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ABSTRAKT 

 

Souvislosti: Skok o tyči lze řadit z hlediska úrazovosti mezi nejčastěji zmiňované 

atletické disciplíny. V nedávné minulosti byla udělána preventivní opatření, která vedla 

ke snížení počtu úrazů u skokanů o tyči a další jsou v současnosti diskutována. 

 

Cíle: Objasnit nejčastější úrazy a příčiny úrazů u atletů tyčkařů, popsat preventivní 

opatření, která již byla uskutečněna a upozornit na další možná. 

 

Metody: Práce je realizována jako přehledová studie kombinovaná s vlastními poznatky 

z praxe. K získání relevantních informací byly použity čtyři elektronické databáze 

EBSCO, ScienceDirect, WoS, PubMed. 

 

Závěr: Přestože v průběhu několika posledních let bylo uskutečněno několik 

podstatných změn vedoucích k větší bezpečnosti, je třeba nadále diskutovat další 

opatření jako je povinnost nosit helmu či vkládat speciální výstelku do skříňky, aby byla 

rizika úrazu ve skoku o tyči ještě více omezena. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: skok o tyči, atletika, úrazy, příčiny, prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Backgrounds: Pole vault could be counted among the most frequently mentioned 

athletic disciplines in terms of injuries. In the recent past there have been done a number 

of changes of rules which have led to a reduction in the number of accidents. 

 

Objectives: The main objective of this study was to identify the most common causes of 

accidents and injuries in pole vault, to describe preventive measures that have already 

been carried out and to draw attention to the others which could be possible. 

 

Methods: This work provides a systematic review combined with practical experience. 

Four electronic databases - EBSCO, ScienceDirect, WoS, PubMed were used to obtain 

the relevant information. 

 

Conclusion: Although there have been made several significant changes of rules leading 

to better safety, it is still necessary to continue the discussion about further measures 

such as the obligation to wear a helmet or to insert a box padding which could limit the 

risk of injury in the pole vault even more. 

 

KEY WORDS: pole vault, athletics, injuries, causes, prevention 
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1 ÚVOD 

 

Skok o tyči je atletická disciplína, kterou řadíme mezi tzv. vertikální skoky. Tato 

disciplína se vyznačuje mimořádně složitou technikou provedení skoku (Vindušková 

2003). Skok o tyči je právě i díky své náročnosti jednou z nejriskantnějších atletických 

disciplín. Podle National Center for Catastrophic Sports Injury Research (NCCSIR) je 

skok o tyči nejčastější příčinou úrazů nejen v atletických disciplínách, ale patří mezi 

nejhůře hodnocené sportovní disciplíny z hlediska úrazovosti vůbec (Mueller a Cantu 

2010). Například riziko úrazu u tyčkařů bylo 7,9 úrazů na 1,000 expozic u tyčkařů ve 

vysokoškolském sportu (Rebella 2015) a 7,1 úrazů na 1,000 expozic u středoškoláků 

(Rebella a kol. 2008). Skok o tyči byl rovněž jedním z nejrizikovějších sportů z hlediska 

smrtelných úrazů. Jen v letech 1982 až 1997 byl skok o tyči spojen s 13 (81%) z 

přímých úmrtí ve středoškolském a vysokoškolském sportu (Cantu a Mueller 1999) a v 

roce 2010 zemřeli jen ve Spojených státech Amerických na následky smrtelných 

zranění při výkonu ve skoku o tyči dva vysokoškolští tyčkaři (Mueller a Cantu 2010). 

Právě ve Spojených státech Amerických skok o tyči spolu s ledním hokejem a 

gymnastikou mají nejvyšší výskyt přímých katastrofických úrazů na 100 000 účastníků 

a mají nejvyšší výskyt vážných zranění při sportu, ve kterém se účastní muži (Boden 

2005). 

 

Skok o tyči patří mezi sporty s velkým rizikem na poranění hlavy (Cantu 1998). Mezi 

nejhorší zranění způsobené při skoku o tyči můžeme jmenovat například krvácení do 

mozku, zlomeniny lebeční kosti, poranění hlavy, těžký otřes mozku. Kromě úrazů hlavy 

lze jmenovat časté fraktury páteře nebo pánve, pneumotorax či jiná plicní nebo 

nitrobřišní poranění, vykloubení ramenních kloubů při přechodu na tyč, poškození 

páteře především v bederní části, natržení svalů a četná mikrotraumata (Boden a kol. 

2001; Gainor et al. 1983). Meta-analýza zabývající se rizikem podvrtnutí kotníku 

zařadila skok o tyči do skupiny sportů s největším rizikem (Doherty a kol. 2014). 

Kromě úrazů spojených s pádem, lze jmenovat ještě celou škálu zranění vyplývajících z 

přetrénování a ze systémového selhání, protože námaha při trénincích především v 

předzávodních obdobích je značná (Rebella, Edwards, Greene, Husen a Brousseau 

2008). 
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Dynamický vývoj této atletické disciplíny sebou kromě zvýšených požadavků na 

fyzickou kondici přináší právě i zvýšené riziko úrazu. Právě z tohoto důvodu byla 

v nedávné minulosti navržena a realizována celá řada změn a bezpečnostních opatření. 

Četná zranění včetně několika úmrtí zaznamenaných do roku 2002, vedlo Americkou 

národní vysokoškolskou atletickou asociaci (NCAA), Národní federaci státních 

středních škol (NFHS) a USA Track and Field (USATF) k iniciaci změn pravidel ve 

Spojených státech na vysokoškolské a středoškolské úrovni s cílem zvýšení bezpečnosti 

v této atletické disciplíně (Boden a kol. 2012; Klossner a kol. 2009). 

 

Přestože byla v minulosti udělána celá řada pozitivních změn, z nichž mnohé se 

uplatnily v celosvětovém měřítku, je třeba hledat a nacházet další možnosti, jak snížit 

riziko úrazu v této divácky atraktivní atletické disciplíně na úplné minimum. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 

Na základě studia dostupné odborné literatury  

1. Analyzovat nejčastější příčiny úrazů a nejčastější úrazy u atletů tyčkařů 

2. Shrnout riziko úrazů u atletů tyčkařů na velkých mezinárodních závodech v posledních 

letech 

3. Popsat preventivní opatření vedoucí k redukci úrazů v disciplíně skok o tyči 

4. Upozornit na preventivní opatření, která jsou v současné době diskutována a 

doporučována 

 

Úkoly vedoucí k naplnění cílů: 

 

 Studium dostupné literatury zabývající se danou tematikou 

 Vytvoření vhodného algoritmu k vyhledávání potřebných publikací 

 Identifikace vhodných publikací pomocí vícestupňového výběru 

 Analýza odborné literatury 

 Shrnutí výsledků 

 Sestavení závěrů 

 

 

VĚDECKÉ OTÁZKY 

 

1. Jaký je nejčastější druh úrazů u skokanů o tyči? 

2. Co je nejčastější příčinou úrazu při skoku o tyči? 

3. Jaké riziko úrazů mají skokani o tyči v porovnání s ostatními sporty na velkých 

mezinárodních akcích  

4. Která bezpečnostní opatření provedená v minulosti byla nejúčinnější z hlediska 

prevence úrazů u skoku o tyči? 

