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Abstrakt 

Název práce: 

Trénink skokanky o tyči. 

Cíle práce: 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit výkonnostní vývoj skokanky o tyči a popsat 

rozdíly v tréninku pod vedením různých trenérů. 

Metoda práce: 

Data byla získána z tréninkových deníků skokanky o tyči. Následně byla tato data 

zpracována do grafů a tabulek a pomocí logické úvahy vyhodnocena. Jako hlavní 

metodu k vytvoření této práce jsem použil metodu kvantitativní analýzy.  

Výsledky práce: 

Rozborem tréninkových dat jsem došel k závěru, že výkonnost skokanky o tyči 

byla nejvíce ovlivněna nedostatkem rychlostních tréninků a tréninků rychlostní 

vytrvalosti. 

Klíčová slova: 

Atletika, skok o tyči, trénink, analýza.  



Abstract : 

Title:  

Pole vaulter training 

Objectives:  

The main aim of this bachelor thesis is to appraise performance progress of pole 

vaulter and to compare different methods of different coaches. 

Methods:  

Data was obtained from training diaries of the pole vaulter. Subsequently, this 

data was arranged into graphs and charts and then was assessed by logic consideration. 

The main method of this bachelor thesis is method of quantitative analysis. 

Results:  

According to analysis of training data I found out that the performance of the pole 

vaulter was mainly influenced by the lack of speed and speed persistence training. 

Key words:  

Athletics, pole vault, training, analysis. 
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1 Úvod 

Sport lze chápat jako pohybovou aktivitu probíhající podle určitých pravidel a 

zvyklostí jejichž výsledek lze měřit či porovnávat. Dále můžeme sport dělit na tzv. 

„školní sport“ (povinná pohybová aktivita), „rekreační sport (dobrovolná pohybová 

činnost) a soutěžní sport. V této práci se budeme věnovat skoku o tyči jako soutěžní 

formě sportu. 

Skok o tyči je jednou z mnoha disciplín atletiky, která je označována za královnu 

sportu. Atletika jako sportovní odvětví zahrnuje člověku přirozené pohyby, jako jsou: 

skoky, vrhy, běhy, hody a chůze. Atletika má svůj původ ve Starověkém Řecku, kde se 

závodilo v disciplínách stejných jako v současnosti.  Za zmínku stojí například 

pentathlon, který byl součástí antických olympijských her. Právě v něm můžeme nalézt 

disciplíny, ve kterých se závodí dodnes. Těmito disciplínami jsou skok do dálky, hod 

oštěpem, hod diskem.  

Skok o tyči je řazen mezi technické disciplíny. Často je považován za jednu 

z nejatraktivnějších, ale také nejnáročnějších atletických disciplín. První zmínky o 

skoku o tyči lze nalézt z dob starověké Kréty, avšak první zmínky o skoku o tyči jako 

soutěžní sportovní disciplíně se datují od 19. stol. Stejně jako technika skoku o tyči, tak 

i pravidla, sportovní vybavení a materiál, z kterého jsou tyče vyrobeny, prošly 

výrazným vývojem. Skok o tyči byl převážně mužskou záležitostí, ale již roku 1911 se 

objevují první záznamy o skoku o tyči žen. První oficiální závod ve skoku o tyči žen se 

u nás uskutečnil až v roce 1993. O tři roky později byl skok o tyči žen zařazen do 

programu Mistrovství Evropy. Jednou z prvních českých tyčkařek byla Daniela 

Bártová. Která v roce 1995 vytvořila první český a zároveň světový rekord výkonem 

410 cm, tento rekord ještě téhož roku vylepšila na 422 cm. V roce 1998 posunula 

hranici osobního a národního rekordu až na 451cm. V současné době je držitelkou 

českého rekordu Jiřina Svobodová, která výkonem 476 cm vylepšila národní rekord 

Kateřiny Baďurové z roku 2007 o jeden centimetr. Mezi další úspěšné české tyčkařky 

patří Pavla Rybová s osobním rekordem 464 cm anebo Romana Maláčová, která zatím 

zdolala laťku ve výšce 462 cm.  Světový rekord drží Jelena Isinbajevová za výkon 506 

cm.   

V této práci se pokusím analyzovat trénink skokanky o tyči a porovnat rozdílné 

metody dvou trenérů, pod kterými se tato skokanka připravovala. 
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2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika skoku o tyči. 

Skok o tyči je rychlostně silová disciplína, ve které se skokan snaží překonat 

vodorovnou laťku umístěnou na stojanech pomocí tyče. Ve skoku o tyči jsou 

zastoupeny složky jak cyklické, tak i acyklické pohybové činnosti. Zároveň je to jediná 

skokanská disciplína, ve které lze po odraze ovlivnit dráhu letu a to díky tomu, že je 

skokan během letu spojen tyčí se zemí.  

Beran (1976) charakterizuje skok o tyči jako jednu z nejpřitažlivějších, ale 

zároveň jako jednu z nejvíce technicky náročných atletických disciplín. Její dokonalé 

zvládnutí je charakteristické především dlouhodobou přípravou a vysokou náročností. 

V mládežnické etapě přípravy musíme dodržovat všestranný rozvoj pohybových 

schopností, který tvoří pevný základ pro dosažení vysoké výkonnosti v pozdějším věku. 

Zároveň je velmi důležité ovlivňování morálně volních vlastností, které mají v tréninku 

mnohdy rozhodující význam. 

Skok o tyči je disciplína náročná na koordinaci pohybů, vzhledem k obtížnosti 

běhu s tyčí je důležité, aby měl tyčkař rychlostní schopnosti na dobré úrovni. Pro 

vrcholového skokana je nutností převedení rozběhové energie do tyče, což umocňuje 

význam odrazových schopností. Během samotného skoku se ve velké míře uplatňuje 

síla trupu a paží. Od skokana o tyči se vyžaduje vysoká úroveň pohybové paměti, bez 

které by nedocházelo k upevnění pohybových návyků. Od ostatních atletických 

disciplín se skok o tyče vyznačuje zvýšenými nároky na odvahu, které jsou násobeny 

nepříznivými podmínkami během soutěže či tréninku (Kersenbrock, Koštejn, Beneš, 

1958). 

Skok o tyči se skládá z několika částí, které je nutné spojit v jeden celek. Držení 

tyče a rozběh, zasunutí tyče a odraz, přechod na tyč, zvrat, přítrh a obrat, přechod laťky 

a dopad. 

2.1.1 Držení tyče  

Držení tyče bude dále popisováno pro praváky, tzn. horní ruka je pravá a 

odrazová noha levá. Tyč drží skokan během rozběhu uvolněně, pokrčenou pravou rukou 

drží tyč podhmatem u pravého boku a levou nadhmatem před tělem, předloktí je téměř 

vodorovně. Šířka úchopu se pohybuje v rozmezí 50 – 90cm. Výška úchopu je ovlivněna 

somatickými vlastnostmi skokana, jeho výkonností, tvrdostí tyče atd. V průběhu 
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rozběhu skokan tyč spouští k zemi a natáčí ji směrem k zasouvací skřínce. Rozběh je 

stupňovaný stejně, jako tomu je u ostatních skoků (Beran, 1976). 

2.1.2 Zasunutí tyče a odraz 

Tyto dvě fáze jsou nejdůležitější z celého skoku. Rozhoduje se v nich o převodu 

energie získané rozběhem a odrazem do tyče a postupu tyče vpřed a vzhůru. Většina 

skokanů provádí zasunutí tyče na poslední dva rozběhové kroky. Během zasouvání by 

se měla paže pohybovat co nejblíže tělu. Při došlapu v předposledním kroku by se měla 

pravá ruka nalézat těsně u hlavy zhruba ve výšce očí. Během dalšího kroku, se pohybuje 

pravá paže před hlavu vzhůru tak, aby v okamžiku došlapu levé nohy byla ruka s tyčí 

nad hlavou. Během odrazu musí být pravá paže napjata mírně za hlavou a levá ruka 

před hlavou, nad úrovní hlavy (tyčkařský luk).  Efektivnímu odrazu napomáhá aktivní 

švihová práce pravé nohy. Místo odrazu by se mělo nalézat přímo pod úchopem horní 

ruky a odraz má být proveden přímo proti tyči, aby nedocházelo k vytváření 

nežádoucích rotačních pohybů (Beran, 1976). 

2.1.3 Přechod na tyč 

Hlavním úkolem skokana při přechodu na tyč je přenesení co možná nejvíce 

energie do postupu tyče vpřed a vzhůru. Z počátku přechodu na tyč skokan malou chvíli 

visí na tyči v odrazové poloze. Visí na pravé paži, levou paží protlačuje tyč vpřed. 

Odrazová noha je napjatá a švihová noha skrčená před tělem (Beran, 1976). 

2.1.4 Zvrat 

Úspěšně provést zvrat nám umožní ze zanožení švih vpřed odrazové nohy, která 

dohání švihovou nohu. Aktivní práce paží způsobuje rotaci v ose ramenní, nohy mírně 

pokrčené švihají vzhůru a dochází k aktivnímu zvratu. Hlava se nezaklání, měla by 

zůstat v prodloužení trupu, kvůli lepší kontrole pohybových činností. Poté co se nohy 

dostanou do horizontální polohy, pracují společně, aby dosáhly maximálního 

vertikálního zdvihu. Tyč se začíná se skokanem napřimovat poté, co přestanou působit 

síly vzniklé aktivním zvratem a je ukončena fáze ohýbání tyče. Hlavním úkolem 

skokana ve fázi napřimování tyče je využití katapultačních vlastností tyče vytrčením 

nohou vzhůru podél tyče. Vlivem katapultačních  účinků tyče a napřímení těla skokana 

dochází k maximální rychlosti vertikálního zdvihu těžiště těla. (Beran, 1976). 
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2.1.5 Přítrh a obrat 

Přítrh se současným obratem okolo podélné osy skokana začíná ještě před úplným 

vypružením tyče zhruba tehdy, když se dostane pánev do výše úchopu pravé ruky. 

Velmi důležité je zde načasování těchto pohybů. Při brzkém přítrhu s obratem, tělo 

nesměřuje podél tyče vzhůru, ale sklání se k laťce. Postupně se dostává rameno pravé 

ruky nad místo úchopu a skokan tlačí na tyč shora. Z paží, pánve, a aktivnější práce 

pravé nohy dává skokan impulz k obratu, což zajistí otočení skokana hrudníkem k laťce. 

Rychlým vzpažením opustí tyč jako první levá ruka a poté pravá, která odrazem uděluje 

impulz k vzletu. V této fázi začíná přechod laťky (Varga, 1976). 

2.1.6 Přechod laťky 

Efektivní přechod a správnou polohu při přechodu laťky umožňují rytmicky 

správně provedené předchozí fáze skoku. Skokan překonává laťku obloukem, nebo je 

více zlomený v bocích. Nejprve přenese přes laťku nohy a boky. Následuje odklonění a 

přenesení ramen a paží (Varga, 1976). 

2.1.7 Dopad 

Po přechodu laťky tělo skokana pokračuje v otáčivém pohybu. V průběhu pádu se 

nohy dostávají do přednosu. Podle kvality doskočiště skokan dopadá buď na záda, nebo 

se postupně přes paty a hýždě překuluje na lopatky (Varga, 1976). 

