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Kľúčové slová: atletika pre deti, mladší školský vek, všeobecná pohybová výkonnosť.  

 

ZHRNUTIE 

Príspevok približuje problematiku Atletiky pre deti v mladšom školskom veku. Projekt „Kids athletics“ je rozší-

rený vďaka IAAF v mnohých krajinách. Slovensko nevynímajúc. Cieľom príspevku je overiť vplyv system-

atickej všeobecnej prípravy s perspektívnym zameraním na atletiku v rámci projektu „Atletika pre deti“ u detí 

v mladšom školskom veku. Sledované deti absolvovali prípravu v rozsahu 2 tréningov týždenne. Účinnosť 

prípravy hodnotíme na základe niekoľkých výskumov, počas rôzne dlhých období v ročnom tréningovom cykle, 

na základe zmien úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti. Všeobecne konštatujeme pozitívny vplyv pohybovej 

prípravy s atletickým zameraním na úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti. Okrem toho pozorujeme aj ďalšie 

pozitívne výsledky pravidelnej prípravy u detí v mladšom školskom veku.     

 

 

ÚVOD 

Súčasný celosvetový trend v rámci atletického tréningu detí smeruje k využívaniu projektu Kids Athletics, ktorý 

predstavila IAAF v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Cieľom projektu je opätovne priviesť deti 

k atletike. Toto rozhodnutie je, vďaka súčasným moderným trendom, ktoré pôsobia na detskú populáciu, pre 

atletiku kľúčové. I v našich podmienkach dochádza k postupnému využívaniu projektu pre deti, známym pod 

pojmom „Atletika pre deti“ alebo „Detská atletika“. Keďže rôzne krajiny sveta pokladajú tento projekt za výni-

močný a revolučný, chceme príspevkom priblížiť  realizáciu projektu na Slovensku, potvrdiť jeho význam 

v atletickom hnutí, poukázať na jeho účinnosť a naznačiť východiská pre ďalšiu činnosť na Slovensku. 

Príspevok bol napísaný s podporou GU KEGA 039 UMB-4/2014. 

 

PROBLÉM 

Základným pravidlom tréningu detí a mládeže je prihliadať k vekovým osobitostiam. Projekt „Kids athletics“ je 

zameraný na vekové obdobie 4 – 11 rokov, takže zahŕňa hlavne mladší školský vek, ale nesmieme zabúdať ani 

na ďalšie obdobia uvedeného vekového rozpätia: predškolský vek a stredný školský vek. Dieťa v tomto veku 

prekonáva rôzne dôležité obdobia svojho života: začleňuje sa do predškolského zariadenia, nasleduje začiatok 

povinnej školskej dochádzky, absolvovanie prvého stupňa základnej školy, prechádza do druhého stupňa základ-

nej školy. Z pohľadu dlhodobej športovej prípravy sa uvedené obdobie zhoduje s etapou športovej predprípravy 

a čiastočne zasahuje do etapy základnej športovej prípravy.  

Kampmiller et al. (2000), Perič (2008) sa zhodujú, že cieľom etapy športovej predprípravy je získať deti pre 

pravidelnú športovú prípravu, upevniť ich záujem o šport s perspektívnym zameraním na atletiku, umožniť im 

prejaviť svoje predpoklady a taktiež vytvoriť predpoklady pre prechod do etapy základnej športovej prípravy. 

Hlavným prostriedkom v etape športovej predprípravy sú všestranné cvičenia. Tréningové jednotky sú zamerané 

na zvládnutie čo najväčšieho množstva pohybových zručností, získanie základov techniky a na všestranný rozvoj 

pohybových schopností. Je potrebné sa zameriavať predovšetkým na vysokú variabilitu, na pestré a emocionálne 

cvičenia uskutočňované hernou a súťaživou formou. Kučera – Kolář – Dylevský, et al. (2011) uvádzajú, že nie je 

vhodné opakovanie niektorých činností a je potrebné preferovať všeobecne rozvíjajúce cvičenia so zníženým 

gravitačným pôsobením.    

Viacerí autori považujú sčasti predškolský a mladší školský vek za začiatok senzitívneho obbobia pre rozvoj 

koordinačných a rýchlostných schopností (napr. Hirtz, 1981; Belej, 1992; Raczek, 1994; a ďalší). Grasso (2010) 

uvádza tri základné princípy rozvoja koordinácie: začať v mladom veku (v predpuberte), využívať časté zmeny 

cvičenia, ktoré by mali byť individuálne a primerané k jedincovi.    

Zapojenie mládeže do organizovaných foriem pohybovej aktivity z hľadiska denného a týždenného pohybového 

režimu je podľa Frömla – Novosada – Svozila (1999) nedostačujúca. S vekom klesá pohybová aktivita 

v neorganizovanej forme u chlapcov i dievčat. Zvýšenú pozornosť vyžadujú závery komparatívnych 

medzinárodných výskumov, ktoré upozorňujú na závažnú skutočnosť, že v niektorých krajinách takmer zmizlo 

spontánne športovanie detí. V našich podmienkach môžeme sledovať trend, kedy sa z hľadiska aktívneho vy-

konávania pohybovej aktivity vyčleňujú dve extrémne skupiny detí a mládeže. Skupina detí, ktoré intenzívne 

mailto:ivan.cillik@umb.sk
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trénujú niekoľkokrát týždenne, niekedy aj viackrát denne a na skupinu detí, ktorým chýba akákoľvek fyzická 

aktivita vo voľnom čase (Rychtecký, 1998). 

Denne najmenej 60 min vývojovo primeraných, rôznorodých a hlavne zábavných pohybových činností strednej 

a vyššej intenzity s dobou trvania jedného intervalu minimálne 10 min, odporúča Strong et al. (2005). Podľa 

neho prináša priaznivý zdravotný efekt i kumulovanie pohybových činností počas dňa. 

Ignico – Ethridge (1997), Jűrimäe – Jűrimäe (2001), Corbin – Pangrazi (2002) považujú za vhodné u detí 

v školskom veku aplikovať premenlivý typ záťaže, ktorým celkovo nakumulujú väčší objem pohybovej aktivity 

ako dospievajúci či dospelí.  

Podľa poznatkov niektorých autorov (Corbin - Pangrazi, 1996;Kaplan – Sallis - Patterson, 1996; Pangrazi - 

Corbin - Welk, 1996; Sallis - Owen, 1998 a ďalší) by denná pohybová aktivita chlapcov na základnej škole mala 

v prevažujúcom počte dní v týždni presiahnuť 95 min, u dievčat 85 min a organizovaná pohybová aktivita by 

mala byť u chlapcov a dievčat zaradená najmenej trikrát v týždni v celkovom rozsahu najmenej 90 min. Pangrazi 

(2001) odporúča deťom v školskom veku nazbierať 60 min doplnkovej činnosti strednej intenzity denne. 

Frömel – Novosad - Svozil (1999) zistili, že najčastejšie vykonávaná pohybová aktivita v týždňovom režime 

chlapcov na základných školách bola chôdza, futbal a jazda na bicykli. Taktiež u dievčat na základných školách 

dominuje v pohybovej aktivite chôdza. Športová aktivita je svojím rozsahom nedostačujúca. 

Projekt Atletika pre deti je obmenou celosvetového projektu IAAF Kids Athletics, rozpracovaný v Nemecku za 

podpory IAAF, ktorého hlavným aktérom je Dr. Dieter Massin. Komisia mládeže Českého atletického zväzu v 

spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhli zmeny v pôvodnom projekte IAAF Kids Athletics. Takto upravený projekt 

prevzal Slovenský atletický zväz a v tejto štruktúre fungoval po celom Slovensku do septembra 2011. Potom 

bola realizácia projektu prerušená ale dnes sa opäť projekt už druhý realizuje.  
Projekt IAAF Kids Athletics vznikol koncom roku 1997. Projekt, ktorý sa snaží osloviť trénerov mládeže po 

celom svete, je garantovaný Medzinárodnou asociáciou atletických federácií (IAAF). Detské súťaže v atletike sú 

väčšinou zmenšené modely súťaží dospelých a tým dochádza pre ich nedostatočnú štandardizáciu k predčasnej 

špecializácií detí, čo je proti potrebám pre harmonický rozvoj detského organizmu. Preto bolo nutné formulovať 

novú koncepciu atletiky pre deti, ktorá by bola jednoznačne prispôsobená ich vývojovým potrebám (Švachová, 

2013).  

Desať rokov po vzniku projektu vytvorila IAAF koncepciu rozvoja atletiky, ktorého hlavným cieľom je presadiť 

atletiku do roku 2012 do pozície športu číslo jeden z hľadiska záujmu. Projekt je všeobecným pedagogickým 

edukatívnym programom, ktorý je určený deťom zoznamujúce sa s atletikou ako športovým odvetím a pri-

pravujúce sa na obdobie postupne riadeného atletického tréningu (Kaplan – Válková, 2009). 

Slovenský atletický zväz oficiálne zahájil činnosť projektu „Atletika pre deti“ v septembri v roku 2010. Cieľom 

projektu je ponúknuť deťom novú voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov, podporiť 

športovú prípravu najmladších detí v atletických oddieloch a kluboch, ale najmä  hravou formou naučiť deti 

pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vybudujú pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu na celý život. 

Cieľovou skupinou sú deti vo veku 4 – 11 rokov a prioritou nie je vychovávať profesionálnych atlétov, ale 

ponúknuť rodičom službu pre zmysluplné vyplnenie voľného času ich detí a najmä prostredníctvom system-

atickej všestrannej prípravy vytvoriť optimálne predpoklady pre ich zdravý telesný a duševný vývoj a ďalší 

výkonnostný rast. Všestranná príprava je zameraná na osvojenie si širokej škály pohybových zručností, rozvoj 

pohybových schopností, najmä rýchlosti a obratnosti, hravou formou s využitím certifikovaného náradia a náčin-

ia určeného pre danú vekovú kategóriu. Tento neobyčajne zaujímavý a pestrý projekt využíva netradičné a veľmi 

zaujímavé náčinie s cieľom zaujať malé deti a získať ich pre atletiku. Vďaka tomuto projektu majú deti možnosť 

vyskúšať si rôzne disciplíny zábavnou formou a objaviť tak tajomstvo a kúzlo, ktoré v sebe atletika skrýva. 

Vďaka významnej finančnej podpore generálneho partnera projektu Atletika pre deti, ktorým bola Nadácia Slov-

enskej sporiteľne, sa v auguste 2010 zrealizoval prvý doškoľovací seminár určený trénerom novo vznikajúcich 

„Atletických škôlok a prípraviek“, taktiež bolo zabezpečené materiálne vybavenie zahŕňajúce náradie a náčinie 

prispôsobené uvedenej cieľovej skupine prvým 26 centrám v rámci celej Slovenskej republiky a oficiálne zaháji-

li ich činnosť. 

Delenie detí je v závislosti od veku spravidla nasledovné: 

 atletická škôlka 4 – 7 rokov, 

 atletická miniprípravka 8 – 9 rokov, 

 atletická prípravka 10 – 11 rokov. 

V roku 2011  uskutočnila Švachová (2011) prieskum na zistenie činnosti jednotlivých atletických škôlok a 

prípraviek na Slovensku v rámci projektu „Atletika pre deti“. Do prieskumu sa zapojilo 17 škôlok a prípraviek z 

celkového počtu 28. Zistila nasledovné: 

 celkový počet detí, ktoré navštevujú atletické prípravky na Slovensku, je 435. Deťom sa venuje 

celkovo 38 trénerov a asistentov, ktorí zabezpečujú priebeh športovej prípravy. 

 Športová príprava prebieha v 10 prípravkách nezávisle od veku detí. V 7 prípravkách sú deti 

rozdelené do vekových skupín s maximálne dvojročným rozpätím. 
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 Zaznamenala 1 – 4 tréningové jednotky týždenne, najčastejšou odpoveďou bolo 1 krát do 

týždňa. Časový rozsah tréningovej jednotky sa pohybuje od 45 min do 120 min, rozsah 60 min uviedlo 

celkovo 13 prípraviek. 

 S myšlienkou začatia atletických krajských súťaží „Atletika hrou“ pre najmladšie deti súhlasí 

12 prípraviek, 1 prípravka je proti a 4 prípravky sa s touto ideou ešte nestretla. 

 S internetovou stránkou www.atletikapredeti.sk, ktorá bola vytvorená v rámci projektu, je 

spokojných 12 prípraviek, 4 prípravky sú čiastočne spokojné a však majú výhrady a 1 prípravka nie je 

vôbec spokojná. 

 7 prípraviek je s doterajšou činnosťou projektu spokojná a nemá žiadne pripomienky, 10 

prípraviek by privítalo niekoľko zmien a to hlavne: možnosť zapožičania väčšieho počtu pomôcok a in-

tenzívnejšiu propagáciu v médiách. 

 45 % opýtaných detí navštevujúcich atletickú prípravku uviedlo, že hlavným motívom účasti 

na atletickom tréningu je osobnosť trénera a úroveň jeho tréningov. Môžeme konštatovať, že projekt 

„Atletika pre deti“ čiastočne spĺňa svoj cieľ, ktorým je rozvoj pohybových schopností hravou a zá-

bavnou formou. 

Pre porovnanie podľa prieskumu v apríli 2012 zameraného na zistenie názorov trénerov atletických prípraviek 

v rámci projektu „Atletika pro děti“ v Českej republike, do ktorého sa zapojilo 47 atletických prípraviek 

z celkového počtu oslovených 75 a bolo zistené, že tréningového procesu sa v rámci projektu zúčastňuje 3618 

detí a týmto deťom sa spoločne venuje 227 trénerov (Švachová, Paniaková,  2012).  

Úspech projektu v Českej republike potvrdzujú aj práce niekoľkých autorov, v ktorých sa zaoberajú uvedeným 

projektom alebo prípravou malých detí, napr. Vindušková (2003), Jeřábek (2008), Michálek (2008), Kaplan, 

Válková (2009); Vindušková, Křivohlavá (2010).  
Vindušková – Křivohlavá (2010) zistili, že deti mladšieho školského veku majú vysokú motiváciu 

k navštevovaniu atletickej prípravky. Prevláda u nich stredná a vysoká intenzita motivácie, vonkajšia i vnútorná 

motivácia je na rovnakej úrovni. Medzi dievčatami a chlapcami nie je významný rozdiel. Rodičia deti prihlasujú 

do atletických prípraviek hlavne z dôvodu dobrej prípravy i pre iné športy a väčšina rodičov zatiaľ nevyžaduje 

od detí vysoké výkony. 

Zatiaľ čo v Českej republike má projekt „Atletika pro děti“ úspech, rovnaký projekt na Slovensku bol 

pozastavený a oddiely vykonávali činnosť nezávisle bez centrálneho vedenia. V roku 2013 došlo aj na Slovensku 

k obnoveniu projektu a situácia sa výrazne zlepšila. V roku 2015 bolo do súťaží pod hlavičkou Detská atletika 

zapojených približne 5000 detí a zvýšil sa počet krúžkov a detí oproti roku 2014.  

 

CIEĽ  

Cieľom príspevku je overiť vplyv systematickej všeobecnej prípravy s perspektívnym zameraním na atletiku 

v rámci projektu „Atletika pre deti“ u detí v mladšom školskom veku. Účinnosť prípravy hodnotíme na základe 

zmien úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti. 

 

METODIKA 

V našom príspevku prezentujeme výsledky na základe vlastných a poznatkov a viacerých prác (Švachová, 2013; 

Majtánová, 2015; Surová, 2015; Wilwéber, 2015), ktoré prebehli pod mojim vedením. Spoločným znakom bolo, 

že boli realizované na deťoch v mladšom školskom veku (7 – 10 rokov), deti mali tréning 2 x týždenne po 60 

min a boli realizované na školách v Banskej Bystrici alebo v športovom klube UMB Banská Bystrica. Všetky 

výskumy sme realizovali v rokoch 2011/2012 – 2014/2015.  

Náplňou tréningových jednotiek bol rozvoj všestranný pohybový rozvoj detí pomocou rôznych hier, súťaží  

a cvičení zameraných na rozvoj kondičných a koordinačných schopností, v ktorých boli často zastúpené viaceré 

z pohybových schopností. Vo výskume sme využívali detskú atletickú sadu navrhnutú firmou Jipast a.s., ktorá 

obsahuje certifikované náradie a náčinie určené pre projekt „Atletika pre deti“, pre danú vekovú kategóriu s 

cieľom zaujať malé deti a získať ich pre šport a pohyb. Snažili sme sa o široký výber cvičení, ich časté 

obmieňanie a taktiež ich postupné zvyšovanie náročnosti.  

Na zistenie štatistickej významnosti úrovne rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových schopností 

sme použili párový t – test, pomocou ktorého sme zistili štatistickú významnosť navzájom medzi vstupným a 

výstupným meraním v experimentálnom súbore. Ďalej sme taktiež použili základné štatistické charakteristiky 

centrálnej tendencie a rozptýlenosti, ako napr. aritmetický priemer, smerodajnú odchýlku, minimum nameraných 

hodnôt a maximum nameraných hodnôt. Vo všetkých súboroch sme potvrdili normalitu rozdelenia testom Kol-

mogorova – Smirnova (Kaščáková – Nedelová, 2010). Vecnú významnosť sme zisťovali na základe Cohenovho 

koeficientu účinnosti (Hendl, 2004). Pri interpretácií výsledkov sme využili metódy logickej analýzy a syntézy. 
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1. VÝSKUM  

 

Metodika 

Experimentálny súbor tvorilo 15 probandov, 10 dievčat a 5 chlapcov vo veku 7 - 8 rokov,  s priemerným decimá-

lnym vekom 7,6 roka na začiatku experimentu. Obdobie, v ktorom sme realizovali pohybový program 

a aplikovali experimentálny činiteľ sme rozdelili a vyhodnotili v rámci ôsmich mezocyklov, kedy bolo 

uskutočnených spolu 53 tréningových jednotiek a probandi absolvovali v priemere 45 tréningových jednotiek 

(84,9 %).   

Na zistenie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti a účinku atletického krúžku v rámci projektu „Atletika pre 

deti“ sme použili nasledovné testy podľa metodiky Eurofit (Moravec, Kampmiller, Sedláček & kol., 2002): test 

rovnováhy „plameniak“, tanierový tapping, predklon s dosahovaním v sede, skok do diaľky z miesta, ručná dy-

namometria, ľah – sed za 30 s, výdrž v zhybe, člnkový beh 10 x 5 m, vytrvalostný člnkový beh. 

Testy boli vykonané podľa uvedenej metodiky, iba v teste ručná dynamometria sme na meranie statickej sily 

dominantnej ruky použili novší typ dynamometra HD - BTA, ktorý výsledky vyhodnocuje pomocou počítača 

a ktorého presnosť merania je + / - 0,06 N. 

 

Výsledky  

Pri vyhodnocovaní všeobecných a špeciálnych ukazovateľov sme vychádzali z dokumentu „Učebné osnovy 

športovej prípravy v atletike pre základné školy a osemročné športové gymnáziá“ (Čillík, 2002). Pri vyhodnoco-

vaní tréningového zaťaženia sme vybrali ukazovatele odporúčané pre vekové kategórie od 10 do 14 rokov (Table 

1).  Objem zaťaženia uvádzame v tréningových ukazovateľoch v jednotlivých mezocykloch a celkovo za celé 

obdobie. Uvádzame taktiež podiel všeobecnej a špeciálnej prípravy. Do ukazovateľov všeobecnej prípravy sme 

zaradili cvičenia, ktoré nemali atletický charakter (ukazovatele 1 – 6). Do ukazovateľov špeciálnej prípravy sme 

zaradili prostriedky zamerané na nácvik techniky behu, skokov, hodov a vrhu (ukazovatele 7, 8, 9).  

Pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy sa počas sledovaného obdobia zmenil (Table 1). Zatiaľ, čo v prvom 

mezocykle evidujeme percentuálny pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy 90,3 % : 9,7 %, postupne sa tento 

pomer mení v prospech špeciálnej prípravy, keď v poslednom mezocykle dosiahla podiel 25,4 %. Tento pomer 

je v súlade s viacerými autormi, napr. Kampmiller (1996) uvádza na začiatku etapy športovej predprípravy 

pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy 80 : 20 %.  

V ukazovateľoch všeobecnej pohybovej výkonnosti sme zaznamenali zlepšenie vo všetkých testoch okrem testu 

výdrž v zhybe (Table 2). Výsledky potvrdili, že športová príprava detí v mladšom školskom veku v rámci pro-

jektu „Atletika pre deti“ pozitívne ovplyvnila úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti, ale aj postojov detí. 

Potvrdili sme to výsledkami aplikovaného psychologického testu, zameraného na hierarchiu záujmov detí, keď 

u detí zaujímala športová oblasť na konci výskumu popredné miesto, s väčším počtom získaných bodov 

v porovnaní so vstupným testovaním. 

 

Diskusia 

Na základe aplikácie pohybového programu počas ôsmich mezocyklov môžeme konštatovať, že najväčšie zme-

ny, a to na hladine štatistickej významnosti p <0,001, sme dosiahli v piatich testoch: v tanierovom tappingu, 

v predklone s dosahovaním v sede, v skoku do diaľky z miesta, v člnkovom behu 10 x 5 m a vo vytrvalostnom 

člnkovom behu. Z hľadiska vecnej významnosti sme veľký účinok zaznamenali v testoch rýchlostných schop-

ností - v tanierovom tappingu a v člnkovom behu 10 x 5 m, ďalej v teste predklon s dosahovaním v sede, v teste 

ľah – sed a vytrvalostný člnkový beh. Počas ôsmich mezocyklov sme rozvíjali rýchlostné schopnosti v celkovom 

objeme 383 min na základe  čoho sa domnievame, že toto množstvo absolvovaných min sa pozitívne premietlo 

v testoch rýchlosti, a to tak v tanierovom tappingu ako aj v člnkovom behu 10 x 5 m, kde k tomu mohli do-

pomôcť i cvičenia zamerané na správnu techniku behu absolvované v celkovom objeme 317 min (Table 1). 

Dosiahnuté výsledky sme očakávali, lebo napr. Balyi & Hamilton (2004) zistili, že prvé „kritické“ obdobie 

rozvoja rýchlosti sa objavuje medzi 6. – 8. rokom u dievčat a 7. – 9. rokom u chlapcov. Tréningový ukazovateľ 

gymnastika, ktorý zahŕňa i čas venovaný naťahovacím a strečingovým cvičeniam, sme rozvíjali v najväčšom 

objeme, a to spolu 554 min. I vďaka tomu dosiahli naši probandi zlepšenie kĺbovej pohyblivosti na štatistickej 

a vecnej úrovni. Výsledky sme očakávali, lebo Turek (1999) uviedol, že kĺbová pohyblivosť u detí postupne 

narastá s prechodným spomalením medzi 5. – 6. rokom a medzi 8. – 9. rokom a v puberte.  Technike skokov sme 

v sledovanom období venovali 142 min, taktiež pohybové hry zamerané na odrazovú výbušnosť dolných 

končatín mohli dopomôcť k zmene v prírastkoch úrovne tejto schopnosti na hladine významnosti. Z hľadiska 

vecnej významnosti sme zaznamenali stredne veľký účinok. Zapletalová (2002) zistila tiež zistila významnú 

akceleráciu výkonnosti v tomto teste v skupine 7 – 8 ročných dievčat i chlapcov. Vytrvalostné cvičenia sme 

rozvíjali v celkovom objeme 422 min, čo je druhý najväčší absolvovaný objem. I na základe toho považujeme 

zlepšenie tejto schopnosti na hladine štatistickej významnosti p <0,001 a vecnej významnosti (veľký účinok) za 

adekvátne a očakávané. Potvrdili sme, že vytrvalostné schopnosti sa môžu rozvíjať už od detského veku. Mora-



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
10 

vec, Kampmiller, Sedláček, & et al. (2002) dokázali, že chlapci vo veku od 7 do 18 rokov sa výkonnostne 

neustále zlepšujú v 12- minútovom behu. Potvrdili to i naše výsledky.  

Na hladine štatistickej významnosti p <0,01 a vecnej významnosti (veľký účinok) sme dosiahli zmeny 

v prírastkoch úrovne iba v teste ľah – sed. Rozvoju silových schopností sme sa počas sledovaného obdobia 

venovali v celkovom objeme len 125 min, čo bol takmer najnižší objem zo všetkých ukazovateľov. Hlavne tento 

absolvovaný objem silových cvičení považujeme za rozhodujúci pri vysvetlení zmien v prírastkoch úrovni tejto 

schopnosti. V teste rovnováhy „plameniak“ a v teste ručná dynamometria sme dosiahli zmeny v prírastkoch 

úrovne na hladine štatistickej významnosti p <0,05. Nárast úrovne statickej sily v období mladšieho školského 

veku potvrdilo viacero autorov, napr. Corbin & Pangrazi (1998), Suchomel (2004). Koordinačných cvičeniam 

sme sa počas ôsmich mezocyklov venovali 150 min, čo je taktiež jeden z najmenších absolvovaných objemov. 

Taktiež tento objem zahrňuje viaceré druhy koordinačných cvičení a nie len cvičenia zamerané na statickú rov-

nováhu. Napriek tomu sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie detí v teste rovnováhy a stredne veľký 

účinok z hľadiska vecnej významnosti. Výsledky potvrdzujú názory viacerých autorov, ktorí považujú mladší 

školský vek za najvhodnejšie obdobie pre rozvoj koordinačných schopností (Belej 2001; Grasso, 2010). Priklá-

ňame sa skôr k využívaniu modifikovaného testu rovnováhy podľa Perečinskej (2006), ktorý považujeme za 

využiteľnejší v uvedenej vekovej kategórii. Rozvoju silových schopností sme sa celkovo venovali iba 125 min, 

čo mohlo spôsobiť zmeny v prírastkoch úrovne v teste ručná dynamometria na danej hladine významnosti. 

Okrem toho, sme počas výskumu uprednostňovali skôr rozvoj iných druhov silových schopností ako statickej 

sily dominantnej ruky. Test výdrž v zhybe je jediný test, v ktorom sme nezaznamenali žiadne štatisticky význ-

amné zmeny a malý účinok, z hľadiska vecnej významnosti. Naše výsledky sa odlišujú od zistení iných autorov, 

napr. Corbin & Pangrazi (1998), Suchomel (2004), ktorí zistili, že u detí dochádza k nárastu staticko-silovej 

schopnosti v dôsledku skvalitňovania svalovej koordinácie, menej rastovou hypertrofiou svalstva.  Domnievame 

sa, že príčinou poklesu výkonnosti vo výdrži v zhybe môže byť prírastok telesnej hmotnosti v priemere o 2,35 kg 

počas sledovaného obdobia, napriek tomu, že priemerná hodnota BMI sa takmer nezmenila. Naznačuje to aj 

zistenie, že v statickej sile hornej končatiny sa zlepšili.   

 

2. VÝSKUM  

 

Metodika 

Výskumu sa zúčastnili chlapci, ktorí navštevovali krúžok so zameraním na atletickú prípravu. Experimentálny 

súbor tvorilo 10 probandov vo veku 8 – 9 rokov, s priemerným decimálnym vekom 8,56 ±0,66 roka na začiatku 

experimentu. Výskumné obdobie, ktoré sme sledovali, trvalo deväť mezocyklov, celkovo 57 tréningov za sledo-

vané obdobie. 

Na zistenie úrovne všeobecných pohybových schopností a účinnosti projektu „Atletika pre deti“ sme použili 

vybrané testy z testovej batérie EUROFIT a UNIFIT: predklon s dosahovaním v sede, skok do diaľky z miesta, 

ľah – sed za 30s, výdrž v zhybe, člnkový beh 4 x 10 m (Brown, 2001), vytrvalostný člnkový beh. 

 

Výsledky 

V sledovanom súbore chlapcov sme zaznamenali počas 9 mezocyklov štatisticky významné zlepšenia vo 

všetkých testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti na úrovni štatistickej významnosti (Table 3). Najvýraznejšie 

sa zlepšili chlapci vo výbušnej sile dolných končatín a v aeróbnej vytrvalosti, a najmenej v statickej vytrvalostnej 

sile svalstva horných končatín. 

 

Diskusia 

Na základe aplikácie pohybového programu počas ôsmich mezocyklov môžeme konštatovať, že najvýraznejšie 

zmeny, a to na hladine štatistickej významnosti p <0,001, sme dosiahli v dvoch testoch: v skoku do diaľky 

z miesta a vo vytrvalostnom člnkovom behu (Table 3). Z hľadiska vecnej významnosti sme zistili u oboch testov 

len malý účinok. Zlepšenie na hladine p <0,01sme zaznamenali v troch testoch: v predklone s dosahovaním 

v sede, v teste ľah – sed a v člnkovom behu 10 x 5 m. Najvyššiu vecnú významnosť sme zistili v člnkovom behu 

4 x 10 m na úrovni vysokého účinku. V ostatných testoch sme potvrdili len malý účinok, okrem testu ľah–sed 

(stredný účinok). Štatisticky najmenej výrazné zlepšenie sme namerali vo výdrži v zhybe. Na základe týchto 

výsledkov sa domnievame, že tréning všestranne zameraný bol najviac zameraný na rozvoj výbušnej sily 

dolných končatín a na rozvoj aeróbnej vytrvalosti. Potvrdzuje to aj konštatovanie, že najviac tréningov bolo 

súťažného charakteru, pri ktorých  sa chlapci využívali hlavne odrazové a rýchlostné schopnosti. Naše výsledky 

potvrdili závery Zapletalovej (2002), ktorá zistila významnú akceleráciu  výkonnosti vo veku okolo 8 rokov 

v teste výbušnej sily dolných končatín. Potvrdili sme názor viacerých autorov, že v mladšom školskom veku sú 

vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj rýchlostných schopností (napr. Millerová et al., 1994; Balyi – Hamil-

ton, 2004; Perič, 2008). Zlepšenie v úrovni aeróbnej vytrvalosti u 10-ročných chlapcov je v súlade 

s odporúčaniami a zisteniami viacerých autorov, ktorí potvrdili, že pri dostatočnom objeme, pestrosti a hravosti 

sa u detí dobre rozvíja aeróbna vytrvalosť (napr. Kampmiller, 1996; Perič, 2008). Očakávané boli zmeny aj 
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v kĺbovej pohyblivosti, lebo napr. Balyi – Hamilton (2004) odporúčajú rozvíjať flexibilitu medzi 9. – 12. rokom 

života. Nárast svalovej sily v období mladšieho školského veku potvrdilo viacero autorov (napr. Corbin – Pan-

grazi, 1998). My sme to zistili testom ľah – sed. Zlepšenie sme zaznamenali aj v statickej vytrvalostnej sile 

horných končatín, aj keď najmenej výrazne, pritom  tréningy boli najmenej  zamerané na silu horných končatín. 

Naše výsledky potvrdili konštatovania viacerých autorov o postupnom náraste svalovej sily v mladšom školskom 

veku (napr. Corbin – Pangrazii, 1998; Turek, 1999).   

 

3. VÝSKUM  

 

Metodika 

 Výskumný súbor tvorili deti v mladšom školskom veku, ktoré navštevovali atletickú prípravku v rámci projektu 

„Atletika pre deti“ v Banskej Bystrici. Sledovaný súbor pozostával zo 14 chlapcov a 14 dievčat vo veku od 6 do 

9 rokov, s priemerným decimálnym vekom chlapci 7,0 ±0,72  roka a dievčatá 7,9 ±0,78 roka na začiatku výsku-

mu. Sledované výskumné obdobie trvalo päť mesiacov. Celkový počet tréningov za toto sledované obdobie bol 

39. Chlapci v priemere absolvovali 23 tréningových jednotiek (59 % účasť), dievčatá v priemere absolvovali 26 

tréningových jednotiek (67 % účasť). Na zistenie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti a účinnosti projektu 

„Atletika pre deti“ sme použili vybrané testy z testovej batérie EUROFIT a UNIFIT: predklon s dosahovaním 

v sede, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30 s, výdrž v zhybe, člnkový beh 4 x 10 m (Brown, 2001), 

vytrvalostný člnkový beh. Na zistenie úrovne koordinačných schopností sme využili testy: beh k métam (Laczo 

et al., 2013), beh na 3 m po obrate (Šimonek, 1993), prebeh cez lavičku s 3 obratmi (Hirtz, 1985), skok do di-

aľky z miesta na presnosť (Hirtz, 1985), odhad času na stopkách (Šimonek, 1993).  

   

Výsledky  

V úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti nastali u chlapcov štatisticky významné zmeny v úrovni kondičných 

schopností vo všetkých testoch okrem testu predklon s dosahovaním v sede, v ktorom sa výkonnosť takmer 

nezmenila (Table 4). U dievčat je situácia obdobná (Table 5). 

V úrovni koordinačných schopností sme nezaznamenali také jednoznačné zlepšenia v súbore chlapcov i dievčat 

ako v kondičných schopnostiach (Table 6, 7). U chlapcov sme namerali najvýraznejšie zlepšenie v teste 

rekčných schopností (beh na 3 m po obrate) a kinesteticko-diferenciačných schopností (skok do diaľky z miesta 

na presnosť). Štatisticky nevýznamné zlepšenia sme u chlapcov namerali v testoch: beh k métam a odhad času na 

stopkách. Dievčatá sa najviac zlepšili v reakčnej schopnosti (beh na 3 m po obrate ) a najmenej v skoku do di-

aľky z miesta na presnosť a v odhade času na stopkách.   

Diskusia 

Dievčatá boli vo všetkých testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti lepšie ako chlapci pri vstupe i výstupe. Boli 

aj staršie o 0,9 roka. Výsledky sú v rozpore so zisteniami autorov, napr. Moravec, Kampmiller, Sedláček et al. 

(1996), ktorí preukázali mierne vyššiu úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti u chlapcov. Ukazuje sa, že 

takmer ročný rozdiel v prospech dievčat vo veku 7 – 8 rokov, bol príčinou ich lepšej výkonnosti.  

Aplikované zaťaženie bolo viac zamerané na rozvoj kondičných ako koordinačných schopností, lebo sme 

zaznamenali výraznejšie zlepšenia v kondičných schopnostiach v súbore chlapcov  (Table 4) i dievčat (Table 5). 

U chlapcov i dievčat sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie vo všetkých kondičných schopnostiach 

okrem kĺbovej pohyblivosti, kde výkonnosť stagnovala. V súlade s Turekom (1999) sme však očakávali 

zlepšenie aj v teste predklon s dosahovaním v sede. Preto konštatujeme, že absolvované tréningové zaťaženie 

nebolo dostatočne účinné na rozvoj kĺbovej pohyblivosti. Zlepšenia v ostatných testoch kondičných schopností 

boli očakávané a potvrdili zistenia viacerých autorov, že v mladšom školskom veku nastáva zlepšenie v úrovni 

rýchlostných, rýchlostno-silových, silových a vytrvalostných schopností. Z hľadiska vecnej významnosti vysoký 

účinok sme u chlapcov dosiahli v teste ľah – sed, stredne veľký účinok v teste výdrž v zhybe a člnkový beh 4 x 

10 m. U dievčat sme vysoký účinok zaznamenali v teste v testoch ľah – sed, výdrž v zhybe a člnkový beh 4 x 10 

m. Ukázalo sa, že pravidelný tréning, aj keď len v rozsahu 5 mesiacov, priniesol štatisticky významné zlepšenie 

v súbore chlapcov i dievčat vo všetkých testoch , okrem kĺbovej pohyblivosti a vecne významné zlepšenie 

v silových a rýchlostno-silových schopnostiach.  

Sledovaní chlapci i dievčatá boli vo veku 7 – 8 rokov, teda vo veku, ktoré je senzitívne pre rozvoj viacerých 

koordinačných schopností. Nepotvrdili sme to u chlapcov v prietorovo-orientačnej schopnosti, u dievčat 

v kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín a v oboch súboroch v odhade času (Table 6, 7).  Pot-

vrdili sme zistenie Jungera (2000), že v koordinačných schopnostiach sú dievčatá lepšie vo veku 7 – 8 rokov. 

Nepotvrdilo sa nám však zlepšenie vo všetkých testoch koordinačných schopností. Pritom viacerí autori (napr. 

Raczek – Mynarski, 1982; Výrostková – Litavcová, 2000; Roth – Winter, 2002 a ďalší) uvádzajú, že koordi-

načné schopnosti sa zlepšujú s vekom. Naše výsledky ukazujú vecne významné zlepšenie na úrovni vysokého 

účinku u chlapcov v teste reakčnej a kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín a u dievčat v teste 

reakčnej a rovnováhovej schopnosti. Preto sme očakávali priekaznejšie prírastky aj v našich súboroch 
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v koordinačných ako kondičných schopnostiach. Schopnosť odhadnúť časový parameter sme u detí rozvíjali 

minimálne, čo sa aj prejavilo vo výsledkoch vstupných a výstupných meraní v oboch súboroch.   

 

ZÁVER 

Absolvované zaťaženie v rámci projektu Atletika pre deti spôsobilo pozitívne zmeny v úrovni všeobecnej pohy-

bovej výkonnosti. Pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy bol dodržaný v súlade s všeobecne odporúčaným 

pomerom všeobecnej a špeciálnej prípravy na začiatku etapy športovej predprípravy: 80 : 20 % (výskum 1). 

Zmeny boli v experimentálnych súboroch výraznejšie ako v kontrolných súboroch (výskumy 1, 2). Zlepšenie , 

výkonnosti bolo priekaznejšie v kondičných schopnostiach ako v koordinačných schopnostiach (výskum 3). 

Z kondičných schopností sme zaznamenali najvýraznejšie zlepšenie štatisticky a vecne vo frekvenčnej rýchlosti 

dominantnej ruky, rýchlosti so zmenami smeru, kĺbovej pohyblivosti a aeróbnej vytrvalosti (výskum 1); v dy-

namickej sile trupu u chlapcov i dievčat, v statickej sile horných končatín u dievčat (výskum 3). Stagnáciu sme 

zaznamenali v statickej vytrvalostnej sile horných končatín (výskum 1); kĺbovej pohyblivosti chlapcov i dievčat 

(výskum 3). Z koordinačných schopností najvýraznejšie zlepšenie nastalo v reakčnej rýchlosti a kinesteticko-

diferenciačnej schopnosti dolných končatín u chlapcov (výskum 3); v reakčnej rýchlosti u dievčat (výskum 3).  

Najmenšie zlepšenie štatisticky i vecne sme zaznamenali v priestorovo-orientačnej schopnosti u chlapcov 

(výskum 3); v kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín  u dievčat (výskum 3). Naše výsledky 

v súbore 8 – 9-ročných v uvedených schopnostiach nepotvrdili zistenia viacerých autorov o strmom zlepšovaní 

koordinačných schopností vo veku 4 – 11 rokov.  

Odporúčania pre tréningy v projekte Atletika pre deti:  

- dodržiavať odporúčaný pomer všeobecnej a špeciálnej prípravy v prospech všeobecnej prípravy v pomere 80 : 

20 % v prvom roku športovej predprípravy; 

- tréningy 2 x do týždňa v rozsahu 60 min v 1. roku účasti v projekte sú dostatočné na dosiahnutie významných 

zmien v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti;  

- v tréningu viac preferovať rozvoj koordinačných schopností ako kondičných schopností;  

- rovnomerne zaťažovať dolné končatiny, horné končatiny a trup; 

- dostatočnú pozornosť venovať rozvoju kĺbovej pohyblivosti, hlavne na záver tréningu;  

- organizovať pravidelné testovanie minimálne 2 x do roka; súčasťou je zisťovanie základných somatických 

ukazovateľov (telesná výška, telesná hmotnosť, BMI); 

- na testovanie úrovne kondičných schopností využívať jednoduché testy rýchlostných schopností, výbušnej sily 

horných končatín, sily trupu, sily horných končatín, kĺbovej pohyblivosti a aeróbnej vytrvalosti;  

- na testovanie úrovne koordinačných schopností využívať jednoduché testy reakčnej rýchlosti, kinesteticko- 

diferenciačných schopností dolných aj horných končatín; priestorovo-orientačných schopností, rytmických 

schopností.  
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KIDS ATHLETICS AND THE EFFECTIVENESS OF TRAINING 
 

Key words: Kids Athletics, younger school age, general physical performance  

 

SUMMARY 

This contribution deals with the issue Kids athletics in younger school age. The project „Kids athletics“ is ex-

tended due to IAAF in many countries including Slovakia. The aim of this contribution is to varify the effects of 

systematic general training with perspective focus on athletics within the project „Kids athletics“ for children in 

younger school age. Monitored children trained in the range of 2 sessions per week. The effectiveness of training 

is evaluated on the basis of several research investigations; during various long periods in an annual training 

cycle; on the basis of changes in the level of general physical performance. Generally, we note the positive im-
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pact of physical training with athletics focus on the level of general physical performance. In addition, there are 

also other positive results of regular training among children in younger school age. 

