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Abstrakt 

 

TECHNIKA V ATLETICKÝCH VÍCEBOJÍCH 

 

Cíle práce:  Hlavním cílem této práce je vypozorování chyb v technickém provedení 

jednotlivých technických disciplín desetiboje mužů v podání závodníka 

Dominika Špiláčka. Dalším cílem bylo porovnání dvou kinogramů z každé 

disciplíny z uplynulých několika sezón.  

 

Metodika:  V naší práci jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy 

jsme aplikovali v rozboru jednotlivých disciplín a metodu komparace v části 

porovnávání vždy dvou kinogramů v jedné technické disciplíně.  

 

        Ve sledovaném období vrcholové nebo-li výkonnostní etapy, hodnotíme změnu 

techniky v jednotlivých technických disciplínách víceboje.  

      

Výsledky:  Zjistili jsme, že technika závodníka se každým rokem měnila. Závodník vystřídal 

po dobu získávání údajů tři trenéry, a technika pod každým z nich dosáhla 

určitých odlišností. Nejlepšího provedení dosáhl pod vedením trenéra Berana. 

Dále jsme ze subjektivních pocitů atleta zjistili, že se mu technika prováděla 

nejlépe v nízkých rychlostech. 

 

Klíčová slova: disciplína, desetiboj, sportovní technika 
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Abstract 

 

TECHNIQUE IN COMBINED EVENTS 

 

Thesis objectives: The aim of this work is to find out a competitor Dominik Špiláček´s 

mistakes of his technique in each technical event of decathlon. The next 

object was the comparison of two photo sequences in each event in the 

last few seasons.  

 

Methods:  In our thesis we used a method of analysis and a method of comparison. We 

apllied the method of analysis in each event and the method of comparison in 

comparing the two photo sequences in each event.  

 In the period under consideration of the performance stage we assess the change of 

the athlete´s technique in each event 

 

Results: We found out that the athlete´s technique has been changing every year. During the 

study the athlete worked with three different coaches. Each coach influenced his 

technique differently. The athlete did the best performance while being coached by 

Mr. Beran. Furthermore, we found out, based on the subjective feelings of the 

athlete, that he did the best technique in lower speed. 

 

Keywords: event, decathlon, sport technique, training  
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ÚVOD 

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

pohybech, ze kterých vychází veškerá sportovních odvětví. Sport všeobecně slouží k relaxaci 

tělesné i duševní, zvyšování tělesné kondice, upevňování zdraví, může člověka mnohostranně 

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

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

klade velký důraz na soustavné provádění určitých činností, vedoucí k dosažení maximálního 

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

ovlivňovány řadou faktorů jako je: zranění, nemoc, nominační motivace a spojení studia či 

zaměstnání s tréninkem. (RYBA, 2002) 

  

Disciplíny, o kterých se budu v této práci zmiňovat, budou především mužské atletické 

víceboje, tedy letní desetiboj a zimní, halový sedmiboj. Atletický víceboj je pro svou 

rozmanitost považován za nejtěžší disciplínu. Vítěz desetibojařské soutěže je na olympijských 

hrách vnímán jako atletický král. Víceboje měly ve vývoji lidské civilizace dokazovat 

v kulturních i společenských modifikacích především harmonický růst osobnosti. Jeden 

z nejstarších závodů je zaznamenán u starých indických kultur, které vypisovaly desetiboj o 

pěti disciplínách vědních a pěti disciplínách tělesných (HARRIS 1992). S vícebojem ve 

sportovním smyslu se setkáváme poprvé u starých Řeků, kteří pořádali antický pentathlon 

v mnoha podobách.  Klasický desetiboj, jak ho známe z dnešní doby, byl zařazen do 

novodobých olympijských her ve Stockholmu v roce 1912. Od té doby se skladba disciplín už 

nezměnila. 

 

Dle Vinduškové (2002) obsahují atletické víceboje technické disciplíny rychlostně silového 

charakteru. Výsledky na úrovni světové extratřídy či maximálních osobních výkonů 

v atletických vícebojích dosahují závodnici relativně starší. To dokazuje, že vrcholných 

výkonů dosahují vícebojaři až po dlouholeté systematické přípravě. Důležitá je však i 

skutečnost, že každý lidský organismus je jiný, neopakovatelný a tudíž nejrůznější vlivy mají 

na každého jedince rozdílný účinek. Většinu obecných i zvláštních poznatků o tréninku a 

docílení vrcholné sportovní výkonnosti získáváme analýzou tréninkových procesů sportovců.  

Tyto analýzy nám potom odhalují působení různých činitelů ovlivňujících sportovní 

výkonnost. 
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Atletika patří do mého života i v současné době. V této práci bych se chtěl zaměřit na analýzu 

vlastního technického provedení vybrané disciplíny atletického víceboje a porovnat v každé 

disciplíně nejlépe dva kinogramy s různých časových období.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Charakteristika vícebojů 

  
Víceboje se dají rozdělit na letní a zimní. V každém tomto období se závodí v jiném druhu 

víceboje. Mistrovským vícebojem je desetiboj v kategorii mužů, juniorů a dorostenců a dále 

pak halový, zimní sedmiboj. Závodníci je podle pravidel absolvují ve dvou, po sobě 

následujících dnech. Desetiboj je disciplína skládající se z deseti jednotlivých, od sebe různě 

odlišných atletických disciplín. Víceboje jsou v atletice jedinou disciplínou, ve které o 

dosaženém výkonu, respektive pořadí rozhoduje počet dosažených bodů. (VINDUŠKOVÁ, 

2003) 

 

Atletický desetiboj mužů je technická disciplína rychlostně silového charakteru. Je to 

disciplína náročná jak fyzicky, kdy desetibojaři během dvou dnů musí odevzdat co nejlepší 

výkony ve všech deseti disciplínách, tak po psychické stránce, kdy se musí závodníci umět 

soustředit na další disciplínu bez ohledu na to, zda se jim předchozí disciplína vydařila či 

naopak. Desetiboj není náročný pouze z hlediska sportovního výkonu, ale především 

z hlediska sportovního tréninku. K vrcholným výkonům mohou desetibojaři dojít až po 

dlouholeté cíleně vedené přípravě.  

 

Pořadí disciplín desetiboje a sedmiboje je dáno pravidly: 

 

Desetiboj: 1. den: běh na 100m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, běh na 400m 

  2. den: běh na 110m překážek, hod diskem, skok o tyč, hod oštěpem, běh na1500m 

Sedmiboj: 1. den: běh na 60m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký 

  2. den: běh na 60m překážek, skok o tyči, běh na 1000m 

 

Jak je již na první pohled zřejmé, převládají v desetiboji a sedmiboji opravdu disciplíny 

rychlostně silového charakteru. Z hlediska motorických předpokladů ve struktuře sportovního 

výkonu se jedná především o maximální rychlost, výbušnou sílu, rychlou sílu a rychlostní 

vytrvalost. Kromě těchto základních pohybových schopností by vícebojaři měli dosáhnout 

jisté úrovně vytrvalostních schopností, a to především speciální vícebojařské vytrvalosti a 

všeobecné vytrvalosti. Dále by pak závodníci neměli zaostávat v obratnosti a tělesné 

pohyblivosti, které jsou předpokladem dobré úrovně technického provedení jednotlivých 
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disciplín jako je skok o tyči nebo hod diskem. Otázka techniky je ve vícebojích velmi 

problematická, protože každá disciplína má svou optimální úroveň technického provedení a 

nácvik této techniky u všech disciplín je velmi náročný a vyžaduje jednak odborné vedení 

trenéra  a zároveň zodpovědný přístup závodníka. V posledních letech se ukázala dobrá 

spolupráce mezi vícebojaři a trenéry specialisty jednotlivých disciplín, protože technika 

jednotlivých disciplín by se měla blížit technickému provedení individuálních disciplín. 

(RYBA, 2002) 

  

2. Historie a vývoj mužských vícebojů 

 
Řecký pětiboj byl poprvé představen v Olympii v roce 708 př.n.l. a jeho vítězem se stal 

spartský mladík Lampis. Pentatlon se tu pak pořádal každé čtyři roky po téměř jedenáct století, 

a to i přesto, že Olympia nebyla hlavním střediskem náboženských svátků jako třeba Delphi 

nebo Corinth. 

 

Podle dochovaných materiálů, představovali závodníci atletického pětiboje směsici síly a 

rychlosti, kterou uplatňovali v běhu, hodu…popřípadě v zápase. Zápas byl poslední disciplína 

a konal se pouze v případě, že předchozí čtyři nerozhodly o vítězi. (RYBA, 2002) 

 

V době Vikingské éry ( cca 800 – 1250 n. l.) musel každý severský voják prokázat svou 

všestrannost v řadě atletických testů, které zahrnovaly například běh, zápas, vrh těžkým 

kopím nebo zacházení s veslem. V ostatní středověké Evropě pak musíme připomenout 

sedmero rytířských ctností, které vedle umění hry v šachy a schopnosti vyjadřovat se ve 

verších, zahrnovaly především jízdu na koni, lukostřelbu, lov, šerm a plavání. 

 

Během 18. a 19. století se v Německu, Švédsku, Irsku, Anglii aj. konala celá řada školních 

pětibojů, které představovaly kombinaci starověké Řecké verze a rytířských dovedností. 

Například Wenlocké hry (Anglie) měly v roce 1851 na svém programu pětiboj, jehož 

disciplínami byly skok vysoký, skok daleký, hod 36 librovým kamenem, běh na půl míle a 

šplh na laně. V roce 1884 v USA se zase původní směs her přistěhovalců vyvinula v celostátní 

mistrovství o deseti disciplínách (běh na 100 yardů, vrh koulí, skok vysoký, chůze na 880 

yardů, hod kladivem, skok o tyči, běh na 120 yardů překážek, hod 56 librovým náčiním, skok 

do dálky a běh na jednu míli), které závodníci absolvovali v jednom dni a jen s 5 minutovým 

odstupem mezi jednotlivými disciplínami.  
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Odtud již nebylo daleko k moderní podobě decathlonu, jak ji dnes můžeme sledovat na 

světových sportovních kláních. Jako atletický víceboj mužů, zahrnující deset disciplín 

probíhající ve dvou dnech, kde výsledný výkon je dán součtem bodů získaných ve všech 

disciplínách, byl poprvé uveden na novodobých Olympijských hrách ve Stockholmu v roce 

1912. Od té doby tomuto sportu kralovali zejména Američané. Jim Thorpe, Glenn Moris, 

Robert Mathias, Rafer Johnson, desetibojařské legendy, které zajistili nadvládu USA až do 70 

let minulého století. V sedmdesátých letech se o slovo opět přihlásili sportovci ze starého 

kontinentu (tehda to byl sovět Nikolaj Avilov, Brit Daley Thompson, Němec Jürgen Hingsen 

aj.) a svádí bitvu o atletický trůn s Američany dodnes. A to i zásluhou českých desetibojařů, 

kteří vrátili držení světového rekordu znovu do Evropy. Konkrétně Tomáš Dvořák, který 

překonal světový rekord Dan O´Briena (8891) z roku 1988, výkonem 8994 a Roman Šebrle, 

který se v roce 2001 jako první desetibojař v historii dostal nad hranici devítitisící bodů 

výkonem 9026 bodů. (DIDEROT, 1999) 

 

3. Struktura sportovního výkonu 

 
Sportovní výkon charakterizujeme jako projev specializovaných schopností jedince 

v činnosti, zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného 

sportovního odvětví nebo disciplíny (CHOUTKA, 1991). 

 

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

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

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

(DOVALIL, CHOUTKA, 2002). 

 

Výkon ve vícebojích je závislý na: 

 

- úrovni rozvoje potřebných pohybových schopností 

- úrovni rozvoje atletických dovedností  

- schopnosti závodníka zvládnout psychicky závod 

- systému bodování 

V současné době je trénink víceboje brán jako komplexní příprava k jedné disciplíně. Nejde 

tedy o prostý součet objemu tréninku deseti, resp. sedmi disciplín. Je důležité věnovat 

pozornost k typickým vícebojařských vazbám, jak pozitivním (sprint-skok daleký-skok o tyči-
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překážkový běh), tak negativní (vrhačské disciplíny-běh na 1000 a 1500m). (VINDUŠKOVÁ, 

2003) 

 

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

vzájemně prolínají, vylučují nebo kompenzují. Jsou to faktory somatické, kondiční, 

psychické, techniky a taktiky (obr.1) 

 

 

 

                                                               Faktory somatické 

 

 

 

      Faktory psychické                                                                                      Faktory techniky 

      (psychika)              SPORTOVNÍ                                 (technika) 

                         SPORTO                 VÝKON                          

                     

 

 

             Faktory taktiky                                                                                 Faktory kondiční 

                 (taktika)                                                                                                 (kondice) 

 

 

                                                                                                           

Obrázek 1:  Struktura sportovního výkonu (Dovalil, Choutka, 2002). 
 
4. Faktory a předpoklady ovlivňující výkon ve vícebojích 
 

4. 1. Somatické faktory 

 

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

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

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

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

sportovních výkonů (DOVALIL, CHOUTKA, 2002). 
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K hlavním somatickým faktorům patří: 

- výška a hmotnost těla 

- délkové rozměry a poměry 

- složení těla 

- tělesný typ 

 

Pohybové předpoklady každého závodníka samozřejmě souvisí s genetickou výbavou, kterou 

ho obdařili jeho předci. V této souvislosti se řada lidí snaží najít ideální typ sportovce 

pro jednotlivé atletické disciplíny, to znamená i pro desetiboj. V případě desetibojaře je jejich 

snaha ale opět limitována rozmanitostí dílčích disciplín. 

 

Ryba (2002) ve své publikaci uvádí, že atleti kteří jsou vysocí, mají vesměs výhodu při 

skokanských i vrhačských disciplínách a výše položené těžiště lze pozitivně využít také při 

překážkovém běhu. Snad jedinou nevýhodou pro vyšší desetibojaře je delší časové odvíjení ze 

startovních bloků. Malí atleti jsou naopak ve značné nevýhodě u většiny disciplín. Určitou 

raritou byl mezi desetibojaři Jeff Bennett, který se svými 172 cm výšky čtyřikrát přesáhl 

hranici osmi tisíc bodů. 

 

Těžší atleti mají zřejmou výhodu u vrhačských disciplín, ale při bězích a skocích, je jejich 

tělesná hmotnost nepříjemným závažím. Zejména skok o tyči a běh na 1500m jsou pro těžší 

závodníky obzvláště obtížnými disciplínami. Příliš nízká tělesná hmotnost desetibojaře se 

opět projeví negativně skoro ve všech disciplínách, rozhodně u vrhu koulí a hodu diskem. 

Výhodou je především u běhu na 1500m, ale vzhledem k předchozím řádkům je jasné, že 

celkový výkon založený jen na výsledcích této vytrvalostní disciplíny je nesmysl. Takže i v 

tomto případě musí jít o kompromis.  

 

Úspěšný výkon bude pravděpodobně záležet na volbě tréninku, preferujícího pohybové 

schopnosti v disciplínách, které jsou charakteristické průměrnou tělesnou hmotností, tedy 

běžecké a skokanské. Zároveň je důležité zvládnout optimální přípravu pro vrhačské 

disciplíny ovšem, za předpokladu, že silový trénink nebude negativně ovlivňovat běh na 

1500m. Vhodné typy pro víceboje je tady nutné hledat spíše mezi obratnými, vysokými a 

štíhlými sportovci s dostatečnou genetickou výbavou rychlých vláken, než mezi menšími 

podsaditými siláky, či subtilními vytrvalci. (RYBA, 2002). 
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Podle Ryby (2002), je ideálním modelem vícebojaře muž, jehož somatické předpoklady jsou:  

Tělesná výška: 185 – 190 cm 

Tělesná váha: 82 – 90 kg 

Rozpětí paží: 190 – 200 cm 

Současná světová desetibojařská špička tomuto modelu vesměs odpovídá: 

 
Tabulka 1. Přehled somatických údajů světových desetibojařů 
 

 TĚLESNÁ VÝŠKA (CM) TĚLESNÁ VÁHA (KG) 
Roman Šebrle 186 88 
Tomáš Dvořák 186 90 
Bryan Clay 178 84 
Roland Schwarzl 199 90 
Lev Lobodin 188 91 
Robert Změlík 184 86 
 

4. 2.  Kondiční faktory 

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

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

„vytrvalosti“. Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností člověka, o nichž 

vypovídají určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, překonávaný odpor, 

složitost pohybu, přesnost provedení apod.). (Dovalil, Choutka, 2002) 

 

Pohybové schopnosti jsou  výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů uvnitř 

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

psychických procesů. Při identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází 

z dominujících charakteristik pohybové činnosti. 

 

• Rychlost, je podle Dovalila a Choutky (2002), schopnost vykonávat určité pohybové 

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

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

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

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

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

činnosti podle jejího charakteru, je pro vícebojaře důležité, mají-li větší počet rychlých vláken 

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

Ve vícebojích je toto zatížení docela časté, neboť jak už bylo zmíněno, víceboje obsahují 

disciplíny rychlostně-silového charakteru. Melichna (1981) uvádí zastoupení svalových 

vláken v tomto poměru: FG – 37%, FOG – 22% a SO – 41%. 

 

Mezi druhy rychlosti, které se v průběhu vícebojů využívají patří především: 

 

- reakce, akcelerace, běžecká rychlost, odrazová rychlost, vrhačská rychlost 

 

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

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

vymezena jako schopnost překonávat vnější odpor nebo síly podle zadaného pohybového 

úkolu. 

 

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

předpokladem rychlosti (Fišer, Brož 1984).  

