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Abstrakt 

ROZBOR TRÉNINKU SKOKANKY DO DÁLKY V LETECH 2001 - 2004 

 

Cíle práce:  Rozbor vlastního výkonnostního vývoje a tréninkového zatížení ve třech letech 

vrcholového tréninku (2001/2002 – 2003/2004). Veškeré analyzované údaje jsou získány 

z dlouhodobě vedených tréninkových deníků a vlastních vzpomínek. 

 

Metodika: Sportovní a osobnostní vývoj v etapě základního, speciálního a vrcholového 

tréninku, byl popsán na základě evidence tréninkových deníků a vlastních vzpomínek.       

      Ve sledovaném období vrcholové nebo-li výkonnostní etapy, hodnotím dynamiku 

výkonnosti ve třech sledovaných sezónách. Výsledky jsou graficky znázorněny na základě 

těchto kritérií (maximální výkon v RTC, průměr třech nejlepších výkonů v RTC ,  průměr 

deseti výkonů v RTC).   

      Pro posouzení rozvoje rychlostních, silových a odrazových schopností byly využity 

speciální testy. Rychlostní schopnosti (20m -měřeno na vlastní pohyb ze startovních bloků, 

50m VS, 100m VS, 150m VS). Odrazové schopnosti (skok daleký z místa, skok daleký z 10ti 

a 12ti kroků, 10ti skok z místa, 5-ti skok střídavě ze čtyř kroků náběhu). Silové schopnosti 

(přemístění). Výsledky testů jsou zaznamenány v tabulkách. 

       Zhodnocení tréninkového zatížení  v obecných  a speciálních tréninkových ukazatelích je 

provedeno součtem STU a OTU z tréninkových deníků. Hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a 

převedeny do grafu. 

      

Výsledky: Rozborem tříleté přípravy na skok do dálky ( 2001 / 02 – 2003 / 04) jsem zjistila 

dynamiku výkonnosti  v obecných i speciálních testech a jejich vliv na výsledné závodní 

výkony. Dále jsem  charakterizovala svůj osobnostní a sportovní vývoj během své sportovní 

kariéry. Další část mého rozboru se týkala zjištění velikosti tréninkového zatížení v obecných 

a speciálních tréninkových ukazatelích a v poslední části porovnávám své výsledky s prací 

Komrskové (2003). 

      Zjistila jsem, že každým rokem se zvyšoval objem zatížení v obecných ukazatelích. 

Speciální ukazatele dosahovaly každý rok dost rozdílné hodnoty (mimo síly), což bylo 

způsobeno obměňováním tréninkových prostředků v každém roce a z části i zdravotním 

omezením v tréninku. Potvrdilo se, že vzrůstal- li výkon v testových ukazatelích speciální 
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odrazové síly a technických cvičení, zvýšil se i výkon ve skoku dalekém. Testové ukazatele 

rychlostních schopností se každým rokem zlepšovaly, ale již se to neodrazilo na závodních 

výkonech ve sprintérských disciplínách. 

 

Klíčová slova: skok daleký, trénink, dynamika výkonnosti, sportovní výkon 
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I. ÚVOD 

 
      Atletika je nazývána královnou sportu. Její základ je postaven na nejpřirozenějších 

lidských pohybech, ze kterých vychází veškerá sportovních odvětví. Žádný jiný sport nemá 

takové množství disciplín jako atletika. 

 



 10

      Sport a jeho postavení ve společnosti hraje  v součastné době stále větší roli. Slouží 

k relaxaci tělesné i duševní, zvyšování tělesné kondice, upevňování zdraví, může člověka 

mnohostranně rozvíjet a obohacovat. Tyto zásady však platí v plné míře u rekreační nebo i 

závodně sportující široké populace. Určité zvláštnosti jsou u vrcholových sportovců, jejichž 

trénink spočívá v intenzivní a soustavně prováděné jednostranné činnosti, vedoucí k dosažení 

maximálního výkonu. Na trénink vrcholového sportovce jsou kladeny vysoké nároky, které 

jsou často ovlivňovány řadou faktorů jako je: zranění, nemoc, nominační motivace a spojení 

studia či zaměstnání s tréninkem.  

 
      Mou disciplínou je skok daleký, který je jednou z nejpřirozenějších, ale i nejstarších 

atletických disciplín. Sportovní počátky této klasické disciplíny sahají až do VIII. stol. př. n. l. 

Do programu starořeckých olympijských her byl zařazen roku 708 př. n. l. jako součást 

pentathlonu. Ze zachovaných údajů se dovídáme, že závodníci skákali z vyvýšeného místa 

tzv. batíru a v rukou drželi kamenné, bronzové, či železné závaží (halterés) vážící 1,48 až 4,63 

kg, které při letu odhazovali. Délka skoků se měřila k vyrytým stopám pat v rozryté hlíně 

nebo písku. 

 

      Skok daleký je rychlostně silová disciplína, při které musí závodnice ve velmi krátkém 

čase mobilizovat všechny své funkční schopnosti k vykonání maximální silové práce, 

kladoucí veliký nárok na koncentraci volního úsilí při okamžité velmi vysoké spotřebě 

svalové energie. Přesto, že skok daleký je svou vnější strukturou přirozenou pohybovou 

dovedností, požadavek vykonat v maximální rozběhové rychlosti odraz v plném rozsahu 

pohybu z něj činí velmi náročný kombinovaný pohyb (Gemov 1981).  

 

      Světových výkonů ve skoku dalekém dosahují závodnice relativně starší. To dokazuje, že 

vrcholných výkonů dosahují dálkařky až po dlouholeté systematické přípravě. Důležitá je 

však i skutečnost, že každý lidský organismus je jiný, neopakovatelný a tudíž nejrůznější 

vlivy mají na každého jedince rozdílný účinek. Většinu obecných i zvláštních poznatků o 

tréninku a docílení vrcholné sportovní výkonnosti získáváme analýzou tréninkových procesů 

sportovců.  Tyto analýzy nám potom odhalují působení různých činitelů ovlivňujících 

sportovní výkonnost. 
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       Atletika patří do mého života i v současné době. V této práci se však vrátím na počátek 

mé začínající vrcholové sportovní přípravy do roku 2002 a nadcházejících let 2003 a 2004, 

kdy má výkonnost nebyla limitována zdravotními problémy. Budu rozebírat vlastní sportovní 

přípravu v daném období a posuzovat její odraz  na mou výkonnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

2. 1.  Charakteristika disciplíny 
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      Skok daleký je technická, rychlostně silová disciplína, ve které závodí muži i ženy. 

V disciplíně jde o dosažení co největší vzdálenosti mezi odrazovou čarou a místem doskoku 

do písku. 

      Tato rychlostně silová disciplína, se skládá z výběhu ze značky, rytmicky utvářeného, 

optimálně rychlého, ale i přesného rozběhu, přípravy odrazu, vlastního odrazu, vzletu těžiště 

pod úhlem 20 – 24°, rozložení pák kolem těžiště ve vzduchu a výhodného doskoku (Brož, 

1977).  

      Závodníci musí ve velmi krátkém čase mobilizovat své funkční schopnosti k vykonání 

maximální silové práce, kladoucí veliký  nárok na koncentraci volního úsilí při okamžité 

velmi vysoké spotřebě svalové energie. Přesto, že skok daleký je svou vnější strukturou 

přirozenou pohybovou dovedností, požadavek vykonat v maximální rozběhové rychlosti 

odraz v plném rozsahu pohybu z něj činí velmi náročný kombinovaný pohyb (Gemov, 1981). 

      Z této základní charakteristiky skoku dalekého vyplývá, že v dálkařském sektoru se 

mohou prosadit závodníci mající tyto pohybové schopnosti: rychlost (obecná rychlostní 

kapacita ve sprintu, akcelerační rychlost), sílu (maximální i výbušná síla odrazu),  koordinaci 

a pohyblivost. Neméně důležité jsou i psychické schopnosti – cílevědomost, houževnatost 

v přípravě a koncentrace a bojovnost v závodech (Koštial, 1976). 

 

 

2. 2.  Vývoj výkonnosti ve skoku dalekém 

 

      První zaznamenaný výkon 595 cm patří angličanu Fitzbergrovi, skočil jej na Anglickém 

mistrovství a je datován  roku 1865. Ve stejném roce bylo na jiném kontinentě v USA poprvé 

použito odrazové prkno. První ženský výkon Japonky Hitomi je uváděn až roku 1927 a má 

hodnotu 550 cm. Z amatérského sportu pro zábavu a potěšení se postupně stává sport 

vyžadující systematickou přípravu, která vede k dosažení nejlepších výkonů. V roce 1900 

nastupuje nadvláda amerických skokanů se sprinterským zaměřením. Roku 1960 začínají 

vynikat skokani specialisté v čele s Bostonem, Beamonem, Lewisem a Powelem, jejichž 

výkony spočívají nejen v rozvoji rychlosti, ale důraz je kladen i na odrazovou a především 

silovou a technickou složku tréninku. Na rozdíl od mužské nadvlády USA se v ženské 

kategorii nejvíce prosazovaly a vlastně stále tvoří elitu dálkařského sektoru současnosti ruské 

skokanky, jakými jsou například Kotova, Lebeděva, Udmurtova. Světový ženský rekord drží 

Galina Čisťjakova z roku 1988 a má hodnotu neuvěřitelných 752 cm, halový SR náleží Heike 
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Drechsler (737 cm). Mužský světový rekord z roku 1991 patří Mike Powelovi a je to 895 cm. 

V aktuálním světovém žebříčku 2006 prozatím vévodí ruska Ludmila Kolchanova výkonem 

711 cm  a v mužských tabulkách je v čele Irving Saladino z Panamy výkonem 856 cm. Český 

rekord ve skoku do dálky drží Jarmila Nygrýnová- Strejčková výkonem 689 cm z roku 1982 a 

halový český rekord 664 cm patří Denise Ščerbové. V mužské kategorii má ČR hodnotu 825 

cm a je připisován Milanu Mikuláši. 

 

 

2. 3.  Struktura sportovního výkonu 
 

      Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií (základních pojmů) sportu a sportovního 

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

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

Choutka, 2002). 

      Strukturu sportovního výkonu tvoří pět relativně samostatných částí – faktorů, které se 

vzájemně prolínají, spolupůsobí nebo ohraničují, vylučují nebo kompenzují. Jsou to faktory 

somatické, kondiční, psychické, techniky a taktiky (obr.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Faktory somatické 
 
 
 
 
     Faktory psychické                                Faktory techniky 
           (psychika)              SPORTOVNÍ                                       (technika) 
                    VÝKON 
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            Faktory taktiky                  
                  (taktika)                                                                                              Faktory kondiční 
                                                        (kondice) 
 
 
(Obr. 1)  Struktura sportovního výkonu (Dovalil, Choutka, 2002). 
 
 
 
2. 4.  Faktory ovlivňující výkon ve skoku dalekém 
 

      V širším pohledu je výkon ve skoku dalekém ovlivněn úrovní předpokladů: somatických, 

kondičních, psychických, technikou, z malé části taktikou a nemalý podíl na výkon mají i 

tréninkové a závodní podmínky.  

2. 4. 1.  Somatické faktory  

 

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

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

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

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

sportovních výkonů (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

K hlavním somatickým faktorům patří: 

- výška a hmotnost těla 

- délkové rozměry a poměry 

- složení těla 

- tělesný typ 

 

      Při výběru vhodných typů pro skok daleký, nemusíme příliš hledět na tělesnou výšku. 

Existuje široká paleta typů úspěšných dálkařů minulosti i současnosti. Brož (1977) uvádí, že 

vynikajících výkonů ve skoku dalekém dosáhli závodníci různé tělesné výšky (muži 174 – 

192 cm a ženy 164 – 176 cm) i různého vnějšího vzhledu. Za výhodné však považuje delší 

dolní končetiny s rozvinutou muskulaturou stehenní partie a štíhlými dlouhými svaly lýtka. 
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Podle Moravce (1993) slouží somatické předpoklady při výběru skokanů do dálky jako 

doplňující kritérium hodnotící potenciální schopnosti se uplatnit ve vrcholovém sportu. Ve 

své studii uvádí, že v průběhu každoročně organizovaných výběrových konání bylo od roku 

1981 do roku 1988 komplexně vyšetřeno 176 skokanů z bývalé ČSFR ve věku 15 – 18 let. 

Oblast somatických předpokladů byla posuzována sledováním 14 ukazatelů : výšky těla, 

hmotnosti, délky dolních končetin, předkolení a stehna, poměr hmotnosti a výšky těla, 

délky předkolení a dolních končetin, délky předkolení a stehna, % tuku, komponenty 

somatotypu a aktivní tělesné hmoty na kg hmotnosti. Po absolvování výběrového řízení  

byla u všech skokanů systematicky sledována jejich sportovní výkonnost po 1, 2, 3, 4 a 

víceleté přípravě. Postupně se odhalily charakteristiky, které přispívají k upřesnění 

předpovědi sportovní výkonnosti a mohou být nápomocné jako výběrové kritéria pro 

skokanské disciplíny. 

      U mladých skokanů do dálky nebyly zaregistrovány extrémní délkové míry  jako  např. u 

skokanů do výšky. U starších dorostenců bylo vysledováno vyšší zastoupení mezomorfního 

komponentu somatotypu a aktivní hmoty na kg hmotnosti (ATH). Při porovnání s normální 

školní populací se skokani nejvýrazněji odlišují nejvíce v ATH, tělesné výšce a hmotnosti 

(Moravec, 1993). Z hlediska dalšího perspektivního růstu sportovní výkonnosti výzkumné 

sledování ukázalo, že jsou proto v určité nevýhodě závodníci endomorfnějšího typu, kteří už 

v čase výběru měli nadbytečné procento podkožního tuku. Ostatní somatické ukazatele přímo 

nepřispívají k upřesnění odhadu budoucí sportovní výkonnosti.  

      Pro zajímavost uvádím údaje o věku a somatických znaků vítězů a finalistů na OH za 

posledních 20 roků, zde nutno podotknout, že uvedená data jsou publikovány  Moravcem a 

Šelingerovou v roce 1987. Podle mého názoru se však od současných údajů mnoho neliší. 

Věk dosáhnutí vrcholných výkonů u mužů a žen byl 23 – 25 let (tab. 1).  

 

 

 

 

 Výška těla hmotnost Hmotnost/výška . 100 

 vítěz finalisti vítěz finalisti vítěz finalisti 

Muži 187 181,5 85 74,8 434 412 

ženy 169 171,5 60 61,4 355 350,7 

(Tab.1) Údaje o věku a somatických znaků vítězů a finalistů na OH za posledních 20 roků. 
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2. 4. 2.  Kondiční faktory 

 

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

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

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

člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, 

překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod.). Pohybové schopnosti se 

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

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

      Pohybové schopnosti jsou  výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů 

uvnitř organizmu. Tato integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, fyziologických 

funkcí i psychických procesů. Při identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází 

z dominujících charakteristik pohybové činnosti (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

                 Skoky 
                                                          Výkonový faktor kondice 
 
                                                      Rychlostní 
                                                       schopnosti 
                                                                                                           Silové 
                                                                                                                             schopnosti 
                                        Reakční                        Akční 
                                        rychlost                       rychlost  
 
                                                      Frekvenční                                      Vytrvalostní 
                                                         rychlost                                          schopnosti 
 
 
 
 
 
(Obr. 2)  Výkonové faktory kondice ve skokanských disciplínách  (Bauersfeld–Schröter, 1979). 
 
 
• Rychlost, je podle Dovalila a Choutky (2002), schopnost vykonávat určité pohybové 

činnosti nebo řešit určité pohybové úkoly v nejkratším čase. Tato činnost je prováděna 

maximálním volním úsilím, maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP 

systém. Nemůže tudíž trvat dlouho bez přerušení do  10-15 sekund, jde o pohyb v zásadě bez 

odporu nebo s malým odporem (kromě gravitace nebo prostředí).  
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      Rychlostní schopnosti a tudíž i sportovní výkony jsou významně podmíněny genetickými 

předpoklady jedince. Vzhledem k tomu, že jsou motorické jednotky ve svalech zapojovány do 

činnosti podle jejího charakteru, je pro skokany důležité, mají– li větší počet rychlých vláken 

(FG, FOG) ve svalech, neboť ta jsou více využívána při krátkodobém rychlostním zatížení. 

Melichna (1981) uvádí zastoupení svalových vláken v tomto poměru: FG – 37%, FOG – 22% 

a SO – 41%. 

 

Podle Fišera a Brože (1984) je rychlost ve skoku dalekém závislá na těchto faktorech:  

- vrozená funkční rychlost, jejímž základem je rychlost nervových procesů, 

- na stupni rozvoje funkční síly svalových skupin, 

- na koordinaci příslušných pohybových struktur, 

- na rychlosti „myšlení“, 

- na optimálním volním myšlení. 

 

      Dominanta rychlosti se uplatňuje především v nejdůležitějších a o výkonu rozhodujících 

fázích skoku – v závěrečné části rozběhu, v přechodu z rozběhu do odrazu a ve vlastním 

odrazu (Fišer, Brož, 1984). Zatímco při rozběhu jde o projev rychlosti v cyklických pohybech 

(dáno vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů), při odrazu jde o projev rychlosti 

acyklické (co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů).  

 

• Síla nebo-li silová schopnost se považuje za základní a rozhodující schopnost jedince, bez 

které se nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit. Tato schopnost je 

vymezena jako schopnost překonávat vnější odpor nebo síly podle zadaného pohybového 

úkolu. 

 

      Pokud jde o sílu a její uplatnění při výkonu, je třeba si uvědomit, že síla je přímým 

předpokladem rychlosti (Fišer, Brož 1984). Ve skoku dalekém se uplatňuje zvláště při odrazu, 

ale také při rozběhu a doskoku. Jde především o dynamickou a výbušnou sílu dolních 

končetin, pro její efektivní využití je však nezbytná také přiměřená úroveň síly svalového 

korzetu trupu. 

 

Podle Brože a Fišera (1984) závisí síla na následujících faktorech: 
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- na fyziologickém průřezu svalu, 

- na počtu zapojených motorických jednotek v časové jednotce, 

- na koordinaci funkčních svalových skupin. 

 

• Vytrvalost má i v technických disciplínách určitou důležitost. Je významnou součástí 

sportovních výkonů prováděných s větším či menším přerušováním, tedy i skoku dalekého. 

Její význam v dálkařském poli spočívá ve schopnosti organismu odolávat únavě a  

nepříznivým vnějším či vnitřním podmínkám na závodech, ale i v průběhu celoroční přípravy. 

 

Vytrvalost závisí podle Fišera a Brože (1984) na těchto předpokladech: 

- na funkčních předpokladech organismu, 

- na aerobní a anaerobní kapacitě organismu, 

- dokonalé koordinace pohybových struktur, 

- psychických předpokladech, jejichž základem je vůle. 

 

• Pohyblivost, obratnost a koordinace podmiňují dokonalé technické zvládnutí 

jednotlivých fází skoku dalekého. Pohyblivost je důležitá zejména v těch kloubech, které se 

podílejí na provedení odrazu (kyčelních, kolenních a hlezenních), 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 skoku dalekém. Obratnost se projevuje především při nácviku jednotlivých fází skoku. 

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. 

 

 

2. 4. 3.  Psychické faktory 

 

      Zahrnující kognitivní, emoční  a motivační procesy uplatňované v řízení a regulaci 

jednání a vycházející z osobnosti sportovce, prolínají se všemi etapami tréninku. 

V technických disciplínách je psychologická příprava ve značné míře vázána na technickou 

přípravu. Psychologická příprava má za cíl vychovat sportovce se silnou vůlí a s pevným 

charakterem. Atlet musí obstát ve všech náročných a vypjatých situacích závodu. Musí se 
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umět vyrovnat s rostoucí obtížností tréninkové činnosti. Musí být odolný a musí vydržet často 

stereotypní tréninkovou práci a námahu častých závodů po dlouhou řadu let. 

Disciplinovanost, vůle zvítězit, víra ve vlastní síly, schopnost projevit maximální úsilí 

v tréninku, odolnost, vytrvalost a houževnatost jsou žádoucí projevy volních vlastností atleta 

(Šimon, 1994 ).  

      Opakovaná zkušenost potvrzuje, že sportovní výkon je limitován jak funkčními 

možnostmi člověka, tak jeho psychikou. Někdy se setkáváme s výkonem o mnoho slabším, 

než byl výkon v soutěži nebo tréninku krátce předtím. Při analýze příčin se při relativní 

stabilitě kondiční, technické a taktické připravenosti logicky dospívá k lidské psychice. 

Psychické činitele proto patří neoddělitelně mezi komponenty struktury sportovních výkonů, 

jejich rozpoznávání a především ovlivňování tvoří v podobě psychologické přípravy přímou 

součást sportovního tréninku (Hošek, 2002).  

 

2. 4. 4.  Faktory techniky 

 

      V každém sportovním výkonu sportovec řeší konkrétní pohybový úkol. Může to být úkol 

jednoduchý, jehož řešení je standardní (stejné), nebo úkol složitější, který je řešen variabilním 

způsobem. 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. Využívají se přitom i další předpoklady 

sportovce, především kondiční, somatické i psychické (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

      Technikou disciplíny rozumíme účelný způsob provedení pohybu v souladu 

s mechanickými a biologickými zákonitostmi. Každý člověk se vyznačuje svými určitými 

zvláštnostmi nebo také charakteristikami, kterými se liší od lidí ostatních. Ne jinak tomu je i u 

sportovce. Každý sportovec dosahuje určité kvality provedení daného sportovního pohybu. 

Takovéto provedení je tedy individuální a technické provedení pohybu můžeme nazvat 

individuální technikou. Individuální zvláštnosti každého atleta dávají jeho technice osobitý 

ráz, který je označován jako styl. 

      Dominujících pohybových schopností ve skoku dalekém jimiž jsou rychlost a síla  je 

možno využít jen při zvládnuté technice. Výkon ve skoku dalekém je závislý na vektorovém 

součtu horizontální rychlosti získané rozběhem a vertikální rychlostí získané odrazem, 

přičemž úhel vzletu těžiště skokana se pohybuje od 19 do 24°. 
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2. 4. 5.  Faktory taktiky 

 

      Nejsou samozřejmě tak důležité jako tomu je u běhů na střední či dlouhé tratě nebo chůze. 

Taktika spočívá spíše ve schopnosti sportovce využít své možnosti a síly pro vítězství nad 

soupeři a pro dosažení nejlepšího výkonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  TRÉNINK SKOKU DO DÁLKY 

 

 

3. 1.  Charakteristika tréninku 
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      Sportovní trénink ve skutečnosti probíhá jako Komplexní proces. Teoretické vysvětlení 

podstaty tréninku podle Choutky a Dovalila (2002), které má usnadnit jeho praktické 

zvládnutí, musí směřovat k poznání příčin, které vedou ke změnám sportovní výkonnosti. Na 

tomto základu lze potom zodpovědně volit adekvátní obsah tréninku, jeho koncepci a stavbu, 

vhodné metody atd. 

 

Sportovní trénink posuzuje Choutka a Dovalil (2002) jako jistý druh biologicko-sociální 

adaptace. V detailnějším pohledu to znamená pojímat ho jako: 

- proces morfologicko-funkční adaptace, 

- proces motorického učení, 

- proces psychosociální adaptace. 