2.2 Struktura sportovního výkonu ve skoku o tyči 

Nositelem sportovního výkonu je sportovec, chápeme-li sportovce jako určitý 

sociálně-biologický systém, který je schopen neustálého zdokonalování, pak jeho 

specifický výkonnostní růst je určován třemi faktory: dědičností, vlivem sociálního 

prostředí a vlivem specializovaného sportovního procesu. Struktura sportovního výkonu 

a jeho vnitřní uspořádání odráží, jak specifické požadavky daného sportovního odvětví 

či disciplíny, tak i individuální zvláštnosti jedince (Choutka, 1971). 

Dovalil a Perič (2007) uvádí, že s využitím systémového přístupu lze 

charakterizovat sportovní výkon jako vymezený systém faktorů, který má určitou 

strukturu. Jeho prvky mohou být jednodušší a dobře identifikovatelné, ale i složitější. 

Každý sportovní výkon z hlediska jeho struktury charakterizuje jak počet, tak i 

uspořádání faktorů.  

Faktory, které ovlivňují sportovní výkon ve skoku o tyči (Dovalil, 1991)  
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 Somatické faktory 

 Kondiční faktory 

 Technické faktory 

 Taktické faktory 

 Psychické faktory 

Beran (1976) bere v úvahu tyto činitele: 

 výšku, do které se dostane těžiště skokana během skoku 

 ekonomii přechodu přes laťku 

 rychlost rozběhu a to zejména v posledních 10 metrech 

 techniku a intenzitu odrazu do tyče 

 techniku zasunutí tyče a techniku i intenzitu práce v začátku skoku 

 pružnost tyče 

 tělesnou výšku skokana 

2.2.1 Somatické faktory ve skoku o tyči 

Somatické faktory, jako relativně stále a ve značné míře geneticky podmíněné 

činitele hrají v řadě sportů významnou roli. Z velké části vytvářejí biomechanické 

podmínky konkrétních sportovních dovedností. K hlavním somatickým faktorům patří: 

výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, složení těla, tělesný typ (Dovalil, 

Perič, 2007). 

Vyšší postava skokana o tyči umožňuje úchop ve větší výšce, při výdeji stejného 

množství kinetické energie, popř. úchop ve stejné výšce jako u menších skokanů, ovšem 

s menším energetickým výdejem a příznivější úhel zasunutí (Beran, 1976). 

Postavu skokana bychom měli formovat tak, abychom zachovali lehčí dolní 

polovinu těla při vynikajících rychlostně-silových parametrech. Horní polovina těla by 

se měla podobat gymnastům, tj. vypracované svalstvo ramenního kloubu, prsní, břišní a 

zádové svalstvo a svalstvo paží. Tedy všechny svaly, které se podílejí na práci na tyči 

(Pešák, 1981). 

2.2.2 Kondiční faktory ve skoku o tyči. 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. Jedná 

se o schopnosti člověka, které lze identifikovat v jeho pohybových projevech (Dovalil, 

Perič 2009).  
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Dovalil a Perič (2009) rozlišují schopnosti na: silové, rychlostní, vytrvalostní a 

koordinační schopnosti. 

Cílem kondiční přípravy je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby sportovního 

výkonu. Ve většině sportovních disciplín je výkon v soutěži velmi úzce spjat s rozvojem 

pohybových schopností. Kondiční příprava zajišťuje tento rozvoj ve dvou oblastech. 

 Vytvoření široké pohybové základny, která slouží jako východisko pro 

 rozvoj specifických pohybových schopností, které jsou zásadní pro 

danou specializaci. 

Ty zabezpečují v souladu s technicko-taktickými dovednostmi provedení 

sportovního výkonu na požadované úrovni. (Perič, Dovalil 2010).  

2.2.2.1 Silové schopnosti 

Silové schopnosti chápeme jako schopnost překonávat, či udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí (Perič, Dovalil 2010).  

Síla hraje určitou úlohu ve všech sportovních výkonech, přičemž její charakter je 

velmi různorodý. Rozhodující význam má ve sportovních výkonech, v nichž se 

překonává odpor náčiní, nebo odpor vlastního těla (Choutka, 1971). 

Choutka (1971) uvádí, že síla je závislá na těchto faktorech: 

 na fyziologickém průřezu svalu, tj. na maximální ploše průřezu svalu 

 na počtu zapojených pohybových jednotek v časové jednotce 

 na koordinaci funkčních svalových skupin, tj. na určitém 

časoprostorovém uspořádání vztahů a uvolnění odpovídající dynamice 

struktury daného výkonu. 

Dělení silových schopností vychází primárně z typů svalové kontrakce, které jsou 

určující pro stimulaci silových schopností. Podle změny délky svalu a podle napětí na 

svalu rozeznáváme několik typů kontrakcí: izometrické (statické), izotonické 

(dynamické). Dynamickou kontrakci můžeme rozdělit ještě na koncentrickou (sval se 

zkracuje), excentrickou (sval se protahuje). V souvislosti s velikostí odporu a 

s rychlostí pohybu můžeme dynamickou sílu dále rozdělit na: výbušnou sílu, rychlou 

sílu, vytrvalostní sílu a maximální sílu (Perič, Dovalil, 2010). 

Při rozvoji síly skokana o tyči se upřednostňují cviky, které se svým provedením 

blíží struktuře samotného skoku. Jedná se především o gymnastická cvičení na nářadí a 
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prostná gymnastická cvičení. Toto dynamické cvičení upřednostňujeme před cvičením 

s maximální zátěží. (Krátký, 2003) 

2.2.2.2 Rychlostní schopnosti 

Rychlostní schopnosti jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost 

s maximální intenzitou. Chápeme je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou 

činnost bez odporu, nebo jen s malým odporem (do přibližně 20 – 25 % maxima). Je 

charakteristická převážným zapojením ATP-CP zóny (Perič, Dovalil, 2010). 

Rychlost hraje významnou úlohu ve většině sportovních výkonů. Její projevy jsou 

velmi různorodé. Rozhodující úlohu hraje při překonávání krátkých vzdáleností 

cyklickým pohybem. Je významnou komponentou i u výkonu rychlostně silového a 

zároveň hraje velmi významnou úlohu ve výkonech, v nichž sportovec musí reagovat na 

měnící se vnější podmínky (Choutka, 1971). 

Rychlost je hlavní vlastností požadovanou od dobrého skokana. Tyčkař by měl 

mít vysokou úroveň jak cyklické, tak acyklické rychlosti. Cyklická rychlost se uplatňuje 

ve fázi rozběhu a acyklická během práce na tyči (Dostál, Vacula, Vomáčka, 1983). 

Beran (1976) uvádí rychlost jako jednu z klíčových vlastností skokana a to 

zejména v posledních deseti metrech. Skokan by měl získat co nejvyšší horizontální 

rychlost a zajistit převod takto získané energie do dalších částí skoku. 

2.2.2.3 Vytrvalostní schopnosti 

Za vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti. Vytrvalost je soubor předpokladů provádět cvičení 

s určitou nižší než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu 

co nejvyšší možnou intenzitou (Perič, Dovalil, 2010). 

Vytrvalostní schopnosti se vymezují prováděním dlouhotrvající tělesné činnosti 

na určité úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti (Choutka, 1971). 

Choutka (1971) rozlišuje vytrvalost s ohledem na účast a převážný podíl 

příslušných zdrojů, způsobů uvolňování energie a také na základě analýz měřitelných 

vytrvalostních výkonů na dlouhodobou, střednědobou, krátkodobou, a rychlostní 

vytrvalost. 

Vytrvalost skokana o tyči se projevuje ve schopnosti absolvovat velký počet 

skoků s různě dlouhým intervalem odpočinku. Ve skoku o tyči musí být maximální 



17 

 

výkon podán až v závěru soutěže, což klade nároky na neustálou připravenost atleta k 

výkonu. Musí být schopen skočit dva pokusy ihned za sebou v případě oprav, ale i čekat 

hodinu až dvě na svou základní výšku. I závody na republikové úrovni se mohou 

protáhnout na 4 hodiny. Také schopnost naskákat velké množství skoků během jedné 

tréninkové jednotky je velmi přínosné, neboť se lze déle věnovat technické přípravě bez 

známek únavy (Krátký, 2003) 

2.2.2.4 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti (obratnost), jsou soubor schopností lehce a účelně 

koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou 

pohybovou činnost a rychle osvojovat nové pohyby (Dovalil, Perič, 2009) 

Perič a Dovalil (2010) uvádí, že koordinace se často popisuje jako schopnost: 

 Zvládnout a okamžitě čelit každému novému pohybu a rychle se 

přizpůsobit pohybovým požadavkům měnící se situace 

 Zvládnout a zdokonalovat rychlé provádění sportovních pohybů  

 Orientovat vlastní pohyby podle stanovené potřeby, přizpůsobit rychle 

nové pohyby, nebo jednat s úspěchem v odlišných podmínkách, pokud 

jde o rychlé motorické pohyby 

 Vytvářet pohybové akty, přetvářet vypracované formy činnosti a 

přepojovat se z jedněch na druhé v souladu s požadavky měnících se 

podmínek 

Pro rozvoj koordinace zařazujeme v tyčkařském tréninku převážně gymnastické 

cvičení a to hlavně na nářadí a akrobatické prvky. Těmito cvičeními rozvíjíme zároveň 

koordinaci, orientaci v prostoru, ale také odvahu (Krátký, 2003). 

2.2.2.5 Pohyblivost 

Choutka (1971) označuje pohyblivost, jako pohybovou vlastnost týkající se 

rozsahu lidských pohybů. 

Pohyblivostí označujeme schopnost vykonávat pohyb ve velkém kloubním 

rozsahu, na základě rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech. Někdy se tento termín 

označuje jako kloubní pohyblivost, nebo ohebnost (Perič, Dovalil, 2010).  

Skok o tyči vyžaduje vysokou úroveň pohyblivosti a to převážně v ramenním 

kloubu, hrudní páteři, kyčelním a hlezenním kloubu (Krátký, 2003).  
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2.2.3 Technické schopnosti 

Choutka (1971) říká, že technická příprava je nejspecifičtější složkou sportovního 

tréninku. Jsou v ní vyjádřeny všechny zvláštnosti daného sportovního výkonu a to  

především vnější na první pohled pozorovatelné zvláštnosti. 

Základní úkoly v průběhu technické přípravy: 

 Osvojování sportovních dovedností 

 Stabilizace sportovního výkonu 

 Zdokonalování příslušné míry variability sportovních dovedností 

Technickou přípravu vymezujeme jako činnost primárně se soustřeďující na 

způsob provedení pohybového úkolu. Ve sportu znamená technika způsob provedení 

požadovaného pohybového úkolu v prostoru a čase. Pohybový úkol může být řešen  

různě a to s ohledem na individuální zvláštnosti = styl (Perič, Dovalil, 2010). 

Pro časovou, psychickou i fyzickou náročnost je zdokonalování techniky skoku o 

tyči zařazováno do všech období ročního tréninkového cyklu tyčkaře (Krátký 2003). 