 

Ve vícebojích se uplatňují především tyto síly:  

 

- výbušná síla ve vrhačských a skokanských disciplínách 

- rychlá síla ve sprinterských disciplínách 

 

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

sportovních výkonů prováděných s větším či menším přerušováním, tedy i součástí 

technických disciplín ve vícebojích, jako je například skok daleký, vysoký nebo skok o tyči, 

kde je nutno se stále soustředit, a v každém pokusu předvést co možná nejlepší výkon, i 

přesto, že je skok o tyči zařazen v desetiboji až jako osmá disciplína. A tak je třeba disponovat 

mimo klasické vytrvalosti, kterou vícebojaři potřebují hlavně na závěrečné vytrvalostní běhy, 

i určitou „skokanskou“ vytrvalost. Její význam ve vícebojařském poli spočívá ve schopnosti 

organismu odolávat únavě a  nepříznivým vnějším či vnitřním podmínkám na závodech, ale i 

v průběhu celoroční přípravy. 
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• Pohyblivost, obratnost a koordinace podmiňují dokonalé technické zvládnutí 

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

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

hlezenních, ramenních, loketních a zápěstních), ale na přiměřené úrovni musí být i 

pohyblivost v ostatních kloubech. Pružnost svalů, šlach a vazů (tj. dílčí předpoklad 

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

při víceboji. Obratnost se projevuje především při nácviku jednotlivých fází skoku či vrhů. 

Nízká úroveň této schopnosti se může stát limitujícím faktorem při zdokonalování techniky. 

Koordinace pohybů je velice důležitá pro provedení správného rytmu, spojování pohybů, 

orientaci v prostoru, schopnost rozlišovat a měnit pohyby v čase, prostoru a dynamice. 

 
4. 3.  Psychické faktory 

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

Atlet musí obstát ve všech náročných a vypjatých situacích závodu. Musí se umět vyrovnat 

s rostoucí obtížností tréninkové činnosti. Musí být odolný a musí vydržet často stereotypní 

tréninkovou práci a námahu častých závodů po dlouhou řadu let. Disciplinovanost, vůle 

zvítězit, víra ve vlastní síly, schopnost projevit maximální úsilí v tréninku, odolnost, 

vytrvalost a houževnatost jsou žádoucí projevy volních vlastností atleta (Šimon, 1994 ). 

Opakovaná zkušenost potvrzuje, že sportovní výkon je limitován jak funkčními možnostmi 

člověka, tak jeho psychikou.  

 

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

nejúspěšnější  bývají však ti, kteří dokážou být vyrovnaní a spolehlivý v přípravě a posléze 

dostatečně agresivní a sebejistí v závodě.  

 

4. 4.  Faktory techniky 

 

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

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

způsobem. Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě 

neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další předpoklady 

sportovce, především kondiční, somatické i psychické (Dovalil, Choutka, 2002). 
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Každý člověk se vyznačuje svými určitými zvláštnostmi nebo také charakteristikami, kterými 

se liší od lidí ostatních. Ne jinak tomu je i u sportovce. Každý sportovec dosahuje určité 

kvality provedení daného sportovního pohybu. Takovéto provedení je tedy individuální a 

technické provedení pohybu můžeme nazvat individuální technikou. Individuální zvláštnosti 

každého atleta dávají jeho technice osobitý ráz, který je označován jako styl. (DOVALIL, 

2002) 

 

Hlavními pohybovými schopnostmi ve vícebojích je rychlost a síla, které je možno plně 

využít jen při dobře zvládnuté technice. Nejedná se jen o technické disciplíny. Také běhy mají 

svojí techniku, a pokud ta není dostatečně zautomatizovaná, tak nedochází k cílovému efektu.  

   
4. 5.  Faktory taktiky 

 

Víceboje jsou z velké části i taktickou disciplínou. Většina závodníků často počítá zisk nebo 

naopak ztrátu bodů v průběhu soutěže. Nebo kalkulování s případným náskokem či ztrátou 

bodů především před poslední disciplínou, během na 1000m nebo 1500m. Taktika spočívá 

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

dosažení nejlepšího výkonu. 

 

4. 6.  Zdravotní předpoklady 

 

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

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

vůči běžným drobným onemocněním (záněty horních cest dýchacích, angíny, atd.) a proti 

zraněním pohybového aparátu (distorze kloubů, miniruptury svalové tkáně apod.) 

 

4. 7.  Sociální předpoklady 

 

Vícebojařský trénink je časově náročný, zvláště v etapě specializovaného a vrcholového 

tréninku. Bez vhodného klimatu v soukromí, především dobrého rodinného zázemí, ho není 

možné úspěšně absolvovat. V daném časovém úseku (mezi 17 a 28 rokem věku) vyžaduje 

plné soustředění na splnění tréninkových úkolů a teprve v druhé řadě na další oblasti života.  
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5.  Sportovní technika 
 

5. 1.  Obecná charakteristika 

 

Dle Choutky a Dovalila (1991) je technika účelný způsob řešení pohybového úkolu. Řešení je 

vybráno na základě všestranných předpokladů sportovce v souladu s jeho možnostmi, 

biomechanickými zákonitostmi a platnými pravidly. Technická příprava je proces zaměřený 

na osvojování a zdokonalování sportovních dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj 

výkonnostní potenciál ve složitých podmínkách soutěží. Obecným základem technické 

přípravy je motorické učení. 

 

Technika patří k základním a nespecifičtějším faktorům sportovních výkonů. Jejím 

prostřednictvím se projevuje výkonnostní kapacita sportovce a vyjadřuje úroveň jeho 

výkonnosti. Technika má určité racionální jádro, vyjádřené principy účelnosti a 

ekonomičnosti. Účelností se rozumí zaměřenost všech prvků techniky pohybové činnosti na 

řešení daného úkolu včetně jeho charakteru. Účelnost se týká především cílového zaměření 

pohybu a hodnotí se z tohoto hlediska úspěšností, tj. porovnáním plánovaného záměru 

s konečným výsledkem. Ekonomičnost pohybu hodnotí míru energetické hospodárnosti 

provedení pohybu. Dokonalá technika je tedy nejen vysoce účelná, ale také hospodárná.  

 

Sportovní technika podle Merniho (1989) zahrnuje souhrn pohybů umožňujících přizpůsobit 

motorické chování sportovce charakteristikám náčiní, materiálů, prostředí a především 

soupeřům, aby v určité sportovní situaci bylo dosahováno lepších výkonů v souladu 

s pravidly, pohybovou zdatností a schopnostmi, antropologickými a psychologickými 

charakteristikami jednotlivce.  

 

Sportovní technika je podle Starosty (1984) forma pohybu, v jejíž vnějším provedení se 

obrážejí určitá zaměřená a vzájemně související přemisťování těla sportovce nebo jeho částí 

se zvláštními pozicemi a posuny horních a dolních končetin, hlavy a trupu, charakterizovaná 

různými parametry jako např. extenze, amplituda, rychlost, frekvence, rytmus a další. 

Technika je však charakterizována parametry, které nejsou navenek viditelné: funkce CNS, 

projevy vůle, svalové kontrakce, napětí, uvolnění, využití svalové elasticity apod., k nimž 

přistupují další faktory jako využití gravitační síly, energie, zrychlení, zpomalení atd. 
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Souhrnem se dá říci, že sportovní technika je soubor funkcí vnitřního aparátu sportovce, které 
jsou pro daný pohyb nejdůležitější.  
 
5. 2. Hlavní komponenty a kritéria sportovní techniky 
 
Podle tohoto hodnocení můžeme charakterizovat hlavní komponenty sportovní techniky: 

formu a obsah. Formou sportovní techniky je míněný právě vnější projev pohybu, který 

můžeme zvenku pozorovat, obsahem je potom vnitřní projev pohybu, na jehož základě se 

uskutečňuje právě zmiňovaný vnější projev pohybu. Kromě komponent je sportovní technika 

charakterizována také různými kritérii:  

 

 účelnost techniky - respektování zákonů mechaniky a zvolení nejvýhodnější 

pohybové možnosti. 

 racionalizace techniky - vydávání právě tolika úsilí, kolik je v daný okamžik pro 

plnění pohybového úkolu třeba. 

 efektivita techniky - stupeň využití pohybového potenciálu; zde existuje zákonitost 

nepřímé úměrnosti mezi dokonalostí techniky a velikostí úsilí na jednotku sportovního 

výkonu. 

 ekonomie pohybu - hospodárné provádění pohybu z hlediska energetického 

zabezpečení. 

 stabilita techniky - výraz automatizace pohybů a stálosti pohybových dovedností vůči 

nepříznivým účinkům vnějšího i vnitřního prostředí; čili stálost struktury pohybu 

vzhledem k účelu, jehož dosažení je prostředkem. 

 variabilita techniky - schopnost přizpůsobovat některé prvky struktury pohybové 

dovednosti měnícím se podmínkám prostředí. 

 

Všechna tato kritéria spolu více či méně souvisí, neboť vyjadřují principy složitého 

mechanismu realizace sportovního výkonu. (Dovalil, 1992) 
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5. 3. Individuální technika a její zdokonalování 
 

Každý sportovec dosahuje určité kvality provedení daného sportovního pohybu. Takovéto 

provedení je tedy individuální a technické provedení pohybu můžeme nazvat individuální 

technikou. Individuální technika je podle Starosty (1984) výsledkem fyzického rozboru 

charakteristik a struktury motorických a mentálních kapacit sportovce. Tato individuální 

technika se rozvíjí při sportovní praxi. Jejím výsledkem by mělo být zlepšování a 

zdokonalování techniky.  

 

Při učení sportovních dovedností je pozornost soustředěna na zmenšování rozdílu mezi 

modelem efektivního provedení (ukázka, kinogram, videozáznam) a aktuálním stavem 

v jejich provedení. Správné provedení techniky se dosahuje v průběhu praktického nácviku, 

který lze dobře demonstrovat na křivce učení. Křivka učení může mít různé průběhy. 

Nejčastěji je pokrok na začátku učení značný a křivka výrazně stoupá. Dále se pokrok v učení 

zpomalí a potom se může přírůstek zlepšování dovedností periodicky ustálit. Po čase se 

pokrok v učení dovedností znovu zpomalí a křivka se stává negativně akcelerující. Dochází ke 

stagnaci zdokonalování, která se projeví jako vodorovné „plató“. Trenéři se někdy v tomto 

časovém období mohou domnívat, že dosáhli individuálního maximálního výkonu. Stagnace 

zlepšování může blokovat motivaci a nižší motivace zase nepomáhá překonat stagnaci učení. 

Tak vznikají „psychické bariéry“. (RYBA, 2002) 

 
Obrázek 2: Typická křivka motorického učení 
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5. 4. Technická příprava a její fáze v procesu učení 

 
Technika společně s koordinací jsou jednou ze základních složek vícebojařského výkonu. 

Koordinace je geneticky daná vlastnost nervového systému, která usnadňuje nácvik techniky. 

Koordinace je predispozice, technika pak zkušenost. Avšak vysoká koordinační úroveň sama 

o sobě nezajišťuje techniku jakéhokoliv cvičení, protože té je možno dosáhnout jen správným 

systémem nácviku. (Starosta, 1984) 

 

Systém nácviku techniky je označován jako technická příprava, která patří mezi složky 

vícebojařského tréninku. Trénink dovedností ve vícebojích je mimořádně náročný. Platí to 

zejména pro technicky obtížnější disciplíny (překážky, skoky, disk). Základním problémem 

technické přípravy je podle Kuchena (1987) diferenciace struktury techniky pro jednotlivé 

atletické disciplíny. Toto je ovšem velmi náročné u vícebojařů, kteří musí zvládnout techniku 

několika atletických disciplín, jejíchž charakter je více či méně odlišný.  

 
Dovalil (2002) ve své knize píše, že technická příprava probíhá podle určitých principů a 

zákonitostí odvozených z teorie motorického učení a je určována vnitřními a vnějšími činiteli. 

Průběh učení není lineární a rovnoměrný, ale vykazuje nejrůznější odchylky v závislosti na 

náročnosti osvojované techniky a připravenosti sportovce. Osvojování a zdokonalování je 

dlouhodobým, časově neuzavřeným procesem. V průběhu motorického učení lze vymezit 

určité časové úseky-fáze. 

• fáze hrubé koordinace  

• fáze jemné koordinace  

• fáze stabilizace 

• fáze variabilní tvořivosti 

V aplikaci na praktický proces osvojování a zdokonalování se obvykle vydělují na fáze 

nácviku, zdokonalování a stabilizace. Plynule na sebe navazují a každá z nich se vyznačuje 

specifickými úkoly s celkovým zaměřením, průběhem i přístupem.  

 
1. Nácvik 

Nácvik je první fází technické přípravy (z hlediska věku se týká především začátečníků a dětí 

do puberty). 

Řeší se zde dva hlavní úkoly: 

- seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví 

- nácvik základů techniky příslušných sportovních dovedností 
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V prvním úkolu se sportovci prakticky seznamují s prostředím daného sportu, s jeho obsahem, 

se základními pravidly a získávají tak první zkušenosti. Druhý úkol vyplývá z předcházejícího 

a směřuje k soustředěnému nácviku základů techniky daného sportu, cílem je zvládnutí hrubé 

struktury nacvičované techniky v příznivých podmínkách.  

 

Prvním krokem je vymezení úkolu, jeho obsahu a zaměření. Tím se začíná vytvářet první 

představa o nacvičovaném pohybu. Představa se ověřuje a zpřesňuje již v průběhu prvních 

pokusů. Nácvik je založen na opakování, ovšem nikoliv jako bezduchém mechanismu, ale na 

uvědomělém a promyšleném opakování v nejrůznějších obměnách.  

 

2. Zdokonalování 

Obecně se pro tuto fázi technické přípravy vymezují následující úkoly: 

- zpevňování, zdokonalování a s tím spojené přizpůsobování techniky v příslušných  

specializacích 

- postupné propojování techniky s kondičními požadavky a fyziologickými funkcemi 

organismu sportovce 

 

První úkol je zaměřen na zdokonalování již dříve nacvičovaných pohybů s ohledem na 

diferencované požadavky různých specializací. Postupně má docházet k propojení techniky 

s jejím kondičním základem a energetickým zajišťováním. To je zásadním předpokladem 

vysoké efektivity techniky ve struktuře sportovního výkonu. Hlavním cílem této fáze 

technické přípravy je definitivní zpevnění a stabilizace techniky jako předpokladu k jejímu 

efektivnímu využívání v tvůrčím jednání sportovce.  

 

3. Stabilizace 

Stabilizace završuje proces technické přípravy. Hlavním úkolem této fáze je zpevnit a 

stabilizovat a automatizovat techniku tak, aby umožňovala sportovci využívat v nejvyšší míře 

všechny ostatní faktory sportovního výkonu k dosažení jeho maximální úrovně v soutěžích.  

Fáze zahrnuje dva na sebe úzce navazující úkoly: 

- zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků, schopných uplatnit se 

v programech pro činnost sportovce v soutěžích 

- vzájemné spojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů i nejsložitějším 

podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje.  
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Otázkou je také optimální věk pro nácvik techniky. Existují v této oblasti dva rozdílné názory. 

Prvním požadavkem je nacvičování techniky tak brzy, jak je to jen možné, aby na tom mohl 

být založen pozdější optimální rozvoj výkonnosti. Tento požadavek propaguje např. Joch 

(1991). V nácviku technicko-koordinačních pohybových struktur má v etapě základního 

tréninku přednost nácvik techniky před neproporčním rozvojem kondice.  

 

Z hlediska motorického učení podle Meinela-Schnabela (1987) starší dětský věk představuje 

obecně vrchol v motorickém rozvoji. Zvlášť charakteristické jsou rychlý nácvik a zvládání 

nových pohybových struktur. Opačné názory však tyto teorie vyvracejí. Mnozí pedagogové 

označují brzký nácvik techniky za děj, při kterém dochází k tzv. „nedětskému chování“. 

Mnozí z nich se přiklání k vývoji výkonnosti, který by odpovídal vývoji jedince. Pojem ranné 

specializace pro ně znamená, že vrcholový výkon je velice blízkým cílem. Maximální 

požadavky na výkonnost jsou odvozovány z tréninku dospělých. Výsledkem je rychlý a 

prudký výkon, vzestup s krátkou dobou vrcholné výkonnosti a následný rychlý pokles 

výkonnosti. Naproti tomu, základní myšlenka přizpůsobení rozvoje výkonnosti 

psychofyzickému vývoji vede k prodloužení vzestupu výkonnosti a k prodloužení fáze 

vrcholového sportu. (Joch, 1992). 

 

Pro trénink techniky a motorického učení má obecně velký význam zpracování informací. 

Schopnost zpracovávat informace je rovněž funkcí věku. Starší žáci zpracovávají více 

informací než mladší a také je lépe uchovávají. Dospělí mají lepší strategii učení než děti a 

mohou se tedy, přinejmenším komplexní, každodenní pohyby naučit rychleji. V tomto směru 

hraje také svoji roli vztah techniky a kondice. Podle Jocha (1982) na celkově malém silovém 

základě nelze efektivně trénovat především dynamiku sportovních výkonů. Když technika a 

kondice spolu souvisí, pak má jistě smysl počkat s nácvikem techniky tak dlouho, až jsou 

k dispozici kondiční předpoklady. Z těchto dvou názorů můžeme vyvodit dvě resumé: 

 

1. Trénink techniky je možný v nízkém věku bez nebezpečí zranění a v jednotlivých 

případech je i efektivní. Trénink techniky představuje obecně nejlepší možnost, jak se 

dlouhodobě, cílevědomě a s přiměřeným zatěžováním připravit pro vrcholový sport 

v dospělém věku.  

2. Trénink techniky není v žádném případě izolovaným procesem, kde rámcovými 

předpoklady je individuální kapacita zpracování verbálních a vizuálních informací a kondice. 