       

      Trénink ve sportu má svůj vnitřní obsah, který se vždy realizuje v určitém prostředí. Také 

tyto vnější podmínky ovlivňují trénink a jeho výsledky : společenská atmosféra, zázemí 

sportovce (rodina, přátelé, ekonomické možnosti), technické zajištění (stadiony, hřiště, nářadí, 

náčiní), organizace (veřejné možnosti, kluby). Cílem tréninku je dosažení co možná nejvyšší 

sportovní výkonnosti na základě celkového rozvoje sportovce. Úkoly tréninku zahrnují 

tělesný, psychický a sociální rozvoj a spočívají v osvojování sportovních dovedností (jejich 

technické a taktické stránky), rozvíjení kondice sportovců (ovlivnění jejich pohybových 

schopností) a formování osobnosti sportovců ve smyslu specifických požadavků sportovního 

odvětví, ale i ve smyslu širším, občanském. Ve svém komplexu i diferencovaně jsou řešeny v 

rámci jednotlivých složek tréninku : v přípravě kondiční, technické, taktické, psychologické a 

v celkovém výchovném působení. Obsah tréninku  pak vymezuje to, co musí být vykonáno, 

aby byly naplněny úkoly tréninku a dosaženo jeho cíle. Tedy to, co musí trenér 

zprostředkovat a co si musí sportovec osvojit a zdokonalit, aby ovládl požadovanou činnost 

(činnosti) na co možná nejvyšší úrovni: sportovní dovednosti, kondiční a koordinační 

pohybové schopnosti, vědomosti, psychické vlastnosti a schopnosti aj. (Dovalil, Choutka, 

2002). 

 

3. 1. 1.  Cíle, úkoly a obsah tréninku 
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      Cílem tréninku je dosažení co možná nejvyšší sportovní výkonnosti na základě celkového 

rozvoje sportovce (Dovalil, Choutka, 2002). 

      Úkoly tréninku zahrnují tělesný, psychický a sociální rozvoj a spočívají v osvojování 

sportovních dovedností (jejich technické a taktické stránky), rozvíjení kondice sportovců 

(ovlivnění jejich pohybových schopností) a formování osobnosti sportovců ve smyslu 

specifických požadavků sportovního odvětví, ale i ve smyslu širším, občanském. Ve svém 

komplexu i diferencovaně jsou řešeny v rámci jednotlivých složek tréninku: v přípravě 

kondiční, technické, taktické, psychologické a v celkovém výchovném působení (Dovalil, 

Choutka, 2002). 

      Obsah tréninku vymezuje to, co musí být vykonáno, aby byly naplněny úkoly tréninku a 

dosaženo jeho cíle. Tedy to, co musí trenér  zprostředkovat a co si musí sportovec osvojit a 

zdokonalit, aby ovládl požadovanou činnost (činnosti) na co možná nejvyšší úrovni: sportovní 

dovednosti, kondiční a koordinační pohybové schopnosti, vědomosti, psychické vlastnosti a 

schopnosti aj. (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

 

3. 2.  Etapy atletického tréninku 
 

      Etapy sportovního tréninku  jsou dány zákonitostmi fyzického a psychického vývoje 

člověka, který by se měl respektovat. Oprávněně to znamená rozlišovat trénink dětí, 

dospívajících a dospělých (Dovalil, Choutka, 2002). 

      Systém dlouhodobého zatěžování se uskutečňuje cílevědomě jako prostředek postupného 

zvyšování výkonnosti sportovců. Tréninkový proces je vysoce plánovitým procesem. Celková 

organizace tréninkového procesu se člení na etapy, cykly, období a jednotlivé tréninkové 

jednotky. Ty mají odlišné zaměření a obsah, liší se svými cíli a úkoly a mění se podle věku a 

sportovního zdokonalování. Hlavním cílem je dosažení maximální výkonnosti v optimálním 

věku. Chyby v prvních etapách víceleté přípravy (např. předčasná specializace) se později 

projeví negativně ve sportovní výkonnosti dospělých. 

 

      Na základě shrnutí poznatků mnoha autorů můžeme dlouhodobou sportovní přípravu u 

skoku dalekého rozdělit do těchto etap: 
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Etapa všeobecné sportovní přípravy (8 - 11 let) 

      Tato etapa by měla zabezpečovat optimální tělesný a psychický rozvoj. Měla by zajišťovat 

všestranný pohybový a funkční rozvoj a výchovu kladných morálních a volních vlastností. 

Dále upevňovat zdraví a zvyšovat odolnost dítěte. A v poslední řadě vytvářet a upevňovat 

návyk pravidelného cvičení a kladného vztahu k tréninku 

      Tréninkové prostředky všeobecné sportovní přípravy jsou většinou herního charakteru a 

organizace přípravy je skupinová. 

 

Etapa základního tréninku (10 – 14let) 

      V tomto období je pozornost věnována kategorii žactva. Vindušková, Koukal (2003) i 

Fišer (2002) se ve svých publikacích  shodují na tom, že tato etapa má mít převážně 

všestranný charakter, měla by být hravá a emocionálně laděná. Za smysl tréninku považují 

vypěstování návyku na pravidelné zatěžování, všestranný rozvoj základních pohybových 

schopností, nacvičování široké škály atletických dovedností při respektování věkových 

zvláštností vývoje organismu a osobnosti mladého atleta. Důležité je uplatňování zásady 

všestrannosti, perspektivnosti, přiměřenosti a systematičnosti. 

      Tato etapa jak uvádí Dovalil (2002) má v dlouhodobém sportovním vývoji mimořádnou 

důležitost, závisí na ní totiž možnosti tréninku v pozdějších letech. Chybí-li potřebný 

pohybový základ, perspektivista dalšího výkonnostního růstu se oslabuje. Zmíněná etapa by 

proto v žádném případě neměla být kratší než 2 – 3 roky, její zkrácení se rozhodně nevyplácí. 

       Důrazem na všestrannosti si trénink této etapy klade vyšší výchovné cíle, což v praxi 

znamená přijetí a prosazování takových názorů jako „cílem není vyhrávat či vítězit, ale hrát, 

závodit“. 

 

 

Etapa specializovaného tréninku (14 – 17 let) 

      V této etapě přistupujeme k záměrnému rozvíjení speciálních motorických předpokladů 

skokana: akcelerace a maximální rychlosti, výbušné a odrazové síly. Mladý atlet se postupně 

specializuje na vybranou disciplínu podle individuálních předpokladů a zájmů (Vindušková, 

1994). 
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      Fišer (2002) uvádí, že v této etapě budoucích skokanů převažuje trénink mající za úkol 

rozvíjet vedle všeobecných pohybových vlastností i speciální atletické dovednosti, technické 

zdokonalování, a to i v doplňkových disciplínách jako jsou sprinty, štafety, 100 a 110m 

překážek, dále doporučuje v prvních dvou letech specializované přípravy zaměřit trénink 

vícebojařsky. Brož s Fišerem (1984) považují v tomto období za optimální počet 20 až 25 

startů v dálce za sezónu a dvojnásobný počet závodů ve sprintech , štafetách a překážkových 

bězích. 

       I v této etapě, která se časově týká části žákovského , ale hlavně dorosteneckého věku, 

platí do jisté míry některé zásady z etapy základního tréninku. I zde se zdůrazňuje budování 

předpokladů pro výkon v příštích letech. Naváže-li specializovaný trénink na předchozí 

všestranný základ, mělo by se to projevit zřejmým výkonnostním vzestupem (Dovalil, 2002). 

       Etapa trvá 2 - 4 roky. Je velice důležité skloubit sociální rozvoj se sportovními 

aspiracemi, občas je nutné se podřídit tréninkovým požadavkům na úkor jiného využití 

volného času. U talentovaných jedinců, kteří mají odpovídající motivaci a jsou ochotní 

podstoupit náročný trénink, se počítá s utvářením jejich životního způsobu s ohledem na 

požadavky tréninku. V tomto věku hraje důležitou roli pochopení nutnosti rehabilitace a 

regenerace, která by měla dosáhnout pětiny celkového času  věnovaného tréninku. 

 

Etapa vrcholového tréninku 

       Tato etapa završuje dlouhodobou sportovní činnost, znamená v nejširším slova smyslu 

trénink co do náročnosti takový jako nikdy předtím. Týká se prakticky už dospělých a 

vybraných talentovaných jedinců, tedy věkového období, kdy tělesná a mentální vyspělost 

umožňuje stupňovat zatížení až do individuálně nejzazších hranic. Teprve po 19. – 20. roce se 

dosahuje maxima trénovatelnosti (Dovalil, 2002). 

       Tuto etapu považuje Vindušková (1994) jako kulminující pro osobní maximální 

výkonnost. Úroveň této výkonnosti určuje další podobu atletické kariéry. Vrcholový trénink 

má v návaznosti na předcházející etapy tyto úkoly: 

 

- rozvoj předpokladů k vysoké sportovní výkonnosti, 

- úzká specializace a intenzifikace tréninku, 

- rozvoj specializované psychické odolnosti, 

- podřízení sociálního rozvoje požadavkům tréninku a závodění. 
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      Atletický trénink se v této podobě řídí zásadami racionálního plánování a stavby tréninku,   

uplatňování hraničního zatížení při využívání všech forem regenerace a individuálního 

přístupu. 

       Nároky vrcholového sportu , který reprezentuje společnost a je součástí kultury, přesahují 

možnosti volného času a životní režim sportovců se často musí požadavkům tréninku 

přizpůsobit. Vrcholovým sportovcům, se vytvářejí zvláštní, často profesionální nebo 

poloprofesionální podmínky. Ty mají umožnit vrcholový trénink v potřebném rozsahu i 

kvalitě. Z tohoto hlediska se sportovní činnost stává pro vrcholové sportovce také určitým 

společenským závazkem. 

       Při nižší úrovni výkonnosti mluvíme o etapě výkonnostního tréninku, kdy se sportovec 

snaží o přizpůsobení pracovních, studijních a sociálních záležitostí vzhledem k náročnému 

tréninku. Svou roli zde hraje nejen finanční zázemí, ale i chuť trénovat, nadále hledat 

motivaci a posléze uspokojení z výsledku.  

 

 

3. 3.  Periodizace atletického tréninku v období maximální sportovní                  

výkonnosti 
 

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

omezit na minimum nahodilost ve výběru a posloupnosti tréninkového působení ( cíle a 

zaměření tréninku, prostředky, metody i přístupy). Organizačně to řešíme důsledným 

uplatňováním různě dlouhých tréninkových cyklů. (Dovalil, Choutka, 2002). 

      Činnost lidského organismu má cyklický charakter. I ve sportovním tréninku se projevují 

výrazné tendence uplatnit cykly jako rozhodující formu, na níž je založen systematický , 

mnohaletý růst sportovní výkonnosti (Fišer, 2002).  

       Horizontální skoky patří k těm atletickým disciplínám, ve kterých lze závodit i v zimním 

závodním období, což ovlivňuje zaměření jednotlivých tréninkových období. 

Na stejném modelu dělení ročního tréninkového cyklu skokana se shoduje ve své publikaci 

Fišer (2002) i Vindušková a Koukal (2003): 

 

1)  Zimní řípravné období  
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Říjen – leden (16 týdnů, pokud plánujeme zimní závodní cyklus). 

 Příprava tohoto období se dále dělí na fáze: 

• Fáze všestranné přípravy (6 týdnů) 

Se zaměřením na    - postupná adaptace organizmu na zátěž a odolnost 

                                - budování základu síly a rychlosti 

                                - extenzivní rozvoj všeobecné odrazové zdatnosti a tempové vytrvalosti 

• Fáze rozvoje základních fyzických předpokladů (4 týdny) 

Se zaměřením na    - přednostní rozvoj síly 

                                     - intenzivní rozvoj odrazových schopností 

                                     - rozvoj rychlostní vytrvalosti 

                                     - rozvoj submaximální rychlosti a techniky běhu                         

• Fáze rozvoje speciální výkonnosti (4 týdny) 

Se zaměřením na    - rozvoj technických dovedností při zachování relativně vysokých objemů                         

a intenzity tréninku 

                                 - rozvoj maximální rychlosti 

                                -  rozvoj maximální síly 

• Fáze vyladění výkonnosti 

Se zaměřením na    - snížení objemu tréninku 

                               - sladění úrovně všech složek tělesné přípravy (tj. techniky, rychlosti, síly       

a obratnosti) metodou submaximálních úsilí 

 

 

2) Zimní závodní období 

Leden – březen (6 týdnů) 

- 6 – 10 startů ve skoku dalekém a ve sprintu na 60m. 
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3) Zimní přechodné období 

Březen (1 týden) 

      - jeden týden aktivního odpočinku ( lyžování, hry) 

 

4) Jarní přípravné období  

Březen – květen (10 týdnů) 

Příprava se obdobně jako v přípravném období I člení na fáze: 

• všestranné přípravy (2 týdny) 

• rozvoje základních fyzických předpokladů (2 týdny) 

• rozvoje speciální výkonnosti (4 týdny) 

• doladění výkonnosti (2 týdny) 

 

5) Letní závodní období I 

Květen – červenec (7 týdnů) 

V tomto období je obvykle první vrchol sezóny, jde tedy o to, dosáhnout co nejlepší sportovní 

formy a uplatnit ji na předem stanovených závodech. 

 

6) Letní přípravné období  

Červenec – srpen (3 týdny) 

Komplexní příprava nebo možnost využití startovních příležitostí jako jednu z forem letního 

přípravného období. 

 

7) Letní závodní období II 

Červenec – září (4 – 8 týdnů) 

U špičkových závodníků obvykle nejdůležitější období spojené se startem na vrcholné 

soutěži. Jinak toto období zahrnuje druhý vrchol sezóny. Starty v soutěžích družstev. 
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8) Přechodné období 

Září – říjen (2-3 týdny) 

V tomto období je příležitost si odpočinout od atletiky, zařazovat doplňkové sporty a hlavně 

se zaměřit na regeneraci. 

 

 

3. 4.  Složky tréninku skoku do dálky 

 

3. 4. 1.  Kondiční příprava 

 

       Nejdůležitější složkou sportovního tréninku je kondiční příprava, která je zaměřena na 

vytváření základních tělesných předpokladů ( lat, conditio – podmínka, předpoklad, odvozený 

pojem kondice) pro vysokou sportovní výkonnost. V rámci této přípravy se řeší úkoly 

zdokonalování všestranného pohybového základu a na jeho podkladu rozvíjení pohybových 

schopností, speciálně zaměřených na danou disciplínu. 

       Kondiční příprava je základní a nejdůležitější složkou atletického tréninku. Má část 

všeobecnou a speciální. Všestranná tělesná příprava se zaměřuje na zdokonalování 

všestranného pohybového základu rozšiřováním počtu dovedností a jejich rozvojem do 

vysoké kvality. Speciální tělesná příprava se soustřeďuje na rozvoj speciálních pohybových 

schopností. Poměr mezi objemem všestranné a speciální přípravy je proměnlivý a mění se ve 

vztahu k věku, tréninkovému období a individuálním zvláštnostem. U vrcholových atletů se 

předpokládá, že se věnuje v hlavním období přípravy 60% času na speciální a 40% na 

všeobecnou přípravu (Šimon, 1994).  

           Skok daleký je charakterizován jako rychlostně silová disciplína a proto se rozvíjí 

především tyto dvě pohybové schopnosti. Rychlost a síla se však může efektivně využít jen 

při dobře zvládnuté technice, a proto se musí zároveň rozvíjet i pohybové koordinační 

návyky, kloubní pohyblivost a svalová uvolněnost. Tyto jednotlivé oblasti tělesné přípravy se 

v tréninkovém procesu vzájemně doplňují, prolínají a úzce na sebe navazují. Nárůstem 
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kvantity i kvality nesmíme opomenout nutný podíl regenerace a odpočinku, bez které nelze 

podávat maximální výkony. 

 

• rozvoj rychlosti 

 

       Vlivem rychlostního tréninku dochází v organismu k řadě změn, které jsou žádoucí pro 

rychlou svalovou práci. Důraz by se měl klást na celoroční rozvoj rychlosti a považovat ji za 

jednu z nejdůležitějších prostředků přípravy skokana (Fišer, 2002).  

 

      Maximální rychlost je rozvíjena běžnými tréninkovými prostředky sprinterského tréninku. 

Technika sprinterského běhu se liší od techniky běhu při rozběhu na dálku. Zvláště ve druhé 

polovině rozběhu běží dálkařka vzpřímená a v plném rozsahu pohybu končetin. Chodidlo je 

kladeno aktivně na dráhu s pocitem, že se prsty u nohou chtějí uchopit dráhy a přitáhnout 

vpřed. Délka kroků v poslední části rozběhu je největší, přičemž frekvence ještě mírně 

vzroste. 

       Při rozvoji rychlosti využíváme akceleračních úseků. Jsou to všechny druhy startů do 

30m – padavé, vysoké, polovysoké, nízké, z poloh, běh s odporem, do svahu atd. Pro rozvoj 

maximální rychlosti jsou to úseky z letmého startu do 40 – 50m nebo úseky s rozloženým 

úsilím. Důležitým sprintérským cvičením je běžecká ABC. Všechny tyto uvedené prostředky 

je možné běžet na plno nebo nižší intenzitou, s různým zaměřením – na frekvenci, dlouhý 

krok, rytmus, vysoké koleno. Vždy je třeba dbát na techniku běhu. Závodnice musí získat 

pocit lehkosti a nenucenosti i při běhu maximálním úsilím. Celkový objem km na rozvoj 

rychlosti podle Gemova (1984) je cca 25 km.  

       Fišer (2002) doporučuje u skokanů do dálky nácvik techniky překážek a přeběhy nízkých 

překážek od 50m do 200m. Tato cvičení považuje za dobré na koordinaci a rytmus, svalovou 

uvolněnost a kloubní pohyblivost. 

       Rozvoj rychlostní vytrvalosti tvoří technický a funkční základ pro rozvoj absolutní 

rychlosti. Používané prostředky jsou převážně úseky od 80 do 200m v počátku přípravného 

období běhané extenzivně a později se zvyšující intenzitou, nebo-li jak uvádí Gemov (1984) 

to jsou úseky, které se běží 75-95% úsilím, intervalově, rozloženě. Roční objem by měl činit 

cca 40km při 300 úsecích. Dobrá rychlostní vytrvalost se uplatní v náročném rychlostním 

tréninku a při dlouhé skokanské soutěži.  
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       Naběhání rychlého a přesného rozběhu považuje Gemov (1984) za velmi důležitou 

součást běžecké přípravy. Při volbě určitého rozběhu je třeba přihlížet k těmto okolnostem: 

 

- Způsob výběhu – z místa ze stoje spojného, výkročného, na značku je naběhnuto,  

nakročeno. 

- Standardizace způsobu výběhu a schopnost vyrovnat se s rušivými vlivy – různá kvalita 

dráhy, protivítr či vítr do zad, z boku, odpovědnost, strach z přešlapu. 

- Délka rozběhu je obvykle 16 až 20 rozběhových kroků což je 34 až 40m. 

 

      V tréninku je třeba naběhat velký počet rozběhů s naznačeným odrazem. U vrcholové 

dálkařky plánujeme 250 – 300 rozběhů. 

 

• rozvoj síly 

 

      V charakteristice skoku dalekého bylo řečeno, že je to rychlostně silová disciplína, při 

které musí dálkařka ve velmi krátkém   čase (0,11 – 0,12 s) mobilizovat  svoje tělesné i 

psychické vlastnosti k vykonání maximální silové práce jakou je dálkařský odraz. Při 

požadavku vykonat odraz při 20° - 22° úhlu vzletu těžiště překonává velké zatížení odrazové 

nohy (Popov uvádí 400 až 500kg). Z toho je zřejmé, že vrcholová dálkařka se neobejde bez 

silového tréninku, a to ve značném objemu a intenzitě. Otázka posilování s velkými zátěžemi 

je u žen  složitá a lze k němu dospět po dlouhodobém systematickém tréninku. Vyšší úroveň 

síly pak kladně ovlivňuje výkonnost dálkařek.  

      Obdobně jako při tréninku rychlosti, dochází vlivem silového tréninku ve svalu k řadě 

žádoucích změn (zmnožení počtu jader, zvětšení množství kontraktivních bílkovin, atd.), 

jejichž výsledkem je hypertrofie svalu. Prostřednictvím rychlé síly ovlivňujeme sprinterskou 

rychlost, silovou vytrvalostí ovlivňujeme rozvoj speciální i obecné vytrvalosti (Fišer, 2002). 

 

Dělení síly v tréninkovém procesu podle Fišera (2002): 

 

1) Všeobecný silový trénink- má za cíl obnovu a zvýšení práceschopnosti organismu 

skokana, pomáhá zvyšovat jeho odolnost, slouží jako prevence zranění. 

2) Trénink maximální síly- má za cíl dosažení vysokého silového potenciálu skokana. 

Trénink je prováděn vyšší intenzitou, metodami koncentrickými (sval se zkracuje), 
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excentrickými (sval brzdí pohyb zátěže), statickými (sval převážně pracuje izometricky) a 

metodami kombinovanými. 

3) Trénink speciálních silových schopností- má konkrétní vazbu na provedení skoku a 

prostředky pro rozvoj speciální síly jsou zařazovány v přípravném cyklu skokana jako 

poslední. 

 

Silová příprava skokanů se dále rozlišuje na: 

 

- posilování spojené s odrazem (se zátěží, bez zátěže) 

- posilování bez odrazu se zátěží 

 

      Odrazová cvičení jsou jednou z hlavních forem rozvoje pohybové výbušnosti, tj. způsobu 

využití svalové síly, která zajistí skokanovi maximální zrychlení pohybu. 

 

 Tréninkové prostředky zaměřené na rozvoj obecné a maximální síly: 

 

- všeobecné posilování (šplh, kliky, shyby, úpoly, cvičení na nářadí a s lehčím náčiním 

aj.), samostatně nebo formou kruhového tréninku 

- cvičení břišních a zádových svalů, svalů trupu těla (přednosy, vznosy, leh-sed, kolébky, 

záklony, aj.) 

- klasická posilovací cvičení s činkou (přemístění, nadhozy, dřepy, podřepy, přísedy, 

výpony, kotníkové výskoky, trhy, rotace, pozdvihy, předklony, aj.) 

- cvičení na trenažérech (jednotlivé svalové skupiny) 

 

Za základní metody rozvoje silových schopností skokana považujeme: 

 

- metody opakovaných kontrakcí (např. 60%, 5x10 opakování) 

- metody maximálních kontrakcí (např. 100%, 5x1 opakování) 

- metody smíšené (např. 5x70, 80, 90, 80, 80, 80%) 

- metody kontrastní (např. 4x70, 4x40, 3x80, 3x50%) 

- metody dynamické- plyometrické 

 

Tréninkové prostředky zaměřené na rozvoj dynamické síly a speciálních silových schopností: 
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Cvičení se zatížením: 

 

- ABC, poskočný klus, výskoky, vertikální odrazy za pohybu vpřed 

- odhody koule, plných míčů, činky 

- odrazy z podřepu, dřepu, výstupy na lavičku, aj. 

 

Cvičení bez zatížení: 

 

Horizontální odrazy 

- 3 - 30ti skoky, z místa i s náběhem, do svahu i ze svahu 

- dálkařské odrazy se zdůrazněnou prací švihové nohy na 1., 3., 5. - krok 

- opakované odrazy po jedné noze 

- odrazy snožmo - žabáky, zaječí skoky, metkalfy 

- skokový běh na 50-100 m 

- odrazová cvičení na bednách 

 

Vertikální odrazy 

- kotníkové odrazy všeho druhu 

- odrazy přes překážky 

- odrazy z dřepu snožmo i jednonož 

- amortizační odrazy po seskoku ze 40 – 120 cm 

- odrazová cvičení na bednách 

 

       Celkový objem tréninku horizontálních odrazů dosahuje u vyspělých skokanů až 13000 

za rok a vertikálních odrazů až 11000 za rok (Fišer, 2002). Gemov (1984) se v tomto tvrzení 

s Fišerem neshoduje a v ročním plánu vrcholové dálkařky uvádí cca 11000 horizontálních a 

cca 2000 vertikálních odrazů. 