Jeřábek (2008) uvádí jako klíčové momenty techniky skoku o tyči: 

 Plynulé stupňování rozběhu s postupným snižováním tyče 

 Včasné zasunutí tyče 

 Důrazný odraz a protlačení tyče 

 Roztlačení tyče vpřed 

 Rychlý zvrat zahájený švihem odrazové nohy a udržení boků blízko u 

tyče 

 Včasný přítrh a obrat  

 Vlet a postupný přechod laťky 

2.2.4 Taktické faktory 

Taktikou se zpravidla rozumí výběr optimálního způsobu boje v konkrétních 

podmínkách. Taktická příprava je zaměřena na přípravu sportovce k takovému jednání, 

které vede v boji se soupeřem k úspěchu (Choutka, 1971). 

Perič a Dovalil (2010) charakterizují taktickou přípravu jako složku sportovního 

tréninku, která se zabývá způsobem vedení sportovního boje. Zaměřuje se na jeho 

výklady, možnosti a praktické řešení. 
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Na základě správného taktického postupu může skokan o tyči efektivně využít své 

technické přednosti. Návyky správného taktického postupu se snažíme získat už 

v přípravě vytvořením vhodných podmínek, které jsou blízké soutěžním podmínkám. 

Na samotných soutěžích, volíme takovou taktiku, která podle momentálních dispozic 

nejvíce umožní využít schopnosti a připravenost jedince (Varga, 1976). 

2.2.5 Psychické faktory 

Psychologická příprava je jednou ze složek sportovního tréninku, která se 

zaměřuje na ovlivňování psychických komponentů během sportovního výkonu (Perič, 

Dovalil, 2010) 

Psychologická příprava se zaměřuje na vytváření optimálních, psychických 

předpokladů, na kterých bezprostředně závisí realizace sportovního výkonu (Dovalil, 

Perič, 2009). 

Krátký (2003) uvádí odvahu, čili schopnost překonat strach při pohybu na tyči 

střemhlav jako dominující vlastnost skokana o tyči. Odvaha skokana by měla být 

rozvíjena jak zařazováním gymnastických cvičení na nářadí, tak i doplňkovými sporty, 

jako  jsou např. skoky do vody, horolezectví, trampolíny. 

Skok o tyči je svým charakterem disciplínou náročnou na volní vlastnosti. Rozvoj 

a projev volních vlastností je spojen s dlouhodobým tréninkovým procesem a účastí na 

soutěžích. Nácvik jednotlivých prvků a celý skok jsou spojeny s překonáváním strachu 

a nejistoty (nedocházení tyče, možnost zlomení tyče, zranění, dopad na tvrdý podklad 

apod.) Tyto nepříjemné pocity se násobí při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

Proto se u skokanů kladou velké požadavky na odvahu, houževnatost, samostatnost, 

bojovnost a důvěru ve svoje schopnosti i kvalitu materiálu (Varga, 1976). 

2.3 Zvláštnosti tréninku žen 

Oproti tréninku mužů, kde existuje mnoho poznatků a zkušeností se v tréninku 

žen setkáváme s těmito informacemi méně i přes to, že sportovní výkonnost žen 

v posledních desetiletí výrazně stoupla. V praxi se často setkáme s tím, že trénink žen je 

pouhou kopií mužského tréninku, což může mít za následek řadu problémů.  

Bunc, Dovalil (2002) uvádí jako hlavní odlišnosti tréninku mužů a žen genetické, 

anatomické, fyziologické a psychologické rozdíly. Mezi hlavní anatomické rozdíly 

můžeme zařadit:   
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 menší tělesnou výšku a váhu než muži stejného věku 

 užší ramena a širší boky 

 kratší končetiny 

 níže položené těžiště 

 menší procento svalů a větší procento tuku 

 větší podíl pomalých svalových vláken 

Fyziologické rozdíly 

 o 20% menší srdce 

 nižší systolický krevní tlak 

 menší objem plic 

 nižší maximální spotřeba kyslíku 

 nižší tepový kyslík 

Psychologické rozdíly 

 více citlivé na vnější podněty 

 role tréninku v hodnotovém systému je většinou nižší než u mužů 

 jsou více „náchylné“ na intervence, které mohou změnit jejich vzhled 

Motorické rozdíly 

 pohyblivost je v průměru větší než u mužů 

 činnosti spojené s rovnováhou zvládají ženy lépe než muži 

 „citlivost“ na rychlostně silový a vytrvalostní trénink je větší než u mužů.  

2.4 Odlišnosti v technice skoku o tyči žen 

V tréninku skokanek o tyči bychom měli mít na paměti rozdíl mezi úrovní síly 

mužů a žen. Vzhledem k tomu, že úroveň dolních končetin výrazně přesahuje silové 

schopnosti horních končetin, činní učení techniky mnohem náročnější. Rozdíl silových 

schopností má významný vliv při práci na tyči během skoku. Technický vývoj skokanek 

o tyči má mnoho společné s vývojem techniky u mužů, ale s určitými specifickými 

rozdíly. Ženy oproti mužům používají kratší a zároveň vzhledem k hmotnosti těla také 

měkčí tyče. Celkové převýšení se pohybuje kolem 30 – 45 cm. 
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Rozběh je jedním ze základních prvků skoku o tyči, protože všechny jeho 

následující fáze závisí na efektivním přenosu rozběhové energie do tyče. Délku rozběhu 

u žen můžeme rozdělit do tří kategorií: 

1. Krátký – 10 až 12 kroků (15 – 18 m) 

2. Střední – 14 až 16 kroků (21 – 24 m) 

3. Dlouhý 18 až 20 kroků (27 – 30 m) 

Každá z těchto tří variant představuje stádium rozvoje techniky skoku o tyči během 

přípravného procesu a umožňuje, aby atletka dosáhla maximální kontrolované rychlosti. 

Každá z variant odpovídá vývojové fázi skokanky o tyči a odráží její úroveň techniky. 

Obecně lze říci, že výkon 13,4 až 13,2 na 100 m trati odpovídá krátkému rozběhu, 13,2 

až 13,0 odpovídá střednímu rozběhu a výkon pod 12,8 dlouhému rozběhu. Ženy by 

neměly prodlužovat svůj rozběh dříve, než dosáhnou požadované sprinterské 

připravenosti (Nikonov, 2000). 

Výška a šířka držení tyče jsou důležité prvky, které mají značný vliv na účinnost 

skoku. Co možná nejvyšší úchop na tyči je odůvodněn tím, že výkon závisí na výšce 

úchopu asi z 50%, avšak vysoký úchop vyžaduje vysokou rozběhovou rychlost a 

dostatečně silný pletenec ramenní. Elitní tyčkařky volí výšku úchopu mezi 390 – 425 

cm. Dále je třeba mít na paměti, že zvýšení úchopu o 10cm vyžaduje posunutí rozběhu, 

což klade vyšší nároky na úroveň fyzické přípravy. Špatně zvolená výška úchopu se 

může projevit například výrazným záklonem během rozběhu. Při volbě šířky úchopu 

(vzdálenost mezi rukama), je třeba mít na paměti, že široký úchop dělá nesení tyče 

během rozběhu jednodušší, ale otáčení na tyči obtížnější. Na druhou stranu úzká šířka 

úchopu dělá tyč tvrdší a může vést k předčasné „katapultaci“. Doporučuje se zvolit 

šířku úchopu na šířku ramen, což odpovídá zhruba 30 – 40 cm. 

Skokanky o tyči provádí zasunutí tyče během posledních dvou kroků. Vrchní paže 

je napjatá až v posledním kroku. Rozdíl mezi ženami a muži je mírně skrčená levá paže 

v závěrečné fázi zasunutí. To lze vysvětlit tím, že ženy mají asi o metr nižší úchop než 

muži a to jim neumožňuje napnout levou paži (Nikonov, 2000). 

2.5 Dlouhodobá sportovní příprava skokana o tyči 

Dosáhnutí vysoké sportovní výkonnosti předpokládá mnoholetou systematickou a 

efektivní přípravu. Výsledky nejlepších skokanů ukazují, že svojí maximální výkonnosti 
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dosahují po 8 – 10 roční přípravě. Skok o tyči je složitá pohybová disciplína s velkými 

nároky na úroveň psychických vlastností a pohybových schopností. Na druhé straně je 

skok o tyči velice rozmanitá, pestrá a všestranná disciplína, která umožňuje poměrně 

brzkou specializaci (Varga, 1976). 

2.5.1 Etapa základního tréninku (11 – 14 let) 

Hlavní složkou základní etapy tréninku je pestrost, hravost, rozmanitost, 

emocionální zabarvení. V této etapě dbáme na zdravý, přiměřený a všestranný rozvoj 

budoucích skokanů o tyči. Budujeme u dětí zájem o pravidelnou sportovní činnost. 

Trénink zaměřujeme především na rozvoj rychlostních, koordinačních, obratnostních 

schopností a snažíme se položit základy techniky většiny atletických disciplín. 

V tréninku skoku o tyči, rozvíjíme základní manipulační pohyby, jako je např. zasunutí 

tyče, rytmus rozběhu, skoky z vyvýšeného místa, skoky o tyči do písku. (Krátký, 2003) 

2.5.2  Specializovaná etapa (15 – 18 let) 

V tomto období dochází ke specializaci atleta na konkrétní disciplínu, nebo 

skupinu disciplín. Ve věku 15 – 16 let dochází k biologickým změnám organismu, 

těmto změnám by měl být přizpůsoben i tréninkový plán atletů. V tréninku pokračuje 

všestranný rozvoj schopností a to zejména rychlosti a obratnosti, ale stále častěji se 

využívá speciálních tréninkových metod. Je podněcována samostatnost atleta a jeho 

tvůrčí myšlení. Tato etapa také klade nároky na zvyšování psychické odolnosti během 

soutěží i tréninku. V tréninku skoku o tyči bychom se měli zaměřit na zvládnutí 

techniky skoku bez větších technických chyb (Krátký, 2003) 

2.5.3 Vrcholová etapa (od 19 let) 

Hlavním cílem této etapy je dosažení co možná nejvyšší sportovní výkonnosti 

využitím tělesných, funkčních, psychických a motorických předpokladů atleta. 

Tréninkový proces je charakteristický velkým objemem a intenzitou všech složek 

sportovní přípravy.  Preferujeme  speciální tělesnou přípravu. V tréninku se zaměřujeme 

především na stabilizaci techniky skoku v proměnlivých podmínkách a rozvoj 

schopností řešit stresové situace (Varga, 1976). 
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2.6 Základy stavby sportovního tréninku 

Plánování tréninku chápeme jako myšlenkové předvídání abstraktních 

tréninkových procesů v modelu plánování. V řízení tréninku jsou nejdůležitější součástí 

všechna předběžná rozhodnutí, které se týkají tréninkových cílů, struktury tréninku a 

průběhu tréninku. Dále sem, spadá realizace vyhodnocování a kontrola tréninku. 

Vytvořením konkrétního tréninkového plánu stanovíme konkrétní postup, který nám 

bude během realizace tréninku sloužit jako tzv. dopředná vazba. Na tuto vazbu navazuje 

tzv. zpětná vazba, která slouží ke kontrole účinnosti tréninkových úkolů. Aby 

tréninkový plán splňoval svoji funkci během řízení tréninku, je třeba požadavky plánu 

vyjádřit jako výkon charakterizující, nebo metodické ukazatele.  