Zejména v atletice představuje výrazný podíl kondice. 
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5. 5. Hodnocení technického provedení pohybu 

 

Pro nácvik techniky je velice důležité hodnocení provedení daného pohybu. Toto hodnocení 

musí vycházet ze znalostí biomechaniky, anatomie a fyziologie spolu se zvládnutím 

problematiky sportu.  Posouzení techniky vychází z analýzy pohybu což je rozbor směřující 

k upřesnění a poznání struktury pohybu jeho časových, prostorových a dynamických složek. 

Rozlišuje se často prostorové (fázové) a dynamiku časové členění pohybu (rytmus). 

Časoprostorovým členěním se rozumí průběh pohybu, resp. charakteristických bodů 

pohybujícího se tělesa či soustavy těles v prostoru a čase. Uvedený způsob analýzy pohybu 

zpřístupňuje kinematografická metoda jejíž podstatou je registrace polohy těla v prostoru a 

čase. Technicky se to řeší pomocí filmového či videomagnetofonového záznamu, který je dále 

posuzován buď vizuálně (kinogram z televizní obrazovky) nebo přesněji zpracován 

s výpočtem dráhy rychlosti zrychlení a apod. Dynamicko časové členění pohybu je v čase 

uspořádané schéma nervosvalových impulsů projevující se střídavou kontrakcí a relaxací 

funkčních svalových skupin. Průběh úsilí se označuje jako rytmus, který je charakteristický 

jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska sportovního odvětví. Dynamicko – časové údaje, 

které jsou pro úspěšný průběh sportovního pohybu rozhodující, bývají označovány jako 

„uzlové body“ pohybové struktury. Informace o dynamicko – časovém členění pohybu 

poskytuje např. dynamografie nebo elektromyografie. Pro vědecké účely se používají 

komplexní informace o pohybu při využití synchronizace dynamografie a kinematografické 

analýzy. (Dovalil, 1992) 

 

Merni (1989) se zabývá hodnocením techniky a uvádí, že návrhy, z nichž trenéři vycházejí při 

svých technických analýzách, jsou souhrnem teoretických zásad biomechanického  a 

fyziologického charakteru, které jsou více či méně analyzované na základě dobrých 

vizuálních, prožitých i ideomotorických poznatků technických pohybů, které mohly být 

osobně ověřeny a zprostředkovány ze zkušeností dalších sportovců v průběhu jejich sportovní 

kariéry. Takto jsou vytvářeny již dříve zmiňované teoretické modely, které slouží jako 

podklad pro posuzování technického provedení. V procesu hodnocení techniky pohybu hraje 

velmi důležitou roli trenér nebo pedagog. Ten musí umět transformovat do představ a do 

úsudků všechny dosažené výsledky. Trenér musí umět definovat, soustředěně to, co vidí, 

evidovat charakteristiky, podmínky, příčiny, diferencovat podrobnost od obecného. Aby 

proces hodnocení byl účinný, nejsou důležité jen analýzy, ale i takové další aspekty, které 

sahají od kulturních předpokladů trenéra až po verbální interakci se sportovcem.  
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Základním momentem hodnocení je konfrontace trenérem vytvořeného individuálního 

racionálního modelu pohybu svého svěřence s teoretickým modelem. Hodnocení vyžaduje 

konfrontaci, porovnávání, posuzování a pokud možno identifikaci příčin setrvávání na 

základu trenérových znalostí. Je třeba mít na paměti, že sportovec je schopný vypracovat a 

v pohybu transformovat jen velmi omezený počet informací. Pouhým popisem detailů se 

mohou trenér se sportovcem jen zřídkakdy shodnout a jen v rámci omezených limitů na 

bezprostřední percepci a uvědomělém provedení. Velmi detailní popis pohybu je užitečný pro 

trenéra, pro jeho zlepšování, ne však vždy je vhodný z hlediska didaktického. 

 

Je třeba definovat charakteristiky a parametry důležité pro racionální a teoretický model a 

parametry významné pro správný nácvik. 

 

Cíle technického hodnocení:  

 

1. diagnózy technické úrovně v rámci programování didaktických postupů a navrhování 

forem technických cvičení. 

2. optimální využití motorických, fyzických a strukturálních schopností sportovce, 

prostředků a výzbroje.  

3. rychlá informace pro sportovce o jednoduchých a složitých charakteristikách pohybu 

s ohledem na zlepšení procesu nácviku pomocí přesnější a významnější zpětné 

informace (feedback). 

4. zlepšení schopnosti mechanické kontroly, analýzy a interpretace signálů a cílů pohybu 

ze strany sportovce a trenéra.  

5. prohloubení poznatků a možností specifické komunikace mezi sportovcem a trenérem. 

6. poznání, vymezení a vysvětlení technických chyb. 

7. hledání cest a prostředků jak se vyhnout, předcházet a kompenzovat motorické chyby 

a tudíž i úrazy a traumatologii v důsledku chronického přetěžování. 

8. ověření technického zlepšení a zdokonalení na základě kontroly tréninkového procesu, 

dosažené technické úrovně a motivace sportovce.  

9. výběr a vypracování cvičení a lepších didaktických postupů pro nácvik techniky.  

10. revize a modifikace konsolidovaných technických modelů nebo zjištění málo známých 

charakteristik. Merni (1989) 
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Pro hodnocení techniky určité disciplíny hraje velice významnou roli osobnost hodnotícího 

činitele. Tím je většinou trenér závodníka nebo učitel žáka. Hodnocení provedení pohybu 

sportovce záleží na odborných znalostech trenérů či učitelů z oblasti anatomie, fyziologie, 

biomechaniky, antropomotoriky, ale také z oblasti znalostí teorie daného sportu, v našem 

případě atletiky. Dále záleží také na schopnosti trenéra vybrat ty nejpodstatnější momenty a 

chyby v technice a umět je sportovci správně a srozumitelně vyložit, popřípadě mu je ukázat 

ze záznamu na videorekordéru po předchozím nafilmování průběhu pohybu daného 

sportovce. Osobnost sportovce je v tomto případě také velice důležitá, protože může trenérovi 

poskytnout informace o vnímaní a prožívání pohybu samotným sportovcem.  

  

5. 6. Didaktická technika 

 

Důležitou součástí zvyšování efektivity tréninkového procesu je průběžná aplikace poznatků 

z jiných vědních oborů a zavádění nových, v jiných oblastech již prověřených, technologií a 

metod do vlastního procesu. Jednu z oblastí, které se v současné době věnuje v celém světě 

mimořádná pozornost, představují technické prostředky (přístrojové vybavení a zařízení). 

Jejich využití velmi účinně pomáhá sportovcům a trenérům při realizaci tréninkových záměrů 

a výrazně zvyšuje celkový efekt. Souhrnně bývají prostředky tohoto typu označovány jako 

didaktická technika. (TILINGER, 1982) 

 

Mluvíme-li o didaktické technice ve sportu, máme na mysli taková technická zařízení a 

přístroje, které:  

• napomáhají vytváření správných dovedností a návyků 

• napomáhají rozvoji pohybových schopností sportovce 

• napomáhají rozvoji taktického myšlení 

• napomáhají regulaci psychických stavů jednice atd. 

 

Využívání didaktické techniky v oblasti sportu je objektivní skutečností. A i když je ještě 

obtížné předpokládat, jak rychle, v jakém rozsahu a jak hluboko pronikne používání 

technických prostředků do všech složek tréninku, aplikace vědy a techniky je nevyhnutelně 

spojena s dalším zvyšováním výkonnosti. Je třeba si také uvědomit, že se od trenéra očekává 

využití technických prostředků především pro bezprostřední řešení úkolů tréninkového 

procesu, tj. pro řízení rozvoje pohybových schopností, pro osvojování a zdokonalování 

techniky pohybu, pro výchovné působení apod. 
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5. 7.  Měření ve sportu 

 

V současné tréninkové praxi se používá při řízení tréninku stále více různých měření jako 

zdroje objektivních informací. Předmětem měření jsou všechny aspekty sportovního tréninku 

od charakteristik pohybových činností (techniky, pohybových schopností), přes fyziologické 

funkce až po psychické stavy.  

 

Didaktická technika používaná ve sportovním tréninku 

 

Tilinger (1982) v této části popisuje přehled přístrojů a zařízení, se kterými se trenér a 

sportovec v tréninkovém procesu nejčastěji setkávají, ať již při kontrole stavu trénovanosti, 

při taktické, technické, psychologické či tělesné přípravě.  

 

Co se týče analýzy technického provedení pohybu, mezi nejzákladnější metody rozboru patří 

zpětnovazební informace. Jde o subjektivní vnímání technického provedení sportovce 

trenérem nebo učitelem a následné vysvětlení chyb, nebo naopak povedených momentů 

v průběhu pohybu cvičence.  

 

Fotoaparát 

Fotografování je založeno na principu snímání děje na filmu, přitom zpravidla registrujeme 

pouze jednu polohu snímaného objektu a není možné registrovat časový průběh pohybu. 

Fotoaparátem je však možné získat i vícenásobnou expozici, tedy kinogram snímků jdoucích 

ve stejných časových intervalech za sebou.  

Fotografie dává představu pouze o dané poloze snímaného objektu v poloze. Nedává 

informace o časovém trvání polohy nebo o pohybové změně objektu. Proto můžeme 

z fotografie vyhodnocovat pouze prostorové jevy, jako jsou: Vzájemná poloha jednotlivých 

segmentů těla vůči sobě a vůči okolnímu prostředí, sklon jednotlivých částí těla vzhledem 

k zemi. Není možné vyhodnocovat velikost dráhy pohybu, směr pohybu atd.  

Pro kvalitnější vyhodnocování technického provedení pohybu se používají tzv. fotoroboty, ze 

kterých je možné udělat kinogram, který je možno poté podrobit analýze jak prostorové 

charakteristiky, tak i velikosti dráhy pohybu celého těla či segmentů, směr pohybu i 

časoprostorové údaje o pohybu předmětu, což jsou pro sportovce a především trenéra velmi 

cenné informace.  
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Filmová kamera 

Kamera je jedním z nejpoužívanějších přístrojů při pohybu sportovce. Z filmového záznamu 

můžeme prakticky vyhodnocovat všechny biomechanické charakteristiky pohybu, protože 

jsou zde zaregistrovány nejen prostorové, ale i časové změny pohybu. Z videozáznamu se dá 

také vytvořit kinogram. 

 

Pro výzkumné účely a v zájmu možnosti vyhodnocování filmových záznamů platí požadavky, 

které je možno dle Tilingra (1982) shrnout do těchto bodů: 

• Je třeba zvolit vhodné místo pro registraci pohybu sportovce a stanoviště kamery 

• Kamera se musí umístit v takové vzdálenosti od roviny pohybu, abychom v zorném 

poli objektivu viděli celou rovinu pohybu a kamera byla na tuto rovinu kolmo a ve 

výšce těžiště nebo osy otáčení sportovce. 

• Kameru je nutné zafixovat tak, aby se při filmování nechvěla. 

• Zvolit vhodnou obrazovou frekvenci kamery vzhledem k předpokládané rychlosti 

sportovce 

• Podle světelnosti nastavit správnou clonu 

 

5. 8. Technické disciplíny desetiboje a jejich provedení 

 

Překážkový běh na 110m 

 

Techniku překážkového běhu lze rozdělit do jedenácti úseků. Na náběh a přeběh první 

překážky, na devět rytmických jednotek zahrnujících běh mezi překážkami a přeběh 

následující překážky a na doběh.  

 

Náběh 

Úkolem náběhu je získat co nejvyšší běžeckou rychlost, dokročit na optimální místo pro odraz 

na překážku a vytvořit tím předpoklady pro přeběh překážky s co nejmenší ztrátou rychlosti 

běhu. Náběh na první překážku je zdoláván především osmi, výjimečně sedmi kroky. 

V náběhu se běží šlapavým způsobem běhu. Délka kroku by měla narůstat s výjimkou 

posledního kroku, ten by měl být zkrácen, aby se dosáhlo rychlejšího a účinnějšího odrazu na 

překážku.  
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Přeběh první překážky 

Technika první překážky se liší od přeběhu ostatních překážek zejména proto, že soutěžící 

ještě nemají maximální rychlost. Cílem je překonání překážky s minimální ztrátou rychlosti. 

Předpokladem je vytvoření vysoké polohy těžiště těla a náklon trupu na odrazu a ještě vyšší 

poloha těžiště a větší náklon při dokroku za překážkou.  

 

Běh mezi překážkami 

Vzdálenost mezi překážkami je zdolávána třemi běžeckými kroky.Tyto tři kroky by se měly 

běžet stupňovanou rychlostí. Nejkratší bývá první krok, nejdelší druhý a třetí bývá o něco 

kratší než druhý.  

 

Přeběh překážky 

 

Oporová fáze 

Začíná dokrokem. Těžiště svírá s místem dokroku a běžeckou dráhou úhel dokroku zhruba 

90-100° (Mero, Luhtanen 1986). V momentu vertikály může být i celé chodidlo v kontaktu 

s podložkou. Ohnutí oporové končetiny ve fázi dokroku by mělo být mírné, v momentu 

vertikály se zvětšuje a ve fázi odrazu by se mělo koleno napnout. Koleno švihové nohy by se 

mělo ve fázi dokroku ohnout v ostrém úhlu, v momentu vertikály by se mělo nacházet na úrovni 

nebo lépe před kolenem oporové nohy. Čím je úhel ohnutí v koleně ostřejší (menší), tím rychleji 

lze provést pohyb švihové nohy vpřed a vzhůru. dokončení odrazu by švihová noha měla být v 

koleně ohnuta v ostrém úhlu. Bedini (1988) vyslovil požadavek na úhel menší než 90°. Při 

dokroku by mělo být místo opory před těžnicí, při odrazu za těžnicí. V dokončené fázi odrazu svírá 

těžiště těla s místem opory a běžeckou dráhou úhel odrazu u mužů přibližně 65 - 75°. Pánev by 

neměla být při odrazu na překážku vysazena, páteř by neměla být v kříži prohnuta. 

 

Letová fáze 

Začíná po posledním kontaktu odrazové nohy s běžeckou dráhou. Úkolem letové fáze je účelně 

překonat překážku, usměrnit rotační moment z odrazu na překážku a připravit vhodné podmínky 

pro dokrok za překážkou. Podle literatury by měl být jak úhel vzletu, tak vertikální zdvih těžiště 

(v cm) co nejmenší. Koštial (1987) uvádí úhel vzletu mužů 16 - 25°. V letu na překážku by 

mělo nastat svalové uvolnění. Podle Grotha (1990) by mělo dojít v prvé části překážkového 

kroku k relaxaci odrazové-přetahové nohy, poněvadž zanedbání relaxace a vynucení předčasného 

pohybu přetahové nohy má za následek narušeni posloupnosti pohybů. Osy kyčlí a ramen by 
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měly být kolmé na směr běhu a rovnoběžné s příčkou překážky. Paže by měly kompenzovat 

pohyby nohou. Při přeběhu překážky by hlava měla být ve stejné výši jako při běhu mezi 

překážkami. Současnému aktivnímu pohybu obou dolních končetin proti sobě, kdy švihová 

noha se pohybuje za překážkou dolů a zpět k překážce a přetahová noha se pohybuje 

kolenem stranou přes překážku vpřed, se říká střih. Koleno přetahové nohy by mělo být 

pokrčeno a zvednuto tak, aby vedlo stehno vpřed těsně nad překážkovou příčkou. Od 

překážky by se mělo pohybovat vpřed vzhůru do směru běhu. Osy ramen a kyčlí by měly být 

v poloze kolmé na směr běhu.  

 

Dokrok za překážkou 

Je již součástí oporové fáze prvního kroku běhu mezi překážkami a také uzavírá rytmickou 

jednotku. Dokrok by měl být proveden na špičku chodidla a po celou dobu oporové fáze by se 

chodidlo nemělo dostat na patu. Náklon trupu by měl být větší a těžiště těla by mělo být výše 

než při odrazu, ramena by měla být v okamžiku dokroku nad dokračující špičkou. Dokrokem 

by se neměl narušit rytmus běhu, neměla by se zbrzdit rychlost pohybu 

 

Doběh 

Úsek od dokroku za poslední překážkou do cíle se nazývá doběh. Překážkáři zde mohou 

uplatnit jak frekvenci, tak délku kroku.  

(Choutková 1974, Kampmiller – Koštial 1987, Millerová 1984 a 1992, Russo 1983, Tidow 

1992) 

 

Skok daleký 

 

Skok daleký je další technickou disciplinou ve vícebojích. Účelem této disciplíny je překonat 

co největší horizontální vzdálenost. Obtížnost této discipliny spočívá především ve schopnosti 

vykonat efektivní odraz v co nejvyšší rychlosti na přesně vymezeném místě. Nejdůležitějším a 

zároveň nejproblematičtějším momentem ve skoku dalekém je spojení rozběhu s odrazem. 

Teoretická dráha letu těžiště a zároveň i délka skoku jsou určeny velikostí počáteční rychlosti 

letu a úhlem vzletu těžiště. Těžiště těla skokana během letu opisuje parabolickou křivku. 

Podstatou skoku je tedy schopnost odrazit se v co možná největší rychlosti co nejvýše bez 

výrazného snížení horizontální rychlosti získané rozběhem. Optimální úhel vzletu se pohybuje 

mezi 15 - 25°. Se zvyšováním rychlosti rozběhu se zkracuje doba trváni odrazu, a to na úkor 

většího úhlu došlapu a odrazu a zmenšení pokrčení odrazové nohy. Kromě úhlu a rychlosti 



    33

vzletu těžiště těla skokana výkon ve skoku dalekém závisí na účelnosti jejich pohybů v letové 

fází a na účinnosti doskoku. Z těchto důležitých momentů vyplývají také jednotlivé fáze 

skoku dalekého: rozběh, odraz, let a doskok. 