5. Jsou navržena nějaká další bezpečnostní opatření, která v minulosti nebyla realizována a 

jaká? 
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3 METODY 

 

Práce má charakter přehledové studie kombinované s poznatky z vlastní praxe. 

K získání literárních zdrojů s relevantními informacemi byly použity databáze EBSCO, 

ScienceDirect, WoS, PubMed. V Tabulce 1 je znázorněna strategie použitá při 

vyhledávání v těchto databázích. Kromě těchto databází byl pro získání plných verzí 

článků využit linkovací server Univerzity Karlovy - OpenURL linkserver SFX (Ex 

Libris) a speciální server propojující vědeckou komunitu Researchgate.net. Pro splnění 

prvních dvou cílů byly vyhledávány především prospektivní nebo retrospektivní studie, 

jejichž hlavním cílem bylo sledovat úrazovost u atletů tyčkařů a kazuistické studie 

z jednotlivých světových či evropských šampionátů uskutečněných v posledních letech. 

Pro splnění dalších cílů byly vyhledávány přehledové studie, odborná sdělení a články 

analyzující názory odborníků na změnu bezpečnostních pravidel v atletické disciplíně 

skok o tyči. Získané články byly systematicky tříděny v prvním části podle názvu, byly 

vyřazeny duplicitní články, dále články starší než 40 let, které již nebyly pro naplnění 

cílů práce aktuální. Vyřazeny byly rovněž články psané jinou řečí než anglicky. Po té 

následovalo vyřazení nerelevantních článků na základě důkladného prostudování 

abstraktů. Ke zbylým potenciálně vhodným článkům byly vyhledány plné texty, které 

byly následně analyzovány. V další části byly do výběru zahrnuty relevantní články, 

které byly zmíněny v citacích původně vyhledaných článků.  

 

Tabulka 1 Strategie pro vyhledávání článků ve čtyřech elektronických databázích 

Databáze Klíčová slova 

PubMed Search (injury[Title]) OR injuries[Title]) AND (pole-vault[Title/Abstract] OR 

pole vault[Title/Abstract] OR pole vaulting[Title/Abstract]) OR pole 

vaulter[Title/Abstract]) 

Web of Knowledge TITLE: (injury) OR TITLE: (injuries) AND TOPIC: (pole vault) OR TOPIC: 

(pole-vault) OR TOPIC: (pole vaulting) OR TOPIC: (pole vaulter) 

EBSCO (TI injury OR TI injuries) AND (TX pole-vault OR TX pole vault OR TX pole 

vaulting OR TX pole vaulter) 

Sciencedirect TITLE((injury) OR (injuries) ) and TITLE-ABSTR-KEY((pole vault) OR (pole-

vault) OR (pole vaulting) OR (pole vaulter)) 
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4 VÝSLEDKY 

 

Z celkového množství 166 článků identifikovaných pomocí čtyř databází bylo do studie 

zahrnuto -- článků, 2 články byly přidány v druhém kole výběru. Celkem bylo 

analyzováno 14 článků a odborných sdělení. Na Obrázku 1 je uveden dvoustupňový 

výběr článků pro tuto přehledovou studii. 

 

 

 

Obrázek 1 Dvoustupňový výběr článků pro přehledovou studii. 
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4.1 Nejčastější úrazy při skoku o tyči 

 

Z hlediska závažnosti lze rozdělit úrazy na méně a více závažné. Mezi méně závažné 

úrazy způsobené při dopadu mimo doskočiště hrozí tyčkaři především natažení svalů u 

krční páteře, zablokování krčních obratlů i obratlů v dalších částech páteře, naražená 

kostrč či bederní páteř, posunutí či vyrotování pánve, skřípnutí nervů, vykloubení 

loketního či ramenního kloubu. K těm více závažným úrazům lze započítat zlomená 

žebra, fraktury různých kostí včetně roztříštěných fraktur, fraktury páteře v jakékoli 

části a následné celkové nebo částečné ochrnutí. Kromě výše zmíněných zranění hrozí 

například při špatné manipulaci s tyčí či v případě jejího poškození rovněž 

pohmožděniny, zlomení či roztříštění článků prstů, záprstních a zápěstních kůstek i 

kůstek v zápěstí, ale také, i když spíše výjimečně žilné či tepenné krvácení. Mimo úrazy 

horní části těla může dojít k úrazům dolních končetin jako například k podvrtnutí 

kotníku, natažení nebo natržení Achillovy šlachy, či jakákoliv poranění kolene či kyčlí. 

Pravděpodobně největší riziko závažného úrazu hrozí při pádu na hlavu mimo 

doskočiště. Při kterém může dojít k silnému otřesu mozku, frakturám lebečních kostí, 

poranění částí mozku, krvácení do mozku. Rovněž dopad do doskočiště nemusí být 

vždy bezpečný. Přestože doskočiště jsou relativně měkká, vyztužené molitany, a tudíž 

by nemělo dojít k žádným frakturám či přímému poranění hlavy včetně mozku a jeho 

následnému krvácení, při dopadu přímo na hlavu hrozí i zde riziko. Navzdory 

relativnímu bezpečí zde může dojít při přímém pádu na hlavu k poranění krční páteře a 

tím i celkovému ochrnutí, při zlomeném vazu i k úmrtí. 

 

Podíváme-li se na výsledky studií. Nejčastěji postižená místa u lehčích úrazů jsou u 

tyčkařů závodníků na vysokoškolské úrovni podle Rebelliové (2015) dolní končetiny 

(60%) a na dalších místech horní končetiny (21%) a záda (18%). Nicméně k úrazu 

hlavy a krční páteře nedošlo v průběhu její studie ani jednou. U středoškoláků byly 

dolní končetiny rovněž nejčastěji postiženým místem (71,5%) (Rebella, Edwards, 

Greene, Husen a Brousseau 2008). U pádu do skříňky pro tyč se nejčastěji jednalo také 

o lehčí zranění dolních končetin a to kotníku (24,62%), pat (19,23%), na dalším místě 

potom dolní části zad (12,31%) a kolen (8,46%) (Boden, Boden, Peter, Mueller a 

Johnson 2012). V případě katastrofických úrazů, na které se zaměřili ve své devět let 

trvající studii Boden, Boden, Peter, Mueller a Johnson (2012) byla nejčastějším místem 
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úrazu hlava, z 19 těžkých úrazů to byla postiženým místem hlava 11x (58%), 4x (21%) 

se jednalo o zlomeninu páteře, 2x (11%) frakturu pánve, 1x (5%) poranění mozkového 

kmene a nakonec 1x (5%) pneumotorax se zlomeninou žeber. V Tabulce 2 jsou 

uvedeny detailní informace o 19 katastrofických úrazech, které popisují v dodatku své 

studie Boden a kol. (2014). 