 

 

 

 

 

TABLE 1 

Súčty objemov zaťaženia vo všeobecných a špeciálnych tréningových ukazovateľov (min) – 1. výskum 

 

Legenda: 

Všeobecné tréningové ukazovatele 

1 - vytrvalostné cvičenia     

2 - rýchlostné cvičenia     

3 - koordinačné cvičenia     

4 - posilňovacie cvičenia     

5 - hry zamerané na rozvoj kondičných i koordinačných schopností 

6 - gymnastika 

Špeciálne tréningové ukazovatele 

7 - technika behu 

8 - technika skokov 

9 - technika hodov a vrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac 

          / 

Ukazovatele 

 

 

1 2  3  4  5  6 7  8 9 

Všeobecný /  

špeciálny 

obsah (min) 

Všeobecný /  

špeciálny 

obsah % 

Október 45 53 11 16 68 67 5 16 7 260 / 28 90,3 / 9,7 

November 42 40 13 14 103 79 18 22 22 291 / 62 82,4 / 17,6 

December 30 24 15 7 89 65 44 14 7 230 / 65 78 / 22 

Január 47 60 16 17 50 78 49 15 18 268 / 82 76,6 / 23,4 

Február 69 52 27 19 45 62 55 14 14 274 / 83 76,8 / 23,2 

Marec 57 54 25 20 41 74 50 24 19 271 / 93 74,5 / 25,5 

Apríl 67 40 27 9 24 63 43 16 18 230 / 77 74,9 / 25,1 

Máj 65 60 16 23 43 66 53 21 19 273 / 93 74,6 / 25,4 

Spolu 422 383 150 125 463 554 317 142 124 2097 / 583 78,2 / 21,8 
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TABLE 2 

Všeobecná pohybová výkonnosť vstup – výstup– 1. výskum 

 

  

TR 

(počet) 

TAP 

(s) 

PRE 

(cm) 

SDM 

(cm) 

RD  

(kg) 

LS  

(počet) 

VZH  

(s) 

10x5m 

 (s) 

VČB 

(počet) 

Vstup                    

M 18,3 22,4 18,2 133,2 9,8 17,4 24,6 24,5 23,6 

SD 11,2 3,5 3,8 15,2 1,9 3,9 16,7 1,9 12,7 

Min 1 17,3 11 109 5,8 9 3,1 21,4 12 

Max 34 30,6 25 156 12,3 24 67,2 27,6 51 

Výstup                   

M 10,7* 18,2*** 22,7*** 141,8** 10,7* 20** 20,4
sn

 22,1*** 37*** 

SD 9,4 2,3 6,2 18,6 2,5 3,6 13,2 1,7 18 

min 1 13,7 14 101 5,2 16 5,6 18,9 18 

max 34 21,9 34 165 14,4 28 53,9 24,6 71 

Legenda:  TR – test rovnováhy „plameniak“ TAP – tanierový tapping   

PRE – predklon v sede  SDM – skok do diaľky z miesta   

RD – ručná dynamometria  LS – ľah – sed    

VZH – výdrž v zhybe  CBEH – člnkový beh 10 x 5 m  

VBEH – vytrvalostný člnkový beh  M – priemer     

SD – smerodajná odchýlka  Min – minimum    

Max – maximum  

 

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel. 

 

 

 

TABLE 3 

Všeobecná pohybová výkonnosť vstup – výstup – 2. výskum  

 

  

PRE 

(cm) 

SDM 

(cm) 

L-S 

(n) 

VZH 

(s) 

4 x 10 m 

 (s) 

VBEH 

(n) 

Vstup        

M 19,7 136,9 16,6 13,8 14,2 27,8 

SD 5,9 20,4 3,5 7,4 1,9 12,5 

Min 12 82 8 2,6 12,3 11 

Max 30 155 22 26,6 19,1 51 

Výstup       

M 21,1** 141,4*** 18,9** 16,6* 12,7** 32,7*** 

SD 5,6 19,3 3,6 7,6 1,7 13,3 

min 13 90 12 5,3 10,4 15 

max 32 160 25 28,3 16,5 59 

Legenda:  

PRE – predklon v sede  SDM – skok do diaľky z miesta   

LS – ľah – sed   VZH – výdrž v zhybe   

CBEH – člnkový beh 4 x 10 m VBEH – vytrvalostný člnkový beh  

M – priemer    SD – smerodajná odchýlka   

min – minimum                              max – maximum 

 

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel 
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TABLE 4  

Všeobecná pohybová výkonnosť v súbore chlapcov, kondičné schopnosti, vstup – výstup – 3. výskum  

 

  

PRE 

(cm) 

SDM 

(cm) 

L-S 

(n) 

VZH 

(s) 

4 x 10 m 

 (s) 

VBEH 

(n) 

Vstup        

M 22,0 122,6 13,4 9,8 14,5 19,4 

SD 6,7 17,5 3,2 9,5 1,2 12,0 

Min 12 100 9 1,1 12,3 10 

Max 34 175 19 39,3 16,2 55 

Výstup       

M 22,1
sn

 130,6*** 19,1*** 16,6*** 13,6*** 23,9** 

SD 5,1 17,8 4,7 12,9 1,0 14,1 

min 15 111 12 6,0 12,4 14 

max 33 183 30 57,4 16,3 68 

Legenda:  

PRE – predklon v sede  SDM – skok do diaľky z miesta   

LS – ľah – sed   VZH – výdrž v zhybe   

CBEH – člnkový beh 4 x 10 m VBEH – vytrvalostný člnkový beh  

M – priemer    SD – smerodajná odchýlka   

min – minimum                              max – maximum 

 

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel. 

 

TABLE 5 

Všeobecná pohybová výkonnosť v súbore dievčat, kondičné schopnosti,  vstup – výstup – 3. výskum  

 

  

PRE 

(cm) 

SDM 

(cm) 

L-S 

(n) 

VZH 

(s) 

4 x 10 m 

 (s) 

VBEH 

(n) 

Vstup        

M 24,7 136,2 18,6 14,4 13,5 27,6 

SD 5,8 11,6 3 6,7 0,8 7,6 

Min 17 112 15 1,1 11,9 11 

Max 33 155 27 26,0 15,0 38 

Výstup       

M 25,3 
 sn

 141,4* 24,4*** 23,8*** 12,8** 33,7*** 

SD 3,9 12,3 4,5 10,7 0,7 8,7 

min 19 122 16 4,8 11,6 15 

max 30 164 31 48,1 13,9 46 

Legenda:  

PRE – predklon v sede  SDM – skok do diaľky z miesta   

LS – ľah – sed   VZH – výdrž v zhybe   

CBEH – člnkový beh 4 x 10 m VBEH – vytrvalostný člnkový beh  

M – priemer    SD – smerodajná odchýlka   

min – minimum                              max – maximum 

 

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel. 

 

 

 

 



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
17 

TABLE 6  

Všeobecná pohybová výkonnosť v súbore chlapcov, koordinačné schopnosti, vstup – výstup – 3. výskum  

 

  

BM 

(s) 

B 3 m 

(s) 

PR3 

(s) 

SPR 

(cm) 

OČS m 

 (s) 

Vstup       

M 10,1 2,3 20,1 8,8 1,7 

SD 1,1 0,3 5,9 2,5 0,7 

Min 8,2 1,7 12,3 4,3 0,2 

Max 11,8 2,7 37,4 14 3,1 

Výstup      

M 9,8
sn

 1,9*** 17,5* 6,6*** 1,2
 sn

 

SD 0,9 0,2 3,9 2,4 0,7 

min 7,5 1,3 10,2 2,8 0,3 

max 11,0 2,3 23,2 11,3 2,9 

Legenda: BM – beh k métam, B 3 m – beh na 3 m po obrate, PR3 – prebeh cez lavičku s 3 obratmi, SPR – skok 

do diaľky z miesta na presnosť, OČS – odhad času na stopkách  

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel. 

 
TABLE 7  

Všeobecná pohybová výkonnosť v súbore dievčat, koordinačné schopnosti, vstup – výstup – 3. výskum  

 

  

BM 

(s) 

B 3 m 

(s) 

PR3 

(s) 

SPR 

(cm) 

OČS m 

 (s) 

Vstup       

M 9,3 2,2 17,8 6,8 1,0 

SD 0,4 0,1 3,1 3,4 0,7 

Min 8,7 1,9 14,4 1 0,2 

Max 10,2 2,4 23,9 12,5 2,6 

Výstup      

M 8,9* 
 1,8*** 14,5** 5,6

 sn
 0,6

 sn
 

SD 0,5 0,2 2,8 2,9 0,5 

min 8,2 1,4 10,7 1,7 0,0 

max 8,9 2,0 21,3 11,5 2,0 

 
Legenda: BM – beh k métam, B 3 m – beh na 3 m po obrate, PR3 – prebeh cez lavičku s 3 obratmi, SPR – skok 

do diaľky z miesta na presnosť, OČS – odhad času na stopkách  

*** štatisticky významný rozdiel (p <0,001); ** štatisticky významný rozdiel (p <0,01); * štatisticky významný 

rozdiel (p <0,05); sn – štatisticky nevýznamný rozdiel. 
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SOUHRN  

Cílem této práce je ověřit vliv desetidenního tréninkového kempu ve výšce 1040 m n. m. Na funkční a biochem-

ické změny organismu mladých sportovců. Výzkum byl prováděn na 13 běžcích z mládežnické špičky ČR ve 

věku 15-20 let, z toho 7 dívek. Sledovali jsme dynamiku změn vybraných parametrů krevního obrazu, úrovně 

AEP, ANP a VO2max. Měření jsme prováděli 2-3 dny před odjezdem a 9-10 dnů po návratu ze zvýšené nad-

mořské výšky. Výsledky výzkumu: množství erytrocytů stouplo o 3,36 %, hemoglobinu o 3,62 % a hematokritu 

o 4,65 %. U rychlosti běhu na úrovni ANP došlo ke zlepšení o 6,94 %, u AEP o 5,37 %, u VO2max došlo ke 

zlepšení o 5,45 %, u VO2.SF
-1

 o 5,15 %, všechny změny jsou statisticky významné (mimo VO2.SF
-1

) a věcná 

významnost je s malým účinkem, s výjimkou hematokritu, kde je středně velký účinek a VO2.SF
-1

 se slabým 

účinkem. Efekt 10denního kempu v nadmořské výšce okolo 1000 m n. m. nedosahuje účinku 21-28denního 

soustředění ve vyšší nadmořské výšce, přesto jsou změny vybraných biochemických a funkčních parametrů 

statisticky a věcně významné. 

 

 

ÚVOD 

Význam přípravy ve vyšší nadmořské výšce je znám již dlouho, systematický výzkum začal ale až v rámci pří-

pravy na XIX. OH v Mexiku, které probíhaly v nadmořské výšce okolo 2200 m (Saunders, Pyne & Gore, 2009; 

Vaněk, 1968). Bonetti & Hopkins (2009) ve své metaanalýze uvádějí, že díky efektu tréninku ve vyšší nadmoř-

ské výšce sportovci průměrně zlepší svou výkonnost přibližně o 5,2 % v porovnání s přípravou v nížině. Rozho-

dujícím parametrem ovlivňujícím výkon ve vytrvalostních disciplínách je transport kyslíku k pracujícím svalům. 

Ten zajišťují červené krvinky pomocí hemoglobinu. Hematologické změny mohou značně zvýšit VO2max (ma-

ximální spotřebu kyslíku) organismu díky zlepšení kapacity krve pro přenos kyslíku k pracujícím svalům. Změ-

ny počtu červených krvinek, koncentrace hemoglobinu a VO2max zvyšují také aerobní výkon. Hlavním rysem 

dlouhodobého pobytu ve vyšší nadmořské výšce je nárůst transportní kapacity krve pro kyslík. Z řady různých 

ukazatelů krevního obrazu je pro potřeby řízení tréninkového procesu ve vyšší nadmořské výšce vhodné sledovat 

především počet červených krvinek, hladinu hemoglobinu a hodnotu hematokritu (Suchý, 2012). Vliv vyšší 

nadmořské výšky na VO2maxje popsán v řadě studií, např. Dill et al. (1971), Marconi et al. (2006), Maciejczyk 

(2012). VO2max je základní předpoklad vytrvalostního výkonu, což je potvrzeno řadou studií, které nacházejí 

vysoce signifikantní vztahy mezi spotřebou kyslíku vztaženou na kg hmotnosti a vytrvaleckým výkonem (As-

trand & Rodahl, 1986; Bunc, 1989; Dengel et al., 1989; O´Toole & Douglas, 1995). U vytrvalostních disciplín 

hodnoty maximální spotřeby trénovaných jedinců dobře korelují s výkonem. Fyziologické adaptace, které odpo-

vídají zlepšené maximální kyslíkové spotřebě, ovlivní i centrální kardiovaskulární systém a vyvolají zvýšení 

maximálního srdeční výdeje (O´Toole & Douglas, 1995).  

Také zjišťování ANP je považováno v tréninkové praxi za indikátor speciálních vytrvalostních schopností sledo-

vaných jedinců. U specifického zatížení při testování nacházíme těsnou vazbu mezi intenzitou zatížení na úrovni 

ANP a závodním výkonem. Invazivní stanovení ANP probíhá na základě změn koncentrace laktátu nebo para-

metrů acidobazické rovnováhy v krvi při stoupajícím zatížení (Bunc, 1989). Původní koncepce laktátového ANP 

stanovovala ANP pomocí koncentrace laktátu v krvi odpovídající koncentraci LA=4mmol/l (Mader & Hollmann, 

1977).  

Dle většiny odborníků (Wilber, 2004; Dovalil et al., 2005; Suchý et al., 2009) je nejvhodnější klasifikace nad-

mořské výšky: nízká (do 800 m n. m.), střední (do 1500 m n. m.), vyšší (1500 až 3000 m n. m.) a vysoká (nad 

3000 m n. m.).  Za optimální nadmořskou výšku pro vytrvalostní trénink je považována výška okolo 2000 m n. 

m. (Dovalil et al, 2005). Nižší nadmořská výška není pro vytrvalostní trénink doporučována (Wilbert, 2001; 

Saunders et al., 2004) ani v dostupné literatuře popsána. Stray-Gundersen et al. (2001) či Robach et al., (2006) 

dokonce uvádí nadmořskou výšku 1200-1400 m n. m. jako nízkou nadmořskou výšku, kterou doporučuje využí-

vat v jedné z variant vysokohorského tréninku: v modelu žít nahoře (2500 m n. m.) a trénovat dole (1200-1400 m 

n. m.). 
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Za efektivní tréninkový pobyt ve vyšší nadmořské výšce je považován 3-4 týdenní tréninkový kemp (Levine & 

Gundersen, 1997; Heinicke et al., 2005). U vrcholových sportovců se opakují takto dlouhé pobyty ve vyšší nad-

mořské výšce dle možností, někteří běžci v této výšce žijí celý život, jiní se do ní natrvalo stěhují (Suchý, 2012). 

Ne každý sportovec může absolvovat takto dlouhý pobyt, ať již z důvodů organizačních, finančních či jiných. 

V literatuře je popsán i efekt zkráceného pobytu ve vyšší nadmořské výšce o délce kratší než 2 týdny, např. 

Suchý (2012), Svedenhag et al. (1991), Bahenský & Suchý (2015) či Suchý & Opočenský (2015). Z těchto studií 

vyplývá, že i zkrácený tréninkový pobyt ve vyšší nadmořské výšce může mít pozitivní efekt na funkční a bio-

chemické parametry a na sportovní výkonnost vytrvalostních sportovců. Tento efekt nedosahuje efektu 3-4 

týdenního pobytu.  

Informací o tréninku mladých běžců ve vyšší nadmořské výšce se v literatuře objevuje velmi málo, tímto 

tématem se zabývá např. Buchheit et al. (2012) nebo Saltin et al. (1995). Podobným výzkumným souborem se 

zabýval i Suchý (2012) a Suchý & Opočenský (2015), kteří testovali mladé lyžaře v dorosteneckém a juniorském 

věku, Friedmann et al. (2005) zkoumali vliv vyšší nadmořské výšky na mladé plavce, Fu et al. (2007) se zabýva-

li vlivem intermitentní hypoxie na mladé atlety a plavce a Bahenský & Suchý (2015) zkoumali vliv vyšší nad-

mořské výšky na mladé běžce. 

Pahud (1986) doporučuje mladým sportovcům, kvůli horší snášenlivosti vyšší nadmořské výšky, trénink 

v zhruba poloviční nadmořské výšce, než dospělým. Suchý (2012) uvádí názory českých trenérů běžeckého 

lyžování, kteří doporučují jako dostačující pro adaptaci u mládežnických kategorií tréninkové pobyty ve výšce 

1000 až 1400 m n. m, sám autor se přiklání k tréninku ve výšce 1200 m až 1400 m n. m., která by měla posloužit 

pro postupnou adaptaci na vyšší nadmořskou výšku. 

 

CÍL 

S ohledem na skutečnost, že někteří běžci volí v určitých situacích, především z organizačních a finančních 

důvodů, tréninkový pobyt v nižší nadmořské výšce v České republice, je cílem této práce ověřit, zda desetidenní 

tréninkový kemp ve výšce okolo 1000 m n. m. má vliv na funkční změny organismu sportovců, zda může být 

částečnou alternativou k pobytu ve vyšší nadmořské výšce. To jsme zjišťovali prostřednictvím sledování dy-

namiky změn vybraných krevních parametrů, anaerobního a aerobního prahu a maximální spotřeby kyslíku.  

 

METODIKA 

Soubor 

Studie se zúčastnilo třináct probandů-běžců na střední a dlouhé tratě, z toho sedm žen ve věku 17,2±1,13 let, 

průměrnou hmotností 58,0±4,58 kg a tělesnou výškou 168,7±6,18 cm a šest mužů ve věku 16,6±2,00 let, 

průměrnou hmotností 65,9±4,32 kg a tělesnou výškou 182,2±2,19 cm. Čtyři ze sledovaných probandů získali 

medaile na mládežnických MČR, další tři dosáhli účasti ve finále na MČR. Účastníci výzkumu se zúčastnili 

jednoho ze dvou desetidenních soustředění na Šumavě (Nové Hutě) v termínu 18. – 27. 10. 2013 a 17. - 26. 10. 

2014, kde bydleli ve výšce 1040 metrů nad mořem. Prvního tréninkového kempu se zúčastnilo šest probandů, 

druhého sedm, přičemž čtyři se zúčastnili obou. V tabulce 1 je tréninkový plán po dobu soustředění v roce 2014, 

v roce 2013 byl tréninkový plán obsahem shodný. Rychlost běhu nízkou intenzitou je stanovena o cca 40-50 

sekund pomaleji, než je rychlost běhu na úrovni AEP. Rychlost úseků je u každého probanda rozdílná, vychází 

z individuální výkonnostní úrovně.  

Všichni probandi měli za sebou dva týdny přípravy na novou sezóny, trénink na soustředění plynule navazoval 

na předchozí trénink. První dva dny soustředění probandi absolvovali tréninky nižší intenzitou, než jsou zvyklí, 

pouze běh nízkou intenzitou, turistiku, rovinky a běh na úrovni AEP, postupně byly zařazovány tréninky o větší 

intenzitě i objemu. Oproti tréninku před kempem došlo k navýšení času zatížení v průměru o 28 % za mikro-

cyklus. Změnou v obsahu tréninku na soustředění bylo zařazení 5 tréninkových jednotek turistiky.  

 

Metody 

Z důvodu co nejvyššího počtu probandů jsme provedli stejné testování dva roky po sobě se zachováním stejné 

stavby tréninku i obsahu a načasování testování. Jedinou změnou bylo zařazení laboratorního testování ve 

druhém roce, protože v roce 2013 ještě laboratoř nebyla k dispozici. 

Pro ověření stanovených cílů byly použity následující metody: 

 

1. Vybrané parametry krevního obrazu – 3. den před soustředěním a 10. den po návratu jsme u všech 

sledovaných provedli rozbor krve na stanovení množství:  

 hemoglobinu [g.l
-1

] 

 hematokrit [poměr erytrocytů k objemu krve ve zkoumaném vzorku] 

 počet erytrocytů [tera.l
-1

] 

Odběry byly realizovány vždy ve stejnou dobu spolupracující sportovní lékařkou v akreditované  

biochemické a hematologické laboratoři na Poliklinice Jih v Českých Budějovicích. Výsledky před a po  

intervenci jsme získali od dvanácti probandů (šest v roce 2013 a šest v roce 2014). Jeden proband se  



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
21 

nemohl, z organizačních důvodů, dostavit v daném termínu na krevní odběry po návratu ze soustředění. 

2. Dynamika změn anaerobního prahu – byl opakovaně proveden test 4 x 1600 m na silnici s pauzou 2 

minuty s měřením laktátu pomocí přístroje Accutrend firmy Roche (Německo), u nějž výrobce udává 

možnou chybu měření 3 %. Rychlosti běhu byly stanoveny takto: 1. úsek pod aerobním prahem (AEP), 2. 

úsek těsně nad aerobním prahem, 3. úsek mezi aerobním a anaerobním prahem (ANP) a 4. úsek rychleji, než 

anaerobní práh. Aerobní a anaerobní práh byly stanoveny na základě stupňovaného zátěžového testu 

uskutečněného před prvním laktátovým testem. Zjištěné hodnoty jsme zanesli do grafu a pro zjednodušení 

jsme odečetli rychlost na úrovni 2 a 4 mmol.l
-1

. Hodnotu rychlosti běhu na úrovni AEP a ANP uvádíme 

v jednotkách km.h
-1

. Všechna měření byla absolvována v nadmořské výšce 400 m, dva dny před odjezdem 

na soustředění a deset dnů po návratu. Získali jsme výsledky testu od 13 probandů, od šesti v roce 2013 a od 

sedmi v roce 2014. 

3. Dynamika změn maximální spotřeby kyslíku (VO2max) – maximální funkční parametry byly zjišťo-

vány na bicyklovém ergometru pomocí stupňovaného zatížení do vita maxima. Po začátečním rozehřátí byla 

intenzita zátěže zvyšována o 20 W každou minutu až do okamžiku přerušení testu samotným probandem. 

Respirační parametry byly měřeny pomocí přístroje Metalyzer 3B od firmy Cortex. Posuzováno bylo: max-

imální spotřeba kyslíku (VO2max.kg
-1

), tepový kyslík (VO2.SF
-1

) a usilovný výdech vitální kapacity plic 

(FVC). Testy jsme provedli tři dny před odjezdem na soustředění a devět dnů po návratu. Testováno bylo 

všech sedm účastníků výzkumu v roce 2014. 

 

Matematické a statistické metody 

Věcnou významnost rozdílů sledovaných veličin jsme stanovili pomocí Cohenova koeficientu d, použili jsme 

hodnocení dle Hendla (2004), který doporučuje: 

 d > 0,8 vyjadřuje velký účinek 

 hodnota d v intervalu 0,5 - 0,8 vyjadřuje středně velký účinek 

 hodnota d v intervalu 0,2 - 0,5 vyjadřuje malý účinek 

 d < 0,2 vypovídá o slabém účinku 

Též jsme zjišťovali statistickou významnost rozdílu středních hodnot sledovaných veličin pomocí paramet-

rického párového t-testu pro dva závislé výběry. S ohledem na charakter výzkumu jsme se rozhodli posuzovat 

statistickou významnost rozdílů na hladině významnosti (p) < 0,05.  

 

Provedený výzkum byl prováděn se souhlasem Etické komise UK FTVS, č. j.: 0155/2013. Rodiče všech účast-

níků signovali informovaný souhlas. 

 

VÝSLEDKY 

Během desetidenního pobytu byli běžci ubytování v nadmořské výšce 1040 m n. m., většinu tréninků absol-

vovali v nadmořské výšce 1060 m n. m., kde se věnovali především rozvoji obecné vytrvalosti, tempa běhu na 

úrovni aerobního a anaerobního prahu. Při volných bězích a turistice se pohybovali v rozmezí 920 až 1218 m. n. 

m. 

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty krevních testů, množství erytrocytů bylo 10 dnů po soustředění o 

3,36 % vyšší oproti vzorku před soustředěním. U hemoglobinu došlo k nárůstu o 3,62 % a u hematokritu o 4,65 

%. Nárůst krevních hodnot je statisticky významný. Při posouzení věcné významnosti můžeme konstatovat, že 

změna množství erytrocytů a hemoglobinu vykazuje malou účinnost, nárůst hodnot hematokritu je středně význ-

amný, viz tabulka 3. 

Změna hodnot úrovně aerobního a anaerobního prahu je prezentována v tabulce 4. V jednotkách min.km
-1

 jsme 

zaznamenali zlepšení rychlosti běhu na úrovni aerobního prahu o 0:19,2 a u anaerobního prahu o 0:13,8. Změna 

obou veličin byla statisticky významná, u věcné významnosti jsme zaznamenali malý účinek, viz tabulka 5. 

V grafu 1 jsou uvedeny změny maximální spotřeby kyslíku u jednotlivých probandů před a po soustředění, došlo 

ke zlepšení o 5,45 % u VO2max, o 5,15 % u tepového kyslíku a o 4,96 % u FVC. V tabulce 6 jsou uvedeny 

změny naměřených hodnot laboratorních testů (maximální spotřeba kyslíku, tepový kyslík a usilovný výdech 

vitální kapacity). Změna hodnot VO2max a FVC byla statisticky významná a z pohledu věcné významnost byl 

zaznamenán slabý účinek, u tepového kyslíku změna statisticky významná nebyla, z pohledu věcné významnosti 

je účinek slabý (viz tabulka 7). 

 

DISKUSE 

Většina publikací o tréninku ve vyšší nadmořské výšce se zabývá efektem tréninku v nadmořské výšce nad 2000 

m n. m. a v délce 3-4 týdny, což jsou pobyty, u nichž byl opakovaně potvrzen vliv na funkční, biochemické 

parametry i na výkonnost. Daniels & Oldridge (1970) prokázali při opakovaných třítýdenních pobytech ve vyšší 

výšce navýšení množství hemoglobinu o 6 %, Berglund et al. (2002) o 9 %, Heinicke et al. (2005) o 8,5 %, ale 

například McLean et al. (2013) jen o 3,6 %. U zkráceného pobytu jsou zjištěné hodnoty nižší, Suchý (2012) 

udává po absolvování desetidenního pobytu ve vyšší nadmořské výšce zvýšení hemoglobinu o 4,2 %.  Bahenský 
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& Suchý (2015) uvádějí po týdenním kempu v nadmořské výšce 1880 m n. m. zvýšení krevních hodnot o 1,2 až 

1,6 %.  V naší studii došlo k navýšení krevních hodnot o 3,36 až 4,65 %, konkrétně u hemoglobinu o 3,62 %, což 

se blíží hodnotám, které zjistil Suchý (2012) a vysoce převyšuje hodnoty naměřené u týdenního kempu 

v nadmořské výšce 1880 m n. m. (Bahenský & Suchý, 2015). Zároveň tyto hodnoty nedosahují většiny hodnot 

zjištěných u pobytů o délce 3 – 4 týdnů. 

Trvalý pobyt ve vysokých nadmořských výškách (3500 m n. m.) vede ke zvýšení VO2max o 10 % (Marconi et 

al., 2006), Dill & Adams (1971) uvádějí po tréninkovém kempu 17 dnů dlouhém absolvovaném v nadmořské 

výšce 3090 m n. m. zlepšení VO2max u mládežnických běžců o 4,2 %. V naší studii jsme zjistili zlepšení o 5,45 

%, což nedosahuje úrovně dosažení při dlouhodobém pobytu ve vysoké nadmořské výšce, ale je srovnatelné se 

šetřením Dilla & Adamse (1971).  

Dynamikou AEP a ANP se zabýval např. Suchý (2012), který zjistil statisticky i věcně významné zlepšení těchto 

parametrů po desetidenním pobytu mladých lyžařů – běžců v nadmořské výšce 1800 m n. m. Bahenský & Suchý 

(2015) došli k podobným výsledkům i u sedmidenního pobytu atletů – běžců v nadmořské výšce 1880 m n. m. V 

naší studii jsme zaznamenali zlepšení rychlosti běhu na úrovni AEP o 6,94 % a zlepšení rychlosti běhu na úrovni 

ANP o 5,37 %. 

Když vezmeme v úvahu, že námi popisovaný tréninkový kemp je zkrácený a také v nižší nadmořské výšce, než 

je uváděno jako efektivní pro nárůst potřebných funkčních a biochemických parametrů, zjistili jsme relativně 

překvapivé výsledky. Uvědomujeme si, že na zvoleném počtu probandů nelze výsledky generalizovat, proto se 

v další práci pokusíme tyto poznatky ověřit na mnohem více probandech. 

 

ZÁVĚR 

Funkční a biochemické změny v důsledku desetidenního tréninkového pobytu v nadmořské výšce okolo 1000 m 

n. m. nedosahují hodnot uváděných v literatuře a naměřených jako důsledek delších pobytů ve vyšších nad-

mořských výškách. Jsou však překvapivě srovnatelné s hodnotami zjištěnými u zkrácených pobytů ve 

vyšší nadmořské výšce. Trénink v námi zkoumané výšce nevyžaduje dlouhou aklimatizaci, z důvodu malého 

rozdílu výšky trvalého pobytu a výšky tréninkového kempu. V této výšce také není takové riziko přetrénování. 

Aktivace srdečně cévního systému i výsledky funkčních testů naznačují, že i zkrácený pobyt na tuzemských 

horách v nadmořské výšce okolo 1000 m může vyvolat statisticky i věcně významné změny funkčních a 

krevních parametrů. To by mohlo být využitelné především u mladých, začínajících sportovců, v případech ne-

dostatku potřebných prostředků či absence časových možností. Tréninkový pobyt na tuzemských horách by 

mohl být vhodnou alternativou k pobytu ve vyšší nadmořské výšce v zahraničí, přestože jej pravděpodobně plně 

nenahradí. 
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Tabulka 1: Trénink absolvovaný 17. 10. – 26. 10. 2014 

 

17. 10.  dopoledne: běh nízkou intenzitou 6-10 km, odpoledne: turistika 2 hod (převýšení 120 m) 

18. 10. 

dopoledne: 3x2 km na úrovni AEP (aerobního prahu), odpoledne: turistika 2:00 (převýšení 100 m), běh nízkou 

intenzitou 6 km 

19. 10. dopoledne: vybíhané kopce 3-4x 1km volně, odpoledne: běh nízkou intenzitou 6-8 km, (rovinky) R 5 x 100 m 

20. 10. 

dopoledne: kruhový trénink (síla), odpoledne: turistika 1:30 (převýšení 180 m), běh nízkou intenzitou 6-8 km, 

R 5 x 100 m 

21. 10. 

dopoledne: 6-8x 1km na úrovni ANP (anaerobního prahu), odpoledne: chůze 1:00 hod (převýšení 80 m), běh 

nízkou intenzitou 4-6 km, R 5 x 100 m 

22. 10. dopoledne: běh nízkou intenzitou 15-20 km, R 5 x 100 m, odpoledne: chůze 1:00 hod (převýšení 120 m) 

23. 10. dopoledne: 2x4 km na úrovni AEP, odpoledne: kruhový trénink (síla) 

24. 10. 

dopoledne: vybíhané kopce 3-4x 200 m, odpoledne: chůze 1:30 (převýšení 160 m), běh nízkou intenzitou 6-8 

km, R 5 x 100 m 

25. 10. dopoledne: 4x2 km na úrovni ANP, odpoledne: běh nízkou intenzitou 4-6 km  

26. 10. dopoledne: běh volnou intenzitou 6-8 km, R5x100 m, odpoledne: kompenzační cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Krevní testy 
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erytrocyty hemoglobin hematokrit 

 

2 dny před 10 dnů po 2 dny před 10 dnů po 2 dny před 10 dnů po 

průměr  4,76 4,92 138 143 0,409 0,428 

směr. odchylka 0,37 0,31 12,27 10,13 0,026 0,022 

prům. odchylka 0,27 0,22 9 7 0,020 0,020 

 

Tabulka 3: Věcná a statistická významnost krevních testů  

 

Krevní hodnoty 

 

 

erytrocyty hemoglobin hematokrit 

T-test 0,0066 0,0003 0,0001 

Cohenovo d 0,474 0,444 0,795 

 

 

Tabulka 4: Změna hodnoty anaerobního prahu 

  

 

AEP ANP 

 

2 dny před 10 dnů po 2 dny před 10 dnů po 

průměr [km.h
-1

] 12,10 12,94 13,42 14,14 

směr. odchylka 1,90 2,01 2,22 2,15 

prům. odchylka 1,59 1,75 1,99 1,93 

 

Tabulka 5: Statistická a věcná významnost změny úrovně ANP 

  

 

AEP ANP 

T-test 0,00014 0,00017 

Cohenovo d 0,431 0,329 

 

Graf 1: Dynamika hodnot VO2max  
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Tabulka 6: Změna maximální spotřeby kyslíku, tepového kyslíku a usilovného výdechu vitální kapacity 

  

 

VO2max VO2.SF
-1 

FVC 

 

3 dny před 9 dnů po 3 dny před 9 dnů po 3 dny před 9 dnů po 

průměr 57,57 60,71 19,43 20,43 4,84 5,08 

směr. odchylka 7,69 9,00 5,60 6,14 0,89 0,92 

prům. odchylka 6,78 7,39 4,37 4,78 0,78 0,87 

 

Tabulka 7: Statistická a věcná významnost změn výsledků laboratorních testů 

  

 

VO2max VO2.SF
-1 

FVC 

T-test 0,011 0,062 0,043 

Cohenovo d 0,375 0,170 0,269 

 

 

 

 

IMPACT OF A SHORTER TRAINING CAMP AT 1000 M ABOVE SEE ON THE SELECTED 

FUNCTIONAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF YOUNG RUNNERS 
 

 

Key words: altitude, blood count, oxygen uptake, lactate, training camp.  

 

SUMMARY 

The objective of the thesis is to examine the effect of a ten days training camp in the altitude of 1,040 metres 

above sea level on functional and biochemical changes of the organism of young sportspeople. The research was 

conducted on 13 runners at the age of 15 - 20, including seven girls, all of them belonging to the youth sports 

elite in the czech republic. We have observed the dynamics of changes of selected parameters of blood count, 

anaerobic and aerobic threshold and VO2max. The measurements were made 2-3 days before departure and 9-10 

days after return from the higher sea-level altitude. The research results: the amount of erythrocytes increased by 

3.36%, haemoglobin increased by 3.62% and haematocrit increased by 4.65%. The anaerobic threshold was 

improved by 6.94%, aerobic threshold was improved by 5.37%, VO2max was improved by 5.45% and VO2.SF
-1

 

by 5.15%. All changes are statistically significant (except of VO2.SF
-1

) and size of effect is with little effect, 

except haematocrit (medium effect) and VO2.SF
-1

 (weak effect). The effect of a shortened camp is not parallel to 

a training that lasts 21-28 days; however, the change of selected functional and biochemical parameters with size 

effect and are statistically significant.  
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Kľúčové slová: atletická chôdza, tempo, rýchlosť.  

 

ZHRNUTIE 

Príspevok rieši problematiku zmeny tempa počas pretekov na 20 kilometrovej vzdialenosti v atletickej chôdzi. 

Z výskumu vyplynulo, že pretekárka počas súťaže spomaľuje výraznejšie od pätnásteho kilometra. Toto spoma-

lenie trvá približne do osemnásteho kilometra. Záverečné dva kilometre počas súťaže pretekárka dokáže opäť 

zrýchliť. Zistili sme, že pri kvalifikačných súťažiach dosahuje pretekárka najlepšie výsledky. Všetky osobné 

rekordy zašla práve v kvalifikačných pretekoch. Pri prvom vrcholnom podujatí sa pretekárka zlepšila iba jeden 

krát a počas druhého vrcholného podujatia pretekárka dosiahla najslabšie výsledky. Na základe štatistickej 

metódy Anova sme zistili štatisticky významné rozdiely v rýchlosti tempa medzi jednotlivými pretekmi (p<0,01) 

a v rýchlosti tempa na medzičasoch - kilometroch (p<0,01). Zaznamenali sme interakciu (p<0,01) medzi 

rýchlosťou tempa na jednotlivých kilometroch a priebehom súťaží, resp. so športovým výkonom. Významné 

rozdiely na jednotlivých medzičasoch poukazujú na  vysokú variabilitu tempa chôdze počas 20 km vzdialenosti, 

ktorá korešponduje s aktuálnou úrovňou špeciálnej vytrvalosti na danej súťaži Na základe nášho zistenia od-

porúčame, aby sa pretekárka zamerala počas tréningového procesu viac na tempovú vytrvalosť a špeciálne tem-

po. 

 

 

ÚVOD 

Atletická chôdza, keďže je vytrvalostného charakteru prebieha 98 % v aeróbnom pásme. Pretekár strávi na tré-

ningu veľa času, pretože rozvoj tempovej a všeobecnej vytrvalosti je veľmi zdĺhavý (Čillík a kol., 2009). Limi-

tujúcim faktorom výkonnosti pri atletickej chôdzi je dlhodobá práca vo vysokom stupni aeróbneho metabolizmu, 

ďalej sú to silové predpoklady s dôrazom na zvládnutie techniky chôdze, rýchlostné predpoklady (z hľadiska 

frekvencie krokov). Dôležitá je aj uvoľnenosť pohybového aparátu a pohybový rozsah (Čillík, Rošková, 2005). 

Z pohľadu športového výkonu v atletickej chôdzi sa javí ako veľmi dôležité udržiavanie rovnomerného tempa 

počas celej súťaže, prípadne jeho vystupňovanie v závere súťaže. Nakoľko dlhodobo sa domnievame, že 

u niektorých pretekárok v chôdzi na 20 km rozhoduje o úspechu či neúspechu „zaváhanie“ = spomalenie len v 2, 

či troch kilometroch, rozhodli sme sa v rámci našej grantovej úlohy VEGA 1/0414/15 (Optimalizácia tréningo-

vého a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch) zaoberať problematikou zmien tempa u slovenskej re-

prezentantky v chôdzi na 20 km. 

 

PROBLÉM 

V športe sa dnes ženy dokážu už v niektorých disciplínach  so svojimi výkonmi priblížiť k mužským výkonom a  

to hlavne vo vytrvalostných disciplínach. Je to ovplyvnené tým, že ženy majú lepšie vytrvalostné predpoklady. 

No práve pri tréningovom procese sa robia veľké rozdiely. Musíme jednoznačne brať do úvahy stavbu ženského 

tela, hormonálnu sústavu, obehovú a tiež dýchaciu sústavu. Stavba tela sa odlišuje v tvare postavy už žien je to 

viac hruškový tvar, ženy majú širšiu panvu, kratší femur, vyšší podiel tukov v tele. Čo sa týka obehového sys-

tému tak majú ženy menej krvi, menej hemoglobínu, erytrocytov a majú veľmi kolísavú hodnotu železa, ktorá je 

ovplyvnená hlavne menštruáciou. Ženy tiež dosahujú nižšie hodnoty VO2max ako muži. Svalová sila u žien je tiež 

menšia ako u mužov a preto sú náchylnejšie na zranenia (Korčok – Pupiš, 2006).  Čo sa týka mentálnej pri-

pravenosti na súťaž môžeme povedať, že ženy znesú viac. Preto máme dnes už skoro rovnaký počet atletických 

súťaží u mužov aj u žien. Atletická chôdza na 20 km je najdlhšia trať pre ženy v rámci olympijského programu.  

Počas pretekov môžeme sledovať  ako organizmus reaguje pri plnom pretekovom nasadení na záťaž. Aby prete-

kár vedel optimalizovať svoje tempo môže si počas súťaže sledovať odozvy tela a to na základe športtesteru, 

ktorý sleduje srdcovú frekvenciu a aj iné parametre. Samotné preteky slúžia na zistenie aktuálneho stavu tréno-

vanosti pretekára, pretekár sa snaží podať maximálny športový výkon a dosiahnuť čo najlepšie umiestenie. 

Avšak preteky sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Tie môžu byť vonkajšie, kde patrí napríklad profil trate, 

počet pretekov, dôležitosť pretekov a taktiež počasie. Ďalším faktorom je aktuálny stav atléta, jeho fyzický 

a psychický stav. Aj to je jeden z dôvodom prečo nastáva zmena tempa počas súťaže. Častokrát je zmena tempa  

ovplyvnená zlým rozložení síl, prepáleným začiatkom pretekov alebo v poslednom rade to môže spôsobiť vyčer-

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/optimalizacia-treningoveho-a-sutazneho-zatazenia-v-individualnych-sportoch.html
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/optimalizacia-treningoveho-a-sutazneho-zatazenia-v-individualnych-sportoch.html
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panie organizmu, pretrénovanosť alebo sa vyčerpajú všetky energetické zásoby počas súťaže aj to je jeden z 

dôvodov prečo nastáva zmena tempa. 

Vytrvalosť je súbor predpokladov, pomocou ktorých môžeme realizovať cvičenie  určitou intenzitou, čo naj-

dlhšiu dobu, čo najvyššou možnou intenzitou. Na základe tejto definície nám vychádza, že optimálny stav by 

bol, keby pretekár dokázal absolvovať celú vzdialenosť maximálnou intenzitou pri maximálnej srdcovej 

frekvencii, ale vzhľadom k tomu, že vieme, že pri rôznej intenzite dochádza k rôznym  reakciám organizmu je 

dôležité odhadnúť optimálne tempo → optimálnu záťaž → optimálnu srdcovú frekvenciu (Pupiš – Čillík, 2005). 