Plánování struktury tréninku dělíme na jednotlivé cykly, které tvoří základ optimálního 

rozvoje výkonnosti během určitých časových obdobích. Prvním krokem plánování 

struktury sportovního tréninku by mělo být vymezení časového rozpětí tréninkového 

procesu. Cílem plánování struktury tréninku je maximálně rozvíjet sportovní výkon 

s přesným načasováním. Pokud různé časově oddálené účinky tréninku nastoupí 

současně ve fázi hlavních soutěží, dosáhneme vrcholu rozvoje výkonu. Tento 

kumulativní tréninkový účinek spočívá jednak na stupni vyčerpání určitých funkčních 

rezerv, tak i na optimálním časovém sladění jednotlivých tréninkových cyklů.  

Stavba sportovního tréninku vychází ze zákonitostí rozvoje trénovanosti, 

fyzického vývoje, psychického vývoje a sportovní formy. Dochází k realizaci a naplnění 

všech principů, jako jsou např.: zvyšování zatížení, cykličnost atd. Základním prvkem 

Obrázek 1 -  Postavení plánování tréninku v řízení tréninku (podle Hohmanna, 2003) 
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při stavbě sportovního tréninku jsou tréninkové cykly. Tréninkovým cyklem 

označujeme relativně ukončený sled různě dlouhých časových úseků tréninkového 

procesu, které se opakují. Na těchto cyklech je založen mnoholetý systematický růst 

výkonnosti. Cykličnost se v tréninkovém procesu projevuje tím, že každý následující 

cyklus je částečným opakováním dřívějšího cyklu za současného objevování nových 

rozvíjejících tendencí. Každý další cyklus se od předchozího odlišuje buď změnou jeho 

komponent, nárůstem zatížení, změnou prostředků, nebo jejich poměrem. Z hlediska 

různé časové náročnosti jednotlivých tréninkových úseků rozdělujme cykly na: 

makrocykly, mezocykly a mikrocykly (Choutka, Dovalil 1982). 

2.6.1 Tréninkové cykly 

2.6.1.1 Makrocyklus 

Dle Choutky a Dovalila (1991) je základním a nejčastěji používaným 

makrocyklem roční tréninkový cyklus. Návaznost ročních tréninkových cyklů vyžaduje 

nárůst zatížení v jednotlivých letech a tím se zajišťuje plynulý růst výkonnosti 

sportovce. Úkolem, členění ročního tréninkového cyklu je vyvrcholení maximální 

výkonnosti v určitém období. Z toho důvodu se roční tréninkový cyklus dělí na:  

2.6.1.2 Přípravné období 

Choutka a Dovalil (1991) uvádí, že z dlouhodobého hlediska má přípravné období 

vytvořit základy budoucího výkonu a docílit růstu sportovní výkonnosti. Toto období je 

zaměřeno na vytváření všestranného základu sportovní výkonnosti a zvyšování 

trénovanosti. Z hlediska funkcí orgánu se má v tomto období dosáhnout kvantitativních 

a kvalitativních změn jako jsou zvýšení funkčních stropů jednotlivých orgánů, nebo 

zvýšení funkčních možností organismu. Přípravné období můžeme rozdělit na dvě 

etapy.  

V první etapě se snažíme dosáhnout zvýšení funkčních stropů jednotlivých orgánů 

a zejména zvýšením tréninkového objemu. Tím se zároveň rozvíjí celková i psychická 

odolnost vůči zátěži. 

V druhé etapě přípravného období je hlavním úkolem převedení vysoké obecné 

trénovanosti v trénovanost speciální. Toho docílíme tím, že se postupně snižuje objem 

tréninkového zatížení a zvyšuje se intenzita. Zároveň roste podíl speciálních a 

závodních cvičení. 
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2.6.1.3 Předzávodní období  

Plynule navazuje na předcházející období. Je to období obvykle 2 – 4 týdnů před 

prvními soutěžními starty. Hlavní úkolem předzávodního období je dosáhnout vysoké 

sportovní formy tzv. vylaďování. Ladění sportovní formy docílíme: 

 Snížením objemu zatížení a zároveň udržením vysoké intenzity  

 Důrazem na kvalitu tréninkové činnosti 

 Dostatkem odpočinku 

 Využitím speciálních cvičení  

 Zařazením přípravných startů 

 Zdůraznění psychologické přípravy (Dovalil, Perič, 2009) 

2.6.1.4 Závodní období 

Cílem tohoto období je prokázat vysokou výkonnost na základě předchozí 

přípravy. Soutěže se stávají měřítkem úspěšnosti, završují sportovní činnost a jsou nejen 

cílem tréninku, ale také zdrojem prožitků. V tréninku se počítá s dostatečným prostorem 

pro zotavení, trénink má spíše udržovací roli a soustředí se především na přípravu pro 

další starty. Kromě hlavních startů jako jsou mistrovské soutěže, se do závodního 

období zařazují tzv. pomocné starty, ve kterých není hlavním cílem samotný výkon, ale 

slouží spíše ke kontrole, nebo zdokonalení sportovní formy. Do tréninkového procesu se 

podle soutěžního kalendáře mohou zařadit také mikrocykly regenerační, vylaďovací, 

kontrolní a případně i rozvíjející (Dovalil, Perič, 2009). 

2.6.1.5 Přechodné období 

Toto období je zaměřené především na co možná největší zotavení sportovce. 

Tréninkové jednotky jsou kratší a je jich výrazně méně, také je velmi časté, že se 

trénink na několik dnů přeruší. Zároveň se v tomto období zařazují do tréninku 

doplňkové sporty, přesto by však neměla úroveň dosažené trénovanosti příliš 

poklesnout (Dovalil, Perič, 2009). 

2.6.1.6 Mezocyklus 

Mezocykly trvají zpravidla 4 týdny a realizují se v nich požadavky pro jednotlivá 

období ročního tréninkového cyklu. Jejich realizace v praxi ovlivňuje řada okolností, 

jako jsou: materiální a sociální podmínky, stáří sportovce (Choutka, Dovalil 1991). 
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2.6.1.7 Mikrocyklus  

Mikrocykly jsou krátké několika denní cykly. Stavba mikrocyklu je podřízena 

obsahem a úkoly mezocyklů. (Choutka, Dovalil 1991) 

2.6.1.8 Tréninková jednotka 

Je nejmenší základní organizační prvek celého tréninkového procesu. Obsah 

tréninkové jednotky je odvozen od úkolu mikrocyklů, do kterého tréninková jednotka 

patří. Tréninková jednotka se skládá ze tří částí: Přípravné, hlavní a závěrečné (Dovalil, 

Perič, 2009). 

2.7 Kontrola a vyhodnocování tréninku 

Hohmann, Lames, Letzelter, (2003) dělí vyhodnocování tréninku na tři kroky. 

V prvním kroku se pro kontrolu tréninku využívají dva druhy kontrolních postupů: 

protokolování tréninku, ve kterém se absolvovaný trénink zaznamenává pomocí 

vhodných kategorií (ukazatelů) a kontrola výkonu, během které se diagnostikuje 

aktuální stav výkonu sportovce. Ve druhém kroku se oba druhy dat porovnávají 

s původně plánovanými a požadovanými hodnotami. Účinnost tréninku v souvislosti 

s výkonem se zkoumá v posledním třetím kroku. 

Obrázek 2- kontrola vyhodnocování tréninku 

 

Kontrola trénovanosti je chápána jako činnost směřující k získávání informací o 

změnách, k nimž dochází, nebo nedochází v důsledku tréninkového procesu a tím plní 



27 

 

úlohu zpětné vazby. Tyto informace vedou k úvahám, zda pokračovat v zamýšleném 

tréninkovém plánu, nebo zda provést určité korekce. Důležité je vědět, na jaké ukazatele 

se během kontroly zaměřit a znát výchozí, cílový i průběžný stav sledovaného. 

V ideálním případě by měla důsledná kontrola obsahovat průběžné informace o všech 

podstatných faktorech a zároveň bychom měli usilovat o systematičnost a pravidelnost 

kontrol (Perič, Dovalil 2010). 

Perič a Dovalil (2010) charakterizují vyhodnocování tréninku jako konfrontaci 

ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich změn. Zásadní 

otázkou trenéra by mělo být: zda to co je obsahem tréninku, jaké zatížení se aplikuje, 

jak je trénink organizovaný, jaké metody se užívají atd., vede doopravdy ke zvýšení 

sportovní výkonnosti a ke změnám trénovanosti. Vyhodnocování tréninku je tedy 

náročná analytická práce a ne jen souhrn tréninkových vlivů za určité období.  

Hodnocení tréninku znamená tedy hledat souvislosti ve vztahu tréninkové činnosti ke 

změnám trénovanosti a změnám samotné výkonnosti. Z výsledku potom vyplývá, zda 

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

proč.  

2.7.1 Evidence tréninku 

Dovalil, Perič (2009) charakterizují evidenci tréninku jako zaznamenávání všech 

podstatných a nezbytných informací o tréninku. Tyto informace nám pomáhají zjistit, 

jestli během určité doby došlo, nebo nedošlo k požadovaným změnám stavu 

trénovanosti a výkonnosti. O těchto změnách rozhoduje především absolvovaný trénink. 

K vyhodnocování tréninku nám nestačí znát pouhé slovní vyjádření typu: trénoval jsem 

hodně, nebo málo, ale je zapotřebí znát, co a kolik bylo v uplynulém období trénováno. 

Evidenci tréninku provádíme dle vybraných ukazatelů, jako jsou: obsah cvičení, objem 

cvičení a intenzita tréninkového, či závodního zatížení. Volbu ukazatelů rozlišujeme na 

obecné a speciální. Obecné ukazatele jsou např. počet tréninkových jednotek, počet 

tréninkových hodin, počet závodů a startů, počet dní zranění, čas regenerace. Používají 

se ve všech sportech, zatímco speciální ukazatele jsou používané pouze pro daný sport, 

resp. disciplínu.  

Evidence tréninku, je vědecká varianta pozorování chování, u které nejdříve 

stanovíme kategorii tréninkové zátěže, obsah tréninku a tréninkové metody, ve kterých 

jsou tréninkové vstupy účinné. Do tréninkového protokolu se zachycují kvantitativní 

specifikace kategorií. Záznam objemu tréninku se provádí především numericky 
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pomocí sportovně – specifických dominantních parametrů systému metr, kilogram, 

sekunda.  To se děje například v následujících formách: 

 U silových tréninků jako je např. vzpírání se vedle počtu opakování cviků 

zaznamenává i celková tonáž cvičení. 

 Při trénincích s dopředným pohybem, se zaznamenávají společně 

s absolvovanými metry i počty a časy sérií. 

 U technicko-kompozičních cvičení se zaznamenává počet opakování 

jednotlivých nacvičovaných prvků, spojených cviků a povinných 

programů. 

Zatímco předchozí tréninkové ukazatele se stanovují jednoduše, problém nastává, 

pokud chceme zaznamenat intenzitu zátěže u jednotlivých sportů či cvičení. V silových 

a vytrvalostních sportech se dá absolutní intenzita stanovit relativně snadno pomocí 

rychlosti opakování cvičení, či váhové zátěže ve srovnání s maximálním výkonem. U 

sportů s dopředným pohybem lze vyjádřit intenzita individuálním energetickým 

zatížením sportovce (Hohmann, Lames, Letzelter, 2003). 