 

Kromě přímých zranění v důsledku pádů se však mohou u skokanů vyskytnout další 

zdravotní problémy, které jsou typické a postihnou téměř každého skokana, mezi ty 

nejčastější patří například bolesti zad v oblasti bederní části páteře v důsledku velkého 

přetěžování této partie, která je při skoku o tyči spolu s rameny nejvíce namáhaná. 

Velkým problémem je to především v době, kdy dochází v růstovém spurtu jedince 

v období puberty a bezprostředně poté. Převážně z důvodu špatně zvládnuté techniky a 

nesprávně vedených pohybů, skokani zhoršují některá ze začátku drobná zranění 

každým skokem. Tyto zdánlivé maličkosti mohou končit například posunutou či 

vyrotovanou pánví, vyhřezlou ploténkou, poškozením obratlů a i s následným 

ochrnutím. Mezi další ohroženou partii lidského těla patří ramena, která jsou nezbytná 

pro každý skok. Může zde po delší době docházet k ochabnutí či deformaci svalů 

pletence ramenního, k častému vyhození ramen, která vedou přes naprasknutí až 

k utržení ramenního kloubu, které vzniká při jednostranném zatěžování a následném 

přetěžování. 

 

 

4.2 Nejčastější příčiny úrazů ve skoku o tyči 

 

Mezi nejčastější příčinu úrazů patří pád do skříňky, tedy do prostoru sloužícímu k fixaci 

tyče při odrazu (Boden a kol. 2001). Z 2804 skokanů, kteří přistáli ve skříňce alespoň 

jednou, bylo u 3,03% (n = 101) bylo nutné lékařské ošetření. Kromě pádů do skříňky 

jsou dalšími častými příčinami úrazů také pád mimo doskočiště a pád na stojany či 

laťku (Boden a kol. 2001). Nejčastější příčiny úrazů u skokanů o tyči na amerických 

středních a vysokých školách jsou uvedeny v Tabulce 3. 
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Tabulka 2 Detailní informace o 19 katastrofických úrazech podle Boden, Boden, Peter, 

Mueller a Johnson (2014) 

Pohlaví Věk Úroveň Osobní 

rekord 

Mechanismus Diagnóza Uzdravení 

muž 

 

žena 

muž 

muž 

muž 

muž 

muž 

 

 

muž 

 

muž 

žena 

muž 

 

muž 

 

žena 

muž 

muž 

 

muž 

muž 

 

muž 

muž 

20 

 

20 

15 

21 

16 

16 

20 

 

 

23 

 

18 

18 

19 

 

19 

 

18 

20 

20 

 

26 

20 

 

14 

17 

VŠ 

 

VŠ 

SŠ 

VŠ 

SŠ 

SŠ 

VŠ 

 

 

VŠ 

 

SŠ 

VŠ 

VŠ 

 

VŠ 

 

SŠ 

VŠ 

VŠ 

 

prof. 

VŠ 

 

ZŠ 

SŠ 

5,30 

 

4,40 

3,10 

4,10 

3,35 

3,20 

4,60 

 

 

5,00 

 

3,05 

3,45 

3,20 

 

4,70 

 

3,05 

5,05 

4,15 

 

5,90 

3,35 

 

2,75 

4,70 

pád do schránky 

 

pád do schránky 

pád do schránky 

pád do schránky 

pád do schránky 

pád do schránky 

zlomená tyč, 

dopad mimo 

doskočiště 

dopad mimo 

doskočiště 

pád do schránky 

pád do schránky 

dopad mimo 

doskočiště 

dopad mimo 

doskočiště 

pád do schránky 

pád do schránky 

pád do schránky 

 

pád do schránky 

dopad mimo 

doskočiště 

pád do schránky 

pád do schránky 

fraktura klíční kosti, pánve, 

žeber, pneumotorax, 

natržená slezina 

fraktura obratle, kostrč 

závažné poranění hlavy  

fraktura krční páteře 

závažné poranění hlavy 

poranění hlavy a poranění 

páteře 

 

zlomenina lebeční kosti, 

krvácení do mozku 

závažné poranění hlavy 

poškození mozku 

fraktura L1 

závažné poranění hlavy 

poškození mozku 

 

poškození mozku 

fraktura páteře 

zlomeniny žeber, vymknuté 

rameno 

poranění pánve 

poškození mozku 

 

závažné poranění hlavy 

fraktura lebeční kosti, 

krvácení do mozku 

zcela 

 

zcela 

částečně 

paralizován 

zcela 

částečně 

zcela 

 

 

zcela 

 

zemřel 

zcela 

částečně 

 

částečně 

 

částečně 

zcela 

zcela 

 

zcela 

zemřel 

 

částečně 

částečně 
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Tabulka 3 Nejčastější příčina úrazu u skokanů o tyči na amerických středních a 

vysokých školách 

 Nejčastější příčina úrazu 

Boden 2001 

Boden 2012 

Rebella 2008 

Rebella 2015 

pád mimo doskočiště 

pád do boxu 

nesprávné přistání 

plant/takeoff 

 

 

Skok o tyči je zpravidla provozován na dvou místech - v kryté hale a na otevřeném 

stadionu. V kryté hale se závodí pouze v zimním období a trénuje se zde v období 

předzávodním zimním- tzn. listopad- prosinec a v období závodním zimním tj. leden- 

únor. V hale není výkon skokanů ovlivněn vlivem počasí, nehrozí zde proto rizika 

spojená bezprostředně s vlivem počasí. Na otevřeném stadionu se trénuje a závodí na 

jaře v přípravném období letním tj. duben- květen a v závodním období letním tj. 

červen- září. Zde již na tuto disciplínu má počasí značný vliv. Právě špatné počasí patří 

mezi časté příčiny úrazů. Pro skokany o tyči, kteří skáčou na otevřeném stadionu, je 

největším problémem vítr a déšť, dále vysoká anebo nízká venkovní teplota. Při vrzích, 

hodech a vertikálních skocích v atletice, což je skok vysoký a právě skok o tyči, 

nezasahují povětrnostní podmínky do regulérnosti výkonu, který by neplatil z důvodu 

silného větru do zad, jako při bězích hladkých i překážkových do 100m a horizontálních 

skocích, což je dálka a trojskok, kde povětrnostní podmínky do výkonu zasahují. 

Závody ve skoku o tyči proto zpravidla probíhají za téměř jakéhokoliv počasí bez 

omezení. Proto je ve skoku o tyči jednou z možných příčin úrazů právě vítr- silný 

protivítr nebo silný boční vítr či silné nárazové větry z jakékoli strany. Vítr do zad- 

pokud není příliš silný, není příliš nebezpečný, tyčkaři prodlouží rozběh o 1-2 stopy, 

aby nepodskočili místo odrazu a tím omezí riziko pádu. Většině skokanů lehký vítr do 

zad vyhovuje, protože závodníci jsou s větrem do zad rychlejší, více ohnou tyč, která je 

pak lépe vymrští. Vítr do zad skokanům umožní i vzít si delší a tvrdší tyč, se kterou 

mohou skákat výš. Při protivětru se skokanovi běží hůř, musí už v počátečním rozběhu 

bojovat s tyčí a s větrem a zapojit tak více sil, zde hrozí již reálné nebezpečí pádu. 