Súťaž alebo preteky môžeme charakterizovať ako predmet vedy o tréningu, ktorý zahrňuje oblasť modelovania 

súťaže, riadenie súťaže a diagnostiky súťaže. Ďalej môžeme povedať, že športová súťaž je vlastne porovnávanie 

výkonov podľa stanovených pravidiel daného športu medzi jednotlivými športovcami alebo tímami za účelom 

určenia víťaza a poradia. Ak teda máme z tréningovo – vedeckého hľadiska definovať súťaž, tak treba 

rešpektovať rozdielne štruktúry jednotlivých skupín športov. Pri vytrvalostných a silových športoch ide o to, aby 

sa súťaž optimálne utvárala pomocou takticky šikovného použitia aktuálne najlepších výkonnostných predpokla-

dov (Hohmann, Lanes, Letzelter, 2010, Pupišová, 2013). Z pohľadu športového výkonu v chôdzi na 20 km sa 

ukazuje ako veľmi významné určenie správneho tempa v úvode súťaže a následne jeho udržiavanie.  

Riadenie súťaže pozostáva z prípravy na súťaž, z vedenia počas súťaže a z vyhodnotenia súťaže. Všetky tri 

kroky sú zamerané na chovanie trénera a športovca počas súťaže. Pritom by malo byť súťažné chovanie pri-

pravované, utvárané a hodnotené v závislosti od cieľa súťaže.  

Príprava na súťaž – sa skladá z dvoch krokov. Prvý krok tvorí vytvorenie stratégie založenej na diagnóze a jej 

realizácia v tréningu. Vytvorenie súťažnej stratégie sľubuje úspech tak isto ako koučovanie, pri tejto stratégii sa 

prejavuje hlavne kvalita trénera.  

 

 Tvorba strategického plánu – je najdôležitejšia zložka prípravy na súťaž. Jeho úroveň môže výrazne 

ovplyvniť očakávaný výsledok súťaže a taktiež rozhodovanie počas nej. Predovšetkým na vrcholovej úrovni 

sa výrazne premieta daná stratégia do riešenia súťažných situácií a tým ovplyvňuje aj taktiku počas súťaže. 

Pri tvorbe plánu s musí brať do úvahy: 

a) Cieľ súťaže – cieľom nemusí byť iba prvé miesto alebo najlepší výsledok, ale napríklad šetrenie síl (po-

čas kvalifikačných pretekov), overenie aktuálnej výkonnosti alebo vyskúšanie novej taktiky.  

b) Výkonnosť súpera – pokiaľ sa očakáva, že má super vyššiu výkonnosť ako pretekár volíme aktívnu stra-

tégiu.  

c) Stratégia súpera – snažíme sa získať informácie o stratégii súpera alebo si zisťujeme jeho obvyklú stra-

tégiu. Napríklad keď vieme, že súper začína hneď od začiatku rýchlym tempom, alebo stavia na silu, alebo 

na svoju výšku.  

d) Vlastná výkonnosť- vždy treba zhodnotiť silné stránky, slabé, posúdiť aktuálny zdravotný aj psychický 

stav na základe pravdivého zhodnotenia. 

e) Informácie o prostredí a podmienkach – dôležité je získať informácie o športovisku, o profile trate, 

o množstve divákov, o ich správaní... 

Všetky tieto body by sa mali zahrnúť do stratégie, ktorú následne tréner stanoví (Dovalil, 2009). 

- Vytvorenie stratégie založenej na diagnóze  

Príprava na súťaž kladie na trénera v závislosti od daného športu rozličné požiadavky. 

U vytrvalostných a silových športov je rozhodujúce presné načasovanie vrcholnej športovej formy, 

u technicko–akrobatických, u bojových a herných športoch je najdôležitejšia kognitívna – psychic-

ká príprava. V cyklických vytrvalostných a rýchlostných disciplínach sa snažíme v predpretekovom 

období rozvíjať plánované súťažné chovanie na základe, tabuľky priebežných hodnôt s medzičasmi 

orientovanými na profil trate a dĺžku trate. V ďalšom priebehu prípravy na súťaž sa snažíme syste-

maticky optimalizovať stav kondičného, technického, taktického a psychického výkonu športovca 

pomocou tréningových intervencií, ktoré sú zamerané na osvojenie súťažnej stratégie. V priebehu 

prípravy na súťaž prebieha neustále porovnávanie existujúceho a požadovaného stavu športovca 

(Martin, Carl, Lehnertz, 1991, Pupišová, 2014). 

- sprostredkovanie zvolenej stratégie  - tu prebieha osvojenie plánovaných pretekových stratégií prostred-

níctvom športovcov vo forme telesnej či v kognitívne – mentálnej resp. psychickej príprave. 
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o Športovo - motorický tréning – pri tejto tréningovej forme sa realizuje maximálna, 

niekedy dokonca submaximálna súťažná rýchlosť na základe kontroly tempa na kratšiu vzdia-

lenosť (Rudolph, 2001). 

o  Videotréning – slúži na vytvorenie taktickej prípravy využíva sa hlavne pri kolektív-

nych športoch, ale napríklad videotréning slúži aj na analýzu vlastnej techniky na odstránenie 

chýb atď. 

o  Mentálny tréning – pri príprave a súťaž sa osvedčil veľmi mentálny tréning, ktorý 

slúži na reguláciu stresu. Pri mentálnom tréningu si človek vedome, plánovane a opakovane 

prestavuje priebeh súťaže a jeho správanie počas súťaže. 

 Možnosti riešenia súťažnej situácie – tá je ovplyvňovaná zvolením vhodnej stratégii pri súťaži. 

Ich použitie závisí od toho ako ich má pretekár nacvičené a osvojené a na základe toho poznáme tri 

druhy riešenia súťažnej situácie: algoritmické ,vzorce a improvizáciu (Dovalil, 2009). 

 Vedenie pri súťaži – koučovanie má za cieľ, aby športovec na základe osvojeného stavu výko-

nu a pripravenosti súťažnej stratégie predviedol optimálni súťažný výkon. Tréner môže v niektorých 

športoch na diaľku dohodnutými pohybmi rukou korigovať tempo pretekára. Koučovanie sa posúva do 

popredia, pretože takmer vo všetkých športoch v priebehu roka pribúda súťaží a v niektorých športoch 

sa súťaže stali hlavným faktorom individuálneho výkonnostného rozvoja (Hohmann, Lanes, Letzelter, 

2010). 

 Vyhodnocovanie súťaže – tu ide o vyhodnotenie a analyzovanie dosiahnutého športového vý-

konu. Pre optimálne vyhodnotenie súťaží Frohner (1994) nasledujúce kritéria:  

o Poskytovanie výsledkov musí prebehnúť v časovej nadväznosti, aby sa zaručila rýchla spätná 

väzba 

o Výsledky analýzy musia byť spracované individualizovane. 

o Zistené informácie sa musia priamo premietnuť do tréningovej aj súťažnej praxe. 

o  Technicko-taktické a herné koncepčné výukové a učebné procesy musia pôsobiť systémovo 

a musia ovplyvniť celý tím. 

 Diagnostika súťaže – slúži všeobecne k tomu, aby informovali zúčastnených aktérov – športo-

vcov – trénerov- média- divákov o priebehu súťaže a výsledkov (Hohmann, Lanes, Letzelter, 

2010). 

Kvalita výkonov v ženskej chôdzi na 20 km výrazne narastá a preto už nie je možné (tak ako v nedávnej minu-

losti) spoliehať sa na zaváhania súperiek. Tempo musí byť rovnomerné s prípadnou možnosťou vystupňovania 

tempa v závere. 

CIEĽ 

Cieľom nášho výskumu  je porovnať zmeny  tempa počas pretekov na 20 kilometrovej vzdialenosti u pretekárky 

špecializujúcej sa na atletickú chôdzu. Preteky slúžia na zistenie aktuálneho stavu trénovanosti pretekára, avšak 

zmena tempa počas súťaže môže byť ovplyvňovaná rôznymi faktormi. 

 

METODIKA 

Sledovanou atlétkou je chodkyňa M. Cz., reprezentantka Slovenskej republiky v atletickej chôdzi na 20 kilome-

trov. Dĺžka jej športovej prípravy je 11 rokov. Od roku 2003 do roku 2008 bola členkou TJ Stavbár Nitra a do 

roku 2009 až doteraz je členkou VŠC Dukla Banská Bystrica. Jej trénerom sú Martin Pupiš a Matej Spišiak.  

 

Charakteristika atlétky M.Cz. 

Dátum narodenia: 02.10.1988 

Telesná výška: 166 cm 

Telesná hmotnosť: 56 kg 

Osobné maximum na 20 km : 1:32:23 

 

Pretekárka sa počas štyroch rokoch zúčastnila rôznych atletických súťaží. Na týchto súťažiach pretekárka splnila 

kvalifikačné limity na Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetový pohár, Európsky pohár a Olympijské 
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hry. Na vyhodnotenie faktov sme použili základné metódy porovnávania, matematickej štatistiky a logických 

postupov a záverov. Všetky získané hodnoty sme znázornili v tabuľkách a grafoch. V našej práci sme ďalej 

použili štatistickú metódu nazývanú  Anova s dvoma faktormi opakovania. Anova s dvoma faktormi opakovania 

nám slúži na získanie informácií, či bol daný výskum štatisticky významný alebo nevýznamný. Štatistickú význ-

amnosť sme posudzovali na hladine štatistickej významnosti p < 0,01, resp. p < 0,05.  

 

VÝSLEDKY  

Pretekárka počas rokov 2011 až 2014 absolvovala spolu 12 významných pretekov. Boli to kvalifikačné preteky 

a preteky medzinárodného charakteru. Počas týchto pretekov sme porovnávali zmenu rýchlosti, priemernú 

rýchlosť počas preteku, rozdiely medzi najpomalšími a najrýchlejšími kilometrami.   
V tabuľke 1 sme znázornili preteky, na ktorým sa daná pretekárka zúčastnila. V  stĺpcoch môžeme vidieť  

medzičasy jednotlivých kilometrov a priemery. Z tabuľky vyplýva, že pretekárka výrazne spomaľuje  od pät-

násteho kilometra a toto spomalenie  trvá až do osemnásteho kilometra avšak ďalej môžeme vidieť, že pretekár-

ka naozaj posledné dva kilometre dokáže zrýchliť. Najpomalšie preteky, ktoré pretekárka absolvovala boli 

v Saransku a v Shenzhene, kde priemerné tempo na kilometer mala 5:10, naopak najrýchlejšie preteky boli 

v Taicangu, kde priemerné tempo na kilometer bolo 4:42. Ako môžeme  ďalej vidieť na v tabuľke 1, pretekárka 

dosiahla najlepšie časy v prvých pretekoch v sezóne, kde  po väčšine prípadov zašla osobné rekordy. Počas 

druhých pretekov sezóny sa pretekárke podarilo zlepšiť si osobný rekord iba raz a to v roku 2014 v Taicangu. 

Počas tretích pretekov sezóny sa ani raz nepodarilo pretekárke zájsť si osobný rekord, práve naopak hlboko zao-

stávala za osobným rekordom.  

Na obrázku  1 sme znázornili jednotlivé tempá počas  vybraných súťaží. Ako môžeme  vidieť počas súťaže nas-

tali výrazné  zmeny tempa.   Najslabší športový výkon dosiahla pretekárka v Saransku a najlepší v Taicangu.  Na 

obrázku ďalej môžeme vidieť ako sa menila priemerná rýchlosť počas pretekov. Pretekárka začala na priemere 

4:48 min. na kilometer, následne spomaľovala až sa prepadla na 5:05 min. na kilometer a následne znovu 

zrýchlila na priemerné tempo 4:50 min. na kilometer. 

V tabuľke 2 máme znázornené rozdiely medzi najrýchlejším a najpomalším kilometrom v jednotlivých 

pretekoch. V stĺpcoch sú znázornené vybrané preteky. Pod nimi v  prvom rade môžeme vidieť čas najpomalšieho 

kilometra počas súťaže v druhom rade s označením min. je čas najrýchlejšieho kilometra, ktorý pretekárka dosi-

ahla v danej súťaži.  V tretom rade môžeme vidieť rozdiely medzi najrýchlejším a najpomalším kilometrom. 

Najmenší rozdiel v daných kilometroch pretekárka dosiahla pri pretekoch na Majstrovstvách sveta v Daegu, kde 

bol rozdiel iba 13 sekúnd. Najväčší rozdiel medzi najrýchlejším a najpomalším kilometrom mala pretekárka na 

pretekoch v Saransku, kde to bolo až 51 sekúnd. Po sčítaní sme zistili, že priemerné tempo pri najrýchlejších 

kilometroch mala pretekárka 4:41 min. na km a pri najpomalších 5:11 min. na km. 
 V tabuľke 3  sme znázornili výsledky štatistickej metódy Anovy s dvoma faktormi opakovania. Na základe tejto 

štatistickej metódy sme zistili štatisticky významné rozdiely v rýchlosti tempa medzi jednotlivými pretekmi 

(p<0,01) a v rýchlosti tempa na medzičasoch - kilometroch (p<0,01). Zaznamenali sme interakciu (p<0,01) 

medzi rýchlosťou tempa na jednotlivých kilometroch a priebehom súťaží, resp. so športovým výkonom. Význ-

amné rozdiely na jednotlivých medzičasoch poukazujú na  vysokú variabilitu tempa chôdze počas 20 km 

vzdialenosti, ktorá korešponduje s aktuálnou úrovňou špeciálnej vytrvalosti na danej súťaži. 

 

ZÁVER 

V našom výskume sme sa zamerali na porovnanie zmeny tempa počas pretekov a vrcholných podujatí, ktoré 

reprezentantka absolvovala v rokoch 2011 až po rok 2. Po porovnaní sme zistili, že pretekárka počas súťaže na 

20 kilometrovej trati skoro vždy prvú polovicu trate absolvuje rýchlejšie. Počas druhej polovice začína spo-

maľovať, výrazne spomalí od šestnásteho kilometra. Toto spomaľovanie trvá až pokiaľ nepríde na osemnásty 

kilometer. Vo väčšine prípadov sa pretekárke podarilo aspoň posledné dva kilometre zrýchliť. Keď sme po-

rovnávali preteky navzájom zistili sme, že pri kvalifikačných súťažiach, ktoré sa konajú na začiatku pretekového 

obdobia, pretekárka dosahuje najlepšie výsledky. Tu si zlepšuje osobné rekordy alebo sa k ním veľmi výrazne 

približuje. Pri prvom vrcholnom podujatí sa pretekárke podarilo zlepšiť si osobný rekord iba jeden krát inak za 

ním zaostávala. Počas druhého vrcholu v ročnom tréningovom cykle sa pretekárke doteraz nepodarilo zájsť na 

pretekoch  osobný rekord, práve naopak po porovnaní sme zistili, že práve počas druhého vrcholu sezóny dos-

ahuje najhoršie časy.   
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VARIABILITY OF THE TEMPO OF RACE WALKER DURING 20 KM COMPETITION 

 

Key words: athletic walking, tempo, speed, race 

SUMMARY 

The paper analysing variability of the tempo of woman race walker during 20 km competition. The result of our 

study showed that the competitor slows down significantly after the 15th km of the race. Furthermore, this slow-

ing lasts up to the 18th km. However, the competitor is able to speed up at the end of the race and maximizes her 

performance for the last two km. Moreover, we discovered that the results of qualifying races are the best and 

also that all of the personal records were achieved during the qualifying races. In fact, a racewalker was able to 

make progress in her performance only once on first highly anticipated event, the second highly anticipated 

events were always her worst results. We found statistically significant differences in speed during the inter-

vals/kilometres (p<0.01). We noted an interaction (p<0.01) between the speed of individual kilometre sections 

and the course of a race, resp. the physical performance. Significant differences in individual intervals indicate a 

high variability of walking speed during a 20km distance, which corresponds with the current level of special 

stamina at the given race Based on our study we highly recommend to focus a training on a tempo endurance and 

a special tempo. 

 

Fig. 1 Priemerná rýchlosť tempa v jednotlivých pretekoch  
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Table 1 Porovnanie priemerného tempa počas jednotlivých pretekov 

 
Podebrady 

2014        

1:35:53

SP Taicang 

2014 

1:34:13

ME Zurich 

2014 

1:38:38

Lugano 

2013 

1:35:30

EP 

Dudince 

2013 

1:40:24

MS Moskva 

2013 

1:36:34

Dudince 

2012 

1:37:41

Saransk 

2012 

1:43:30

OH Londýn 

2012 

1:37:43

Lugano 

2011 

1:37:56

Shenzhen 

2011 

1:43:25

MS Daego 

2011 

1:39:07

1 4:41 4:38 4:48 4:44 4:52 4:56 4:41 4:46 4:40 4:54 5:03 4:57

2 4:42 4:37 4:30 4:38 4:41 4:46 4:48 4:55 4:43 4:47 5:07 4:56

3 4:44 4:44 4:38 4:43 4:45 4:40 4:45 4:55 4:43 4:46 5:02 4:56

4 4:43 4:44 4:43 4:40 4:46 4:42 4:44 4:57 4:46 4:57 5:02 4:55

5 4:42 4:53 4:44 4:43 4:52 4:44 4:44 4:56 4:48 4:43 5:09 4:55

6 4:43 4:38 4:48 4:42 4:52 4:42 4:49 5:03 4:49 4:50 5:06 4:58

7 4:40 4:42 4:44 4:47 4:53 4:44 4:55 5:07 4:42 4:49 4:59 4:58

8 4:44 4:46 4:47 4:41 4:55 4:50 4:54 5:05 4:54 4:54 5:04 4:59

9 4:45 4:44 4:50 4:48 4:55 4:44 4:55 5:03 4:56 4:49 5:08 4:59

10 4:54 4:43 4:46 4:43 4:55 5:18 4:48 5:04 4:53 4:54 5:06 4:57

11 4:48 4:37 4:59 4:49 5:08 4:42 4:55 5:18 4:57 4:54 5:09 4:58

12 4:46 4:46 5:00 4:46 5:10 4:54 4:56 5:03 4:48 5:01 5:17 5:01

13 4:49 4:43 5:03 4:49 5:07 4:48 4:57 5:16 4:59 4:55 5:10 4:59

14 4:48 4:43 5:05 4:50 5:19 4:50 4:58 5:37 4:58 4:58 5:20 4:57

15 4:51 4:47 5:09 4:55 5:15 4:58 4:56 5:30 5:10 5:02 5:17 4:56

16 4:51 4:40 5:11 4:51 5:22 4:58 5:04 5:36 5:04 4:59 5:13 4:59

17 4:58 4:43 5:15 4:50 5:24 4:58 5:03 5:28 5:06 5:00 5:26 4:55

18 4:57 4:40 5:19 4:54 5:12 4:56 5:08 5:24 5:06 5:05 5:20 5:01

19 4:56 4:48 5:14 4:52 5:04 4:46 4:57 5:17 4:57 4:54 5:20 5:02

20 4:51 4:37 5:06 4:45 4:58 4:38 4:44 5:10 4:44 4:45 5:09 4:49

Priemer 4:47 4:42 4:55 4:46 5:01 4:49 4:53 5:10 4:53 4:53 5:10 4:57  
 

 

 

Table 2 Rozdiel medzi najrýchlejším a najpomalším kilometrom v jednotlivých pretekoch 

 

Podebrady 

2014            

1:35:53

SP Taicang 

2014 

1:34:13

ME Zurich 

2014 

1:38:38

Lugano 

2013 

1:35:30

EP 

Dudince 

2013 

1:40:24

MS Moskva 

2013 

1:36:34

Dudince 

2012 

1:37:41

Saransk 

2012 

1:43:30

OH Londýn 

2012 

1:37:43

Lugano 

2011 

1:37:56

Shenzhen 

2011 

1:43:25

MS Daego 

2011 

1:39:07

Max 4:58 4:53 5:19 4:55 5:24 5:18 5:08 5:37 5:10 5:05 5:26 5:02

Min 4:40 4:37 4:30 4:38 4:41 4:38 4:41 4:46 4:40 4:43 4:59 4:49

Max-Min 0:18 0:16 0:49 0:17 0:43 0:40 0:27 0:51 0:30 0:22 0:27 0:13  
 

 

Table 3 Anova s dvoma faktormi opakovania 

 

ANOVA 

Zdroj variability SS Rozdiel MS F Hodnota P F krit 

Výber 26034300 3 8678100 70,53645 0,0000 2,65164 

Stĺpce 60235860 11 5475987 44,50937 0,0000 1,838792 

Interakcia 16259220 33 492703,6 4,004744 0,0000 1,497264 

Spolu 23621760 192 123030       

  

Celkom 126151140 239   
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THE 400 METERS HURDLES EVENT AND THE CHANGES IN THE TACTICAL RACE 

STRATEGIESIN MEN PRIOR AND AFTER THE 2000 

 
Janusz Iskra, Michał Pietrzak, Marzena Paruzel-Dyja 

 

Opole University of Technology, Opole; Academy of Physical Education in Katowice, Katowice 

 

 

Key words: 400m hurdle run, pacing strategy, hurdle rhythm 

 

SUMMARY  
This article has focused its attention on the athletes competing in 400 meters hurdles and has shown that the level 

of performance and their body build have not changed for the last 30 years. Meanwhile, it is necessary to notice 

that there is a   change in the race tactics in both: time parameter (change in pace) and spatial parameter (the 

change of number of strides in between the subsequent hurdles). It is also noticeable that the contemporary run-

ners start their races faster and tend to be slower in the final parts of their race than the hurdlers who competed 

between 1986 – 1999. One has also been able to observe number of important changes related to stride pattern. 

Furthermore,   the contemporary hurdlers chose to increase the number of strides much quicker, just after the 4
th

 

hurdle. Taken together, these findings may be very important from the perspective of the coaching process.  

 

 

INTRODUCTION  

The 400 meters hurdle race is a very technical track and field event (Iskra  2014). To be successful in this race 

one needs to not only endure physical strains but also skilfully clear all of the hurdles that are evenly spaced 

around the track (every 35 meters). It is not only challenging to the athlete but also to the coach who may face a 

difficulty assessing the post-run-performance. The best way to approach this issue is to take into account ath-

lete’s nine split times in between the hurdles and stride pattern that is a number of strides (steps) between hur-

dles. It is only a holistic analysis of both of these factors that may provide us with a holistic approach towards 

the study on the 400 meters hurdles event.  

The above mentioned elements are often associated in the literature of the subject with “change in pace” 

(=change of the speed) and “hurdle rhythm” (=the relation between the stride pattern and leg action whether the 

athlete attempts to clear the hurdle with left or right leg).  

It’s interesting that only after we analyse such factors like the change in pace, relation between stride pattern and 

leg action with emphasis on particular leg, we will be able to evaluate the strategy and tactics of the rival. Yet, 

one needs to be mindful of the fact that an application of such concepts like “strategy”, “tactics”, “pace” or the 

most popular “hurdle rhythm” to the analysis of the 400 meters hurdle event almost always may carry the dan-

ger of misinterpretation or over-interpretation of these concepts. For instance, the concept of rhythm in biome-

chanics or kinesiology would be virtually incompatible with the concept of rhythm in the 400 meters hurdles 

event (Hyjek 2014). 

Similarly, an attempt to take the concept of “tactics” (understood as a basic military term), and its application to 

sport  language  caused a risk of various misunderstandings due to the fact that different sport disciplines may 

associate different emphasis to this concept.   

According to Lipińska (2015), the literature of the subject traditionally distinguishes between the concepts of 

pacing strategy that is associated with cycling disciplines and the distribution of speed that will be also associ-

ated with disciplines related to track and field. 

Iskra goes even further (1999, 2010, 2012a, 2012b) when he argues that tactics can be also subjected to even 

more diversified factors that will be considered below.  

The main purpose of this study was the analysis of  the 400 meters hurdles event and the changes in the tactical 

race strategies (split times and stride pattern) in men prior and after the 2000. 

 

DATA 
In this study we analysed data of hurdlers who have participated in the most important competitions in the last 

thirty years (Olympic Games, World Championships and European Championships) - see table 1. We took into 

consideration only electronically measured results of final races of these competitions, divided in two periods: 

1984 – 1999 and 2000 – 2015.  
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Table 1.  Presentation of the competitions in which the tactics of 400 meters hurdles race was analysed (in two 

periods: 1984 – 1999 and 2000 – 2015) 

 

GROUP A (1985-1999) GROUP B (2000-2014) 

Year OG WC EC Year OG WC EC 

1985    2000 X   

1986   X 2001  X  

1987  X  2002   X 

1988 X   2003  X  

1989    2004 X   

1990   X 2005  X  

1991  X  2006   X 

1992 X   2007  X  

1993  X  2008    

1994   X 2009  X  

1995  X  2010   X 

1996 X   2011  X  

1997  X  2012   X 

1998   X 2013  X  

1999  X  2014   X 

OG – Olympic Games, WC – World Championships, EC – European Championships 

The data come from many sources, among others gathered by: Hemery and Houdson 1969, Letzelter 1973, 1979, 

Le Masurier 1977, Susanka et al. 1988, Brüggemann and Glad 1990, Morita and Igarashi 1992, Moriorka 1997, 

Müller and Hommel 1997, Brüggemann and Müller 1999, Ditroilo and Marini 2000, Behm 2014. 

Taken together, this work shows the results of 89 athletes who took part in both of above mentioned periods, 

total a number of 216 results. The hurdlers belonged to the group of the top performers whose PBs (Personal 

Bests) varied between 46.78 to 50.60 s (see table 2). 

 

Table 2. Characteristics of the research group of hurdlers  

 

Parameter Group A (n=107) Group B (n=109) F p 

Body height (cm) 184.94 ± 5.43 184.36 ± 5.81 0.54 - 

Body weight (kg) 75.97 ± 5.71 76.31 ± 5.49 0.20 - 

Result in 400 m hurdles (s) 48.54 ± 0.87 48.55 ± 0.71 0.01 - 

 

METHOD 

The realization of this study was possible due to including the following parameters: 

Time parameters: 

- t1 -  time result to the first hurdle   

- t2 -  time result to the 2
nd

 hurdle 

- t3, ….. t10 -  time results to the subsequent hurdles (3 – 10) 

- finish - time result between the last hurdle and the finish line 

- t400H - final 400 m hurdle race result  

- t2 - t1 - split time between the first and the second hurdle 

- t3 – t2 - split time between the second and the third hurdle 

- t4 - t3, …t10 – t9 - split times  between the subsequent hurdles 

- t4  - t1, t7 – t4, t10 – t7 - time between the following three parts of the race 

 

Spatial parameters: 

- n1 - total number of strides during the race 

- n2 – n1 - number of strides between the first and the second hurdle 

- n3 – n2 - number of strides between the third and the second hurdle  

- n4 - n3 … - number of strides performed in the subsequent inter - hurdle spacing  

- n4 – n1, n7 - 

n4, n10 – n7 
- number of strides in the subsequent three parts of the race 

 

Body build parameters: body height (cm) and body weight (kg). 
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Statistical analysis 

Gathered data were presented as mean and Standard Deviation (SD). Differences between the two groups of 

hurdlers were determined with the use of analysis of variance (one-way ANOVA with significance level set at 

p≤0.05).  

 

RESULTS 

The results of the study are shown in tables 3-6. 

 The research material suggests that there is no correlation between body build of the best 400 m hurdlers. Their 

sport level in the most important competitions for the last 30 years did not change (see tables 1-3). 

 

Table 3. Time parameters in 400 m hurdle race of two groups: A (1984 – 1999) and group B (2000 – 2015) 

 

Parameter Group A (s) Group B (s) F p 

t1 6.03 ± 0.11 5.94 ± 0.13 26.95 0.01 

t2 – t1 3.78 ± 0.12 3.72 ± 0.12 9.99 0.01 

t3 – t2 3.80 ± 0.12 3.78 ± 0.12 1.02 - 

t4 – t3 3.87 ± 0.14 3.88 ± 0.11 0.20 - 

t5 – t4 3.96 ± 0.14 3.98 ± 0.09 1.45 - 

t6 – t5 4.08 ± 0.14 4.10 ± 0.11 0.60 - 

t7 – t6 4.25 ± 0.14 4.23 ± 0.11 0.50 - 

t8 – t7 4.35 ± 0.12 4.36 ± 0.11 1.04 - 

t9 – t8 4.49 ± 0.11 4.51 ± 0.13 1.98 - 

t10 – t9 4.65 ± 0.16 4.68 ± 0.16 2.25 - 

T400H – t10 5.29 ± 0.26 5.46 ± 0.32 16.05 0.01 

         5.29 ± 0.26 - best time of given part of the race 

 

The table 3 suggests that athletes competing after the year 2000 tend to start their race quicker (parameter: t1 & 

t2 – t1, p≤0.01) but they tend to finish the last part of the distance (between the last hurdle and the finish line) 

slower (t400H – t10, p≤0.01) than athletes competing before the year 2000.  

 

Table 4. 400 m hurdle race progression in group A (1984 – 1999) and group B (2000 – 2015) 

 

Parameter Group A (s) Group B (s) F p 

t1   6.03 ± 0.11   5.94 ± 0.13 26.95 0.01 

t2   9.80 ± 0.19   9.65 ± 0.20 30.76 0.01 

t3 13.60 ± 0.28 13.43 ± 0.28 21.31 0.01 

t4 17.48 ± 0.35 17,30 ± 0.34 13.36 0.01 

t5 21.44 ± 0.46 21.31 ± 0.38 4.87 0.05 

t6 25.52 ± 0.54 25.41 ± 0.41 4.501 - 

t7 29.77 ± 0.64 29.59 ± 0.43 4.61 - 

t8 34.11 ± 0.71 33.93 ± 0.46 3.82 - 

t9 38.60 ± 0.76 38,43 ± 0.51 2.51 - 

t10 43.25 ± 0.81 43.09 ± 0.56 2.25 - 

t400H 48.54 ± 0.87 48.55 ± 0.71 0.01 - 

             48.54 ± 0.87 – the best time result of given part of the race 

 

Accordingly, this investigation has shown that the acceleration in the first part of the race up to 70 meter of the 

race (up to the second hurdle) had an impact on the overall difference in the pace of the first part of the distance 

(up to the fifth hurdle; p≤0.05-0.01). Yet, there was no similar differentiation of  both groups in the second part 

of the race. 
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Table 5. Spatial parameters (= number of strides between subsequent hurdles) in 400 meters hurdle race  

 

Parameter Group A (number of strides) Group B (number of strides) 

n1 20.13 ± 0.70 20.89 ± 0.80 

n2-1 13.18 ± 0.45 13.35 ± 0.61 

n3-2 13.18 ± 0.51 13.35 ± 0.63 

n4-3 13.19 ± 0.53 13.35 ± 0.63 

n5-4 13.24 ± 0.55 13.40 ± 0.64 

n6-5 13.41 ± 0.61 13.67 ± 0.65* 

n7-6 13.87 ± 0.66 14.12 ± 0.62 

n8-7 14.08 ± 0.74 14.34 ± 0.67 

n9-8 14.51 ± 0.63 14.60 ± 0.65 

n10-9 14.66 ± 0.60 14.80 ± 0.65 

N400H – n10 18.18 ± 0.57 18.10  8.00 

*p≤0.05 

After counting overall number of strides in consecutive lengths between the hurdles we may observe only one 

significant difference. Namely, it takes more strides for the contemporary athletes to cover the part of the race 

between the fifth and the sixth hurdle than for the hurdlers who were competing before the 2000 (n6-5, p≤0.05). 

However,  no statistically significant differences between other parts of the race were noticed (see table 5.) 

 

Table 6. Time and spatial parameters in three parts of the 400 m hurdles race 

 

Parameter Group A (n=106) Group B (n=102) 

t4 – t1 11.45 ± 0.29 11.37 ± 0.28* 

t7 – t4 12.29 ± 0.35 12.29 ± 0.18 

t10 – t7 13.48 ± 0.31 13.51 ± 0.35 

n4-1 39.54 ± 1.44 40.13 ± 1.91* 

n7-4 40.52 ± 1.53 41.26 ± 1.77** 

n10-7 43.26 ± 1.76 43.81  

1.78* 

*- p≤0.05, ** -  p≤0.05 

Table 6 indicates the fact that there was a significant change in time in the first part of the race  (t4 – t1, p≤0.05) 

and the biggest change in number of  strides was noticed in the middle part of the race (n7-4, p≤0.01). 

 

DISCUSSION  

The first tactical analysis of the 400 meters hurdle race goes back to Jonath (Jonath 1962). Yet, it was not until 

the Olympic Games in Mexico when the scientists have started associating the importance to the correlation 

between “hurdle rhythm” and a change in pace of the race, both in academia (Hemery and Houdson 1969) and in 

popular knowledge (Hemery 1976). In recent years, the reliance on the modernised bio-mechanic methods can 

no longer be questioned as the measurement equipment not only has been improved, but it has been applied to 

measuring the athletes’ performance during such important competitions like: the Olympic Games, the World 

Championships, and the European Championships, and for these reason it made it easier to undertake this pro-

ject. In this respect we should emphasise on the fact that the scientists and coaches from Czech Republic and 

Slovakia have contributed massively to overall research in this field (Matoušek and Sedlacek 1985, Moravec and 

Susanka 1986, Sedlacek 1986, Susanka et al. 1988, Moravec, Susanka, Štěpǎnek 1990, Brodani 1999).  

The recent literature review of the subject (Iskra and Coh 2011) also suggests, that when it comes to such com-

plex issue like the tactical analysis of the 400 meters hurdle race,  there are many various factors influencing 

time and spatial parameters of a hurdle race which also need to be taken into account.  In this part of the study 

we looked at following factors and commented them according to the aim of the study. Please see the list below: 

1. Sex of the athletes is a very important factor, dependent on the way 400 m hurdle race has developed in 

the history. The tradition of competing 400 meters hurdles by men is quite old and goes back all the way to 

1888, whereas women started officially competing in this race in 1978, during the U23-European Champi-

onships in Prague (Iskra 2014). However, the sex factor did not affect our investigations, as the authors of 

this project focused exclusively on tactical analysis of 400 meters hurdles race only in men. Women’s tac-

tics in 400 m hurdle run will be analysed in different studies. 

 

2. Research on basic body build parameters of   400 m hurdlers.  

The somatic approach would underscore a high importance of the athletes’ height and the length of their legs 

in similar research. According to Kodejs (1987), strides length in a 500 meters test-run (flat, no hurdles) de-
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cided in 50 % about the choice of the best rhythm of the run. In Iskra’s study (2001) in a group of the best 

Polish 400-m hurdlers, there was correlation found between results of run and body height (r=0.37, p≤0.05). 

10 years later Adamczyk (2010) observed correlation between sport level and Rohrer’s Index, in a group of 

best hurdlers in the world. Despite of the fact that among 400-m hurdlers there were very tall athletes (e.g. 

medallist of the Olympic Games Javier Culson is 201 cm tall), the model of body height (183-186 cm, 75-78 

kg) is still basic. Most practitioners (coaches) emphasise on the fact that the best perspective rhythm will al-

ways correlate with not only the height of their athletes but also the length of their legs, which does have a 

direct impact on the length of the stride. In this respect Ralph Lindeman who is a very renowned U.S. coach 

draws a special attention to the correlation between the strides rhythm with the stride’s length (see table 7.)  

 

 Table 7. Length of the running strides, number of strides to the first hurdle and between hurdles (according to 

R. Linderman 1995, modified by Iskra) 

 

Strides length (m) 
Number of strides 

between the hurdles 

Number of strides to the 

first hurdle 

2.68 

2.45 

2.27 

2.13 

1.98 

1.85 

1.72 

1.60 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 (21) 

20-21 

22 (23) 

22-23 

23 

23 (24) 

23-24 

24 

 

In this project we excluded  the changes of hurdlers’ body build in the last 15 years. That is why we may exclude 

the influence of body weight and body height on any eventual changes in tactics of the 400m hurdle race. Num-

ber of former researchers have emphasised on the fact that hurdlers’ body height and above all the length of 

athletes’ lower limbs is of a great importance for the number of strides between hurdles and of course simultane-

ously for the tactics of 400 m hurdles run. For these reasons these variables would definitely had to be taken into 

consideration in any future deliberations on the race strategy (Kodejs 1987, Iskra 2012b). 

We agree with Kodejs’ concept (1987) as well as later Linderman’s training concepts (1995), who stated that 

body height (and indirectly the length of the lower limbs) contributed to the changes of hurdle strides and as a 

consequence, to the reduction of the number of strides performed between hurdles. The data shown in table 5 

and 6 suggest that the above stated problem is not clear enough. While body build parameters have been the 

same in the last 15 years, the number of strides have changed. 

3. Fitness (conditioning) preparation (=level of motor preparation). Both theorists and practitioners of 

sport agree on the fact that 400m hurdle race is a very unique event. A well-known triangle: speed– endur-

ance – strength will play here a very important role in one’s ability to endure the effort associated with this 

race. Subsequently all above mentioned factors will have a great influence over one’s eventual success or 

the failure in this a race. On this basis we can separate the hurdlers to three sub-categories: “speed-like”, 

“endurance-like and “strength-like” athletes (Iskra 2012a). Speed is an ability of unquestionable significance 

in all so called speed events, including 400 m run. As much as different athletes would rely on mastering 

different aspects of their performance to succeed in this race; the speed (pace) factor will naturally pay here 

a special role. A 400 m hurdle race is classified as a “sprint run” and bares certain resemblance to the 400 

race.  This article does not attempt go into the bottom of the issue as this particular paradigm has been large-

ly covered in the literature of subject before (see: McFarlane 2004, Greene et al. 2008, Hiserman 2011). 

4. Level of coordination (mainly the technique of hurdle clearance).  

In case of 400 m hurdle race, high level of development of motor skills, including special endurance and  

strength endurance, does not necessarily guarantee top class results. Considering that there are 10 hurdles  

evenly spaced around the track every 35 meters in this race;  the heart of this event is maximal usage of high 

motor potential while clearing all of these ten obstacles. The problem of technique (coordination) prepara-

tion in 400 meters hurdle race includes the following elements:   

a) mastering of the technique of hurdle clearing with both right and left leg as a leading leg 

b) mastering the hurdling technique of racing on the curve  

c) ability to maintain a proper hurdle clearing technique despite of an increasing fatigue   

d) skilful adjustments of the hurdle rhythm in various circumstances (Lindeman 1995, McFarlane 

2014, Iskra 2010, 2012a, Hyjek 2014) 

 

A survey of the literature of the subject in regards of the 400 meters hurdle race tactics has shown   that in recent 

years there has been a shift observable in associating far greater importance to the second part of the race than 
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ever before. Iskra in particular (Iskra 1991, 2012a) proved that the strongest correlation between the final time 

result and several parts of the race referred to the distance between the 5
th

 and 8
th

 hurdle (r>0.80). In this part of 

the race (second curve), a significant loss of running velocity starts, and this rule has been noticed in former 

publications as well (Boyd 2000, Ditroilo and Marini 2000, Iskra 2014).Our study proved that the loss of veloci-

ty was similar in both of the analysed groups. In both research groups, during the course of this investigation, it 

came to our attention that there were no significant time differences in covering the distance between the forth 

hurdle and the seventh hurdle (see table 6). This finding can, consequently, give us a clear indicator suggesting 

that the  athletes have developed the ability to maintain (stabilize) speed in the middle part of the race. There was 

also a characteristic finding, that exactly in this part of the race there was the greatest change in the stride pat-

tern (number of strides) compared with other parts of the distance. The  data gathered in our study suggest that 

the athletes competing after the year 2000 (so the present most successful hurdlers of the world as well) change 

the number of strides  (usually from 13 to 14) earlier, before they run the second curve. On one hand this phe-

nomenon has clearly shown that the field is gradually walking away from its fascination of the 13-stride pattern 

(associated with such legendary athletes like Moses and Phillips) on the other hand however, it also means that 

the contemporary hurdlers  try to adjust their stride pattern to their own abilities and practices. They also do not 

try to start running in 13 strides rhythm, performing 14 strides between hurdles more often.  It seems to be per-

fectly compatible with the training methodology for this type of race  (Iskra 2014). 

The greatest differences relate to the middle part of the race (p≤0.01; table 6). The analysis of the tactic of the 

400 m hurdle run as well as many discussions among coaches (Iskra 2013) had never solved the problem: when 

should a 400 m hurdler add one more step (change from 13 to 14). Usually the change takes place on the second 

curve, between the 4
th

 and the 7
th

 hurdle (Letzelter 1973, 1979, Matoušek and Sedlacek 1985, Morita and Iga-

rashi 1992, Moriorka 1997, Müller and Hommel 1997, Iskra 2010, 2012b, Behm 2014). Too early change is 

related with negative shortening of the last strides, changing too late relates to also adverse fact of strides’ 

lengthening. 

Among the above four mentioned basic factors it is worth clarifying that that the hurdle rhythm can be also sub-

jected to other factors like for example the psychological predispositions of the hurdler (his ability to risk, his 

courage, etc.) and the weather conditions (wind, rain, temperature). In the respect of the latter, Quinn (2010) has 

noticed that the results of the 400 meters hurdle race can be also affected by the number of lane the athletes are 

running in, as well as strength and direction of the wind during the race. Up to this moment the bio-mechanic 

research, however, has not yet taken these factors into its proper scrutiny as yet, despite of the fact that these 

factors have had a considerable impact on virtually every major athletic competition in recent years.  