2.8 Obecné tréninkové ukazatele (OTU)  

Vacek a kol. (1988) obecnými tréninkovými ukazateli (OTU) označuje číselné 

údaje šesti vybraných parametrů ve sportovním tréninku. Tyto údaje jsou pro všechny 

atletické disciplíny stejné a představují ucelenou informaci o tréninkové činnosti. Mezi 

tyto parametry řadí: 

Dny zatížení 

Zaznamenávají se počty dnů, ve kterých se uskutečnil trénink, závod, nebo jiná 

pohybová činnost trvající déle jak 30 min. Do těchto dnů se nepočítají dny, kdy 

probíhala pouze regenerace. 

Jednotky zatížení 

Jako jednotku zatížení chápeme ucelenou tréninkovou práci trvající více jak 30 

minut. V případě více tréninkových fází během dne zaznamenáváme jednotky 

samostatně, pokud je  mezi nimi delší časový interval jak 2 hodiny. Evidujeme počet 

tréninkových a soutěžních jednotek. 
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Počet závodů (startů) 

Vícedenní soutěže zaznamenáváme jako jeden závod. Do počtu startů počítáme 

všechny rozřazovací boje a finále.  

Celkový čas zatížení 

Veškerý čas věnovaný pohybové aktivitě od začátku rozcvičení po výklus 

zaznamenávaný v hodinách. Do toho času patří závod, trénink, kontrolní testy, ale také 

kratší časové zatížení, jakým je např.: ranní cvičení. Nezapočítávají se dlouhodobější 

přestávky mezi zatížením. (pauza mezi starty). 

Regenerace 

Evidujeme čas v hodinách věnovaný regeneraci sil. Patří sem např.: masáže, 

sauna, ultrazvuk, skotské střiky. Za regeneraci se nepovažuje sprchování, jako základní 

hygienická očista. 

Počet dnů zdravotní neschopnosti, počet dnů omezení tréninku ze 

zdravotních důvodů. 

Omezením tréninku ze zdravotních důvodů chápeme: počet dnů, ve kterých bude 

probíhat neplnohodnotný trénink. 

2.9 Speciální tréninkové ukazatele pro skok o tyči (STU) 

Do STU zaznamenáváme veškerou sportovní činnost. Vacek a kol. (1988) uvádí 

širokou škálu speciálních tréninkových ukazatelů. V této kapitole uvedu pouze některé 

ukazatele z této literatury.  

Úseky na rozvoj akcelerace a maximální rychlosti 

 běžecké úseky do 80 m prováděné maximálním úsilím  

 běžecké úseky běhané nadmaximální rychlostí, (běh s urychlovačem, běh 

z kopce) 

 letmé běžecké úseky do 80m 

 starty všeho druhu 

Úseky na rozvoj rychlostní vytrvalosti II. intenzity 

 běžecké úseky do 300 m běhané rovnoměrně, úsilím  90 %  - 70 % 

maxima 

 úseky běhané uvedou intenzitou rozloženě, stupňovaně 
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 různé druhy rovinek 

Rozběhy a běh s tyčí 

 běžecké úseky zaměřené na nácvik rozběhu s tyčí (bez přechodu na tyč) 

 jakékoliv běžecké úseky prováděné s tyčí 

Technika skoku o tyči I. 

 skok o tyči z celého, nebo ¾ rozběhu prováděný maximální intenzitou 

s provedením celého skoku na laťku i bez laťky 

Imitační cvičení a cvičení na rozvoj techniky skoku o tyči 

 veškerá technická a imitační cvičení prováděná z krátkého i dlouhého 

rozběhu 

 cvičení prováděná na místě 

 cvičení prováděná z vyvýšeného místa 

 průpravná cvičení s tyčí i bez tyče 

Dále do těchto ukazatelů řadíme: horizontální odrazy, vertikální odrazy, 

amortizační odrazy, posilování s činkou, gymnastiku, cvičení na trenažérech, doplňkové 

sporty, atd. 

2.10 Speciální testy a kontrolní měření ve skoku o tyči 

Vacek a kol. (1988) řadí mezi speciální kontrolní testy pro skok o tyči testy, které 

jsou společné pro všechny skokanské disciplíny, jako jsou: 

 50 m VS 

 20 m letmo 

 150 m VS 

 5-ti skok po odrazové noze z místa 

 5-ti skok po odrazové noze z rozběhu 

 10-ti skok střídnonož z místa 

 50m skok běh 

 přemístění činky 

A zároveň také testy vytvořené přímo pro skokany o tyči. Mezi tyto testy patří: 

 skoky ze středního rozběhu 

 tréninkový výkon 
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 40 m s tyčí z VS 

 20 m letmo s tyčí 

 šplh na 4,5 m laně 

 sbalení na žebřinách na čas (5 nebo 10 opakování) 

 odhod 5kg koule vzad přes hlavu 

 benč 

 trh 

 kotoul vzad přes laťku 

 4 překážky na 5 kroků 

 přechod na tyč z 6 kroků 

 skok daleký 
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3 Cíle a úkoly práce 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit výkonnostní vývoj skokanky o tyči popsat 

rozdíly v tréninku pod vedením různých trenérů. 

 

Úkoly  práce 

1. Rozbor výkonnostního vývoje (2008 – 2016) 

2. Analýza zdravotního stavu 

3. Analýza obecných a speciálních ukazatelů (2012 – 2016). 

4. Pokusit se na základě dat porovnat tréninkové metody trenérů 

5. Porovnání dvou závodních skoků 
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4 Metodika práce 

V této práci jsem zhodnotil výkonnostní vývoj, stavbu, obsah tréninku a porovnal 

rozdílné metody trenérů, u kterých tato skokanka o tyči trénovala. Pro tuto analýzu jsem 

si zvolil roky 2012 – 2015. V prvním kroku této práce jsem začal shromažďovat 

tréninkové deníky  atletky N. J a zároveň získal písemný souhlas o uvedení osobních 

údajů a získaných informací v mé bakalářské práci. V následujícím kroku, jsem na 

základě informativního rozhovoru zjistil profil atletky a její zdravotní stav během její 

sportovní kariéry. Dalším krokem v této práci bylo shromáždit co největší počet 

tréninkových dat a na jejich základě vybrat tréninkové ukazatele, které jsem hodnotil 

převážně z kvantitativního hlediska. Po prostudování odborné literatury zabývající se 

tréninkem skoku o tyči byla tato data vyhodnocena v podobě grafů či tabulek a následně 

porovnána. Zároveň jsem se v této práci pokusil porovnat tréninkové metody trenérů 

pomocí tréninkových ukazatelů OTU (obecných tréninkových ukazatelů) a STU 

(speciálních tréninkových ukazatelů). V posledním kroku této práce jsem od skokanky 

získal záběry dvou závodních skoků, které jsem následně mezi sebou porovnal. 

K vytvoření této bakalářské práce jsem použil jako hlavní metodu kvantitativní 

analýzu a získaná data vyhodnotil metodou logické analýzy. 
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5 Výsledková část 

5.1 Profil skokanky o tyči 

N. J. se narodila dne 30. 3. 1992 v Písku.  Tělesný růst zastaven v 18. letech na 

celkové výšce 168 cm. 

Od 9 let se věnovala sportovní gymnastice v gymnastickém oddíle TJ sokol Písek. 

Tomuto sportu se věnovala velmi úspěšně, na soutěžích získávala přední místa. Po 

absolvování základní školy v Písku se rozhodla studovat Gymnázium Olympijských 

Nadějí v Českých Budějovicích. S atletikou začala v září 2007 a od roku 2008 byla 

registrovaná v atletickém oddíle TJ Sokol České Budějovice, kde se připravovala pod 

vedením trenéra Jiřího Coufa. Od počátku se věnovala skoku o tyči. Ani škola a ani 

atletický klub neměly potřebné skokanské tyče, proto se během léta roku 2007 

domluvila na spolupráci s Mgr. Pavlem Beranem, trenérem USK Praha, který měl 

k dispozici potřebné vybavení, podmínky a zkušenosti s tréninkem skoku o tyči. Avšak 

tuto spolupráci z neznámých důvodů její tehdejší trenér po létě ukončil. V prosinci roku 

2011 začala N. J. spolupracovat s tyčkařským trenérem Mgr. Zdeňkem Lubenským, se 

kterým po zhruba 20 trénincích ukončila spolupráci. Měla pocit, že se jí trenér málo 

věnuje. V lednu 2014 opět začala spolupracovat s Mgr. Pavlem Beranem a od října 

téhož roku se pod ním připravuje v plném vedení. V lednu 2015 přestoupila ze Sokola 

České Budějovice do USK Praha.  

5.2 Analýza zdravotního stavu 

Do 5 let bez zdravotních problémů 

V 5 letech důvodem pádu naštípnutá zápěstní kůstka na levé ruce 

V 9 letech poškozené vazy v koleni následkem nehody při lyžovaní 

Ve 14 letech vyhozené levé zápěstí 

Mezi 13 a 15 rokem několikrát zablokovaná krční páteř  

Ve 22 letech během zimního tréninku N. J. zlomila tyčku, uvolněná energie ji 

rozdrtila poslední článek malíčku na levé ruce. V tom samém roce N. J. uklouzla na 

lezecké stěně a rozsekla si nohu. Kvůli několika stehům na noze vynechala MČR do 22 

let. 
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5.3 Sportovní úspěchy 

MČR dorostu hala 2008 – 9 místo – 290 cm  

MČR dorostu dráha 2008 – 6 místo – 306 cm 

MČR dorostu  hala 2009 – 3 místo – 313 cm 

MČR dorostu dráha 2009 – 7 místo – 300 cm 

MČR juniorů hala 2010 – 6 místo – 323 cm 

MČR mužů a žen hala 2010 – 11 místo – 345 cm 

MČR juniorů dráha 2010 – 2 místo – 345 cm  

Mezistátní utkání juniorů dráha 2010 – 7 místo – 340 cm 

MČR do 22 let dráha 2010  - 9 místo – 310 cm 

MČR mužů a žen hala 2011 – 6 místo – 345 cm 

MČR juniorů hala 2011 – 2 místo – 366 cm 

MČR juniorů dráha 2011 – 3 místo – 334 cm 

MČR mužů a žen dráha 2011 – 11 místo – 325 cm 

International Visegrad Match of Athletes U20 dráha 2011 – 4 místo – 320 cm 

MČR mužů a žen hala 2012 – 8 místo – 352 cm 

MČR mužů a žen dráha 2012 – 2 místo – 365 cm 

MČR do 22 let dráha 2012 – 4 místo – 350 cm 

Mezistátní utkání do 22 let dráha 2012 – 3 místo – 350 cm 

Akademické mistrovství ČR hala 2013 – 1 místo – 360 cm 

MČR mužů a žen hala 2013 – 7 místo – 375 cm 

MČR mužů a žen dráha 2013 – 8 místo – 340 cm  

Akademické mistrovství ČR hala 2014 – 1 místo – 350 cm 

MČR mužů a žen hala 2014 – 5 místo – 370 cm  

Mítink EA - Prague Indoor hala 2014 – 6 místo – 340 cm 

Premium mítink EA-Memoriál Josefa Odložila dráha 2014 – 5 místo – 360 cm  
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Liese Prokop Memorial dráha 2014 – 4 místo – 360 cm 

Mezistátní utkání do 22 let dráha 2014 – 5 místo – 370 cm 

Akademické mistrovství ČR hala 2015 – 2 místo – 370 cm  

MČR mužů a žen hala 2015 – 6 místo – 380 cm  

Praga Academica dráha 2015 – 7 místo – 370 cm 

Memoriál Josefa Odložila dráha 2015 – 7 místo – 370 cm  

MČR mužů a žen dráha 2015 – 10 místo – 370cm 

Akademické mistrovství ČR hala 2016 – 2 místo – 380 cm 

Zimní pražská tyčka hala 2016 – 6 místo – 403 cm 

MČR mužů a žen hala 2016 – 7 místo – 400 cm 

5.4 Etapy sportovní přípravy 

5.4.1 Etapa základního tréninku 

2 – 9 let gymnastická cvičení a všeobecně rozvíjející hry 2 × týdně  

9 – 15 let sportovní gymnastika v atletickém oddíle TJ sokol Písek. Od 10 let 

dojíždění do gymnastické tělocvičny v Českých Budějovicích jednou až dvakrát týdně 

z důvodu nevyhovující tělocvičny. V 15 letech gymnastický trénink 5 × týdně. 