Nejčastější příčiny úrazů při protivětru jsou „zasunutí tyče mimo skříňku“. Dále potom 

odraz v nedostatečném místě „naskočený odraz daleko za úchopem na tyči“, důsledkem 
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může být špatný přechod na tyč, nebo nedostatečné ohnutí tyče a pád do prostoru 

skříňky. Zde platí základní pravidlo pro tyčaře, že se nesmí nikdy pustit tyče, dokud jej 

tyč z jakékoli špatné polohy nevynese nad doskočiště. Nicméně velmi často se stává, že 

tyčkaři v jakékoli nestabilní poloze na tyči zpanikaří a pustí se tyče a spadnou přímo do 

skříňky. Dalším problémem je boční vítr, který při rozběhu tzv. „hází s tyčí ze strany na 

stranu“, potom je velmi pravděpodobné, že tyčkař nezasune tyč optimálně do skříňky. 

Nicméně i pokud se skokanovi podaří zasunout tyč optimálně do skříňky, hrozí mu další 

úraz z důsledku bočního větru a to pád na stojan, nebo pád mimo doskočiště na stranu, 

na kterou směřuje vítr. V silných nárazových větrech a při dešti je však na uvážení 

pořadatelů závodu, rozhodčích a hlavně závodníků, jestli budou závodit a tím se vystaví 

riziku úrazu, protože při silném nárazovém větru se spíše věnuje pozornost na bezpečné 

skoky, nemělo by zde jít o mimořádně velké výkony či pokusy o jakékoli limity. Pokud 

jsou podmínky pro skok o tyči nevhodné, může to působit na mnohé skokany rovněž 

jako významný psychologický stresor. Například silný boční vítr ovlivňuje pohyb tyče 

při rozběhu a to ztěžuje podmínky pro zasunutí tyče do skříňky, mnozí tyčkaři skok 

nedodělají optimálně právě díky strachu, který skok za těchto podmínek provází.  

 

Další velice důležitý vliv počasí je kromě větru déšť. Ve většině případů, kdy je déšť 

silný až prudký provázený bouřkou či krupobitím, dle pravidel musí být soutěž 

přerušena nebo ukončena. Do toho však nespadá déšť mírný a slabý, či lehké přeháňky, 

při nich závody přerušené nejsou. To však přináší další rizika pro skokany o tyči. 

Nejčastější úrazy při dešti jsou spojené s úchopem tyče, kdy v místě odrazu při ohýbání 

tyče dojde k puštění tyče díky skluzu, který je důsledkem mokré tyče. Při sklouznutí 

úchopu na tyči nebo úplným puštění tyče v ohybu hrozí skokanovi pád na záda ještě 

v prostoru před zasouvací skříňkou či přímo pád do ní. Další problém, který se může 

vyskytnout při dešti, je puštění se tyče ve chvíli, kdy je skokan ve svisu na tyči, ale ještě 

nezahájí další fázi skoku, ve které se dostává ze svisu do svisu střemhlav. Jestliže se 

skokan pustí tyče v této chvíli a nedostane se do další fáze, dopadne sice pravděpodobně 

bezpečně na nohy do doskočiště, ale tyč dostane kmitavý pohyb a kmitá konci ve 

vzduchu po celou dobu, dokud nedopadne na zem či do doskočiště a při tomto 

kmitavém pohybu může zasáhnout přímo některou část těla skokana, úrazy takto 

způsobené jsou zpravidla malé či velké pohmožděniny, může však dojít i k závažnějším 

úrazům. Dalším problémem mohou být výrazná zima či naopak velké teplo. Ve velké 
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zimě jsou příčiny úrazů díky vlivu počasí ve skoku o tyči podobné jako v jiných 

atletických disciplínách. Nejčastěji dochází k natržení či jinému mechanickému 

poškození úponů svalů, které sportovci nejsou schopni udržovat v ideální teplotě a tak 

díky zimě a nedostatečnému prokrvení ztrácejí tkáně částečně své elastické vlastnosti. 

Horké počasí a sluneční záření májí potom špatný vliv především na kvalitu tyčí. Pro 

maximální bezpečí je třeba udržovat kvalitu tyčí co nejlépe. Tyče by neměly zůstávat 

delší dobu v horku a neměly by být vystavovány přímému slunečnímu záření. Jsou-li 

tyče vystaveny těmto podmínkám, ztrácejí svou pružnost a začínají tzv. „měknout.“ 

V takové chvíli se může stát, že skokan, zvyklý skákat na tzv. „tvrdé tyči“, nebo alespoň 

zakládat první skok v závodě nebo v rozcvičení na tyči s danou tvrdostí, může 

v důsledku vystavení tyče po delší dobu horku a přímému slunečnímu záření v průběhu 

skoku při ohybu tyč zlomit. Kromě rizika pádu, může zlomená tyč sportovci způsobit 

bodná či sečná zranění. Kromě různých fraktur a pohmožděnin, které mohou být 

důsledkem pádu, potom hrozí skokanovi rovněž taková zranění, jako je tepenné či žilní 

krvácení, probodnutí orgánů či natržení i utržení svalů. 

 

Skok o tyči je disciplína velice náročná nejen po fyzické i technické stránce, z hlediska 

příčiny úrazů nelze ale opomíjet ani faktory psychické. Velký problém, který je 

spojován s psychikou, bývá u skokana přechod z měkčích na tvrdší a z kratších na delší 

tyče. Na začátku své skokanské kariéry zpravidla každý skokan začíná skákat na 

krátkých a měkkých tyčích, které se řídí dle váhy a výšky skokana. Postupem času, tak 

jak se skokan rozvíjí po stránce technické, rychlostní a silové, přestupuje na tvrdší a 

delší tyče, které skokanovi umožní skákat výše. Přechod na vyšší či tvrdší tyč a 

výhledem vyšších skoků může být pro skokany výrazně stresující. V důsledku 

psychického stresu potom často skokani nezvládnou relativně dobře natrénovaný pohyb, 

čímž jim hrozí vyšší riziko pádu. Tyče skokani mění i v průběhu závodu či tréninku. Při 

tréninku, ale především v závodě, skokani často mění tyč z měkké za tvrdou. Změnou 

tyče může skokan docílit vyšší výšky a při závodě se skoky díky této změně pohybují na 

samé hranici maximálních výkonů skokana. Celá řada skokanů skáče na měkčích 

tyčích, ze strachu přejít na tvrdší tyče. Pokud však přesto z měkčích na tvrdší tyč 

přejdou a nejsou na tento přechod dostatečně psychicky připravení, strach v nich často 

nadále zůstává. Tento strach potom může být příčinou nesprávně zvládnuté techniky. 