Having in mind, all of the above mentioned factors, we can also enlist other variables that may have further 

impact on the 400 meters hurdles race tactics. Only a speed (pace) analysis has allowed us to add to this list even 

more variables, such as: 

- technical preparations (personal best results in 110 m hurdles), 

- fitness type of an athlete: speed-strength-like  endurance-like ,  rhythm-like ) – personal best results in 400 m 

“flat” run,  squat and jumping abilities,  

- stage of the competition (heats, semifinals, finals), 

- lanes (between 1 to 8), 

- strength and direction of the wind 
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SOUHRN 

Příspěvek se zabývá problematikou plánováním a způsoby evidence tréninkového zatížení z pohledu závodníků i 

trenérů.  Představuje internetovou aplikaci k plánování a evidenci tréninkového zatížení, která je zároveň i jistým 

komunikačním prostředkem mezi trenérem a svěřenci. Zvláště pro trenéra s větší tréninkovou skupinou a 

různými specializacemi je vhodným nástrojem k zefektivnění práce a úspoře času. Aplikace umožňuje indi-

viduální přístup ke způsobu vyhodnocení tréninkového zatížení, vlastní tvorbu různých tréninkových ukazatelů 

pro dané specializace. Vzhledem ke své velké variabilitě a jednoduchosti je využitelná pro různé druhy sportů, 

může sloužit výkonnostním atletům a jejich trenérům i rekreačním sportovcům.  

 

 

PROBLEMATIKA 

Plánování, evidence a vyhodnocení tréninkového zatížení i statistika závodů patří neodmyslitelně 

k výkonnostnímu a vrcholovému sportu. Evidence a následné vyhodnocené tréninku jsou základním prostředkem 

ke zhodnocení efektivity celého procesu sportovní přípravy a následným korekcím za účelem dosažení indi-

viduálně maximálního výkonu.  Nutnou podmínkou ovšem je správné nastavení vyhodnocovaných parametrů 

vzhledem ke struktuře výkonu v daném sportu nebo disciplíně. Těmito parametry jsou tzv. tréninkové ukazatele, 

které nám specifikují absolvované tréninkové zatížení z hlediska objemu a intenzity, příp. i důležitosti pro výkon 

v daném sportu či disciplíně. Snahou je co nejpřesněji tyto ukazatele kvantifikovat, což umožňuje rychlou ori-

entaci a efektivní způsob případné korekce tréninku. V atletice je nutné využívat podle struktury výkonu dané 

disciplíny celou řadu různých tréninkových ukazatelů, z nichž velká část je naprosto specifických.  

 

CÍL 

Cílem práce bylo vytvořit a v praxi ověřit aplikaci umožňující co nejjednodušší evidenci a vyhodnocení spor-

tovní přípravy jak z hlediska závodníků, tak i pro potřeby trenérů skupin atletů s různým počtem členů i různými 

specializacemi. Zároveň by aplikace měla sloužit i jako jeden z prostředků komunikace mezi trenéry a jejich 

svěřenci a měla by být natolik variabilní, aby mohla sloužit i dalším sportům. 

 

Způsoby plánování a evidence tréninkového zatížení 

Smyslem evidence tréninkového procesu je získání informací o průběhu sportovní přípravy v oblasti její kvantity 

a kvality. Účinnost této přípravy se prověřuje pravidelným vyhodnocováním tréninkového procesu. Pro za-

chování objektivity a pravdivosti údajů je třeba provádět vyhodnocování průběžně během celého ročního tré-

ninkového cyklu. Základem je vždy písemné zaznamenání tréninku, kdy je používáno odborné terminologie, ale 

mnohdy také určitých „slangových“ výrazů pro určitá cvičení. Tento písemný záznam bývá často podrobný a 

z hlediska potřeby vyhodnocení delšího období (např. přípravné období nebo jeden tréninkový cyklus) je nepřeh-

ledný. Proto je nutné další zpracování, tj. převedení slovně vyjádřeného obsahu tréninku do kvantifikované 

podoby pomocí tréninkových ukazatelů. Ty nám vyjadřují číselnou hodnotu vypovídající o objemu a intenzitě 

tréninkového zatížení a zohledňují také specifiku činností vzhledem k jejich významu pro výkon v dané disci-

plíně. Správná volba tréninkových ukazatelů, ale také přiřazení prováděných činností v průběhu tréninku k těmto 

ukazatelům je pro výpovědní hodnotu takto zpracovaných informací naprosto zásadní. Určité ukazatele vyjadřují 

ty nejobecnější parametry zatížení, nazýváme je OTU (obecné tréninkové ukazatele). Ty jsou shodné prakticky 

pro všechny druhy sportu a patří k nim tyto: 

 Tréninkové dny – počet dnů, ve kterých proběhl trénink nebo závod 

 Tréninkové jednotky – počet jednotek zatížení v určité délce trvání (obvykle min. 30 min.) me-

zi nimiž je přestávka na odpočinek (obvykle mluvíme o počtu tréninkových fází) 

 Doba zatížení – doba trvání tréninku nebo závodu (obvykle v hodinách) 

 Počet závodů / počet startů (v případě více kolové soutěže nebo účasti ve více disciplínách) 

mailto:petr.jerabek@tul.cz
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 Regenerace – doba věnovaná aktivním formám regenerace sil (např. masáž, vodní procedury, 

apod.) 

 Nemoc a zdravotní omezení – počet dnů, kdy není možno trénovat / počet dnů, kdy je trénink 

ze zdravotních důvodů omezen 

   

Naproti tomu STU (speciální tréninkové ukazatele) již postihují specifický vztah určitého druhu zatížení a mo-

hou se pro různé sporty i různé atletické disciplíny lišit, příp. mohou mít odlišný obsah u různých disciplín. Pro 

co největší objektivitu dokumentace tréninku je třeba STU vždy přesně vymezit (např. intenzitou, způsobem 

provedení, …) a nejlépe ještě taxativně vyjmenovat co sem patří, v jakých jednotkách se bude vyjadřovat, příp. 

dle potřeby upřesnit pojmy (např. pokud v ukazateli evidujeme počet sérií, je nutné definovat pojem série). 

Některé STU jsou opět všeobecně používány pro velké skupinu disciplín, příp. i obecně, např.:  

 Úseky pro rozvoj akcelerace 

 Úseky pro rozvoj maximální rychlosti 

 Úseky pro rozvoj speciálního tempa 

 Běžecké odrazy 

 Skokanské odrazy jednotlivé / násobené 

 Posilování bez zatížení 

 Posilování se zatížením 

Každý trenér může vybírat z již ověřených a publikovaných ukazatelů nebo si vytvořit své vlastní ukazatele.  

Optimální počet a struktura STU hrají klíčovou roli v efektivitě evidování a vyhodnocování tréninkového 

zatížení a také pro další plánování či korekci tréninkového procesu. Příliš velký počet STU je časově náročný na 

evidenci i správné vyhodnocení a stěžuje orientaci v něm. Nízký počet zase nemusí dobře rozlišit účinnost a 

specifičnost různých tréninkových prostředků vzhledem k sportovnímu výkonu. Snahou je požít takový počet 

STU, který umožní co nejjednodušeji zaznamenat používané tréninkové prostředky a zároveň co nejpřesněji 

vymezí jejich význam pro dosaženou úroveň výkonu nebo výkonnosti. Doporučuje se, aby jednotliví závodníci 

prováděli záznam a vyhodnocení ihned po ukončení tréninkové jednotky ve skutečně odtrénovaných objemech a 

intenzitách dle definovaných STU, aby nedocházelo ke zkreslení údajů vlivem zapomenutí, příp. ovlivněním 

společným plánem TJ více členů skupiny apod. K tomu závodníkům obvykle slouží tréninkový deník. 

V prodejní sítí sportovní literatury je možno nalézt několik různých variant tréninkových zápisníků pro různé 

věkové kategorie a výkonnostní úrovně (v atletice je asi nejpoužívanější Tréninkový deník autorů Aleše Tvrzníka 

a Víta Ruse), ale současné „internetové“ generaci více vyhovují tzv. on-line formy. Řada tréninkových skupin 

má vypracovány různé systémy např. s využitím sociálních sítí, existují ale i specializované servery a aplikace 

do „chytrých mobilů“, tabletů, hodinek apod. Většinou jsou ale zaměřeny na vytrvalostní sporty, kde jsou 

nejpropracovanější způsoby evidence a zpracování zatížení např. s využitím sporttesterů, GPS přístrojů, moni-

torů srdeční frekvence apod.  Ne pro všechny atletické disciplíny je tento přístup vhodný.  Variabilitu a možnost 

přizpůsobení způsobu evidence nabízí některé weby, např. goodathlete.cz nebo tdeniky.cz.  

 

Aplikace „Tdeniky.cz“  

Vytvoření této aplikace předcházelo stanovení základních požadavků, která by měla splňovat:  

 Plánování a evidence tréninkového zatížení pro jednotlivce i skupiny. 

 Flexibilita práce s tréninkovými ukazateli. Záznam těchto ukazatelů řeší každý sportovec jinak 

a měl by v tomto ohledu dostat co největší volnost. Zároveň je to ta nejpodstatnější věc na celém vedení 

deníku a v případě psaní na papír také ta nejpracnější. 

 Rozdělení uživatelů do rolí. Nepočítaje hosta, který bude mít možnost registrace a prohlížení 

článků, jsou zde dvě hlavní role, a to svěřenec a trenér. Ti spolu mohou vytvořit tréninkovou skupinu 

nebo tým, kde trenér bude mít možnost plánování tréninků a svěřenci si budou udržovat záznamy o 

tom, zda-li trénink splnili, včetně informací o tom, jaké z něj měli pocity a podobně.  

 Zaznamenávání absolvovaných závodů či zápasů.  

 Možnost z naměřených (zaznamenaných) dat generovat jejich grafický průběh pro snazší 

poučení, případně zvědavost. 

   

Tento online nástroj pro evidenci a vyhodnocení tréninku nalezneme na webu (http://www.tdeniky.cz/).  

Zkušební verze byla vytvořena spoluautorem – mým svěřencem Patrikem Drhlíkem. Testována byla od října 

2012 mou tréninkovou skupinou a 27.11.2012 byla spuštěna oficiální doména, která je volně přístupná a 

bezplatná. Každý trenér nebo sportovec si zde může vytvořit svůj profil a využívat veškeré funkce, které ap-

likace nabízí a budou v dalších odstavcích popsány. Všichni uživatelé mohou také zasílat podněty k úpravám a 

vylepšení jednotlivých funkcí. Aplikace je zpracována pro přístupy z pohledu závodníka a z pohledu trenéra.  

http://www.tdeniky.cz/


AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
41 

Úvodní strana aplikace má dvě hlavní, rozdílné tváře. Obě závisí na tom, je-li uživatel přihlášen do systému nebo 

ne. Pokud není, tak se mu zobrazí uvítací stránka se stručným představením webu (Fig. 1) a nabídne registraci do 

systému. Registrovanému uživateli se po přihlášení zobrazí čtyři různě barevné dlaždice (Fig. 2). Každá z nich 

má informativní charakter a dohromady slouží jako rozcestník do aplikace. Jedna zobrazuje články vložené ad-

ministrátorem nebo uživateli, druhá aktuální trénink daný den, třetí posledních deset tréninkových záznamů a 

čtvrtá posledních deset vložených závodů (zobrazen je vždy pouze jeden záznam a přechod je umožněn pomocí 

šipek). Odkazy na horní liště je možno aktivně používat až po přihlášení, při kliknutí bez něj nás aplikace k 

přihlášení vyzve.  

 

Fig. 1: Úvodní strana pro neregistrované   

           

 
 

 Fig. 2: Úvodní strana po přihlášení    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní tři moduly aplikace jsou: 

 Trenér – tréninkovou skupinu vytvoří potvrzením žádostí od svěřenců, teprve potom je 

svěřenci umožněna komunikace s trenérem a skupinou  

 Závodník s trenérem – po registraci vybere zašle žádost někomu ze seznamu registrovaných 

trenérů a po potvrzení od trenéra se mu zobrazují informace celé skupiny 

 Závodník bez trenéra – po registraci si sám vytváří seznamy tréninků, závodů, … 

Po zaregistrování si každý vytvoří svůj profil obsahující základní informace, ale také úroveň utajení údajů, 

změnu hesla, osobní statistiky, tréninkové ukazatele, přehledy tréninků a závodů, …  

 

Vložení tréninků a závodů 

Tréninky patří mezi jednu ze tří největších částí aplikace. Tato sekce obsahuje všechny nástroje pro vkládání, 

editaci a mazání všech záznamů. Samozřejmostí je také přehledně zpracovaný výpis pro různé situace. Ke všem 

položkám se ve webovém rozhraní dostaneme přes položku „Deníky“ v horním menu. Pro záznam tréninku 

zvolíme možnost „Deníky – Nový trénink“ nebo v seznamu tréninků kliknutí na tlačítko „nový trénink“ v 

příslušném dni. Svěřenec i trenér mají rozdílné formuláře.   

Pokud trénink zakládá svěřenec, tak může zadat všechny informace v příslušných polích, navíc si může rovnou 

vyplnit poznámku a označit trénink jako splněný, pokud už ho absolvoval a teprve ho neplánuje. Další možností 
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je výběr ukazatelů, které ovšem ještě nemůže vyplnit. K tomu má k dispozici nástroje v detailu tréninku. Na-

konec si ještě vybere trenéra, se kterým trénink absolvoval a nebo nechá pole nevyplněné, což znamená, že 

nebude navázaný na trenéra a ve skutečnosti šel např. něco nad plán nebo je to jednotlivec, který trenéra nemá.  

Trenér vyplňuje pouze obecné údaje k tréninku. K nim patří i výběr ukazatelů a nesmí zde chybět výběr 

svěřenců. Nelze vytvořit trénink, ke kterému by nebyl nikdo přiřazen, takže pokud na to trenér zapomene, bude 

mu oznámeno, že musí učinit výběr. Stejně tak se nesmí stát, že trenér přiřadí trénink někomu na datum a 

hodinu, kde už má jiný záznam. Formulář zabírá levou polovinu stránky a na té pravé je nástroj pro zobrazení 

tréninků svěřenců v aktuálním týdnu. Nad tímto seznamem je navigační lišta s názvy dnů pro jejich přepínání a 

šipkami pro přepínání mezi týdny. Trenér tak při zakládání vidí, co svěřenci dělali minulý týden a dokáže tak 

lépe a snadněji vymyslet nový trénink, aniž by musel opouštět editační formulář. Pokud se stane, že některý z 

přiřazovaných svěřenců má již v daný čas trénink, vypíše se trenérovi jeho jméno ve varovné hlášce (pokud jich 

je víc, vypíšou se všechna jména). V tuto chvíli se může rozhodnout pro změnu data, pokud se spletl nebo může 

vypsaným svěřencům okamžitě zrušit přiřazení předchozího tréninku a vložit ho znovu na stejné datum. Ve 

výpisu účastníků tréninku na pravé straně je vždy jeho jméno s křížkem, který automaticky maže přiřazení. [3]    

Obdobně se vkládají závody. Možnost vložení mají jak svěřenec, tak trenér. U každého závodu je možno vložit i 

propozice (příp. potřebné informace) do textového pole. Výběr disciplín se děje z rozbalovacího menu a je 

přiřazován závodníkům. Zároveň se také vložený závod objeví u závodníka v seznamu tréninků. Výsledky pak 

vkládá svěřenec.  

Seznam tréninků má několik možností zobrazení. Opět je rozdíl mezi svěřencem a trenérem, ale navíc ještě mezi 

týdenním a měsíčním zobrazením. Kromě měsíčního zobrazení trenéra se na všechny typy zobrazení dostaneme 

přes položku „Můj deník“ v sekci „Deníky“. V roli svěřence se kliknutím na tuto položku automaticky 

dostaneme na aktuální týdenní výpis. Každý den představuje jednu položku, která je označena datem a názvem 

dne. Svěřenec má možnost založit nový trénink v každém dni kliknutím na tlačítko „Nový trénink“, které je hned 

vedle data. Příslušné datum bude při vytváření tréninku automaticky předvyplněné. V ní je potom seznam jed-

notlivých záznamů v deníku, což mohou být tréninky nebo závody. Každý box s tréninkem je buď označen jako 

splněný nebo nesplněný. Rozdílem je barva jejich pozadí a ikony, která uvozuje řádek. Mimo to je zde výpis 

tréninku, u vyplněného i svěřencova poznámka a dále tři tlačítka. Jedno z nich uživatele přesměruje na vyplnění 

do detailu tréninku, druhé po kliknutí označí trénink jako splněný nebo nesplněný a to třetí vymaže uživatelovo 

přiřazení tréninku z databáze. Na vrchu stránky je vždy filtrační formulář, který umožňuje přepínat mezi jed-

notlivými týdny v roce nebo měsíčním a týdenním zobrazením. V roli trenéra má týdenní přehled stejný formát 

jako u svěřence (Fig. 3). Rozdílem je neutrální barevné pozadí všech záznamů. Tréninky také nejsou označeny 

žádnou ikonou a trenér také samozřejmě nemá co na žádném z tréninků nastavovat. V jednom dni je tedy seznam 

tréninků všech svěřenců, aby měl o všem jednotný přehled. O každém tréninku na první pohled vidí jeho čas, 

náplň a účastníky včetně informace o tom, jestli ho daný svěřenec splnil nebo ne. Hodina tréninku ho vždy 

přesměruje na jeho detail, stejně tak jako jméno účastníků na jejich veřejný profil.  

 

Fig. 3: Týdenní přehled tréninků 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vyhodnocení tréninků 

K vyhodnocování jsou využívány tréninkové ukazatele. Ty si může každý nadefinovat ve svém profilu, příp. 

trenér pro celou skupinu. Jejich počet není omezen a lze je slučovat do skupin, což lze využít při daných typech 

tréninku. Ke každému tréninku lze pak vybrat ze seznamu příslušné ukazatele či skupinu. Jejich vyplnění pak 

poskytuje data pro veškeré grafické výstupy, které lze libovolně navolit. Ukazatele může trenér navolit a vyplnit 

již při plánování tréninku nebo i později v „Detailu tréninku“. Rozdíly mezi rolemi zde spočívají pouze v 

možnosti použití různých nástrojů. Přehled detailu vypadá tak, že jsou zobrazeny veškeré informace o tréninku 

jako je datum, náplň a místo konání. Pod těmito informacemi je potom seznam všech účastníků, kteří pod svým 
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jménem mají poznámka k tréninku, pokud ji vyplnili. Poslední údajem je jméno trenéra, který trénink napláno-

val. Trénink je označen jako bez trenéra, pokud k němu žádný přiřazen není. Pravá strana stránky je nazvána 

nástroje. Pokud se na detail tréninku dostane svěřenec, který ho nemá v deníku, ale absolvoval ho, tak má v 

nástrojích dvě možnosti. Jednou z nich je přidání tréninku a tou druhou přidání a zároveň splnění, což využije ve 

chvíli, kdy už trénink absolvoval. Pokud je k němu tedy svěřenec přiřazen, tak se mu otevřou nové možnosti. Z 

možností vyplnění je to tlačítko pro zrušení toho, že je trénink splněný, smazání přiřazení a otevření formuláře 

pro vyplnění. Je tu také editační nástroj, který svěřenci dovoluje přiřadit k tréninku tréninkové ukazatele. Trenér 

a svěřenec, který trénink založili, mají navíc možnost editace všech vypsaných informací a navíc ještě kompletní 

smazání celého tréninku z databáze včetně přiřazení všech svěřenců. Ve svém profilu je pak možno zobrazit 

statistiku tréninkových ukazatelů i závodů (Fig. 4). Závodník vidí pouze své vyhodnocení, trenér pak má 

možnost volby mezi tabulkovým přehledem všech ukazatelů celé skupiny za vybrané období a statistikou vybra-

ného jedince formou tabulkového přehledu nebo grafů. 

 

Fig. 4:  Statistika tréninkových ukazatelů 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSE A ZÁVĚR 

Tato aplikace vznikla na základě praktického požadavku, kdy žádná ze známých existujících možností 

nevyhovovala potřebám konkrétní atletické tréninkové skupiny na plánování a evidenci tréninků. Při tříletém 

praktickém využívání se objevila i některá slabá místa této aplikace. Některé z nich se podařilo odstranit, ale 

některá si ještě nápravu zasluhují: 

 při delší nečinnosti v průběhu práce vyžaduje aplikace při pokračování znovu přihlášení, 

přičemž data zaznamenané do té doby se neuloží a po opětovném přihlášení jsou ztracena 

 chybí lepší možnost editace tiskových sestav 

 v přehledu tréninků z pohledu trenéra se regenerace zobrazuje jako absolvovaný trénink 

 editace a vyplnění (příp. oprava) tréninkových ukazatelů trenérem není po označení splnění 

tréninku závodníkem možná 

 trenér nemůže zapsat výsledky závodů 

 nelze přehledně evidovat dny nemoci nebo omezení tréninku ze zdravotních důvodů 

 chybí „vzkazovník“ – prostředek pro komunikaci mezi trenérem a závodníky (je možno psát 

přímo do textu tréninku, ale není to příliš vhodné) 

Naopak se podařilo splnit většinu z požadavků, které byly před tvorbou aplikace stanoveny. Mezi největší výho-

dy patří přehlednost a jednoduchost, velká variabilita, To umožňuje široké využití v podstatě pro jakékoliv spor-

tovní aktivity. Uživatelé mají volnost při tvorbě ukazatelů, které chtějí sledovat a poměrně přívětivé uživatelské 

prostředí. Po dopracování aplikace na základě  výše uvedených bodů bude nabídnuta Českému atletickému svazu 

k evidenci tréninku závodníků zařazených do ČPTM (články péče o talentovanou mládež) namísto dosud využí-

vané písemné formy tréninkových deníků. V současnosti je již volně přístupna veřejnosti. 
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REGISTRATION OF THE TRAINING LOAD WITH INTERNET APPLICATIONS  

(PRACTICAL EXPERIENCE USING THE APPLICATION "TDENIKY")  

 
 

Key words: records of training, training, training journal indicators 

 

SUMMARY 

This paper deals with planning and methods for evidence of training load in terms of athletes and coaches. It 

represents a web-based application for scheduling and evidence of training load, which is also a certain means of 

communication between trainer and trainees. Especially for a coach with a larger group and training in various 

specializations is a suitable tool for better efficiency and time savings. This application allows an individual 

approach to the evaluation method of training load, own production of various indicators of training for a given 

specialty. Due to its great versatility and simplicity is useful for different kinds of sports can serve performance 

athletes and their coaches and recreational athletes. 
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AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
45 

VPLYV TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA NA ROZVOJ RÝCHLOSTNO - SILOVÝCH 

SCHOPNOSTÍ, AERÓBNEJ A ANAERÓBNEJ VYTRVALOSTI V PRÍPRAVNOM        

OBDOBÍ BEŽCA NA 400 M 
 

Eugen Laczo, Peter Žiška 

 
 Katedra atletiky, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 

 

eugen.laczo@fsport.uniba.sk, peter.ziska@fsport.uniba.sk 

 

 

Kľúčové slová: tréningové zaťaženie, periodizácia, rozvoj schopností 

 

ZHRNUTIE 

Cieľom príspevku bolo formovať a realizovať takú obsahovú štruktúru tréningového zaťaženia v prípravnom 

období (akumulačné a začiatok intenzifikačného obdobia), ktorá významne stimuluje alaktátové, laktátové 

a aeróbne schopnosti a súčasne vytvára dobré podmienky na efektívny rozvoj špeciálnych prekážkarských 

schopností. Účinnosť realizovaného programu sa prejavila vo funkčných a motorických testoch, v ktorých nastali 

výrazné zmeny. Dobre vytvorené bioenergetické predpoklady (predovšetkým laktátové) v ďalšom období 

(intenzifikačné, transformačné a súťažné) umožnili realizovať „prekážkarský“ obsah tréningového zaťaženia. 

Rozvojom prekážkarskej rýchlosti, vytrvalosti v rýchlosti a špeciálnej prekážkarskej vytrvalosti I. a II. sledovaný 

atlét dosiahol osobný rekord na 400 m prekážok, ako aj na 400 m hladkých. Ukazuje sa, že jeho možnosti sú 

perspektívne a pri stabilizácii prekážkového rytmu v druhej dvojstovke na 400 m prekážok môže výrazne zlepšiť 

svoj osobný rekord.  

 

ÚVOD 

Súčasný trend vo výkonnostnej, najmä vo vrcholovej atletike vyžaduje systematický, každodenný 

intraindividuálny prístup atlétov s cieľom zvýšiť účinnosť riadiacich procesov v dlhodobej športovej príprave. 

Uzlovým problémom tréningového procesu je riadenie adaptačných mechanizmov organizmu atléta v rôznych 

časových úsekoch na princípoch optimálnej periodizácie a dávkovania tréningových a súťažných podnetov. 

Bioenergetická, štrukturálna a mentálna náročnosť dlhého prekážkového šprintu vyžaduje dlhodobé formovanie 

špeciálnych schopností (prekážková rýchlosť a špeciálna prekážková vytrvalosť), ktoré majú v štrukturálnom 

chápaní športového výkonu integrovanú limitujúcu povahu. Zdokonalovanie deviatich rytmických jednotiek na 

dvoch stometrových úsekoch v rovine a dvoch stometrových úsekov v zákrutách s nepárnym (13,15,17) alebo 

párnym počtom krokov pri striedaní odrazovej nohy pri prebehu ponad prekážku (14,16,18) resp. striedaním 

párneho a nepárneho počtu krokov, vyžaduje dlhodobé formovanie a stabilizovanie individuálneho 

prekážkového rytmu. 

 

PROBLÉM 

Systémovo – štrukturálna analýza limitujúcich, optimalizujúcich a dokreslujúcich faktorov (schopností) 

umožňuje formovať faktorovú výstavbu schopností, ich nadväznosť a adekvátne cieľové zameranie rozvoja 

v jednotlivých obdobiach prípravy. Obsahová analýza štruktúry športového výkonu (Fig 1) a periodizácia 

tréningového zaťaženia naznačuje výraznú orientáciu na rozvoj laktátových schopností (vytrvalosť v rýchlosti 

a špeciálna vytrvalosť).Výberom tréningových prostriedkov a ich dávkovaním môžeme v štruktúre mikrocyklov 

cielene individuálne formovať schopnosti, ktoré umožnia kultivovať integritu prekážkového výkonu 

prostredníctvom postupného skvalitnenia prekážkovej akcelerácie, prekážkovej rýchlosti a vytrvalosti 

v rýchlosti, špeciálnej prekážkovej vytrvalosti I. a špeciálnej prekážkovej vytrvalosti II. Podmienkou vysokej 

kvality špeciálnych schopností prvej úrovne je kontinuálny rozvoj potencionálnych schopností (maximálna 

rýchlosť a vytrvalosť v rýchlosti na hladkých vzdialenostiach, rýchlostno – silové schopnosti, technika 

prekážkového kroku ako aj rytmické schopnosti na rôznych medziprekážkových vzdialenostiach), ktoré 

podmieňujú ich skvalitnenie. Zo strategických zámerov vyplýva, že kľúčovým problémom obsahového 

zamerania tréningového procesu v prípravnom období je vytvoriť vysokú úroveň potencionálnych schopností pre 

možnosť efektívneho rozvoja špeciálnych prekážkových schopností v druhej časti intenzifikačného 

a transformačného obdobia jednoročného tréningového cyklu. 
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Fig. 1 Obsahová analýza štruktúry pohybovej činnosti dlhého prekážkového šprintu. 

 

 

CIEĽ 
Cieľom príspevku je formovať a realizovať v prípravnom období optimálny obsah tréningového zaťaženia 

s cieľom dosiahnuť významné zmeny v rýchlostno – silových schopnostiach, aeróbnej a anaeróbnej vytrvalosti.  

 

ÚLOHY  

U1 Diagnostikovať aktuálnu úroveň trénovanosti v oblasti rýchlostno – silových schopností, aeróbnej  

a anaeróbnej vytrvalosti.  

U2 Zostaviť a realizovať optimálny obsah tréningového zaťaženia v prípravnom období jednoročného cyklu. 

U3 Registrovať štruktúru obsahu tréningového zaťaženia 

U4 Monitorovať výstupnú úroveň trénovanosti v sledovaných ukazovateľoch. 

U5 Vyhodnotiť účinnosť realizovaného tréningového programu na základe parciálnych zmien stavov 

v sledovaných ukazovateľoch. 

 

HYPOTÉZY 

H1 Predpokladáme, že v súlade so strategickým zámerom rozvoja trénovanosti, realizovaný obsah tréningového 

zaťaženia významne ovplyvní zmeny úrovne rýchlostno – silových schopností v anaeróbnej vytrvalosti.  
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H2 Očakávame mierne pozitívne zmeny v ukazovateľoch VO2max a spotreby kyslíka na úrovni anaeróbneho 

a aeróbneho prahu.  

METODIKA 

Pri formulovaní metodiky práce sme sa opierali o zákonitosti uplatnenia intraindividuálnej metodológie 

empirického výskumu vo vrcholovom športe. Intraindividuálne výskumné projekty sú orientované na sledovanie 

jedinca na jeho vnútornú variabilnosť procesov. Vychádza z jedinečnosti človeka z jeho neopakovateľnosti 

a významnou mierou sa spodobňuje s praxou. Intraindividuálne výskumné sledovanie vyžaduje úzky kontakt 

s praxou a konečným efektom sú spravidla priame vedecké poznatky o účinkoch intervencie.  

Výskumná situácia : intraindividuálny ex post facto výskum 

V1(S1-S6)t0           ΔP          V1(S1-S6)t1 

ΔP - štruktúra tréningového zaťaženia (VTU a ŠTU) 

V1- proband J.B. 

S1 – úroveň maximálnej spotreby kyslíka (VO2max) 

S2 - VO2max ANP (maximálna spotreba kyslíka na úrovni anaeróbneho prahu) 

S3 – VO2max AEP (maximálna spotreba kyslíka na úrovni aeróbneho prahu) 

S4 – výkon v behu na 1x500m 

S5 – výkon v behu na 2x300m 

S6 – priemer Pmax 10x podrep-výskok s 80kg činkou pomocou FITROdynu 

t0 – vstupné meranie 

t1 – výstupné meranie 

Výskumný súbor tvoril jeden pretekár – slovenský reprezentant na 400 m prekážok (J.B.) Telesná výška 184 cm, 

telesná hmotnosť 84 kg, vek 21 rokov. S cieľom odhaliť genetické predpoklady sledovaného atléta sme uskutoč-

nili analýzu polymorfizmu génu ACE rýchlostného („D“) a vytrvalostného („I“) charakteru. Súčasne sme usku-

točnili aspiračnú punkciu (miktobiobsiu) na zistenie pomeru rýchlych a pomalých svalových vlákien. Z hľadiska 

génovej analýzy sledovaný pretekár disponuje D/I polymorfizmu t.j. zmiešaný typ a výsledky aspiračnej punkcie 

je 32%/68% pomeru pomalých a rýchlych svalových vlákien. Výskumné sledovanie sa uskutočnilo od 1.10.2014 

do 31.1.2015. Pre získanie vstupných funkčných a motorických testov aeróbnych a anaeróbnych schopností  sme 

v priebehu prvého októbrového týždňa 2014 absolvovali spiroergometrické vyšetrenie v budove Národného 

športového centra, motorické testovanie v behoch na 1x500m a 2x300m na atletickom ovále FTVŠ UK, ako aj 

testovanie desiatich podrepov s 80kg činkou pomocou zariadenia FITROdyne. 

 

TABLE 1  Vstupné a výstupné empirické údaje 

 

Po absolvovaní vstupných testov sme po dobu 4 mesiacov zaznamenávali jednotlivé všeobecné a špeciálne tré-

ningové ukazovatele (Fig 2).  

Testovanie 
Vstupné meranie 

(október 2014) 

Výstupné meranie 

(január 2015) 

Úroveň VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) 61,5 61 

Úroveň VO2max na ANP (ml.kg
-1

.min
-1

) 46 48,5 

Úroveň VO2max na AP (ml.kg
-1

.min
-1

) 33,3 37,6 

Špeciálna vytrvalosť I. 2x300m (s) 39,0/40,0 37,5/38,5 

Špeciálna vytrvalosť II. 1x500m (s) 68 63,5 

Priemer Pmax (W) 821,2 861,5 
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Fig 2: Realizovaný obsah tréningového zaťaženia v sledovanom období (VTU a ŠTU)Výstupné testovanie sa 

uskutočnilo posledný januárový týždeň 2015 a prebiehalo rovnakým spôsobom ako vstupné testovanie. 

Vyhodnocovanie tréningového zaťaženia sme uskutočnili po každej tréningovej jednotke tak, že sme obsah a 

objem zapísali do príslušných ukazovateľov tréningového denníka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Nakoľko vstupná úroveň max. spotreby kyslíka (61,5 ml.kg-1.min-1) (Fig 3) ako aj spotreba kyslíka na úrovni 

ANP (Fig 4) a AEP (Fig 5) bola nadpriemerná, celková obsahová orientácia tréningového zaťaženia na rozvoj 

aeróbnej vytrvalosti mala viacmenej „udržiavací“ charakter. Táto skutočnosť umožnila, zvýšiť počet 

tréningových jednotiek na rozvoj rýchlostno – silových schopností a anaeróbnej vytrvalosti. V súlade 

s obsahovou náročnosťou štruktúry športového výkonu behu na 400 m prekážok je nevyhnutné stimulovať 

anaeróbne laktátové schopnosti, ktoré vytvárajú energetické predpoklady na stabilizáciu prekážkového kroku 

a hlavne prekážkového rytmu.  Účinnosť tréningového zaťaženia sa preukázala v sledovaných testových 

položkách na hodnotenie špeciálnej vytrvalosti I. (Fig 6) a špeciálnej vytrvalosti II. (Fig 7) na hladkých úsekoch. 

Efektivita alaktátového výkonu sa preukázala pri teste 10 x podrep – výskok s 80 kg činkou (Fig 8). Ukazuje sa, 

že významná zmena výbušného prejavu vytvára potencionálne predpoklady pre jeho transfer do vytrvalostných 

podmienok. Odhalenie intraindividuálneho adaptačného syndrómu na rôzne typy tréningových podnetov 

v súlade s formovaním štrukturálnych zmien stavov špeciálnej trénovanosti a ich utilizácie do adekvátnej 

dynamiky zmien štruktúry športového výkonu je v súčasnosti z hľadiska dosahovania maximálnych výkonov 

nevyhnutnosťou. V našom príspevku sme sa orientovali na tvorbu a realizáciu tréningového zaťaženia 

v prípravnom období prekážkara na 400 m. Dynamika tréningového zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch 

v kumulatívnej forme zabezpečila parciálne zmeny stavov v oblasti rýchlostno – silových schopností (4,7% 

zmena) aeróbnej vytrvalosti (VO2max 0,8% zmena, spotreba kyslíka na anaeróbnom prahu 5,4 % a spotreba 

kyslíka na aeróbnom prahu 12,9%). Významné zmeny sme dosiahli v motorických testoch anaeróbnej vytrvalosti 

II. 7,1%. V anaeróbnom alaktátovom výkone sme posunuli výstupnú úroveň o 4,7% v porovnaní so vstupnou 

úrovňou. V súlade so súčasným trendom môžeme konštatovať, že v sledovaných kondičných schopnostiach, 

ktoré dokresľujú, optimalizujú a limitujú športový výkon nastali progresívne zmeny, ktoré umožnia aplikovať 

intenzívny program s prekážkovým obsahom. Nevyhnutnou súčasťou obsahovej štruktúry tréningového 

zaťaženia boli špeciálne prekážkarské cvičenia na rôzny počet krokov (párny aj nepárny), ktoré na princípe drilu 

vytvorili vhodné podmienky na formovanie a stabilizovanie rytmických jednotiek.  
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Fig. 3 Vstupná a výstupná úroveň VO2max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Vstupná a výstupná úroveň VO2max na ANP 

 
 

Fig. 5 Vstupná a výstupná úroveň VO2max na AEP 
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Fig. 6 Špeciálna vytrvalosť I. 2 x 300 m 

 
 

Fig 7 Špeciálna vytrvalosť II. 1 x 500 m 

 
 

Fig 8 Vstupné a výstupné meranie priemer Pmax 10x podrep-výskok s 80kg činkou 
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ZÁVER 

V našom príspevku sme sledovali prípravné obdobie prekážkara na 400 m, na základe realizovaného obsahu sme 

očakávali zmeny úrovne rýchlostno – silových schopností v anaeróbnej vytrvalosti, ktoré sme vo výsledkoch 

potvrdili a naša H1 bola pravdivá. Očakávali sme aj nárast maximálnej spotreby kyslíka, túto zmenu však 

nepovažujeme za výraznú, maximálna spotreba kyslíka na úrovni ANP a AEP bola výrazná a potvrdila sa nám 

H2. 
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THE EFFECT OF TRAINING PROGRAMME ON THE IMPROVEMENT OF SPEED-

STRENGTH SKILLS, AEROBIC AND ANAEROBIC ENDURANCE IN PREPARATORY 

PERIOD OF 400 M HURDLE SPRINT 
 

 

Key words: training programme, periodisation, skills improvement 

 

SUMMARY  
The aim was to carry out a training programme in preparatory period (accumulation and the beginning of intensi-

fication period) which significantly stimulates alactic, lactic and aerobic skills and at the same time offers condi-

tions for an effective development of special skills for hurdling. The effectivity of the programme used was pro-

ven by significant differences in the results of functional and motoric tests. Adequate bioenergetics conditions 

(mainly lactic) created during the following periods (intensification, transformation and competitive) allowed to 

carry out the “hurdle part” of the training programme. The improvement of hurdle speed, endurance in speed and 

special hurdle endurance I and II led to a personal record in 400 m hurdle sprint as well as 400 m sprint without 

hurdles of the athlete monitored. His abilities seem to be perspective. Together with the stabilisation of hurdle 

rhythm in the second 200 metres of 400 m hurdle sprint it is possible to improve his personal record.    
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Kľúčové slová: anaeróbny prah,  50 km, srdcová frekvencia 

 

ZHRNUTIE 

Cieľom práce bolo analyzovať pretekové zaťaženie majstra sveta v chôdzi na 50 km. Analyzované boli dve sú-

ťaže – preteky, v ktorých dosiahol osobný rekord a preteky, v ktorých získal titul majstra sveta. V pretekoch, 

v ktorých dosiahol osobný rekord dosahovala jeho srdcová frekvencia  priemernú hodnotu 163 bpm (94,2 % 

ANP), pri priemernom tempe 4:18 min.km
-1

. V týchto pretekoch bola jeho priemerná kroková frekvencia 198 

krokov za minútu.  Pri zisku titulu majstra sveta dosahovala jeho srdcová frekvencia  priemernú hodnotu 159 

bpm (91,9 % ANP), pri priemernom tempe 4:25 min.km
-1

. V týchto pretekoch bola jeho priemerná kroková 

frekvencia 197 krokov za minútu.  

 

 

ÚVOD 

Atletická chôdza patrí na Slovensku dlhodobo k najúspešnejším atletickým disciplínam. V roku 2015 tvorili 

chodci v šestnásťčlennej výprave na MS viac ako jednu tretinu výpravy (6). V chôdzi na 20 km nastúpil jeden 

muž, medzi ženami 2 ženy a na 50 km nastúpilo až trio slovenských chodcov. Najlepší pretekár M.T. nastupoval 

na štart päťdesiatkilometrových pretekov v pozícii svetovej jednotky. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli v rámci 

našej grantovej úlohy VEGA 1/0414/15 (Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych 

športoch) analyzovať jeho pretekové zaťaženie v pretekoch, v ktorých dosiahol osobný rekord a zároveň tretí 

najlepší výkon  histórie a preteky, v ktorých získal pre Slovensko historický prvú zlatú medailu v atletike z MS.  

Sledovaný pretekár absolvoval (tak ako vidíme na obrázku 1) modifikovaný model bezprostrednej prípravy na 

súťaž (podľa Tschieneho, 1999). 