 

Rozběh 

Rychlost vyvinutá na rozběhu je základem pro rychlost vzletu těžiště. Kritériem rozběhové 

rychlosti je průměrná rychlost v posledních 5m před odrazovou čarou. Rozběhovou rychlost 

mohou dobře využít pouze závodníci, kteří dokáží zvládnout odraz v dané rychlosti. Délka 

rozběhu závisí na počtu kroků a charakteru závodníka, jeho rychlostních schopnostech a 

somatických předpokladech. Rozběh by měl být rozdělen do třech částí, které do sebe plynule 

přecházejí. Začátek rozběhu je velice důležitý, protože v něm může dojít k mnoha 

nepřesnostem. Je charakteristický nárůstem rychlosti šlapavým způsobem běhu. Další část 

rozběhu je charakterizována plynulým nárůstem rychlosti. běh v této části je charakteristický 

vysokým zvedáním kolen a podsazení pánve. Závěrečná část rozběhu je nejobtížnější, protože 

v ní dochází k přípravě na odraz. V průběhu třetího a druhého kroku před odrazem dochází ke 

snížení těžiště těla. V průběhu předodrazového rytmu by nemělo dojít k vertikálním změnám 

těžiště.  

 

Odraz 

Tato fáze je nejdůležitější a nejobtížnější z celého skoku. Úkolem je vytvoření požadovaného 

vzletového úhlu při nejmenších ztrátách horizontální rychlosti. Všechny pohyby musí být 

vykonány ve správné posloupnosti a koordinovaně v krátkém časovém úseku. Pro odraz jsou 

charakteristické dva základní momenty: 

a) amortizace, při které dochází ke ztrátě horizontální rychlosti 

b) akcelerace, ve které dochází k získávání vertikální rychlosti 

Úhel došlapu by se měl pohybovat kolem 63 - 70°, úhel odrazu kolem 70 – 75°. Pokud dojde 

k velkému předsunutí odrazové nohy při došlapu na odraz, a tím vytvoření menšího úhlu 

došlapu, při nevelké amortizaci, dojde k narůstání velikosti a času působení úsilí, které působí 

proti směru pohybu skokana. Vzniká velký úhel vzletu, který není vyvážený velkou ztrátou 

postupného pohybu vpřed.  

 

Let 

Ve fázi letu můžeme rozeznat několik různých způsobů provedení. Jsou to především tři 

základní: způsob skrčmo, způsob závěsem a způsob kročný.  
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Dráha těžiště těla v průběhu letu je daná v okamžiku, kdy opouští místo odrazu. To znamená, 

že po opuštění podložky již skokan nemůže svými pohyby změnit dráhu letu těžiště. Cílem 

této fáze je kompenzování rotací vzniklých na odraze, udržování rovnovážné polohy částí těla 

kolem těžiště a příprava co nejúčinnějšího doskoku. Důležitým momentem této fáze je 

především vzlet těla v poloze kroku a daleké přednožení. K tomuto přednožení buď rovnou 

z polohy kroku u způsobu skrčného nebo z polohy „závěsu“ u způsobu závěsem, nebo po 

aktivní práci dolních končetin ve vzduchu připomínající kroky u způsobu kročného.  

 

Doskok 

Správná technika doskoku u skoku dalekého je důležitá, protože rozhoduje o konečné délce 

skoku. Účinnost doskoku je závislá na třech hlavních faktorech: 

a) velikost přednožení před svislý průmět těžiště 

b) výšce těžiště v okamžiku doteku se zemí 

c) technice přenesení těžiště přes místo opory 

Doskok s předkloněným trupem umožňuje snadnější přenesení těžiště přes místo opory, 

zmenšuje však velikost přednožení před svislý průmět těžiště. V poskokové fázi můžeme opět 

pozorovat několik variant doskoku: 

a) skrčení dolních končetin do dřepu a vztyk 

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

chodidly vyhloubené jámy 

c) pokrčení dolních končetin a vysednutí do písku stranou 

(Brož 1976, Koštiaľ 1976, Koštiaľ 1987, Koukal 1992, Möser 1991, Tidow 1990, Vacula 

1974) 

Skok vysoký 

 

Pod technikou skoku vysokého rozumíme účelný systém pohybů, který umožňuje skokanovi 

překonat laťku umístěnou v co nevyšší výšce. Jelikož se jedná o jednu z nejnáročnějších 

technických disciplín, musí racionální sportovní technika v první řadě respektovat platné 

biomechanické zákonitosti této disciplíny. Techniku skoku vysokého rozdělujeme na čtyři 

následující fáze: rozběh, odraz, let a doskok. Typickými znaky pro techniku skoku vysokého 

(flop) jsou rozběh po oblouku, odraz nohou vzdálenější od laťky, přechod laťky zádovou 

stranou těla.  
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Rozběh 

Hlavním znakem rozběhu je stupňované zakřivení. Toto zakřivení je důležité pro snížení 

těžiště a navození rotace pro přechod laťky. Při probíhání oblouku musí skokan překonávat 

odstředivou sílu. To se děje nakloněním trupu do středu oblouku. Charakter běhu je 

stupňovaný, zvyšuje se rychlost a kroková frekvence. K výraznějšímu snížení těžiště by mělo 

dojít  ve třetím a druhém kroku před odrazem. V posledním kroku se těžiště již pohybuje 

pouze vpřed a vzhůru. Ani v těchto posledních krocích rozběhu nesmí dojít ke snížení 

rychlosti běhu, naopak by měla být vystupňována do nejvyšší možné rychlosti, ze které je 

skokan schopen provést předodrazové modifikace a samotný odraz.  

 

Odraz 

Nejdůležitějším faktorem odrazu je předpětí. To zaručuje dostatečně rychlý odraz, protože 

skokan je schopen odrazový nápon dokončit i při neustále se zrychlujícím rozběhu. Na odraze 

vznikají dvě rotace:  

 

a) podle vertikální (délkové) osy, kdy se skokan dostává zády k laťce. Tato rotace vzniká tím, 

že na straně odrazové nohy při odrazové práci dochází k zbrždění postupu, kdežto na 

opačné straně postup pokračuje. Tento postup zajišťuje především švih pokrčené švihové 

nohy vpřed a vzhůru.  

b) podle předozadní (horizontální) osy, kdy se skokan ze vzpřímené polohy při odraze dostává 

do polohy vodorovné napříč přes laťku. Tato rotace vzniká tím, že energie působící v konci 

rozběhového oblouku a napřímení skokana působí po odraze dál, a tím pokládá skokana 

v letu do vodorovné polohy směrem přes laťku. Rotace je méně náročná při skocích na 

vyšších výškách, na nižších výškách je nutný více zakřivený rozběh. Optimální úhel vzletu 

je mezi 50 – 55°. 

 

Let 

K základním detailům této fáze patří přechod laťky. Pro přechod laťky je důležitá správná 

poloha těla nad laťkou. Nad laťku se dostává jako první hlava, následují ramena, prohnutá 

záda, hýždě s protlačenými boky vzhůru a nakonec dolní končetiny. Prohnutá pánev by měla 

být nejvýše ze všech částí těla. Prohnutí těla odpovídá celkové křivce letu skokana. Kratší a 

strmější dráha letu je typická pro malé výšky, plošší a delší pro velké výšky při větší rychlosti 

rozběhu.  
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Doskok 

Hlavní charakteristikou dopadu u skoku vysokého je dopad na záda, hlavou napřed ve směru 

pohybu, do vzdálenějšího místa dopadiště. Dopad na záda hlavou napřed podporuje rotaci ve 

směru pohybu, odstraňuje především rotaci nohama napřed. Hlavním požadavkem dopadu je 

bezpečnost. Ta je zajišťována předkopnutím nohou do přednožení a následným reaktivním 

protipohybem trupu a hlavy. Paže jsou při dopadu v upažení poníž, dlaněmi k doskočišti, aby 

tlumily v co možná největším rozsahu pád.  

(Velebil 1974, Šimonek 1976, Tidow 1990, Velebil 1992, Velebil 1995) 

 

Skok o tyči 

 

Výkon při skoku o tyči je dán v podstatě výškou, do které se v průběhu skoku dostane těžiště 

skokana, a způsobem, jakým jsou jednotlivé části těla přenášeny přes laťku. Pro snažší 

pochopení techniky dělíme celý skok na několik fází. Každá z nich je charakteristická určitou 

činností, nezbytnou pro konečný výsledek, při čemž všechny fáze plynule navazují na 

předchozí a přecházejí v následné. Jsou to tyto fáze: rozběh, zasunutí tyče, odraz, přechod na 

tyč, zvrat, přítrh + obrat + vzepření, překonání laťky a doskok. Každá fáze skoku o tyči má 

své specifikum. 

 

Rozběh 

Hlavním úkolem rozběhu je rozvinout optimální rychlost k okamžiku odrazu. Tomuto cíli je 

podřízena jak délka a charakter rozběhu, tak i technika běhu a způsob nesení tyče. Délka 

rozběhu se pohybuje obvykle v rozmezí od 30 - 40 metrů. Charakter rozběhu bývá u 

jednotlivých skokanů individuální, musí však splňovat podmínku dosáhnout k okamžiku 

odrazu potřebnou rychlost. Z tohoto hlediska se jeví jako nejvýhodnější rozběh plynule a 

naplno stupňovaný od začátku až do konce, neboť jen takovýto způsob zaručí na vzdálenost 

okolo 40 metrů dosažení požadované rychlosti. Na začátku rozběhu směřuje tyč vpřed a 

vzhůru, v průběhu rozběhu se konec tyče spouští směrem k zasouvací skříňce. 

 

Zasunutí tyče, odraz a přechod na tyč 

I když hovoříme o zasunutí, odrazu a o přechodu na tyč jako o třech fázích skoku, nelze je 

dobře popisovat a natož chápat odděleně. Zasunutí tyče plynule přechází v odraz a v přechod 

na tyč a přechod na tyč je vlastně závěrečná fáze zasunutí. Příprava na zasunutí začíná u všech 

skokanů v posledních 10 – 15 metrech rozběhu, kde srovnávají tyč zhruba do vodorovné 
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polohy. Paže se již téměř nepohybují a nohy provádějí normální běžeckou práci. Pohyby paží 

se výrazně liší od pohybu paží při vlastním běhu. Zasunutí tyče se provádí nejčastěji v rytmu 

dvou posledních kroků před odrazem. Úsilí skokanů o pohyb vpřed nesmí končit s dokrokem 

odrazové nohy na místo odrazu a čekat, ale naopak aktivní pohyb těla vpřed musí probíhat dál 

a vyvrcholit v okamžiku odrazu. V posledním kroku noha došlapuje na celé chodidlo. Úhel 

odrazu se pohybuje od 70 – 75°, úhel vzletu od 17 – 20°. Ve fázi odrazu skokan začíná 

působit na tyč oběma rukama. K počátečnímu ohybu tyče dochází již na zemi a energii 

získanou rozběhem skokan přesouvá dále na tyč. 

 

Vyvěšení a vykývnutí 

Po dokončení odrazu skokan přechází do visu a potom do vykývnutí, které trvá do zaujetí 

zvratu. Celý pohybový sled je velice krátký a rychlý. Po dokončení visu, tj. v okamžiku, kdy 

hrudník dosáhne spojnice mezi bodem úchopu a oporou tyče, se pohyb ramen dopředu zastaví 

a ramena se začínají odtahovat od tyče. V dalším postupu vpřed se zapojují nohy. 

Kyvadlovitý pohyb noh dosahuje nejvyšší rychlosti v bodě, kdy jsou kolena asi v úrovni tyče, 

která je v maximálním ohybu. Tělo pokračuje do zvratu, což je další fáze skoku o tyči.  

 

Zvrat 

Zvrat se provádí v největším ohybu tyče a v pozdějším narovnávání tyče. Hlava by měla 

zůstat v prodloužení trupu. Zdvihání nohou si skokan ulehčuje pokrčením v kyčelním a 

kolenním kloubu. V průběhu narovnávání tyče musí skokan pomocí svalstva trupu pokračovat 

ve zvratu, aby tak vytvořil dobrou polohu pro následující činnost. Ve fázi narovnávání tyče 

skokan zdvihá těžiště podél tyče až k úchopu. Chybou se stává, když se skokan snaží 

v průběhu narovnávání tyče o přítrh a obrat.  

 

Přítrh, obrat a vzepření 

Před úplným narovnáním tyče začíná skokan s přítrhem oběma pažemi se současným obratem 

okolo osy skokana. Postupně se ramena dostávají nad místo úchopu se snahou tlačit na tyč 

shora. V tomto okamžiku je ukončený přítrh a pokračuje vzepřením a obrat. V této fázi se 

využívá katapultaci tyče k dosažení maximálního převýšení. Nejprve se od tyče odráží spodní 

ruka, poté až horní. Při odraze rukou od tyče svítá tyč úhel se zemí 85 – 90°. Tímto začíná 

přechod laťky. Všechny tyto fáze představují jeden souvislý, nepřerušovaný celek, ve kterém 

se uplatňuje především jemná koordinace pohybu.  
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Přechod laťky 

Správná poloha v této fázi skoku umožňuje efektivní překonání laťky, tak aby po odraze 

rukama od tyče těžiště stoupalo stále vzhůru. Těsně po odraze od tyče se nohy prudce 

spouštějí za laťku, následkem čeho vzniká otáčivý pohyb těla okolo laťky a těžiště. Trup se 

vyhrbí a utvoří pomyslnou „stříšku“ nad laťkou. Až se paže přiblíží k laťce, následuje rychlý 

švih do vzpažení se záklonem hlavy a současným zanožením.  

 

Doskok 

Skokan po přechodu laťky pokračuje v otáčivém pohybu a v průběhu letu dostává nohy do 

přednosu, takže dopadá na záda.  

 

Vrh koulí 

 

Cílem techniky vrhu koulí je dosaženi v rámci podmínek daných pravidly co nejplynulejšího 

pohybu koule a jejího největšího konečného zrychleni. V celkovém provedeni vrhu je třeba 

pohybu, který ve svém průběhu bude mít co nejméně a co nejkratších úseků dráhy, kdy se 

jeho rychlost nebude zvětšovat, ale dokonce zmenšovat. Nejdůležitějším požadavkem 

techniky vrhu koulí je tedy osvojený návyk účelného využívání svalové síly. Toto účelné 

využívání svalové síly je spojeno především s provedením vrhu se správnou časovou a 

pohybovou následností, čili ve správném rytmu. Další velice důležitou podmínkou pro 

nejlepší výkon ve vrhu koulí je rychlost, se kterou byla koule vypuštěna. Ta bude největší 

tehdy, když při vrhu bude koule roztlačena největší silou po nejdelší dráze, a když bude 

spojen s časově nejkratším přerušením co nejplynuleji sun a vlastní vrh. Při  rozboru techniky 

bychom tak měli vycházet z rozboru koule a posuzovat především plynulost jejího pohybu. 

Největší význam má při tom dráha a trvání pohybu koule v závěrečné fázi vrhu. Technika 

vrhu koulí má tyto fáze: základní postavení a držení koule, sun a vrh. U vrhu koulí označil 

Vomáčka (1974) dva uzlové body techniky vrhu kouli: 

 

a) moment přechodu do sunu 

b) moment spojení sunu s vrhem 

 

Oba tyto momenty vyjadřují okamžik, kdy dochází k největšímu poklesu rychlosti pohybu 

koule. 
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Základní postavení a držení koule 

Vrhač stojí v zadní části kruhu zády na směr pohybu. Váha je na pravé noze (posuzujeme 

techniku z hlediska praváka) a za ní, tedy směrem ven z kruhu, eventuálně na chodidle. 

Chodidlo směřuje vpřed, ven z kruhu nebo je mírně vytočeno špičkou dovnitř, doleva. Pravá 

dolní končetina, v tuto chvíli ji můžeme označit jako odrazovou, se pokrčí v kyčelním kloubu a 

pánev se vytrčí do středu kruhu. Levá noha, kterou označíme v této fázi švihovou, je mírně 

zanožena a lehce se opírá špičkou o zem. Trup je v předklonu, jehož velikost závisí na 

pokrčení odrazové nohy. Levá paže je vzhledem k trupu v uvolněném předpažení až vzpažení. 

Pravá paže je ohnuta v lokti a drží kouli. Koule je držena na rozhraní dlaně a prstů. Prsty jsou 

mírně odtažené od sebe. Toto držení závisí na velikosti plochy dlaně a délce prstů. Koule je 

pevně zasazena u krku v jamce nad klíční kostí. Loket pravé paže je odtažen od trupu. 

 

Sun 

Hlavním úkolem této fáze je udělit systému vrhač – koule napnutím odrazové nohy optimální 

rychlost. V této fázi je nežádoucí maximálně rychlý odraz vzhůru, který způsobuje vysoké 

zdvižení těžiště a tím i zdvižení trupu. Švihová noha musí být vedena nízko nad zemí. Levá 

paže musí být neustále uvolněná v předpažení a zabraňovat přetáčeni trupu do směru vrhu. Pro 

využití získané rychlosti musí být nohy přemístěny co nejrychleji. Především odrazová noha 

musí být podtažena pod trup a švihová noha musí dopadnout na zem skoro současně. Důležité je 

vytočení obou chodidel při dopadu na zem. Chodidlo pravé nohy je vytočené téměř kolmo na směr 

sunu a chodidlo levé nohy směruje šikmo vpřed. Nesmí dojít k rotaci trupu ještě před došlapem 

chodidel. 

 

Vrh 

V této fázi je prvním důležitým krokem rotace trupu a poté trčení odvrhové paže. Rotace 

trupu musí začínat otáčením chodidla pravé nohy. Toto otáčení probíhá na špičce a 

následovně na ně navazuje protlačení pravého boku vpřed a vzhůru. Současně proběhne 

aktivní švih levé paže, která otvírá trup a pomáhá tak k napnutí prsních svalů a vytvoření 

"prsního luku". Trčení paže navazuje plynule na rotaci trupu a je spojena s energickým 

náponem obou nohou, který vrcholí až výskokem při odpružení koule z prstů ruky. 