5.4.2 Etapa specializovaného tréninku 15 – 19 let 

N.  J. se začala věnovat atletice až s nástupem na sportovní gymnázium v Českých 

Budějovicích. Již od počátku trénovala 5 × až 7 × týdně a to hlavně díky tomu, že 

v rozvrhu byl vymezen čas na dopolední tréninky. Její tehdejší trenér ji hned od počátku 

začal specializovat na skok o tyči. I přes to, že N. J. z počátku startovala na soutěžích i 

v jiných atletických disciplínách a to zejména v krátkých štafetách, trénink zcela 

postrádal nácvik a zdokonalování ostatních atletických disciplín. V tréninku je během 

celého roku ve velké míře zastoupeno posilování a velké množství doplňkových aktivit. 

Jiří Couf v tréninku využívá velké množství koordinačních cvičení a vertikálních 

odrazů. V tréninku se objevuje jen velmi málo rychlostních a běžeckých úseků.  

5.4.3 Etapa maximální sportovní výkonnosti 19 a více let 

S nástupem na vysokou školu se snížila četnost tréninků z dvou fází denně na 

jednu fázi. V tomto období je výrazně patrný přechod od trenéra Jiřího Coufa k trenéru 



37 

 

Mgr. Pavlu Beranovi. Rozdílný tréninkových systémů obou trenérů byl patrný již od 

samotného začátku. Zatím co tréninky Jiřího Coufa nebyly příliš časově a fyzicky 

náročné. Tréninkový program Mgr. Pavla Berana je časově a fyzicky více náročný. 

Často jsou spojovány dvě tréninkové fáze do jedné, to má za následek tréninkové 

jednotky dlouhé i více jak 3h. V tréninku je ve velké míře zastoupen rozvoj rychlostních 

schopností, což u předchozího trenéra trénink postrádal, z toho důvodu dochází 

k výraznému zlepšení v rychlostních ukazatelích trénovanosti. 
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5.5 Výkonnostní růst 

 

Graf 1 výkonností růst ve skoku o tyči v období let 2008 – 2016 

 

Obrázek jedna znázorňuje hodnoty nejlepších dosažených výkonů ve skoku o tyči 

v jednotlivých závodních obdobích v letech 2008 – 2016. Z grafu je patrné, že 

výkonnost skokanky během její závodní kariéry v jednotlivých obdobích mírně kolísá, 

ale v celkovém pohledu se postupem let zvyšuje, zejména v posledních třech letech 

došlo k výraznému zvýšení výkonnosti. 

Tabulka 1- rozbor výkonnosti skokanky o tyči v letech 2008 - 2016 

 

Nejlepší 
výkon 
dráha 

Nejlepší 
výkon hala 

Celkový 
nejlepší 
výkon 

Průměr ze 3 
nejlepších 

výkonů 

Průměr z 5 
nejlepších 

výkonů 
Počet startů 

2008 320 310 320 316,7 314 13 

2009 330 322 330 324 321,4 19 

2010 345 360 360 350 346 18 

2011 340 366 366 363,7 355,2 15 

2012 371 350 371 365,3 361,2 16 

2013 350 375 375 365 359 12 

2014 370 370 370 368,3 365 20 

2015 395 380 395 392,3 388,4 26 

data do 28. 
6. 2016 415 403 415 410 406,6 20  
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Tabulka 1 znázorňuje podrobnější přehled růstu výkonnosti skokanky během 

dosavadní závodní kariéry.  

5.6 Analýza obecných tréninkových ukazatelů (OTU) 

Graf 2 Analýza obecných tréninkových ukazatelů (OTU) 

 

Z hodnot obecných tréninkových ukazatelů, je velmi dobře znát přechod mezi 

trenéry a především změna s nástupem na vysokou školu, kdy nebylo možné vzhledem 

k rozvrhu trénovat dvoufázově. Počet tréninkových dnů se v sezóně 2014 – 2015 mírně 

zvýšil a počet tréninkových jednotek poklesl. Nedošlo k velkému snížení tréninkových 

hodin, což bylo způsobeno výrazně delším trváním tréninkových jednotek. Zároveň se 

mírně zvýšil i počet hodin regenerace a počet závodů. Počet vynechaných dnů kvůli 

nemoci vzrostl především kvůli rozdrcenému poslednímu článku prstu z důvodu 

zlomení tyče. 
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5.7 Analýza speciálních tréninkových ukazatelů (STU) 

Graf 3Analýza speciálních tréninkových ukazatelů v letech 2012 – 2015 (STU) 

Z grafu hodnot ve speciálních tréninkových ukazatelích je patrný rozdílný 

tréninkový přístup obou trenérů. Roste počet tréninků techniky, díky možnosti využití 

přetlakové haly na Strahově, kde se dá trénovat technika skoku o tyči i v zimních 

měsících.  Zároveň se zvýšil i počet běžeckých tréninků a tréninků rychlosti. Snížil se 

počet tréninků s doplňkovými sporty. Snížilo se i procentuální zastoupení gymnastiky a 

silové přípravy. S trenérem Jiří Coufem bylo posilování zařazováno jako dílčí část 

tréninkových jednotek. Trenér Pavel Beran zařazuje posilování v samostatných 

tréninkových jednotkách.  

5.8 Stavba a rozbor tréninku pod vedením Jiřího Coufa 

Jak již bylo zmíněno, od střední školy se N. J. připravovala v atletickém oddíle 

Sokol České Budějovice pod vedením trenéra Jiřího Coufa. V této kapitole jsou 

uvedeny příklady různých tréninkových mikrocyklů během RTC 2012 – 2013. 

5.8.1 Přípravné období I 

Přípravné období I trvalo od začátku října do první poloviny ledna. 

Z tréninkového plánu je patrný velmi malý objem cvičení. Zároveň je do tohoto období 

vložené týdenní soustředění na Nových Hutích, které je zaměřeno na rozvoj kondice. 

V tomto období trenér využíval především koordinačních cvičení, kruhových tréninků. 

V první polovině přípravného období se objevují, i když jen zřídka běžecké úseky do 
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200m. V druhé polovině přípravného období I jsou jedinými běžeckými úseky rytmické 

přeběhy překážek. Zcela chybí rychlostní příprava. Z důvodu absence krytého sektoru 

pro skok o tyči, se v tréninku objevují pouze imitační cvičení pro skok o tyči a imitace 

rozběhu.  

Příklad tréninkového mikrocyklu (říjen)  

Po.: dopoledne – gymnastika 

      odpoledne – volno  

Út.: dopoledne – překážková koordinace, vertikální odrazy 

     odpoledne – volno 

St.:  dopoledne –  přeběhy překážek, běžecké úseky (200 m) 

      odpoledne – všeobecné odhody koule, kruhový trénink 

Čt.: dopoledne – volno 

       odpoledne – překážková koordinace, odrazy 

Pá.: dopoledne – imitace skoku o tyči,  

       odpoledne – volno 

So.: dopoledne – běžecké úseky do kopce 

  odpoledne - volno 

Ne: volno 

Příklad tréninkového mikrocyklu (listopad)  

Po.: dopoledne – SBC s mezi klusem + vesta, kruhový trénink 

       odpoledne – gymnastika 

Út.: dopoledne – překážková koordinace, vertikální odrazy s vestou 

 odpoledne – volno 

St.:  dopoledne –  běžecké úseky (200 m) 

      odpoledne – přemístění, trh, imitace rozběhu s tyčí 

Čt.: dopoledne – volno  

     odpoledne – všeobecné odhody koule, horizontální odrazy 
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Pá.: dopoledne –  technika skoku o tyči, gymnastika 

      odpoledne – volno  

So.: závody gymnastika 

Ne: volno 

Příklad tréninkového mikrocyklu (prosinec)  

Po.: dopoledne – SBC s mezi klusem + vesta, kruhový trénink 

 odpoledne – volno  

Út.:  dopoledne – amortizační odrazy 

       odpoledne – volno  

St.:  dopoledne – přeběhy překážek, činka (přemístění, trh) 

        odpoledne – volno  

Čt.:  dopoledne – imitační cvičení s tyčí, odhody medicinbalu 

       odpoledne - volno 

Pá.: dopoledne –  kruhový trénink, rozběhy s tyčí 

       odpoledne – gymnastika     

So.: volno 

Ne: volno 

Příklad tréninkového mikrocyklu (leden)  

Po.: dopoledne - SBC s mezi klusem + vesta, přeběhy překážek (skipinkově), 

amortizační odrazy, přemístění  

       Odpoledne – volno 

Út.: volno 

St.:  dopoledne – překážková koordinace s vestou, kruhový trénink 

      odpoledne - volno 

Čt.: dopoledne – volno 

     odpoledne –  kotníkové odrazy se zátěží, běžecké výstupy 



43 

 

Pá.: dopoledne –  SBC s tyčí, technika skoku o tyči 

       odpoledne – gymnastika     

So.: volno 

Ne: dopoledne – kotníkové odrazy, běžecké výstupy 

      odpoledne – volno  

5.8.2 Zimní závodní období 

Závodní období v tomto roce pro N. J. začalo v první polovině ledna 

Akademickým mistrostvím ČR a skončilo v druhé polovině února. Poté následoval 

několika denní volno využité k provozování zimních sportů. Trénink během zimního 

závodního období v roce 2012 – 2013 vypadal následovně: 

Po.: dopoledne – SBC s mezi klusem, přemístění, trh 

      odpoledne – Kruhový trénink  

Út.: dopoledne – překážková koordinace s vestou, amortizační odrazy, výběhy do 

schodů s vestou 

      odpoledne – volno  

St.: dopoledne – skokový běh, rytmické přeběhy překážek, přeběhy překážek 

      odpoledne – kruhový trénink 

Čt.: dopoledne – volno  

       odpoledne – benč 

Pá.: dopoledne –  kotníkové odrazy se zátěží, běžecké výstupy 

       Odpoledne – volno  

So.: závody 

Ne.: volno 

5.8.3 Přípravné období II 

Toto období je velmi podobné přípravnému období I. S tím rozdílem, že je ve 

větší míře zastoupena technická příprava skoku o tyči díky klimatickým podmínkám, 

které umožňují trénink skoku o tyči pod širým nebem. Do tohoto období je také vloženo 
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soustředění, které se zaměřuje na rozvoj kondice stejně, jako tomu bylo v přípravném 

období I. 