Jako příčina úrazu může být například špatný nebo křivý „zásun tyče do skříňky“, 
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„podběhnutý“ nebo „naskočený“ odraz, při kterých může skokan při svisu na tyči 

rotovat nesprávným směrem a může dojít až k vymrštění skokana mimo doskočiště.  

 

Mezi příčinami úrazů mají své nezastupitelné místo i únava a přetrénování. Skok o tyči 

patří k nejnáročnějším disciplínám v atletice a patří mezi nejnáročnějším disciplíny 

z hlediska technické stránky i mezi ostatními sporty. Je zde kladen důraz na rozvoj 

všech pohybových schopností, ale rovněž i gymnastických a speciálních skokanských 

dovedností. Skokani se musí podrobit náročným všestranně zaměřeným tréninkům, při 

kterých se musí stále zdokonalovat jak v rozvoji pohybových schopností, tak 

dovedností, které jsou potřeba k této disciplíně. Jelikož skok o tyči vyžaduje mnoho 

dlouhých a tvrdých tréninkových jednotek, může zde snadno dojít k únavě či 

přetrénování. Při dlouhodobé únavě či přetrénování dochází ke zraněním i náhlým 

úrazům.  

 

 

4.3 Riziko úrazu ve skoku o tyči 

 

Přestože problematika úrazovosti u skokanů tyčkařů je poměrně široce diskutované 

téma, studií se skutečným vědeckým základem bylo realizováno opravdu málo. V 

podstatě jedinými autory, kteří popsali konkrétní případy s jejich příčinami a to pouze u 

atletů ve Spojených státech amerických byli Boden, Boden, Peter, Mueller a Johnson 

(2012), tytéž autoři potom na základě dopisu editora rozšířili své dříve publikované 

závěry o přehledné tabulky a grafy, z nichž je možné zjistit skutečné příčiny především 

katastrofických úrazů Boden a kol. (2014). Kromě nich se zabývali příčinami úrazů u 

skokanů na středních školách v USA ještě Rebella, Edwards, Greene, Husen a 

Brousseau (2008) a příčinami úrazů u skokanů na vysokých školách v USA Rebella 

(2015). Ve svých studiích kromě popisu samotných úrazů ještě odhadují riziko úrazů 

pomocí relativního ukazatele odhadu úrazů na 1 000 expozic. Každopádně tyto údaje se 

výrazně liší, zatímco Boden, Boden, Peter, Mueller a Johnson (2012) uvádí pouze 0,28 

úrazu na 1 000 expozic, Rebella (2015); (Rebella, Edwards, Greene, Husen a Brousseau 

2008) uvádí 7,1 respektive 7,9 což je několikanásobně více (Tabulka 4). Na Obrázku 
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2 jsou uvedeny počty katastrofických úrazů atletů tyčkařů v rozmezí let 1982 až 2011 a 

jejich členění podle úrovně na jaké skokani závodili. 

 

 

Tabulka 4 Bilance katastrofických úrazů a úrazů skokanů o tyči ve Spojených státech 

amerických v rozmezí let 1982 až 2011 

 Období Počet kat. 

úrazů 

Počet 

úmrtí 

Katastrofické 

úrazy na  

100 000 

skokanů 

Úrazy na  

1 000 

atlet/skok 

Boden 2001 

Boden 2012 

Muller 2010 

Rebella 2008 

Rebella 2015 

1982 - 1998 

2003 - 2011 

- 

- 

- 

31 

19 

- 

0 

0 

16 

2 

- 

0 

0 

- 

2,0 

5,92 

- 

- 

- 

0,28 

- 

7,1 

7,9 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Počty katastrofických úrazů u skokanů o tyči v rozmezí let 1982 - 2011 dle 

Bodena a kol. (2014) 
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4.4 Zranění tyčkařů na vrcholných akcích IAAF 

 

Přestože hlavní rizika úrazů ve skoku o tyči jsou popisovány především u skokanů ve 

středoškolském a vysokoškolském prostředí, úrazy se nevyhýbají ani elitním atletům 

účastnícím se nejprestižnějších atletických závodů. Například na 11. Mistrovství světa 

IAAF v Ósace v Japonsku v roce 2007 z 30 startujících mužů a 33 žen utrpěli 2 

sportovci úraz a 2 dlouhodobá zranění (Alonso a kol. 2009). Na 13. Mistrovství světa 

IAAF v Tegu v Jižní Koreji v roce 2011 z 29 startujících mužů a 35 žen utrpělo 8 mužů 

a 5 žen úraz a 3 muži a 3 ženy dlouhodobá zranění. Tato bilance činila u mužů 275,9 

úrazů na 1000 atletů, což bylo po desetiboji (333,3) a běhu na 1,500 metrů (307,7) třetí 

nejvyšší riziko u mužů a u žen se 142,9 úrazy na 1,000 atletů „šesté místo“ u 

dlouhodobých zranění „páté místo“ ze všech 25 atletických disciplín, které byly na 

programu šampionátu (Alonso a kol. 2012). Na Halovém mistrovství Evropy v atletice 

v roce 2011 v Paříži se zranili 2 závodníci z 18, čímž se mezi muži z hlediska rizika 

úrazu zařadil skok o tyči dokonce na „druhé místo“ za desetiboj (Edouard a kol. 2013). 

Naproti tomu na světovém šampionátu v Berlíně v roce 2009 se zranila pouze jedna 

atletka skokanka o tyči z celkového počtu 66 startujících tyčkařů (Juan-Manuel 2010), 

což v porovnání s ostatními disciplínami bylo zanedbatelně málo.  

 

Relativně nízký počet úrazů u tyčkařů na velkých světových akcích je pravděpodobně 

ovlivněn především dodržováním pravidel o doskočišti a nepochybně vysokou úrovní 

dovedností účastnících se atletů. Celkový počet úrazů a dlouhodobých zranění na 

velkých atletických akcích atletů mužů je uveden v Tabulce 5. Tabulce 6 je uveden 

relativní počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích atletů mužů. 

Celkový počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích atletek žen 

je uveden v Tabulce 7 a v Tabulce 8 je uveden relativní počet úrazů, tak jak byly 

dokumentovány ve studiích zabývajících se úrazovostí atletů na velkých atletických 

závodech, jakými jsou Mistrovství Světa či Mistrovství Evropy (Alonso, Edouard, 

Fischetto, Adams, Depiesse a Mountjoy 2012; Alonso, Junge, Renström, Engebretsen, 

Mountjoy a Dvorak 2009; Edouard et al. 2014; Edouard, Depiesse, Hertert, Branco a 

Alonso 2013; Juan-Manuel 2010). 
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Tabulka 5 Celkový počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích 

atletů mužů 

 Počet účastníků 

mistrovství 

Počet úrazů při 

závodě 

Počet dlouhodobých 

zranění 

MS 2007 

MS 2009 

MS 2011 

ME 2011 

HME 2011 

30 

35 

29 

29 

18 

1 

- 

8 

- 

2 

1 

0 

3 

- 

0 

 

 

 

 