Přirozeným důsledkem vydatného odrazu nohou při vytrčení koule je výměna nohou, přeskok. 

Optimální úhel odvrhu koule by měl být kolem 40°. 

(Dick 1991, Hinz 1991, Ihring 1987, Tidow 1990, Vomáčka 1974, Vomáčka 1992) 
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Hod oštěpem 

 
Technická náročnost hodu oštěpem vyplývá z vykonávání pohybů v daném sledu ve velké 

rychlosti a jejich spojení do jednoho nepřerušeného celku od začátku rozběhu až po odhod 

oštěpu. V průběhu pohybu má neustále narůstat rychlost, vlastní hod vyžaduje schopnost 

maximálně výbušně reagovat a v malém časovém okamžiku uvést v činnost všechny potřebné 

svaly. Při celé pohybové akci je přitom nutné udržení správné polohy oštěpu. Důležitou úlohu 

v hodu oštěpem hraje součinnost celého těla. Tato součinnost se plně projeví před odhodem 

oštěpu v tzv. dvouoporové fázi, kdy je závodník v poloze "oštěpařského luku". Do této 

polohy oštěpař dospěje tzv. "pohybovou vlnou". Pohyb vychází zespoda, prochází přes trup a 

pletenec ramenní odhodové paže. Odhodová paže má do poslední chvíle pasivní úlohu. Až po 

vytvoření oštěpařského luku, při kterém vzniká napětí ve svalech potřebných k odhodu 

oštěpu, dochází k rychlé práci odhodové paže. Ta končí švihem předloktím, které uděluje 

náčiní konečné a největší zrychlení. Mezi nejdůležitější faktory hodu oštěpem patří: 

a) počáteční rychlost oštěpu v momentě odhodu 

b) úhel odhodu 

c) odpor vzduchu při letu oštěpu po celé délce hodu 

Správná technika hodu oštěpem může být charakterizována takto: 

a/ zaujmutím nejvýhodnějšího správného odhodového postavení, které je následkem 

předcházejících pohybů při rozběhu 

b) plynulým rytmickým přechodem z rozběhu do odhodu 

c) zvládnutím švihu po nejdelší dráze v nejkratším čase 

d) zapojení všech svalových skupin do odhodu 

V hodu oštěpem rozlišujeme hlavní fáze: držení oštěpu a rozběh, přenesení oštěpu a přechod 

do odhodového postavení, odhodové postavení a odhod, přeskok po odhodu 

 

Držení oštěpu a rozběh 

Každý závodník by si měl vybrat takový způsob držení, který nejvíce vyhovuje anatomické 

stavbě jeho dlaně. Palec s dalším prstem jsou pevně zaklesnuty za konec vinutí proti sobě. Prst 

proti palci se podílí na rotačním impulsu pro pohyb oštěpu.  

Nejčastější jsou dva způsoby drženi oštěpu: 

a) o konec vinutí jsou zapřeny palec a prostředník; 

b) o konec vinutí jsou zapřeny palec a ukazovák. 
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Rozběhem získává pohybový systém oštěpař - oštěp potřebnou předběžnou rychlost a 

pohybovou energii. Rychlost rozběhu se postupně zvyšuje. Ruka s oštěpem je ohnutá v lokti, 

nad ramenem vytočená dlaní k hlavě přibližně ve výši tváře až očí, loket je mírně vytočen 

vpravo (pro praváky). Rozběh začíná výběhem ze značky výběhu nebo náběhem na tuto 

značku a zde tato fáze končí. 

 

Přenesení oštěpu a přechod do odhodového postavení 

Tato fáze začíná došlapem na značku přenesení a končí odrazem do impulsivního kroku. 

V této fázi je oštěp přenesen do „nápřahu“, nazad a je nesen napjatou paží za tělem. Oštěp 

může být přenášen dvěma způsoby: 

a) vrchem- čili nejkratší cestou z polohy oštěpu nad ramenem rovnou přímo vzad do nápřahu 

b) spodem- kdy je oštěp z polohy nad ramenem přemístěn vpřed před tělo a odsud bočním 

obloukem vzad do nápřahu za tělem.  

Přeneseni by.mělo proběhnout v průběhu dvou kroků. Musí být dodržena podmínka o 

stupňované rychlosti. Osa oštěpu by měla být udržena ve směru rozběhu, špička je ve výši 

tváří až očí. 

 

Odhodové postavení a odhod 

K odhodovému postavení dochází většinou po „impulsivním“ kroku, který je také označován 

jako střižný. Je zahájen mohutným odrazem z levé nohy (pro praváky). Pravá noha se 

mohutným švihem dostává vpřed před těžiště těla. Let po odrazu však nesmí být moc 

vysoký, ale naopak daleký při zemi. První dokračuje pravá noha a za ní následuje v rychlém 

sledu noha levá. Po dotyku levé nohy se zemí se oštěpaři dostávají do „dvouoporového 

postavení“, které je základem pro vytvoření „oštěpařského luku“. 

 

Přeskok po odhodu a let oštěpu 

Po odhodu oštěpu dochází k mohutnému trhnutí trupem vpřed a k celkovému pohybu 

závodníka vpřed. Pohyb trupu vpřed je zabržděn vzpříčeným postavením pravé nohy (pro 

praváky), která se po odhodu pohybuje vpřed před tělo. Pravá noha tedy brzdí pohyb těla 

vpřed a také zajišťuje nepřešlápnutí odhodové čáry. Z tohoto důvodu je důležité správné 

vyměřeni rozběhu. 

Dráha letu oštěpu odpovídá úhlu jeho vypuštění. Optimální úhel odhodu je 35 - 38°. 

Nejdůležitějším momentem je pro let oštěpu i délku celého hodu usměrnění odhodové síly do 

náčiní při optimálním úhlu jeho sklonu. Chybné položení oštěpu při velké odhodové rychlosti 
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náčiní má za následek vznik značného odporu vzduchu. Úhel položení oštěpu se musí 

shodovat s úhlem odhodu.  

(Dick 1991, Hinz 1991, Keydel 1981, Novák – Šimon 1974, Šimon – Segeťová 1992). 

 

Hod diskem 

 

Hod diskem je disciplína koordinačně poměrně velice náročná. Vzhledem k relativně nízké 

hmotnosti náčiní a dlouhé dráze zrychlení, je rychlost náčiní v okamžiku vypuštění vysoká (u 

špičkových výkonů 24 – 27m/s). Kromě počáteční rychlosti má na výkon vliv úhel vypuštění 

náčiní, úhel položení a náklonu disku, rychlost rotace disku a z vnějších faktorů především 

síla a směr větru. Hlavní kritéria, podle nichž hodnotíme racionální techniku hodu diskem 

jsou: 

 

1. Zajištění optimální dráhy zrychlení 

a) docílení maximálně možného poloměru otáčení v hlavních fázích zrychlení 

(dvouoporových fázích) a z nich především ve fázi vlastního hodu 

b) vytvořením značného zkroucení mezi osou boků a ramen v průběhu bezoporové fáze 

(přemístění nohou) a jeho udržení v průběhu vlastního hodu 

c) příznivým poměrem dráhy zrychlení v jednotlivých pohybových fázích - dlouhá dráha 

zrychlení v dvouoporových a krátká v jednooborových fázích  

d) souladem směru působících dílčích sil se směrem pohybu disku 

 

2. Zajištění optimální rychlostní struktury pohybu (rytmus) 

a) příznivým poměrem mezi rychlostí náčiní v úvodní fázi dvouoporové a jednooborové 

(zahájení otočky a odraz) a hlavní fází (vlastní hod), kde je potřeba zajistit efektivní 

nasazení hlavních svalových skupin. 

b) využitím velkého poloměru otáčení v oporových fázích k zvýšení obvodové rychlosti 

náčiní a zmenšením poloměru otáčení v bezoporové fázi k zvýšení úhlové rychlosti dolní 

částí těla 

Pohybový komplex diskařské techniky se člení pro přehlednost na několik fází : základní 

postavení a nášvihy, otočka (fáze zahájení otočky a odraz, fáze přemístění a došlapu nohou), 

vlastní hod 
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Základní postavení a nášvihy 

Většina nejlepších diskařů stoji v základním postavení zády nebo téměř zády do směru hodu, 

špička pravé nohy (pro praváky) se dotýká zadního okraje kruhu, špička levé bývá posunuta 

poněkud vzad a vytočena zevnitř, chodidla jsou od sebe vzdálena asi v šíři ramen , váha těla je 

rovnoměrně rozložena na obě nohy. 

V základním postaveni provádí diskař jeden nebo více nášvihů. Jako nejvhodnější způsob 

provádění nášvihů se jeví obloukovitý pohyb. Nášvihy spojuje diskař s rytmickými hmity 

podřepmo, váhu těla tlačí do špiček. 

 

Otočka 

Fáze zahájení otočky a odrazu 

Po dokončení posledního nášvihu začíná otočka vytáčením chodidel vlevo. V této fázi je 

třeba se vyvarovat přenášení váhy na levou nohu nebo na zadní část chodidel (do pat). 

Špička a koleno levé nohy se výrazně vytočí do směru hodu, pravá noha se odpoutá od země 

a pohybuje se rychle vpřed dovnitř kolenem napřed, přičemž táhne vpřed pravý bok. 

Zároveň se otáčí i trup, hrudníkem až do směru hodu. Diskař přenáší váhu na pokrčenou 

levou nohu a začíná fáze odrazu, které účinně napomáhá intenzívní pohyb pravé nohy vpřed. 

Postavení diskaře v této fázi připomíná postavení běžce při náponu s mírně předkloněným 

trupem. Celá tato akce je poměrně pomalá, trvá í 0,6—0,9 s; 

 

Fáze přemístění a došlapu nohou 

Úkolem skoku je dostat nohy co nejrychleji do odhodového postavení. To vyžaduje, aby 

skok byl nízký, bez přitahování nohou. Levá noha po dokončení odrazu míjí pravou co 

nejtěsněji (kolena u sebe) a před došlapem se vytáčí špičkou zevnitř. Po dokončení skoku 

došlapuje diskař nejprve na špičku pravé nohy, která je otočena vzad proti směru hodu a 

přibližně do středu kruhu. Došlap levou má následovat bezprostředně po došlapu pravé 

nohy, chodidla jsou asi 70 – 80 cm od sebe. Důležitá je práce levé paže. Na začátku otáčení 

se podílí na udržení rovnováhy diskaře, při dokončení skoku a došlapu zastává funkci brzdy 

rotačního pohybu ramen. Pravá paže s diskem zůstává stále vzadu. 

 
Vlastní hod 

Je nejdůležitější a nejkratší částí techniky (trvá přibližně 0,15 – 0,20 s). Vlastní hod se dá 

ještě rozdělit na fázi klesání disku (sestupnou) a fázi zátahu (vzestupnou).  

V sestupné fázi se disk pohybuje do nejnižšího bodu a odtud začíná zátah ve směru hodu. 
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Zrychlení pohybu disku v sestupné fázi vydatně podporuje i pokrčení pravé nohy a předklon 

trupu. Kolena obou nohou se vytáčejí do směru hodu.  

Vzestupná fáze pohybu disku (zátah) je charakteristická napínáním nohou ve směru odhodu. 

Levá noha ze prudce napíná, a tím se i zvedá trup. Zpevnění trupu je nesmírně důležité, 

protože musí přenést rotaci nohou a zvláště pánve na ramena. Při rotaci trupu účinně pomáhá 

levá paže, která zašvihnutím napne prsní svaly. Paži s diskem musí mít diskař v průběhu 

celého odhodu maximálně vytaženou z ramene. Konečné zrychlení disku je výsledkem 

prudkého vyražení pravého ramene vpřed a švihu házející paže, disk se vypouští nad úrovní 

ramen přes ukazovák, který dává disku impuls a určuje rotaci. Nápon nohou při hodu končí 

obvykle přeskokem. 

 
Let disku 

Disk je tvarem dobře přizpůsoben k plachtění vzduchem. Je důležité trénovat správný úhel 

vypuštění disku v měnících se povětrnostních podmínkách. Při velkém protivětru je dobré 

disk vypustit naplocho. Vítr zezadu naopak vyžaduje vyšší hod a větší úhel položení. Ke 

stabilitě polohy disku za letu přispívá rychlost jeho rotace, kterou mu diskař udělí prsty při 

vypouštění. 

(Vomáčka 1980, Kněnecký 1974, Dostál – Velebil1992) 

 
Rozborem jednotlivých technických disciplín atletického víceboje se zabývala Šebelková 

(1995). Ve své diplomové práci, kterou nazvala Hodnocení techniky sedmiboje žen 

analyzovala techniku všech technických disciplín v provedení několika závodnic. Vycházela 

z videozáznamů pořízených při závodech a vytvořila vlastní metodický postup hodnocení 

techniky.  

Z rozboru vlastní techniky zjistila, že největší roli na špatném technickém provedení měla 

nízká fyzická připravenost, která ji limitovala k dosažení cíle, správně provedené techniky.  

 

Zákoucký (2004) se zaměřil na vývoj vlastní výkonnosti v desetiboji v etapě vrcholové 

přípravy v letech 1997 – 2002. Rozborem jednotlivých ročních tréninkových cyklů zjistil, že 

tréninky byly svou skladbou ve všech sezónách velice podobné. Zákoucký experimentoval 

s rotační technikou ve vrhu koulí, ale nedosáhl dostatečné stability v této technice. Byl 

schopen realizovat velký počet desetibojů v jedné sezóně s velmi vyrovnanými výkony. Jeho 

silnou stránkou byl relativně dobrý výkon ve sprintu – 11,14 s, ale nedokázal z této rychlosti 

vytěžit lepší výkon v běhu na 110 m překážek a ve skoku dalekém. Také techniku hodu 

diskem měl docela dobře natrénovanou.  
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METODICKÁ ČÁST 

 

1. Cíle a úkoly práce 

 

Hlavním cílem této práce je vypozorování a určení nedostatků a chyb v technickém provedení 

jednotlivých technických disciplín desetiboje mužů v podání závodníka Dominika Špiláčka. 

Dalším cílem bude porovnání v každé disciplíně dvou pokusů znázorněných na kinogramech, 

jejich celkové zhodnocení technického provedení a upozornění na kritické momenty techniky.  

 

Tyto rozbory technického provedení by měly sloužit k napravení individuální techniky 

závodníka. Trenérům by tato práce mohla ulehčit analýzu technického provedení jejich 

svěřenců, neboť zde mohou najít postupy a možnosti rozborů jednotlivých technik.  

 

V této práci byly vytyčeny tyto základní úkoly: 

 

1. Shromáždění podkladových materiálů (videozáznamů) z uplynulých sezón Dominika 

Špiláčka 

2. Vytvoření kinogramů ze získaných videozáznamů 

3. Srovnání dvou vybraných kinogramů z každé technické disciplíny 

4. Podle provedeného rozboru sestavit hodnocení úrovně zvládnutí pohybových 

dovedností 

 
2. Hypotézy 

 
Předpokládáme, že na základě již v literatuře uvedených modelů techniky, se nám podaří 

vytvořit vlastní model popisující nejdůležitější momenty jednotlivých fází technického 

provedení u daných technických disciplín desetiboje mužů.  

 
Dále předpokládáme, že tento námi vytvořený systém hodnocení nám pomůže při rozboru 

videozáznamu, při popisu jednotlivých fází a jejich kritických momentů. Na základě tohoto 

rozboru předpokládáme objevení základních chyb a nedostatků při vlastním technickém 

provedení jednotlivých pohybů. 
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3. Metody práce 

 

V naší práci jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme 

aplikovali v rozboru jednotlivých disciplín a metodu komparace v části porovnávání vždy 

dvou kinogramů v jedné technické disciplíně.  

 

4.  Způsob získávání údajů (záznamů) 

 

V této práci se zaměřuji na zkoumání vlastního technického provedení u vybraných 

technických disciplín desetiboje. Veškeré podkladové materiály byly získány z uplynulých  

let aktivního závodění a tréninků. Pro získání údajů o vlastním technickém provedení jsme 

použili didaktickou techniku kamery a fotoaparátu. Tato natáčení se uskutečňovala na 

trénincích a na závodech, kde mě natáčela PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., nebo trenéři, kteří 

mě uplynulými i současnou atletickou sezónou doprovázejí (pan Beran, Janoušek, Dvořák). 

Všechny získané údaje jsem si po celá léta uschovával v paměti počítače. K vytváření 

kinogramů jsme používali program Windows Movie Maker. Kvalita samotných záběrů není 

vždy úplně ideální, protože natáčení mnohdy probíhalo při soutěžích a často docházelo 

k narušení záběru cizí osobou. Přesto se ve většině případů podařilo zachovat hlavní momenty 

daných pohybů, u kterých byl rozbor proveden.  

 

5. Uspořádání výsledkové části 

 
1. Charakteristika závodníka, jeho výkonnostní i technický vývoj 

 
2. Rozbor videozáznamů (kinogramů) jednotlivých technických disciplín desetiboje 

• překážkový běh 

• skok daleký 

• skok vysoký 

• skok o tyči 

• vrh koulí 

• hod diskem 

• hod oštěpem 

 
 3. Zhodnocení techniky jednotlivých disciplín, nalezení nedostatků v provedení a možné 

způsoby jejich napravení. 