 

 

 

• rozvoj vytrvalosti 
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      Vytrvalost je podle Choutky, Dovalila (1991) schopnost člověka k dlouhotrvající 

pohybové činnosti. Je to soubor předpokladů provádět cvičení s určitou intenzitou co nejdéle 

nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou. Zjednodušeně lze také vytrvalost 

definovat jako schopnost odolávat únavě. Vytrvalost se dělí na jednotlivé druhy, a to 

především na základě doby trvání pohybové činnost a její intenzitě. Vodítkem jsou nám 

energetické systémy, které ji zabezpečují.  

Vytrvalost dělíme na :  

-     rychlostní:                             trvající do 20s     (ATP – CP) 

-     krátkodobou (speciální):       20 s – 2 min     (ATP – LA) 

-     střednědobá:                          2 min – 8 min     (ATP – LA/O2) 

-     dlouhodobá:                          více než 8 min                (O2) 

       

Vytrvalost u skokanů se rozvíjí především ve všestranné fázi přípravného období, kdy se 

provádí vysoký objem tréninkové práce hlavně v běžeckých a odrazových cvičeních. 

Fišer (2002) dělí vytrvalost na: 

- obecnou, schopnost odolávat únavě v průběhu pohybové činnosti mírné nebo střední 

intenzity. K jejímu rozvoji je vhodný například souvislí běh v terénu, fartlek, aj., které jsou i 

jednou z forem aktivního odpočinku. 

- speciální, rozvoj používáním různých přerušovaných metod se zatížením organismu 

střední až maximální intenzity prokládané pauzami (kruhový trénink, úseky 100–400 m, 

odrazový trénink aj.) 

 

• rozvoj pohyblivosti a pohybové koordinace 

 

       Každá atletická disciplína vyžaduje speciální pohyblivost atleta související bezprostředně 

s technikou disciplíny. Vhodná je zásoba speciální pohyblivosti navíc, atlet pak může  pohyb 

provádět rychleji, snadněji a větší silou. Nedostatečná pohyblivost vede k různým obtížím: 

prodlužuje se doba osvojování a zdokonalování dovednosti, zvyšuje se možnost zranění, 

omezuje se rozvoj dalších pohybových schopností, s menším rozsahem pohybu souvisí i 

kvalita pohybu. 
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      Ve skoku dalekém je zvýšený požadavek na pohyblivost v hlezenním kloubu, na svalovou 

pružnost a uvolněnost. Dynamická pohyblivost v hleznu je závislá na dynamické síle svalů, 

které kloub obklopují. Proto je nezbytné posilování svalů v hlezenním kloubu, důležitým 

podkladem rozvoje dynamické síly je zvyšování úrovně statické síly (Millerová, 1994). 

       Jednoduchou a účinnou metodou pro zlepšení pohyblivosti a uvolněnosti je strečink. 

Užívá se především k prevenci traumatických stavů, regeneraci a rehabilitaci a samozřejmě ke 

zvýšení výkonnosti. Každodenní provádění strečinku před i po tréninkové jednotce spolu  

s účinnou regenerací má v ročním objemu podle Fišera (2002) dosahovat asi 20% celkového 

času věnovaného tréninku. Millerová (1994) doporučuje zařazování rozvoje pohyblivosti 

např. před tréninkem techniky, po tréninku obecné vytrvalosti, nikoliv však po tréninku 

rychlostním či tréninku rychlostní vytrvalosti. 

 

Některé metody rozvoje pohyblivosti: 

- hmitání a výdrže,  

- pasivní protahování,  

- pasivní a aktivní strečink,  

- relaxační metoda. 

      Obratnostní schopnosti nebo- li pohybovou koordinaci charakterizujeme jako schopnosti 

řešit rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti. Technika sportovních činností 

jako důležitá součást sportovních dovedností má povahu automatizovaných komplexů 

vědomého jednání sportovce, které probíhá bez větší kontroly pozornosti, což ovšem platí jen 

pro některé sportovní dovednosti, které jsou charakteristické standardními podmínkami, 

standardním provedením a relativní jednoduchostí – patří sem i skok daleký. Zde jsou 

obratnostní schopnosti hlavním předpokladem rychlého a kvalitního osvojení a stabilizace 

techniky sportovních dovedností jako důležitého faktoru výkonu. 

 

      Příklady tréninkových prostředků k rozvoji koordinačních schopností podle Vinduškové a 

Koukala (1994): 

-  změny směru, změny rytmu a tempa, změny ve vynaložení síly a rozsahu pohybu,změna 

pohybu při změně vnějších podmínek, obměny pohybových detailů, zrcadlová cvičení, 

zachování provedení pohybuje velké únavě, aj. 

 

      K rozvoji obratnosti se dále používá: 
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-  akrobacie, cvičení na nářadí a s náčiním, skoky do vody, sportovní hry, doplňkové sporty, 

nácvik techniky různých atletických disciplín. 

     

3. 4. 2.  Technická příprava 

 

Základy techniky skoku dalekého: 

 

       Skokansko-technická příprava řeší dva úkoly, jednak zdokonaluje techniku jednotlivých 

fází skoku dalekého a jednak rozvíjí vysoce speciální pohybové vlastnosti. Vlastní skok z 

různě dlouhého rozběhu jsou nejadekvátnějším tréninkovým prostředkem dálkařky. Trénink 

v etapě vrcholové přípravy musí být řízen tak, aby bylo možné absolvovat velké množství 

tréninkových skoků z různě dlouhého rozběhu. Z plného rozběhu je možné v tréninku skákat 

jen při nejlepší kondici. Běh po rozběhu musí být pružný, s pocitem, že se dálkařka prsty u 

nohou uchopí dráhy a přitahuje se vpřed. Tento pocit dává správnou aktivitu běhu a zajišťuje 

plný rozsah pohybu.  

 

Při skokansko-technické přípravě jsou řešeny tyto dílčí úkoly: 

- dosažení jistoty, zrychlení a udržení správného rytmu v posledních krocích rozběhu, 

- „vběhnutí“ do odrazu s aktivním zapojení paží a švihové nohy do odrazu, 

-  udržení rovnováhy a koordinované činnosti všech částí těla během letu a udržení nohou  

     pro co nejvzdálenější doskok (Gemov, 1984). 

 

      Velmi důležitou úlohu sehrávají při nácviku techniky a při odstraňování chyb imitační 

cvičení, které nejsou tak fyzicky náročné jako komplexní nácvik techniky. Celoroční objem 

uveden Fišerem (2002) u vyspělých závodníků tak činí až 5000 opakování imitačních cvičení. 

      Jako základní prostředek skokansko - technické přípravy jsou skoky z krátkého rozběhu   

(6 - 8 kroků), kdy má skokan nižší rychlost a je si vědom správné techniky, dále ze středního 

(10 - 12 kroků) a dlouhého rozběhu. Celoroční objem u vyspělých závodníků by měl činit cca 

800 celých skoků.  

      Dalším důležitým prostředkem je nácvik přesnosti, rytmu a rychlosti rozběhu, kde 

celoroční objem činí až 300 rozběhů. 

      Technickou přípravu provádíme celoročně, pro každé období volí trenéři jiné odpovídající 

prostředky. 
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Biomechanika skoku dalekého 

 

      Skok daleký  se rozděluje na čtyři fáze: rozběh, odraz, let a doskok. Výkon v této 

rychlostně silové disciplíně závisí na úhlu a rychlosti vzletu těžiště skokanova těla, na 

účelnosti jeho pohybů v letové fázi a na účinnosti doskoku (Dostál, Velebil a kol., 1994). 

  
1.  Rozběh -  rozběhem získává skokan horizontální rychlost, která je základem pro rychlost 

vzletu těžiště. Délka rozběhu se u mužů pohybuje v rozmezí 16 – 24 kroků, u žen 16 – 22 

kroků (tj. asi 30 – 45m). Délka rozběhu je především určena schopností rychle zvyšovat 

běžeckou rychlost, kondicí a zkušenostmi. Skokané s lepší akcelerací mívají kratší rozběh než 

skokané, kteří potřebují k získání maximální rychlosti delší náběh. 
 

 

(Obr. 2) Běh. 
 

      Kritériem rozběhové rychlosti je průměrná rychlost skokana v posledních 5ti metrech před 

odrazovou čarou. Nejlepší skokané dosahují rychlosti 10 – 11 m / s, nejlepší skokanky 

 9 – 10 m / s. Rozběhovou rychlost mohou využít dobře jen závodníci, kteří technicky zvládli 

odraz v dané rychlosti. To platí pro všechny úrovně, od začátečníků až po nejlepší skokany 

(Dostál, Velebil, 1994). 

      Charakteristickými znaky dobrého rozběhu jsou plynulost, stupňování úsilí a přesnost. 

Začátek (prvních 6 kroků) je velmi důležitý, neboť v něm je možné udělat nejvíce 

nepřesností. Ve střední části ( 4 – 10 kroků) skokan stupňuje rychlost běhu. Běží s vysokým 

zvedáním kolen a s podsazenou pánví. Závěrečná část (3 – 6 kroků) je nejobtížnější, v ní se 

skokan připravuje na odraz. Spojení rozběhu s odrazem, v průběhu třetího a druhého kroku 

před odrazem snižuje skokan těžiště těla (vzhledem k jeho poloze při normálním běžeckém 

kroku). V posledním kroku se snaží udržet ho ve stejné výšce (tj. hodnota vertikální složky 

rychlosti těžiště by se měla pohybovat kolem nuly) (obr. 3). U nejrychlejších skokanů do 
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dálky se vyskytují dva typy předodrazového rytmu (podle doby trvání letových fází 

v posledních třech krocích rozběhu):  

                        -  doby letu se postupně zkracují, 

                        -  letové fáze:  kratší – delší – nejkratší. 

      Rychlost rozběhu se ukazuje jako nejpodstatnější faktor ovlivňující délku skoku. Obecně 

vzato čím větší je rychlost rozběhu, tím mohutnější skok. Porovnávání individuálních 

rozběhových rychlostí nám poskytují údaje o běžné výkonnosti atletů. Navíc relativní rychlost 

mezi 11-ti až 6-ti m a 6-ti až 1 m může ukázat, jak dobře je atlet schopen kontrolovat svou 

rychlost během rozběhu. Podstatný úbytek rychlosti ve druhém intervalu, ve srovnání 

s prvním, může naznačovat, že se atlet příliš připravuje na odraz přehnaným přizpůsobováním 

délky kroku rozběhu. Nebo snad atlet výrazně zpomaluje při pokusu dostat se do výhodné 

pozice pro odraz nebo ve snaze korigovat přesný odraz z desky (Brian McLean, 1995). 

 

2.  Odraz - má dvě fáze – amortizační, během níž skokan ztrácí horizontální rychlost a 

akcelerační, ve které získává rychlost vertikální. Doba trvání odrazu se u nejlepších skokanů – 

mužů pohybuje kolem 0,11 – 0,12 s. Během odrazu, ale také v předodrazových krocích, se 

rozhoduje o tom, pod jakým úhlem vzlétne skokan nad doskočiště. Hodnoty úhlu vzletu byly 

zjištěny v rozmezí 17° - 25° (obr. 3). 

      Tendence vývoje techniky odrazu při skoku dalekém je zkracovat dobu trvání amortizační 

fáze (při nezměněné délce trvání celého odrazu) a zvyšovat úhel vzletu při zachování vysoké 

rozběhové rychlosti (Dostál, Velebil a kol., 1994).  

      Hay (1973) tvrdí, že vzdálenost skoku může být rozdělena do tří menších vzdáleností: 

1. Vodorovná vzdálenost mezi předním okrajem skokanského prkna a těžištěm atleta 

v okamžiku odrazu, tj. odrazová vzdálenost. 

2. Vodorovná vzdálenost, po které přemisťuje atlet své těžiště ve vzduchu, tj. vzdálenost 

letu. 

3. Vodorovná vzdálenost mezi těžištěm a značkou, která je nakonec měřena, v okamžiku 

dopadu, tj. vzdálenost dopadu. 

 
      Odrazová vzdálenost je funkcí přesnosti, s kterou atlet položí nohu na odrazové prkno, 

tělesné konstrukce a pozice těla v okamžiku odrazu (Hay, 1973). Pokud má závodník polohu 

těla v okamžiku odrazu přiměřeně pevnou, nezmění se tělesná konstituce, největší vliv na 
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odrazovou vzdálenost bude mít vzdálenost špičky nohy od prkna v okamžiku odrazu. Tento 

parametr se vybírá pro analýzy, protože je tato vzdálenost snadno měřitelná. 

      Mnoho badatelů dokázalo, že parametr, který má největší vliv na vzdálenost letu je 

vodorovná rychlost při odrazu (Nixdorf a Bruggerman, 1990). Tato rychlost je určena 

rychlostí rozběhu a jakýmikoli rychlostními ztrátami, které vznikají při přípravě na odraz a 

během samotného odrazu. Rychlost při rozběhu a v posledních metrech před odrazem se 

může velmi lehce měřit přímo na hřišti. Průměrné rychlosti od 11 -ti do 6 -ti m a od 6 -ti do   

1 m před odrazovým prknem jsou opakovaně měřeny v soutěži, a tak při zjišťování náběhové 

rychlosti máme dostatek údajů ke srovnání závodníků..  

      Ztráty horizontální rychlosti (obr. 3) během odrazu se týkají oporové fáze při odrazu 

(Nixdorf a Bruggeman, 1990). Delší časy dotyku se spojují s většími ztrátami horizontální 

rychlosti. Nicméně ztráta vodorovné rychlosti může také být (i když ne vždy) spojována 

s přírůstky vertikální rychlosti při odrazu (Nixdorf a Bruggeman, 1990). Proto tedy když, 

známe dobu dotyku při odrazu společně s rychlostí rozběhu a skočenou vzdáleností, může být 

proveden odhad hlavních faktorů v okamžiku odrazu.  

 

 
(Obr. 3)  Obrázek ukazuje poslední krok a přechod z horizontální rychlosti ve vertikální . 
http://user.tninet.se/~hhn738e/Sport/Idrott/Longjump/starte.htm 
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Spojení rozběhu s odrazem 

      Spojení rozběhu s odrazem je nejdůležitější prvek skoku dalekého. Jde především o 

dosažení nejmohutnějšího svislého odrazu, který však nesmí být proveden na úkor rychlosti 

rozběhu. Rychlost rozběhu musí být na odrazovém břevně co největší. Podstata skoku 

dalekého je tedy ve schopnosti odrazit se z nejprudšího rozběhu co nejvýš bez zmenšení 

vodorovné  rychlosti rozběhu; jde o velikost a poměr obou odrazových složek: vodorovného 

rozběhu a kolmého odrazu (Seliger, Novák, 1960). Při správně provedeném odrazu dochází 

k napínání kyčelního a kolenního kloubu odrazové nohy, tedy kloubů, které extenzi zahajují. 

Odrazová noha je předsunuta před těžiště a došlapuje na celé chodidlo. Při nesprávném 

provedení odrazu přes špičku, jde nejdříve na zem pata a teprve potom následuje zdvih , což 

má za následek dlouhou dobu kontaktu se zemí a tím větší ztrátu horizontální rychlosti. 

 

3. Let vzduchem - tato fáze skoku bývá většinou nejvíce propracovávána, přestože má na 

výkon menší vliv než první dvě fáze. Dráha těžiště skokana je dána v okamžiku, kdy opustí 

odraziště. Účelem pohybů za letu je především kompenzovat rotace vzniklé na odraze, 

udržovat rovnovážnou polohu částí těla kolem těžiště a připravit co nejúčinnější doskok.  

 

Používají se tři základní způsoby techniky letu:  

 

a) Skrčný způsob (obr. 4), je koordinačně nejjednodušší, je vhodný zejména pro začátečníky, 

neboť při dobrém propracování umožňuje dobře procítit správnou odrazovou polohu skokana. 

Skrčný způsob letu však mohou používat i skokani velmi dobré výkonnosti za předpokladu, 

že zvládnou techniku odrazu bez vzniku velkých rotací kolem podélné a příčné osy těla.              

 

 
(Obr. 4) Skrčný způsob. 
http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/ 
 
 



 40

b) Pomocí závěsného způsobu (obr. 5), lze vyrovnávat především rotaci kolem podélné osy 

těla (ta vzniká při rychlém pohybu švihové nohy vpřed a vzhůru). Závěsu tedy používají ti 

skokané, kteří se neodrážejí příliš daleko za těžištěm těla. 

 

 
(Obr. 5) Závěsný způsob. 
http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/ 
 
 

c) Koordinačně nejsložitější je  kročný způsob (obr. 6). Je vhodný pro skokany, kteří se 

odrážejí poněkud dále za těžištěm těla a jsou nuceni vyrovnávat rotace jak kolem osy podélné, 

tak kolem příčné osy těla. Za letu skokané vyměňují dolní končetiny buď jednou nebo 

dvakrát. Některou z variant kročného způsobu používá většina nejlepších skokanů, závodníci 

nižší výkonnostní úrovně skáčou s jednou výměnou.   

 
(Obr. 6) Kročný způsob. 
http://www.brianmac.demon.co.uk/longjump/ 
 
 

4. Doskok – způsob doskoku může značně ovlivnit měřený výkon. Rozdíl ve výkonu 

způsobený chybným doskokem může dosáhnout až 90-ti cm.Jeho účinnost je závislá na 

velikosti přednožení před svislý průmět těžiště, na výšce těžiště v okamžiku doteku se zemí a 

na technice přenesení těžiště přes místo opory (obr. 7).  

      Čím vzpřímenější je trup skokana při doskoku, tím blíže může dosáhnout nohama k místu, 

kde parabolická dráha těžiště protíná rovinu doskočiště. Tím je však také větší nebezpečí, že 

nedokáže přenést těžiště přes místo opory bez ztráty dosažené vzdálenosti. 

      Opačný extrém – doskok s předkloněným trupem – umožňuje snadnější přenesení těžiště 

přes místo opory, zmenšuje však velikost přednožení před svislý průmět těžiště. 



 41

 
 

 
(Obr. 7) Závislost doskoku na výšce těžiště. 
http://user.tninet.se/~hhn738e/Sport/Idrott/Longjump/starte.htm 
 
 
V technice doskoku se vyskytuje několik variant: 

- skrčení dolních končetin do dřepu a vztyk; 

- skrčení dolních končetin do dřepu, aktivní protlačení kolen a pánve vpřed a pád do  

vyhloubené jámy; 

-  pokrčení dolních končetin a vysednutí do písku stranou (Dostál, Velebil a kol., 1994). 

 

Projevy nedostatečné kondiční a technické připravenosti skokanů do dálky podle 

Vinduškové a Koukala (2003): 

- zpomalení v konci rozběhu 

- drobení kroků před odrazem 

- protahování kroků před odrazem 

- běh po celých chodidlech 

- odraz z přílišného náklonu 

- plochý odraz 

- velké pokrčení v kolením kloubu v průběhu odrazu 
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- nedostatečný pohyb švihové nohy 

- nedokončený odrazový náklon 

- nevzpřímené držení trupu 

- doskok do kročného postoje 

- pád vzad nebo vpřed při doskoku 

 

3. 4. 3.  Taktická příprava 

 

      Nejlepší taktikou je snaha o dosažení co nejlepšího výkonu již v prvních pokusech. Podle 

úrovně soupeře lze využít případné vynechání některých pokusů. 

 

3. 4. 4.  Psychologická příprava 

  

      Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických poznatků 

k prohloubení efektivity tréninkového procesu. Cílem psychologické přípravy sportovce je na 

základě psychologických poznatků zvýšit účinnost ostatních složek sportovního tréninku a 

v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni dosaženého stavu trénovanosti (Hošek, 2002).   

      V psychologické přípravě žen se vyplácí větší takt, pochopení a důvěra, osvědčuje se ve 

větší míře využívat kladných hodnocení. Při motivaci lze podstatně více využívat prožitků 

z pohybu. Ženy obvykle potřebují častější komunikaci s trenérem. V organizaci tréninkové 

činnosti se doporučuje dávat přednost cvičením méně agresivního typu (Bunc, Dovalil, 2002). 

      Psychologická příprava je neoddělitelnou součástí celého tréninkového procesu. 

Psychická odolnost a schopnost vysoké koncentrace úsilí jsou velmi nutným předpokladem 

pro dosažení vrcholné výkonnosti ve skoku dalekém, který je z tohoto hlediska velmi 

náročnou disciplínou. Strach z možného přešlapu a vůbec faktor přesného rozběhu je velkou 

psychickou zátěží (Gemov, 1984). 

      Za jednu z nejdůležitějších volních vlastností skokana je považována sebedůvěra, která je 

předpokladem úspěchu a schopnosti podat maximální výkon. Pokud sportovec ztratí víru ve 

vlastní síly je to jedna z hlavních příčin neúspěchu a nelze v takovéto situaci předvést ani 

optimální výkon. Z vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, jak velkou roli hraje psychika 

závodníka na výkon, zvláště vrací – li se do skokanského sektoru po dlouhodobých zraněních. 
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      Za rozhodující a nezastupitelnou považuje Fišer (2002) úlohu trenéra. Jedině trenér 

záměrně působí na obsah a formy tréninku, snižování či zvyšování požadavků, volbu různých 

forem mimo - tréninkové činnosti. Spolu s verbálním působením ovlivňuje průběh 

psychických procesů a pomáhá tak sportovci v přípravě na závod, v závodě samotném nebo i 

v regeneraci. Hošek (2002) dokonce uvádí, že za psychologickou přípravu závodníka nese 

trenér plnou odpovědnost. 

 

Psychologické podpůrné prostředky 

     

      Tréninkové úsilí i závod zatěžují nejen tělesnou složku, ale zároveň psychickou stránku 

osobnosti sportovce. Je vytvářen mimořádný tlak na senzomotorické schopnosti, na úroveň 

vnímání prostoru, času, orientace, na koncentraci pozornosti a na všechny charakterové 

vlastnosti. Žádaným výsledkem těchto chtěných i nechtěných vnějších i vnitřních tlaků je 

vytvoření dokonalé psychofyzické odolnosti. Adaptabilita a variabilita všech psychických 

procesů umožňuje prohlubovat výkonnost, ale míra těchto schopností není nevyčerpatelná. 

Některé těžko překonatelné nebo nepřekonané překážky mohou vést k frustraci a opakování 

těchto mezních situací může vést až k neurotizaci. (Jirka, 1990) 

     

3. 4. 5.  Odpočinek a regenerace ve skokanském tréninku  

 

      Velice důležitou součástí tréninku, bez které by se špičkový atlet neobešel je regenerace, 

mající za cíl rychlé a dokonalejší zotavení. 

      Kinkorová (2003) uvádí, že podle současných zkušeností a odborných názorů je možno 

důsledným používáním odpovídajících regeneračních prostředků zvýšit intenzitu 

tréninkového procesu až o 15%. Při správné metodické koncepci tréninku je tedy zcela reálné, 

aby se toto zvýšení promítlo do růstu výkonnosti i výkonu. Správně prováděná regenerace má 

vliv na psychické vlastnosti, na techniku pohybu, na kvalitu, velikost i použitelnost síly, na 

celkový zdravotní stav, na momentální psychickou situaci i na úroveň motivace. 

