr. č. 18

Obr. č. 17 – hod oštěpem – Odhod levou rukou
Obr. č. 18 – hod oštěpem – Odhod pravou rukou
Největším nedostatkem je probandova pokrčená levá dolní končetina, díky této chybě
ztrácí potřebnou rychlost a těžiště se dostává příliš nízko, proband podsadí pánev. Špička
oštěpu směřuje následkem předchozích chyb příliš vzhůru, a proto odhodový úhel bude moc
velký. Tento nedostatek můžeme vidět i u profesionálního oštěpaře.

12.3 Porovnání uzlových bodů v technice překážkového běhu
Odraz:

Obr. č. 19

Obr. č. 20

54

Obr. č. 19 – překážkový běh – odraz na překážku z levé nohy
Obr. č. 20 – překážkový běh – odraz na překážku z pravé nohy
Jediným nedostatkem této fáze je malé naklonění trupu na překážku.
Let:

Obr. č. 21

Obr. č. 22

Obr. č. 21 – překážkový běh – letová fáze překážkového kroku
Obr. č. 22 – překážkový běh – letová fáze překážkového kroku
V této fázi by také mohl být trup více nakloněn na překážku, jinak je technické
provedení na velice dobré úrovni.
Střih:

Obr. č. 23

Obr. č. 24

Obr. č. 23 – překážkový běh – střih dolních končetin
Obr. č. 24 – překážkový běh – střih dolních končetin
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Tato fáze je provedena technicky správně.
Dokrok:

Obr. č. 25

Obr. č. 26

Obr. č. 25 – překážkový běh – dokrok za překážkou
Obr. č. 26 – překážkový běh – dokrok za překážkou
V této fázi je chybou velké zapažení levou. Kvůli špatnému záběru nevidíme přesně
nohu na dokroku, ale ten je proveden na celé chodidlo (toto tvrzení je pravdivé, jelikož jsem
běh viděl v reálném čase), což je technický nedostatek. Proband má díky této chybě
podsazenou pánev a jeho těžiště je tak níž než by být mělo. Další technickou chybou je příliš
otevřená poloha přetahové nohy.

12.4 Celkové zhodnocení techniky vybraných disciplín
Celkově jsme zjistili různou úroveň techniky vybraných disciplín. Technicky nejlépe
zvládnutou disciplínou je překážkový běh. Technika této disciplíny je na velmi vysoké úrovni
přiměřené této věkové kategorii u atletů specialistů. Technicky dobře zvládnutou disciplínou
je skok o tyči. Zde jsme jako největší nedostatek shledali nedostatečně zvládnutou techniku
zvratu, přesněji neúplné přiražení boků k tyči a následně špatnou polohu těla při zvratu i
obratu a předčasně pokrčenou levou paži v loketním kloubu. Nejméně technicky zvládnutou
disciplínou je hod oštěpem. Největším nedostatkem v technice je pokrčená pravá „přední“
noha při odhodu a samotný odhod, který je proveden pouze z jednooporového postavení na
pravé noze a velký úhel odhodu.
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Diskuse
Desetiboj je velice technicky, fyzicky ale i psychicky náročná disciplína. Hlavním
problémem tréninku je nedostatek času. Vícebojař musí zvládnout co nejlépe techniku sedmi
velice technicky náročných disciplín, které mají různou strukturu pohybů. Jeho snaha je co
nejvíce se přiblížit modelové technice všech disciplín. Musí se však brát v potaz individualita
jedince a odlišnost vícebojařského tréninku od tréninku specialisty na jednu disciplínu. Kvůli
již zmíněnému nedostatku času se ve vícebojařském tréninku využívá transfer v motorickém
učení tj. cvičení, která jsou podobná pro skoky, vrhy a hody atd. (např. předodrazový rytmus
při skoku dalekém a vysokém, práce dolních končetin v odhodové fázi u hodu diskem a vrhu
koulí). Proto se vícebojař musí v tréninku techniky disciplín velice soustředit. Dalším
limitujícím faktorem desetibojaře oproti specialistům jsou somatické faktory. Desetibojař
musí mít kvůli rozmanitosti disciplín určité somatické předpoklady a z tohoto důvodu nikdy
nemůže dosáhnout tak dobrých výkonů (např. v hodu diskem, vrhu koulí a běhu na 1500 m)
jako atleti specialisté.
Při rozboru kinogramů jsme našli několik technických nedostatků v každé disciplíně. To
je samozřejmě i důsledkem krátké přípravy a mladého věku sledovaného vícebojaře,
vybraným disciplínám se intenzivněji věnuje teprve tři roky. K našemu překvapení se oproti
původním předpokladům neprojevil jako nejlépe technicky zvládnutý skok o tyči, ve kterém
Jan Jánský dosahuje nejlepších výsledků a věnuje mu v přípravě nejvíce času, ale překážkový
běh. Překážkový běh je na velmi vysoké technické úrovni a chyby v technice jsou malé. Tomu
se Jan Jánský věnoval v dobách, kdy byl v atletické kategorii mladších a starších žáků. A to je
pravděpodobně důvod, tak dobře zvládnuté techniky, ale samozřejmě i jeho talent pro tuto
disciplínu. Naopak se potvrdil náš předpoklad, že nejméně technicky zvládnutou disciplínou
bude hod oštěpem. Tomu se Jan Jánský věnuje v přípravě jen sporadicky a technické
nedostatky jsou zde markantní. Podle vícebojařských výsledků se můžeme domnívat, že Jan
Jánský nemá vrhačské a vytrvalostní předpoklady, spíše se jedná o vícebojaře sprintersky a
skokansky založeného.
Na základě provedené analýzy výkonů výkonnosti a rozboru kinogramů jsme došli
k několika závěrům a doporučením. Pokud by chtěl Jan Jánský v desetiboji dosáhnout na
přední příčky mistrovských závodů, měl by začít intenzivněji trénovat techniku hodu oštěpem.
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Dále by měl zlepšit především vytrvalostní a rychlostně vytrvalostní schopnosti. A
samozřejmě nadále rozvíjet všechny desetibojařské disciplíny i ty na velice dobré technické a
výkonnostní úrovni.
Zůstává však otázkou, zdali se bude desetiboji nadále věnovat. Podle jeho slov ho
nejvíce baví skok o tyči a právě v této disciplíně vidí největší šanci na úspěch a výkonnostní
progres. Desetiboji se věnuje už jen kvůli souboji s jeho tréninkovými kamarády a sám si je
vědom značných rezerv v hodech a vytrvalostních výkonech.
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Závěr
V naší práci jsme popsali modelovou techniku všech disciplín desetiboje a následně
jsme se pokusili zjistit chyby v technice vybraných disciplín dorosteneckého závodníka Jana
Jánského. Cílem práce bylo porovnat dovednosti sledovaného desetibojaře s modelovými
technikami závodníků vrcholové úrovně ve třech vybraných disciplínách tj. překážkový běh,
skok o tyči a hod oštěpem. Na základě provedené komparace především uzlových bodů
vybraných disciplín jsme zjistili celou řadu nedostatků a chyb v technice pozorovaného
závodníka. Předpoklad, že nejlepší technické provedení je u skoku o tyči se zcela nenaplnil.
Analýza a komparace technického provedení vybraných disciplín nám ukázaly, že nejlépe
technicky zvládnutou disciplínou je překážkový běh. A nakonec se potvrdilo, že sledovaný
závodník nejhůře technicky zvládl hod oštěpem.
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