    47

IV. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

1. Charakteristika závodníka 

 

Dominik Špiláček 

Narodil jsem se 17. května 1983 ve Vítkově u Opavy. Již od dětství jsem si budoval kladný 

vztah ke sportu, a to díky rodičům, kteří mě vždy k němu vedli. Už jako malý jsem začal 

chodit do atletické přípravky, později do kroužků plavání, gymnastiky a velkou část mého 

zatím krátkého sportovního života tvořilo judo, které jsem navštěvoval po dobu pěti let a 

získal jsem zde i třetí místo v celorepublikovém mistrovství. Ale i nadále hlavní láskou byla 

„královna“- atletika. Na sportovní základní škole Englišova v Opavě se začaly dostavovat 

první úspěchy. Již zde jsem přičichl k vícebojům, a tak jsem pomalu nastartoval směr mého 

budoucího zaměření a kariéry. Atletická cesta pokračovala na sportovním gymnáziu 

v Ostravě, pod vedením trenéra Petra Chasáka, kde jsem se již plně věnoval vícebojům. 

Doplňkové disciplíny byly především skok o tyči a běh přes překážky, ve kterých jsem získal 

řadu cenných kovů z republikových šampionátů. Mé další působení bylo už v Praze, nejprve 

pod vedením trenéra Aleše Kaplana, následně Pavla Berana staršího, a v současné době se 

připravuji pod Tomášem Dvořákem, což byl vždycky můj velký klukovský sen.  

 

Co se týká techniky, tak ta se v průběhu střídání trenérů zcela jistě také měnila. Bohůžel pro 

srovnávání mého technického provedení daných disciplín mám k dispozici pouze 

videozáznamy z období trénování pod panem Beranem a Dvořákem. Je škoda, že nemám 

nějaké materiály z dob působení v Ostravě pod trenérem Chasákem, protože tehda byla má 

technika zcela jistě odlišná té nynější. Tehda jsme v tréninku využívali převážně metody 

posilovací. Co se týče techniky, tak například na techniku běhu se nebral velký zřetel, což v té 

době byla určitě chyba. Ale skokanské a vrhačské disciplíny jsme již tehdy konzultovali 

s trenéry – specialisty, takže technika v těchto disciplínách byla na docela dobré úrovni. 

 

Tyto dobré technické základy jsem si s sebou „přinesl“ i do Prahy. První sezóna 2002/2003 

v Praze byla doprovázena mnoha zraněními. Na technice se moc nepracovalo a celkově to byl 

rok, kdy jsem se spíš zde jen „rozkoukával“. Výkonnost stagnovala. Rozhodl jsem se proto 

přejít do skupiny, která mě z pohledu vícebojaře více vyhovovala, do tyčařské skupiny Pavla 

Berana na USK Praha, kde jsem působil dva roky do léta 2006. Zde jsme se zaměřili převážně 

na techniku skoků a silovou přípravu. Především technika skoku o tyči, ale i ostatní 
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skokanské disciplíny se mi v té době výrazně zlepšily. Zato vrhačské disciplíny, i přesto, že 

jsem je konzultoval s trenérem – specialistou, nepřinášely výraznější zlepšení. Celková 

výkonnost šla sice nahoru, ale s přípravou na jednotlivé tréninky a s účastí trenéra na 

trénincích jsem nebyl spokojen. Do toho se mi naskytla možnost trénovat pod vedením 

Tomáše Dvořáka na Dukle Praha, takže jsem neváhal a napotřetí změnil trenéra. Tréninky pod 

novým trenérem nabraly nový směr. Zde jsme se ve velké míře zaměřili na koordinační cviky 

a hlavně na techniku samotného a překážkového běhu, což byla pro mne v podstatě novinka, 

protože jsem nevěnoval této oblasti zdaleka tolik pozornosti.  

 

I když se již blíží roky, kdy se nebudu moci atletice věnovat natolik jako doposud, určitě 

zůstane alespoň v rekreační podobě po celý můj život.  

 

Osobní údaje: 

Věk - 23 let 

Tělesná výška - 188 cm 

Tělesná váha - 83 kg    

Rozpětí paží – 192 cm 

BMI index (kg / výš 2) – 23,5 

 

Vývoj výkonnosti 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Věk 18 19 20 21 22 23 

Desetiboj  6851 zraněn 6962 6999 7238 

100m 11,72 11,91 - 11,70 11,80 11,44 

Dálka 670 669 - 642 669 690 

Koule 14,06 12,14 - 12,85 12,98 13,16 

Výška 201 189 - 199 195 196 

400m 54,46 54,20 - 53,86 53,20 53,30 

110m př - 15,24 16,21 15,07 15,05 14,86 

Disk 43,74 36,78 37,87 39,45 40,37 39,43 

Tyč 470 470 430 485 480 480 

Oštěp - 48,75 - 53,25 50,61 52,38 

1500m - 4:41,28 - 4:38,60 4:36,31 4:38,73 
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2. Rozbor a porovnávání kinogramů 

 

2. 1. Překážkový běh 

 

Jako první byl proveden rozbor jediné běžecké disciplíny, a to překážkového běhu. 

K dispozici jsme měli videa z tréninků, ze kterých jsme následně udělali kinogramy a pokusili 

se zachytit hlavní momenty techniky. K analýze máme dva pokusy náběhu na první překážku. 

Zařadili jsme zde i průpravná cvičení, která jsem praktikoval převážně pod vedením trenéra 

Dvořáka. Na technice překážkového běhu jsme hodně pracovali, především různými 

překážkovými abecedami za chůze a lehkého běhu (viz. obr. 1 – 3).  

 

Průprava překážkového běhu za chůze 

   
          3.                        2.                        1. 
Na obrázcích je možno vidět průpravu přechodu překážky středem za chůze, mojí správnou – 
levou přetahovou nohou. Na tyto a další prvky průpravy jsme se zaměřili převážně 
v přípravném období. Při těchto cvičeních jde především o automatizaci a rytmizaci pohybů, a 
také je to výborný prostředek pro zpevňování a posílení hlezenních kloubů, a proto je často 
také zařazován do přípravného období. 
 
Na obr. 1 je možné vidět správný náklon trupu a práci švihové nohy s připravenou flexí 
špičky na dopad. Hlava by měla být v prodloužení trup. Obr. 2 zachycuje došlap na špičku a 
vedení přetahové nohy. Pohled směřuje stále lehce dolů pod nohy. Na obr. 3 je dokončení 
práce přetahové nohy s vysokým kolenem. Původní švihová noha je v extenzi na špičce, což 
zaručuje vysoké postavení těžiště před přechodem další překážky.  
 
K přeběhu překážky jsme si vybrali dva tréninkové pokusy z náběhu a překonání první 
překážky. Kinogram 1. je z roku 2006, kdy jsem byl ještě pod vedením trenéra Berana, ale již 
tehdy jsem tréninky překážek konzultoval s trenérem Dvořákem. Ovšem i tak jsou zde vidět 
nepatrné odchylky v provedení od kinogramu 2., který je z ledna 2007, kdy už jsem byl 
svěřencem pouze trenéra Dvořáka.  
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Kinogram 1. (překonání 1. překážky) 

      
         5.               4.                   3.                             2.                   1. 
 
Kinogram 2. (překonání 1. překážky) 

      
           1.                            2.                                  3.                         4.                    5. 
 

Porovnání obou kinogramů 

 

Oporová fáze (obr. 1): 

Odraz „do překážky“- na kinogramu 1. můžeme vidět nedokonalou extenzi hlavně v kolenním 

kloubu a malý náklon těla vpřed, což způsobuje odraz spíše do výšky. Je zde vidět i mírné 

vysazení pánve. Na kinogramu 2. je podstatně lepší náklon těla i extenze oporové nohy a 

celkově agresivnější pojetí odrazu.  

 

Letová fáze (obr. 2 – 3): 

Těžiště na kin. 1. je vysoko nad příčkou překážky, v obou případech je koleno přetahové nohy 

níže než chodidlo stejné nohy. Pohled u kin. 1. směřuje příliš pod nohy. U kin. 2. je 

znatelnější nalehnutí na švihovou nohu a vytažení levé ruky do směru běhu. 

  

Dokrok za přek. (obr. 4 – 5):  

Dokrok v obou případech proveden na špičku nohy, ostrý úhel přetahové nohy jak 

v kolenním, tak i hlezenním kloubu. U kin. 2. dochází k rotaci ramen za levou, pokrčenou 

paží, menší náklon trupu dopředu.  
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Celkové shrnutí 

U obou případů je technické provedení přeběhu překážky velice podobné. Z kin. 2. lze 

vypozorovat větší agresivitu a menší výkyv těžiště těla ve vertikální ose, což nezpůsobuje 

takovou ztrátu rychlosti. Zato na kin. 1. je vidět lepší náklon těla za překážkou. Osobně si 

myslím, že technika je lépe provedena na kin. 2. 

 

Kompenzační cvičení 

Překážkový běh je velice náročný na fyzickou zdatnost. Jednou z hlavních schopností, které 

by měl každý překážkář mít, je kloubní flexibilita. Je třeba se jí věnovat v úvodní i závěrečné 

části tréninku. Pro příklad zde uvádíme některé ze cviků, které řadíme do kompenzačních 

cvičení.  

 

Kompenzační cvičení 1. 

  

 
 

V lehu na břiše, pokrčit levou nebo pravou nohu v koleni, unožit povýš a zpět přinožit. Cvik 

na zlepšení kloubní flexibility v kyčelním kloubu. 

 

Kompenzační cvičení 2. 

  
 

Tento cvik je dobrý na protažení bedro-kyčlo-stehenních svalů, které se zapojují při práci 

přetahové nohy při přechodu překážky. 
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2. 2. Skok daleký 

 

Jako druhý byl proveden rozbor kinogramů skoku dalekého. Vybrali jsme si dva závodní 

pokusy. Opět jsme zde zařadili i průpravná cvičení, které patří do dálkařské abecedy, tzv. 

odraz se zdůrazněnou švihovou nohou.  

 

Průprava skoku dalekého („švihovka“) 

     
             1.                             2.                               3.                                 4. 

 

Toto průpravné cvičení je dobré pro zdůraznění práce švihové nohy. Provádí se především 

z kratších rozběhů, např. 4 – 6 – 8 krokových. Tento pokus byl proveden z šesti krokového 

rozběhu. Je to patrné na obr. 1, kde je úhel vzletu příliš veliký, což je způsobeno právě malou 

rychlostí rozběhu. Švihová noha v první fázi letu má svírat ostrý úhel, což obr. 2 splňuje. 

Dokrok je na švihovou nohu (obr. 3) a cvičení končí vyšlápnutím odrazové nohy ven (obr. 4).  

 

Kinogram 3. (skok daleký) 

     
            5.                           4.                           3.                            2.                              1. 
 

 

 

 

 



    53

Kinogram 4. (skok daleký) 

     
           1.                           2.                            3.                            4.                            5. 
 
Porovnání obou kinogramů 

 

Celková délka skoku u kinogramu 3., je 664 cm. Tento skok byl natočen v roce 2004 při 

Mistrovství ČR v desetiboji v Hradci Králové. Kinogram 4. byl získán z halových závodů 

v Praze v roce 2006, kde jsem si vytvořil nový osobní rekord výkonem 684 cm. U obou dvou 

pokusů docházelo k výrazné ztrátě rychlosti v konci rozběhu. Především v posledních třech 

krocích, kdy jsem se až příliš zaměřoval na předodrazový rytmus a k odrazovému prknu jsem 

dobíhal setrvačností.   Na prvních obrázcích obou kinogramů je vidět část právě zmiňovaného 

předodrazového rytmu. Došlap na pravou – budoucí švihovou nohu. Chodidlo pravé nohy je 

připraveno v předpětí (flexi).  

 

Fáze došlapu (obr. 2):  

Na kinogramu 3. je vidět docela značný úhel došlapu na odrazové prkno, pravá – švihová 

noha je mírně opožděna, z čehož vycházely bolesti v tříselné oblasti. U kinogramu 4 nebyl 

došlap na odraz zachycen z důvodu překážení rozhodčího v záběru.  

 

Fáze odrazu:  

„moment akcelerace“, kinogram 3, obr. 3, kinogram 4., obr. 2. U kin. 3 je stejně jako u kin. 4 

viditelná extenze v kolenním i hlezenním kloubu odrazové nohy, ale úhel, který svírá švihová 

noha v kolenním kloubu je u kin. 3 mírnější, což má za následek vykývnutí boků příliš vpřed 

a nedosažení požadované výšky skoku. Trup je v obou případech vytažený za rameny a také 

je zde viditelný mírný hrudní záklon.  

 

Letová fáze a předkopnutí:  

Na kinogramu 3, obr. 4 je zachyceno pouze předkopnutí. Hlava je ve větším sklopení než na 
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kinogramu 4 a nohy jsou mírně rozhozené. Kinogram 4, obr. 3 zachycuje i letovou fázi po 

odraze, švihová noha se již začíná natahovat a pokračuje v provedení kročného způsobu 

skoku.  

 

Fáze doskoku (obr. 5):  

Na obou obrázcích je na první pohled viditelná špatná práce nohou při doskoku do písku. 

Nohy by měly být položeny do písku současně, ale zde je vidět první dotyk s pískem nejprve 

pravou a až pak levou nohou, čímž se okrádám o cenné centimetry. V momentu, kdy 

zapadnou obě nohy do písku, dokončuji skok vylehnutím na levou stranu.  

 

Celkové shrnutí 

Opět i ve skoku dalekém je technické provedení velice podobné, a i zde jsou veliké rezervy v 

technice. Rozdíl 20 centimetrů v délce skoku je možná způsoben vyšší náběhovou rychlostí u 

kinogramu 4, která samozřejmě z kinogramu nelze vyčíst, ale z výsledků ze sprinterských 

závodů víme, že jsem byl v této sezóně lépe rychlostně připraven. Dále pak „ujetou“ švihovou 

nohou po odraze u kin. 3, a také u stejného kinogramu horším doskokem, kdy pravá noha 

zapadla do písku ještě dřív než u kin. 4.  

 

Kompenzační cvičení 

 

I zde uvádíme alespoň jeden z mnoha kompenzačních cviků, které se při dálkařském tréninku 

mohou praktikovat. Jedná se o srovnání zad především v bederní části, která je velice 

zatížena. 

 

Kompenzační cvičení 3. 

  
 

 

 



    55

2. 3. Skok vysoký 

 

V pořadí třetí z kinogramů a druhý ze skoků byl proveden rozbor skoku vysokého. Zde jsme 

vybrali jeden závodní pokus z roku 2006 (pod trenérem Beranem), a jeden tréninkový pokus 

z ledna 2007 (tr. Dvořák), kde jsem se evidentně trápil s technikou. Opět jsme se pokusili 

zachytit hlavní momenty techniky od posledních předodrazových kroků, přes odraz, 

kulminaci a překonání laťky. Také ve skoku vysokém jsme zařadili průpravné cvičení, tzv. 

„nůžky“. 

 

Průprava na skok vysoký („nůžky“) 

    
             4.                              3.                          2.                          1. 
 
Tzv. „nůžkami“ se rozcvičuji pokaždé před výškařským tréninkem. Stejně jako u skoku 

dalekého, tak i zde jde o zdůraznění práce švihové nohy. Na obr. 1 je zaznamenán došlap na 

odraz, ramena by měla být vzadu, ruce v nápřahu. Obr. 2 ukazuje samotný odraz s prací 

švihové nohy. Hlavu bych neměl tolik na odraze sklápět, neboť tak dává impuls do 

protipohybu a sráží celkovou výšku skoku. Nad laťkou dochází ke „střihu“ (obr. 3) a skok je 

dokončen dopadem do doskočiště na švihovou nohu (obr. 4). 

 

Kinogram 5. (skok vysoký)                     

   
                        3.                                                  2.                                                   1. 
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                        6.                                                   5.                                                    4.  

 

Kinogram 6. (skok vysoký) 

     
                                  4.                          3.                     2.                         1.                 

   
                                                  6.                                              5.  
 
Porovnání obou kinogramů 

Kinogram 5. je pořízen z Mezistátního utkání v sedmiboji v Praze z roku 2006, hodnota 

výkonu – 196 cm. Tuto sezónu jsem měl velice vyrovnané výkony, avšak tento byl nejlepší. Na 

trénincích jsme skok vysoký trénovali docela často, zaměřili jsme se na předodrazové 

modifikace a také jsme prodloužili rozběh na osm náběhových kroků. Kinogram 6. je pořízen 

z tréninku z ledna 2007, již pod vedením trenéra Dvořáka. V této sezóně jsem skok vysoký 

kvůli opakované bolesti v lýtkovém svalu naopak netrénoval skoro vůbec. Ale i přesto jsme 

s trenérem změnili rozběh na nabíhaných pět kroků. Rozběh se stal tak rychlejší, akcelerovaný, 

ale na celkový výkon to nemělo žádná vliv. V této sezóně jsem překonal maximálně 190 cm. 

Na obou kinogramech je zachycen poslední krok před odrazem na pravé, později švihové, noze 

(obr. 1). Na kin. 5. je chodidlo pravé nohy připraveno na došlap v předpětí, paže v úrovni boků 

pokračují do zapažení, mírný náklon trupu vzad. U kin. 6. je chodidlo pravé nohy již položeno 
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na zemi, boky jsou mírně vysazeny a náklon trupu nesměřuje do středu oblouku rozběhu, ale 

naopak spíše do laťky.  

 

Fáze odrazu:  

- moment amortizace (obr. 2), došlap na patu odrazové nohy, u kin. 5. je trup správně zakloněn 

vzad, pánev protlačena mírně vpřed a obě paže jsou v nápřahu v zapažení. Na kin. 6. se hlava 

začíná uklánět do laťky, paže jsou již ve švihu podél těla a pánev je v mírném vysazení.  

- moment akcelerace (obr. 3), odrazová noha ve výponu, na obou kinogramech se ukláním 

hodně do laťky, ale na kin. 5. toto uklonění kompenzuji vysokou švihovou nohou, která 

směřuje do středu oblouku rozběhu. Také pravá paže je podstatně výš než na kin. 6. 