5.8.4 Letní závodní období 

Letní závodní období mělo dva vrcholy MČR mužů a žen a MČR do 22 let.  

Po.: dopoledne –  SBC, přechody překážek, běžecké výstupy, amortizační odrazy 

       odpoledne – volno  

Út.: gymnastika, TRX 

St.: dopoledne –  překážková koordinace, přeběhy překážek, přemístění, trh 

       odpoledne – volno  

Čt.: dopoledne – volno  

     odpoledne – SBC, benč 

Pá.: dopoledne – rozcvičení před závody 

      odpoledne – volno  

So.: závody 

Ne.: volno 

V tréninkovém plánu si můžeme všimnout nízkého zastoupení běžeckých úseků 

během celého roku. Trenér využíval běžecké úseky do 200m napříč všemi obdobími 

s neměnnou intenzitou provedení. Dle literatury je vhodné zařadit v přípravném období 

delší běžecké úseky pro rozvoj obecné vytrvalosti a postupně zvyšovat intenzitu 

zatížení. Dále zde můžeme vidět absenci rychlostních schopností. Během celého roku je 

zastoupeno velké množství kotníkových odrazů a koordinačních cvičení.  

5.9 Stavba a rozbor tréninku pod vedením Mgr. Pavlem Beranem.  

Pro rozbor RTC pod vedením Mgr. Pavlem Beranem jsem si vybral rok 2014 – 

2015 z toho důvodu, že tento rok se začala N. J. plně připravovat pod tímto trenérem. 

5.9.1 Přípravné období I 

Přípravné období I pod vedením Mgr. Pavla Berana probíhalo od začátku října a 

trvalo do první poloviny ledna.  V rámci tohoto období byly zařazené tři VT, z toho se  

dva konaly v krytých prostorách sportovního centra a byly zaměřené na zdokonalování 

techniky skoku o tyči. Jeden z těchto VT se uskutečnil v Peci pod Sněžkou a byl 
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zaměřen na rozvoj kondičních schopností. Objem tréninkového zatížení v průběhu 

přípravného období klesal a úměrně s tím se zvyšovala intenzita zatížení.  

Příklad tréninkového mikrocyklu (říjen)  

Po.: dopoledne – SBC, odrazy, běžecké úseky 500 – 800 m,  

      odpoledne – Činka 

Út.: dopoledne – volno  

     odpoledne – kopce: SBC, odrazy, běžecké úseky do 150 m 

St.: dopoledne – Činka  

     odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, běžecké úseky 200m 

Čt.: volno 

Pá.: Dopoledne – Posilovna 

      Odpoledne –  SBC, odrazy, běžecké úseky 300 m – 900 m 

So.: dopoledne – fartlek 

      odpoledne – volno  

Ne.: volno   

Příklad tréninkového mikrocyklu (listopad)  

Po.: dopoledne – SBC, odrazy, běžecké úseky 300 m – 150 m  

      odpoledne – Činka 

Út.: dopoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z krátkého rozběhu  

       dopoledne -  kopce: SBC, odrazy, běžecké úseky do 100m 

St.: dopoledne – volno  

    odpoledne – SBC,  rytmické přeběhy překážek, dálka ze středního rozběhu, 

odrazy 

      

Čt.: dopoledne – volno   

     odpoledne – gymnastika 

Pá.: dopoledne – volno  
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     odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z krátkého rozběhu, 

skoku ze středního rozběhu 

So.: dopoledne – volno  

     odpoledne – bouldering 

Ne.: volno 

Příklad tréninkového mikrocyklu (prosinec)  

Po.: dopoledne – SBC, odrazy, běžecké úseky 200 m – 100 m  

      odpoledne – Činka 

Út.: dopoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z krátkého rozběhu  

      odpoledne – volno  

St.: dopoledne – SBC, starty z poloh, bloků,  frekvenční cvičení, maximální 

rychlost, rozběhy s tyčí 

     odpoledne – volno  

Čt.: dopoledne – volno 

     odpoledne – gymnastika 

Pá.: dopoledne – volno 

     odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z krátkého rozběhu, 

skoku z celého rozběhu  

So.: dopoledne – volno 

     odpoledne – lezení 

Ne.: volno 

5.9.2 Zimní závodní období 

Zimní závodní období odstartovalo akademické mistroství ČR v první polovině 

ledna a skončilo 3.3 veřejnými závody ve skoku o tyči. Zimní závodní období mělo 

jeden vrchol a to MČR mužů a žen konaném koncem února. Tréninkový mikrocyklus 

během závodního období vypadal následovně 

Příklad tréninkového mikrocyklu 

Po.: dopoledne – volno  
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     odpoledne – činka 

Út.: dopoledne – volno  

     odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z celého rozběhu 

St.: dopoledne – SBC, starty z poloh, bloků,  frekvenční cvičení, maximální 

rychlost, běhy s odporem, rozběhy s tyčí 

      odpoledne – volno  

Čt.: dopoledne – volno  

     odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky ze středního 

rozběhu 

Pá.: dopoledne –  rozcvičení před závody 

      odpoledne – volno  

So.: závody 

Ne.: volno 

5.9.3 Přípravné období II 

Přípravné období II stejně jako u předchozího trenéra je velmi podobné 

přípravnému období I s tím rozdílem, že v tomto období se využívá ve větší míře 

rychlostních schopností a co se týče běžeckých úseků trenér nevyužívá delších úseků 

jak 500m. Do tohoto období jsou zařazeny dva VT zaměřené na zlepšení techniky ve 

skoku o tyči z toho jedno v zahraničí.  

5.9.4 Letní závodní období 

Letní závodní období mělo dva vrcholy MČR můžu a MČR družstev konané na 

podzim. Z toho důvodu bylo mezi tyto dva vrcholy vložené 14 denní letní přípravné 

období, které vrcholilo VT. Tomuto VT předcházelo začátkem měsíce srpna týdenní 

tréninkové volno, které N. J. využila k aktivní letní dovolené. 

Příklad tréninkového mikrocyklu 

Po.: dopoledne – volno  

     odpoledne – činka 

Út.: dopoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky z celého rozběhu 

      odpoledne - volno 
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St.: dopoledne – volno  

   odpoledne – SBC, starty z poloh, bloků,  frekvenční cvičení, maximální 

rychlost, běhy s odporem, rozběhy s tyčí 

Čt.: dopoledne – volno 

       odpoledne – SBC, průpravná cvičení skoku o tyči, skoky ze středního 

rozběhu 

Pá.: volno 

So.: rozcvičení před závody 

Ne.: závody 

Z uvedených mikrocyklů je patrný vysoký objem zatížení v přípravném období, 

který směrem k závodnímu období klesá a zároveň stoupá intenzita prováděných 

cvičení. Během celého roku trenér využívá imitačních cvičení a tréninkových skoků. 

Velký důraz je kladen na rozvoj rychlostních schopností. V tréninku je využíváno jak 

klasických rychlostních cvičení, tak také rychlostních cvičení s tyčí.  

5.10 Porovnání tréninkových přístupů obou trenérů 

Vzhledem k tomu, že při skoku o tyči se ve velké míře uplatňují rychlostní a 

silové schopnosti  je dle mého názoru velkým nedostatkem to, že trénink pod vedením 

trenéra Jiřího Coufa postrádal tréninkové prostředky zaměřené na rozvoj rychlosti. 

Pokud byl nějaký trénink zaměřen směrem k rychlosti, trenér volil přeběhy překážek a 

několikrát zařadil také frekvenční cvičení. Pro rozvoj silových schopností byla 

využívána především SBC se zátěžovou vestou, kruhové tréninky a cvičení s činkou. 

Trénink postrádal běžeckou přípravu zaměřenou na sprinterskou vytrvalost. N. J. přešla 

na atletiku ze sportovní gymnastiky, kde se běžecká rychlost rozvíjí jen pro přeskok a 

krátké náběhy v prostných. N. J.  měla problémy vydržet větší počet tréninkových 

skoků s optimálním rychlostním nasazením. Velmi často se v tréninku objevovala 

koordinační cvičení na překážkách. Díky velkému počtu silových vstupů má N. J. velmi 

dobře zvládnutou techniku cviků s činkou. Co se týče tréninků Mgr. Pavla Berana je 

znát, že trenér má bohaté zkušenosti s přípravou skokanů o tyči. U N. J. se od počátku 

snažil primárně zvýšit běžeckou rychlost, což se i přes vyšší věk atletky podařilo. 

Zároveň byly v tréninkovém plánu často zařazovány běžecké úseky k rozvoji rychlostní 

vytrvalosti, se kterými měla N. J. z počátku velké potíže. Na druhou stranu negativně 
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hodnotím často velmi dlouhé tréninkové jednotky. Jelikož školní rozvrh neumožňoval 

N. J. trénovat dvoufázově, trenér často spojoval dvě fáze do jedné, což mělo někdy za 

následek tréninkové jednotky dlouhé i více jak tři hodiny, což je pro N. J. velmi 

náročné.  

Výkonnost  N. J. stále stoupá, byla schopná přejít na delší a tvrdší tyče. Se svým 

výkonnostním růstem je atletka velmi spokojená, před sezónou nevěřila tomu, že by 

mohla skočit 415 cm. Trenér je rovněž s výkonem své svěřenkyně spokojený, zároveň 

však dodává, že v jejích silách bylo skočit 420cm. Věří, že pokud se jim podaří ještě 

zvýšit rozběhovou rychlost a odstranit drobné nedostatky v katapultační fázi skoku, 

neměla by N. J. mít problém tuto výšku v nadcházející sezóně zdolat. 

K porovnání rozdílných přístupů obou trenéru jsem dále využil hodnot z let 2013 

– 2014, kde N. J. trénovala u pana Jiřího Coufa a hodnot z let 2014 – 2015, kde se N. J. 

připravovala již pod vedením pana Berana. 

Graf 4 Počet nazvedaných tun během RTC 

Z toho grafu je patrné, výrazné větší množství nazvedaných tun během RTC pod 

vedením trenéra Mgr. Pavla Berana i přesto, že oproti tréninkům Jiřího Coufa bylo, co 

se týče počtu silových tréninků během RTC o necelé  2 % méně. Hlavním důvodem 

tohoto rozdílu je stavba silového tréninku. Zatímco Jiří Couf využíval pouze 3 – 4 cviků 

s činkou během tréninkové jednotky, trenér Pavel Beran využíval k rozvoji silové 

přípravy během tréninkové jednotky širokou škálu cviků. 

Beran 251,7

Couf 146

251,7

146

0

50

100

150

200

250

300

TU
N

Y

POČET NAZVEDANÝCH TUN BĚHEM RTC



50 

 

Graf 5Počet tréninkových skoků během RTC 

 

Z grafu počtu tréninkových skoků můžeme pozorovat, že pod vedením pana 

Berana N. J. absolvovala téměř o sto tréninkových skoků během RTC více než při 

trénincích s panem Coufem. Hlavním důvodem toho rozdílu je fakt, že po přestupu do 

Prahy k panu Beranovi mohla N. J. trénovat za nepříznivých přírodních podmínek a 

také v zimních měsících v krytém sektoru atletické přetlakové haly na Strahově. 

Zatímco v Českých Budějovicích ani blízkém okolí se nenalézají žádné kryté prostory 

vhodné pro skok o tyči. 