      Zásadou je, že schopnost absolvovat náročnou přípravu a udržet si vysokou výkonnost 

závisí v rozhodující míře na možnostech regenerování psychických i fyzických sil. Touto 

myšlenkou se ve své publikaci zabývali i Priščák a Roháčková (1988). Regenerační proces, 

tak jak se v současné době chápe, je tedy zcela určitě nedílnou součástí této racionálně 

uspořádané denní mimo-tréninkové doby na straně jedné a současně, a to je třeba zvlášť 
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zdůraznit, zejména u vrcholových sportovců, důležitou součástí tréninku. Rozlišujeme 

regeneraci pasivní a aktivní. Pasivní regenerace probíhá v organismu během zatížení a těsně 

po něm a upravuje vychýlenou rovnováhu funkcí organismu na výchozí úroveň (obnovují se 

zdroje energie ve svalech, likviduje se acidóza). Přirozeným prostředkem pasivní regenerace 

je spánek a odpočinek v klidu. Aktivní regenerace urychluje pasivní regeneraci vnějšími 

zásahy do organismu. Urychluje zotavovací procesy, likviduje únavu organismu a umožňuje 

zvyšovat zatížení. Během zotavovacích procesů dochází v organismu k morfologické a 

funkční adaptační přestavbě a přechodu na stav vyšší (superkompenzace). Potřebu aktivní 

regenerace nemusí sportovec vždy pociťovat, ani si jí nemusí uvědomovat (tj. když úroveň 

adaptace na požadovaný výkon bude vyšší nebo bude rovna velikosti zátěže). V žádném 

případě však neplatí, že sportovec potřebuje aktivní regeneraci až tehdy, kdy si její potřebu 

začíná uvědomovat a kdy ji začne také subjektivně pociťovat. (Jirka, 1990) Mezi aktivní 

regeneraci zařazujeme lehký klus, vyklusání po tréninku nebo po závodě, volné plavání, ale i 

strečink apod.  

      Z jiného hlediska dělíme regeneraci na časnou a pozdní. Časná regenerace je součástí 

každodenního režimu, neustále musí prolínat tréninkovým procesem nebo na tento proces 

bezprostředně navazovat. Jejím hlavním cílem je rychlá likvidace akutní únavy. Pozdní 

regenerace je součástí přechodného tréninkového období. Týká se celkové fyzické i psychické 

regenerace po skončení hlavního závodního období, tj. po skončení sezóny (Jirka, 1990). 

      Regenerace je tedy neoddělitelnou součástí tréninkového procesu. Systematický 

skokanský trénink bývá narušován nemocemi a zraněními sportovců. Příčinou zranění může 

být mimo jiné i nedostatečná regenerace. Proto by ji měl každý trenér plně využívat, tj. 

zařazovat ji do přípravy a konzultovat možnosti jejího zařazení do tréninku s lékařem, 

věnovat jí patřičnou pozornost, vyžadovat ji od svých svěřenců apod. Správné a účinné 

využívání regenerace v tréninkovém procesu předpokládá odpovídající vědomosti o podstatě 

a průběhu zotavení i o mechanismech a účincích jednotlivých regeneračních prostředků. 

Regeneraci je třeba chápat v souvislosti s celkovým režimem sportovce, neboť její účinky 

mohou být znehodnocovány např. nevhodným stravováním, narušováním životosprávy nebo 

vlivy rodinného či sociálního prostředí, v němž sportovec žije. Avšak ani vlivy regenerace 

nelze přeceňovat. Například stereotypní používání několika vybraných činností (masáže či 

vodní procedury), může vést k návyku a tím ke snížení účinnosti regenerace. Proto se používá 

více regeneračních procedur, střídají se a podle potřeby se mění i dávkování. Je samozřejmé, 
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že se doba určená pro regeneraci zvyšuje úměrně s růstem objemu a intenzity zatěžování, tzn. 

v podstatě s růstem výkonnosti sportovce (Choutka, Dovalil, 1991). 

 

Dělení regeneračních prostředků : 

- pedagogické prostředky 

- biologicko – lékařské prostředky 

- psychologické prostředky 

 

Regenerační prostředky využívané ve skokanském tréninku : 

- masáž – využíváme v přípravném období 1 – 2 x týdně, jinak při místních  bolestivostech 

a vysoké únavě, 

- automasáž – používáme pravidelně po intenzivním tréninku, při zvýšené únavě, při 

místních bolestivostech. Je nutno znát zásady masáže a správné hmaty, 

- podvodní masáž a jiné formy vodoléčby – využití při místních bolestivostech a zvýšené 

únavě, 

- sauna, 

- elektroprocedury – pokud jsou k dispozici, uplatňují se zejména u sprinterů vyšších 

výkonnostních úrovní, 

- akupresura a akupunktura, 

- plavání, 

- farmakologické prostředky, 

- výživa. 

 

 

3. 5.  Odlišnost metodiky tréninku mužů a žen 

 

      Při tréninku skoku dalekého musíme u žen respektovat odlišnosti jejich organismu, které 

způsobují nižší výkonnost ve srovnání s muži. Objektivními příčinami jsou anatomicko -

fyziologické a psychické rozdíly. Seliger a kol. (1980) uvádí, že ženy mají v průměru o        

10 – 12 cm nižší tělesnou výšku a o 20 kg menší hmotnost než muži. Mají jen 33% svalové 

hmoty z celkové tělesné hmotnosti, muži 40 - 45%. Menší absolutní a relativní hmotnost 
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svalů ovlivňuje nižší výkonnost skokanek. Uspořádání pánve u žen snižuje těžiště těla, mění 

úhly krčku stehenních kostí a určuje také menší pákový přenos z pánve na dolní končetiny. 

Oproti mužům jsou také rozdíly v činnosti srdeční a oběhové. Menší je i vitální kapacita plic. 

Výkonnost žen je celkově nižší ve srovnání s muži o 10 - 30%. Významný vliv na aktivní 

sportovní činnost žen má průběh menstruace. U více než 50% žen se výkon v době 

menstruace snižuje o 10 - 20%. Snížení výkonnosti až o 50% nastává především u žen s 

poruchami cyklu. Asi u 15% sportujících žen je výkonnost v průběhu menstruace vyšší, asi u 

25% stejná. 

Odlišnosti atletického tréninku žen od tréninku mužů je nutné v trenérské praxi uplatňovat 

hlavně v těchto oblastech : 

- při rozvoji pohybových schopností, 

- při nácviku a zdokonalování techniky, 

- při rozvoji morálně volních vlastností, 

- při stavbě a plánování tréninkových cyklů. 

      Úroveň tréninkového zatížení musí odpovídat možnostem a schopnostem ženského 

organismu. 

 

 

3. 6.  Řízení tréninkového procesu a jeho prostředky 

 

      Řízení sportovního tréninku znamená plánovité, racionální a systematické ovlivňování 

tréninkového procesu skokana. Vycházíme z aktuálního stavu trénovanosti, stanovíme 

dlouhodobé a krátkodobé cíle a kontrolní ukazatele změn stavu trénovanosti. Připravíme 

obsah zatěžování a objem tréninkových ukazatelů, které následně rozpracujeme do 

jednotlivých tréninkových prostředků. Do metodiky tréninku zapracujeme termíny a obsah 

kontrolního testování. (Millerová, Hlína, Kaplan, Korbel, 2002) Za prostředky řízení tréninku 

jsou považovány : plán, evidence, kontrola a vyhodnocení tréninku.  
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3. 6. 1.  Zatěžování a jeho principy 

      Zvyšování sportovní výkonnosti je podmíněno optimálně řízeným procesem adaptace 

organismu. Adaptační efekt je závislý na vhodném zatěžování organismu, tj. působení 

tréninkových a soutěžních podnětů. Zatížení musí působit jako pracovní stres, který vyvolává 

tréninkový efekt. Struktura zatížení je dána určitým komplexem tělesných cvičení. Jejich 

správnou volbou, vzájemným uspořádáním, dále pak opakováním a postupností v jejich 

aplikaci můžeme rozvíjet pohybové a duševní schopnosti, osvojovat a zdokonalovat sportovní 

dovednosti, včetně jejich psychických komponent (Vandrlová, 2001). 

Mají-li být adaptační procesy skutečně záměrné, znamená to vymezit: 

1. Druh podnětu (tělesná cvičení), nebo- li charakter zatížení, čímž se rozumí jeho obsah, 

forma pohybové činnosti při zatížení. Rozlišujeme činnosti závodní, speciální, všeobecně 

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

jednak podle způsobu energetického zabezpečení. 

2. Objem zatížení, vyjadřuje kvantitativní stránku tréninkové a soutěžní činnosti, tzn. dobu 

trvání adaptačního podnětu. Hlavními ukazateli jsou počet hodin tréninku nebo počet cvičení 

(počet km, hodů, skoků, aj.). Obecně použitelnými ukazateli množství tréninkových zatížení 

jsou počty tréninkových hodin, jednotek , dnů. 

3. Velikost zatížení, je tvořena několika charakteristikami – intenzitou, dobou trvání, počtem 

opakování, intervalem odpočinku a způsobem odpočinku. Intenzitou zatížení rozumíme 

kladné nároky na organismus. Intenzita zatížení se shoduje s intenzitou výdeje energie a 

určuje se intenzita vysoká, střední a nízká.  

4. Frekvence zatížení, chápeme jako četnost podnětů v tréninkovém procesu. Činitelem 

určujícím frekvenci zatížení je tzv. superkompenzace. Optimálního tréninkového efektu je 

dosahováno tím, že další zatěžování se aplikuje ve fázi superkompenzace, kdy obnova 

energetického potenciálu převyšuje výchozí úroveň. 

      Při nesprávné stavbě tréninku, zejména nastane-li při rychle vystupňovaném tréninku 

nepoměr zatížení a odpočinku se objevuje tzv. přetrénování. K němu může dojít i v případě 

častého závodění, poruchách životosprávy či jednostrannosti tréninku (Vandrlová, 2001). 

      Odpočinek je organickou součástí tréninkového procesu jak v jednotlivých tréninkových 

jednotkách, tak v tréninkových mikrocyklech. Během odpočinku dochází v organismu atleta 

k odstraňování únavy, anebo se předchází jejímu nástupu. Únava je vyvolána tréninkovým 
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zatížením, při odpočinku dochází k rychlému zotavení funkcí, ke zvýšení energetických 

rezerv organismu (Millerová, 1994). 

 

3. 6. 2.  Plánování tréninku 

 

    Plánování je vlastně převádění koncepce tréninku do určitých cílů, úkolů, ukazatelů 

zatížení, jeho rozložení v čase, jeho návaznosti, sleduje se tím jistá vnitřní logika. Tu je třeba 

chápat jako vědomí souvislé návaznosti minulého, aktuálního a budoucího tréninku. O 

koncepci tréninku a jeho plánování mluvíme jedině tehdy, když si je trenér vědom, k jakým 

dílčím cílům chce v určitém časovém úseku dospět, z jakého důvodu klade důraz na splnění 

určitých požadavků, proč volí určité prostředky, metody apod. Jedná se tedy o činnost 

tvořivou, ale současně mimořádně obtížnou (Dovalil, Svoboda, Choutka, 2002). 

V tréninkové praxi se používá :  

- plán perspektivní (víceletý) 

- plán roční  

- plán operativní (týdenní a více-týdenní) 

- plán tréninkové jednotky 

 

  Víceletý (perspektivní) rámcový plán je základem systematického tréninku a je 

zaměřen na olympijský cyklus (4 roky), mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství 

světa juniorů, specializovanou nebo vrcholovou přípravu. Plánují se v něm hlavní starty, 

velikost a charakter zatížení, orientační normy v ukazatelích tréninkového a závodního 

zatížení, hlavní a dílčí cíle sportovní výkonnosti.  

  Plán na roční tréninkový cyklus (RTC), vychází z víceletého plánu. Obsahuje 

konkrétní závodní cíle, obsah a objem tréninkového zatížení, frekvenci tréninků a účast na 

závodech, plán výcvikových táborů, obsah a termíny kontrolních testů, regeneraci a lékařsko-

pedagogické sledování. (Millerová, Hlína, Kaplan, Korbel, 2002) 

  Operativní plán podrobněji rozepisuje požadavky ročního plánu, rozpracovává ho do 

jednotlivých mezocyklů a mikrocyklů. Obsah je zaměřen na výběr tréninkových prostředků, 

dynamiku zatížení a na stavbu týdenních mikrocyklů. 
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  Plán tréninkové jednotky ujasňuje hlavní cíl a nezbytné úkoly tréninku a určuje stavbu 

a obsah tréninkové jednotky (prostředky, metody a organizační formy). 

  Dovalil, Svoboda a Choutka (2002) ještě dodává, že plán nemůže být chápán jako 

dogma, ale zvláště při zvažování perspektiv sportovního růstu se nelze bez něj obejít. 

 

3. 6. 3.  Evidence tréninku 

       

      V širším pojetí se evidence tréninku často ztotožňuje s dokumentací tréninku, tj. se 

zaznamenáním všech podstatných a nezbytných informací o tréninku. V užším smyslu je to 

jeden z nástrojů řízení tréninku, v tomto případě jde hlavně o evidenci tréninkového a 

závodního zatížení (Dovalil, Svoboda, Choutka, 2002). 

 Evidence tréninkového a soutěžního zatížení se provádí pomocí obecných (OTU) a 

speciálních tréninkových ukazatelů (STU). Obecné ukazatele jsou stejné pro všechny atletické 

disciplíny. Jejich prostřednictvím zachycujeme číselně objem tréninkového a soutěžního 

zatížení (dny, jednotky, hodiny zatížení, regenerace apod.). Představují tak ucelenou 

informaci o tréninkové a závodní činnosti. Prostřednictvím STU se registruje struktura, 

objem, intenzita, charakter a frekvence zatížení. V jednotlivých STU je sumarizován objem 

zatížení v tréninkových prostředcích. Ty stejně nebo velmi podobně působí jako podněty k 

rozvoji příslušných pohybových schopností a dovedností. Z toho důvodu mají údaje 

evidované kvantitativně i kvalitativní charakteristiku (Millerová, Hlína, Kaplan, Korbel, 

2002). 

      Pro celkovou anamnézu jsou kromě objektivních údajů důležité i záznamy o subjektivních 

pocitech. Ty kromě jiného mohou poukázat i na některé změny zdravotního stavu sportovce, 

přetrénování apod. podle Millerové (1994) by k evidenci  obsahu tréninku do tréninkového 

deníku mělo docházet bezprostředně po tréninku, aby záznamy byly přesné a byly podkladem 

pro spolupráci trenéra a atleta a pro objektivní vyhodnocení tréninku.  

      Tréninková praxe ukazuje na vztah sportovní výkonnosti ve skokanských disciplínách a 

objemu tréninkové činnosti. I když dosavadní zkušenosti potvrzují potřebu individuálního 

přístupu k tréninku jednotlivých závodníků a závodnic, přesto řada výzkumných prací ve 

svých závěrech připouští existenci modelových norem tréninkového zatížení k dosažení 

předpokládané sportovní výkonnosti.  
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3. 6. 4.  Kontrola tréninku 

 

 Kontrola trénovanosti má poskytnout informace o změnách, k nímž v důsledku 

tréninkového procesu dochází (nebo také ne). Je neoddělitelnou součástí plánování. Má 

funkci zpětné vazby, tj. podává informace o kvantitativním plnění plánu a jeho účinnosti.  

Formy kontrolní činnosti : 

- kontrola plnění ukazatelů tréninkového plánu vyhodnocováním tréninkového deníku za 

určitý cyklus nebo období 

- kontrola trénovanosti během celého roku (motorické testy atd.) 

- kontrola sportovní výkonnosti zachycující dynamiku vývoje specializované sportovní 

výkonnosti (sportovní výkon nebo dílčí výkony blízké sportovnímu výkonu) 

 

      V průběhu ročního tréninkového cyklu je kontrola stavu trénovanosti skokanů nejčastěji 

zajišťována pomocí testů kondičních, technické, taktické a psychické přípravy. Kontrolní 

měření úrovně pohybových schopností by mělo probíhat průběžně v souladu s plánem 

přípravy v takových intervalech, aby se změny trénovanosti mohly projevit a současně 

abychom mohli zjištěných zkušeností operativně využít pro případné korekce tréninku. 

Vhodné je zařazovat motorické testy na závěr jednotlivých etap RTC. Kontrolní testy jsou 

vybrány tak, aby nás informovaly o okamžitém či kumulativním efektu tréninkového zatížení 

a aby co nejpřirozeněji odrážely současný stav rozvoje té které pohybové schopnosti. Na 

základě těchto  získaných informací pak můžeme dělat adekvátní změny v zaměření 

tréninkové přípravy. V dálkařském tréninku se používá řada testových ukazatelů pohybových 

schopností. 

Podle Fišera (2002) můžeme ke kontrole trénovanosti skokanů do dálky použít tyto testovací 

baterie: 

obecné testy 

-      50m z VS (s) 

- dálka z místa (cm¨) 

- shyby (počet) 
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- leh-sed (počet/min) 

speciální testy 

- 30m letmo (s) 

- 150m z VS (s) 

- pětiskok ON z místa (m) 

- 5skok ON ze 7 rozb. kroků (m) 

- dálka z 12 kroků (m) 

- sed s činkou (kg) 

- trh s činkou (kg) 

- přemístění činky (kg) 

 

      Při kontrolní činnosti, především v oblasti technické přípravy, můžeme dnes využívat 

moderní techniky. Nejdostupnější formou pro většinu trenérů a závodníků je pořizování 

záznamu pomocí videokamery. Po natočení skoků v tréninku nebo v závodě, můžeme 

okamžitě analyzovat konkrétní skok či provedení dílčích částí skoku a porovnat je s ideální 

technikou. Dostává se nám tak okamžité zpětné vazby o účinnosti tréninku na rozvoji a 

zdokonalení technických dovedností. 

      V tréninku natáčíme skokany co nejvíce, aby měli přesnou představu o tom, jak vypadá 

jejich technika. Vnitřní dojem nebo představa skokana může být rozdílná od toho, co vidí na 

videozáznamu. Dálkař by se měl naučit prožívat představu, aby se mohl psychicky připravit 

na provedení správné techniky. 

       Z pořízeného záznamu pak můžeme pomocí digitální karty a počítače zhotovit jednotlivé 

kinogramy, které jsou názornou ukázkou zvládnuté techniky jak naší, tak i jiných skokanů do 

dálky. 
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3. 6. 5.  Vyhodnocení tréninku 

 

      Vyhodnocování tréninku představuje podle Dovalila, Svobody a Choutky (2002) poslední 

krok cyklu řízení. Spočívá v konfrontaci ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a 

ukazatelů tréninku a jejich změn. Trenér i závodník si musí při tréninku neustále klást otázku, 

zda dané tréninkové zatížení vede ke změnám trénovanosti i k rozvoji výkonnosti. 

      Vyhodnocovat trénink znamená dávat do vztahu tréninkovou činnost (její obsah, 

strukturu, objem, intenzitu) k trénovanosti i k výkonnosti. Z této konfrontace potom vyplývá, 

zda k plánovanému vývoji došlo a v jaké míře, nebo zda očekávané změny vůbec nenastaly -  

tedy zda absolvovaný trénink byl adekvátní nebo ne a proč. Vyhodnocování tak plní důležitou 

funkci zpětné vazby. Provádí se opakovaně v průběhu ročního tréninkového cyklu. Obecně za 

vhodné se považuje provádět základní vyhodnocení tréninku po halové sezóně, závodním 

období I a na závěr tréninkového roku. Znalost obsahu tréninkového zatížení (OTU, STU) a 

úrovně trénovanosti (sportovní výkonnost, hodnoty testových ukazatelů) umožňují 

odpovídající vyhodnocení tréninku celého ročního tréninkového cyklu. Při dlouhodobém 

vedení skokana můžeme sledovat dynamiku jeho tréninkové i závodní činnosti, což nám 

umožňuje optimálně rozvíjet jeho sportovní výkonnost. Vyhodnocování tedy není jen souhrn 

tréninkových vlivů za určité časové úseky, ale náročná hlubší analytická práce s informacemi 

o evidenci tréninku a kontrole trénovanosti a výkonnosti s přihlédnutím k plánu tréninku 

(Dovalil, Svoboda, Choutka, 2002).   

 

 

3. 7.  Rozbor výkonnosti  a tréninkové zátěže ve skocích 
 

       Rozborem výkonnosti a tréninku ve skocích se zabývali Moszkorzová (1998), Mládková 

(2002), Komrsková (2003) a Knop (2003). 

 

      Moszkorzová (1998) analyzovala svou čtyřletou etapu specializované přípravy a 

jednoletou vrcholovou přípravu z hlediska výkonnosti a objemu tréninkového zatížení. 

Dospěla k závěru, že se zvyšováním objemů v obecných i speciálních ukazatelích, úměrně 

rostla i její výkonnost ve skoku dalekém. 
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      Mládková (2002) se zaměřila na rozbor vlastního tréninku ve vrcholové etapě sportovní 

přípravy v letech 1997 – 2001 z hlediska dynamiky zatížení, následné dynamiky výkonnosti a 

technické úrovně ve skoku o tyči. Zjistila, že dynamika zatížení ve čtyřech letech vrcholové 

etapy neměla rozhodující vliv na zvyšování výkonnosti. Objem jejího zatížení měl totiž 

kolísavý charakter, což zapříčinily především zdravotní problémy, které znamenaly absenci 

mnoha tréninků. I přes tyto komplikace zaznamenala velmi těsný vztah mezi dynamikou 

výkonnosti a dynamikou ve vybraných speciálních testech. Při zvýšení výkonnosti v testech 

se zvyšovala také výkonnost ve skoku o tyči. Své největší rezervy pro zvýšení výkonnosti 

zjistila v nedostatečném technickém provedení skoku,  kde nedovedla dostatečně využít svých 

fyzických parametrů a chyběla jí zanedbaná gymnasticko-koordinační příprava. I tak patřila 

Šárka Mládková k jedněm  nejlepších českých skokanek o tyči. 

      Komrsková (2003) podrobněji analyzovala čtyři roky vrcholové etapy svého tréninku. 

Sledovala odraz dynamiky zatížení ve výsledném výkonu skoku dalekého. Nárůst její 

výkonnosti odpovídal každoročnímu zvyšování objemu (i když ne ve všech ukazatelích) a 

střídavému zaměření tréninku na rychlostní či technickou přípravu. Potvrdilo se jí, že pokud 

vzrůstá výkon v testových ukazatelích speciální odrazové síly a technických cvičení, zvýšil se 

i její výkon ve skoku dalekém. Naopak v sezoně  s nejlepšími výkony v rychlostních 

disciplínách nezjistila nárůst výkonnosti ve skoku dalekém. Rezervy její výkonnosti lze také 

vyčíst z kinogramů., které ve své práci použila, týkají se technického provedení, zejména 

sladění rozběhu s odrazem. 

      Knop (2003) se ve své práci zaměřil na rozbor specializované přípravy tréninku v letech 

1995 – 1998. Rovněž zjistil, že díky zvyšování objemů tréninkových zatížení, jak v obecných, 

tak ve speciálních tréninkových ukazatelích se každou novou sezonu zlepšoval. Jeho 

zdravotní stav byl během třech RTC poměrně dobrý, tudíž tréninková absence byla 

minimální. Za jeden z nejdůležitějších činitelů podílející se na vzrůstu jeho výkonnosti 

považuje poměrně rychlý nárůst silových a rychlostních schopností. 
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IV.  CÍLE A ÚKOLY 

 
 

      Hlavním cílem práce je zhodnotit výkonnost a dynamiku zatížení v přípravě na jednotlivé 

sezóny a posoudit optimální objem a strukturu tréninku vzhledem k dosažené úrovni 

výkonnosti. 

 

Dílčí úkoly práce: 

 

• shromáždění podkladového materiálu ze sportovní přípravy sledovaného tříletého období a 

potřebné literatury, 

• charakterizovat svůj sportovní a osobnostní vývoj v etapách předcházejících vrcholovou 

přípravu, 

• zjištění a zaznamenání dynamiky výkonnosti v průběhu sledovaného období, 

• provést hodnocení výkonů ve vybraných speciálních testech v jednotlivých sledovaných 

letech, 

• zjistit objemy tréninkového zatížení v obecných ukazatelích a provést hodnocení ročních 

tréninkových cyklů a porovnat, 

• na základě těchto materiálů popsat vztahy mezi změnami objemu obecných i speciálních 

tréninkových ukazatelů  výkonnosti skokanky 

• porovnat rozbor tréninku s jinou prací. 
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V.  METODIKA PRÁCE 
 

 

      V této práci se zaměřuji na zkoumání vlastního výkonnostního vývoje a tréninkového 

zatížení ve třech letech vrcholového tréninku (2001 / 2002 – 2003 / 2004). Veškeré 

analyzované údaje jsou získány z dlouhodobě vedených tréninkových deníků a vlastních 

vzpomínek. 