 

PROBLÉM 

Problematika tréningu a súťaženia v atletickej chôdzi sa vyskytuje v odborných a vedeckých publikáciách min-

imálne, preto sme sa rozhodli priblížiť aspoň niektoré parciálne poznatky. Atletická chôdza je špecifická disci-

plína vytrvalostného charakteru, kde pretekár obvykle absolvuje až 98% trate v aeróbnom režime (Dvořáka et 

al., 1990). Intenzita zaťaženia chodca na 50 km je na úrovni 93–97 % anaeróbneho prahu a pri pretekoch na 20 

km je to až na úrovni 104% ANP (Pupiš – Čillík, 2005). Závislosť medzi ANP a VO2max je u popredných 

chodcov podľa zistení Pupiša a Broďániho (2007) 80 – 100%, pričom spotreba kyslíka dosahuje pri ANP prib-

ližne 80 – 100 % z maximálnej úrovne VO2max. Vzhľadom k tomu, že preteky na 20 km trvajú takmer hodinu a 

pol, a preteky na 50 km trvajú približne 4 hodiny, je táto intenzita veľmi vysoká, čo sa odzrkadľuje aj na or-

ganizme pretekára po pretekoch tým, že dochádza k negatívnym subjektívnym pocitom (zodpovedajúcim stavu 

únavy), ako aj tým, že v organizme možno sledovať objektívne zmeny chemického zloženia a s tým súvisiace 

fyziologické procesy, ako nárast pokojovej srdcovej frekvencie či zmenu telesnej teploty. Veľmi dôležité je aj 

prihliadať na subjektívne pocity športovca (Pupišová, 2013),  keď sa ukazuje, že následky vyčerpania je vhodné 

odstraňovať dostatočne dlhým odpočinkom, pri ktorom sa postupne normalizujú všetky potrebné funkcie. Po 

ukončení zaťaženia sa musí organizmus zotaviť, ak má opäť pracovať (Štulrajter – Brozmanová, 1990), a teda 

tréningový proces opätovne začína až po úplnom zotavení (Broďáni, 2002, 2005, Glesk, 2005; Pupišová 2014).  

Chôdza na 50 km je najdlhšia atletická vzdialenosť v rámci olympijského programu. Od tohto faktu sa odvíja aj 

spôsob prípravy na súťaž, ako aj opätovné nadobúdanie síl pretekára po súťaži. Pretekár na 50 km nemôže počas 

sezóny absolvovať neobmedzený počet súťaží, keďže regenerácia trvá niekoľko týždňov (Pupiš, 2009). 

Chôdza na 50 km je čo sa týka vzdialenosti najdlhšia atletická trať v rámci olympijského programu. Intenzita 

zaťaženia chodca na 50 km je na úrovni 93 – 97 % anaeróbneho prahu (Pupiš - Čillík, 2005). Samozrejme, 

v pretekoch zohráva výraznú úlohu počasie, taktika, cieľ-ambície atď. 

 

CIEĽ 

Cieľom práce je analyzovať a charakterizovať pretekové zaťaženia majstra sveta v chôdzi na 50 km v pretekoch, 

keď získal titul majstra sveta a v pretekoch, v ktorých dosiahol osobný rekord.  

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/optimalizacia-treningoveho-a-sutazneho-zatazenia-v-individualnych-sportoch.html
http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/projekty-a-granty/optimalizacia-treningoveho-a-sutazneho-zatazenia-v-individualnych-sportoch.html
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METODIKA 

Charakteristika probanda: M.T. 

Vek 32 rok 

Telesná výška: 185 cm 

Telesná hmotnosť: 68 kg 

Podkožný tuk: 4,3 % 

Majster sveta v chôdzi na 50 km v roku 2015 

Držiteľ 3. najlepšieho výkonu histórie v chôdzi na 50 km  

Anaeróbny prah v sledovanom období: 173 bmp 

VO2max v sledovanom období: 77,7 – 84,6 ml.kg
-1

.min
-1

 

Spotreba O2 pri ANP: 72,2 – 72,3 ml.kg
-1

.min
-1

 

Osobný rekord: 3:34:38 

Výkon pri zisku titulu majstra sveta: 3:40:32 

Výkonnostný progres na 50 km - dosiahnuté najlepšie výkony v jednotlivých sezónach - v roku 2009 3:41:32, v 

roku 2010 - 3:53:30 (nadmorská výška 1400 m.n.m.), v roku 2011 - 3:39:46, v roku 2012 - 3:41:24, v roku 2013 

- 3:41:07, v roku 2014 3:36:21, v roku 2015 3:34:38.   

Športové úspechy v chôdzi na 20 a 50 km:  Majster sveta 2015, víťaz SP 2010 na 50 km, 2. ME 2014 a EP 2011, 

2015 na 20 km, 3. EP 2013 na 20 km, 5. MS 2013 na 50 km, 6. ME 2006 na 20 km, 7. OH 2012 na 20 km, 7. 

ME 2010 na 20 km, 9. MS 2009 na 20 km, 10. MS 2009 na 50 km. V rokoch 2006 a 2013, 2014 bol vyhlásený 

za najlepšieho atléta v Slovenskej republike. 

V práci porovnávame  a analyzujeme výkon v pretekoch na 50 km práve pri osobnom rekorde a pri zisku titulu 

majstra sveta. Pri analýze sa zameriavame najmä na srdcovú frekvenciu, ktorú konfrontujeme a anaeróbnym 

prahom.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Príprava na dva vrcholné výkony v sezóna mali podobný charakter. Štruktúra tréningu v období bezprostrednej 

prípravy na súťaž bola u M.T. dlhodobo prispôsobované jeho potrebám a na základe dlhodobých skúseností 

a subjektívnych pocitov pretekára sme vytvorili model, ktorý z menšími obmenami využíva. Na obrázku 2 

môžeme vidieť, že celkový objem absolvovaného zaťaženia  a nachodených kilometrov mal v oboch obdobiach 

podobný trend. Prvé tri týždne absolvoval vyšší objem a následne došlo k poklesu objemu a nárastu intenzity. 

Rozdiel badať 2, resp. 3 týždne pred súťažou, keďže pred Dudinskou 50 sa vracal do nížiny 2 týždne pred štart-

om, pokým pred MS (aj s dôvodu časového posunu) 3 týždne pred štartom. Určitý rozdiel bol aj v intenzite tré-

ningu, keďže pred MS mal cca 8 týždňov pred štartom menšie zdravotné problémy, ktoré ho obmedzovali vo 

vyššom objeme, aj intenzite. 

 

Príprava na Dudinskú 50 

Prvé štyri týždne záverečnej prípravy na Dudinskú 50 absolvoval v Juhoafrickej republike (Johannesburg 1670 

m.n.m.). 

V mikrocykle 6.týždňov do štartu absolvoval prevažne tréningy všeobecnej vytrvalosti s jedným tréningom tem-

povej vytrvalosti 13 km a jeden špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  30 km (tempo 4:42 

min.km
-1

). 

V mikrocykle 5.týždňov do štartu absolvoval ako kľúčové tréningy tréning tempovej vytrvalosti 25 km a 

špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  42 km (tempo 4:35 min.km
-1

). 

V mikrocykle 4.týždne do štartu došlo k nárastu tréningovej intenzity, keď absolvoval ako kľúčové tréningy 

tréning tempovej vytrvalosti 25 km a špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  35 km (tem-

po 4:37 min.km
-1

). Nárast intenzity sme zaznamenali pri tréningu  8x2 km s medzichôdzou 1 km, keď rýchle 

dvojkilometrové úseky absolvoval v tempe 4:06 min.km
-1

 a medzichôdzu 4:42 min.km
-1

. Okrem toho absolvoval 

intervalový tréning 6 x 1 km (3:43-3:53 min.km
-1

). 

V mikrocykle 3.týždne do štartu absolvoval prevažne tréningy všeobecnej vytrvalosti s jedným tréningom tem-

povej vytrvalosti 16 km a jeden špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  30 km (tempo 4:27 

min.km
-1

). 

V mikrocykle 2.týždne do štartu absolvoval prevažne tréningy všeobecnej vytrvalosti, keďže to bol týždeň po 

návrate so stredohorského pobytu v Johannesburgu. V tomto týždni absolvoval spiroergometrické vyšetrenie a 

špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  25 km (tempo 4:18 min.km
-1

). 

 

Oba štarty absolvoval po stredohorskej príprave, pričom aj charakter predchádzajúceho tréningového zaťaženia 

bol podobný. Z pohľadu subjektívneho hodnotenia boli preteky IAAF v rámci Dudinskej 50 optimálnejšie 

z pohľadu klimatických podmienok, ako i z pohľadu domáceho prostredia. Naopak, preteky na Majstrovstvách 

sveta boli špecifické jednak časovým posunom, ako i vysokou teplotou prostredia počas pretekov.  Aj napriek 

tomu, hodnotil tieto preteky na 50 km ako najľahšie aké kedy absolvoval. 
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Pretekár M.T. absolvoval v roku 2015 dva štarty na 50 km. Prvé preteky absolvoval v rámci mítingu IAAF 

(Dudinská 50), kde dosiahol tretí najlepší výkon histórie v chôdzi na 50 km. Ako vidíme na obrázku 3,  počas 

tých to pretekov dosahovala jeho srdcová frekvencia  priemernú hodnotu 163 bpm, pri priemernom tempe 4:18 

min.km
-1

. V týchto pretekoch bola jeho priemerná kroková frekvencia 198 krokov za minútu. Srdcová frekvencie 

v pretekoch dosahovala v priemere teda 94,2 % z hodnoty srdcovej frekvencie pri anaeróbnom prahu. Táto hod-

nota je vyššia ako naše zistenia z minulosti (Pupiš – Čillík, 2005).  V období bezprostrednej prípravy na súťaž 

bola priebežne monitorovaná aj hladina hemoglobínu (obrázok 5), aby sme predišli zahusteniu krvi a zároveň 

mali možnosť sledovať zmeny v období aklimatizácie na vyššiu nadmorskú výšku, následnú reaklimatizáciu 

v nížine a aklimatizáciu na časový posun.  

 

Príprava na Majstrovstvá sveta   

Prvé tri týždne prípravy na MS absolvoval M.T. v stredisku Livigno – Trepalle. Táto časť prípravy bola real-

izovaná metódou „Spať hore, trénovať dole“. M.T. bol ubytovaný v priesmyku Trepalle (2210 m.n.m.) a trénoval 

v Livignu  (1800 – 1860 m.n.m.). 

V mikrocykle 6.týždňov do štartu absolvoval prevažne tréningy všeobecnej vytrvalosti s jedným tréningom 

jeden špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  30 km (tempo 4:45 min.km
-1

). 

V mikrocykle 5.týždňov do štartu absolvoval ako kľúčové tréningy tréning tempovej vytrvalosti s prechodom do 

špeciálneho tempa  25 km (4:21 min.km
-1

) a špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  40 km 

(tempo 4:37 min.km
-1

). 

V mikrocykle 4.týždne do štartu došlo k nárastu tréningovej intenzity, keď absolvoval ako kľúčové tréningy 

tréning tempovej vytrvalosti 27 km a špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 50 km v objeme  35 km (tem-

po 4:34 min.km
-1

). Okrem toho absolvoval intervalový tréning 6 x 1 km (3:50-3:58 min.km
-1

), ktorý bol 

z dôvodu predchádzajúceho tréningového obmedzenia v nižšej intenzite. 

V mikrocykle 3.týždne do štartu absolvoval spiroergometrické vyšetrenie a špeciálny tréning so zameraním na 

súťaž na 50 km v objeme  25 km (tempo 4:19 min.km
-1

). 

V mikrocykle 2.týždne do štartu absolvoval prevažne tréningy všeobecnej vytrvalosti, keďže to bol aklima-

tizačný týždeň v dejisku MS v Pekingu. V tomto týždni absolvoval špeciálny tréning so zameraním na súťaž na 

50 km v objeme  25 km (tempo 4:22 min.km
-1

). 

Druhý štart na 50 km absolvoval na Majstrovstvách sveta v Pekingu., kde na základe predchádzajúceho výsledku 

nastupoval v pozícii hlavného favorita na víťazstvo. Ako vidíme na obrázku 4, počas týchto pretekov dosahovala 

jeho srdcová frekvencia  priemernú hodnotu 159 bpm, pri priemernom tempe 4:25 min.km
-1

. V týchto pretekoch 

bola jeho priemerná kroková frekvencia 197 krokov za minútu. Pri týchto pretekoch zodpovedal priemerná srd-

cová frekvencia 91,9 % hodnoty srdcovej frekvencie pri anaeróbnom prahu. Teda o 2,3 % menej, ako pri 

pretekoch, v ktorých dosiahol osobný rekord. Táto hodnota zodpovedá našim zisteniam z minulosti (Pupiš – 

Čillík, 2005). 

Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že nižšia rýchlosť (tempo pomalšie o 7 sekúnd na kilometer) 

ovplyvnila výrazne srdcovú frekvenciu, ktorá bola pri víťazstve na Majstrovstvách sveta až o 4 bpm nižšia, ako 

pri osobnom rekorde.  

 

ZÁVERY 

V závere prípravy na preteky sa u M.T. dlhodobo osvedčil model záverečnej prípravy, kedy absolvuje 

stredohorský pobyt (1600 – 2200 m.n.m.). Do nížiny sa vracia obvykle 2-3 týždne pred štartom. Výsledky 

poukazujú na fakt, že preteky je schopný absolvovať pri srdcovej frekvencii zodpovedajúcej úrovni, ktorá presa-

huje 90% ANP. V dvoch analyzovaných súťažiach to bolo 91,9, resp. 94,2 % ANP. Priemerná krokové frekven-

cia bola 197, resp. 198 krokov za minútu. Na základe našich zistení odporúčame: 

- obdobie 3-6 týždňov do štartu  v stredohorskom prostredí 

- v prípade, že sa koná súťaž v inom časovom a klimatickom pásme návrat do nížiny 3 týždne do 

štartu 

- realizovať aplikovaný tréningový systém 
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ANALYSE OF TRAINING AND COMPETITION PERFORMANCE OF 50 KM RACE  

WALKING WORLD CHAMPION 
 

 

Key words: anaerobic treshold, 50 km, heart rate 

 

SUMMARY 

The goal of the research was to analyze of performance of race walking world champion on the 50 k. Analysed 

were two competitions - races, where reached a personal best and where won the world title. The race, where he 

reached a personal best, his heart rate reached an average value of 163 bpm (94.2% ANT), at an average pace of 

4:18 min.km
-1

 .On this race was his average walking frequency of 198 steps per minute. When winning the title 

of world champion he reached his heart rate is 159 bpm average value (91.9% ANP), at an average pace of 4:25 

min.km
-1

.In this race was his average walking frequency of 197 steps per minute. 
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Fig. 1 Cyklický model bezprostrednej prípravy na súťaž (Tschiene, 1999) 

 
 

Fig. 2 Porovnanie celkového objemu a nachodených kilometrov v sledovaných obdobiach 
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Fig. 3 Charakteristika pretekového zaťaženia M.T. počas chodeckej súťaže na 50 km (Dudinská 50) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Charakteristika pretekového zaťaženia M.T. počas chodeckej súťaže na 50 km (Majstrovstvá sveta) 
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Fig. 5  Zmeny hladiny hemoglobínu v období pred MS 

 

 
 
 



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
59 

BODOVÁ STRUKTURA VÝKONŮ V DESETIBOJI 
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SOUHRN 

Výkony v atletických vícebojích jsou vyjádřeny v bodech. Individuální vývoj výkonů, bodová struktura výkonů 

v desetiboji mohou sloužit jako prostředky posouzení perspektivnosti mladých vícebojařů. Retrospektivně jsme 

z individuálních vývojů výkonnosti šesti vícebojařů s dokončenou kariérou spočetli bodovou strukturu jejich 

výkonů a určili procentuální podíl výkonů ve sprinterských, skokanských a vrhačských disciplínách na celkovém 

výkonu. Odhadujeme vysokou pravděpodobnost zlepšení současného světového rekordu Asthonem Eatonem 

v roce 2016. Adam Sebastian Helcelet má dobré předpoklady dosáhnout v nejbližších třech až pěti sezónách na 

výkonnost 8500 – 8800 bodů. Juniorské výkony našich dvou vícebojařů Jiřího Sýkory a Jana Doležala ukazují, 

že mohou dosáhnout na vrcholné výkony v desetiboji mužů. 

 

 

ÚVOD 

Součástí trenérské práce je hodnocení a plánování rozvoje výkonnosti atleta. Jakého výkonu může dosáhnout 

můj atlet v období jeho maximálních výkonnostních možností? Jaké výkony budou potřeba k prosazení se do 

světové špičky? Tyto a další otázky si kladli, kladou a budou klást trenéři a odborníci ve všech sportech. Zkou-

mali jsme vztahy mezi juniorskou a seniorskou výkonností desetibojařů (Vindušková, 2001), tendence ve vývoji 

výkonnosti v desetiboji (Krátký, Vindušková, 2002; Svědíková, 2015), analyzovali jsme individuální vývoje 

výkonnosti zahraničních a našich desetibojařů (Vindušková, 2002). Rozebírali jsme bodovou strukturu 

světových rekordů a zavedli jsme pojem efektivita vícebojařského výkonu (Krátký, Vindušková, 2002). 

 

PROBLEMATIKA 

Atletické víceboje jsou jediné atletické disciplíny, kde jsou výkony vyjádřeny v bodech. Výkony v jednotlivých 

disciplínách jsou bodovány podle bodovacích tabulek, které jsou platné od roku 1985. V roce 1988 došlo 

k zásadní změně pravidel týkajících se kontroly používání nedovolených podpůrných prostředků. Tendence 

vývoj výkonů v atletických disciplínách ovlivňují výkony fenomenálních atletů. V tabulkách vývoje světového 

rekordu v desetiboji figurují dva čeští atleti: Tomáš Dvořák (1999), Roman Šebrle (2001). Dalším atletem, který 

se zapsal do rekordní listiny je Asthon Eaton (2012 a 2015). Fascinace možností odhadů výkonů budoucích 

vítězů OH, MS, ME nás neopustila. Jako dlouho se současní špičkoví desetibojaři udrží na současné úrovni je-

jich výkonnosti. Za kolik let se prosadí současní nejlepší junioři do světové špičky a kteří z nich to budou?  

 

CÍLE A ÚKOLY 

Cílem naší práce bylo stanovit nejdůležitější charakteristiky individuálního vývoje výkonů v desetiboji, pomocí 

kterých bychom mohli posoudit možnost dosažení výkonů, které budou potřebné k prosazení se do světové 

špičky.  K tomu jsme zvolili skupinu vícebojařů, kteří mají ukončenou vícebojařskou karieru, dosáhli světových 

výkonů a jejichž kariéra se odehrávala po roce 1988. Sestavili jsme tabulky individuálních vývojů výkonnosti 

v jejich post-juniorském období. Ve zvolených charakteristikách jsme zjistili výskyt a rozpětí hodnot. Určili 

jsme bodovou strukturu výkonů v desetiboji zkoumaných vícebojařů.  

Dále jsme sestavili tabulku vývoje výkonnosti současného světového rekordmana Astona Eatona., nejlepšího 

českého desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta a našich nejlepších juniorů Jiřího Sýkory a Jana Doležala, 

kteří se prosadili ve světové juniorské špičce. 

 

METODIKA 

Zkoumaná skupina vícebojařů: Dan O´Brien, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Erki Nool, Bryan Clay, Trey Hard-

ee. 

Zvolené charakteristiky: nejlepší výkony, umístění, věk jejich dosažení, rok jejich dosažení, délka post-juniorské 

kariéry, počet roků k dosažení nejlepšího výkonu, přírůstky bodů od prvního post-juniorského výkonu 

k nejlepšímu výkonu, přírůstky bodů za první 4 roky post-juniorské kariéry, věk prvního překonání 8000 bodů, 

výkony v dílčích disciplínách v prvním post-juniorském desetiboji. Disciplína s nejvyšším a nejnižším ziskem 

bodů. U zkoumaných desetibojařů jsme sestavili tabulky vývoje bodové struktury výkonů v jejich 3 – 4 více-

bojích, které obsahuji součet bodů za sprinterské, skokanské, vrhačské disciplíny a body za běh na 1500 m, 
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vývoj procentuálního podílu skupin disciplín na dosaženém výkonu. Z těchto individuálních vývojů bodových 

struktur jsme sestavili tabulku bodových struktur jejich nejlepších výkonů.  Zjištěné charakteristiky jsme použili 

jako nástroj pro odhad výkonů vícebojařů s nedokončenou kariérou.  

 

VÝSLEDKY 

U zkoumané skupiny šesti desetibojařů jsme zjistili tyto údaje: nejlepší výkony: 8790 – 9026 bodů, věk jejich 

dosažení: 25 – 28, 31, délka post-juniorské kariéry: 9 – 18 roků, počet roků k dosažení nejlepšího výkonu: 4 – 8, 

11,  přírůstky bodů od prvního post - juniorského výkonu k nejlepšímu výkonu: 1000 – 1873 bodů, přírůstky 

bodů za první 4 roky post-juniorské kariéry: 322, 921 – 1547 bodů, věk prvního překonání 8000 bodů: 20 – 24 

let. Výkony v dílčích disciplínách desetiboje v prvním post-juniorském desetiboji: 100m: 11,19, 10,90 – 10,48 s, 

skok daleký:  6,84, 7,15 – 7,54 m, vrh koulí: 11,83, 13,28 – 13,81 m, skok vysoký: 1,85 – 2,02 m, 400 m: 54,80 

– 48,81 s, 110 př:16,50, 15,67 – 14,15 s, hod diskem: 37,40 – 46,72 m, skok o tyči: 4,20 – 5,20 m, hod oštěpem: 

50,93 – 60,10 m, 1500 m: 4:58,60 – 4:35,10. Disciplína s nejvyšším ziskem bodů: skok daleký: 1030 – 1089 

bodů. Disciplína s nejnižším ziskem bodů: 1500 m: 674 – 798 bodů. 

V bodové struktuře post-juniorských výkonů dominují sprinterské disciplíny se ziskem 2083 až 2799 bodů, za 

skokanské disciplíny získali zkoumaní vícebojaři 2119 až 2675 bodů za vrhačské disciplíny 1954 až 2193 bodů. 

Z šestice vícebojařů měli jen dva (Šebrle, Nool) větší procentuální podíl ve skokanských disciplínách než ve 

sprinterských disciplínách. V tabulce 1 jsou uvedeny struktury nejlepších výkonů zkoumaných vícebojařů a dále 

bodová struktura světového rekordu Asthona Eatona. Z tabulky je vidět, že současný rekordman překonává své 

předchůdce zejména ve sprintech, za které získal 3115 bodů. Ze skupiny zkoumaných měl největší bodový zisk 

za sprinty Trey Hardee 2883 bodů. Další jeho silnou stránkou je výkon v běhu na 1500 m,  za který získal 829 

bodů, ze zkoumané skupiny měl za 1500 m nejvíce bodů Roman Šebrle (798). Ve skokanských disciplínách se 

Asthon Eaton ( 2815) nevyrovnal jen O´Brienovi (2859) a Romanovi Šebrlemu (2853). Největší rezervy má 

současný světový rekordman ve vrhačských disciplínách. Z individuálního vývoje výkonnosti v jednotlivých 

disciplínách (TABLE 3) vidíme, že výkony ve vrhačských disciplínách se postupně zlepšují. Pokud se Asthon 

Eaton udrží nezraněn, je zde vysoká možnost zlepšení. Vzhledem k velké motivaci v olympijských sezónách, 

optimálnímu věku a délce jeho kariéry mohlo by to být v olympijské soutěži 2016, pokud nebudou výkony 

v olympijské soutěži ovlivněny nepříznivými klimatickými podmínkami. 

Jaké jsou výkonnostní charakteristiky našeho současného nejlepšího desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta. 

V charakteristikách post-juniorského výkonu Adam Sebastian Helcelet nezaostával. Optimismus na výrazné 

výkonnostní zlepšení v následných sezónách brzdí poměrně malý bodový přírůstek výkonů od sezóny 2011 do 

2015, pouze 265 bodů. 

Je dosud relativně mlád k dosažení vrcholné výkonosti má ještě 3 – 5 sezón. Pokud by aspiroval na výkony ko-

lem 8500 bodů a následně 8800 bodů, měl by se v nejbližších sezónách výrazně zrychlit. Rychlostní kapacita je 

základním předpokladem vrcholné výkonnosti ve vícebojích. 

Jaké jsou výkonnostní předpoklady našich juniorů? V tabulkách individuálních vývojů výkonnosti (TABLE 4 a 

TABLE 5) vidíme, že oba naši mladí vícebojaři jsou relativně rychlí, i když v porovnání se současným světovým 

rekordmanem mají ještě co dohánět. Jirka Sýkora vyniká ve vrhačských výkonech (14,95 m, 46,49 m, a 61,47 

m). Oba jsou na startu vícebojařské kariéry, chystají se překonat 8000 bodovou hranici. Oba musí trpělivě praco-

vat na svých sprinterských a běžeckých výkonech. Ve skokanských  a vrhačských disciplínách musí zapracovat 

na diferenciaci techniky. Trpělivým, postupným tréninkem předcházet vzniku zranění jako následku nepoměrem 

mezi nárůstem svalové síly a pevnosti svalů a vazů. K dosažení vrcholných výkonů mají k dispozici  ještě 6 – 8 

sezón. 

 

ZÁVĚR 

Uvedené charakteristiky post-juniorských výkonů nám dovolují diskutovat přiměřenost vývoje výkonnosti 

mladých vícebojařů a korigovat jejich výkonnostní aspirace ve vícebojích. 
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POINT STRUCTURE OF THE DECATHLONS´ PERFORMANCE 

 

Key words: athletics,  decathlon, assesment, performance 

SUMMARY 

Performances in athletics combined events are expressed in points. Individual performance development, point 

structure of the performance in the decathlon can serve as a means of assessing the prospects of young decath-

lete. We retrospectively from individual performance developments of six decathlete with finished  careers  

calculated the structure of their performance and determine the percentage of performance in sprint, jumping and 

throwing disciplines on overall performance. We estimate high probability of improving the current world record 

by Asthon Eaton in 2016. Adam Helcelet is well placed to achieve in the next three to five seasons performance 

from 8500 to 8800 points. Junior performances of our two decathletes (Jiří Sýkora a Jan Doležel)  show that they 

can reach peak performance in senior decathlon. 

 

 

TABLE 1 

 Bodová struktura nejlepších výkonů v desetiboji zkoumaných vícebojařů 

 

 

Jméno Dan  

O´Brien 

1966 

Tomáš 

Dvořák 

1972 

Roman 

Šebrle 

1974 

Erki Nool 

1970 

Bryan 

Clay 

1980 

Trey 

Hardee 

1984 

Ashton 

Eaton 

1988 

Rok 1992 1999 2001 2001 2008 2009 2015 

Místo Mítink 

Talance 

EP 

Praha 

Mítink 

Gotzis 

Edmonton Mítink  

Eugene 

MS Ber-

lín 

MS  

Peking 

Výkon 

Umístění 

8891 

1. 

8994   

1. 

9026 

1. 

8815 

2. 

8832   

1. 

8790 

1. 

9045 

1. 

Věk 26 27 27 31  28  25  27 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2854 

2859 

2501 

667 

2881 

2755 

2660 

698 

2847 

2853 

2529 

798 

2873 

2832 

2362 

747 

2897 

2796 

2626 

613 

2883 

2783 

2499 

625 

3115 

2815 

2286 

829 

Sprinty  

Skoky 

Vrhy 

Běh 

32,10 

32,16 

28,13 

7,50 

32,03 

30,63 

29,58 

7,76 

31,54 

31,61 

28,02 

8,84 

32,59 

32,13 

26,80 

8,47 

32,80 

31,64 

29,73 

6,94 

32,80 

31,66 

28,43 

7,11 

34,43 

31,12 

25,27 

9,16 

Poprvé přes 

8000 bodů 

24 

8483 

21 

8054 

22 

8250 

22 

8001 

21 

8169 

20 

8041 

20 

8122 

http://www.iaaf.org/results
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TABLE   2             

 Bodová struktura výkonů v desetiboji_ Adam Sebastian Helcelet  

 

 

 

TABLE 3 

        Vývoj výkonů v desetiboji - Aston Eaton 

     

         rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

 věk 20 21 22 23 24 25 27 

 místo Eugene Eugene Eugene Eugene Eugene Moskva Beijing 

 umístění 5 1 1 1 1 1 1 

 DESETIBOJ 8122 8091 8457 8729 9036 8809 9045 

 100m 10,61 10,49 10,37 10,33 10,21 10,35 10,23 -0,940 

Skok daleký 7,49 7,45 7,90 7,80 8,23 7,73 7,88 0,821 

Vrh koulí 12,28 12,63 12,60 14,14 14,20 14,39 14,52 0,927 

Skok vysoký 1,96 2,01 2,02 2,05 2,05 1,93 2,01 0,270 

400m 47,07 47,12 46,28 46,35 46,70 46,02 45,00 -0,715 

110m př. 14,26 14,01 13,68 13,52 13,70 13,72 13,69 -0,758 

Hod diskem 39,69 39,8 41,71 41,58 42,81 45,00 43,34 0,829 

Skok o tyči 5,10 4,85 4,70 5,05 5,30 5,20 5,20 0,656 

Hod oštěpem 47,28 49,69 54,01 56,19 58,87 64,83 63,63 0,892 

1500m 4:20,56 4:36,87 4:21,85 4:24,10 4:14,48 4:29,89 4:17,52 

 (vin2015) 

         

 

 

 

 

 

TABLE 4 

      

Rok 2011 2013 2015 

Místo Praha Tampere  Peking 

Výkon 

Umístění 

7969 

1. 

8252 

3.  

8234 

17. 

Věk 20 22  24 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

2628 

2504 

2155 

2616 

2650 

2294 

2620 

2603 

2316 

Běh 682 692 695 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

32,98 

31,42 

27,04 

8,56 

 

31,70 

32,11 

27,80 

8,39 

31,82 

31,61 

28,13 

8,44 
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Vývoj výkonů v desetiboji - Jiří Sýkora 

   

       rok 2011 2012 2013 2014   2015 

věk 16 17 18 19 19 20 

místo Praha Třinec St.Boleslav 

Ribeira 

Brava Eugene Gotzis 

umístění 1 1 1 2 1 17 

DESETIBOJ 6973 6854 7521 7927 8135 7832 

100m 11,27 11,39 10,89 10,85v 10,92 11,06 

Skok daleký 6,94 7,10 7,37 7,40 7,35 7,14 

Vrh koulí 14,72
 5
 14,97

 5
 14,83

 6
 13,87 15,50

 6
 14,95 

Skok vysoký 1,81 1,98 2,01 2,01 1,94 1,97 

400m 50,61 53,09 49,56 48,80 49,00 49,75 

110m př. 14,82 
91

 14,94 
91

 14,65 
100

 15,08 14,23 
100

 14,88 

Hod diskem 43,93 
1,5

 37,94 
1,5

 42,39
1,75

 44,84 48,55
1,75

 46,49 

Skok o tyči 3,60 3,92 4,00 4,60 4,40 4,60 

Hod oštěpem 47,96 
700

 48,00 
700

 49,2 59,91 60,56 61,47 

1500m 5:11,64 5:39,18 5:09,44 4:52,61 4:42,10 5:04,01 

(vin 2015) 

       

 

TABLE 5 

    Vývoj výkonů v desetiboji - Jan Doležal 

 

     rok 2013 2014 2015 2015 

věk 17 18 19 19 

místo Ústí n.O. Praha Augbane Eskilstuna 

umístění 1 2 25 1 

DESETIBOJ 7430 7391 7260 7929 

100m 11,26 11,11 10,94 10,91 

Skok daleký 6,72 6,88 7,08 7,05 

Vrh koulí 15,66
 5
 14,15

 6
 12,55 15,30

 6
 

Skok vysoký 1,87 1,87 2,01 1,97 

400m 51,57 50,32 49,47 49,91 

110m př. 14,61 
91

 14,95 
100

 15,79 14,01 
100

 

Hod diskem 49,32
1,5

 46,05 
1,75

 43,04 54,75
1,75

 

Skok o tyči 4,02 4,30 4,30 4,20 

Hod oštěpem 54,70 
700

 53,84 48,90 54,70 

1500m 5:09,44 5:01,22 5:10,04 5:08,39 

(vin 2015) 
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PŘÍLOHY A 

 

Příloha 1

Vývoj výkonů v desetiboji - Dan O´Brien

year 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998

age 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

venue

Santa 

Barbara San Francisco Norwalk New York Talence Stuttgart

St. 

Petesburg Goteborg Atlanta Uniondale

place 1. 1. NCh 2. NCh 1. 1. WCh 1. GWG 1. WCh 1. OG 1. GWG 1.

DECTH 7891 7988 8483 8844 8891 8817 8715 8695 8824 8755

100 10,72 10,93 10,4 10,23 10,43 10,57 10,49 10,57 10,50 10,71 -0,683

LJ 7,45 7,17 8,04 7,96 8,08 7,99 7,81 7,55 7,57 7,78 0,706

SP 13,70 14,62 15,36 16,06 16,69 15,41 15,7 14,82 15,66 15,67 0,855

HJ 2,01 2,00 2,13 2,08 2,07 2,03 2,20 2,13 2,07 2,11 0,499

400 48,77 47,86 49,25 47,70 48,51 47,46 47,74 47,81 46,82 48,04 -0,424

110H 14,54 14,37 14,03 13,95 13,98 14,08 13,81 13,78 13,87 13,67 -0,842

DT 43,44 42,58 46,04 48,08 48,56 47,92 48,10 46,92 48,78 48,87 0,965

PV 4,20 4,40 4,30 5,10 5,00 5,20 4,90 5,20 5,00 5,20 0,861

JT 52,44 55,68 58,16 57,40 62,58 62,56 62,20 62,90 66,90 66,31 0,793

1500 4:35,1 4:33,19 4:43,90 4:45,54 4:42,10 4:40,08 5:10,94 4:52,52 4:45,89 5:08,77

(vin 2015)  
 
Příloha 2

Vývoj výkonů v desetiboji - Tomáš Dvořák

year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

age 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35

venue Brescia Tours Lyon Vallad. Atlanta Atény Gotzis Praha Gotzis Ratingen Paris Gotzis Jyvaskyla Goteborg Kladno

place 7. 1. 3. 1.    3.OH 1. MS 2. 1.EP 1. 5 4 7 1 12 4

DECTH 7392 8054 8313 8347 8664 8837 8592 8994 8900 8226 8242 8211 8105 7997 8020

100 11,19 10,97 10,83 10,74 10,64 10,60 10,67 10,54 10,54 10,90 11,03 11,03 11,22 11,25 11,09 -0,894

LJ 6,84 7,49 7,75 7,73 7,60 7,64 7,58 7,90 8,03 7,29 7,28 7,56 7,25 7,26 7,63 0,825

SP 13,81 15,06 15,52 15,40 15,82 16,32 15,50 16,78 16,68 15,47 15,95 16,07 15,92 15,85 16,70 0,701

HJ 1,85 1,95 2,04 2,01 1,98 2,00 2,00 2,04 2,09 1,92 1,94 1,94 1,95 1,97 1,91 0,833

400 49,65 48,66 48,36 48,34 48,29 47,56 48,04 48,08 48,36 48,45 50,04 49,07 50,24 51,20 50,60 -0,671

110H 14,84 14,26 14,20 14,39 13,79 13,61 13,84 13,73 13,89 14,07 14,15 14,44 14,56 14,61 14,98 -0,869

DT 37,40 41,56 41,04 42,26 46,28 45,16 45,95 48,33 47,89 42,51 45,47 41,58 42,75 42,91 42,22 0,899

PV 4,20 4,50 4,40 4,60 4,70 5,00 4,70 4,90 4,85 4,30 4,50 4,60 4,70 4,80 4,60 0,743

JT 58,52 60,88 62,16 61,32 70,16 70,34 70,64 72,32 67,21 70,15 67,10 66,38 69,11 64,16 66,56 0,704

1500 4:35,49 4:40,13 4:32,67 4:31,96 4:31,25 4:35,40 4:41,19 4:37,20 4:42,33 4:29,45 4:27,63 4:36,18 4:38,12 4:42,29 4:49,87
(vin 2015)  
 
Příloha 3

Vývoj výkonů v desetiboji -  Roman Šebrle

year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

age 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38

venue Ústí n./O.Schwaben Praha Catania Tallin Praha Gotzis Gotzis Munchen Gotzis Athens Helsinki Goteborg Kladno Beijing Gotzis Albi Kladno

place 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2.. 1. 1 1 1. 2. 1. 1. 6. 4 2 2

DECTH 7153 7642 8210 8380 8589 8527 8757 9026 8800 8807 8893 8521 8526 8697 8241 8348 8109 8097

100 10,90 11,29 10,85 10,70 10,73 10,74 10,64 10,64 10,83 10,78 10,85 10,91 10,98 10,94 11,21 11,14 11,22 11,38 -0,543

LJ 7,35 7,29 7,65 7,72 8,03 7,73 7,88 8,11 7,92 7,86 7,84 7,86 7,72 7,84 7,68 7,86 7,45 7,49 0,886

SP 13,70 13,11 14,24 15,09 15,43 14,77 15,19 15,33 15,41 15,41 16,36 16,29 15,53 16,47 14,78 15,41 15,56 15,47 0,721

HJ 2,00 2,02 2,10 2,07 2,07 2,13 2,15 2,12 2,12 2,12 2,12 2,06 2,09 2,12 2,11 1,94 2,02 2,01 0,671

400 54,80 50,22 49,94 48,75 49,56 48,02 49,05 47,79 48,48 47,83 48,36 48,62 49,11 48,99 49,54 49,50 51,61 51,14 -0,886

110H 16,50 15,34 14,49 14,48 14,12 13,93 13,99 13,92 14,04 13,96 14,05 14,71 14,27 14,39 14,71 14,33 14,77 14,61 -0,933

DT 37,84 40,80 41,86 42,34 45,80 45,12 47,21 47,92 46,88 43,42 48,72 46,85 45,47 47,66 45,50 46,71 47,06 44,78 0,798

PV 4,40 4,60 4,60 4,80 4,80 4,60 4,75 4,80 5,10 4,90 5,00 4,80 5,00 4,80 4,80 4,90 4,70 4,77 0,732

JT 60,10 60,04 64,28 65,60 65,08 64,06 67,23 70,16 68,51 69,22 70,52 63,21 66,90 68,87 63,93 67,54 68,90 66,93 0,778

1500 4:58,6 4:45,85 4:39,80 4:48,31 4:40,94 4:42,48 4:35,06 4:21,98 4:42,94 4:28,63 4:40,01 4:39,54 4:46,91 4:40,44 4:49,63 4:48,88 4:51,70 4:44,86

(vin 2015)  
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Příloha  4

Vývoj výkonů v desetiboji -  Erki Nool

year 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

age 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

venue Tartu Tartu Alhama Talin Gotzis Atlanta Gotzis Gotzis Talence Gotzis EdmontonMnichovTalin Gotzis

place 1 6 4 1 2 3 2 2 1 4

DECTH 7771 8001 7425 8093 8575 8543 8534 8672 8664 8742 8815 8438 8281 8317

100 10,85 10,94 11,16 10,68 10,71 10,65 10,50 10,55 10,79 10,69 10,60 10,75 10,79 10,71 -0,821

LJ 7,28 7,83 7,23 7,96 8,10 7,73 7,90 7,88 7,93 7,78 7,63 7,49 7,56 7,44 0,508

SP 11,83 12,48 11,78 14,26 14,13 14,01 14,63 14,46 14,18 14,14 14,90 14,76 13,98 14,52 0,829

HJ 2,02 22,00 1,90 1,94 1,99 2,01 1,94 2,03 1,98 1,97 2,03 2,00 1,97 1,94 -0,305

400 50,2 49,72 50,67 49,02 46,98 47,26 46,53 47,07 47,35 47,18 46,23 47,26 48,18 47,84 -0,949

110H 15,67 16,67 15,82 15,49 14,79 15,03 14,41 14,39 14,58 14,37 14,40 14,63 14,55 14,98 -0,777

DT 39,60 38,30 37,3 36,72 39,16 42,98 37,56 40,73 44,47 44,16 43,40 45,05 42,96 41,95 0,608

PV 5,20 5,40 5,00 5,30 5,40 5,40 5,30 5,30 5,50 5,55 5,40 5,30 5,30 5,40 0,765

JT 57,60 55,84 56,10 58,58 65,42 65,48 65,18 67,50 68,84 69,10 67,01 59,52 56,09 61,94 0,880

1500 4:41,12 4:31,71 4:38,81 4:45,16 4:37,51 4:43,36 4:41,82 4:40,46 4:44,51 4:35,59 4:29,58 4:41,95 4:35,86 4:39,00

(vin 2015)  
 

 

Příloha 6

Vývoj výkonů v desetiboji - Trey Hardee

year 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2011 2012 2014 2015

age 19 20 21 22 24 25 27 28 30 31

venue Knoxville Austin SacramentoAustin Eugene Berlin Gotzis Londýn Gotzis Eugene 

place 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1

DECTH 7544 8041 7881 8465 8534 8790 8689 8671 8518 8725

100 10,68 10,48 10,86 10,35 10,43 10,45 10,44 10,42 10,50 10,48 -0,738

LJ 6,69 7,15 7,01 7,70 7,75 7,83 7,88 7,53 7,49 7,61 0,947

SP 11,57 13,68 13,14 14,45 14,07 15,33 15,63 15,28 15,15 14,55 0,935

HJ 1,92 1,97 1,85 1,99 2,02 1,99 2,00 1,99 1,97 1,97 0,732

400 49,26 48,54 48,33 49,11 47,99 48,13 48,12 48,11 48,63 48,41 -0,603

110H 14,96 14,15 14,09 13,83 13,71 13,86 13,73 13,54 13,69 13,71 -0,892

DT 40,38 44,75 48,33 48,24 42,41 48,08 45,2 48,26 49,09 52,05 0,561

PV 5,00 4,90 4,80 5,20 5,00 5,20 5,06 4,80 5,06 5,35 0,476

JT 49,94 50,93 56,28 60,00 63,69 68,00 63,33 66,65 58,20 61,92 0,892

1500 4:46,94 4:45,86 4:52,46 5:06,73 4:44,79 4:48,91 4:46,88 4:40,94 4:44,75 4:45,77

(vin 2015)

Příloha 5

Vývoj výkonosti v desetiboji - Bryan Clay

year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010

age 21 22 23 24 25 26 27 28 30

venue Eugene Berkley Paolo Alto Athina Helsinki Gotzis Gotzis Eugene Gotzis

place 2 2 2 1 1 3 1 1

DECTH 8169 8230 8482 8820 8732 8677 8493 8832 8483

100 10,50 10,73 10,43 10,44 10,43 10,98 10,40 10,39 10,35 -0,130

LJ 7,54 7,39 7,71 7,96 7,54 7,67 7,80 7,39 7,51 0,311

SP 13,28 14,15 14,01 15,23 16,25 15,56 15,30 15,17 15,38 0,767

HJ 1,98 2,04 2,02 2,06 2,00 2,06 2,09 2,08 2,06 0,454

400 48,81 49,65 47,85 49,19 47,78 48,87 48,41 48,41 49,66 -0,323

110H 14,16 13,96 14,12 14,13 14,43 13,74 13,97 13,75 14,08 -0,119

DT 46,72 50,16 43,51 50,11 53,68 52,21 36,14 52,74 49,85 0,388

PV 4,50 4,50 4,70 4,90 4,90 5,00 4,80 5,00 4,60 0,928

JT 57,96 58,42 67,77 69,71 72,00 66,47 69,09 70,55 66,19 0,890

1500 4:38,93 4:42,74 4:42,19 4:41,65 5:03,77 5:13,47 4:51,32 4:50,97 4:56,37

(vin 2015)
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 Příloha 7

Vývoj výkonů v desetiboji - Adam Sebastin Helcelet

rok 2011 2012 2013 2014 2015

věk 20 21 22 23 24

místo Praha Talance Tampere Gotzis Peking

umístění 1 3 3 9 17

DESETIBOJ 7969 8064 8252 8001 8234

100m 11,04 11,10 11,10 11,06 11,09 0,773

Skok daleký 7,21 7,26 7,36 7,22 7,29 0,928

Vrh koulí 14,56 14,28 14,45 14,82 15,30 0,308

Skok vysoký 2,05 2,07 2,04 2,00 2,04 0,117

400m 48,66 49,09 49,22 49,67 49,66 0,411

110m př. 14,60 14,48 14,38 14,36 14,20 -0,704

Hod diskem 39,99 41,33 43,03 40,92 42,90 0,985

Skok o tyči 4,60 4,82 5,00 4,76 4,90 0,920

Hod oštěpem 59,36 60,46 64,89 60,68 62,07 0,884

1500m 4:39.75 4:40.98 4:37.93 4:40,19 4:37,65

(vin 2015)

Příloha 8

Čeští vícebojaři_poprvé přes 8000 bodů

Změlík Dvořák Šebrle Poděbradský Damašek Ryba Helcelet

rok 1990 1993 1996 1995 1996 1999 2012

věk 21 21 22 21 23 23 21

místo Split Tours PrahaValladolid LageDesenzano Talance

umístění 4. 1. 1. 1. 2. 3. 3

DESETIBOJ 8249 8054 8210 8045 8256 8015 8064

100m 10,86 10,97 10,85 10,66 11,03 11,20 11,10

Skok daleký 7,90 7,49 7,65 6,96 7,33 6,93 7,26

Vrh koulí 12,60 15,06 14,24 13,28 15,01 14,28 14,28

Skok vysoký 2,01 1,95 2,10 1,91 2,04 2,03 2,07

400m 48,25 48,66 49,94 47,05 47,33 48,77 49,09

110m př. 14,12 14,26 14,49 14,29 14,61 14,54 14,48

Hod diskem 39,00 41,56 41,86 41,50 40,36 41,78 41,33

Skok o tyči 4,90 4,50 4,60 4,50 5,00 4,70 4,82

Hod oštěpem 59,28 60,88 64,28 57,70 57,58 57,51 60,46

1500m 4:27,76 4:40,13 4:39,80 4:15,17 4:28,08 4:17,72 4:40.98

(vin2015)
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PŘÍLOHY  B 

 

Příloha B 1           

Bodová struktura výkonů v desetiboji _Dan Ó'Brien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B 2 

Bodová struktura výkonů v desetiboji _Tomáš Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1988 1992 1996 1998 

Místo Santa Barbara Talence Atlanta Uniondale 

Výkon 

Umístění 

7891 

1. 