Graf 6 Počet odrazů během RTC 
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Na tomto grafu je vidět, že N. J. během tréninku u pana Coufa N. J. absolvovala 2 

× více odrazů než během tréninků u pana Berana. Jednalo se z převážné o snožné 

kotníkové odrazy. Zatímco trenér Beran aplikoval převážné horizontální odrazy, jako 

jsou např.: odrazy střídnonož, více skoky po jedné noze atd.  

5.11 Porovnání techniky skoku o tyči 

V následující kapitole se pokusím porovnat techniku dvou závodních skoku N. J. 

a zhodnotit zda došlo ke zlepšení technických dovedností skokanky o tyči nebo ne. Pro 

následující porovnání jsem zvolil závodní skok na výšce 365 cm z roku 2002 (horní 

řádek) a závodní skok na výšce 410 cm z Memoriálu Josefe Odložila v roce 2016 

(spodní řádek).   

 

Na těchto snímcích můžeme vidět předposlední krok před odrazem. Práce paží 

během počáteční fáze zasunutí tyče je na obou záběrech takřka shodná a nedochází 

během ní k výraznějším chybám v technice 

Obrázek 3- kinogram, snímek 1 - 3 
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.  

 Snímky 4 až 6 ukazují poslední rozběhový krok a zároveň práci paží během 

zasunutí tyče. Prvního výraznějšího rozdílu si můžeme povšimnout na snímku číslo 6. 

Zde je patrná rozdílná poloha těla při došlapu odrazové nohy. Na záběru z roku 2012 

(horní řádek) je patrný velký podběh skokanky. Podběhnutý odraz je zapříčiněn 

poměrně dlouhým posledním krokem. Zároveň takto provedený odraz může do jisté 

míry kompenzovat málo rozvinuté odrazové schopnosti skokanky. Dalším rozdílem 

v technice je poloha levé paže, která by měla dle literatury být nad úrovní hlavy.  

Obrázek 4- kinogram, snímek 4-6 
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Na snímcích 7 je zobrazen tzv. přechod na tyč. Zde můžeme vidět velké rozdíly 

v technice a to zejména při práci levé paže. Na snímku 7 z roku 2012 je paže během 

přechodu na tyč skrčená, což neumožňuje efektivní přenos rozběhové energie do tyče, 

jako tomu je na snímku z roku 2016. Na obrázcích 8 a 9 je zachycena první fáze skoku. 

Opět se zde můžeme všimnout skrčené levé paže při pokusu na 365 cm a zároveň lehké 

pokrčení paže na snímku č. 9 z roku 2016. Pokrčená paže může být zapříčiněna v obou 

případech nedostatečnými silovými dispozicemi skokanky. Natažená levá paže v této 

fázi skoku usnadňuje otáčení kolem osy ramenní. 

Obrázek 6- kinogram, snímek 10 - 12 

Obrázek 5- kinogram, snímek 7-9 
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Hlavním rozdílem v této fázi skoku je opět práce levé paže. Lze si všimnou, že na 

snímcích z roku 2016 (spodní řádek) je paže o něco více napjata. Výsledkem toho je 

výhodnější pozice ve zvratu na snímku číslo 12. Zároveň natažená levá paže zabraňuje 

předčasné katapultaci tyče. 

 

Na snímcích 13 – 15 je zachycena poslední fáze zvratu. Na obou skocích je patrné 

předčasné „odpadnutí“ nohou od tyče a trčení nohou směrem k laťce. Toto odpadnutí je 

během pokusu na 410 cm  menší, ale i tak výrazně ovlivňuje celkovou výšku skoku. 

Obrázek 8- kinogram, snímek 16 - 18 

Obrázek 7- kinogram, snímek 13-15 
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Na těchto snímcích můžeme vidět tzv. katapultaci. Při skoku v roce 2012 můžeme 

vidět v této fázi skoku již pouze odstrčení od tyče. Pokrčením levé paže v předchozí 

části skoku došlo k předčasnému narovnání tyče a skokanka již nemá v tuto chvíli 

energii, aby mohla ještě stoupat výše. Naopak při skoku z roku 2016 si lze povšimnout, 

že N. J. využila katapultačních schopností tyče a dostala se těžištěm těla nad výšku 

úchopu.  

 

Na těchto záběrech je zachycena skokanka při přechodu laťky. Na horních 

snímcích 19 a 20 si můžeme všimnout současného puštění tyče levou i pravou paží 

zároveň. Oproti tomu na snímcích z roku 2016 je vidět dokonaleji zvládnutá technika 

v této fázi skoku a správné opuštění tyče nejprve levou s následným odtlačením se 

pravou rukou od tyče. 

  

Obrázek 9- kinogram, snímek 19 - 21 
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6 Diskuze 

V prostudované literatuře se uvádí, že kvůli všeobecnosti dlouhodobé přípravy, 

náročnosti, pestrosti a rozmanitosti skoku o tyči je vhodné začít s dřívější specializací, 

než je tomu u ostatních atletických disciplín. Měla by probíhat mezi 11 – 13 lety, avšak 

N. J. se začala věnovat jak atletice, tak i skoku o tyči až na střední škole. Na druhou 

stranu jako výhodu hodnotím její dlouholetou přípravu ve sportovní gymnastice, díky 

které N. J. při jejích začátcích se skokem o tyči neměla větší problémy zvládnout 

náročnou techniku této disciplíny. Z této gymnastické přípravy těží N. J. i v současnosti 

například výbornou orientací v prostoru při přechodu laťky. 

 Takřka ihned po vstupu do atletického oddílu Sokol České Budějovice se N. J. 

začala věnovat skoku o tyči. Z počátku byly tréninky skoku o tyči zařazovány přibližně 

jednou za 14 dní, ale postupem času se jejich četnost stupňovala až na 2 tréninky týdně.  

Během začátků skoku o tyči nebyli v oddíle, kde N. J. trénovala potřebné skokanské 

tyče, proto se domluvili s tyčkařským trenérem v Praze na spolupráci. Poté co atletický 

klub a sportovní škola zakoupily několik skokanských tyčí, N. J. již trénovala pouze 

v Českých Budějovicích. I přes tuto finanční pomoc nebyl v atletickém oddíle 

dostatečný počet tyčí, které by mohla během svého výkonnostního růstu využívat, proto 

se musela spokojit s tím, co zrovna měla a přizpůsobit se tyčím, např.: snížením úchopu, 

či zkrácením rozběhu a doufat, že na závodech jí bude nějaká ze soupeřek ochotna 

potřebnou tvrdší tyč zapůjčit. Během svého působení v atletickém oddíle Sokol České 

Budějovice se atletka nepotýkala pouze s nedostatkem skokanských tyčí, ale také 

s nevhodnými prostorami pro trénink skoku o tyči během zimních měsíců. I přes tyto 

komplikace ovšem s trenérem zařazovali v přilehlé sportovní hale velké množství 

průpravných a imitačních cvičení, jako jsou například náskoky do ohybu o švédskou 

bednu, nácvik „zásunu“ ze 4 kroků a imitace rozběhu.  

Pozitivně hodnotím postupné zvyšování zatížení během dlouholeté přípravy 

atletky. Na druhou stranu negativně hodnotím zanedbání rozvoje rychlostních 

schopností. Literatura uvádí, že senzitivní období pro rozvoj rychlostních schopností je 

mezi 6 – 21 lety. Když vezmeme v potaz,  že se N. J. v mládežnickém věku věnovala 

gymnastice, kde tato schopnost nebyla rozvíjena, je další zanedbávání rozvoje těchto 

schopností hrubým nedostatkem v dlouhodobé tréninkové přípravě skokanky, 

především z toho důvodu, že rozběhová rychlost je základním prvkem skoku o tyči a má 

značný vliv na výkon. Trenér Beran se po jejím příchodu ihned zaměřil na rozvoj těchto 
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schopností, což mělo pozitivní dopad na výkonnost a zároveň to umožnilo skokance 

používat delší a tvrdší tyče.  

Další, neméně důležitým prvkem je psychická příprava. Skok o tyči klade vysoké 

nároky na psychiku a tyto vlivy se ještě stupňují nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Během své závodní kariéry neměla atletka větší problémy tyto stavy ovládat a to i 

v situacích, kdy během tréninku či závodu několikrát dopadla mimo doskočiště či na 

hranici zasouvací skřínky a vždy byla schopna ihned další pokus zdařile absolvovat. 

Naštěstí tyto nehody nedoprovázely žádné vážnější zranění a to i v případě, že 

několikrát zlomila skokanskou tyč. Tuto její psychickou odolnost přikládám taktéž její 

gymnastické přípravě, která klade rovněž velké nároky na psychickou odolnost 

sportovců, jak během samotného cvičení, tak i drilovým charakterem tohoto sportu. 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit výkonnostní vývoj skokanky o tyči  a 

porovnat rozdílné tréninkové metody trenérů, u nichž tato atletka trénovala. Tyto 

parametry jsem hodnotil především analýzou tréninkových ukazatelů OTU a STU 

bohužel ne vždy záznamy v tréninkových denících skokanky obsahovaly potřebné 

údaje, jako jsou např.: počty rychlostních úseků, nástupy v gymnastice, množství skoků 

o tyči z krátkého rozběhu atd., proto jsem svoji práci musel omezit pouze na výše 

uvedené úkoly. Tyto data uvádím ve výsledkové části této práce, kde byly vyjádřeny 

v jednotlivých grafech a  tabulkách a následně vyhodnoceny.  

Při hodnocení tréninku skokanky o tyči jsem zjistil, co mělo významný vliv na 

výkonnostní vývoj skokanky o tyči, a zároveň více nahlédl do problematiky dané 

disciplíny. Tyto poznatky jistě uplatním ve své trenérské práci a věřím, že se díky této 

práci vyvaruji chybných postupů při stavbě tréninkových plánů.  

Na základě hodnocení objemů tréninkového zatížení v OTU a STU jsem došel 

k závěru, že nejvýznamnější vliv na vývoj výkonů měla absence rychlostních tréninků, 

kvůli kterým skokanka neměla dostatečnou rozběhovou rychlost, aby byla schopna 

zvládnout tvrdší a delší tyče a nedostatečná úroveň rychlostní vytrvalosti ji 

neumožňovala absolvovat větší počet tréninkových skoků. Největší nárůst výkonnosti 

byl u N. J. zaznamenán právě po zařazení rychlostních a rychlostně vytrvalostních 

tréninků do jejího tréninkového plánu. Z tréninkových plánů je patrný rozdílný přístup 

obou trenérů k přípravě N. J. Zatímco pod vedením trenéra Coufa měl trénink spíše 

obecný charakter, v trénincích trenéra  Berana je patrná úzká specializace na skok o 

tyči.  

Při porovnání závodních skoků atletky jsem zpozoroval největší technické 

zlepšení v práci levé paže. Tento posun v technice umožňuje N. J. efektivnější 

převedení rozběhové energie do tyče a zabraňuje předčasné katapultaci tyče. Zároveň jí 

neodpadávají výrazně nohy od tyče během napřimování tyče. Menší nedostatky má N. J 

stále ještě v přítrhu a obratu na tyči. 

Pokud se jí tyto nedostatky podaří odstranit a zároveň dojde ke zvýšení 

rychlostních a silových schopností může N. J. v následující sezóně atakovat 425 cm. 
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