 

Výsledková část je uspořádána podle následujícího schématu: 

 

1) Charakteristika sportovního a osobnostního vývoje v etapě základního, speciálního a 

vrcholového tréninku. 

 

2) Hodnocení dynamiky výkonnosti v jednotlivých sezónách a jeho grafické znázornění. 

Použitá kritéria: 

- maximální výkon v RTC 

- průměr třech nejlepších výkonů v RTC / průměr 3 nejlepších závodů v RTC 

- průměr deseti výkonů v RTC / průměr deseti nejlepších závodů v RTC 

 

3)   Posouzení rozvoje rychlostních, silových a odrazových schopností na základě těchto testů: 

      

      Rychlostní schopnosti: 

1) 20 m (měřeno na vlastní pohyb ze startovních bloků) 

2) 50 m VS (z vysokého startu) 

3) 100 m VS 

4) 150 m VS 

 

      Odrazové schopnosti: 

1) skok daleký z místa 

2) skok daleký z 10ti a 12ti kroků 

3) 10ti skok z místa 

4) 5ti skok střídavě ze čtyř kroků náběhu 
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Silové schopnosti: 

1) přemístění 

2) benč 

 

4)   Zhodnocení tréninkového zatížení  v obecných  a speciálních tréninkových ukazatelích.  

      OTU – obecné tréninkové ukazatele 

1)   počet dnů zatížení – DZ 

2) počet tréninkových jednotek – TJ 

3) počet závodů a startů – Z / S 

4) čas zatížení – ČZ 

5) čas regenerace – ČR 

6) zdravotní neschopnost/zdravotní omezení – ZN / ZO 

 

      STU – speciální tréninkové ukazatele 

7) počet km v akceleračních úsecích – AR 

8) počet km maximální rychlosti – max. R 

9) počet km rychlostní vytrvalosti I. do 150 m – RV I. 

10) počet km rychlostní vytrvalosti II. nad 150 m – RV II. 

11) počet km tempové vytrvalosti nad 300 m – TV 

12) počet km obecné vytrvalosti – OV 

13) počet km rovinek – R 

14) počet km ABC, SBC, SOC 

15) počet km běhaných se zátěží či s odporem – OB 

16) počet přeběhů překážek / průprava překážek  

17) počet vertikálních odrazů - VO 

18) počet horizontálních odrazů – HO 

19) počet odhodů plným míčem či koulí - O 

20) počet tun s činkou / počet sérií posilovacích cviků  na strojích 

21) počet cviků posilování bez náčiní 

22) počet průpravných - imitačních cvičení skoku dalekého 

23) počet skoků z 6ti a více rozběhových kroků 

24) počet dálkařských rozběhů 
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25) počet hodin strečinku, gymnastiky a zdravotního cvičení (cvičení se zdravotnickými 

pomůckami, cvičení doplňková) 

26) počet hodin doplňkových sportů (hry, kolo, běžky, aerobic, aj.) 
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VI.  VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

 

6. 1.  Charakteristika závodníka 
 

Zuzana Bičíková 

 

      Narodila jsem se 7. září 1981 v Turnově. Kladný vztah ke sportu jsem získala již v dětství 

díky rodičům, kteří v té době byli velice aktivní sportovci. A tak jsem se naučila plavat, 

lyžovat, bruslit a jezdit na kole v brzkém věku. Během dětství jsem vyzkoušela různé sporty. 

Jako malá jsem chodila cvičit do Sokola, kde jsme měli velice dobrou gymnastickou a herní 

průpravu. Na čtyři roky jsem propadla stolnímu tenisu, na ZŠ jsem hrála 3 roky volejbal, 7 let 

jsem dělala závodně běžecké lyžování, vyzkoušela jsem si balet a scénický tanec, ale ze všeho 

nejvíce jsem si zamilovala atletiku, kterou dělám doposud a doufám, že u ní ještě nějaký čas 

zůstanu.  

      

Osobní rekordy: 

skok daleký - 642 cm 

60m - 7,68 s 

100m - 12,30 s 

 

Osobní údaje: 

věk - 24 let 

tělesná výška - 168 cm 

tělesná váha - 55 kg 

hmotnostní index kg / m2 (BMI) - 19,5 
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 6. 2.  Závodní výkonnost 
 

Svou atletickou kariéru dělím na tři etapy: 

1) základní (do roku 1996 vč.) 

2) speciální (1997 – 2001) 

3) vrcholová (2002 – 2006) 

 
6. 2. 1.  Základní etapa přípravy 

 

      K atletice mě přivedl učitel tělocviku Petr Pivrnec, který si mě všiml na ZŠ v Lomnici nad 

Popelkou. Byl přesvědčen o mých rychlostních schopnostech a díky němu jsem v páté třídě 

začala jednou týdně chodit na atletiku, kde jsem se naučila základním atletickým 

dovednostem. Problém byl v tom, že jsem již od svých 8 do 14 let pravidelně navštěvovala 

2krát a později 3 až 4krát týdně oddíl běžeckého lyžování v Lomnici nad Popelkou, kde 

hlavní náplň tréninku tvořila běžecká příprava, směřující zejména k rozvoji vytrvalostních 

schopností. Samozřejmě do tréninku takto starých dětí trenéři zpočátku zařazovali hlavně hry 

a různé všestranně zaměřené cvičení a soutěže, které měly opravdu pestrý charakter. První 

roky jsem měla na lyžích úspěchy a do kategorie mladšího dorostu jsem se pohybovala na 

republikové úrovni celkem obstojně. S přibývajícím věkem mě však běžecký trénink lyžařů 

přestával bavit, ubývalo pestrosti v tréninku a přibývalo speciální zaměření (kolečkové lyže, 

tempová vytrvalost, obecná vytrvalost, aj.). Mé tělo nebylo schopno přeměňovat naběhané km 

z tréninku na solidní výsledky v závodech. Závodní tratě se čím dál víc prodlužovaly a mě 

začaly porážet soupeřky i vlastní síly. Když se ohlédnu zpátky, tak jsem si zcela jistá, že 

v mém případě byl rozvoj vytrvalostních schopností v tomto věku ztrátou času a myslím si, že 

to částečně mohlo ovlivnit můj rychlostní potenciál, který se v tomto věku nejvíce utváří. Na 

druhou stranu jsem se díky skvělému kolektivu naučila pravidelné pohybové činnosti, velké 

píli a jakési morální síle, která je u sportu jako je běžecké lyžování potřebná.  

      Přesně opačná situace nastala v atletice. Závodit mě velice bavilo a první výhry na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Od páté třídy jsem závodila za lomnickou školu a rok na to jsem 

startovala za oddíl AC Turnov. Nejprve v soutěži družstev žákyň, dorostenek, juniorek a 

posléze i žen. Mé disciplíny byly hlavně sprinty 60, 100 a 150 m, skok daleký a štafety, ale 

soutěžila jsem i v hodu kriketovým míčkem a skoku vysokém (tab. 2). Nejvíce se mi dařilo ve 

skoku do dálky a běhu na 60 m, kde jsem v těchto letech několikrát získala titul přeborníka 
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východočeského kraje. Postupně mě začala atletika díky úspěchům mnohem více bavit a na 

počátku osmé třídy jsem s běžeckým lyžováním skončila. Měla jsem dostatek volného času, a 

tak jsem začala chodit na atletiku dvakrát týdně. Jeden trénink v týdnu vedl pan učitel Pivrnec 

a o víkendu se nám věnoval nynější učitel atletiky, na katedře FTVS, mgr. Aleš Kaplan.   

 

Závodní výkony 

60 m 150 m Skok daleký Skok vysoký 

8,0 s 19,9 s 522 cm 145 cm 

(tab.2)  Přehled nejlepších výkonů z období základní etapy přípravy (do 15 let). 

 

 

6. 2. 2.  Speciální etapa přípravy 

 

      Ještě na základní škole si mě vybral můj budoucí trenér Miroslav Nosek, díky němuž jsem 

absolvovala v roce 1997 přijímací a talentové zkoušky na SG v Pardubicích. Byla jsem přijata 

a přede mnou byly první roky systematické přípravy. Trénovali jsme jednou denně a mohu 

říci, že skladba, intenzita i objemu tréninku byly adekvátní mému věku. Za velice kladnou 

považuji pestrost tréninků. Vyzkoušela jsem si všechny možné disciplíny a trénink tak nebyl 

stereotypní, naopak mě velice bavil. Vzhledem k mému somatotypu (167 cm, 55 kg) a 

rychlostně - silovému potenciálu, jsme se rozhodli, že se budu více specializovat na skok 

daleký. Bohužel po technické stránce skoku dalekého, jsem si v tomto období vytvořila 

některé těžko odstranitelné návyky, se kterými se potýkám dodnes. Do ročního tréninkového 

cyklu byla pravidelně zařazována soustředění. V zimní přípravě jsme jezdili na Richterovi 

boudy do Krkonoš, v jarním období do Čáslavi a v létě absolvovali týden v okolí Českého 

ráje. Dvakrát jsem absolvovala kemp pro dorosteneckou a juniorskou reprezentaci, jejichž 

podstata mi však přišla zbytečná.  

      V této etapě jsem se poprvé setkala s regenerací, kterou jsme využívali ve formě vodních 

procedur a sauny jednou či dvakrát týdně. I přesto jsem se potýkala s občasnými zdravotními 

problémy, jako byly každoroční bolesti zad, způsobené nedostatečným zpevněním svalového 

korzetu. Naštěstí se vždy podařilo dát zranění díky rehabilitačním cvikům celkem rychle do 

pořádku.   
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Tréninkové prostředky a jejich zařazení v tomto období 

 

• Rychlost – frekvenční cvičení na místě (tapping), starty z poloh, NS, skokový běh, úseky od 

30 do 100 m (max. intenzitou, rozložené, frekvenční, na dlouhý krok, stupňované, s 

urychlovačem). 

• Rychlostní vytrvalost – různě dlouhé úseky, vždy s optimální pauzou. 

• Síla – posilování vlastním tělem (břicho a záda) + kruhové tréninky, zpočátku učení základů 

techniky posilování a posléze posilování s optimálními vahami (bench-press, přemístění, 

výrazy za hlavou, výpady, kotníky, legg-press, podřep-výskok aj.). 

• Speciální síla – horizontální odrazy přes překážky, dynamické výskoky na vyvýšené místo,  

odporový běh (kopce, tahač). Jinak bohužel byla velice málo zařazovaná cvičení násobených 

odrazů, což se později negativně projevilo v etapě vrcholové přípravy nedostatečně 

zvládnutou technikou odrazu. Do tréninku byly hodně zařazovány odhody koulí a plným 

míčem. 

• Technika – průpravná cvičení (ze 2, 4, 6, 8-mi kroků s dopadem na odrazovou nohu či 

s výměnou do telemarku, skoky z vyvýšeného místa), skoky z ½ a ¾ rozběhu, rozběhy. 

Cvičení byla vhodně zařazována do skladby tréninku, ale jejich technické provedení nebylo 

zcela správné – chyběla korekce, což vedlo k některým těžko odstranitelným chybám 

v pozdějším věku. 

• Obratnost a pohyblivost – hodně zařazovaná gymnastika, strečink, hry. 

• Kondiční příprava – rozvoj obecné vytrvalosti formou souvislých běhů, rozvoj tempové 

vytrvalosti, kruhové tréninky, v zimě využití běžeckého lyžování. 

 

Přehled nárůstu výkonnosti v období speciální etapy 

 

      I v tomto období jsme prováděli pravidelná testovaní. Jednalo se o všeobecné testy, které 

byly v rámci studia na SG povinné a nebo o testy speciální, jejichž náplň určoval trenér (tab. 

4). V tabulce č. 3 uvádím přehled závodních výkonů a graf č. 1 potom znázorňuje dynamiku 

výkonnosti v etapě specializovaného období.  

 

      V dorosteneckých letech 1997 / 98 jsem již byla zaregistrována jako Pardubická 

závodnice. V soutěži družstev dorostu a juniorek jsem startovala za AC Pardubice a k tomu 

jsem hostovala za AC Turnov v druholigové soutěži žen. Při mém prvním startu na halovém 
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MČR dorostu jsem skončila výkonem 538 cm na 6. místě a časem 8,09 s na 60 m obsadila 

místo osmé, ve štafetě na 4 x 200 m jsme byly druhé. V létě jsem poprvé dosáhla na 

medailové umístění z MČR jednotlivců v Ostravě, byla jsem na 3. místě osobním rekordem 

554 cm a v běhu na 100 m jsem obsadila 6. místo rovněž v OR 12,56 s. V soutěži družstev 

juniorek jsme pro  Pardubický oddíl vybojovali historicky první titul mistra České republiky a 

zajistili si tak účast na PMEZ, který se konal ve Francii. 

      Následující rok 1998 / 99 jsem byla prvním rokem v juniorské kategorii. Mimo 

pardubické AC, jsem stále hostovala v AC Turnov za družstvo žen. Na MČR v hale jsem 

obsadila výkonem 544 cm páté místo, z kterého jsem byla zklamaná. V letní sezoně jsem si 

však vylepšila OR na 567 cm a to stačilo na 3.místo z MČR juniorů. Poprvé jsem také 

startovala na MČR dospělých, kde jsem skončila na 12. příčce. V soutěži družstev jsme 

neobhájili zlato a skončili třetí. 

     V sezóně 1999 / 2000 jsem už zcela hájila barvy AC Pardubice a to i v ženské kategorii, 

jež byla v nejvyšší soutěži ČR. Na halovém MČR juniorů jsem byla čtvrtá výkonem 558 cm a 

mezi dospělými osmá výkonem 569 cm. Vzpomínám si, že tenkrát měl trenér obrovskou 

radost z umístění mezi dospělými. Během letní sezony jsem si vytvořila OR jehož hodnota 

byla 587 cm a v Jablonci nad Nisou se stala dvojnásobnou mistryní české republiky. Vítězství 

se mi podařilo získat v dálce, výkonem dlouhým 577 cm a ve štafetě na 4 x 100 m. Startovala 

jsem i v běhu na 200 m, kde jsem obsadila čtvrtou příčku. Díky těmto výsledkům jsem byla 

vyhlášena jako nejlepší atletka Pardubic v kategorii juniorů. 

      Poslední rok 2000 / 2001 byl pro mě nejúspěšnější z hlediska osobních rekordů. Zúročila 

se systematická práce a má výkonnost šla nahoru. Již v zimě jsem si vytvořila osobní rekord 

na 60 m 7, 95 s a ve skoku dalekém se stabilizovala má výkonnost kolem 580 cm. Na 

halovém MČR jsem potom zaznamenala nový OR 588 cm a byla pátá. V letním období již 

následoval jeden osobní rekord za druhým, na 100 m měl hodnotu 12,30 s, 200 m 25,36 a ve 

skoku dalekém to bylo 596 cm, což rovněž znamenalo 5. místo z mistrovství republiky. 

Pamatuji si, že jsem toužila po pokoření hranice šesti metrů. Na tuto skutečnost jsem si však 

musela počkat do nadcházející sezony, kterou považuji za začátek vrcholového tréninku a tu 

jsem již absolvovala u nového trenéra v Praze, v oddílu USK Praha.  

Chyba! 
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(Graf. 1) Výkonnostní růst ve speciální etapě tréninku. 

 
 
 

Přehled závodních a testových ukazatelů v etapě speciálního tréninku 
(1997 / 1998 – 2000 / 2001) 

 
Závodní výkony 

disciplína 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
50m 6,8 s 6,8 s  6,6 s 
60m 8,0 s / 8,09 s 8,0 s / 8,18 s 8,12 s 7,95 s 
100m 12,5 s / 12,59 s 12,8 s / 12,97 s 12,64 s 12,30 s 
150m 20,3 s 20,1 s  19,9 s 
200m 26,6 s H 26,76 s 25,85 s 25,36 s 
Dálka 554 cm 567 cm 587 cm 596 cm 
Výška 140 cm - 150 cm 145 cm 
koule - - - 8,84 m 
oštěp 27,44 cm 29,3 m - - 
sedmiboj 3259 b. - - - 
(Tab. 3)  Přehled závodních výkonů v etapě speciálního tréninku 
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Testové ukazatele 
50m PVS 6,09 s 
Dálka z místa 248 cm 
Medicimbál 2kg (aut) 11,0 m 
12min běh 2700 m 
20m NS 3,50 s 
30m NS 4,80 s 
20m LÚ 2,40 s 
30m LÚ 3,54 s 
150m PVS 18,53 s 
300m PVS 42,70 s 
Trojskok z místa 7,92 m 
3j žábák 7,50 m 
5ti skok z místa 13,84 m 
5ti skok ON 13,26 m 
5ti skok NN 13,46 m 
10ti skok 27,66 m 
Výskok do výšky z místa 58 cm 
benč 55 kg 
přemístění 45 kg 
Koule vzad 3kg 15,41 m 
Koule vpřed 3kg 13,88 m 
Hloubka předklonu 20 cm 
Dálka z 10ti kroků 523 cm 
(Tab. 4) Přehled testových ukazatelů v etapě speciálního tréninku. 
 
 
 
6. 2. 3.  Vrcholová etapa přípravy 

 

      Na jaře roku 2001 jsem byla přijata na Fakultu tělesné výchovy a sportu. Tuto školu jsem 

si vybrala záměrně s tím, že nebude problém začlenit do studia oboru trenérství vlastní 

tréninky. Realita však byla jiná a bohužel musím říci, že mě FTVS z pohledu vrcholového 

sportovce zklamala a nyní bych volila jinak. Přijetí na FTVS UK znamenalo, že jsme se já i 

můj bývalý trenér začali zajímat o možnosti tréninku v Praze. Byl mi doporučen reprezentační 

trenér pro sekci skoky a víceboje mgr. Pavel Sluka. Věděla jsem, že u něj trénuje jedna 

z nejlepších českých dálkařek Lucie Komrsková a představa společného tréninku mě nadchla.  

A tak v září 2001 vznikla spolupráce mezi mnou a mým současným trenérem Pavlem Slukou. 

Přestoupila jsem do atletického oddílu USK Praha, kde jsem doposud a závodím za 

extraligové družstvo žen. Tréninkové podmínky na USK byly oproti Pardubicím, kde jsme 
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byli odkázáni na tunel s maličkou posilovnou a škvárový 300 m ovál bez sektorů, 

nadstandardní. Skýtaly dobře vybavenou posilovnu, dva ovály s umělým povrchem, v zimě 

nafukovací halu nebo tunel, možnosti využití plaveckého bazénu, regeneraci včetně masáží a 

hlavně rehabilitaci. To vše mi bylo k dispozici a rozhodně to podpořilo můj následující 

výkonnostní růst. Další vliv na mou výkonnost, a to podstatně, měla pětičlenná tréninková 

skupina, do které jsem se bez problému začlenila. Ve skupině nechyběla motivace, chuť do 

tréninku a hlavně přístup k tréninku byl na profesionální úrovni, což pro mě byla nová 

zkušenost. Až do této doby jsem atletiku považovala jen za součást svého denního režimu, 

který mi vyhovoval. Nové prostředí mi však pomohlo chápat trénink jako souhru vnitřních a 

vnějších podmínek, mající vliv na trénink a jeho výsledný výkon. Ať to byla důležitost 

regenerace po tréninku, zajištění odborné lékařské péče, zdravá strava, základní doplňky 

výživy a další důležité faktory, tvořící jakýsi kruh kolem vrcholového sportovce. 

 

Roční tréninkový cyklus 2001 / 2002 

 

      Do této sezony jsme s trenérem vstupovali s cílem pokořit šesti metrovou hranici a tím 

pádem zlepšit hodnotu osobního rekordu, jež byl 596 cm. Přípravné období jsem zahájila v 

druhém týdnu I. tréninkového cyklu (říjen). Jelikož jsem zpočátku sestavovala školní rozvrh a 

snažila se tak vytvořit vhodné podmínky pro trénink, byl můj první měsíc v nové skupině 

trochu rozpačitý. Vždy se však prostor k tréninku našel a postupně vznikal fungující systém, 

založený na jednofázových trénincích, doplněných o školní aktivity, jimiž v prvním ročníku 

byly: atletika, gymnastika, plavání a sportovní hry.  

 

1. Přípravné období 

      V první polovině přípravného období jsme se věnovali zlepšování fyzické kondice, tj. 

rozvoji obecné vytrvalosti a síly - hodně byly zařazeny kruhové tréninky. Velký důraz byl 

kladen na rozvoj speciální síly, zejména na horizontální odrazy, které se jevily jako má 

největší slabina hlavně v technickém provedení odrazu. Vertikální odrazy mi díky dobrému 

kotníku nikdy nečinily problémy. Pro zajímavost uvádím rozdílný poměr horizontálních a 

vertikálních odrazů, za poslední rok specializované a první rok vrcholové etapy (tab. 5). 

V této části přípravného období jsem jela na své první soustředění do Tater ke Štrbskému 

plesu, kde jsme se věnovali stále rozvoji fyzické kondice, ale již ve větší intenzitě. Do 

tréninku byl hodně zařazen běh do kopce, násobené odrazy a odhody. Po příjezdu z Tater 



 66

následoval volnější týden, a jelikož mě nadcházející pondělí čekalo Akademické mistrovství 

ČR v hale, byl do tréninku zařazen první technický trénink v tretrách. Akademické MČR jež 

se konalo 3. 12. jsme pojali formou testu a závod jsem absolvovala v plném zatížení. S 

výkonem 583 cm a prvním místem jsem byla spokojená, navíc jsme získaly i zlato ve štafetě 

na 4 x 200 m.  

      Další měsíc již byl speciálnějšího charakteru, i nadále byly v tréninku zařazeny odrazy, ale 

v menším objemu a naopak větší intenzitě. Technika dálky se objevovala v tréninkovém plánu 

dvakrát týdně, většinou s následným vyběháním úseků do 200 m různou intenzitou. Rovněž 

posilovna, na kterou vždy navazoval rychlostní trénink (buď hned po posilovně a nebo další 

den), byla zařazena dvakrát týdně. Tato kombinace posilovna – rychlostní trénink se 

v začínajícím závodním období projevila na mé rychlosti velice pozitivně. Směrem 

k závodům jsem se zlepšovala v testových ukazatelích, jež je možné vyčíst z tabulky č. 6. 

Celou zimní přípravu jsem absolvovala v naprostém zdravotním pořádku a nic nebránilo ve 

vstupu do závodní sezóny. 

 

rok 2000 / 2001 2001 / 2002 

horizontální / vertikální 

odrazy 
4854 / 4163 7893 / 3078 

 (Tab. 5)  Poměr horizontálních a vertikálních odrazů v posledním roce specializované a 

vrcholové etapy tréninku. 

 

Halové závodní období 

      První závod, který jsem absolvovala, byly veřejné závody ve Stromovce 5. 1. 2002. 

Běžela jsem 60 m – 7,87 s (můj dosavadní osobní rekord byl 7,95 s). V dálce jsem poprvé 

skákala 22. 1. a rovnou si vylepšila OR na 601 cm. Následoval přebor Prahy – druhé místo za 

600 cm,.Můj první zahraniční mítink v Budapešti – nový OR 605 cm. Cítila jsem přicházející 

formu, která vygradovala v pravý čas na MČR 16. – 17.2. První den mistrovství jsem si 

v běhu na 60 m zaběhla třikrát osobní rekord - v rozběhu 7,80, v semifinále 7,74 a ve finále 

7,68, což mi vyneslo 3. místo a fakt, že jsem od minulého roku na 60 metrové trati dokázala 

ubrat téměř 30 setin, mně přišel téměř neuvěřitelný a hlavně to bylo dobrým předpokladem ke 

zlepšení skoku dalekého. Druhý den mistrovství jsem byla lehce unavená, ale podařilo se mi 

skočit 606 cm, což bylo zlepšení osobního maxima a hlavně potěšující třetí místo. Další 
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medaile, opět bronzová, nás čekala ve štafetě na 4 x 200 m. S halovou sezonou jsme byli 

spokojeni a já měla chuť do nadcházející letní přípravy. 