 

Fáze letu:  

- moment před laťkou (obr. 4), v obou případech nevystoupaný odraz vzhůru, úklon hlavou  a 

rameny k laťce, především na kin. 6., vysoká „švihovka“, u kin. 5. větší rozsah práce pravé 

paže.  

- moment nad laťkou (obr. 5) – kulminace skoku, boky v obou případech málo protlačené 

vzhůru, u kin. 5. je hlava vytočena vpravo a pohled směřuje přes pravé rameno na nohy, které 

jsou svěšeny před laťkou. Paže, hlavně na kin. 5. jsou rozhozené do prostoru.  

 

Překonání laťky (obr. 6):  

Vykopnutím nohou vpřed a přitažením brady k hrudi zajistíme bezpečný dopad, který proběhl na 

střední část zad, hlava směřovala do levého rohu doskočiště. 

 

Celkové shrnutí 

Technické provedení skoku je na obou kinogramech rozdílné. Z videozáznamu jsme zjistili, že 

rozběhová rychlost u kin. 5. byla větší, z toho vyplývá větší náklon trupu vzad při došlapu na 

odraz. Rytmus rozběhových kroků byl také plynulejší u tohoto pokus, ale to bylo způsobeno 

nevyběháním nového pěti krokového rozběhu na kin. 6. Celkové provedení skoku na kin. 5 je ve 

větším rozsahu (švihová práce paží, nohou, prohyb nad laťkou). Ale jak jsem se již zmínil, 

v průběhu tréninku v roce 2007 jsem cítil bolet v lýtku odrazové nohy, což mě limitovalo a 

podvědomě jsem do skoku nedával takovou rychlost a sílu. 
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Kompenzační cvičení 

 

Kompenzační cvičení 4. 

 
Výborné cvičení na zlepšení flexibility páteře, protažení bederních a hrudních vzpřimovačů. 

Toto cvičení se dá využít na zdokonalení prohybu nad laťkou. 

 

2. 4. Skok o tyči 

 

Poslední skokanská disciplína určená k rozboru je má nejoblíbenější disciplína - skok o tyči. 

Zde jsme vybrali opět jedno průpravné cvičení a dva celé skoky. První z nich (kinogram 7) je 

pořízen z mítinku Pražská tyčka z roku 2005, kde jsem zdolal laťku ve výšce 480 cm pod 

vedením trenéra Berana. Druhý pokus je tréninkový z roku 2007 již pod vedením nového 

trenéra Lubenského. V této sezóně se mi podařilo překonat stejnou výšku, tedy také 480 cm. 

Avšak v celé halové sezóně 2007 byla vidět určitá nevyskákanost, a to proto, že mne 

limitovalo zranění nohy.  

 

Průprava na skok o tyči 

     
            1.                         2.                      3.                    4.                      5.  
 
Speciální průprava na skok o tyči, kterou je možno vidět na obrázcích, je každoroční dril, 

který se opakuje především v přípravném období. Toto cvičení do písku se zařazuje v období, 

kdy naše tělo ještě není připraveno na velké výkony. Jde o přechody na rovné tyči do písku 

z krátkých, nejlépe dvou – čtyř – šesti až osmi krokových rozběhů. Přesně toto cvičení je 
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dobré pro včasný a rovný zásun tyče (obr. 1 a 2), vyvěšení na natažené horní ruce  (obr. 3 a 4) 

a rovný, kontrolovaný dopad do písku.  

 

Kinogram 7. (skok o tyči) 

    
                        4.                                3.                              2.                             1.      

    
                                 8.                             7.                      6.                         5. 

 

Kinogram 8. (skok o tyči) 

    
                  1.                             2.                           3.                                       4.  

    
                               5.                     6.                       7.                              8.  
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Porovnání obou kinogramů 

Kinogram 7 je jak už jsem zmínil ze závodního období, kdy jsem byl ve velmi dobré fyzické 

kondici. Záběr je pořízen z levé strany, asi 10 metrů od rozběhu zároveň s místem odrazu.  

Kdežto kinogram 8 je z lednového tréninku 2007, z předzávodního období. Kameraman stál 

tentokrát na pravé straně, také asi 10 metrů od skokana, zároveň se zasouvací skříňkou. Tento 

záběr není moc kvalitní, ale i tak zachycuje kritické body techniky. V sezóně pod trenérem 

Lubenským jsme se zaměřili na pár chyb, které jsme se pokusili odstranit. Nutno podotknout, 

že pod tímto trenérem jsem prodělal teprve jednu přípravu, a tudíž ne všechny chyby se nám 

podařily předělat. Jednalo se hlavně o tyto chyby: nesprávné držení tyče při běhu a opožděné 

předhození. 

 

Fáze zasunutí (obr. 1 - 2):  

Poslední krok před zasunutím tyče do zasouvací skříňky. Na kinogramu 7., obr. 1 je možno 

vidět opožděné předhození tyče. Pravá ruka je pokrčená a nízko nad hlavou, levá ruka 

přidržuje tyč shora, zápěstí nemá ideální pozici pod tyčí. Na obou kinogramech je značně 

pokrčená pravá noha, čímž snižuji horizontální rychlost. Přes tuto nohu bych měl pouze 

proběhnout, ne se na ní  téměř zastavit. Na obr. 2 jsou již ruce připravené k přechodu. 

 

Fáze odrazu (obr. 3):  

Na kin. 7 je skok lépe odražený, s menším podběhnutím než na kin. 8. Ruce jsou u kin. 7. 

připraveny v pozici, zaručující snažší přechod tyče, švihová noha v extenzi a trup vytvořil 

správný „luk“, který usnadní švihovou práci nohy. Na kin. 8. je skok lehce podběhlý a 

neodražený. 

 

Fáze přechodu na tyč a zvrat (obr. 4 - 6):  

Skok se již posunul do maximálního ohybu tyče (obr 4). Provádím zvrat, u kin. 8. stále 

švihám napnutou nohou, kdežto na kin. 7 jsem tento prvek již ukončil a obě nohy mám 

pokrčené. Hlava je v prodloužení trupu. Na obrázcích 5. můžeme vidět „L“ polohu při zvratu. 

Boky by měly být výše než ramena, což je lépe provedeno na kin. 7. Tzv. „I“ poloha je 

viditelná na obrázcích 6. Zde je ukončen zvrat.  

 

Přítrh, obrat (obr. 7):  

Zde bych viděl největší problém v brzkém spouštění nohou k laťce (tzv. odpadnutí od tyče) a 

také špatně zkřížené nohy nad laťkou (pravá noha by měla být vpředu a zahajovat rotaci).  
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Přechod laťky (obr. 8):  

Na kin. 7 se tyče již nedržím, stojany jsou daleko, ale je to způsobeno špatným 

předodrazovým rytmem a přechodem do tyče. Přechod laťky, respektive gumy na kin. 8. je 

plochý, bez výrazného provedení „stříšky“ nad gumou. Zbytečně dlouho se pravou rukou 

držím tyče, která mne pak stahuje zpátky k tyči. 

 

Celkové shrnutí 

Jisté změny v technickém provedení skoku jsou vidět, ale příprava pod novým trenérem byla 

velmi krátká na to, aby nové prvky v technice, na kterých jsme pracovali byly jasně zřetelné 

v provedení. Největší přínos měla změna ve vyšší pozici držení tyče při rozběhu, automaticky 

se tím změnil i styl běhu, který byl v minulých letech dost podsaditý. Také předhození tyče ze 

tří na dva poslední kroky se jeví jako dobrý čin do budoucna. Usoudili jsme, že předhození 

tyče je lépe provedeno na kin. 8, přechod na tyč a zvrat na kin. 7,  a přechod laťky opět na 

kin.8.  

 

Posilovací cvičení 1. 

 
Skok o tyči je fyzicky velmi náročná disciplína a klade také velké nároky na celkovou 

rychlost, sílu a flexibilitu těla. Kompenzačních cvičení, které by jsme mohli uvést je při této 

disciplíně mnoho, ale pro tentokrát jsme vybrali posilovací cvičení. Tento podpor na 

předloktích ležmo výborně pomáhá posilovat svaly v oblasti pletence ramenního, které jsou 

mnohdy velmi přetěžovány prudkými nárazy při zasunutí a odrazu do tyče. Dále pak také 

břišní a posturální svaly, které jsou taktéž velmi potřebné při této disciplíně. 

 
2. 5. Vrh koulí 

 
První vrhačská disciplína, kterou jsme si vybrali k rozboru se stal vrh koulí. Stejně jako u 

všech disciplín, tak i zde jsme zařadili průpravné cvičení. Pro vrh koulí existuje spousta druhů 

průpravných cvičení, jako je například hod vzad přes hlavu obouruč, hod popředu obouruč, 

trčení od prsou obouruč, nebo modifikace k samotnému vrhu jako je vrh z místa sounož, 

čelem do směru vrhu či klasický vrh z místa.  
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Průprava na vrh koulí 

     
         1.                      2.                         3.                   4.                   5. 
 

Jako průpravu jsme si vybrali zmiňovaný vrh z místa sounož, čelem do směru vrhu. Jde o 

získání pocitu předpětí v celém těle, tzv. „luku“ (obr. 2). Postupné narovnávání těla vychází 

od nohou, dále se pak narovnává trup, a až v poslední fázi dochází k odvrhu náčiní, přičemž 

levá neodvrhová paže vykonává protisměrný pohyb.  

 

Kinogram 9. (vrh koulí) 

   
                                1.                                   2.                                      3. 

   
                                    4.                                5.                                    6. 
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Kinogram 10. (vrh koulí) 

   
                                1.                                     2.                                         3. 

   
                                                4.                     5.                         6. 
 

Porovnání obou kinogramů 

I tentokrát jsme vybrali dva rozdílné pokusy. První pokus na kinogramu 9. byl snímán ze 

závodu Akademického mistrovství ČR v prosinci 2005. Výkon tohoto vrhu byl 12,32 metru. 

Tehdy jsem konzultoval vrh koulí a další vrhačské disciplíny s trenérem Janouškem a druhý, 

tréninkový pokus na kinogramu 10. je z léta 2006, kdy jsem tuto techniku již konzultoval 

s trenérem Dvořákem a podařilo se mi vytvořit nový osobní rekord 13,16 metru. Pokusili jsme 

se zaměřit především na prodloužení sunu a rytmizaci jednotlivých pohybů při samotném 

odvrhu.  

 

Fáze sunu (obr. 1-3): 

- moment zahájení sunu: Pozice přípravy na sun (obr. 1) na obou kinogramech je téměř 

totožná. Odraz do sunu je jednoznačně lépe proveden na kin. 10. I když se nám na kin. 9. 

nepodařilo zachytit stejný obrázek 2. jako na kin. 10, zcela jistě nebyl odraz do sunu 

proveden přes patu a přes nataženou nohu. Sun se tak stal velmi krátkým, což lze vidět na 

obr. 3. (pravá noha dopadla do zadní části kruhu) 

- moment ukončení sunu (obr. 3): Při dopadu je v obou případech horní část těla dobře 

zafixovaná levou paží, avšak levá oporová noha je stále ve vzduchu. Špička pravé nohy 

směřuje vlevo dovnitř.  
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Fáze vrhu (obr. 4-6): 

Na kin. 9., obr. 4 můžeme vidět jasné „ujetí“ boků vpřed a povolení levé oporové nohy, loket 

pravé paže je nízko a levá paže již začala zátah vzad. Stejný obrázek na kin. 10. odhaluje 

předčasné „otevření“ trupu, nevyužití vrhačského „luku“ a zahájení brzkého vrhu náčiní. 

Stejně jako obrázek 1., tak i 5 a 6 jsou velice podobné na obou kinogramech. Jedná se o 

konečnou fázi odvrhu, obě nohy jsou ve vzduchu, pohyb pokračuje flexí zápěstí a je dokončen 

přeskokem na pravou nohu. 

 

Celkové shrnutí 

Oba pokusy jsou na první pohled velice podobné, obzvlášť obrázky 1, 5 a 6. Největší rozdíly 

jsou viditelné na snímcích 2 a 4. Na kinogramu 10 je odraz proveden lépe, a to hlavně díky 

téměř propnuté pravé, odrazové noze a provedení odrazu přes patu. Obr. 4 je na kin. 9 značně 

horší, vzdálenost nohou od sebe je příliš veliká a těžiště těla je tak přímo mezi nohama, 

z čehož vyplívá, že trup „předběhl“ nohy.  

 

2. 6. Hod diskem 

 

Další disciplínou k analýze technického provedení jsme vybrali hod diskem. Je to technicky 

velice náročná disciplína, a také mi dělá asi největší problémy ze všech technických disciplín 

desetiboje. Také zde jsme zařadili průpravná cvičení, vybrali jsme ukázky dvou z nich. 

Samozřejmě jich existuje několik, od hodů z místa, různých imitací bez disku, procvičování 

otoček bez náčiní atd. K samotnému rozboru jsme vybrali dva tréninkové pokusy oba z roku 

2006. První z nich na kinogramu 11. je z května, kdy jsem přijel ze soustředění a nebyl jsem 

ještě dostatečně „vyházený“. Kinogram 12. je z poloviny června stejného roku, kde je 

technika již o něco lépe provedena. 

  

Průpravná cvičení k hodu diskem 

    
             1.                                 2.                                    3.                                  4.  
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Na obrázcích lze vidět dva druhy průpravného cvičení. Na obr. 1 je zachycen pouze začátek 

„půlotočky“, což je cvičení, které se může provádět před samotnou otočkou. Toto cvičení je 

snažší pro celkovou koordinaci a orientaci v diskařském kruhu. Otočka je zkrácena o první 

část točení na levé noze, ve které se mohou udělat velké chyby. Na obrázcích 2., 3. a 4. 

můžete vidět cvičení pro udržení vysokého postavení ramen a paží v průběhu otočky. Cvičení 

se provádí s pomocí oštěpu nebo tyče, která nám tuto pozici pomůže zafixovat.  

 

Kinogram 11. (hod diskem) 

    
                             1.                             2.                          3.                             4. 

    
                                 5.                            6.                           7.                     8.  
 
Kinogram 12. (hod diskem) 

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

Porovnání obou kinogramů 

 

Fáze základního postavení (obr. 1):  

Na obr. 1 na obou kinogramech je zachyceno základní postavení, nohy jsou pokrčené, váha 

těla rozložena na obě nohy, levá noha zvednutá na špičce a paže v rozšvihnutí.  

 

Fáze zahájení otočky a odrazu (obr. 2 a 3): 

Na kinogramu 11., obr. 2 lze vidět chybné provedení levé točící nohy, kde se pata dostala do 

kontaktu s podložkou. Tím pádem těžiště těla se celkově snížilo a můžeme si tím zdůvodnit i 

nízkou pozici pravé ruky držící disk. Na stejném obrázku na kin. 12. můžeme vidět vyšší 

postavení na špičce levé nohy, zato pohyb hlavy předbíhá tělo a pohled směřuje přes levé 

rameno. Na obrázcích 3. je zachycen podobný odraz do otočky, pravá ruka je vzadu v nižším 

postavení.   

 

Fáze přemístění a došlapu nohou (obr. 4 a 5) 

Kin. 11, obr. 4 znázorňuje došlap na pravou nohu po přeskoku. Těžiště těla je posazeno nízko 

díky došlapu pravé nohy na patu, hlava je vytočena a pohled směřuje přes levé rameno. Stejný 

obrázek na kin. 12 je proveden o něco lépe, hlava není vytočena a pravá noha došlapuje na 

špičku. Na obrázcích 5. jsou vidět velké chyby. Točení na pravé noze by mělo probíhat na 

špičce, zde jsem v obou případech zapadl na patu. Trup v této fázi musí být maximálně 

zpevněn a hlava by neměla být vytočena do směru hodu, jak je to viditelné v těchto případech. 

Pravá paže s diskem je velice nízko.  

 

Fáze vlastního hodu (obr. 6 - 8) 

Tato fáze začíná obrázkem 6, kdy zahajuji vzestupnou fázi disku a zátah. Nohy jsou zde ve 

špatném postavení, hlavně na kin. 11., kde je pravá noha v zanožení, tím pádem blokuji pánev 



    67

a trup v dokončení rotace a automaticky nemůže dojít k takovému předpětí svalů mezi pánví, 

trupem a rameny. Levá ruka je již v zášvihu, čímž napíná prsní svaly a alespoň trochu pomáhá 

k dosažení předpětí. Na obrázcích 7 a 8 je znázorněno dokončení zátahu a vypuštění disku. 

Kin.12 je oproti kin. 11 zakončen přeskokem na pravou nohu a následnou otočkou. 

 

Celkové shrnutí 

Po rozboru obou kinogramů jsme usoudili, že hod diskem je disciplínou, ve které by mělo 

dojít k největšímu výkonnostnímu nárůstu na základě zlepšení technického provedení. 

Z porovnání kinogramů jsme vyhodnotili, že kinogram 12 je technicky o něco lépe proveden, 

především ve fázi došlapu  a zátahu disku. Zaměřit bych se měl především na průpravná 

cvičení se zafixovanými rameny v průběhu otočky, abych neměl tendenci spouštět paže 

k zemi.  

 

2. 8.  Hod oštěpem 

 

Poslední disciplínou určenou k rozboru techniky je hod oštěpem. Vybrali jsme jeden závodní 

pokus z desetibojařského klání v Mariboru z roku 2005, a jeden tréninkový pokus z roku 

2006. V roce 2005 jsem techniku hodu oštěpem s žádným trenérem nekonzultoval a samotné 

tréninky jsem si vymýšlel dle svých pocitů a nabraných zkušeností, což samozřejmě nebyla ta 

nejlepší cesta, a taky tak vypadaly výsledky dosažené v sezóně. V roce 2006 jsem požádal 

trenérku Segeťovou, a celou přípravu jsem byl pod jejím dohledem. Tréninky byly zaměřené 

převážně na zautomatizování rozběhu spojené s přenesením oštěpu a samotným odhodem.  