Tabulka 6 Relativní počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích 

atletů mužů 

 Úrazy na 1 000 

závodníků 

Dlouhodobá 

zranění na 

1 000 

závodníků 

Pořadí 

v úrazovosti 

v rámci všech 

disciplín 

Pořadí 

dlouhodobých 

zranění 

v rámci všech 

disciplín 

MS 2007 

MS 2009 

MS 2011 

ME 2011 

HME 2011 

- 

- 

275,9 

103,4 

111,1 

- 

0,0 

103,4 

34,5 

0,0 

- 

- 

3/24 

8/21 

2/13 

- 

- 

6/24 

12/21 

- 
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Tabulka 7 Celkový počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích 

atletek žen 

 Počet účastníků 

mistrovství 

Počet úrazů při 

závodě 

Počet dlouhodobých 

zranění 

MS 2007 

MS 2009 

MS 2011 

ME 2011 

HME 2011 

33 

31 

35 

33 

21 

1 

- 

5 

- 

0 

1 

1 

3 

- 

0 

 

 

 

 

Tabulka 8 Relativní počet úrazů a dlouhodobých zranění na velkých atletických akcích 

atletek žen 

 Úrazy na 1 000 

závodníků 

Dlouhodobá 

zranění na 

1 000 

závodníků 

Pořadí 

v úrazovosti 

v rámci všech 

disciplín 

Pořadí 

dlouhodobých 

zranění 

v rámci všech 

disciplín 

MS 2007 

MS 2009 

MS 2011 

ME 2011 

HME 2011 

- 

- 

142,9 

0 

0 

- 

28,6 

85,7 

0 

0 

- 

- 

7/24 

- 

- 

- 

7/23 

4/24 

- 

- 
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4.5 Preventivní opatření realizovaná v minulosti 

 

Skok o tyči, tak jako další disciplíny, prošel celou řadou změn od svého vzniku. Dnes 

již není téměř myslitelné, že výkony skokanů mohly být realizovány například za 

takových podmínek, jaké můžeme vidět na Obrázku 3, kdy se v počátcích této 

disciplíny doskakovalo na hromadu písku. Od těchto dob se mnohé změnilo. Zatímco 

dříve se například používaly tyče vyrobené z různých materiálů od dřevěných po 

bambusové, dnešní tyče jsou ze sklolaminátu. Doskočiště jsou dnes tvořena speciálními 

matracemi, které skokanův pád téměř dokonale ztlumí. Celá řada změn byla realizována 

na základě opatření vedoucí k větší bezpečnosti tohoto sportu. 

 

 

 

 

Obrázek 3 Počátky skoku o tyči na dobové fotografii1  

 

                                                             
1 http://vaultermagazine.com/evolution-of-the-pole-vault/ 
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V roce 1965 vznikla v USA na Univerzitě v Severní Karolíně v Chapel Hill výzkumná 

skupina pod názvem National Center for Catastrophic Sports Injury Research 

(NCCSIR)2 jejímž cílem je monitorovat příčiny úrazů v různých sportech především na 

území Spojených států a navrhovat preventivní opatření vedoucí k eliminaci úrazovosti. 

Právě na základě jejich zjištění a ve spolupráci s National Collegiate Athletic 

Association (NCAA)3 a National Federation of State High School Associations 

(NFHS)4 byla na území Spojených států a později celosvětově přijata některá opatření 

redukující rizika úrazů ve skoku o tyči. Některá opatření se týkala označení pevnosti na 

tyčích, jako např. pravidlo 7-4-3, které ustanovuje, že hmotnost skokana nesmí být 

rovna nebo vyšší, než nosnost tyče a ta musí být na tyči dostatečně viditelně vyznačena. 

Pravidlo 7.4.15 zase upravuje nejmenší možnou vzdálenost, po kterou musí být skříňka 

zasunuta mezi matrace. Tímto opatřením byla omezena možnost dopadu skokana před 

doskočiště. Okolí doskočné plochy upravuje pravidlo 7-4-7, které ukládá povinnost 

odstranit z okolí doskočiště všechny tvrdé předměty a stanovuje nutnost pokrýt okolní 

terén v bezprostřední blízkosti doskočiště měkkým materiálem (Cantu 2009). Kromě 

těchto změn NCAA navrhla celou řadu dalších opatření, která vedla k větší bezpečnosti 

skoku o tyči. Z hlediska bezpečnosti je pravděpodobně nejdůležitějším opatřením 

rozšíření doskočiště, tato změna byla realizována, jak uvádí ve výčtu změn pravidel 

NCAA (2009) v roce 2002. Na Obrázku 4 je vidět jak vypadalo doskočiště před 

změnou v roce 2002, na Obrázku 5 jsou vidět změny navrhované společně NCAA a 

NFHS. Některé z těchto změn byly realizovány, což vedlo k redukci úrazů především ve 

vysokoškolském a středoškolském sportovním prostředí. Na Obrázku 6 jsou označena 

místa pádů, při kterých si skokani způsobili vážná zranění. Na Obrázku 6a před 

změnou pravidel mezi lety 1982 - 1998 a na Obrázku 6b po změně pravidel od roku 

2003 do roku 2011(Boden, Boden, Peter, Mueller a Johnson 2014). Rozměry skříňky a 

doskočiště podle současných platných pravidel IAAF jsou zobrazeny na Obrázku 7 a 

Obrázku 8. 

 

                                                             
2 http://nccsir.unc.edu/ 
3 http://www.ncaa.org/ 
4 https://www.nfhs.org/ 
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Obrázek 4 Původní doskočiště před změnami v roce 2002 (Boden and Mueller 2003) 

 

 

 

Obrázek 5 Změny doskočiště navržené NCAA a NFHS v roce 2002 (Boden and 

Mueller 2003)   
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Obrázek 6 Místa nejčastějších pádů skokanů o tyči v rozmezí let 1982 - 2011 dle 

Bodena a kol. (2014) 

 

 

 

Obrázek 7 Skříňka dle v současnosti platných pravidel5 

                                                             
5 http://www.sportinlo.co.za/contentpages/rulessport.php?sportid=2&lawid=495 
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Obrázek 8 Doskočiště dle v současnosti platných pravidel6 

 

Je nesporné, že zvětšení a celková úprava doskočiště zabránily mnoha úrazům. Nicméně 

v současné praxi zdaleka ne na všech stadionech a ve všech tréninkových centrech 

disponují těmito již moderními a z hlediska bezpečnosti vyspělými doskočišti, Českou 

republiku samozřejmě nevyjímaje. Na mnoha místech se proto potýkají při trénincích 

s reálným rizikem úrazu, tak jako tomu bylo dříve. Na Obrázku 9 jsou barevně 

znázorněna místa s největším rizikem úrazu při doskoku. 