 

Testové ukazatele v zimní sezóně + závodní výkony 
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20m NS  2,98    2,88     
50 m 6,52 6,47  6,36 6,36 6,26   6,34 
Benč 52,5  52,5  55  52,5   
Dá z 12ti kr.    545 535 550    
Dá z místa  254        
10ti skok    27,95    28,30  
5ti +  4 kr.   15,15       
Závodní výkony 
V tomto období 
Dálka , 60 m  
 

583   7,87  
 
7,88

 

601 
600 
7,88

605 
7,90 

 

606 
7,84 
7,68 

(Tab. 6) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (zima 2001 / 02). 

 

 

2. Přípravné období 

      Po vydařené halové sezoně následovalo týdenní volno a poté obdobné tréninkové zatížení 

jako v zimní přípravě (tzn. rozvoj kondice – síla a obecná vytrvalost, odrazová příprava, běh 

do kopce atd.). První lehký technický trénink zařadil trenér již na konci března. V polovině 

dubna jsme odletěli na 14 denní soustředění na Lanzarote, což pro mne byla nová zkušenost. 

Trénink na soustředění byl dvoufázový a navíc jsme využívali místních aktivit jako bylo     

Tai- bo, aerobic, tenis atd. To se v druhém týdnu soustředění ukázalo jako ne příliš vhodná 

kombinace, protože velmi rychle nastoupila únava. V polovině pobytu mě začaly bolet 

okostice, přidala se svalová bolest stehna a bohužel ke konci pobytu jsem se potýkala 

s chřipkou, kterou jsem si i přivezla zpátky do Čech. I tak se na Kanárských ostrovech po 

dařilo celkem slušně odtrénovat a po návratu již čekaly první závody, jimiž bylo Akademické 

MČR v Brně.  

 

Letní závodní období 

     V Brně jsem startovala na 100 m, kde čas 12,47 stačil na druhou příčku, v dálce, kde 

výkon 589 cm bral zlato a ve štafetě 4 x 100, kde jsme získaly opět první místo. Ve skoku do 
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dálky jsem čekala mnohem lepší výkon, ale bohužel jsem nedokázala sladit rozběh 

s optimálním předodrazovým rytmem, což se i v dalších závodech ukázalo, jako můj hlavní 

nedostatek. Testové ukazatele (tab. 7) v rychlosti, síle, odrazech i skocích ze středního 

rozběhu se oproti halové sezoně zlepšily, což nasvědčovalo i zlepšení maxima ve skoku do 

dálky. Nepodařilo se mi však najít optimální rytmus, což byla i příčina bolesti kotníku po 

téměř každých závodech. Opticky to vypadalo, jako když zpomaluji před prknem a ramena mi 

„utíkají“ do zadu. O této chybě jsme věděli, ale nepodařilo se nám ji odstranit. I tak jsem si 

v této sezoně vytvořila na Pražských memoriálech 5. 7. nový osobní rekord, jehož hodnota 

byla 619 cm. Do MČR zbývaly dva týdny, ve kterých jsem absolvovala další závody, při 

kterých mě hodně bolel kotník. Na mistrovství v Ostravě jsem závod pro bolest ukončila 

s podprůměrným výkonem 567 cm. Následovalo dvou týdenní volno, trénink a v polovině 

srpna odjezd do Belgie na dva mítinky, kde se opět ozvala bolest kotníku. Na konci srpna mě 

čekalo MČR do „22 let“, kde jsem byla hlavní favoritka na zlatou medaili. Celá soutěž však 

byla provázena silným větrem, což mělo za následek tři přešlapy a zklamání. Ve štafetě na 4 x 

100 m jsme obsadily druhé místo, jež mi bylo malou útěchou. 

 (Tab. 7) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2001 / 02). 

Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2001 / 02) 
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(Graf 2) Dynamika výkonnosti v prvním roce vrcholové přípravy. 
 
 
 
 

 

(Tab. 8) Nejlepší závodní a testové ukazatele 2001 / 2002 

Závodní výkon 
60m H 6,68 s 
100m 12,45 s 
200m 25,68 s 
Dálka H 606 cm / 619 cm 
                       Testové ukazatele 
20m NS / 2, 98 
50m PVS H 6,26 / 6,17 
100m PVS H 13,04 / 12,06 
150m PVS / 18,38 
Dálka z místa H 254 cm 
Dálka z 8mi kroků / 540 cm 
Dálka z 10ti kroků / 540 cm 
Dálka z 12ti kroků H 550 / 576 cm 
5ti skok ze 4kroků - 
10ti skok z místa H 28,30 cm / 29 cm 
Přemístění / 55 kg 

Závodní výkony 2001 / 2002
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Přechodné období 

      Po nezdaru na MČR do „22 let“ jsme ukončili sezónu a já měla prostor pro plnění 

školních povinností, jako bylo absolvování kurzu, plnění zápočtů aj. 

 

Zhodnocení roku 2001 / 2002 

     V tomto roce jsem splnila všechny cíle, které jsme si stanovili. Podstatně jsem si vylepšila 

své rychlostní i odrazové schopnosti a zlepšila si OR proti minulému roku o 23 cm. Podařilo 

se nám i částečně opravit techniku skoku, i když byly patrné značné rezervy. Největší 

problém v technice byl v provedení špatného rytmu, mající dopad na bolest v odrazovém 

kotníku. 

 
Roční tréninkový cyklus 2002 / 2003 
 
      Hlavním cílem pro rok 2003 byla účast na ME do „22 let“ v Bydhošti, kam byl stanoven 

přijatelný limit 630 cm. Teoreticky byla pro mne i možnost účasti na „SU“ v Daegu. Účast na 

těchto soutěžích by mi zajistilo přijetí do VSC, kde jsem bohužel prozatím nebyla ani 

v mládežnickém středisku a tudíž jsem svůj zbylý volný čas trávila na různých brigádách. 

Vzhledem k reálným šancím limit splnit, jsem však byla zařazena do širšího reprezentačního 

výběru „22“ a CTM. Oproti minulému roku jsem měla hrazena všechna soustředění, což mně 

velice pomohlo a více motivovalo. Na počátku přípravného období jsem podala žádost o 

rozložení II. ročníku studia, z důvodu přípravy na ME „22“, jelikož bych jen těžko skloubila 

studium a výkonnostní vrcholový sport. Žádosti bylo v půlce zimního semestru vyhověno, ale 

i tak jsem měla v přípravném období ke svému tréninku až o 10 hodin týdně sportovních 

aktivit navíc, což mělo za následek častou únavu. V letní přípravě s ohledem na ME jsem 

využila rozložení a školní sporty redukovala na polovinu. 

 

1. Přípravné období 

      Přípravu jsme zpozvolna zahájili hned na začátku října. Tréninky měly jiný charakter než 

minulý rok. Byly více zaměřené na rozvoj fyzické kondice, první tři týdny byla 

v tréninkových jednotkách zařazena pouze OV, TV a posilovna. Speciální síla ve formě 

odrazových cvičení a kopců byla do tréninku zařazena až s příjezdem na soustředění 21. 10., 

které se konalo na Šumavském Zadově. Zde jsme trénovali dvoufázově. Většinou byla jedna 

fáze zaměřena na rozvoj fyzičky (hodně jsme běhali souvislé běhy a rozvíjeli tempovou 
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vytrvalost) a druhá byly postaven na odrazových, rychlostních či jiných dynamičtějších 

cvičeních. Po příjezdu ze Zadova jsme týden pokračovali ve stejném tempu a navíc jsem 

doháněla týden zmeškané školy. Ozvaly se křeče v lýtku a bolesti zad. V několika dnech tělo 

neuneslo zátěž a onemocněla jsem lehkou chřipkou. Do plného tréninku jsem se vrátila po 

týdenní pauze a 14 dní na to jsme odjeli na přípravu do Tater (23.11. – 28.11). Zde mě čekaly 

opět dvoufázové tréninky, tentokrát hodně zaměřené na posilovnu, speciální odrazová cvičení, 

běhání kopců a pomalu byla do tréninku zařazována i rychlostní cvičení. Podařila se mi 

zlepšit technika horizontálních odrazů, ale opět se mi ozvaly problémy se zády v bederní 

oblasti, které přetrvávaly až do období Vánoc. Díky fyzioterapeutům a masérům jsem však 

mohla trénovat a záda mě v tréninku výrazněji neomezovala. Týdenní plány v měsíci prosinec 

už byly speciálnějšího charakteru a směřovaly více ke skoku dalekému. Trénink techniky byl 

vždy jednou týdně. Na nový rok jsem opět na několik dní onemocněla a při návratu do 

tréninkového procesu se cítila dost vyčerpaná. Trenérovi se v minulých letech v tuto před 

závodní dobu osvědčil trénink v teple, a tak jsem jela společně s Lucií Komrskovou na Grand 

Canaria, kde nás dostala na starost trenérka sprintu Jana Jílková. Tréninky byly jednofázové, 

ale za to kvalitní. První týden na Kanárech byl pro mě velice těžký, potýkala jsem se 

s nadměrnou únavou a o formě se nedalo vůbec mluvit. Trenérka Jílková mi upravila trénink, 

dva dny jsem měla pouze lehkou zátěž a jeden den zcela volno. Nový týden byl naprosto o 

něčem jiném, vrátila se mi energie a rychlostní potenciál se podstatně zlepšoval, dokonce 

jsem si zaběhla i OR na 150 m 18,12 s (měřený trenérkou Jílkovou).  

 

Halové závodní období 

      Do Prahy jsem se vrátila s dobrou formou a do prvních závodů zbývalo 9 dní. 

Nezkušenost však způsobila, že místo závodů jsem byla znovu nachlazená. Za čtyři dny mě 

čekal mítink v Chemnitz, kam jsme přislíbili účast. Den před závodem jsem měla celkem 

vysokou teplotu, ale do rána se stav zlepšil a na závod jsem odjela. Skočila jsem do 

vzdálenosti 607 cm a s ohledem na svůj zdravotní stav jsem byla s výkonem naprosto 

spokojená. Po závodech bylo zdraví již dobré a následovala série závodů, z nichž 

nejdůležitější bylo MČR v Bratislavě. Startovala jsem na 60 m (8. místo, 7,72) a v dálce (3. 

místo, 602 cm). Se závodem jsem nebyla vůbec spokojená, jelikož na 60 m se mi nepovedl 

ani jeden start ze tří a v dálce jsem měla pouze tři platné pokusy. Můj nejlepší výkon z haly 

tak činil 611 cm z Pražské tyčky. 
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Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (zima 2002 / 03) 
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20 m NS        2,84  
50 m   6,32  6,32     
150 m      v18,37 v18,12 h18,66   
Přemístění       50  55 
Dá z 12ti kr.    560   572   
Dá z místa 248 248 255  248 263    
10ti skok 28,10 28,0   28,13     
5ti +  4 kr.  15,80 15,50 16,35      
5ti ON 12,90         
5ti NN 13,55         
Závodní výkon 
v tomto období 
Dálka , 60 m  

       607 
7,83 

602 
7,72 

(Tab. 9) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (zima 2002 / 03). 

 

2. Přípravné období 

      Den po Mistrovství České republiky jsem odjela na týdenní lyžařský výcvik do Pece pod 

Sněžkou. Po návratu následoval měsíc jednofázových tréninků, doplněných o sporty ve škole. 

Tentokrát bylo hlavní zaměření na běh do kopce, více odrazových cvičení a nadále rozvoj 

OV, TV a síly. Počátkem dubna (6.4.) jsme odlétli na čtrnáctidenní soustředění na Kanárské 

ostrovy.  Hlavním cílem byl rozvoj rychlosti a RV, využití skvělé posilovny na rozvoj síly, 

rozvoj speciální síly – hodně zařazeny odhody koulí a medicimbalem a v neposlední řadě zde 

proběhly první technické tréninky. Ke konci se mi ozvaly problémy s achilovkou, které 

omezily pár tréninků a s kterými jsem se navrátila do Čech. Následující měsíc byl rozpačitý, 

noha vždy chvíli držela, ale pak jsem zas nemohla několik dní běhat a musela čekat, až bolest 

ustoupí. Nakonec se podařily problémy odstranit a v polovině května, jsem mohla nastoupit 

k závodu. 

 

Letní závodní období 

      První start byl na 100 m  při Memoriálu Ludvíka Daňka, čas 12,65 nebyl dobrý, ale 

podstatné bylo, že jsem nepociťovala bolest v achilovce. První skokanský závod byl 24.5. na 

Pražských přeborech, zahájila jsem výkonem 597 cm a obsadila druhé místo, celý závod mě 

provázela únava. V dalších závodech jsem skákala na úrovni 6ti metrové hranice a doufala, že 
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některý z pokusů ulétne na 630 cm. Nejblíže jsem se přiblížila na mítinku EAA v Dortmundu, 

kde jsem prvním pokusem skočila 615 cm a ve druhém zlepšila své dosavadní maximum na 

621 cm, obsadila jsem ve slušné konkurenci sedmé místo a jelikož přede mnou bylo dalších 5 

závodů, věřila jsem ve splnění limitu. Ani jeden závod mi však nevyšel podle mých představ 

a nominační kriterium jsem nesplnila.  Už po uzávěrce nominací bylo MČR v Olomouci, kde 

jsem skočila 617 cm a obsadila druhou příčku. Rovněž jsme byly druzí ve štafetě na 4 x 100 

m. Po MČR už chyběla motivace, a tak jsem měla tři týdny volno. Počátkem srpna jsem se 

začala připravovat na finále extraligy, které se konalo 7. 9. v Ostravě. Trénink po třítýdenní 

pauze byl pro mě dost náročný a ke konci srpna jsem se necítila fit, což vyústilo v potíže 

s imunitním systémem. Na soutěžích absolvovaných v září jsem závodila ve velké únavě, 

provázené zvýšenou teplotou a bolestmi hlavy a kloubů, domnívali jsme se, že to je pouze 

únava z tréninku a tudíž jsme tréninkové dávky omezili na minimum a soustředili jsme se 

pouze na závody. Tato volba nebyla dobrá, na finále extraligy jsem předvedla nejhorší výkon 

sezony 559 cm. Týden na to se konalo MCŘ do „22“ let, kde při svém průměrném výkonu 

bych měla šanci na zlato, bohužel jsem skočila jen 579 cm a to stačilo na bronz. K dalším 

závodům jsem již nenastoupila, jelikož únava neustupovala a po dohodě s trenérem jsem 

sezónu ukončila.  

Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2002 / 03) 
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20m NS   2,94 2,92       

50 m 6,20 6,19 6,29 6,17  6,24 6,21 6,15 6,29  

100 m 12,46 12,18     12,13    

150 m  18,25         

Přemístění 50 50         

Dá z 12ti kr.    570 565      

Dá z místa 258  249      259 245

10ti skok  28,40         

5ti+ 4 kr.  16,00  16,48       

Závodní výkon 
v tomto období 
Dálka , 100 m 

    
597 

12,58
602 621 617   

(Tab. 10) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2002 / 03). 
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  (Graf 3) Dynamika výkonnosti ve druhém roce vrcholového tréninku. 

         

 

                      Závodní výkon 
60m H 7,73 s 
100m 12,58 s 
200m - 
Dálka H 611 cm / 621 cm 
                       Testové ukazatele 
20m NS H 2,84 / 2,92  
50m PVS 6,15  
100m PVS H 12,45 / 12,13  
150m PVS H 18,66 / 18,25  
Dálka z místa H 263  / 259 cm 
Dálka z 8mi kroků - 
Dálka z 10ti kroků - 
Dálka z 12ti kroků H 572 / 570 cm 
5ti skok ze 4kroků H 16,35 / 16,48 cm 
10ti skok z místa /28,40 cm 
Přemístění H 55 / 55 kg 
(Tab. 11) Nejlepší závodní a testové ukazatele 2002/2003 
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Přechodné období 

      Po celý zbytek měsíce září jsem odpočívala a absolvovala lékařská vyšetření, která měla 

zjistit příčinu únavy ,bolesti hlavy, kloubů a stále zvýšené teploty. Krevní obraz, vyšetření 

imunitního a lymfatického systému i vyšetření na ORL se zdálo být v pořádku. Po poradě 

s doktorem, jsem dvakrát absolvovala infuzi a na doporučení začala užívat vitamíny a 

echinaceové kapky.  

 

Zhodnocení roku 2002 / 2003 

       Celá sezona byla provázena menšími i většími zdravotními problémy, což se projevilo i 

na výsledném výkonu. Osobně si myslím, že i odlišná příprava, zaměřená zejména na rozvoj 

fyzické kondice v kombinaci se školními sporty mi nevyhovovala. I tak se mi podařilo zlepšit 

od minulého roku osobní maximum o 2 cm na 621 cm. Testové ukazatele v technických a  

rychlostních schopnostech zůstaly na stejné úrovni (Tab. 11). Cíl, jakým byla účast na ME do 

„22 let“ jsem však nesplnila. Tím pádem jsem si i zavřela dveře do VSC, což mě asi mrzelo 

ze všeho nejvíc, jelikož by mi to pomohlo částečně vyřešit finanční situaci a nemusela bych 

ke škole a tréninku shánět brigády. 

  

Roční tréninkový cyklus 2003 / 2004 

  

       Jelikož tento rok byly OH v Aténách, kam bylo potřeba splnit limit v hodnotě 665 cm a 

žádná jiná soutěž nebyla, neměli jsme s trenérem přílišné ambice. Cíl na tento rok byl tedy 

jasný. V první řadě udržet zdraví a posunout osobní rekord k hranici 640 cm. Vzhledem 

k tomu, že jsem měla ve škole rozloženo a většinu sportů absolvovala minulý rok, chodila 

jsem v zimním semestru pouze na rytmickou gymnastiku a tenis, v letním potom na atletickou 

specializaci, tance, atletiku a házenou.  

      

1. Přípravné období 

      Novou sezonu jsem kvůli zdravotním problémům v pozvolném tempu zahájila až ve 

třetím týdnu prvního cyklu, což vycházelo na polovinu října. Týden jsem pouze klusala a 

zpevňovala se v posilovně. 25. 10. jsem jela na čtyři dny na Šumavu a přiřadila se ke skupině, 

která již byla v plném tréninkovém zatížení. Trénink byl samozřejmě zaměřen na rozvoj 

kondice, kterou jsem nutně potřebovala po více jak měsíční nemoci zlepšit. Soustředění účel 
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splnilo a po jeho absolvování, jsem se cítila sice unaveně, ale zátěž jsem byla schopná 

akceptovat. Po návratu do Prahy nám trenér snížil trénink na minimum - 3 dny volna a 2 dny 

lehké zátěže. Tato varianta se ukázala jako vhodná a v dalších dnech jsme mohli opět přidat 

na zátěži. V tréninku mě však pozastavil výron kotníku, který jsem si způsobila na rytmické 

gymnastice ve škole. Naštěstí vazy zůstaly bez vážnějšího poškození, a tak jsem po 5ti denní 

pauze naprostého klidu, mohla odjet do Tater. Zde jsem krom odrazových cvičení odtrénovala 

vše, co plán obsahoval a naše běžecká příprava mi spíše připomínala trénink na 400 m než na 

skok daleký. Mimo jiné jsem se tu zaměřila i na dostatečné využití regenerace, která 

pomáhala odbourávat únavu a díky lymfatickým masážím mi zcela splaskl otok na kotníku.   

      Před speciální přípravou, po návratu z Tater, jsme dostali opět týdenní volno na odpočinek 

a regeneraci, což jsem nutně potřebovala, jelikož se mi znovu ozvala teplota a bolesti v krku. 

Obávala jsem se, že se mi znovu vrátí podzimní problémy, ale naštěstí to bylo jen několika 

denní a poslední nachlazení za tuto celou sezonu. 10. 12. jsme poprvé obuli sprinterské tretry 

a dva dny na to dálkařské. Speciální období jsem odtrénovala bez potíží a po Novém roce 

byla vidět vzestupná tendence v testových ukazatelích - rychlostních, silových, odrazových i 

speciálních dálkařských (tab. 12). 

  

Halové závodní období 

      První dálkařský start jsem měla 24. 1. v Lucembursku a ačkoliv byla forma, nevycházel 

mi rozběh. Skočila jsem 587 cm a skončila druhá. Během čtrnácti dnů jsem absolvovala další 

závody a čtvrtý z nich byl pro mě velice vydařený, jelikož jsem si vytvořila osobní rekord 

v hodnotě 631 cm a vyhrála přebor Prahy. Po závodě jsem byla dost unavená a trochu jsem 

cítila zadní stehenní sval, i tak jsem startovala na Pražské tyčce, kde jsem skočila 614 cm. 

Další den jsem nedostala volno a šla (z mého pohledu) zbytečný rychlostní trénink, ale trenér 

na něm trval.  V pátek následovala posilovna. Po těchto dvou trénincích mě začalo bolet tříslo 

a podkolení vazy. O víkendu jsem odpočívala a chystala se na vyladění formy na nadcházející 

halové MČR. Startovala jsem na 60 m - v rozběhu běžela 7,79, v meziběhu 7,74 a ve finále 

7,76, což stačilo na 5. místo. Při  nedělním startu ve skoku dalekém se mi znovu ozvala bolest 

třísla a podkoleního vazu, díky pomoci fyzioterapeuta jsem však k dálce nastoupila, ale 

k osobnímu maximu se nepřiblížila. Skončila jsem na 4. místě s výkonem 599 cm. Halovou 

sezonu jsem ukončila mítinkem v Janově, kde byl výkon ovlivněn špatnými podmínkami. Na 

závod jsme jeli 1300 km autem, přijeli ve dvanáct v noci a bez večeře šli unavení spát. Druhý 
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den jsme měli na rozcvičení půl hodiny (z důvodu pozdního příjezdu na stadion) a teplota 

v hale byla 15°C. Mítink jsem vyhrála a výkon 588 cm odpovídal neadekvátním podmínkám. 

 

Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (zima 2003 / 04) 
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20 m NS   2,92     2,85  
50 m   6,29  6,21  6,17   
Přemístění  50 50 50  55      
Dá z 10ti kr.   530  560     
Dá z 12ti kr.    555      565 575  
Dá z místa   255  258    263 
10ti skok     29,25  28,90  28,90 
5ti +  4 kr. 15,90 15,80 15,50 16,35 16,25   16,50  
Závodní výkon 
v tomto období 
Dálka , 60 m 

     587 593 
7,86 

631 
7,72 
7,81 

599 
7,74 

(Tab. 12) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (zima 2003 / 04). 

 

2. Přípravné období 

      Po halové sezoně, jsem měla týdenní volno, ovšem jen od atletiky, protože jsem využila 

volna k absolvování kurzu bruslení. Letní přípravu jsme započali 8.3. Nejprve formou 

jednofázových tréninků, takže jsem i celkem v klidu zvládala školu (házenou, specializaci, 

tance i atletiku). Vzhledem k tomu, že byla Olympiáda, byla většina závodů v termínové 

listině dříve, než předešlé roky. To se týkalo i MČR, které bylo oproti předešlým sezonám 

posunuto o tři týdny dopředu, na 25. 6.  

      Díky této situaci se muselo urychlit přípravné období, což pro mě bylo potěšující, jelikož 

tento úsek období nepatří k mým oblíbeným. Navíc mi vyhovovalo menší zatížení, tudíž jsem 

absolvovala celou přípravu bez zdravotního výpadku z tréninku. Mimo rozvoj OV, TV (ne 

v tak velkém objemu jako jiné roky) a síly jsme se hned z kraje zaměřili na odrazová cvičení. 