8891 

1. 

8824 

1. 

8755 

1. 

Věk 22  26 30  32 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2702 

2408 

2070 

711 

2854 

2859 

2511 

667 

2933 

2720 

2517 

644 

2851 

2883 

2511 

510 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

34,24 

30,52 

26,23 

9,01 

32,10 

32,16 

28,24 

7,50 

33,24 

30,83 

28,52 

7,30 

32,56 

32,93 

28,68 

5,83 

Rok 1992 1997 1999 2007 

Místo Brescia Athény Praha Kladno 

Výkon 

Umístění 

7392  

7. 

8837 

1. 

8994  

1. 

8020 

4. 

Věk 20  25  27 35  

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2519 

2119 

2045 

709 

2908 

2683 

2536 

710 

2881 

2755 

2660 

698 

2480 

2270 

2441 

619 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

34,08 

28,67 

27,67 

9,59 

32,91 

30,36 

28,70 

8,03 

32,03 

30,63 

29,58 

7,76 

30,92 

28,40 

30,43 

7,72 
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Příloha B 3 

Bodová struktura výkonů v desetiboji _ Roman Šebrle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B 4  

Bodová struktura výkonů v desetiboji_ Erki Nool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1994 2001 2007 2012 

Místo Ústí n. O. Gotzis Kladno Kladno 

Výkon 

Umístění 

7153 

1. 

9026 

1. 

8697 

1. 

8097 

2. 

Věk 20 27  33  38  

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2083 

2432 

2060 

568 

2847 

2853 

2529 

798 

2661 

2784 

2574 

678 

2438 

2585 

2424 

650 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

29,12 

34,00 

28,80 

7,94 

31,54 

31,61 

28,02 

8,84 

30,59 

32,01 

29,59 

9,83 

30,11 

31,93 

29,94 

8,03 

Rok 1990 1995 2001 2004 

Místo Tartu Gotzis Edmonton Gotzis 

Výkon 

Umístění 

7771  

1. 

8575 

1. 

8815 

2. 

8317 

4. 

Věk 20  25  31  34  

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2469 

2675 

1954 

673 

2760 

2915 

2204 

696 

2873 

2832 

2362 

747 

2695 

2704 

2231 

687 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

31,77 

34,42 

25,14 

8,66 

32,19 

34,00 

25,70 

8,12 

32,59 

32,13 

26,80 

8,47 

32,40 

32,51 

26,82 

8,26 
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Příloha B 5 

Bodová struktura výkonů v desetiboji _Bryan Clay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha B 6  

Bodová struktura výkonů v desetiboji_ Trey Hardee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

Rok 2004 2009 2012 2015 

Místo Austin MS Berlín Londýn Eugene 

Výkon  

Umístění 

8041 

2. 

8790 

1. 

8671  

2. 

8725 

1. 

Věk 20  25  28  31  

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2718 

2506 

2073 

644 

2883 

2783 

2499 

625 

2933 

2585 

2479 

674 

2881 

2758 

2442 

644 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

33,80 

31,17 

25,78 

8,01 

32,80 

31,66 

28,43 

7,11 

33,82 

29,81 

28,59 

7,77 

33,02 

31,61 

27,99 

7,38 

Rok 2001 2004 2008 2010 

Místo Eugene Atény Eugene Gotzis 

Výkon 

Umístění 

8169  

1. 

8820  

2. 

8832 

1. 

8483  

1. 

Věk 21 24 28 30  

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

2799 

2480 

2193 

687 

2799 

2789 

2562 

670 

2897 

2796 

2626 

613 

2805 

2586 

2501 

581 

Sprinty 

Skoky 

Vrhy 

Běh 

 

34,26 

30,36 

26,84 

8,40 

31,73 

31,62 

29,04 

7,59 

32,80 

31,65 

29,73 

6,94 

33,06 

30,48 

29,49 

6,85 
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KONDIČNÍ TRÉNINK V ATLETICE  

A  

ATLETIKA VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 
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KOMPARACE TESTOVÝCH PARAMETRŮ SVĚTOVÝCH OŠTĚPAŘŮ 

 
Filip Čermák, Radim Jebavý 

 
Katedra atletiky UK FTVS v Praze 

 

 
Klíčová slova: hod oštěpem, testové parametry, silové schopnosti, komparace 

 

SOUHRN 

Cílem studie byla komparace silových testových ukazatelů světové oštěpařské elity. Studie porovnává pět tes-

tových ukazatelů a poukazuje na rozdílné pohledy na rozvoj síly u oštěpařů. Z výsledků práce je patrné, že 

pohled na stimulaci silových schopností je rozdílný. Největší odlišnosti v silové připravenosti je možno pozo-

rovat u českých závodníků, kde je zřejmý nižší rozvoj maximální síly v porovnání s oštěpaři Finska či Slov-

enska. 

 

 

ÚVOD 

Hod oštěpem patří za posledních 20 let k našim předním atletickým disciplínám. Dříve tomu tak však nebývalo, 

jelikož byly země, které měly daleko propracovanější systémy trénování a výsledky tomu náležitě odpovídaly. 

Od zlaté medaile Dany Zátopové (vyhrála na OH v roce 1952) až do zlatého období Jana Železného si česká 

(československá škola) prošla dlouhým obdobím, kde se velkého úspěchu na světové úrovni nedosáhlo. Svět byl 

neustále o krok vepředu. I když se zdá toto období oštěpařsky neplodné a nezajímavé, opak je pravdou. Právě 

v této době se začaly tvořit první systémy trénování, které se postupem času zdokonalovaly. Vědecká činnost 

byla zaměřena právě na to, proč po Daně Zátopkové nepřichází adekvátní nástupce či nástupkyně. Vznikalo 

mnoho prací zbývajících se výkonností a tréninkem českých a světových oštěpařů v tomto „výkonově mrtvém“ 

období (Procházková (1959), Kozlíková (1961), Krajíček (1963), Šoba (1986) atd.). Např. jsme mezi roky 1957-

2015 nalezli celkem 46 vypracovaných akademických studií zabývajících se disciplínou hod oštěpem na katedře 

atletiky na UK FTVS v Praze.  

Po tomto dlouhém období hledání, došlo ke vzniku nových velkých osobností české atletiky, jako jsou světový 

rekordmani Železný, Špotáková. Tato mravenčí práce založená především na sběru materiálů ze zahraničí od 

nejúspěšnějších trenérů a následné vybudování české oštěpařské školy díky syntéze jednotlivých světových 

oštěpařských škol byla zásluhou mimo jiné i Doc. Jiřího Šimona.  

Současnost je ovšem naprostým opakem, za těch několik desítek let jsme dokázali systematickou prací se dostat 

až na samotný vrchol všech oštěpařských škol. Vypovídá o tom i to, že Česká republika drží oba světové rekordy 

v kategorii dospělých. Právě tento fakt o takovéto úspěšnosti nás vedl k tomu, zabývat se problematikou - proč 

tomu tak je? Jak je možné, že tak malá země je za posledních 20 let tak úspěšná v této disciplíně? 

V naší studii jsme si zvolili porovnat testové parametry, které mohou dobře ukázat na připravenost nejlepších 

světových oštěpařů. 

 

CÍL 

Komparace silových testových ukazatelů světové oštěpařské elity. 

 

HYPOTÉZA 

H1: Předpokládáme, že testy hodnotící maximální sílu (trh, přemístění, dřep) budou u českých oštěpařů na nižší 

úrovni než u zahraničních oštěpařů. 

H2: Předpokládáme, že maximální síla oštěpařů, nebude mít zásadní vliv na výkon oštěpařů. 

 

ÚKOLY 

Pro dosažení námi zvoleného cíle, byla potřeba si určit následující úkoly: 

 vybrat takové testy, aby nejvíce vypovídala o silové připravenosti oštěpařů 

 získat testové ukazatele u co nejvíce oštěpařů světové elity, čtyř nejlepších českých 

 oštěpařů a dva nejlepší slovenské oštěpaře 

 analyzovat nashromážděná data a následně porovnat výsledky v jednotlivých testech 

 provést závěrečné shrnutí výsledků 
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METODIKA 

Testovaným souborem je současná absolutní světová elita v disciplíně hod oštěpem. Keshorn Walcott olym-

pijský vítěz z Londýna 2012, Andreas Thorkildsen dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa, Julius Yego 

současný mistr světa, Ihab El Sayed Abdelrahman stříbrný z posledního mistroství světa, Tero Pitkämäki mistr 

světa, bronzový z olympijských her, Thomas Röhler čtvrtý z letošního mistroství světa a další oštěpaří. Pro 

komparaci jsou přidány testové ukazatele trojnásobného olympského vítěze a mistra světa Jana Železného a 

mistra světa a několikanásobného medailisty z olympijských her Seppo Rätyho. Pro porovnání jsme do studie 

zařadili i výsledky čtyř českých oštěpařů včetně mistra světa a Evropy Vítězslava Veselého a výsledky dvou 

nejlepších slovenských závodníku Patrika Žeňucha a Martina Benáka z Dukly Banská Bystrica. 

 

VÝSLEDKY 

Bylo získáno celkem 17 elitních oštěpařů, kteří poskytli výsledky pěti vybraných testových ukazatelů. Tyto 

výsledky byly získány prostřednictvím rozhovorů s oštěpaři a trenéry, emailovou korespondencí, prostřednictvím 

oficiálních facebookových profilů atletů a analýzou tréninkových deníků. Ze 17 oštěpařů je celkem 8 medailistů 

z MS nebo OH. O kvalitě získaných dat hovoří také to, že bylo získáno 9 z 12 nejlepších oštěpařů podle 

současných výkonnostních tabulek IAAF. 

Tabulka č. 1 výsledky testu oštěpařů nám ukazuje základní údaje o věku, hmotnosti, výšce, osobním rekordu 

v tom roce, kdy byly testové ukazatele získány a především samotné testové ukazatele. Trh, přemístění a dřep 

vypovídají o maximální síle oštěpařů a hod koulí obouruč spodem vpřed a vrchem vzad o úrovni explosivní síly. 

Z této tabulky byly vytvořeny grafy pro přehlednost a lepší porovnání výsledků testu. 

 

Tab. 1: Tabulka výsledků testu oštěpařů 

 

Jméno: Věk: Váha: Výška: Osobní rekord: Trh: Přemístění: Dřep:
Hod obouruč vrchem vzad 

(4 kg)

Hod obouruč spodem 

vpred (4kg)

Jakub Vadlejch (CZE) 24 93 190 86,21 110 140 180 25,92 23,48

Tero Pitkämäki (FIN) 32 92 195 91,53 122,5 155 190 26,50 23,29

Martin Benák (SVK) 27 95 192 79,90 120 160 180 25,85 22,98

Seppo Räty (FIN) 29 102 189 90,60 135 180 270 24,67 22,46

Vítězslav Veselý (CZE) 32 92 186 88,34 100 135 150 25,65 22,20

Ari Mannio (FIN) 28 100 185 86,82 110 150 180 24,10 22,15

Hamish Peacock (AUS) 25 98 186 83,31 120 190 24,50 21,50

Jan Železný (CZE) 22 85 184 86,88 100 130 150 22,80 21,50

Thomas Röhler (GER) 23 82 190 89,27 100 135 250 (podřep) 23,40 21,05

Keshorn Walcott (TRI) 22 90 183 90,16 110 140 220 23,58 21,04

Jaroslav Jílek (CZE) 26 81,45 90 125 140 24,18 20,52

Teemu Wirkkala (FIN) 31 85 187 87,23 115 155 190 24,00 20,50

Patrik Žeňuch (SVK) 24 84,83 125 150 180 22,06 20,35

Petr Frydrych (CZE) 27 102 200 88,23 85 120 145 22,15 20,30

Ihab El Sayed Abdelrahman (EGY)26 96 194 89,21 110 170 20,20

Julius Yego (KEN) 26 85 175 92,72 105 160 18,00

Andreas Thorkildsen (NOR) 27 90 188 91,59 127,5 155 180  
 

V tabulce můžeme vidět pro jednoduché srovnání sady ikon, které nám znázorňují kvalitu výkonu ve srovnání se 

zbylými oštěpaři v jednotlivých testech. Kruh vyplněný černou barvou poukazuje na nejlepší výkony a opakem 

je kruh s bílou výplní znázorňující nejhorší výkony.  

 

Obrázek č. 1 až 3 – Výsledky testů trh, přemístění a dřep jsou velice podobné. Finští oštěpaři se vyznačují 

výbornou silovou připraveností a obdobně jsou na tom i slovenští závodníci (hlavně v úrovni maximální síly). 

Na druhém konci se zařazují závodníci Česka společně s keňským a egyptským závodníkem. Velmi zajímavým 

úkazem je to, že oštěpaři stačí k tomu, aby hodil 85 m trhnout pouhých 85 kg a ještě větším překvapením je 

výkon Juliuse Yega, který tento rok si zlepšil osobní rekord na 92,72. Jeho osobní rekord v přemístění je pou-

hých 105 kg. 
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Obr. 1: Výsledky testů – trh 

 

 
 

Z výsledků můžeme vyčíst, že nejlepších výsledků dosáhli Räty, Thorkildsen a Žeňuch, na opačném konci jsou 

tři čeští závodníci Železný, Jílek, Frydrych. 

 

Obr. 2: Výsledky testů - přemístění 

 

 
 

Pozorujeme, že nejlepší hodnoty u tohoto testu má Räty, Benák a Thorkildsen a nejhorší hodnoty má Jílek, 

Frydrych a Yego. 
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Obr. 3: Výsledky testů - dřep 

 

 
 

Výsledky testu dřep ukazují, že nejvyšších hodnot dosáhli Räty, Walcott a Pitkämäki a nejnižších Železný, 

Frydrych a Jílek. 

Obrázek č. 4 a 5 – Výsledky testu hod koulí obouruč vrchem vzad (4 kg) a hod koulí obouruč spodem vpřed 

(4kg) je oproti předchozím testům zaměřen na explosivní sílu, která je důležitějším ukazatelem pro disciplínu 

hod oštěpem. Zde se ukazuje, že oštěpaři České republiky naopak obsazují přední příčky výsledků těchto testů. 

To potvrzuje i větší zaměření tréninku na rozvoj explosivní síly než maximální. 

Pokud se koukneme na celkovou připravenost jak maximální tak explosivní síly oštěpařů jasně dominuje Finská 

škola a její oštěpaři. Důležitým faktorem je věk finských oštěpařů, a že těchto hodnot dosahují až v období 30 

let. 

 

Obr. 4: Výsledky testů - hod obouruč vrchem vzad (4 kg) 

  

 
 

Pozorujeme, že nejvyšší hodnoty u tohoto testu má Pitkämäki, Benák a Vadlejch a nejnižší hodnoty má Žeňuch, 

Abdelrahman a Yego. 
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Obr. 5: Výsledky testů - hod obouruč spodem vpřed (4kg) 

 

 
 

Výsledky testu hod koulí obouruč vpřed ukazují, že nejvyšších hodnot dosáhli Vadlejch, Walcott a Pitkämäki a 

nejnižších hodnot Wirkkala, Žeňuch a Frydrych. 

 

DISKUZE 

Z výsledků komparace světových oštěpařů můžeme usoudit, že současná podoba trénování v ČR je odlišná od 

ostatních světových škol. I to je možná jeden z důvodů, že má za posledních 20 let takové úspěchy. Světový 

trend se ubírá spíše tvorbou silových závodníků, jak ukázaly testové ukazatele. To se může projevovat i na tech-

nice hodu. V současnosti je mnoho mladých závodníků ze zahraničí od 20 do 24 let silově připravených tak, že 

český závodník obdobné silové připravenosti dosahuje o několik let později a někdy takových parametrů ani 

vůbec nedosáhne. Můžeme tedy konstatovat, že světovým trendem je urychlovat silovou připravenost oštěpaře 

na úkor dalších neméně důležitých schopností oštěpaře. Na tuto věc upozorňoval i náš jeden z nejlepších trenérů 

Jaroslav Halva, který v tréninkovém deníku Jana Železného měl napsané: „ Ze zkušenosti vlastní závodnické i 

svých svěřenců vím, že mimořádně rychlé zvýšení silových ukazatelů má za následek to, že oštěpař se nedokáže 

vyrovnat s technikou hodu.“ Také Kuzněcov (1970) píše ve své studii důležitou věc: „Při hodu projevuje oštěpař 

asi 20 % silových a 90 % rychlostních schopností ze svých absolutních hodnot.“ Zde se jasně ukazuje, že efek-

tivita rozvíjet sílu v takovém měřítku jako to dělají některé země a trenéři, je zcela neefektivní způsob dosažení 

vysokých a stabilních výkonů v hodu oštěpem. Tuto věc si moc dobře uvědomuje trenér Železný a za posledních 

pár let se to povedlo ještě jednomu trenéru z Finska Petteri Piironenovi, který připravuje dva nejlepší oštěpaře 

letošního roku Juliuse Yega a Ihab El Sayed Abdelrahmana. Na silové přípravě si velice zakládá trenér 

Hanušovský, který trénuje nejlepší oštěpaře na Slovensku. Domníváme se, že u slovenských závodníků je síla 

rozvíjena na úkor techniky hodu. 

V hypotéze č. 2 předpokládáme, že maximální síla nebude mít zásadní vliv na výkon oštěpařů. Tato hypotéza se 

potvrdila a poukazuje na to, že i když rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou v testu dřep je přes 100 kg, tak 

osobní rekord oštěpařů je téměř na stejné úrovni. Proto nemůžeme jednoznačně konstatovat, že rozvoj síly je 

v přímé úměře s výkonem v hodu oštěpem. Faktorů, co ovlivňují výkon a výkonnost závodníků je velké 

množství a my porovnávali pouze silové parametry oštěpařů, které byly korelovány s jejich maximálním 

výkonem.  

Rovněž je potřeba zmínit, že existuje optimální pásmo výkonu v jednotlivých testech, v kterém by se měl atlet 

pohybovat, aby dosáhl vysokého výsledku v hodu oštěpem. Podle uvedených hodnot z jednotlivých testů 

můžeme konstatovat, že nespatřujeme rozdíl v tom, jestli se oštěpař pohybuje v horní či spodní hranici optimá-

lního pásma (proto může být rozdíl v dřepu i 100 kg). Pravděpodobně by byl limitován, pokud by se do tohoto 

relativního pásma vůbec nedostal. K tomu, abychom mohli např. jednoznačně konstatovat, že slovenští oštěpaři 

jsou sice výborně silově připraveni, ale že je tato až nadměrná silová připravenost provedena na úkor techniky, 

potřebovali bychom ještě zjistit a porovnat technické parametry závodníků a poukázat na určitou korelaci mezi 

sílou a technikou. Rovněž je důležité zmínit, že je porovnáván výkon nikoliv výkonost a zde si můžeme položit 

otázku, jakou míru zde hrála shoda okolností v tom, že bylo dosaženo právě takového výkonu. Jelikož parametry 

elitních závodníku, i když nejsou zcela shodné, nemusejí hrát při nejlepších výkonech hodu oštěpem zcela zá-

sadní roli. Od závodníků totiž často slýcháváme, že i když jsou výborně připraveni, pořád ještě nepřišel závod, 

kde by se sešly všechny podmínky, aby dosáhli kvalitního výkonu na hranici jejich osobního rekordu.  
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Uvědomujeme si, že neexistuje pouze jeden způsob jak dosáhnout nejlepších výkonů. Každý oštěpař je jedi-

nečný a proto i přístup k rozvoji jednotlivých pohybových schopností a dovedností by měl být jedinečný i u 

každého oštěpaře. 

 

ZÁVĚR 

Výsledky studie ukazují, že česká škola se od ostatních oštěpařských škol nejvíce odlišuje v přístupu k silové 

přípravě. Zatímco naši nejlepší závodníci se snaží zvyšovat výkonost více přes technické dovednosti, u ostatních 

světových oštěpařů je tomu většinou za přispění zvýšení silových parametrů. Z výsledků naší studie můžeme 

konstatovat, že stanovené hypotézy se potvrdily. 
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COMPARISON TESTING INDICATORS OF POWER OF WORLD JAVELIN THROWERS 

 

 

Key words: javelin throw, test parameters, power abilities, comparison 

 

SUMMARY 
The object of this study was to compare testing indicators of power of world elite javelin throwers. The study 

compares five testing indicators and highlights the different views on the development of javelin throwers pow-

er. From the results of this work is evident that the view to the development of power is different. The biggest 

difference in the power readiness is observed at Czech athletes, where is less obvious power development. In 

comparison with the javelin throwers from Finland or Slovakia. 
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SOUHRN 

Úkolem studie bylo otestovat souběžnou validitu čtyř metod měření vertikálního výskoku při cviku podřep-

výskok. Výška výskoku byla počítána ze silového impulsu, z doby letu zjištěné pomocí dynamometrické desky, 

z doby letu měřené pomocí optojumpu a myotestu. 34 studentů se zúčastnilo laboratorního měření. Každý 

provedl 5 opakování podřep-výskok s rukama v bok. Signifikantní zkreslení bylo nalezeno mezi výškou 

vypočtenou z impulzu síly a ostatními metodami. Nejmenší rozdíly byly nalezeny mezi výškou vypočtenou 

z doby letu na desce a z optojumpu. Výška výskoku měřená myotestem významně nadhodnocuje skutečnou 

výšku (p<0.01). Proto jsou v práci prezentovány regresní rovnice pro přepočet výšky skoku získané odlišnými 

metodami. Maximální střední chyba odhadu byla 2,6 cm. Pro měření relativní maximální síly jsme shledali my-

otest jako nedostatečně přesný v porovnání s dynamometrickou deskou (r=0.663; cv=10.8%). Obecně kdykoliv 

je myotest použit, musí být jeho výsledky interpretovány velmi obezřetně a doporučujeme provést rekalkulaci 

výsledků. 

 

 

ÚVOD 

Vertikální výskok slouží jako výborný identifikátor úrovně explozivní síly dolních končetin. Výsledek 

vertikálního výskoku je závislý na výbušnosti dolních končetin, silovém gradient jednotlivých extenzorů a na 

rozsahu pohybu, ve kterém je odraz vykonán. Poslední ukazatel souvisí především s dobou působení reakční síly 

na tělo skokana a významně ovlivňuje celkový silový impuls. Ve sportovní praxi je důležité sledovat úroveň 

explozivní síly dolních končetin především v atletických sprintech, skocích a vrzích, dále ve sportovních hrách 

(basketball, volejbal, fotbal aj) (Marques, Izquierdo, Ferraz, Carneiro, & González-Badillo, 2014; Pazin, Berjan, 

Nedeljkovic, Markovic, & Jaric, 2013; Quagliarella, Sasanelli, Belgiovine, Moretti, & Moretti, 2010; Siatras & 

Kollias, 2001). 

V průběhu posledních dvou desetiletí bylo vytvořeno mnoho zařízení, která jsou použitelná pro měření či 

výpočet vertikálního výskoku (různé dynamometrické desky, kontaktní plochy či specifická zařízení na bázi 

akcelerometru či optických vláken). Výšku výskoku vypočítanou ze silového impulzu měřeného pomocí dyna-

mometrické desky budeme považovat za zlatý standard (Linthorne, 2001; Moir, 2008). 

Jiné metody používají pro výpočet výšky výskoku informace o době letu. K danému účelu je možné rovněž 

použít dynamometrickou desku nebo kontaktní podložku. Tato zařízení určují dobu trvání letové fáze velmi 

přesně (Casartelli, Müller, & Maffiuletti, 2010; Castagna et al., 2013; Crewther et al., 2011; Choukou, Laffaye, 

& Taiar, 2014; Monnet, Decatoire, & Lacouture, 2014). Pro výpočet trvání letové fáze můžeme použít i optický 

systém Optojump (Microgate, Bolzano, Italy), který je sestaven ze dvou platform optických diod (LED) 

s umístěním diod ve výšce 3 mm nad povrchem, což dává dostatečnou přesnost měření času letu v porovnání 

s kontaktní deskou (Benedek & Leuciuc, 2010; Bosquet, Berryman, & Dupuy, 2009; Glatthorn et al., 2011). 

Výhodou tohoto systému je přenosnost. 

Přístroj Myotest (Sion, Switzerland) je zařízení založené na 3D-akcelerometru a je určeno pro komerční využití.  

Jeho validitou a reliabilitou se zabývaly studie (Casartelli et al., 2010; Castagna et al., 2013; Houel, Dinu, Faury, 

& Seyfried, 2011; Choukou et al., 2014; McMaster, Gill, Cronin, & McGuigan, 2013), přičemž obvykle fun-

goval jako zlatý standard čas letu změřený kontaktní deskou. Bohužel chybí studie, která by porovnávala výšku 

výskoku zjištěnou pomocí akcelerometru s výškou vypočtenou ze silového impulsu. Díky svému algoritmu 

výpočtu doby letu Myotest lehce nadhodnocuje výšku vertikálního výskoku (McMaster et al., 2013; Monnet et 

al., 2014). Výhodou Myotestu je možnost terénního použití, bez jakýchkoliv dalších nároků a zároveň nižší 

pořizovací cena v porovnání s předchozími. 

 

PROBLÉM 

Cílem této studie je určení validity třech metodik výpočtu vertikálního výskoku a jejich srovnání se zlatým 

standardem.  

CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY 

mailto:hojka@ftvs.cuni.cz
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Cílem práce je prezentovat míru validity a jednotlivých metodik a současně poskytnout regresní rovnice pro 

přepočet výšek získaných pomocí odlišných metodik. Pracovní hypotéza naší studie zní, že existuje system-

atického zkreslení výšek získaných pomocí odlišných metodik. 

 

METODIKA  

Účastníci experimentu se postavili na dynamometrické desky a provedli 5 opakování podřep-výskok s rukama 

v bok, aby došlo k zabránění rušivých pohybů během letové či odrazové fáze. Kromě dynamometrických desek 

byly použity další dva detekční systémy (Optojump a Myotest). Výsledky všech současných skoků byly podro-

beny analýze, aby byla vyloučena intra-individuální variabilita. Nezávislou proměnnou byly metody výpočtu 

výšky výskoku, závislé proměnné výška výskoku a maximální síla během odrazové fáze. 

Studie se účastnilo 34 studentů tělesné výchovy (23 mužů a 11 žen; 178.6 ± 5.6 cm; 69.3 ± 6.5 kg; 21.8 ± 1.7 

roku). V týdnu před měřením byli studenti seznámeni s testy explozivní síly dolních končetin.  

K měření výšky výskoku byly použity tři odlišné systémy. Dvě paralelně usazené desky (Kistler 6384, Winter-

thur, Švýcarsko) pracující se snímací frekvencí 800 Hz byly využity ve dvou metodách výpočtu výšky výskoku: 

výpočet ze silového impulsu (FOIMP) po dobu odrazu a z doby letu (FPFL), kdy bylo zatížení desky < 5 N. 

Druhým použitým zařízením byl Myotest (MYO), který měl snímací frekvenci 200 Hz. Zařízení bylo přichyceno 

na pás okolo pasu probanda. Třetím systémem byl Optojump (OPTO), který je sestaven ze dvou proti sobě 

umístěných platform. Obě platformy snímaly prostor na dynamometrických deskách. Rozmístění jednotlivých 

systémů je znázorněno na fig. 1. 

 

Fig. 1. Měřicí systémy vertikálního výskoku. Proband provádí opakované podřepy s výskokem s rukama v bok na 

dynamometrické desce Kistler. Na pásu okolo pasu má připevněné zařízení Myotest. Desky jsou umístěny mezi 

platformami Optojumpu. 

 

 
 

Před samotným měřením podstoupili všichni probandi rozcvičení, které obsahovalo 6-10 minut rozklusání, dy-

namický strečink a zácvik testovacího cvičení podřep-výskok. Jednotliví probandi nejprve vstoupili na desku a 

setrvali v klidové poloze po dobu 5 s, kvůli zjištění hmotnosti, která sloužila jako vstupní údaj pro Myotest 

(zaokrouhleno s přesností na 0,5 kg). Následně probandi prováděli 5 opakování podřep-výskok s cílem o co 

nejvyšší výskok. Další opakování následovalo po pípnutí Myotestu (podle CMJ protokolu). Po provedení všech 

5 opakování byla data v Myotestu uložena.  Po ukončení všech měření byla data z Myotestu a dynamometrické 
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desky exportována ze svého originálního softwaru (Myotest PRO software a Bioware) do Matlabu, kde byla 

provedeno následné zpracování a posléze analýza dat. Srovnání průběhu síly naměřené pomocí dynamometrie a 

Myotestu je prezentováno na fig. 2. 

 

Fig. 2. Porovnání doby letu určené pomocí dynamometrické desky Kistler a pomocí zařízení Myotest.  

V průběhu odrazové faze je měřena i maximální síla 

 
 

 

U všech metod, které počítají výšku výskoku z doby letu, jsme předpokládali symetrii mezi vzestupnou a 

sestupnou fází. Výška výskoku počítaná pomocí silového impulsu (FOIMP) byla považována jako zlatý stand-

ard. 

g

v
hFOIMP

2

2

0   
takeoff

start

t

t

zdtF
m

v
1

0
       (1) 

kde v0 značí vertikální rychlost v okamžiku odrazu, g je tíhové zrychlení, m je hmotnost probanda a Fz je 

vertikální komponenta reakční síly podložky. Okamžik tstart byl určen jako okamžik, kdy reakce podložky klesla 

minimálně 10 N pod úroveň odpovídající tíze probanda, okamžik ttakeoff byl definován jako okamžik poklesu 

reakční síly podložky pod 5 N (Castagna et al., 2013; Monnet et al., 2014).  

Druhou metodou výpočtu výšky výskoku byl výpočet založený na trvání letové fáze, která byla zjištěna pomocí 

desky Kistler (FPFL). Letová fáze byla definována jako časový interval mezi okamžiky 

ttakeoff a tlanding, které byly určeny překročením prahové hodnoty reakční síly 5 N. Výška výskoku byla vypočítána 

pomocí rovnice: 

8

)( 2

takeofflanding

FPFL

ttg
h


         Eq. 2 

Algoritmus výpočtu trvání letové fáze, který používá software Myotest, je založen na překročení prahu tíhy 

jedince (fig. 2). Tento algoritmus nadhodnocuje dobu trvání letové fáze a tedy i výšku výskoku při použití stejné 

rovnice výpočtu výšky (2). 

Maximální sílu jsme definovali jako dosažené maximum reakční síly podložky v průběhu odrazové faze. Tento 

ukazatel byl měřen pouze pomocí desky Kistler a přístroje Myotest. Relativní maximální síla byla potom 

vydělena hmotností jedince. 

 

Statistická analýza dat 

Všechny výsledky jsou udávány jako průměr ± směrodatná odchylka a s intervalem spolehlivosti 95% (IS). 

Předpoklad normality rozložení dat byl testován pomocí Kolmogorov-Smirnovova testu. Homoskedasticita byla 

testování pomocí Bartlettova testu. Pro prokázání existence systematického zkreslení byla použita ANOVA 

(ɑ=0.05). Bonferroniho test plnil funkci post-hoc testu. Pro ohodnocení velikosti efektu bylo použito Cohenovo 

d. Velikost účinku > 0,8 byla považována za velkou; interval 0,8-0,5 za střední; 0,5-0,2 za malou a menší než 0,2 

za triviální (Cohen, 1988). 
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Vnitrotřídní korelace (ICC) byla použita k odhadu poměru rozptylů mezi metodami a celkového rozptylu. 

(Donner & Eliasziw, 1987) udávají, že hodnota ICC > 0,8 ukazuje na velmi dfigou shodu a ICC > 0,9 na vyni-

kající shodu. 

Systematické zkreslení bylo vyjádřeno jako rozdíl průměrů ± směrodatná odchylka (SD) spolu s 95% IS a 

střední chybou odhadu (Bland & Altman, 1999). Systematické zkreslení ukazuje na trend určité metody nadhod-

nocovat nebo podhodnocovat výsledek měření určitým směrem (Atkinson & Nevill, 1998). 

Lineární regresní rovnice byly prezentovány za účelem přepočtu výsledků získaných pomocí odlišných metod. 

Všechny koeficienty jsou prezentovány s 95% IS. Vhodnost regresního modelu byla popsána pomocí koeficientu 

determinace (r
2
) a střední chybou odhadu (SEE). Koeficient variace byl vypočten jako podíl střední chyby 

odhadu mezi metodami a průměru metody považované pro výpočet za nezávislou. 

 

VÝSLEDKY 

Porovnání výšky výskoků získaných pomocí různých metod je na fig. 3. ANOVA a následný post-hoc test 

prokázaly existenci rozdílů v průměrech jednotlivých metod (p<0,01) a s výjimkou FPFL-OPTO (nevýznamné). 

Systematické zkreslení je prezentováno v tab. 1, kde v každém poli je údaj o kolik metoda v daném řádku 

nadhodnocuje oproti metodě v daném sloupci. 

 

TABLE 1. Systematické zkreslení průměr ± SD   (95% IS)      [cm] 

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP  -3.4 ± 2.4   (-8.1; 1.4) -9 ± 2.6   (-14.2; -3.9) -3.3 ± 2.4   (-8; 1.4) 

FPFL 3.4 ± 2.4   (-1.4; 8.1)  -5.7 ± 2.5   (-10.5; -0.8) 0.1 ± 0.4   (-0.8; 1) 

MYO 9 ± 2.6   (3.9; 14.2) 5.7 ± 2.5   (0.8; 10.5)  5.8 ± 2.4   (1; 10.5) 

OPTO 3.3 ± 2.4   (-1.4; 8) -0.1 ± 0.4   (-1; 0.8) -5.8 ± 2.4   (-10.5; -1)  

 

Velikost efektu rozdílu průměrů je znázorněna v tab. 2. Výsledky MYO ukazují na střední (OPTO, FPFL) a 

velké (FOIMP) rozdíly v průměrech, zatímco zbývající tři metody se pohybují v rozmezích malé rozdíly 

(FOIMP-FPFL a FOIMP-OPTO) a triviální rozdíl (FPFL-OPTO).  

 

TABLE 2. Velikost efektu - Cohenovo d  

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP  -0.47 -1.11 -0.46 

FPFL 0.47  -0.72 0.01 

MYO 1.11 0.72  0.73 

OPTO 0.46 -0.01 -0.73  

 

Podobnost výsledků všech metod ukazují korelační koeficienty. Všechny hodnoty korelací mezi metodami 

překročili 0,90. Téměř identické se ukázalo porovnání FPFL-OPTO. Relativní reliabilita byla vyjádřena pomocí 

ICC. Společně s 95% IS jsou hodnoty ICC prezentovány v tab. 3. Pouze hodnoty FOIMP-MYO jsou menší než 

0,90. Střední chyba odhadu sloužila jako identifikátor absolutní reliability. U všech metod byla její hodnota 0,2 

cm s výjimkou FPFL-OPTO (0,0 cm). 

 

TABLE 3. Vnitrotřídní korelace ICC  (95% IS) 

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP   0.94   (0.918 - 0.956) 0.924   (0.897 - 0.944) 0.94   (0.919 - 0.956) 

FPFL 0.94   (0.918 - 0.956)   0.943   (0.922 - 0.958) 0.998   (0.998 - 0.999) 

MYO 0.924   (0.897 - 0.944) 0.943   (0.922 - 0.958)   0.945   (0.925 - 0.96) 

OPTO 0.94   (0.919 - 0.956) 0.998   (0.998 - 0.999) 0.945   (0.925 - 0.96)   

 

Koeficienty lineární regresní rovnice jsou prezentovány v tab. 4. Všechny uvedené hodnoty jsou statisticky 

významné (p<0,0001). Závislé proměnné jsou v řádcích, argumenty funkce jsou ve sloupcích. 
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TABLE  4. Koeficienty lineární regrese y = ax +b (95% IS) 

 

    FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIM

P 

a   0.801   (0.76; 0.842) 0.829   (0.776; 0.881) 0.802   (0.761; 0.843) 

b   3.476   (2.042; 4.91) -2.158  (-4.307; -0.009) 3.502   (2.077; 4.928) 

FPFL 

a 1.136   (1.078; 1.194)    1.002   (0.9454; 1.058)  0.999   (0.99; 1.009) 

b 
-0.863   (-2.692; 0.966)   -5.734  (-8.024; -3.443) 

 0.107   (-0.229; 

0.444) 

MYO 
a 1.045   (0.978; 1.112) 0.89   (0.841; 0.941)    0.894   (0.844; 0.943) 

b 7.632   (5.523; 9.742) 9.418 (7.655; 11.18)    9.399   (7.668; 11.13) 

OPTO 
a 1.135   (1.078; 1.193) 0.997   (0.986; 1.007)  1.003  (0.947; 1.058)   

b -0.924  (-2.743; 0.896) 0.013   (-0.324; 0.35) -5.853  (-8.103; -3.603)   

 

V tabulce 5 a 6 jsou uvedeny charakteristiky vhodnosti regresního modelu – koeficienty determinace v tabulce 5 

a střední chyba odhadu v tabulce 6. 