 

 

                                                             
6 http://www.sportinlo.co.za/contentpages/rulessport.php?sportid=2&lawid=495 
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Obrázek 9 Barevně vyznačená místa dle rizikovosti úrazu 

 

 

 

4.6 Preventivní opatření, která jsou v současné době diskutována 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, určité rezervy lze stále ještě nacházet. Mezi často 

zmiňovaná preventivní opatření patří rozšíření doskočiště především do prostoru vedle 

místa odrazu pro případ, že skokan bude vymrštěn tyčí zpět, při nezvládnuté technice 

přechodu na tyč. Celkové rozšíření doskočiště po stranách a ve směru doskoku. Rovněž 

přidání speciálních matrací okolo stojanů, tak aby nehrozil úraz při pádu na stojan. 

V současné době jsou však nejčastěji diskutovanými opatřeními speciální vystýlka 

skříňky (NFHS, 2014) a nošení speciálních skokanských helem (Turbeville et al. 2007). 
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NFHS (2014) plánuje již od letošní sezóny zavést povinně při soutěžích na úrovni 

středních škol v USA speciální vystýlku skříňky tak jak ji navrhla American Society for 

Testing and Materials (ASTM). Použitím této vystýlky lze částečně předejít úrazům, 

které si atleti mohou způsobit právě pádem do tohoto místa. Na Obrázku 10 je schéma 

vystýlky, tak jak bylo navrženo ASTM. Celý límec je vyroben ze speciálního velmi 

odolného elastického materiálu, tak aby byl schopen ztlumit pád i z velké výšky. 

Komerčně dostupný výrobek je již nabízen a je možno jej koupit v ceně řádově stovek 

dolarů (Obrázek 11). 

 

 

 

Obrázek 10 Nákres vystýlky na skříňku 
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Obrázek 11 Komerčně dostupná verze vystýlky na skříňku7 

 

Dalším preventivním opatřením, které je v současné době široce diskutováno, je nošení 

helmy. Přestože úrazy hlavy nepatří mezi nejčastější úrazy u skokanů, jejich důsledky 

jsou katastrofální. Jak již bylo uvedeno dříve, byly to právě úrazy hlavy, které byly 

příčinnou obou úmrtí tyčkařů v letech 2003 až 2012 (Boden a kol. 2014). Vzhledem k 

možným následkům je spíše s podivem, proč toto opatření není již dávno přijato jako 

pravidlo. Jedněmi z hlavních propagátorů helem pro skokany tyčkaře byli VerSteeg a 

Beemiller (2009), kteří ve své analýze hodnotili pozitiva nošení helmy. Na základě 

diskuze o helmách vyvinula ASTM prototyp helmy speciálně pro tyčkaře (Obrázek 

12). Jedním z prvních tyčkařů nosících helmu byl již v roce 1998 Ryan Carroll, kterému 

helma pravděpodobně zachránila život při pádu (Obrázek 13).  

 

 

                                                             
7 https://www.stackhouseathletic.com/products/track-field/pole-vault/pits/TVC 
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Obrázek 13 Speciální helmy pro tyčkaře8 

 

 

 

 

Obrázek 13 Ryan Carroll s helmou, která mu pravděpodobně zachránila život9 

 

                                                             
8 http://store2prepare.com/sports-news-star-tribune/ 
9 http://www.entropicorder.net/snh/articles/why.php 
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Nošení helmy na závodech světové úrovně je spíše rarita, ale i na těchto závodech je 

možné tyčkaře s helmou vidět. Mezi ty, kteří nosí či nosili helmu, patří například 

německá skokanka Lilli Schnitzerling (Obrázek 14) či olympijský stříbrný medailista 

z OH v Aténách 2004 Toby Stevenson (Obrázek 15). 

 

 

 

Obrázek 14 Lilli Schnitzerling10 

 

 

                                                             
10 
http://www.zimbio.com/photos/Lilli+Schnitzerling/14th+IAAF+World+Junior+Championships+Day+Th

ree/Y26dwLWtJdI 
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Obrázek 15 Toby Stevenson11 

 

 

5 POUČENÍ PRO PRAXI 

 

Skok o tyči vyžaduje zvýšené nároky na vysokou kvalitu pohybových schopností jak 

rychlostních a silových, tak i koordinačních. Samotný výkon ve skoku o tyči je po 

technické stránce podobný pro všechny skokany, ale způsoby jak docílit optimálního 

provedení jsou značně odlišné a individuální, mnohdy závislé na trenérech, jakým 

způsobem skok o tyči vyučují. Někteří trenéři se řídí všeobecnou strukturou učení skoku 

o tyči, další improvizují nebo zkouší učit jen podle svých zkušeností. Často se však 

stává, že podceňují rizika úrazů či zranění, které mohou být zapříčiněny právě nevhodně 

zvolenou tréninkovou metodou. Téměř každému málo zkušenému, ale i zkušenějšímu 

trenérovi se pravděpodobně již zranil některý svěřenec, většina svěřenců zranění vyléčí 

a bohužel často stává, že se trenéři ani nezabývají otázkou „jak se vlastně zranění stalo, 

                                                             
11 http://www.gostanford.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=30600&ATCLID=208155798 
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co ho zapříčinilo?“. Je bezesporu, že správný trenér neučí své svěřence jen podle 

univerzálních návodů a jakési základní osnovy pro všeobecný skok o tyči anebo 

dokonce jen kopírováním jiných trenérů. Správný trenér by měl především respektovat 

anatomické, fyziologické a morfologické vlastnosti těla konkrétního svěřence. Protože 

každý člověk je anatomicky jinak stavěný, proto jej nelze učit striktně určitou 

technikou, kterou trenér používá po celou dobu své kariéry, přestože se mnohdy 

domnívá, že když s touto technikou jiný skokan slavil úspěchy, tak ta samá technika 

bude vyhovovat i ostatním. Trenér se samozřejmě může řídit podle své preferující 

techniky, ale to do té doby, pokud bude docházet ke zlepšení u jeho svěřenců podle jeho 

představ a nebude u jeho svěřenců docházet k častému zranění či chronickým bolestem 

v té či jiné oblasti. Pokud bude k úrazům docházet, je pravděpodobné, že zvolená 

technika či tréninková metoda nejsou vhodné a trenér by se měl snažit je přizpůsobit 

svěřenci tak, aby mu z anatomického hlediska vyhovovala. Je samozřejmé, že ani 

nejlepší trenér toto nemůže poznat okamžitě, nicméně je třeba nad tímto problémem 

stále zauvažovat, dokud není pozdě. Například při skoku o tyči je důležité mít 

dostatečně pohyblivá ramena, pokud je skokan má málo pohyblivá tzv. ztuhlá a ani 

žádným speciálním cvičením se mu pohyblivost v ramenou nedaří zlepšit, nemůže 

trenér vyžadovat při přechodu na tyč s jejím následným ohnutím, propnutí horních 

končetin a následné „propálení ramen“ do tyče ve směru ohybu, protože by mohlo dojít 

k porušení pletence. V takovém případě je nutné najít jiné technické řešení, například 

dovolit svěřenci nechat horní končetinu s tím, že bude vysoko nad hlavou, nikoliv 

natažená, ale pokrčená. Nebo další příklad, jestliže má skokan slabou bederní páteř a i 