Také jsme každé úterý v rámci tréninku pravidelně chodili na gymnastiku, do tělocvičny na 

Malovance, kde jsme se hodně věnovali akrobacii a zpevňovacím cvičením. Oproti všem 

předešlým sezonám jsme se více věnovali rozvoji RV II. Ke 14. 4. jsme obuli dálkařské tretry. 

V technických trénincích  jsme se zaměřili na imitační cvičení navozující správný dálkařský 

rytmus (využití vyvýšeného místa, rytmy přes překážku, rytmy s dopadem na švihovou a 

odrazovou nohu ze 6ti kroků, skoky z krátkého rozběhu) a hlavně jsme již od prvních 
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technických tréninků zařazovali celé skoky z krátkého a posléze středního rozběhu. Tento rok 

jsme více běhali rychlost a RV I. To se ani neprojevilo na celkovém součtu naběhaných km 

v rychlosti (jak ukazuje grag č. 7), ale spíše na kvalitě tréninků. Před odjezdem na soustředění 

3. 5. (tentokrát do maďarské Taty), jsem se již cítila v optimální formě, o čemž vypovídaly i 

testové ukazatele (10ti skok 29,10; 5ti skok s náběhem 4 kroků 16,65; dálka z místa 260; 

dálka z 10ti kroků 560), viz. tabulka č. 13. Soustředění v Tatě dopadlo výborně, podařila se 

skloubit rychlost se sílou a technické tréninky vypadaly velice slibně. Spokojeni jsme byli se 

silovými testy, jelikož jsem tři roky stále nemohla zesílit. Zde jsem si zlepšila maximum 

v přemístění z 57,5 na 62,5 kg a v rychlostních testech jsem si vytvořila osobní rekordy (150 

m -18,18 s, 50 m – 6,13 s). Dobrým ukazatelem byla i dálka z místa OR 264 cm. 

Nejdůležitější však bylo, že jsem celé soustředění odtrénovala bez větších zdravotních 

komplikací. Jen trochu se ozývaly svalové potíže, ale to vlivem výborné regenerace odeznělo. 

Po příjezdu 13. 5., jsem měla den volno a 16. 5. mě čekal první start na Pražských přeborech. 

 

Letní závodní období 

      Přebory jsem zahájila výkonem 601 cm a 100 m časem 12,50 s. Tyto výkony 

neodpovídaly formě, kterou jsem měla a nemohla jsem být s nimi spokojená. Po závodě mě 

bolel odrazový kotník. To pro nás byla známka špatné techniky a tudíž i odpověď na to, proč 

jsem neskočila více. Týden poté bylo 1. kolo extraligy v Kladně. Počasí však nepřálo a 8°C  

nebylo ideálních zrovna tak, jako můj výkon 598 cm, po kterém mě opět rozbolel kotník. 

Nechápala jsem příčinu špatné techniky skoků, protože v tréninku jsem skákala jinak. 

Potřebovala jsem se rytmicky i psychicky srovnat. Další týden byl bez závodů. Zařadili jsme 

dvakrát posilovnu, jeden odrazový trénink a jeden technický, zde jsem si vytvořila nové OR 

(10ti-skok - 29,90 a dálku z 8mi-kroků - 555 cm), viz. tabulka č. 13.  Podotýkám, že jsem 

v tomto týdnu navíc absolvovala 3 hodiny specializace atletiky ve škole (vrhy) a 1,5 hodiny 

normální atletiky. V polovině týdne jsem byla unavená, ale díky masážím a regeneraci, kterou 

jsme po návratu z Taty hodně a pravidelně využívali, únava odezněla. O víkendu jsem pouze 

klusala a neděle byla zcela volná.  

      V pondělí jsem se před úterními veřejnými závody jen zlehka rozcvičila (tonizace a 

ABC), z tréninkového deníku mohu uvést, že jsem se cítila velice „těžkopádně“. V úterý 1. 6. 

jsem si vytvořila dosavadní osobní maximum 642 cm, byl to jediný platný pokus z šesti, což 

mě mohlo mrzet, jelikož přešláplé skoky, jak bylo patrno z kamery, byly velice dlouhé. 

Formu jsem si i potvrdila časem na 60 m – 7,73 s. Tři dny poté jsem měla další závod – II. 
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kolo extraligy, kde jsem zaznamenala 610 cm (opět jsem se potýkala s rozběhem). Dalším 

závodem byla Praga Academia, předvedla jsem výkon 615 cm, s čímž jsem nebyla spokojená. 

V týdnu od 14. 6. do 20. 6. jsem si vytvořila OR na 5ti -skok ze 4 kroků – 17 m, dále 

absolvovala státnice z gymnastiky, po kterých jsem tentýž den měla solidní rychlostní trénink 

a byla fyzicky vyčerpaná. V neděli 20. 6. jsem závodila na mítinku v německém Freidstattu, 

kde jsem měla tu čest závodit s Heike Drechsler a jinými dobrými závodnicemi.  Na mítink 

jsme jeli autem a při rozcvičení jsem měla těžké nohy. V den závodu byly ideální podmínky a 

diváci vytvořili skvělou atmosféru. Ve druhém a třetím pokusu jsem skočila 633 cm, což byly 

naprosto stejné výkony jako měla Drechsler. Pátým pokusem jsem však skočila 632 cm a ji 

tak o jeden cm porazila. Celkově jsem skončila na druhém místě. Tento závod mě nadchl, jen 

málokomu se podaří stát na stupních vítězů se svým idolem. 

      V dalším týdnu se konalo MČR v Plzni. Vzhledem k formě, jsem pomýšlela na medaili. 

Druhým zajišťovacím pokusem jsem dolétla na 627 cm a začala riskovat, bohužel následovala 

série tří přešlapů a poslední skok dlouhý 615 cm mě mrzel, jelikož byl skočen s více jak 

stopovým nedošlapem. Znamenalo to pro mě 4. místo, a to bylo zklamání. Tři dny na to, jsem 

skákala na Memoriálu Jana Odložila. Po mistrovství ČR mě však bolel kotník a v závodě jsem 

skončila výkonem 594 cm bez finále. Poslední závod před volnějším týdnem byl 11. 7. ve 

Švýcarsku, kde jsem za výkon 597 cm brala zlato a cítila jsem,  že potřebuji odpočinek, 

jelikož docházejí síly.  

      Po volnějším týdnu jsme začali trénovat. Další přípravu jsme směřovali k závodům v 

srpnu, což znamenalo zařazení jednoho měsíčního cyklu tréninku. V prázdninovém období 

však už chyběla motivace. Do závodů jsem šla s tím, že nemám formu, ačkoliv ukazatele ze 

speciálních testů byly celkem na dobré úrovni. Na III. kole extraligy jsem skočila 615 cm, 

ačkoliv bylo na víc. Přede mnou byly ještě tři závody, na kterých se mi už nepodařilo 

překonat hranici 6ti metrů a 5. 9. na finále extraligy v Pardubicích jsem  sezónu ukončila. 
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Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2003 / 04) 
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20m NS    2,85        

50 m  6,36 6,20 6,13   6,18 6,21 6,18 6,29 6,24

100 m    12,03     12,04   

150 m   18,80 18,18     18,32   

Přemístění   62,5  60 60  55  55  

Dá z 12ti kr.   570         

Dá z místa  260 259 264  261 263  265 245 270 

10ti skok 29,10    29,90    28,45   

5ti+ 4 kr.  16,65 16,55    17,00     

Záv. výkon 
Dálka,60 m, 

100 m 
   

601 

12,50

642 

7,73 

610 

615 633 
627 

594 
  615 

(Tab. 13) Závodní výkony v souvislosti s testovými ukazateli (léto 2003 / 04). 
 

 

 



 81

Závodní výkony 2003 / 2004
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(Graf 4) Dynamika závodní výkonnosti po třech letech vrcholového tréninku. 

 

 

 

                     Závodní výkony 
60m H 7,72s / 7,70s 
100m 12,50s 
200m - 
Dálka H 631cm / 642cm 
                      Testové ukazatele 
20m NS H 2,85 
50m PVS H 6,17 / 6,13 
100m PVS H 12,33 / 12,03 
150m PVS /18,18s 
Dálka z místa H 263 / 270 
Dálka z 8mi kroků /555cm 
Dálka z 10ti kroků H 560cm 
Dálka z 12ti kroků H 575cm 
5ti skok ze 4kroků H16,50 / 17,00cm 
10ti skok z místa H 29,25 / 29,90cm 
Přemístění H 58,5 / 62,5kg 
(Tab. 14) Nejlepší závodní a testové ukazatele 2003/2004. 
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Přechodné období 

       Téměř měsíční volno jsem využila k dokončení druhého ročníku studia a odpočinku. 

V druhé půli září jsem se podle chuti začala hýbat (in-line, posilovna, hry aj.). 

 

Zhodnocení roku 2003 / 2004      

      Tento rok byl pro mě zatím nejúspěšnější v mé dosavadní kariéře. Cíle, které jsme si před 

sezónou dali se podařily splnit, a tak hodnotím tento rok za úspěšný. V prvním přípravném 

období se sice nějaké zdravotní komplikace objevily (výron kotníku, bolest třísla, kolene) a 

přípravu jsem navíc zahájila s dvou-týdenním zpožděním, ale i tak se podařilo vylepšit 

maximum na 631 cm, což byl dobrý příslib pro letní sezónu. V  přípravě na léto bylo zdraví v 

pořádku, což byl hlavní předpoklad ke zlepšení výkonnosti. Cíl, 640 cm jsem překonala a 

vytvořila si OR 642 cm. Na základě výkonů z této sezóny jsem byla na podzim 2004 zařazena 

do VSC a měla tak zajištěnou přípravu na další rok. 

 
 
6. 3.  Dynamika výkonnosti v průběhu sezón (2001 / 2002 – 2003 / 2004) 
 

      Zjišťování úrovně a změn sportovní výkonnosti je rozhodujícím kritériem pro posuzování 

účinnosti sportovní přípravy. Pro posouzení dynamiky jsem použila tato  kritéria: 

- maximální výkon v RTC, 

- průměr třech nejlepších výkonů v RTC / deseti závodů, 

- průměr deseti nejlepších výkonů v RTC / deseti závodů. 

 

Sezóna 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 

Věk 20 21 22 

Maximální výkon 619 621 642 

Průměr 3 výkonů / průměr 3 závodů 614 / 610 618 / 616 636 / 635 

Průměr 10 výkonů / průměr 10 závodů 608 / 602 611 / 608 627 / 619 

(Tab. 15) Dynamika výkonnosti (2001 / 2002 – 2003 / 2004). 
 
 
      Graf č.5 znázorňuje jakým způsobem se vyvíjela má výkonnost v průběhu tří let. Chování 

křivky výkonů ve všech kritériích má podobný charakter. Vzrostl- li maximální výkon v RTC, 

vzrostl i průměr nejlepších výkonů, který potvrzuje stabilitu výkonnosti v daném RTC. 
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Výkonnost se v průběhu let postupně zvyšovala. V druhé sezóně se maximální výkon zlepšil 

jen o 2 cm, výkonnost se však více stabilizovala, i když byl celý rok provázen zdravotními 

problémy. Nejvíce se výkonnost zlepšila ve třetím roce vrcholové přípravy, kdy došlo 

k navýšení maximálního výkonu o 21 cm a průměrná hodnota deseti skoků byla 627 cm.   
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(Graf 5) Vývoj výkonnosti během tříleté přípravy vrcholového tréninku. 
 
 
 

6. 4.  Výkonnost v obecných a speciálních testech  
 

      V průběhu tréninkového období 2001 / 02 – 2003 / 04 jsme prováděli kontrolu 

trénovanosti formou testů. Testování probíhalo na konci všeobecného a speciálního 

přípravného období, ale i v průběhu závodního období. Pro posouzení úrovně trénovanosti 

jsem vybrala testy s ohledem ke skoku dalekému, které jsme v průběhu roku zařazovali. 

Výsledky celoročních testů jsou zaznamenány v tabulkách (č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

Pro zajímavost jsem do těchto tabulek rovněž uvedla závodní výkony, dosažené ve stejném 

týdenním období, jako byly prováděny testy. Díky tomu můžeme posoudit, zda výkonnost 

v testech odpovídá dosaženým závodním výsledkům. 
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Testy rychlostních schopností:  

- 20m NS (s) 

- 50m PVS (s) 

- 100m PVS (s) 

- 150m PVS (s) 

 

Testy odrazových a speciálních dálkařských schopností: 

- Dálka z místa (cm) 

- Dálka z 8mi kroků (cm) 

- Dálka z 10ti kroků (cm) 

- Dálka z 12ti kroků (cm) 

- 5ti skok ze 4 kroků (cm) 

- 10ti skok z místa (cm) 

 

Testy silových schopností: 

- Přemístění (kg) 

- Benč 
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 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Závodní výkony 

60m (s) H 6,68 H 7,73 H 7,72 / 7,70 
100m (s) 12,45 12,58 12,50 
200m (s) 25,68 - - 
Dálka (cm) H 606 / 619 H 611 / 621 H 631 / 642 

Testy rychlostních schopností 
20m NS (s) / 2,98 H 2,84 / 2,92 H 2,85 
50m PVS (s) H 6,26 / 6,17  /6,15 H 6,17 / 6,13 
100m PVS (s) H 13,04 / 12,06 H 12,45 / 12,13 H 12,33 / 12,03 
150m PVS (s) / 18,38 H 18,66 / 18,25 / 18,18 

Testy odrazových a speciálních dálkařských schopností 
Dálka z místa (cm) H 254 H 263 / 259 H 263 / 270 
Dálka z 8mi kr (cm) / 540 - / 555 
Dálka z 10ti kr (cm) / 540 - H 560 
Dálka z 12ti kr (cm) H 550 / 576 H 572 / 570 H 575 
5ti skok ze 4kr (cm) - H 16,35 / 16,48 H 16,50 / 17,00 
10ti skok z místa (cm) H 28,30 / 28,40 H 29,25 / 29,90 

Testy silových schopností 
Přemístění (kg) / 55 H 55 / 55kg H 58,5 / 62,5 
Benč (kg)  H 52,5 / 55 - - 
(Tab. 16) Přehled výkonnosti nejlepších závodních a kontrolních testových ukazatelů v etapě 
vrcholového tréninku (2001/2002 -  2003/2004). 
  
 

      V tabulce č 16. je uveden přehled nejlepších dosažených testových a závodních výkonů ve 

sledovaném tříletém období (v zimní halové, i letní sezóně). Z uvedených tabulek lze vyčíst, 

že nejvíce maximálních výkonů v testech jsem dosáhla v roce 2003 / 2004, kde z celkového 

počtu 11 pravidelně sledovaných testovacích prostředků jsem si v tomto roce vytvořila 10 

osobních rekordů. Zlepšení testových ukazatelů bylo odpovídající zvýšení závodní 

výkonnosti, kde jsem dosáhla svého maxima a nejvyšší průměrné výkonnosti. 
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6. 5.  Objem tréninkového zatížení 
 

6. 5. 1.  Obecné tréninkové ukazatele 

 

      Obecné tréninkové ukazatele nám vypovídají o průběhu tréninkového procesu v období 

2001 / 02 – 2003 / 04. Tyto ukazatele sledují počet dní zatížení, počet tréninkových jednotek, 

počet závodů a startů, počet dní zdravotní neschopnosti nebo omezení v tréninku a počet dní 

regenerace. 

 

Obecné tréninkové ukazatele 

OTU 2001  / 02 2002 / 03 2003 / 04 

DZ 229 240 238 

TJ 278 307 309 

Z / S 27 / 41 21 / 30 20 / 29 

ČZ 438 h 35´ 498 h 15´´ 504 h 50´ 

ČR 68 h 15´ 48 h 30´ 69 h 10´ 

ZN / ZO 3 / 9 27 / 44 22 / 27 

(Tab. 17) Roční součty obecných tréninkových ukazatelů. 
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(Graf 6) Obecné tréninkové ukazatele (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 
 

 

a) ukazatele tréninkových dnů a tréninkových jednotek (fází) 

      Z tabulky a grafu lze vyčíst, že v prvním  roce vrcholově - výkonnostní etapy nebyl objem 

tréninkového zatížení tak velký, jako v nadcházejících letech. V prvním roce 2001 / 02 byl 

trénink založen na jednofázových jednotkách z důvodu studia na FTVS. Větší nárůst 

tréninkového zatížení je patrný (z grafu č. 6 i tabulky č. 17) v dalších letech, což mi bylo 

umožněno rozložením ročníku na FTVS do dvou let. Kvantitativní rozdíl mezi  roky 2002 / 03 

– 2003 / 04 není téměř žádný. Největší nárůst tréninkových fází byl vždy ve všeobecném 

přípravném období, kdy jsme pravidelně absolvovali soustředění. 

 

b) ukazatel závodů a startů 

      Největšího počtu závodů a startů jsem dosáhla v prvním roce tréninku, kdy jsem byla ve 

skupině nováčkem a přípravu jsme nesměřovali ke konkrétnímu cíli. Hlavně v halové sezóně 

jsem několikrát startovala na 60ti metrové trati, což ovlivnilo počet startů v tomto roce. 

V dalších letech byl počet závodů a startů téměř stejný. Startovala jsem pouze ve skoku 

dalekém a ve štafetě. Bohužel jsem téměř vůbec nestartovala na trati 100 a 200 m, pouze jsme 

tyto sprinty zařadili jako vstup do letní sezóny, kdy nebyla odpovídající forma.  
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c) ukazatel zdravotní neschopnosti a omezení v tréninku 

      V tomto ukazateli jsou zahrnuty všechny dny zdravotní neschopnosti a počet dnů omezení 

tréninku ze zdravotních důvodů. Z tabulky vyplývá, že největší počet zdravotní neschopnosti 

a omezení v tréninku vykazuje RTC 2002 / 03, kdy mě provázely zdravotní problémy 

(porucha imunitního systému, problémy s achilovkou, kotníkem a další). Osobně si myslím, 

že to mohlo být následkem špatného skloubení školy, tréninku a dalších existenčních 

záležitostí. V RTC 2003 / 04 jsem byla nemocná pouze ze začátku 1. přípravného období. 

Další vážnější komplikace mě nepotkaly a sezóna se vydařila. 

 

d) ukazatel regenerace 

      Nejmenší podíl regenerace ze tří sledovaných RTC je patrný v roce 2002 / 03.  

V teoretické části uvádím, že ideální podíl regenerace by měl dosahovat na celkovém zatížení 

50% hranice, minimálně alespoň jednu třetinu z celkového zatížení. Hodnota mého času 

strávené regenerací pokrývá zhruba 13 % z celkového zatížení, což se domnívám, že je velice 

málo a s největší pravděpodobností se to odrazilo i na mém zdravotním stavu. Jinak jsem 

k regeneraci využívala především masáže, vířivou a podvodní koupel, saunu a plavecký 

bazén. Největší důraz na regeneraci jsem kladla na soustředěních, kde bylo dostatek času. 

 

6. 5. 2.  Speciální tréninkové ukazatele 

 

1)   počet km v akceleračních úsecích – AR 

27) počet km maximální rychlosti – max. R 

28) počet km rychlostní vytrvalosti I. do 150m – RV I. 

29) počet km rychlostní vytrvalosti II. nad 150m – RV II. 

30) počet km tempové vytrvalosti nad 300m – TV 

31) počet km obecné vytrvalosti – OV 

32) počet km rovinek – R 

33) počet km ABC, SBC, SOC 

34) počet km běhaných se zátěží či s odporem – OB 

35) počet přeběhů překážek / průprava překážek  

36) počet vertikálních odrazů - VO 

37) počet horizontálních odrazů – HO 
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38) počet odhodů plným míčem či koulí -O 

39) počet tun s činkou / počet sérií posilovacích cviků  na strojích 

40) počet cviků posilování bez náčiní 

41) počet průpravných - imitačních cvičení skoku dalekého 

42) počet skoků z 6ti a více rozběhových kroků 

43) počet dálkařských rozběhů 

44) počet hodin strečinku, gymnastiky a zdravotního cvičení( cvičení se zdravotnickými 

pomůckami, cvičení doplňková) 

45) počet hodin doplňkových sportů (hry, kolo, běžky, aerobic) 
 

Speciální tréninkové ukazatele 

STU 2001 / 02 2002 / 03 2003 / 04 

AR 7,44 5,5 4,58 

max R 12,23 13,7 11,25 

RV I. 6,04 11,05 4,82 

RV II. 15,2 16,3 9,8 

TV 11,6 21 31 

OV 169 233 278 

R 46,7 49,12 55,4 

ABC, SBC, SOC 57,4 55,54 49,5 

OB 6,0 11,0 12,2 

Překážky 93 / 420 63 / 813 252 / 688 

VO 3078 2249 1838 

HO 7893 5775 5699 

Odhody 400 745 507 

Síla (t) / počet stroje 161 / 12 460 143,7 / 13 524 156 / 13 761 

VP 14 198 13 190 11 412 

Průpravná cvičení 978 397 328 

Celé skoky 288 257 923 

Rozběhy 85 60 78 

Stretch, Gym, ZTV 113 h 50´ 104 h 45´ 111 h 30´ 

Ostatní sporty 41 h 35´ 78 h 5´ 60 h 30´ 

(Tab. 18) Roční součty speciálních tréninkových ukazatelů. 
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a) běh 

      Do grafu č. 7 jsem zahrnula roční součty všech běžeckých tréninků (mimo ABC a 

rovinek). Při komplexním pohledu na graf je rok od roku evidentní největší nárůst obecné a 

tempové vytrvalosti, kterou jsme rozvíjely hlavně v přípravném období. Tento jev mě 

samotnou udivil, jelikož jsem subjektivně nepociťovala takový vzrůst. Samozřejmě, že 

nemohu porovnávat množství kilometrů OV a TV naběhané v terénu v teniskách, s kilometry 

R a RV naběhaných v tretrách. Vzhledem k mé skokanské disciplíně se však domnívám, že 

by graf měl mít opačnou tendenci. Tím mám na mysli, že v každém novém RTC by mělo 

v tréninku s rostoucím věkem přibývat i rychlostní zaměření a rozvoj obecné a tempové 

vytrvalosti držet na úrovni předešlých let. To ovšem záleží na typu závodníka, každý 

potřebuje jiný přístup. Náš trenér zkoušel volil každý rok trochu jinou cestu. 

      Při součtu akceleračních úseků a maximální rychlosti z tabulky, je největší součet 

naběhaných km v RTC 2001 / 02  a téměř shodnou hodnotu vypovídá RTC 2002 / 03, kde je 

už i patrný nárůst OV a TV. V RTC 2003 / 04 klesl podíl akcelerace a max. rychlosti téměř o 

20 %, naopak  podíl OV a TV vzrostl o 30 %.  

      Rychlostní vytrvalost I. a rychlostní vytrvalost II. dosahovala největších hodnot v RTC 

2002 / 03. V RTC 2003 / 04 je oproti předešlému roku vidět pokles v každém ukazateli  o 30 

až 50%. 
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(Graf 7) Speciální tréninkové ukazatele -běh (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 

b) technika 

      V tabulce č. 18 a v grafu č. 8 lze sledovat ukazatel techniky v tréninku po její kvantitativní 

stránce. Pro posouzení velikosti zatížení jsem vybrala množství průpravných cvičení, celé 

skoky (z krátkého, středního či celého rozběhu) a rozběhy na dálku.  

      Průpravná cvičení – jak je patrno z grafu, v prvním RTC 2001 / 02 jsme se zaměřili 

zejména na imitační cvičení. Jejich počet 978, byl více jak dvojnásobný, než v následujících 

dvou letech.  