 

TABLE 5. Koeficienty determinace regresního modelu r
2 

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP  0,910 0,866 0,911 

FPFL 0,910  0,892 0,997 

MYO 0,866 0,892  0,896 

OPTO 0,911 0,997 0,896  

 

TABLE 6. Střední chyba odhadu regresního modelu [cm] 

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP  2,27 2,62 2,26 

FPFL 1,91  2,34 0,45 

MYO 2,33 2,48  2,44 

OPTO 1,90 0,45 2,30  

 

Tabulky 5 a 6 ukazují, že MYO má tendence vykazovat nejnižší koeficient determinace současně s nejvyšší 

chybou odhadu.  

 

Koeficienty variace (tab. 7) ukazují na velmi těsný vztah přesnosti metod, protože žádné hodnoty nepřekročují 

10% hranici (Atkinson & Nevill, 1998; Hopkins, 2011). 

 

TABLE 7. Koeficienty variace [%] 

 

  FOIMP FPFL MYO OPTO 

FOIMP 0,00 7,31 8,43 7,27 

FPFL 5,54 0,00 6,81 1,30 

MYO 5,82 6,20 0,00 6,09 

OPTO 5,53 1,30 6,71 0,00 

 

Hodnoty relativní maximální síly (v N.kg
-1

) dosahují hodnot 22,0 ± 3,5 s 95% IS (15,2 – 28,8) u MYO a 24,2 ± 

3,0 s 95% IS (18,3 – 30,1) u desky Kistler. Výsledky ANOVA ukazují na významné systematické zkreslení 

(p<0,0001). Velikost systematického zkreslení byla 2,2 ± 2,7 s 95% IS (-3,1 – 7,5 N.kg
-1

). 

Velikost účinku byla pro porovnání sil 0,65, což ukazuje na střední velikost efektu (Cohen, 1988). Hodnota ko-

relačního koeficientu obou metodik byla 0,663 s 95% IS (0,565 – 0,742), což ukazuje na střední hodnotu korel-

ace. Hodnoty ICC popisující relativní reliabilitu byly 0,660 s 95% IS (0,560 – 0,741). 

V případě kdy měl regresní model podobu FMYO = a.FKIS +b, měly regresní koeficienty hodnoty (s 95% IS) a 

= 0,772 (0,634 – 0,91); b = 3,295 (-0,07 – 6,661). Koeficient determinace měl hodnotu 0,439 a střední chyba 

odhadu byla 2,615 cm. V případě inverzní funkce FKIS = a.FMYO +b měly jednotlivé koeficienty hodnotu a = 

0,569 (0,467 – 0,67); b = 11,7 (9,441 – 13,97) se střední chybou odhadu SEE = 2,244 cm. Koeficienty variace 
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přesáhly v obou případech 10% hranici, což lehce přesahuje doporučované hodnoty (Atkinson & Nevill, 1998; 

Hopkins, 2011). 

 

DISKUSE 

Cílem této studie bylo ohodnotit souběžnou validitu čtyř metod měření vertikálního výskoku. Existence system-

atického zkreslení, které sloužilo jako pracovní hypotéza, se potvrdila. Všechny metody, které počítají výšku 

skoku z doby trvání letové fáze, tuto hodnotu nadhodnocují. Zkreslení u OPTO činilo 3,3 cm; u FPFL 3,4 cm a 

MYO 9,0 cm. Tento jev připisujeme částečné asymetrii mezi vzestupnou a sestupnou částí letu, kdy je sestupná 

část letu prodloužena díky dopadu na částečně pokrčené dolní končetiny v porovnání s okamžikem odrazu, což 

potvrzují i studie (Requena, Requena, García, de Villarreal, & Pääsuke, 2012; Santos-Lozano, Gascón, López, & 

Garatachea-Vallejo, 2014). Tyto odlišnosti však mohou uspokojivě vysvětlit pouze rozdíly vzniklé porovnání 

FOIMP a doby letu počítané z OPTO či FPFL. 

Zkreslení FPFL-OPTO bylo 0,1 cm, což ukazuje na téměř identické hodnoty a perfektní souhlas metod. Avšak 

senzory OPTO byly umístěny 0,3 cm nad podložkou, což by mělo v praxi rezultovat ve vyšším rozdílu. Triviální 

velikost efektu, minimální zkreslení a téměř perfektní korelace (0,999) ukazuje, že tyto metody lze za sebe 

zaměňovat. 

Odlišnosti ve výšce výskoku měřené pomocí MYO pramení z použití jiného algoritmu pro určení letové fáze. 

Zatímco u FPFL byla letová fáze považována v časovém intervalu, kdy zatížení desky bylo nižší než 5 N, u 

MYO je letová fáze považována, kdy zatížení je menší než tělesná hmotnost (Donner & Eliasziw, 1987; 

Glatthorn et al., 2011; Houel, Faury, & Seyfried, 2013; Marques et al., 2014; Pazin et al., 2013). Tím dochází 

k prodloužení letové fáze a tedy i k výraznému navýšení výšky skoku. Monet et al. (2014) řeší tento problém 

úpravou algoritmu, kdy je doba letu počítána z časového intervalu, kdy je zatížení menší než polovina hmotnosti, 

což obě metodiky výrazně přibližuje. Dalším zdrojem nepřesností mohou být setrvačné síly působící na zařízení 

Myotest, které se projevují v oscilaci, i přestože je pás s Myotestem dobře připevněn. Posledním zdrojem prob-

lémů může být nižší snímací frekvence MYO (200 Hz) pro cvičení typu podřep-výskok. 

Vnitrotřídní korelace ukazuje výbornou úroveň relativní reliability všech čtyř metod. Pouze koeficient pro 

FOIMP-MYO je nižší než 0,90, což by podle (Atkinson & Nevill, 1998) indikovalo pouze velmi dfigou relia-

bilitu. Tyto hodnoty pouze podporují myšlenku používat všechny metody jako spolehlivé při měření vertikálního 

výskoku. Ještě důležitější však bylo ohodnocení regresních modelů pomocí koeficientů determinace. Jelikož 

pouze hodnoty, kde byl zastoupen MYO, byly nižší než 0,90 (0,86-0,89), lze konstatovat, že všechny modely 

jsou použitelné, ale je nutné pracovat i se střední chybou odhadu. Ta se pohybovala v rozmezí 2,30 – 2,62 cm 

s výjimkou OPTO-FPFL (0,45 cm).  

Koeficienty variace nepřesáhly 10% hranici, což podle (Atkinson & Nevill, 1998; Donner & Eliasziw, 1987) 

ukazuje na dfigý souhlas metod.  

Kriticky se ukázala velikost účinku. Zde totiž MYO v porovnání s FOIMP vykazoval velký účinek a střední 

v porovnání s FPFL či OPTO. Výsledky MYO je proto nutné brát s rezervou a doporučujeme provést rekalku-

laci, aby hodnoty byly srovnatelné s jinými metodikami.  

Hodnota relativní maximální síly získaná pomocí MYO byla významně nižší než síla získaný pomocí desky 

Kistler (p<0,0001). Existence systematického zkreslení se potvrdila (2,2 ± 2,7 s 95% IS od -3,1 do 7,5 cm). 

Problém však spatřujeme v nízkém korelačním koeficientu obou metod (0,663). Jelikož i ICC dosáhl pouze 

střední úrovně (0,66) nemůžeme Myotest považovat za optimální zařízení pro měření maximální síly. Případné 

rozdíly pramení pravděpodobně z pohybů trupu, které se projevují v reakční síle podložky, avšak díky umístění 

zařízení MYO už nikoliv v síle počítané z akcelerace. Navíc podle (Atkinson & Nevill, 1998) je koeficient varia-

ce vyšší než 10% neakceptovatelný (10,6 %). 

 

ZÁVĚRY 

Z naší studie jednoznačně vyplývá, že pokud je to možné, doporučujeme použít pro testování metodu počítání 

výšky výskoku ze silového impulsu dynamometrické desky. Pokud není k dispozici takové zařízení, jako ad-

ekvátní náhražka se jeví Optojump s mírným nadhodnocením výskoku nebo jiné kontaktní čidla s vysokou 

frekvencí snímání. Varianta použití Myotestu by měla nastat až jako poslední.  Je nutné vědět, s jakou chybou 

toto zařízení pracuje v porovnání s ostatními výrazně přesnějšími metodikami. 

Pro určení maximální síly Myotest není úplně vhodné zařízení, slouží pouze k odhadu. Pro získání přesnějšího 

údaje doporučujeme použít dynamometrickou desku.  
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CONCURRENT INTRA-TRIAL VALIDITY OF FOUR METHODS OF VERTICAL JUMP 

HEIGHT ASSESSMENT 
 

 

KEY WORDS: Anaerobic power; maximum force; validation study; accelerometer; optical timing; force plate 

 

SUMMARY 

The goal of the research was the estimation of the concurrent validity of four systems of vertical jump height 

measurement and two systems of measuring the peak force during countermovement jumps. Vertical jump 

height was estimated by calculation from the force impulse and from the flight time measured by a force plate, 

optojump and an accelerometer-based device, myotest. Thirty-four athletes participated in the study, each per-

formed 5 countermovement jumps (151 jumps were analyzed). Significant bias between the force impulse calcu-

lation and other methods was found (-3.4 ± 2.4 with 95% ci from -8.1 to 1.4 cm vs. Force plate flight time; -3.3 ± 

2.4 with 95% ci from -8 to 1.4 cm vs. Optojump and -9 ± 2.6 with 95% ci from -14.2 to -3.9 cm vs. Myotest; 

p<0.0001). Minimum differences were observed between force plate flight time and optojump height estimation 

(0.1 ± 0.4 with 95% ci from -0.8 to 1 cm). The height measured by myotest produced significant overestimation 

compared to all other methods (p<0.01). However, all methods showed high similarities (all correlations >0.90). 

Therefore, regression equations were provided to recalculate the height obtained by different methods. The max-

imum inter-method standard error of the estimate was 2.6 cm. The bias between force plate and myotest peak 

force measurement was 2.2 ± 2.7 with 95% ci from -3.1 to 7.5 (in n.kg
-1

). Myotest, as the peak force predictor, 

was considered as inaccurate (r=0.663; cv=10.8%). Myotest height should be considered carefully and recalcula-

tion should always be conducted. 
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SOUHRN 

Příspěvek seznamuje s názory dětí mladšího školního věku na atletiku v atletických klubech vybraného regionu.    

Pomocí nestandardizovaného dotazníkového šetření byla zjištěna shoda v názorech u dětí mladšího školního 

věku (n=154) u čtyř souborů v záměrně vybraném regionu Prahy 6. Hlavním důvodem, proč se děti začínají 

věnovat atletice, je radost z pohybu, dobrá atmosféra při tréninku, soutěživost a zábava. Pro zahájení docházky 

na atletický trénink má největší vliv rodič. Ve vlastním tréninkovém procesu má velký vliv na utváření vztahu 

k atletice u dětí mladšího školního věku samotný trenér, který v případě zvolení správných didaktických postupů 

s prvky soutěžení a zábavných cvičení, může velice dobře ovlivnit pozitivní postoj k atletice. 

 

 

ÚVOD 

V současnosti se v atletickém hnutí mimo jiné začíná zdůrazňovat význam pohybových aktivit dětí mladšího 

školního věku. Na podnět Mezinárodní asociace atletických federací (dále IAAF) byl  vytvořen projekt Kid´s 

Athletics, který má za cíl vylepšit postavení atletiky pro děti v podmínkách školní tělesné výchovy a atletických 

klubů, a zároveň vytvářet u dětí vztah k atletice i ke sportu obecně. Kromě působení ve školních podmínkách je 

atletika dětí podporována i v atletických klubech. Tím je zároveň kladen důraz na vyvážený a zdravý životní styl 

dětí mladšího školního věku. V českých podmínkách jsou tak rozšířeny programy projektu Kid´s Athletics 

v jednotlivých atletických klubech, které tak mají možnost vychovávat děti k pravidelné pohybové aktivitě a 

utvářet vztah k atletice. Ve výzkumném setření jsme se pokusili zjistit, jaké jsou názory na atletiku a trénink u 

dětí mladšího školního věku, které se účastní pravidelných tréninků ve vybraných atletických klubech.  

 

PROBLÉM  

Díky konzumnímu způsobu života v současné společnosti je stále upozorňováno na snížení tělesného pohybu, 

který se začíná projevovat nedostatkem potřeby pohybu, potřeby fyzické činnosti a pohybové obratnosti, což se u 

školních dětí projevuje nedostatkem pohybu, díky němuž si nemohou osvojit mnohé základní pohybové doved-

nosti.  

Některé práce (mj. Sallis & Patrick, 1994) upozorňují na zdravotní  aspekty pohybové aktivity, další poukazují 

na význam pohybových aktivit pro zabezpečení tělesné a funkční zdatnosti dětí (Bunc, 1995; Moravec, 

Kampmiller & Sedláček, 1996; Cairney, Hay, Faught, Flouris & Kentrou, 2007) a dále i na problémy jejich hod-

nocení (Sallis, 1991). 

  Značná část prací (mj. Le Blanc a Dickson, 1997; Jansa, aj., 2005) se věnuje otázce postojů, názorů a zjišťování 

zájmů o pohybovou aktivitu a sport, zároveň také faktorům, které podněcují, motivují a socializují děti do pohy-

bových aktivit (Brustad, 1996; Medeková, Havlíček & Ramacsay, 1996). Uvedení autoři se shodují v názoru, že 

sportovní zájmy představují značný potenciál pro formování trvalejšího vztahu dětí k pravidelnému pohybu. 

Poukazují přitom na rozdíly v preferování pohybových a sportovních aktivit z hlediska pohlaví. Hodnotí podíl 

jednotlivých činitelů, které vstupují do složitého procesu socializace dětí v pohybových aktivitách. 

  Z uvedeného pohledu je zřejmé, že do kvality pohybového režimu vstupuje velké množství faktorů objektivní i 

subjektivní povahy. Z výše uvedených konstatování můžeme upozornit na skutečnost, že problematika pohy-

bových aktivit dětí a jejich utváření vztahu k pohybovým aktivitám je dlouhodobého trvání. Na základě studia 

teoretických východisek nás zajímalo, jaký vliv může mít pro utváření vztahu k pohybovým aktivitám dětí 

mladšího školního věku projekt Atletika pro děti (podle IAAF Kid´s Athletics). Při realizaci výzkumného šetření 

jsme se mohli opírat o krátkodobé studie Ešpandra (2009) a Maštalířové (2001).  Ešpandr (2009) se zaměřil na 

zjišťování postojů a motivace žactva k atletice. Jeho šetření proběhlo v období od listopadu 2007 až do února 

2008 a bylo v něm osloveno celkem 15 atletických oddílů zejména z Prahy a ze Středočeského kraje, dále z 

Chebu, Pardubic a Plzně. Studie upozornila na nepodstatné rozdíly v motivaci a postojích k atletice mezi děvčaty 

a chlapci a zároveň mezi věkovými kategoriemi. Hlavním důvodem, proč se děti začaly věnovat atletice, byla 

chuť se pohybovat a zábava. Děti také kladně hodnotily přístup trenéra a obsah jednotlivých tréninkových lekcí, 

dík němuž se na trénink velmi těšily. Ešpandrova práce (2009) navazovala na studii  Maštalířové (2001), která se 

též věnovala zjišťování názorů a postojů k atletice u kategorie mladšího žactva (n=105) v pěti záměrně 
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vybraných městech České republiky. Maštalířová (2001) v závěrech upozornila na roli trenéra při utváření vzta-

hu k atletice, kdy podle autorky je činnost trenéra velmi důležitá z hlediska výchovného, ale i společenského, což 

by si měl každý trenér uvědomit. Konstatování bylo podloženo konstatováním, že u většiny respondentů  (75%) 

dotazníkového šetření byl trenér uveden jako vzor. S podobnými závěry, které se objevily ve studiích Ešpandra 

(2009) a Maštalířové (2001) se můžeme setkat i v pozdějších studiích (Barber, 2005; Gozzoli, Simohamed & El-

Hebil, 2006; Švachová, 2013; Levéque, 2014). 

 

CÍL  

Hlavním cílem práce bylo zjištění názorů k atletice a k atletickým tréninkům u dětí mladšího školního věku ve 

vybraných klubech záměrně vybraného regionu Prahy 6. 

 

METODIKA 

Výzkumné šetření proběhlo v období dubna až června roku 2013. K výzkumu byly zařazeny atletické oddíly 

vybraného regionu Prahy 6. Jednalo se o kluby, které  mají podmínky pro trénování dětí v atletických příprav-

kách i v kategorii mladšího žactva. Z hlediska trenérského zajištění museli být trenéři proškoleni jako trenéři 

atletických přípravek Českého atletického svazu (ČAS). Věková kategorie respondentů byla stanovena od 8 do 

10 let. V Tabulce 1 uvádíme zastoupení respondentů  v jednotlivých atletických oddílech.  

 

Tabulka 1: Počet respondentů v atletických oddílech, kde proběhlo výzkumné šetření 

 

Oddíl Celkem  

(n) 

Chlapci  

(n) 

Dívky  

(n) 

S1 42 24 18 

S2 30 15 15 

S3 49 24 25 

S4 33 23 10 

 

Výzkumné šetření  bylo provedeno za použití nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl složen ze dvanácti 

otázek a byl rozdělen do tří tématických částí. Nejprve byly zaznamenány základní charakteristiky respondenta 

(pohlaví, věk, oddíl). Zjišťovali jsme zároveň četnost, pravidelnost docházky na atletický trénink a rok, kdy se 

začal respondent věnovat atletice. Zjišťovali jsme také důvody, které vedly k rozhodnutí navštěvovat atletický 

oddíl a také, zda se před vstupem do základní atletické přípravy děti věnovaly jinému sportu.   

 

VÝSLEDKY  

A) Věk dětí při zahájení docházky do atletického klubu 

V úvodní části dotazníku jsme u dětí zjišťovali prvotní zájem o atletiku. Z celkového počtu dětí n=154 začalo 

celkem n=136 dětí dělat atletiku do 8 let věku (kategorie <8 let a 8 let). Z toho n=64 dětí navštívilo atletiku 

dříve, než dosáhlo 8 let a n=72 dětí zahájilo svoji atletickou přípravu v 8 letech. Menší zastoupení respondentů 

(n=16 dětí) začalo  provozovat atletiku od 9 let. Pouze dvě děti zahájily docházku do atletického klubu v 10 

letech. Můžeme tak konstatovat, že prvotní zájem o atletiku se objevuje kolem 8. roku. Zastoupení věkových 

kategorií respondentů podle počátku provozování atletiky je uvedeno v Tabulce 2. 
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Tabulka: Zastoupení věkových kategorií respondentů při zahájení docházky do atletického klubu  

 

Kategorie <8 let  

(n) 

8 let  

(n) 

9 let  

(n) 

10 let  

(n) 

S1 17 20 5 0 

S2 12 13 3 2 

S3 17 24 8 0 

S4 18 15 0 0 

 

B) Důvody, které vedly k zahájení atletické přípravy  

 V rámci dotazníkového šetření nás zajímaly důvody, které vedly k rozhodnutí respondentů začít dochá-

zet na tréninky do atletického klubu (Graf 1). V celém souboru (n=154) uvedlo 51 %  respondentů, že je k at-

letice přivedli rodiče. 19 % respondentů se začalo věnovat atletice z vlastního rozhodnutí. 14 % dětí přivedl 

k atletice kamarád a v 8 % sourozenec. Za pozornost stojí pouhých 5 % dotazovaných, kteří začali docházet do 

atletického klubu na základě náboru. Na 3 % dětí měli z hlediska nasměrování k atletice vliv prarodiče.  

 

  

Graf 1

Důvody, které vedly k zahájení atletické přípravy - celý soubor 

(n=154)nábor atl. klubem

5 %

vlastní rozhodnutí

19 %

rodiče

51 %

prarodiče

3 %
sourozenec

8 %

kamarád

14 %

 
 

Zároveň nás z hlediska tohoto tématu zajímalo zastoupení jednotlivých odpovědí u vybraných souborů (Tabulka 

3). U souborů S1 a S3 mělo více jak 50% zastoupení zahájení docházky do atletiky na základě rozhodnutí 

rodičů,  a to u S1 (54 %) a u S3 (59 %). Oproti tomu soubor S4 vykazoval 43% zastoupení v této odpovědi a S2 

dokonce 33%. Podobné rozložení u vybraných souborů bylo i u odpovědi, že důvodem k zahájení atletické 

přípravy bylo vlastní rozhodnutí respondenta. U souboru S1 se jednalo o 20 % a u souboru S3 dokonce 25 %. U 

souboru S4 jsme zaznamenali 18 % a u S2 pak 10 %. Pro soubory S4 a S2 bylo charakteristické větší zastoupení 

odpovědí, které označovaly jako důvod zahájení atletické přípravy podnět kamaráda (S4 18 %, S2 17%), 

případně kvůli sourozenci, který docházel do téhož klubu (S2 17 % a S4 15 %). U jednotlivých souborů jsme 

zachytili málo podstatné rozhodnutí věnovat se atletice díky prarodičům (S1 11 %, S2 a S4 3 % a S3 2 %). Za 

pozornost stojí zjištění, že tři atletické kluby (S1, S3 a S4) nevyužívají pro účinné oslovení dětí atletické nábory. 

Tato položka byla u těchto klubů zmíněna jako nepodstatná oproti ostatním položkám a je zajímavé, že nábor 

nemusí být tak významným faktorem pro zahájení atletické přípravky. Oproti výše uvedeným třem souborům 

naopak soubor S2 vykazoval 20% zastoupení odpovědi, že důvodem zahájení atletické přípravy byl nábor sam-

otného klubu.   
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Tabulka 3: Důvody pro zahájení atletické přípravy a zastoupení (v %) jednotlivých kategorií odpovědí u 

vybraných souborů 

 

Kategorie Rodiče 

(%) 

Vlastní 

rozhodnutí 

(%) 

Kamarád 

(%) 

Sourozenec  

(%) 

Prarodiče 

(%) 

Nábor at-

letickým 

klubem 

(%) 

S1 54 20 11 2 11 2 

S2 33 10 17 17 3 20 

S3 59 25 10 4 2 0 

S4 43 18 18 15 3 3 

 

C) Důvody, které vedly k pravidelné účasti na atletických tréninkách 

V další části jsme zjišťovali, jaké důvody vedou děti k pravidelné účasti na atletických tréninkách (Graf 2). 

Zajímalo nás, co děti motivuje účastnit se pravidelné atletické přípravy v podmínkách klubu pod vedením tren-

érů. V Grafu 2 uvádíme procentuální zastoupení odpovědí u celého souboru, kde tedy můžeme zaznamenat, jaké 

motivační činitele nejvíce ovlivňují rozhodnutí se pravidelně účastnit atletických tréninků. Celkově 25 % re-

spondentů uvedlo, že na trénink docházejí kvůli dobrému trenérovi a jeho náplni tréninkové jednotky, která 

obsahuje zábavné prvky. 23 % dětí motivuje skutečnost dosáhnout úspěchu v atletice, případně ve sportu. 

Prožitková část, zastoupena kategorií radost z pohybu, byla zaznamenána u 17 % dětí. Významnou úlohu může 

v této věkové kategorii sehrát i vliv kamaráda, případně výborný kolektiv, což je zaznamenáno 15 % (kategorie 

kamarád) a 12 % (kategorie výborný kolektiv). Pouze 8 % dětí uvedlo, že motivací k pravidelné účasti na at-

letickém tréninku sehrává přání rodičů.   

 

Graf  2

Důvody, které vedly k pravidelné účasti na atletických tréninkách - 

celý soubor (n=154)
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Podle výsledků u vybraných souborů můžeme zaznamenat rozdílné procentuální rozložení v jednotlivých kate-

goriích (Tabulka 4). Dotázaní uvedli, že důvodem a motivačním činitelem, proč dochází na trénink, je trenér a 

jeho náplň tréninku (soubor S2 33 %, soubor S4 28 %, soubor S3 20 % a soubor S1 19 %). Zajímavé podle 

výsledků bylo zjištění, že významnou motivací pro děti může být dosažení úspěchu. Největší procentové 

zastoupení je v klubu S1 (29 %), kde může být největším motivačním činitelem skutečnost zastoupení českých 

atletických reprezentantů, kteří jsou členy klubu. Děti, které tak známé atletické reprezentanty vídají v areálu 

klubu, mohou mít větší motivaci dosáhnout určitého úspěchu podobně jako jejich vzor, se kterým se pravidelně 

mohou setkat na stadionu. I prožitková část z prováděné činnosti může být motivující, což dokumentuje 29 % u 

souboru S3, u ostatních souborů již takové zastoupení není (S1 12 %, S4 12 %, S2 10 %). Kvůli dobrému kolek-

tivu se pravidelné účastní tréninků 20 % souboru S2, 14 %  u souboru S1, 9 % u souboru S4 a 8 % u souboru S3. 

Účast kamaráda pak ovlivňuje při rozhodování účastnit se tréninku nejvíce u souboru S4 (21 %) a dále u soborů 

S1 a S2 (17%). Vliv rodičů k účasti na tréninku jsme zaznamenali ve 12 % u souboru S3 a dále v 9 % u souborů 

S1 a S4. Vliv rodičů k účasti na tréninku byl nepodstatným u souboru S2, kdy uvedenou variantu neuvedl nikdo 
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z dotázaných. U respondentů mladšího školního věku může sehrát při rozhodování k pravidelné účasti na at-

letickém tréninku i účast blízkého kamaráda. Největší zastoupení jsme zaznamenali u souboru S4 (21 %), u 

souborů S1 a S2 bylo shodně zaznamenáno 17%  zastoupení. Pod hranici 10 % se vyjádřili respondenti souboru 

S3 (8 %).   

 

Tabulka 4 

Důvody vedoucí k pravidelné účasti na atletických tréninkách a zastoupení (v %) jednotlivých kategorií odpovědí 

u vybraných souborů 

 

Kategorie Přání 

rodičů 

(%) 

Kamarád 

(%) 

Dosáhnout 

úspěchu (%) 

Radost        

z pohybu  

(%) 

Dobrý 

trenér  

a jeho 

tréninky 

jsou zá-

bavné  

(%) 

Výborný 

kolektiv 

(%) 

S1 9 17 29 12 19 14 

S2 0 17 20 10 33 20 

S3 12 8 23 29 20 8 

S4 9 21 21 12 28 9 

 

 

D) Důvody k provozování atletiky  

Významnou úlohu pro provozování atletiky může sehrát u dětí mladšího školního věku motivace k dané činnosti, 

v tomto případě k atletice. Zajímalo nás jaké důvody vedou v této věkové kategorii k provozování atletiky a zda 

převládá spíše faktor soutěžení a prožívání činnosti nebo je již zde převaha výkonové motivace, která spočívá 

k dosažení úspěchu a s ním spojených benefitů. Odpovědi dětí mladšího školního věku u jednotlivých souborů se 

výrazně nelišily. Největší procentuální zastoupení měla kategorie dobrá atmosféra na tréninku a soutěžení u 

souborů S3 (57 %), S2 (50 %) a S1 (38 %). Oproti tomu u souboru S4 jsme zaznamenali největší zastoupení 

kategorie být nejlepší (40 %; porovnej s kategorií dobrá atmosféra a soutěžení u téhož souboru 36 %), když u 

ostatních tří souborů měla tato kategorie procentuální zastoupení mírně nižší (soubory S2 a S1 shodně 33 %; S3 

14 %). I v této motivační části jsme vysledovali možný vliv blízké přítomnosti českých reprezentantů u souboru 

S1, kdy děti tohoto souboru již v tomto věku mají motivaci se v budoucnosti stát známou osobností (24 % re-

spondentů). U ostatních souborů se tato kategorie pohybovala pod hranicí 20 %, když u souborů S2 a S3 se 

jednalo o 17 % a u souboru S4 15 %. Zajímavé je zjištění, že děti u všech souborů neprovozují atletiku kvůli 

přání rodičů, což dokumentuje zastoupení odpovědi n hranici 10 % a méně (S3 10 %; S4 6 %; S1 5 %). Děti ze 

souboru S2 vůbec tuto kategorii neoznačily.  Graf 3 vypovídá o motivaci k provozování atletiky u chlapců a 

dívek všech souborů (S1 – S4). Rozložení jednotlivých kategorií odpovídá rozložení u jednotlivých klubů, když 

největší zastoupení jsme zaznamenali u kategorie dobrá atmosféra na tréninku a soutěžení (46 %), dále chce 29 

% respondentů  dosáhnout úspěchu a být tak nejlepší. 18 % dotazovaných dětí všech souborů má motivaci se stát 

známou osobností, 6 % by se věnuje atletice kvůli rodičům a 1 % dětí uvedlo, že by chtělo dělat atletiku pro 

peníze.  
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Graf 3

Důvody k provozování atletiky - celý soubor (n=154)

dobrá atmosféra    a 
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ZÁVĚR  

Výzkumné šetření nám ukázalo shodu v postojích a názorech u dětí mladšího školního věku u čtyř vybraných 

souborů v záměrně vybraném regionu Prahy 6. Hlavním důvodem, proč se děti začínají věnovat atletice, je ra-

dost z pohybu, dobrá atmosféra při tréninku, soutěživost a zábava. Vše uvedené záleží na osobnosti trenéra. 

Zjistili jsme, že 51 % dětí uvedlo, že je k atletice přivedli rodiče ve věku 8 let, což odpovídá i závěrům studií 

Maštalířové (2001), Barbera (2005) a Ešpandra (2009).  V této věkové kategorii tak převládá spíše faktor 

soutěžení a prožívání v rámci pohybové aktivity. U jednoho ze souborů (S1) jsme zaznamenali významnou úlo-

hu pro motivaci dosáhnout úspěchu přítomnost českých atletických reprezentantů v klubu. Je vidět, že atletický 

vzor tak může mít pozitivní vliv na utváření postojů k atletice. Chceme – li uvedené shrnout, tak musíme konsta-

tovat, že děti zahajují docházku na atletický trénink na podnět rodičů. V tomto případě se zdá být velice 

nevýrazná úloha atletických klubů pro získávání nových zájemců o atletiku v podobě náborů, propagačních 

soutěží, apod. Ve vlastním tréninkovém procesu má velký vliv na utváření vztahu k atletice u dětí mladšího 

školního věku samotný trenér, který v případě zvolení správných didaktických postupů s prvky soutěžení a zá-

bavných cvičení, může velice dobře ovlivnit pozitivní postoj k atletice. Kromě toho může velice dobře zapůsobit 

i přítomnost známého atleta v prostředí klubu, kde děti trénují. Je třeba si uvědomit, že v tomto věkovém období 

se utváří vztah k určité činnosti a právě pozitivní atmosféra a přítomnost atletického vzoru může sehrát pod-

statnou úlohu.  
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ATTITUDES AND OPINIONS OF CHILDREN TOWARDS TRACK AND FIELD IN ATH-

LETIC CLUBS IN PRAGUE 

 

Key words: attitude, beliefs, motivation, track and field, athletic prep, children (8-10 years), athletic discipline, 

athletic personality 

 

SUMMARY 

The post get acquainted with the opinions of children (8 – 10 years) on the athletics in the athletic clubs of the 

selected region. Using questionnaire survey was detected the coincidence in the views of children (8 – 10 years; 

n=154) at the four files in the intentionally selected the region of Prague 6. The main reason why children begin 

to pay the athletics, is the joy of movement, good atmosphere during the training, competition and fun. For the 

launch of the attendance to athletic training has the greatest influence a parent. In the own training process has a 

great influence on the shaping of the relationship to the athletics for children (8 – 10 years) the actual coach, 

which in the case of the election of the right teaching practices with elements of competition and fun workout, 

may very well influence a positive attitude toward athletics. 
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SOUHRN 

V příspěvku jsme se věnovali vlivu specifického basketbalového tréninku na stabilitu stoje elitních basketbalis-

tek připravujících se v průběhu pětitýdenního reprezentačního bloku na Eurobasket 2015 (květen – červen 2015). 

V průběhu reprezentačního bloku jsme vyšetřovali skupinu 18 hráček reprezentačního basketbalového týmu ČR 

v kategorii žen pravidelně vždy na počátku týdenního mikrocyklu. K objektivizaci posturálních výchylek jsme 

použili testovací desku MFT S3 Check (Multifunctionale Trainingsgeräte Gmb, Innsbruck, Austria), kterou pro 

své vědecké účely využívá prof Raschner z Univerzity v Innsbrucku.     

 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

Basketbal je zařazen díky svému charakteru zatížení mezi sporty s anaerobním režimem (Delextrat & Cohen, 

2009; Meckell, Casorla & Eliakim, 2009; Metaxas, Koutlianos, Sendelides & Mandroukas, 2009), při kterém se 

projevuje vysoká intenzita zatížení specifického charakteru v podobě různých forem skoků (doskok míče, blok, 

odskok, skoky s rotací i se změnou směru), dále změn směru pohybu, krátkými akceleračními úseky, výběhy na 

zrakový či akustický podnět podle určité herní situace. Vztah mezi zatížením v utkání ve sportovních hrách a 

zatížením hráčů v tréninkovém procesu se stává stále aktuálnější, což dokládají odborné publikace zaměřené 

právě na tuto problematiku v basketbalu (Abdelkrim, El Fazaa & El Ati, 2007; Balčiunas, Stonkus, Abrantes & 

Sampaio, 2006; Montgomery, Pyne & Minahan, 2010). Starty v basketbale se provádějí do všech stran, napří-

klad vpřed, vzad i do strany,  a jsou velmi náročné na stabilitu. Proto jsou do tréninkového procesu zařazovány 

nejrůznější cvičení na rozvoj rychlosti a agility (Brown & Ferrigno, 2005; Dintiman & Ward, 2003), 

v souvislosti se stabilitou avšak dochází k podceňování významu senzomotorické koordinace. V různých studi-

ích je prokázáno (Pasanen, Parkkari, Pasanen, Hiilloskorpi, Mäkinen, Järvinen, et al., 2008; Passanen, Parkkari, 

Pasanen & Kannus, 2009), že rychlé pohyby významně zvyšují riziko zranění dolních končetin, zejména pak 

v oblasti ligamentů kolenního a hlezenního kloubu, což souhlasí s tvrzením Levinské, Opršala a Čakrta (2015). 

Vzhledem k tomuto konstatování je zřejmé, že v rámci tréninkové praxe je třeba se zaměřit mimo jiné na speci-

fický nácvik senzomotorické koordinace jako jednu ze složek kondičního plánu přípravy, což je potvrzeno někte-

rými studiemi (Söderman, Werner, Pietilä, Engström, &Alfredson, 2000).           

 

CÍL  

Cílem výzkumného šetření bylo provést vyhodnocení stability stoje díky monitorování úrovně senzomotoriky a 

symetrie pomocí systému MFT S3 Check u vybrané skupiny elitních basketbalistek  

 

METODIKA 

Výzkumné šetření proběhlo v období květen 2015 až červen 2015. Elitní basketbalistky (Tabulka 2) byly testo-

vány v týdenních tréninkových mikrocyklech v pětitýdenním přípravném bloku. Vždy při zahájení týdenního 

mikrocyklu byly basketbalistky testovány pomocí přístroje MFT S3 Check s následným vyhodnocením výsled-

ků. Úroveň senzomotoriky a stability byla testována pomocí přístroje MFT S3 Check, který je součástí systému 

MFT (Multifunctionale Trainingsgeräte Gmb, Innsbruck, Austria). Systém MFT S3 Check je přístrojem pro 

funkční vyhodnocení tělesné stability a senzomotorických regulačních schopností ve stoji. Zároveň se využívá 

při prevenci zranění v rehabilitačních postupech hlezenního, kolenního a kyčelního kloubu. V našem případě byl 

systém MFT S3 Check použit pro účely sledování stability stoje u elitních basketbalistek. Samotný MFT S3 

Check je složen z pevné dřevěné nestabilní úseče, která je jednoosově uložena, s integrovaným snímačem pro 

měření hodnot. Kruhová deska měří v průměru 530 mm a je spojena horizontální osou se základní deskou. Deska 

se může vychylovat až do úhlu 12° na obě strany, jednak v pravolevé rovině a dále v předozadní rovině. Vychy-

lování těžiště od osy vyvolává vychýlení desky, které je snímáno senzorem, který je instalován na spodní části 

desky. Pro vlastní vyhodnocení a následnou diagnostiku je využito spojení se softwarem.  Měřící rozsah senzoru 

se pohybuje od -20 do +20°s přesností měření méně než 0,5°. Hodnoty jsou snímány frekvencí 100 Hz a jsou 
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přenášeny do počítače přes rozhraní USB. Jednoduchým otočením o 90°lze měřit ve směru pravolevém nebo 

předozadním (Raschner, Lembert, Platzer, Patterson, Hilden & Lutz, 2008). Při každém testovaní každá hráčka 

absolvovala dva pokusy nejprve v pravolevé a následně v předozadní rovině. Probandka byla při testu 

ve dvouoporovém stoji s mírnou flexí v kolenním kloubu, aby zaujala co nestabilnější polohu, bez vizuální kon-

troly dolních končetin či sledování průběhu testu. Důvodem je možné ovlivnění výsledku testu a tím i jeho ob-

jektivity. Testovaná osoba byla na boso. Tím, jak hráčka na plošině balancovala, pohybovalo se COP směrem od 

ideální osy. Podle Vařeky (2002) je COP (Centre of Pressure) působiště vektoru reakční síly podložky. Jeho 

polohu lze stanovit z hodnot reakční síly naměřených v rozích silové plošiny nebo vypočítat jako vážený průměr 

všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné plochy. 

Po realizaci měření byl výsledek testu uložen do databáze MFT S3 Check a vyhodnocen. Vyhodnocení bylo 

realizováno ve třech kategoriích: úroveň stability, senzomotoriky a symetrie ve vztahu, zda se jedná o rovinu 

pravolevou či předozadní. Ke zjištění individuálního stavu rovnováhy měřil systém pohyby podložky a spočítal 

z jejich počtu a velikosti index senzomotoriky. Odchylky od horizontálního postavení podložky (vpravo-vlevo, 

resp. vpřed-vzad) byly vyhodnoceny v indexu symetrie. Z obou indexů byl poté vypočten index stability, který 

poskytuje celkovou úroveň senzomotorického výkonu testované hráčky ve smyslu, do jaké míry byla hráčka 

schopna zvládnout držení těla a udržet jej v relativně klidné poloze. Naměřené hodnoty indexu senzomotoriky a 

stability se pohybují na devítistupňové škále (hodnota 1 = výborné; hodnota 9 – nevyhovující). Vyhodnocení 

symetrie je ve třech kategoriích:  

o 40:60 až 50:50 testovaná hráčka neupřednostňuje žádnou stranu; 

o  25:75 až 39:61 testovaná hráčka mírně upřednostňuje jednu stranu; 

o  24:76 a méně testovaná hráčka výrazně upřednostňuje jednu stranu.  

Test MFT S3 Check byl prováděn během reprezentačního přípravného bloku v jednotlivých týdenních mikrocy-

klech, vždy ve stejný den (1. den při nástupu na soustředění) a ve stejnou denní dobu. Úroveň reliability přístroje 

MFT S3 Check je uvedena v práci Raschnera, Lemberta, Platzera, Pattersona, Hildena a Lutze (2008).  

 

Tabulka 1 Škála pro hodnocení stability  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 Charakteristika probandek  

 

Celkový počet sledovaných hráček (n=18) 

  Věk Tělesná 

výška (cm) 

Tělesná hmot-

nost(kg) 

BMI Dominance 

HK 

Dominance 

DK 

Celý tým 

(n=18) 

26,4+5,1 182,6+13,0 75,1+14,2 22,44+2,9 2×L 

16×P 

15×L 

3×P 

Rozehrávačky (PG – 

Point guard)  (n= 5) 

27,2+9,2 172,8+4,3 66,2+5,6 22,14+0,9 1×L 

4×P 

4×L 

1×P 

Křídla  
(SG – Shooting guard, 

SF - small forvard) 

(n=6) 

24,9+3,1 182,5+7,5 73,1+7,8 21,98+3,2 1×L 

5×P 

5×L 

1×P 

Pivotky 
(C – Center) 
(n=7) 

24,1+6,9 

 

189,7+4,3 83,0+8,8 23,01+1,8 7×P 6×L 

1×P 

 

Statistické zpracování dat  

Naměřená data byla zpracována neparametrickým Wilcoxonovým testem v programu NCSS 2007 (NCSS, Utah, 

USA). Hladina statistické významnosti byla stanovena p<0.05.  