přes pravidelné posilování této oblasti, svaly nejsou dostatečně zpevněny, nelze nutit 

svěřence podbíhat místo odrazu, aby se lépe dostal „pod tyč“, má-li k tomu navíc ztuhlý 

pletenec ramenního kloubu a nevzpaží při přechodu na tyč ruce, není řešení podbíhat 

odraz, aby ho to po tom vynutilo samo vzpažit horní končetiny, protože tím může dojít 

k poškození bederní páteře. Není vhodné nutit podbíhat odraz ani svěřence 

s pohyblivými rameny, je lepší spíše mu doporučit pevný odraz a vzpřímené tělo před 

odrazem, aby nedošlo k prohnutí v bederní části při přechodu na tyč a tím zahájení 

deformace bederní páteře. Existuje ještě celá řada dalších úrazů, které jsou zapříčiněny 

individuálně rozdílnou anatomickou vlastností lidského těla, kterým může trenér 

správně vedeným tréninkem zabránit, tak aby už v začátcích učení nedošlo k zafixování 

nesprávných návyků a nežádoucím deformacím. V těchto případech sehrává trenér vždy 

důležitou roli. 
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Jak již bylo dříve zmíněno, nesprávné zasunutí tyče do skříňky patří mezi jeden 

z hlavních faktorů působících pád. Především u začátečníků může být, ale hlavní příčina 

již v nesprávném běhu, skokan musí provádět stejně dlouhé a rytmické běžecké kroky, 

aby mu vyšlo správné místo odrazu, u začátečníků nebo u žákovského věku, je udržení 

stejného rozběhu velký problém. Nevyjde-li skokanovy správně rozběh, je obtížné a 

mnohdy zcela nemožné správné zasunutí tyče do skříňky a poté může následovat 

podběhnutí či naskočení odrazu a nakonec pád mimo doskočiště. Stejný problém může 

nastat při předčasném puštění tyče, když skokan ještě není nad doskočištěm. To se stává 

především v momentě, kdy skokan provádí skok a jakékoli malé nesrovnalosti s tyčí se 

lekne a tyče se pustí.  

 

U pokročilejších skokanů jsou tyto rizika podobná jen v menší míře. Zde však hrozí 

další možné rizika vyplývající z vylepšené techniky zdolávání laťky, která se posunuje 

výš a skokanům zde tak hrozí větší především spojené se zlomením tyče, na kterou jsou 

kladeny větší nároky. Obecně lze říci, že zlomení tyče jako jeden z rizikových faktorů 

nelze podcenit. Příčinnou zlomení může být jejich nesprávná údržba. Každá tyč má 

svou životnost, je pravidlem, že čím více jsou tyče používány, tím rychleji stárnou. 

Používáním zde není myšleno pouze používání tyčí ke skákání, ale také jejich transport, 

či vystavování vlivům počasí, když zima střídá teplo či slunečnímu záření a především, 

způsob uskladnění tyčí. Nesporné riziko úrazu je skákat na starších tyčích, které jsou již 

opotřebované, zde hrozí při skoku jejich zlomení. Tyče je nutné udržovat v dokonalém 

pořádku, tak aby byla zajištěna jejich optimální životnost. Za údržbu tyčí považujeme 

veškeré činnosti, které mají jakýkoli dopad na jejich životnost. Do těch činností 

zařazujeme skladování tyčí, jejich transport z úložného místa na stadion, či převoz tyčí 

na autech, balení tyčí do speciálních vaků a veškerou mimozávodní manipulaci. Při 

skladování je třeba vyvarovat se vlhkému či naopak slunečnímu prostředí. To 

samozřejmě nemůžeme vždy zařídit např. v době tréninku či při závodech, kdy počasí 

nemusí být vždy ideální. V takových případech tyče před slunečním zářením či deštěm 

uschováme do speciálních rour pro tyče, nebo překryjeme ručníky či dekami. Kromě 

špatného uskladnění a nevhodné manipulace trpí tyče nejvíce pády na tvrdý povrch 

okolo doskočiště. Při skoku se někdy podaří odhodit tyč na tzv. jazyky, které jsou 

součástí doskočiště a jsou umístěny kolem skříňky po stranách, ale i směrem do 

rozběžiště. Jazyk umožňuje tyčím měkký dopad a tím omezí její poškození, nicméně 
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někdy tyče padají zpátky přímo na rozběh nebo na postranní stojany, které drží laťku, 

každý takový dopad může snížit životnost a kvalitu tyčí. Zkušení skokani při dobrém 

skoku jsou schopni odhodit tyč, tak aby nedošlo k jejímu poškození, častěji se to však 

nepovede. Vzhledem k rizikům spojeným s případným zlomením pádem poškozené 

tyče by bylo na místě uvažovat o zavedení pravidla, které by umožnilo na každých 

závodech jednomu z rozhodčích chytat tyč při dopadu na zem do místa rozběhu, či 

alespoň aby byly stojany na laťku obaleny molitany tak, aby se pádem na ně tyč 

nemohla poškodit. Existují ovšem i takové situace, kdy nelze manipulaci s tyčemi nijak 

ovlivnit. Mezi takové například patří například převoz tyčí letadlem. Velice často se 

stává, že tyče přilétnou poničené v důsledku nevhodné manipulace letištním 

personálem. Pokud přijdou tyče naprasknuté a skokan to ani po důkladném 

zkontrolování nezjistí, tyč se při skoku může zlomit. 
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6 ZÁVĚR 

 

Skok o tyči je jednou z nejvíce divácky atraktivních atletických disciplín a dnes je již 

téměř nemyslitelné, že by se jakékoliv velké atletické závody bez skoku o tyči obešli. 

Atraktivita této disciplíny je však vykoupena vysokým rizikem pro atlety tyčkaře. Není 

asi pochyb, že riziko pádu a úrazu je zde značné. V minulosti bylo uděláno několik 

důležitých změn, které tyto rizika omezily, další změny jsou v současné době 

diskutovány a některé jsou již aktuálně zaváděny při soutěžích. Nicméně vzhledem 

k výše zmíněné popularitě i velikému riziku úrazů je s podivem, jak málo bylo 

v minulosti realizováno odborných studií, které by se zabývaly skokem o tyči z hlediska 

rizikovosti pádu. O tom jak toto téma je aktuální svědčí i fakt, že v průběhu realizace 

této práce došlo k závažné události. Při tréninku v tréninkovém centru v Rakousku 

spadla do skříňky rakouská reprezentantka. Pád pro ni měl tragické následky, do 

současné doby není zcela jasná prognóza, ale s velikou pravděpodobností zůstane 

skokanka upoutána na lůžko v důsledku poškození míchy v oblasti krční páteře. Je sice 

jen čistá spekulace zda by se této tragické události dalo zabránit, kdyby bylo již 

zavedeno povinné vystlání skříňky speciální vystýlkou. Je však jisté, že zavedením výše 

zmíněných změn dojde k redukci rizika úrazu u skokanů tyčkařů. 
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