      Celé skoky  - nejvíce skoků z krátkého či středního rozběhu jsme naskákali v posledním 

sledovaném RTC 2003 / 04. Vysledovaná hodnota v tomto roce činí 923 skoků, což příznivě 
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ovlivnilo zlepšení techniky a závodního výkonu. V předchozích letech 2001 – 2002 byl počet 

celých skoků třetinový. 

      Rozběhy – Podle Gemova (1984) je třeba v ročním tréninku vrcholové dálkařky naběhat 

velký počet (250 – 300) rozběhů s naznačeným odrazem. Náš roční součet tvořil v RTC  

2001 / 02 rozběhů 85, v RTC 2002 / 03 pouze 60 rozběhů a v RTC 2003 / 04 rozběhů 78. 

V porovnání s normou Gemova považuji tuto část mého tréninku za nedostatkovou a vidím 

v ní velké rezervy. Rozběhy byly málo zařazovány, což bylo kolikrát zapříčiněno špatným 

zdravotním stavem, nebo velkou únavou.   
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(Graf 8) Speciální tréninkové ukazatele -technika (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 
 

c) odrazová síla a odhody 

      Horizontální odrazy – ve všech třech sledovaných letech tvořily horizontální odrazy 

podstatnou složku tréninku. Zejména  první rok vrcholové etapy tréninku jsme se zaměřili na 

kvantitu a odstranění špatného technického provedení odrazu. To se projevilo postupným 

zlepšováním odrazových testových ukazatelů. V RTC 2002 / 03 je výsledná hodnota odrazů 

ovlivněná zdravotními komplikacemi, kdy v 1. přípravném období byl trénink limitován 

častým onemocněním a bolestmi zad a v letní sezóně problémy s achilovkou. Z grafu i 

tabulky lze vyčíst, že nejméně horizontálních odrazů je v RTC 2003 / 04. Bohužel i zde je 

výsledek kvantity odrazů ovlivněn zdravotními komplikacemi. V 1. přípravném období mě 
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limitoval výron kotníku. Ve 2. přípravném období jsme se již nezabývali kvantitativní 

stránkou, ale spíše kvalitativní. 

      Vertikální odrazy – graf opět vykazuje sestupnou tendenci. V prvním RTC 2001 / 02 je 

zaznamenáno nejvíce odrazů, opět byl kladen větší důraz na kvantitu. V následujících dvou 

letech byla kvantita na úkor kvality, což se zejména v RTC 2003 / 04 projevilo na výsledném 

množství odrazů. Do tréninku byly více zařazovány amortizační odrazy, naopak méně jsme 

prováděli odrazy přes překážky nebo kotníkové odrazy na místě. 

      Odhody – největších hodnot dosahuje graf v RTC 2002 / 03. Je to způsobeno zdravotními 

komplikacemi, neboť jsme často využívali odhody z místa, jako náhradní tréninkový 

prostředek.  
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(Graf 9) Speciální tréninkové ukazatele – odrazy a odhody (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 

d) síla 

      Rozvoj silových schopností jsem rozdělila do dvou grafů. . Graf č. 10 ukazuje roční 

součty tun, při cvičení s činkou. Graf č. 11 znázorňuje počet opakování cvičení ve strojích a 

vlastním tělem Ve všech třech sledovaných letech nedošlo k žádnému enormnímu nárůstu 

síly. O čemž svědčí i testové ukazatele, které se během tří let moc nezlepšily.  

      V prvním RTC 2001 / 02 jsem se potýkala se špatnou technikou posilování. I tak hodnoty 

v posilovně byly za celé tři roky největší. Cviky s činkou, které jsme v tomto roce hodně 

zařazovaly, byly: benč, výrazy (do 40kg), sedy (do 110 kg), výstupy (až 50kg) a přemístění 

(pouze do 50kg - jelikož jsem měla špatné technické provedení). V RTC 2002 / 03 jsem měla 
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problémy se zády, tudíž je vidět menší pokles v množství tun. Nejvíce preferované cviky s 

činkou v tomto roce byly: dřepy (až do 80 kg), podřepy (do 100 kg), výrazy (do 40 kg), 

výstupy (do 45 kg), přemístění (do 55 kg) a benč. Rok 2003 / 04 byl téměř bez zdravotních 

komplikací. Do tréninku jsme k původním cvikům hodně zařadili podřep-výskok s činkou (do 

40 kg), sedy (do 120 kg) a přemístění, kde jsem konečně pokořila 60 kilovou hranici. Tento 

rok byl do tréninku minimálně zařazen benč. 

      Při cvičení ve strojích byla ve všech RTC zařazována zejména tato cvičení: podřepy, 

zakopávání v leže i ve stoje, posilování kotníků, posilování na zpevnění svalstva trupu. Při 

posilování vlastní vahou těla, byla cvičení zaměřena hlavně na břišní a zádové partie.  

      Silovou přípravu jsme většinou zahajovali v přípravném období, formou kruhových 

tréninků. Největší nárůst objemu v síle jsme vždy absolvovali na soustředěních v Tatrách a na 

Kanárských ostrovech, možná i díky skvělému vybavení posiloven. Směrem k blížícím se 

závodům byla posilovna více dynamičtější. 
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(Graf 10) Speciální tréninkové ukazatele – síla (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 
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    (Graf 11) Speciální tréninkové ukazatele – síla (2001/ 02, 2002 / 03, 2003 / 04). 

 

 

6. 6 . Porovnání výkonnosti 

 
      K porovnání mé výkonnosti jsem si vybrala testové ukazatele a nejlepší závodní výkony 

ve specializované a vrcholové etapě přední české dálkařky Lucie Komrskové, která se zabývá 

rozborem vlastního tréninku ve své Diplomové práci (2003).  

      Tabulka č. 19, ukazuje hodnoty některých testových ukazatelů a nejlepších závodních 

výkonů obou závodnic, ve specializované etapě. Lucie Komrsková až do konce této etapy 

(1996 / 97) trénovala ve Zlíně a já ukončila tuto etapu (2000 / 01) v Pardubicích. Obě dvě 

jsme v 19 letech odcházely do Prahy ke stejnému trenéru Pavlu Slukovi, kde jsme zahájily 

kariéru ve vrcholově - výkonnostním sportu. Výsledky speciálních testů a závodů po tříleté 

systematické přípravě jsou uvedeny v tabulce č. 20.  
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Testové ukazatele ve specializovaném období 

 Lucie Komrsková (19 let) Zuzana Bičíková (19 let) 

50 m (VS) 6,5 s 6,1 s * 

Skok daleký z místa 237 cm 248 cm 

10ti skok 25,30 m 27,66 m 

benč 55 kg 55 kg 

Závodní výkony ve specializovaném období 

60 m 8,01 s 7,95 s 

100 m 12,51 el. / 12,1 s (ručně) 12,30 s 

Dálka 613 cm 596 cm 

(Tab. 19) Testové ukazatele a závodní výkony L. Komrskové 1996 / 97 a Z. Bičíkové  2000 / 01 

v období specializované přípravy (obě 19 let) .  

* U rychlostního testu na 50 m je nutno brát v úvahu neobjektivnost ručního měření. 

 

 

Testové ukazatele  ve třetím roce vrcholového tréninku 

 Lucie Komrsková  (23 let) Zuzana Bičíková (22 let) 

20m NS 2,81 s 2,85 s 
50m PVS 6,12 s 6,13 s 
100m PVS 11,67 s 12,03 
150m PVS 18,34 s 18,18s 
Dálka z místa 268 cm 270 cm 
Dálka z 8mi kroků 530 cm 555 cm 
Dálka z 10ti kroků 555 cm 560 cm 
Dálka z 12ti kroků 593 cm 575 cm 
5ti skok ze 4kroků 17,15 cm 17,00 cm 
10ti skok z místa 29,60 cm 29,90 cm 
Přemístění 65 kg 62,5kg 

Závodní výkony ve třetím roce vrcholového tréninku 

60m H 7,64 H 7,72s / 7,70s 
100m 12,11 12,50s 
Dálka H 629 cm / 651 cm / 664 w. H 631cm / 642cm 
(Tab. 20) Nejlepší závodní výkony a testové ukazatele ve třetím roce vrcholového tréninku 

(Komrsková 2000 / 01, Bičíková 2003 / 04).  
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      Z tabulky č. 19 lze vysledovat, že rychlostní a silový potenciál u mě a Komrskové, byl 

téměř na stejné úrovni. V odrazových schopnostech jsem dosahovala lepších hodnot, což se 

ovšem neprojevilo na výsledném výkonu ve skoku do dálky. Zde shledávám příčinu ve 

špatném technickém provedení skoků. Po tříletém tréninku ve vrcholové etapě došlo u obou 

k podstatnému zlepšení rychlostních a odrazových schopností a lze říci, že testové ukazatele 

z tréninků v tabulce č. 20 jsou velice podobné. Co se týká obsahové stránky tréninku, i zde 

byl trénink velice podobný. Počet  dnů zatížení byl naprosto stejný. V počtu tréninkových 

jednotek na tom byla Komrsková o 50 tréninků lépe. Čas zatížení však převyšoval o 30 h 

v mých ukazatelích, což možná bylo způsobeno sportovním vytížením na FTVS. Dále lze 

porovnat množství km naběhaných v akceleracích a rychlosti. Počet km akceleračních úseků u 

Komrskové v roce 2000 / 01 byl 10,6 km, což je hodnota o polovinu vyšší než u mne. 

V maximální rychlosti se hodnota téměř shoduje. V RV I. dosahuje Komrsková rovněž o 

polovinu více naběhaných km. Zaznamenání RV II., TV a OV je u obou jiný, proto nelze 

hodnoty přesně porovnat, ale při součtu těchto tří ukazatelů dosahují mé součty mnohem větší 

hodnoty (až o 160 km více) než u Komrskové. V součtu km v odporovém běhu jsou mé 

hodnoty nepatrně vyšší. Dále lze porovnat horizontální a vertikální odrazy. U horizontálních 

odrazů se počet téměř shoduje (u obou okolo 5700), hodnota vertikálních odrazů je však u 

Komrskové až trojnásobně větší (5699). Při posilování s činkou je počet nazvedaných tun u 

Komrskové rovněž větší (o 20 t). Dobře lze porovnat počet skoků z krátkého a středního 

rozběhu a počet celých rozběhů s naznačeným odrazem . Můj součet v roce 2003 / 04 tvoří 

923 skoků a pouze 78 celých rozběhů, u Komrskové pro rok 2000 / 01 pouze 341 skoků, ale 

106 celých rozběhů.  
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VII. DISKUSE 

 
      Rozborem tříleté přípravy na skok do dálky ( 2001 / 02 – 2003 / 04) jsem zjistila 

dynamiku výkonnosti  v obecných i speciálních testech a jejich vliv na výsledné závodní 

výkony. Dále jsem  charakterizovala svůj osobnostní a sportovní vývoj během své sportovní 

kariéry. Další část mého rozboru se týkala zjištění velikosti tréninkového zatížení v obecných 

a speciálních tréninkových ukazatelích a v poslední části porovnávám své výsledky s prací 

Komrskové (2003). 

      S dálkařským sektorem z pohledu závodníka, jsem se poprvé setkala na ZŠ v Lomnici nad 

Popelkou jako účastnice školního poháru. Další mé kroky směřovaly na SG do Pardubic, kde 

jsem se začala na skok daleký více specializovat a kde jsem získala všeobecný atletický 

základ. V této etapě jsme se správně podle Fišera (2002) věnovali spíše všestrannému 

zaměření, což mělo příznivý vliv na utvoření kladného vztahu k atletice, protože tréninky 

byly zábavné. Bohužel v oblasti techniky skoku dalekého, díky ne zcela správné zpětné 

vazbě, došlo k utvoření některých těžko odstranitelných špatných návyků. Tyto technické 

chyby jsem si sebou odnesla v 19 letech do Prahy, kde jsem začala atletice věnovat vrcholově. 

      Při celkovém pohledu na první rok vrcholové přípravy lze usoudit, že to byl rok vydařený. 

Pozitivní vliv systematické přípravy a nového prostředí se projevil už po půl roce. Při pohledu 

na tabulky a grafy OTU a STU je patrné, že na nárůst výkonnosti v prvním roce měla hlavní 

vliv skladba tréninku. Mohu to tvrdit na základě porovnání OTU a STU s předchozím rokem 

(speciální etapa). Obecné tréninkové ukazatele se totiž téměř vůbec nelišily, ale podstatný 

rozdíl byl vidět ve speciálních tréninkových ukazatelích. Téměř dvojnásobně jsme zvýšili 

objem horizontálních odrazových cvičení a hlavně průpravných imitačních cvičení, které byly 

nutné pro nápravu staré techniky. Rychlostní tréninky byly mnohem kvalitnější a příznivě na 

mě působilo akcelerační cvičení po posilovně. V halové sezoně jsem si vytvořila nový OR na 

60 m (7,68), který je aktuální dodnes a vylepšení OR ve skoku dalekém v letní sezóně o 23 

cm (619) byl rovněž uspokojující výkon.  

      Další výkonnost ve skoku do dálky a v obecných i speciálních testech v průběhu 

sledovaného období rostla nebo alespoň zůstala na stejné úrovni. To se týká dalšího RTC 

2002 / 03, který byl ovlivněn většími zdravotními výpadky z tréninku. Přesto i v tomto roce 

jsem dosáhla výkonu 621 cm, stabilně skákala přes 6 m a dokázala se zlepšit v pěti 

sledovaných testech ( 20m NS, 50 m VS, 150 m VS, dálka z místa, 10ti skok). Oproti 

předešlému roku se zvýšil počet tréninkových jednotek a počet celkového času zatížení, což 
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ovlivňovaly i sporty ve škole. Negativní bylo snížení celkového času regenerace, která byla 

v tomto roce výrazně nejslabší. To mohlo mít souvislost s častou únavou, onemocněním a 

zraněním. Ve STU došlo k navýšení objemu tempové a obecné vytrvalosti. Rychlostní 

ukazatele dosahovaly podobných hodnot, ale rychlost jsme již v takové míře nespojovaly 

s posilovnou. V technice byl snížen počet průpravných cvičení na třetinu a počet celých skoků 

zůstal na stejné hodnotě. Odrazová cvičení rovněž značně klesla. Tento rok bych hodnotila 

jako nejméně vydařený a myslím si, že tento systém mi vyhovoval ze všech nejméně. 

Obsahová stránka tréninku byla trochu jiná než předchozí rok (více jsme běhali a na techniku 

a odrazy už nezbylo tolik času), navíc jsem měla zdravotní problémy. Cíle které jsme si kladli 

před sezónou jsem nesplnila.  

      Nejlépe hodnotím sezónu 2003 / 04, kdy jsem dosáhla své nejlepší výkonnosti. To 

potvrzuje graf dynamiky výkonnosti, kde mám nejlepší hodnoty během tří sledovaných let. 

V tomto roce se podařila načasovat forma. V hale jsem ji bohužel nezúročila na MČR, ale  

výkon 631 cm z přeborů Prahy byl dobrý. V letní sezóně se průměr výkonů stabilizoval na 

619 cm. Dosáhla jsem osobního maxima 642 cm. Při vrcholu sezóny na MČR v Plzni mi 

forma gradovala, ale nedokázala jsem optimálně trefit prkno, a tak jsem skočila jen 627 cm. 

Dobrá fyzická připravenost byla vidět i na testech v tréninku, kde z celkového počtu 11 

pravidelně sledovaných testovacích prostředků jsem si v tomto roce vytvořila 10 osobních 

rekordů. Po obsahové stránce tréninku došlo od předchozího roku opět ke změně, hlavně ve 

STU, což lze vyčíst z grafů. Ještě více jsme rozvíjeli OV a TV, ale jenom po určité období. 

Ve speciálním období jsme pak hned ze začátku začali s rychlostí, ale byly to krátké kvalitní 

tréninky. Předpokládám, že hlavní vliv na zlepšení mé výkonnosti v tomto roce bylo větší 

zaměření na skoky z krátkého a středního rozběhu. Zde jsem se naučila vbíhat do odrazu a 

byla otázka času, kdy se naučená technika objeví v závodě. Dalším kladným předpokladem 

pro dobré výkony v tomto roce byl příznivý zdravotní stav. 

      Na základě této práce mohu usoudit, že největší vliv na zlepšení mé maximální 

výkonnosti měla odrazová a technická cvičení. Zejména v prvním RTC 2001 / 02 pomohly 

imitační  prvky a horizontální odrazy. Ve třetím RTC 2003 / 04 pak účinně zafungovalo 

zvýšení objemu celých skoků ze středního a krátkého rozběhu.  

      Ve své práci porovnávám svou výkonnost s dosaženými výsledky Lucie Komrskové. Její 

práci jsem si vybrala záměrně, jelikož jsem chtěla porovnat její výkonnostní růst po třech 

letech u stejného trenéra, ovšem v jiném časovém období. Dospěla jsem k závěru, že ve 

specializované etapě tréninku byly některé mé testové ukazatele lepší (10ti skok, 50m VS, 
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dálka z místa), silové ukazatele (benč) byly na stejné úrovni. V závodních výkonech však byla 

situace trochu jiná, Komrsková měla skočeno 613 cm a já 596 cm. Na 60ti a 100 metrové trati 

jsem byla nepatrně lepší. Lze však říci, že jsme specializovanou přípravu opouštěly na stejné 

výkonnostní úrovni. Ve třetím roce vrcholové přípravy dosahovala Komrsková téměř 

shodných testových hodnot jako já, odchylky se lišily minimálně. Po třech letech však 

dokázala skočit 651 cm a 664 cm s neregulérní podporou větru. Já po stejné době tréninku 

skočila 642 cm. Asi nejpodstatnější rozdíl v obsahu tréninku byl v počtu horizontálních 

odrazů, kde Komrsková dosahovala až trojnásobné hodnoty v počtu horizontálních odrazů, já 

zase převyšovala ve skocích z krátkého a středního rozběhu. Další rozdíl byl v akceleračních 

úsecích, zde Komrsková dosahovala opět větších hodnot. Za zmínku stojí i údaj o OV a TV, 

kde jsem během roku měla o 160 km naběháno více. Tato poslední hodnota mi jen potvrzuje 

domněnku, že pro skok daleký opravdu není podstatné množství naběhaných km v OV a TV, 

ale mnohem důležitější je množství správných technických prvků a odrazových cvičení. 

      Když bych však nyní měla odpovědět na otázku, která složka tréninku mně přijde pro 

skokanku do dálky nejdůležitější, jednoznačně bych odpověděla zdravotní stav a psychická 

stránka závodníka. Bez dobrého zdraví nelze předvádět vrcholné výkony a někdy ani 

průměrné výkony. Myslím si, že trénink není jenom o naběhaných, naskákaných či 

naposilovaných sumách, což hodně trenérů považuje za jedinou cestu k podání maximálního 

výkonu. Obzvláště v atletickém tréninku, kde potřebujeme koncentrovat své síly na jeden 

výkon, trvající třeba jen několik vteřin, je potřeba soustředit pozornost trenéra i na psychickou 

stránku závodníka. Na tuto oblast se často zapomíná a příčiny nezdaru se potom hledají na 

nesprávných místech. Dobrý trenér by však měl svého závodníka znát a dokázat z něj v pravý 

čas dostat maximum síly, energie a vynaložené práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

VIII.  ZÁVĚR 

 
 

      V této práci jsem analyzovala podrobněji tři roky vrcholové etapy atletického tréninku. 

Sledovala jsem, zda se dynamika zatížení odrazí ve výsledném výkonu skoku dalekého. 

Zjistila jsem, že každým rokem se zvyšoval objem zatížení v obecných ukazatelích. Speciální 

ukazatele dosahovaly každý rok dost rozdílné hodnoty (mimo síly), což bylo způsobeno 

obměňováním tréninkových prostředků v každém roce a z části i zdravotním omezením 

v tréninku.  

      Potvrdilo se, že vzrůstal- li výkon v testových ukazatelích speciální odrazové síly a 

technických cvičení, zvýšil se i výkon ve skoku dalekém. Testové ukazatele rychlostních 

schopností se každým rokem zlepšovaly, ale již se to neodrazilo na závodních výkonech ve 

sprintérských disciplínách. Paradoxně jsem dosáhla OR na 60 m v prvním roce přípravy 

(2001 / 02), kdy byly mé rychlostní ukazatele v testech prokazatelně nejhorší. Ověřili jsme si, 

že je sice třeba mít úroveň  rychlostních předpokladů na vysoké úrovni, ale při rozběhu se 

používá tzv. kontrolovaná rychlost, ze které se lze efektivně odrazit. A tak, i když má 

náběhová rychlost v posledních 6ti metrech dosahovala slušných hodnot (9 – 9,20), 

nedokázala jsem toho využít a nezvládala jsem vběhnutí do odrazu. Tuto chybu považuji za 

svůj největší handicap, který mi brání ve zlepšení výkonu a do budoucna se musíme zaměřit 

na jeho odstranění. 

      Za dvě nejdůležitější věci, které se prolínají a  mají vliv na výsledný výkon v závodě, 

považuji zdraví a psychickou vyrovnanost. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že pokud 

jsem neměla zdravotní problémy, bylo téměř jedno jakým způsobem jsem se na závod 

připravila. Nejdůležitější bylo, že soustředěnost v závodě směřovala pouze k podání 

maximálního výkonu a ostatní v tu chvíli nebylo podstatné. Pokud jsem však před závodem 

věnovala myšlenky a obavy tomu, zda např. kotník opět bude bolet, či ne, nikdy se mi 

nepodařilo podat dobrý výkon, ačkoliv jsem mohla být fyzicky skvěle připravená. Dle mého 

názoru by závodník neměl startovat se zdravotními problémy, jelikož pak nepodá 

odpovídající výkon a považuje to za svůj neúspěch a selhání. Tím trpí psychická stránka 

závodníka, a ačkoli může být sportovec fyzicky výborně připravený, po opakovaném nezdaru 

snadno ztratí sebedůvěru. Do takovéto situace jsem se dostala během svého působení ve 

vrcholovém sportu několikrát a je velice těžké získat znovu zdravé sebevědomí. Bohužel tyto 

situace jsme čas od času nuceni podstoupit. Důvodem může být nutnost účasti na důležitých 
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závodech, plnění nominačních kritérií nebo uspěchaný návrat do závodní činnosti po zranění. 

Zde chci připomenout důležitost trenéra, který by měl v takovýchto situacích rozhodnout za 

závodníka.  

      Rezervy své výkonnosti bych viděla v technickém provedení, hlavně sladění rozběhu 

s odrazem. V posledním sledovaném roce 2003 / 04 se nám částečně podařilo odbourat špatné 

technické návyky, a to díky velikému množství naskákaných skoků z krátkého a středního 

rozběhu. Během tří let jsme však do skokanského tréninku velice málo zařazovali rozběhy. 

Součet rozběhů za tři roky mi dává dohromady sumu, kterou Gemov (1984) považuje za roční 

normu vrcholové dálkařky. Toto zjištění by také mohlo objasnit, proč se mi nedařilo 

skloubení rozběhu a odrazu, ačkoliv testové odrazové i technické ukazatele byly na dobré 

úrovni. V příští sezóně bych se chtěla této oblasti tréninku více věnovat a doufám, že to 

pomůže ke zlepšení výkonu. 

      Tento rozbor tříletého cyklu mi ukázal některé podstatné věci v tréninku, které budu moci 

uplatnit ve své další sportovní kariéře a možná i někdy jako budoucí trenérka. S odevzdáním 

této práce a ukončením studia na FTVS mi začne jiná část života, do které však stále bude 

patřit atletika minimálně po dobu dalšího roku. Tato práce mi nejen podala statistické údaje a 

hodnocení zdařených či nezdařených sezón. Zároveň mi pomohla udělat rozhodnutí, jakým je 

zásadní změna v tréninku, která bude spočívat v odlišném systému přípravy. Na tuto změnu se 

těším a sama jsem zvědavá, jak ovlivní můj další sportovní vývoj. 
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