Dále pak na zvětšení flexibility v oblasti kyčelních kloubů a v oblasti pletence ramenního. 

Tyto tréninky byly obrovským přínosem do mé budoucí atletické kariéry ať už z pohledu 

aktivního závodníka nebo trenéra.  

 

Průpravné cvičení k hodu oštěpem 

   
                   1.                                      2.                                3.  
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Toto průpravné cvičení je výborné pro nacvičení oštěpařského „luku“ (obr. 1), vytvoření 

předpětí a postupné narovnávání a zapojování všech segmentů, které se podílejí na samotném 

hodu (obr. 2 a 3). Zapojování jednotlivých segmentů je důležité začít od nohou, přes pánev, 

hruď a pohyb končí švihem paže držící oštěp. Toto cvičení se v tréninku zařazuje do 

rozcvičení s oštěpem. Existuje spousta dalších průpravných cvičení jako například hody 

z nákroku, z přeskoku, imitace rozběhu a přenesení oštěpu atd. 

 

Kinogram 13. (hod oštěpem) 

   
                                     1.                                 2.                                   3.              

   
                                           4.                               5.                             6.                                 

 
Kinogram 14. (hod oštěpem) 

   
                                    1.                              2.                                    3. 
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                                           4.                                5.                             6. 

Porovnání obou kinogramů 

 

Videa byla natočena v obou případech z pravé strany rozběhu, asi 10 metrů od sektoru. 

Rozběh byl dynamicky stupňovaný, oštěp byl držen nad pravým ramenem a pohyb levé paže 

byl v průběhu rozběhu běžecký, s mírným otevíráním loketního kloubu v zapažení. Rozběh 

začínal čtyřmi běžeckými kroky ke značce, kde bylo provedeno přenesení oštěpu vodorovně 

do zapažení bez ztráty rychlosti. Boky se již mírně vytočily vpravo za oštěpem a následovaly 

dva skřižné kroky.  

 

Fáze přechodu do odhodového postavení (obr. 1 - 3): 

Impulsivní krok – odraz ze špičky levé nohy vpřed a vzhůru, pravá noha je nejprve v natažení 

a pak švihá vnitřní stranou kolene vpřed, trup je v mírném záklonu. Pravá paže s oštěpem je 

v obou případech v maximálním natažení a mírně klesá dolů, špička oštěpu je vedena podél 

hlavy – ucha. Po došlapu pravé nohy se špička oštěpu v obou případech dostává nad hlavu, 

což je způsobeno dalším poklesem pravé paže. Levá noha na kin. 14 je připravena v extenzi 

na došlap, krok je dostatečně dlouhý oproti kin. 13, kde je noha připravena již v pokrčení a 

krok je celkově o dost kratší. Avšak levá paže na obr. 3, kin. 13 lépe uzavírá tělo, kdežto ten 

samý obrázek na kin. 14 ukazuje na mírné otevření trupu do směru odhodu.  

 

Fáze odhodového postavení a odhodu (obr. 4 – 5) 

Moment odhodového postavení – pravá noha je pokrčena v koleni, pravý bok u kin. 14 

protlačen více vpřed a levá noha je ve větší extenzi. Na kin. 13, obr. 4 je možno vidět „ujetí“ 

boků vpřed přes pokrčenou levou nohu. Samotný švih paže je prováděn přes loket, nedojde k 

„nabalení“ oštěpu nad rameno, což je velmi nebezpečné a je to lépe viditelné na snímcích kin. 

13. Trup je vytočen do směru hodu, levá paže je v připažení. Úhel vzletu oštěpu je na kin. 14 

příliš veliký, díky povolení pravého zápěstí, které drží oštěp a klesající pravé paži.  
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Fáze přeskoku po odhodu (obr. 6) 

Na kin. 13 je vidět vypuštění oštěpu spojené s přeskokem. Odlišné provedení je na kin. 14, 

kde se po odhodu neprovádí žádný přeskok a vrhač se zastaví na levé noze, poté dojde 

k mírnému výšlapu pravou nohou vpřed. Trup je vytažen za rameny, tedy ve směru odhodu 

oštěpu.  

 

Celkové shrnutí 

Oba analyzované pokusy jsou co se týče techniky docela odlišné. Liší se ať už v dynamičnosti 

provedení, a tedy i rychlosti, která je vyšší na kin. 13, což je typičtější právě pro závodní hod 

oproti hodu tréninkovému. Chyby způsobené vyšší rychlostí se u mne projevily především ve 

špatném provedení došlapu na pokrčenou levou nohu, nebo také v horším „nabalení“ oštěpu 

na rameno na kin. 13. Pokus na kinogram 13 je celkově mnohem silovější, v rozběhu byly 

vidět velké vertikální výkyvy, levá noha po doskoku do odhodového postavení nevydržela 

v extenzi a v koleni se povolila, tudíž boky „ujely“ vpřed a celý trup se při hodu brzy otevřel a 

uklonil na levou stranu. Druhý pokus (kin. 14) je proveden z kratšího, tedy pomalejšího 

rozběhu a lepší technické provedení je viditelné na první pohled. 

 

Kompenzační a posilovací cvičení 

 

S trenérkou Segeťovou jsme po každém tréninku dělali kompenzační cvičení v podobě 

postizometrické relaxace. Zaměřovali jsme se především na oblast pletence ramenního a 

kyčelních kloubů.  

 

3. Hodnocení všech technických disciplín desetiboje mužů 

 

Hodnocení jsme provedli u všech analyzovaných disciplín v podání atleta Dominika Špiláčka. 

V této části se nebudeme již zabývat porovnáním jednotlivých pokusů znázorněných na 

kinogramech, ale pokusíme se vytknout hlavní nedostatky v technice provedení jednotlivých 

disciplín a jejich možné odstranění.  

 

a) V běhu přes překážky jsme jako nejzávažnější problém v provedení zjistili ztrátu 

rychlosti z důvodu velkého vertikálního výkyvu v odraze na překážku, tedy vysokému 

odrazu. Problémem se jevilo také brzké narovnání trupu po nalehnutí na švihovou 

nohu. Trup by se měl udržet v této pozici co nejdéle, v opačném případě může dojít 
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k posunu těžiště vzad a zapadnutí za překážkou na paty. Také koleno přetahové nohy 

by mělo být v průběhu pohybu nad překážkou výš než chodilo stejné nohy. Tento 

problém pomůže odstranit zlepšení flexibility v kyčelním kloubu. 

 

b) Ve skoku dalekém se jako největší problém zdál být předodrazový rytmus, kdy jsem 

se v této části rozběhu zaměřoval příliš na snížení těžiště na úkor ztráty rychlosti. Do 

budoucna se budu snažit tuto chybu odstranit vytvářením nových návyků v podobě 

přeběhnutí odrazu. Technika v průběhu letu se nám zdála být slušně provedená. Druhý 

velký problém se objevil při doskoku, kdy jsem nedopadl současně ani při jednom 

pokusu, ale jedna (většinou pravá) noha se dostala do kontaktu s pískem o něco dřív, 

čímž jsem se okrádal v délce skoku. Na tuto chybu se budu muset v příštích sezónách 

zaměřit, protože se nám jeví jako jednodušší k odstranění.  

 

c) Ve skoku vysokém jsme ze skokanských disciplín našli nejvíce nedostatků 

k odstranění. Ať už je to v nedostatečném náklonu trupu do středu oblouku rozběhu, 

občasné vytočení odrazové nohy při dokroku na odraz, slabá švihová práce paží, úklon 

hlavy přes pravé rameno v době celého letu přes lať nebo vytáčení boků nad laťkou 

tak, že se dostávala jedna strana pánve výš než druhá. Všechny tyto problémy se dají 

určitě odstranit, některé lépe, některé hůře. Je třeba se zaměřit na ty, které mi 

v celkovém výkonu srážejí cenné centimetry nejvíce.  

 

d) Stejně jako ve skoku dalekém, tak i ve skoku o tyči jsem limitován maximální 

rychlostí dosaženou na rozběhu. V sezóně 2007 jsme se již zaměřili na chyby 

způsobené předodrazovým rytmem a připravením tyče k přechodu, ale bude dlouho 

trvat než si tyto změny zautomatizuji. Velké problémy mi činí také konečná fáze 

skoku, tedy přechod laťky, kde se mi stále nedaří provedení „stříšky“ nad laťkou. Tato 

chyba se dá odvodit od malé katapultace tyče, což může být zase způsobeno měkkými 

tyčemi, které používám. Vzhledem k mým somatickým a silových předpokladům bych 

měl na tyčích „přitvrdit“. 

 

e) Vrh koulí jsme mohli opět hodnotit na základě dvou analyzovaných kinogramů. 

V obou těchto pokusech jsme objevili stejný problém. Nejzřetelnější chyby vyplývají 

především z neplynulého přechodu z fáze sunu do fáze vrhu. V momentu tohoto 

přechodu dochází k velkému pokrčení kolene na levé, oporové noze, která by měla 
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zůstat v napnutí a postupně zvedat těžiště trupu. K této chybě dochází následkem 

pozdního došlapu levé nohy na podložku při dokončení fáze sunu. Následkem toho je 

kromě již zmíněného pohybu v koleni také předčasné otevírání trupu do směru vrhu 

ještě před dokončením práce nohou, a také „ujetí“ boků vpřed. Tyto nedostatky se dají 

ovšem docela snadno odstranit nebo alespoň zmírnit, a to zpomalením ve správných 

fázích vrhu a navázáním pohybů od nohou, přes trup až po samotný vrh pažemi.  

 

f) Jak jsme již zmiňovali při rozboru, hod diskem je disciplínou, ve které se dá po 

odstranění technických chyb udělat největší výkonnostní pokrok. Chyby jsou zde 

markantní a mají veliký vliv na celkový výkon. Důležité je především se zaměřit na 

udržení paží v jedné rovině po celou dobu otočky, na dotažení levé, oporové nohy do 

správné pozicem, a zpevnění trupu při samotném odhodu. Je také dobré zmínit, že 

v hodu diskem je důležitá vyházenost a získání správného pocitu, ať už při otočce 

nebo při hodu, který by měl každý diskař mít.  

 

g) V poslední vrhačské disciplíně - hodu oštěpem jsem zaznamenal v roce 2007  pod 

vedením trenérky Segeťové velký pokrok v technickém provedení, ale na celkový 

výkon to nemělo žádný vliv. Osobní maximum jsem sice nepřekonal, ale také 

v žádném ze závodů jsem vyloženě nezklamal. Nezávažnější chyby, které se 

v provedení vyskytovaly byly především v poklesu paže s oštěpem v průběhu 

přeskoku do odhodového postavení, a také nedostatečně provedený „oštěpařský luk“. 

Problém také stále tvoří nenavinutí oštěpu na odhodovou paži při zátahu, což může 

způsobit poranění loketního kloubu.  

 

Celkově můžeme zhodnotit technické provedení disciplín závodníka za velmi slušné. Nutno 

podotknout, že technika z kratšího rozběhu, a tudíž i při nižších horizontálních rychlostech se 

mu provádí o poznání lépe než při závodech v maximálních rychlostech. Jednotlivé techniky 

má s ohledem na silové, obratnostní či rychlostí předpoklady zvládnuté a osvojené. Ovšem 

závodník je limitován svou rychlostní vybaveností, a tudíž celkový výkon v desetiboji nebude 

zřejmě už nikdy dosahovat výkonů světové extratřídy.  
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DISKUSE 
 
Nácvik techniky je pro desetibojaře velice důležitý. Hlavním problémem při nácviku je 

odlišnost jednotlivých disciplín a rozdílná struktura pohybů. Technické provedení pohybů by 

se mělo blížit k provedení modelovému, charakteristickému pro specialisty v jednotlivých 

disciplínách s ohledem na somatometrické odlišnosti. Ve srovnání s vrhači jsou vícebojaři 

malí a „málo hmotní“, ve srovnání se skokany specialisty jsou „příliš hmotní“. V porovnání se 

specialisty používají pro zdokonalování techniky jednotlivých disciplín menší počet 

speciálních cvičení a mají na každou disciplínu relativně méně času. Z pohledu vybrušování 

techniky jednotlivé disciplíny používají vícebojaři velký počet nespecifických (z pohledu této 

disciplíny) tréninkových cvičení a může tak docházet k negativnímu transferu. U vícebojařů 

existují charakteristické odlišnosti v provedení a myslím si, že znalost takovýchto odchylek 

od modelového provedení by mohla velice usnadnit práci trenérům vícebojařů, a také 

samotným závodníkům.  

 
S desetibojařskými disciplínami jsem se poprvé setkal jako závodník již v období dorostu na 

SG v Ostravě. Všestranný atletický základ jsem měl již ze ZŠ Englišova z Opavy, ale i 

v Ostravě jsme dále rozvíjeli všestrannost správnou cestou, což mělo příznivý vliv na utvoření 

kladného vztahu k atletice, protože tréninky byly velice zábavné a pestré. Bohůžel z pohledu 

techniky se nepodařilo vytvořit zdaleka ve všech disciplínách správné návyky, a tak jsem si 

tyto zažité stereotypy odnesl s sebou i do Prahy, kde se na jejich odstranění intenzivně 

pracovalo. Samozřejmě se nepodařilo odstranit všechny. Příliš velké časové zaměření na 

technické zdokonalení jedné disciplíny vedlo k poklesu zvládnutí techniky v jiných 

disciplínách.  

 
Technické zvládnutí jednotlivých disciplín z velké míry ovlivňuje zdravotní stav atleta a 

samozřejmě fyzická připravenost. Materiály, které jsme získávali v průběhu několika sezón 

jsme natáčeli v různých částech atletického období. Natáčení probíhala někdy v přípravném, 

závodním a někdy i v pozávodním období, takže fyzická připravenost, a tudíž i technika 

jednotlivých disciplín nebyla zdaleka vždy podobná, natož stejná. Z vlastních dojmů a pocitů 

jsem zaznamenal, že veškeré technické disciplíny se mi lépe provádějí za nižších 

horizontálních rychlostí, tudíž z kratších rozběhů nebo pomalejších a plynulejších pohybů do 

odvrhového postavení. Tento dojem se odráží ve zhoršené koordinací pohybů v maximálních 

rychlostech. Přílišná snaha vynaložit veškeré úsilí do rozběhu či posunu do odvrhového 

postavení vede ke zhoršení technického provedení.  
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Z provedených rozborů disciplín a osobních pocitů jsme zjistili, že nejlepší technická 

připravenost závodníka byla pod vedením trenéra Berana, u kterého se atlet připravoval po 

dobu tří let. I když na konci tréninkové spolupráce to již byla z pohledu techniky spíše 

stagnace. Dalším impulsem ke zlepšení techniky byla změna trenéra, ale krátký časový úsek 

půl roku ještě nezanechal tak veliké změny v technickém provedení. Snad se v tomto dojmu 

nebudu mýlit a trenér Tomáš Dvořák mne posune v technice i výkonnosti zase o nějaký krok 

dál.  
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ZÁVĚR 
 

V této práci jsme se pokusili vytvořit postup pro hodnocení úrovně technických dovedností 

atletů, vícebojařů. Již samotné vypracování teoretické části jednotlivých technických disciplín 

nám umožnilo získat velké množství teoretického podkladu a informací potřebné pro znalosti 

o ideálním provedení dané techniky. Tyto teoretické znalosti nám byli velice prospěšné při 

následujícím rozboru a hodnocení jednotlivých kinogramů.  

 

Cílem této práce bylo vypozorování a určení nedostatků a chyb v mém technickém provedení 

jednotlivých technických disciplín desetiboje. Dalším cílem bylo porovnání v každé disciplíně 

dvou pokusů znázorněných na kinogramech, jejich celkové zhodnocení a upozornění na 

kritické momenty techniky. Oba tyto cíle se nám dle mého názoru podařilo splnit. Rovněž 

předpoklady o vytvoření vlastního modelu popisující nejdůležitější momenty jednotlivých fází 

technického provedení byly potvrzeny.  

 

Na vytvořený popis jednotlivých fází techniky by měla navazovat konfrontace námi 

pozorovaného pohybu s teoretickým modelem techniky téhož pohybu. Toto porovnání by 

mělo vést k odhalení hlavních chyb v technickém provedení daného pohybu. Přestože 

hodnocení technického provedení jednotlivých disciplín je pouze dílčím faktorem sportovní 

přípravy i sportovního výkonu v desetiboji mužů, doufáme, že námi vytvořený postup při 

hodnocení techniky bude pro trenéry přínosem a pomůže jim snadněji a odborněji se 

orientovat v technice jednotlivých disciplín desetiboje u jejich svěřenců.  

 

Především doufám, že tato práce bude mít přínos pro můj další technický a hlavně 

výkonnostní růst v atletickém desetiboji. Chyby, které jsme při jednotlivých rozborech 

objevili, se pokusím v dalších sezónách odstranit, nebo se alespoň na ně zaměřit a postupně 

pracovat na jejich odstranění. Bude to ale běh na dlouhou trať, protože zažité chybné návyky 

v technice se budou jen těžce předělávat. Sice mé atletické ambice v letošním roce jsou spíše 

druhořadé, ale i tak bych tyto cíle mohl splnit. Prioritou se stalo dokončení studia, takže 

v období, kdy bych měl většinu času trávit na atletickém ovále, trávím spíše ve škole. 

Nicméně si ale myslím, že tento fakt nemusí znamenat veliký pokles na mé výkonnosti. Rád 

bych tuto domněnku potvrdil a pokusil se o vytvoření osobních rekordů, nebo se kvalifikoval 

na Evropský pohár ve vícebojích.  
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