VÝSLEDKY  

Index  

stability 

Hodnocení 

1 výborné 

2 velmi dobré 

3 dobré 

4 dostatečné 

5 uspokojivé 

6 neuspokojivé  

7 nedostatečné 

8 špatné 

9 nevyhovující 
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Výsledková část byla rozčleněna do dvou kategorií. V první jsme se snažili zaznamenat průběh indexu stability 

v pravolevé rovině a ve druhé jsme zachytili průběh indexu stability v předozadní rovině. Při hodnocení jsme si 

uvědomili možnou rozdílnost testovaných hráček z hlediska antropometrických charakteristik, proto jsme pro-

vedli rozčlenění podle hráčských funkcí na: rozehrávačky (PG), křídla (SG a SF) a pivotky (C). Zaznamenané 

hodnoty indexů v následujících tabulkách (Tabulka 3 a Tabulka 4) poukazují na zlepšení, případně zhoršení 

měřených parametrů u celého souboru a dále u jednotlivých hráčských funkcí.         

 

A) Vyhodnocení stability u celého souboru v pravolevé rovině  

Tabulka 3 Průběh indexu stability v pravolevé rovině v průběhu pětitýdenního bloku u celého týmu 

 MFT S3 Check – rovina pravolevá 

Hráčka T1 T2 T3 T4 T5 Xmax-Xmin Průměr 

Rozehrávačky (PG – Point guard) 

H1 4,0 2,7 3,7 5,0 3,4 2,3 3,76 

H2 4,5 3,9 3,9   -  3,5 1,0 3,95 

H3 3,2 3,0 3,9 3,0 2,5 1,4 3,12 

H4 4,1 3,7 3,4 × × 0,7 3,73 

H5 3,2 2,4 3,2 2,9 × 0,8 2,93 

       3,498 

Křídla (SG – Shooting guard, SF - small forvard) 

H6 3,5 4,0 3,2 × × 0,8 3,57 

H7 4,1 2,2 3,5 3,9 3,0 1,9 3,34 

H8 4,1 4,6 4,5 3,9 2,7 1,9 3,96 

H9 3,7 4,0 4,4 3,4 3,7 0,7 3,84 

H10 4,5 4,0 3,7 4,0 4,1 0,8 4,06 

H11 4,5 3,7 3,7 3,5 3,5 1,0 3,78 

       3,758 

Pivotky (C – Center) 

H12 4,4 4,3 4,0 4,3 3,2 1,2 4,04 

H13 5,3 4,8 4,1 4,0 4,0 1,3 4,44 

H14 5,0 4,8 5,9 × × 1,1 5,23 

H15 4,6 4,6 4,5 × × 0,1 4,57 

H16 5,5 4,5 5,6 4,5 4,5 1,0 4,92 

H17 5,1 4,3 5,5 5,1 4,4 1,2 4,88 

H18 5,3 4,5 4,3 4,9 5,0 1,0 4,80 

       4,697 

Komentář: u celého souboru došlo k postupnému zlepšování indexu stability v pravolevé rovině. Hráčky celého 

souboru dosahovaly při prvním měření hodnocení (dle Tabulky 1) spíše dostatečné úrovně. Hodnota indexu se 

pohybovala v rozpětí Xmax-Xmin 0,1 – 2,3. U některých hráček (H2, H4, H11, H13)  jsme zaznamenali postupné 

zlepšování indexu stability. Hráčky H1, H3, H7, H8, H9 a H16 vykazovaly kolísavost v hodnotách indexu stabi-

lity. Zároveň jsme podle hodnot Xmax-Xmin  mohli hráčky převést do kategorií a zaznamenat procentuální rozlo-

žení: 

a) žádný rozdíl (0)                              n=0         0 % 

b) minimální rozdíl (0,1 – 1,0)           n=10      55,56 % 

c) částečný rozdíl (1,1 – 2,0)              n=7        38,88 % 

d) opodstatněný rozdíl (2,1 – 3,0)       n=1         5,56 % 
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e) výrazný rozdíl (3,1 – 4,0)               n=0         0% 

 

Na základě uvedeného zjištění  můžeme konstatovat, že v průběhu pětitýdenního přípravného bloku docházelo 

k minimálním rozdílům v naměřených hodnotách indexu stability. Za pozornost však stojí sledování průměrů 

indexu stability u jednotlivých hráčských funkcí. Při porovnávání průměrů indexů stability u rozehrávaček 

(3,498), křídel (3,758) a pivotek (4,697) můžeme tvrdit, že hráčky na pozici rozehrávačky vykazovaly relativně 

přijatelnou úroveň stability zejména oproti pivotkám. Uvedené je podle nás způsobeno základními tělesnými 

parametry při porovnání rozehrávaček (tělesná výška: 172,8+4,3; tělesná hmotnost: 66,2+5,6) a pivotek (tělesná 

výška: 189,7+4,3; tělesná hmotnost: 83,0+8,8). Zároveň uvedené zjištění dostatečné úrovně indexu stability (dle 

Tabulky 1) v pravolevé rovině by mělo být varovné pro trenéry zejména z hlediska možné výskytu zranění. Zá-

roveň je třeba připomenout, že na úrovni indexu stability mohou mít vliv adaptační mechanismy na zatížení 

v průběhu pětitýdenního přípravného bloku.  

              
 B) Vyhodnocení stability u celého souboru v předozadní rovině  

 

Tabulka 4 Průběh indexu stability v předozadní rovině v průběhu pětitýdenního bloku u celého týmu 

 MFT S3 Check – rovina předozadní  

Hráčka T1 T2 T3 T4 T5 Xmax-Xmin Průměr 

Rozehrávačky (PG – Point guard) 

H1 5,4 5,5 4,5 5,0 4,4 1,1 4,96 

H2 4,0 4,0 4,5 - 1,7 2,8 3,55 

H3 4,9 4,5 3,4 3,2 2,7 2,2 3,74 

H4 3,9 3,0 4,1 × × 1,1 3,67 

H5 5,1 3,5 3,9 3,5 × 1,6 4,0 

       3,984 

Křídla (SG – Shooting guard, SF - small forvard) 

H6 5,4 3,9 4,0 × × 1,5 4,43 

H7 5,4 4,1 4,8 4,6 3,5 1,9 4,48 

H8 4,9 5,8 5,1 4,0 4,3 1,8 4,82 

H9 5,5 4,6 4,1 4,1 3,0 2,5 4,26 

H10 5,8 5,0 4,5 4,9 4,0 1,8 4,84 

H11 5,0 4,5 4,6 4,5 5,0 0,5 4,72 

       4,592 

Pivotky (C – Center) 

H12 4,6 4,4 4,1 4,5 3,5 1,1 4,22 

H13 4,8 4,3 4,4 5,0 4,3 0,7 4,56 

H14 5,5 5,5 5,5 × × 0 5,5 

H15 5,3 5,3 5,3 × × 0 5,3 

H16 5,9 5,6 4,5 5,5 5,0 1,4 5,3 

H17 5,4 5,8 5,3 4,5 4,4 1,4 5,08 

H18 5,1 5,3 5,5 4,6 4,6 0,9 5,02 

       4,997 

Komentář: zajímalo nás, zda se výsledky indexu stability v předozadní rovině budou odlišovat v porovnání 

s výsledky v pravolevé rovině. Již vstupní výsledky naznačily, že úroveň indexu stability v předozadní rovině 

bude slabší oproti výsledkům v pravolevé rovině.  Hráčky celého souboru dosáhly podle hodnocení dle Tabulky 
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1 dostatečné až uspokojivé úrovně. Podle hodnocení  Xmax-Xmin došlo k širšímu rozpětí hodnot 0 – 2,8. Podobně 

jako v rovině pravolevé, tak i v rovině předozadní se objevily hráčky s postupným zlepšováním indexu stability 

(H3, H4 a H9). Kolísavé hodnoty jsme zaznamenali u hráček H1, H2, H4, H5, H7, H8, H10, H11, H12, H13, 

H16, H17 a H18. U dvou hráček (H14 a H15) jsme zachytili při třech realizovaných měřeních neměnnou hodno-

tu  indexu stability. Podle hodnot Xmax-Xmin  jsme hráčky převedli do kategorií a zaznamenali procentuální roz-

ložení: 

  

a) žádný rozdíl (0)                              n=2         11,10 % 

b) minimální rozdíl (0,1 – 1,0)           n=3         16,67 % 

c) částečný rozdíl (1,1 – 2,0)              n=10       55,56 % 

d) opodstatněný rozdíl (2,1 – 3,0)       n=3         16,67 % 

e) výrazný rozdíl (3,1 – 4,0)               n=0         0% 

      
V průběhu pětitýdenního přípravného bloku docházelo zejména k částečným rozdílům (55,56 %) v naměřených 

hodnotách indexu stability. Díky porovnávání průměrů indexů stability u rozehrávaček (3,984), křídel (4,592) a 

pivotek (4,997) můžeme konstatovat, že hráčky na všech třech pozicích (rozehrávačky, křídla, pivotky) vykazo-

valy dostatečnou až uspokojivou úroveň stability, což není dobré zjištění vzhledem k možnému výskytu zranění. 

Zároveň se jedná o velice podstatnou informaci vzhledem k prosazování tréninku senzomotoriky a propriorecep-

ce v dlouhodobé přípravě elitních hráček basketbalu.   

 

ZÁVĚR  

Podařilo se nám zaznamenat mírné zlepšení indexu stability jak v rovině pravolevé, tak i v rovině předozadní. 

Musíme však konstatovat, že jsme u elitních hráček očekávali mnohem lepší úroveň stability. Výsledky se 

v průběhu pětitýdenního přípravného cyklu stále pohybovaly na devítistupňové škále v kategoriích dobré až 

dostatečné. Po konzultaci s hráčkami o tréninkových metodách v klubu jsme se dozvěděli, že proprioreceptivní 

trénink je velmi málo užívaný. Většinou ho využívají pouze zraněné hráčky. Námi sledované probandky  využí-

valy zřídka proprioreceptivního tréninku v rámci klubu. Výjimkou byl  pouze klub (n=5 hráček), kde docházelo 

v průběhu ročního tréninkového cyklu k pravidelnému trénování propriorecepce (1× v týdnu 25 min.). I to se 

však zdá málo vzhledem ke zjištěným výsledkům. Při testování úrovně stability hrálo roli několik aspektů, které 

bychom měli brát v potaz. Za prvé, že od vstupního testování se probandky ve většině případů postupně adapto-

valy na přístroj MFT S3 Check. Tím postupně získávaly zkušenost, což vedlo k výraznější soustředěnosti 

v průběhu testování. Dalším aspektem, který rozhodoval při výsledku testování bylo, jakou měrou se hráčka  

dokázala adaptovat na tréninkovou zátěž, která byla absolvována v týdenním mikrocyklu.  
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FUNCTIONAL EVALUATION OF THE STABILITY OF A STANDING POSITION AT THE WOMEN 

BASKETBALL NATIONAL TEAM OF THE CZECH REPUBLIC 

 

 

Key words: basketball, stability, functional evaluation, women, national team 

 

SUMMARY 

In the paper, we addressed the influence of the specific basketball workout on the stability of the standing positi-

on of elite women basketball players preparing in the course of the block for the Eurobasket 2015 ( microcyclus 

in 5 week: may – June 2015). In the course of journey in block we examine a group of 18 women players in the 

national basketball team of the Czech republic. To assess the deflection of the stability, we used a test plate of 

the MFT S3 Check (Multifunctionale Trainingsgeräte Gmb, Innsbruck, Austria), which for its scientific purpo-

ses, uses, prof Raschner of the University of Innsbruck. 
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SOUHRN 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění míry korelace mezi soutěžním výkonem v hodu kladivem 4 kg a obecnými 

a speciálními tréninkovými testy u kladivářky T.K., jejíž výkonnost se pohybuje okolo 70 m. Mezi vybrané testy 

jsme zařadili hod kladivem 3 kg a 5 kg, dále trh, přemístění a dřep, hod koulí obouruč vzad 4kg a skok do dálky 

z místa. Hodnoty vybraných testů jsme zjistili z tréninkových deníků kladivářky T.K. od roku 2009 do roku 

2015. Poté jsme provedli statistickou analýzu v programu STATISTICA 12 a zapsali výsledné korelace. Zjištěné 

korelace jsme porovnali navzájem, kdy nejvyšší hodnoty měly testy: hod kladivem o váze 3 kg (r= 0,981, 

p<0,05), hod kladivem o váze 5kg (r=0,968, p<0,05) a trh (r=0,967, p<0,05). Dále jsme hodnoty korelací po-

rovnali s hodnotami korelace uváděné Bondarchukem, který tvrdí, že u mužů s  výkonností nad 70 m klesají 

hodnoty korelace především u obecných silových testů jako je trh, přemístění a dřep, oproti hodnotám korelace 

hodů kladivy těžšími i lehčími než je závodní hmotnost kladiva (Bingisser, 2010, p.27). Z porovnání námi 

vypočtených hodnot korelací a korelací uváděných Bondarchukem usuzujeme, že kladivářkám bude klesat hod-

nota korelace s obecnými silovými cviky na vyšší výkonnostní hranici než mužům. Hlavní rozdíly mezi tes-

tovými výkony kladivářky T.K. a dalšími světovými kladivářkami byly především v tělesné hmotnosti a ve 

výkonu v dřepu. V hodu koulí obouruč vzad byla kladivářka T.K. mezi světovými kladivářkami nejlepší. 

 

ÚVOD 

Pro trénink hodu kladivem neexistuje mezi trenéry jednotný názor na poměr tréninku obecné síly k ostatním 

motorickým schopnostem. Hlavní otázkou, kterou jsme se rozhodli zabývat, je, zdali korelace mezi výkony 

v hodu kladivem a úrovní obecné síly (charakterizovanou 1 RM) je vysoká či nízká a především do jaké úrovně 

výkonnosti kladivářů a kladivářek jsou cvičení obecné síly nezbytná. V literatuře jsme našli pouze jednu studii 

od Bingissera (2010), který zveřejnil výsledky od pana Bondarchuka, který řešil námi stanovenou otázku, ale 

pouze u mužů kladivářů. Náš výzkum se proto zaměřil na ženy kladivářky. Zkoumaným objektem byla 

kladivářka T.K., jejíž dobře vedený tréninkový deník nám umožnil vyhodnotit a porovnat vzájemný vztah a 

závislost mezi výkonem v hodu kladivem a obecnými a speciálními testovými ukazateli.  

 

PROBLEMATIKA  

V tvorbě tréninkových plánů se trenéři vrhačů – kladivářů zatím nemohou opřít o vědecké výzkumy, které by 

jim jasně daly odpověď na otázku, jestli můžeme s jistou pravděpodobností předpokládat nárůst výkonnosti 

v hodu kladivem, při zvýšení úrovně výkonu v obecných silových testech, i když kladivářka dosahuje výkonnosti 

za 70 m. Bondarchuk (Bingisser, 2010, p.27) tvrdí, že u mužů kladivářů je korelace mezi obecnými silovými 

cvičeními a narůstající výkonností čím dál tím více nevýznamná, a uvádí příklady korelace mezi hodem kladiva 

a dalšími speciálními a obecnými testovými ukazateli (tab. 1).  
 

Tabulka 1: Korelace  

 
 Hod 

kladivem 

5 kg 

Hod 

kladivem 

6 kg 

Hod 

kladivem 

8 kg 

Hod 

kladivem 

9 kg 

Hod 

kladivem 

10 kg 

Přemístění Trh Dřep Skok 

snožmo 

do 

dálky 

60 - 

65 m 

0.824 0.786 0.869 0.675 0.542 0.421 0.451 0.437 0.397 

75 – 

80 m 

0.564 0.664 0.798 0.765 0.824 0.245 0.196 0.124 0.127 

 

Za hraniční výkonnost u mužů udává hranici nad 70 m. Dále Bondarchuk (Bingisser, 2010, p.27) uvádí, že ko-

relace je u žen vyšší než u mužů, ale je stále celkově překvapivě nízká. Nejnižší korelaci s hodem kladiva závod-

ní hmotností uvádí dřep a skok snožmo do dálky. Tento jev si vysvětlujeme tím, že i když má většina kladivářů 

podobnou úroveň silových schopností ve cviku dřep a stejně tak i v úroveň explozivně-silových schopností ve 
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cviku skok snožmo do dálky, tak dosahují rozdílných výkonů v hodu kladivem soutěžní hmotností. Tento rozdíl 

je pravděpodobně způsoben tím, že tyto cviky jsou ovlivněny ještě více faktory.  

Pro hod kladivem žen zatím nebyly zveřejněny výsledky korelace mezi obecnou sílou a speciálním 

kladivářskými testy s výkonností v hodu kladivem. Výsledky od Bondarchuka naznačují, že nejvyšší míru korel-

ace pro kladiváře s výkonností na 75 m má především hod kladivem o váze 10 kg a pak hod kladivem o váze 8 

kg. Překvapivě mají cviky obecné síly téměř o polovinu nižší míru korelace než hody kladivem různých 

hmotností. Pilianidis (2013, p.14) u kladivářek tvrdí, stejně jako Bondarchuk u mužů, že kladivářky by měly být 

v prvé řadě vrhačky a až teprve v druhé řadě vzpěračky. Philianidis (2013, p.14) uvádí, že výkon v hodu 

kladivem žen byl měl být ze 75 % tvořen technikou a z pouze ze 25 % vzpíráním. Toto tvrzení je v rozporu 

s doporučením Ursa (2014), který tvrdí, že pro sporty, ve kterých sportovec musí vyvinout maximální zrychlení 

svého těla, či udělit maximální zrychlení svému náčiní (např. ve vrzích a hodech) je nezbytné zvyšovat úroveň 

maximální síly a v důsledku toho dosáhnout vysoké úrovně schopnosti zrychlení pohybu a přenesení tohoto 

zrychlení na náčiní. Podíl tréninku síly má být dle Ursa (2014) u dospělých profesionálů mezi 40 – 55 % 

z celkového času zatížení. Vzhledem k nejednotnému názoru na podíl zařazování tréninků obecné síly 

(především vzpěračských cviků) do tréninku hodu kladivem žen, je nutné zjistit, na kolik právě vzpěračské cviky 

pomáhají zlepšit výkon v hodu kladivem. Nejen v různém věku, ale především v návaznosti na danou výkonnost 

kladivářek.  

Otázkou je tedy to, jestli i u žen je hranice výkonnosti okolo 70 m tou hraniční výkonností, na které by měl rap-

idně klesat význam cvičení obecné síly v tréninku. Nebo, jak udává Bondarchuk (Bingisser, 2010, p.27), je ko-

relace u žen vyšší než u mužů, což by znamenalo posun kritické hranice pro význam obecného posilování 

v tréninku hodu kladivem žen například až na hranici například 73 m. Dalším faktorem, který může výrazně 

ovlivnit míru potřeby silových cvičení je míra využití vlastní svalové síly při hodu kladivem.  

Jedním z dalších možných způsobů vyjádření vztahu mezi hodem kladiva a vzpěračskými cviky je posouzení 

míry podobnosti na základě biomechanické struktury pohybů. Pozzo, Sarcipanti a Zanetti (1996) uvádějí na 

základě pohybu těžiště těla, pohybových řetězců, mechanické práce, celkové práce a neuromuskulární intervence 

velmi vysokou afinitu mezi trhem a vrhačskými disciplínami obecně, taktéž mezi přemístěním a vrhačskými 

disciplínami obecně a vysokou afinitu s výrazem vpředu. Mezi dřepem a vrhačskými disciplínami uvádějí, že se 

afinita vyskytuje pouze v některých pohybech či v typických fázích pohybu.  

 

CÍL 

Naším hlavním cílem je zjištění míry korelace mezi soutěžním výkonem v hodu kladivem 4 kg a obecnými a 

speciálními tréninkovými testy u kladivářky T.K. Následně tyto korelace porovnáme s korelacemi uváděnými 

Bondarchukem pro hod kladivem mužů. Dalším cílem je zjistit, zdali je hranice 70 m pro ženy kritická pro 

zařazování a udělování priority obecného posilování v tréninku hodu kladivem žen. Na závěr porovnáme vybra-

né testové ukazatele T.K. s dalšími světovými kladivářkami.  

   

METODIKA  
Nejprve jsme získali tréninkové deníky kladivářky T.K., ze kterých jsme se si zapsali potřebné výsledky testů 

z jednotlivých let. Mezi zkoumané obecné testy patří testy obecné maximální síly, a to trh, přemístění a dřep. Do 

testů kladivářských speciálních patří test explozivní síly v podobě hodu koulí obouruč vzad, test speciální 

rychlosti v podobě hodu kladivem 3 kg, test speciální síly v podobě hodu kladivem 5 kg a skok do dálky z místa. 

Tyto testy jsme zapsali do tabulky pro každý rok, ke kterému měla kladivářka T.K. tyto údaje. Z této tabulky 

jsme pomocí statistického programu STATISTICA 12 vypočítali korelace mezi výkonností v hodu kladivem 4 

kg a výsledky jednotlivých testů. Poté jsme naše výsledky porovnali s výsledky uváděnými Bondarchukem pro 

hod kladivem mužů. Porovnáním testových ukazatelů kladivářky T.K. s dalšími světovými kladivářkami chceme 

zjistit, jestli vybrané světové kladivářky, které mají osobní rekord větší, než kladivářka T.K. mají obecné silové a 

speciální ukazatele výrazně vyšší či nižší. Porovnání chceme hodnotit z výsledků našeho výzkumu v návaznosti 

na zjištěné korelace uvedených testů.   

 

VÝSLEDKY 

V následující tabulce (tab. 2) jsme shromáždili data z tréninkového deníku kladivářky T. K. a rozdělili je na 

obecnou sílu a speciální kladivářské testy, do kterých jsme zařadili test explozivní síly, speciální rychlosti a 

speciální síly. Nejvyšší sezónní výkonnost měla kladivářka T.K. v roce 2014, kdy sice nepřekonala osobní 

rekord v hodu kladivem soutěžní hmotností, ale v tomto roce měla nejvyšší hodnoty v přemístění (100 kg) a ve 

dřepu (115 kg) a v hodu kladivem o váze 5 kg (60,80 m). V roce 2015 měla doposud ve své kladivářské kariéře 

největší zdravotní problémy, které se projevily významně od června a trvaly do konce sezóny 2015 a nedovolily 

kladivářce T.K. trénovat bez omezení. Tyto zdravotní problémy způsobili, že trénovanost kladivářky T.K. se již 

v sezóně nezvyšovala a údaje zanesené v tabulce jsou pouze z období, kdy hodila svůj nejdelší hod.   
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Tabulka 2: Testové ukazatele kladivářky T.K. 

 
ROK VÝKON 

V HODU 

KLADIVEM 

4 kg  

OBECNÁ MAXIMÁLNÍ 

SÍLA 

EXPLOZIVNÍ SÍLA SPECIÁLNÍ 

RYCHLOST 

SPECIÁLNÍ 

SÍLA 

Trh Přemístění Dřep  Hod 

koulí 

obouruč 

vzad       

4 kg 

Skok do 

dálky z 

místa 

Hod 

kladivem 3 

kg  

Hod 

kladivem 5 

kg  

2015 70,12 m 71 kg 95 kg  110 kg  18,70 m 246 cm 74,77 m 60,28 m 

2014 70,18 m  70 kg  100 kg 115 kg 18,68 m 241 cm 76,46 m 60,80 m 

2013 70,21 m 67,5 kg 95 kg  105 kg  18,44 m 230 cm 76,54 m 57,83 m 

2012 69,20 m 62,5 kg 90 kg 95 kg 17,98 m 230 cm  75,47 m 57,76 m 

2011 66,63 m 55 kg 65 kg 70 kg  17,33 m 226 cm 72,62 m 55,93 m 

2010 65,63 m 55 kg 65 kg 75 kg 16,88 m 225 cm 70,07 m 52,24 m 

2009 62,27 m 47 kg 67 kg 72 kg 17,38 m 221 cm  65,10 m 47,34 m 

 

Intraindividuální závislost mezi výkonem v hodu kladivem a úrovní obecných a speciálních silových a 

rychlostních schopností u vrcholové kladivářky jsme vyjádřili hodnotami vzájemné korelace (tab. 3). Nejvyšších 

hodnot korelace z námi zvolených testů dosáhly hody kladivem hmotností odlišnou od závodních, což potvrdilo i 

Bondarchukovo měření (Bingisser, 2010, p. 27). Jediným rozdílem je výše hodnot korelací. U Bondachuka 

(Bingisser, 2010, p. 27) měla nejvyšší hodnotu korelace kladiv s těžší hmotností než závodní, kdežto u 

kladivářky T.K. by korelace vyšší s kladivy o hmotnosti lehčí než závodní oproti korelaci s kladivy s vyšší 

hmotností než závodní. Vysoké hodnoty korelace nacházíme u cviků obecné síly, a to u trhu a přemístění, ale u 

dřepu je korelace s hodem kladiva soutěžní hmotností nižší. Tento rozdíl si vysvětlujeme tím, že při hodu 

kladivem, stejně jako u ostatních vrhačských disciplín, je dominantní především svalová práce trupu, která se 

zapojuje více právě při trhu a přemístění než u dřepu. Z korelací u trhu, přemístění a dřepu uvedených v tabulce 

č. 3 se domníváme, že kladení důrazu na obecné posilování i při výkonnosti v hodu kladivem okolo 70 m 

neztrácí význam. Tudíž nemůžeme stanovit výkonnost okolo 70 m v hodu kladivem pro ženy jako kritickou 

hranici pro posouzení sníženého vlivu obecného silového tréninku pro vyšší úroveň výkonnosti v hodu kladivem.   

 
Tabulka 3:  Porovnání korelací kladivářky T.K. při výkonnosti 60 – 70 m  

 

 

Porovnání vybraných ukazatelů kladivářky T.K. a dalších světových kladivářek jsme shrnuli do následují tabulky 

č. 4. Velký rozdíl vidíme v tělesných hmotnostech mezi T. K., J.F. a E.G. E.G. je sice o 2 cm vyšší, ale o 9 kg 

těžší a J.F je dokonce o 6 cm nižší, ale o 11 kg těžší. Tyto rozdíly mohou být způsobeny buď vyšším podílem 

tukové tkáně, nebo celkově vyšší hodnotou aktivní tělesné hmotnosti. Terzis a spol. (2010, p. 1) uvádějí, že 

výkon v hodu kladivem významně koreluje (r=0,81, p<0,05) s beztukovou tělesnou hmotou. Proto může být 

rozdíl ve výkonnosti kladivářky T.K. a ostatních uvedených kladivářek v tabulce č. 4 způsoben i tímto faktorem 

V silových parametrech jako trh zaostává kladivářka T. K. o 10 respektive 15 kg. Velký rozdíl ve výkonu na 

dřep může být jedním z limitujících faktorů vyšší výkonnosti v explozivních speciálních posilovacích cvicích a 

při vlastním hodu kladivem. Jediným parametrem, kterým se T. K. přibližuje k výkonům světových kladivářek v 

síle, je přemístění. Velmi zajímavé je porovnání v hodu koulí obouruč vzad, kde má T. K. suverénně nejlepší 

výkon. Tento test má vysokou míru korelace s hodem kladiva, vysvětlujeme si to tím, že při hodu kladivem jsou 

ve fázi odhodu zapojovány svaly ve stejném pohybovém řetězci jako při hodu koulí obouruč vzad.  

Hlavním zjištěním z porovnání testových ukazatelů světových kladivářek a kladivářky T.K. je velký rozdíl 

v hodnotách dřepu, který nevykazuje tak vysokou hodnotu korelace jako je např. trh. Velkou roli bude nejen 

v tomto případě hrát i technika provedení. Bohužel u kladivářek, vyjma T.K., neznáme rozsah provedení dřepu, a 

proto porovnání není objektivní.  

 

 Hod 

kladivem    

3 kg 

Hod 

kladivem    

5 kg  

Trh Přemístění Hod koulí 

obouruč 

vzad 4 kg 

Skok do 

dálky z 

místa 

Dřep 

p < 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

r =  0,981 0,968 0,967 0,878 0,820 0,785 0,610 
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Tabulka 4: Ukazatele světových kladivářek (Judge, L. W., Hunter, I., & Gilreath, E. (2008), Pilianidis, T., Mantzoyranis, 

N., & Berberidou, F. (2013) 

 
 T.K. (CZE) E.G. (USA) S.P. (GRE) J.F. (POL)  

Nejlepší výkon 

v daném roce 

70,12 m (2015) 73,87 m (2005) 72,10 m (2008) 74,39 m (2014) 

Věk v daném roce 26 let 25 let 26 let  

Tělesná výška 

(cm) 

175  177  169 

Tělesná váha (kg) 86  95  97 

Trh (kg) 71 85 80 70 (2011)  

Přemístění (kg) 95 115  90 (2011) 

Dřep (kg) 110 205 150 180 

Hod koulí obouruč 

vzad (m) 

18,70 (4 kg) 17,60 (4 kg) 13,20 (5 kg) 17,58 (4 kg)  

 

 

DISKUZE 

Porovnání jednotlivých testů jsou z let 2009 až 2015. V roce 2009 bylo kladivářce T.K. 20 let. V těchto letech 

měla za sebou účasti na mistrovstvích České republiky, několika mezistátních utkání a Mistrovství světa juniorů 

z roku 2008, kde obsadila ve finále 12. místo. Lze tedy říci, že nebyla začátečnicí. Již od sedmnácti let se 

kladivářka T.K. podrobovala plně specializovanému tréninku pro hod kladivem, proto jsou data z roku 2009 

uvedena v kontextu dalších let jako rovnocenná pro vzájemné hodnocení z hlediska specializovaného tréninko-

vého zaměření. Z pohledu ontogeneze lze říci, že ve dvaceti letech je u žen již plně ukončeno období pubescence 

(mají 1,5 – 2 roky náskoku před muži), ve kterém mají disproporce v růstu negativní vliv na motoriku. Vrchol 

pubescence nastává u žen okolo třináctých narozenin. Ve dvaceti letech (na konci postpubescence) mizí anatom-

ické disproporce a diskoordinace motoriky (Pavlík a spol., 2010). Další výzkumy ukazují na to, že rozvoj pohy-

bových schopností, především v rychlosti a explozivní síle, u žen začínají stagnovat již kolem 17. roku života 

(Veicsteinas, 1994). Vzhledem k výše uvedeným souvislostem dáváme porovnání dat z let 2009 až 2015 

kladivářky T.K. do vzájemných souvislostí.  

Při zkoumání změn v testových ukazatelích v daných letech musíme vzít v potaz ještě několik dalších faktorů, 

které se na dynamice změn podílejí. Jedním z faktorů je osoba trenéra kladivářky T.K. V letech 2009 až 2015 

měla kladivářka T.K. tři trenéry. První trenér specialista pro vrhy hody vedl kladivářku T.K. do poloviny roku 

2012. Od druhé poloviny roku 2012 do roku 2014 vedla kladivářku T.K. trenérka (bývalá česká rekordmanka 

v hodu kladivem), pod jejíž vedením se výrazně zlepšila kladivářka T.K. ve všech testových ukazatelích. 

Zlepšení v silových vzpěračských testech od roku 2014 bylo nejspíše způsobené spoluprací se vzpěračským 

reprezentačním trenérem pro Českou republiku. Od roku 2015 spolupracuje kladivářka T. K. s novým trenérem 

(československým rekordmanem v hodu kladivem). Pro kladivářku byl rok 2015 od poloviny června pozna-

menaný zraněním, které ji nedovolilo plně trénovat a na závodech podávat adekvátní výkony. Tudíž nemůžeme 

hodnotit celou sezonu 2015, kdy výkony v jednotlivých testech mohly ovlivnit závodní výkon v hodu kladivem 

až v návaznosti na předzávodní ladění, které v důsledku zranění neproběhlo dle plánu.  

 Dalším faktorem jsou pravidla testování. Ve skoku do dálky z místa sounož testovala výkony kladivářka T.K. 

do roku 2012 odrazem z přesahu špiček prstů nohy. Od roku 2012 se testovalo bez přesahu. I přesto kladivářka 

T.K. nezaznamenala pokles výkonnosti v tomto testu. Při testování v hodu koulí obouruč vzad byl výkon v testu 

měřen vždy z vnitřní hrany koulařského břevna. Dále je nutné si uvědomit, že při hodu kladivem různých 

hmotností se mění délka struny u kladiva. Délka struny ovlivňuje délku hodu. Při testování vzdáleností hodů 

různými hmotnostmi kladiv používala kladivářka T.K. vždy nejdelší struny, které povolují pravidla atletiky 

v daném roce pro danou hmotnost kladiva.   

Na soutěžní výkony i testové ukazatele působí mnoho faktorů. Úkolem trenérů je všímat si v praxi souvislostí 

mezi vykonávaným pomocným cvičením (či samotným tréninkem) a jeho vlivu na soutěžní výkon. Tento úkol je 

těžký nejen v návaznosti na zkušenosti a vzdělání trenéra, ale především je třeba si uvědomit, že každý sportovec 

může dobře reagovat na jiné podněty, které se ale musí v časovém horizontu jednoho či dvou let alespoň 

částečně obměňovat. Proto doufáme, že naše studie bude inspirující pro další trenéry.  

V článku se věnujeme popsání korelací mezi soutěžním výkonem a výkony v testech u kladivářky T.K., jejíž 

výkonnost dosahuje aktuálně 70 m. Hlavní otázkou bylo stanovaní pomyslné hranice výkonnosti, při které začne 

klesat význam obecného posilování tak, jak to popisuje Bondarchuk u mužů. V rámci diskuze však musíme 

poznamenat, zda u žen můžeme vyhodnotit určitou výkonnost jako kritickou pro význam obecného posilování. 

Zdali značné fyziologické a anatomické rozdíly mezi muži a ženami, včetně rozdílné váhy soutěžního kladiva, 

nejsou natolik odlišné, že je nelze porovnávat.  
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ZÁVĚRY 

Z našeho výzkumu vyplývá, že kritická hranice pro posouzení vlivu obecného silového tréninku na výkonnost 

v hodu kladivem bude pro ženy vyšší než 70 m. Nejvyšší hodnoty korelace k hodu kladivem soutěžní hmotností 

byl hod kladivem 3 kg (r= 0,981, p<0,05), hod kladivem 5kg (r=0,968, p<0,05) a trh (r=0,967, p<0,05). Zjistili 

jsme, že kladivářka T.K. má i při výkonnosti v hodu kladivem okolo 70 m dále vysokou korelaci s hodem kladi-

va soutěžní hmotností i v přemístění (r=0,878, p<0,05), dále v hodu koulí obouruč vzad (r=0,820, p<0,05), se 

skokem do dálky z místa (r=0,785, p<0,05) a se dřepem (r=0,61, p<0,05). Hlavní rozdíly mezi testovými výkony 

kladivářky T.K. a dalšími světovými kladivářkami byly především v tělesné hmotnosti a ve výkonu v dřepu. 

V hodu koulí obouruč vzad byla kladivářka T.K. mezi světovými kladivářkami nejlepší. Na základě námi 

zjištěných výsledků korelací doporučujeme kladivářce T.K., aby trénink zaměřila více na házení všemi 

hmotnostmi kladiv a z obecného posilování dávala důraz především na trh.   

Tato studie vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu „Efekt plyometrických intervencí na vybrané 

silové parametry a ekonomiku běhu a jízdy na kole“ číslo  MUNI/A/1301/2014 podpořeného z prostředků účelo-

vé podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014/2015.  
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INTRAINDIVIDUAL RELATIONSHIP BETWEEN THE HAMMERTHROW PERFOR-

MANCE AND THE LEVEL OF GENERAL AND SPECIAL STRENGTH ABILITIES OF 

WOMAN HAMMER THROW  

 
 

Keywodrs: hammer throw, correlation, general strength, special strength  

 

SUMMARY  

The main aim of the research was to determine the correlation between competitive performance in the hammer 

throw with 4 kg and the general and special training tests in the training of women hammer thrower T.K, whose 

performance is around 70 m. Among the selected test we selected: hammer throw with 3 kg and 5 kg, snatch, 

clean and squat, back throw with a shot and standing jump. Values of selected test we found in the training dia-

ries of T.K from 2009 to 2015.  Than we conducted a statistical analysis in STATISTICA 12 and enrolled result-

ing correlations. We compared the correlations with each other. The highest values were in testes: hammer throw 

with 3 kg (r=0,981, p<0,05), hammer throw with 5 kg (r=0,968, p<0,05) and snatch (r=0,967, p<0,05). Further-

more, we compared the values of correlation with the values of correlation cited by Bondarchuk. Bondarchuk 

claims, that for man hammer throw with performance over 70 m the correlation decreases especially for the 

general strength test, such as squat, snatch and clean, in compare with the values of correlation of  hammer 

throwing with heavier and lighter weight of hammer (Bingisser, 2010, p.27). From a comparison of our calculat-

ed values of correlation and correlation cited by Bondarchuk we conclude that decrease of correlation of general 

strength for women will be on higher performance than for men.  The main differences between the test of ham-

mer thrower T.K. and other world´s best throwers are mainly in a body weight and in a performance in squat. In 

the back throw with a shot the hammer thrower T.K. was the best.  
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Klíčová slova: překážky, biomechanika, sEMG, reciproční inhibice, kontralaterální inhibice  

 

SHRNUTÍ 

Cíle práce: hlavním cílem je zjištění četnosti výskytu reciproční inhibice (ri) a zkříženého extenzorového reflexu 

(ki - kontralaterální inhibice) během přeběhu překážky. 

Metodika: probandi byli testováni při přeběhu 3 překážek s upravenými vzdálenostmi, které vycházely ze 110 m 

překážek. Výška překážek byla 0,99 m. Svalová aktivita byla snímána pomocí povrchové elektromyografie a 

zároveň byl pořízen videozáznam. Přeběh překážky byl rozdělen do jednotlivých částí, ze kterých se skládal 

jeden cyklus. Získaná data byla zpracována v softwaru Megawin (rektifikace, vyhlazení, synchronizace s kame-

rou) a následně převedena do softwaru MATLab. V MATLabu se zprůměrovalo 9 cyklů pro každého probanda a 

takto upravený cyklus se následně vyhodnotil.  

Výsledky: větší četnost výskytu reflexů ri a ki se ukázala u skupiny s menšími pohybovými zkušenostmi s přebě-

hem překážky. U skupiny, která byla složena ze zkušenějších probandů, se výrazně častěji vyskytovala koaktiva-

ce svalových dvojic. 

 

 

ÚVOD  
Prací, které využívají metodu povrchové elektromyografie (sEMG), je mnoho. Ve studiích, které tuto metodu 

používají pro pozorování a hodnocení pohybu, se autoři zabývají převážně pohyby jako je běh, jízda na kole, či ji 

využívají při získávání dat během dopadu nebo odrazu. Použití sEMG má také široké využití v lékařských obo-

rech. Já jsem využil tuto metodu k porovnávání funkce svalu během přeběhu překážky. Vzhledem k tomu, že 

některé svaly, které hrají důležitou roli během přeběhu překážky, jsou uloženy příliš hluboko, je nemožné je 

měřit pomocí sEMG. Kineziologické poznatky zaměřené na přeběh přeběhu překážky jsou velice skromné. Roz-

hodl jsem se tedy proto vytvořit pilotní studii, která použije sEMG a videozáznam pro analýzu přeběhu překáž-

ky. Pokud bych se snažil vytvořit určitý sled zapojování svalů během přeběhu, musel bych mít k dispozici pro-

bandy, kteří dosahují špičkové výkonnosti. Takové probandy v dostatečném množství je velice složité v České 

republice sehnat. Z toho důvodu jsem zvolil možnost porovnávání dvou skupin překážkářů, kteří mají rozdílné 

pohybové zkušenosti s přeběhem překážek. V atletických kruzích se poslední léta hovoří o nutnosti učit překáž-

ky od začátku tak, aby se upevňoval tzv. střih (aktivní dokrok švihové nohy je doprovázen i aktivní flexí kyčle 

přetahové nohy). Jinak řečeno přeběh překážky by se měl od malička učit tak, aby se střih stále více automatizo-

val. Pokud má být výuka správně směřována je nutné znát procesy i na nervové úrovni. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodl popsat výskyt reflexu při přeběhu překážky.  

 

PROBLEMATIKA 

Reciproční inhibice (RI) a zkřížený extenzorový reflex (kontralaterální inhibice - KI) jsou reflexi, které se podílí 

na řízení pohybu. Jejich význam a užitelnost během běžné lokomoce jako je chůze nebo běh jsou známé (Latash 

2008, Enoka 2008). Do jaké míry jsou tyto reflexi využívané při přeběhu překážek a zda, na jejich využívání má 

vliv pohybová zkušenost s přeběhem překážky, není dosud jasné. 

 

CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY  

Hlavním cílem práce je zjištění četnosti výskytu reciproční inhibice a zkříženého extenzorového reflexu (kontra-

laterální inhibice) během přeběhu překážky. Při výzkumu je využita metoda povrchové elektromyografie spojena 

s kvalitativní kinematickou analýzou (KA).  

 

VÝZKUMNÉ OTÁZKY  

1. Bude možno zjistit výskyt reciproční a kontralaterální inhibice u přeběhu překážky s využitím povrcho-

vé elektromyografie (sEMG)? 

2. Budou sEMG křivky u probandů z jedné skupiny podobné?  

3. U které skupiny bude větší četnost výskytu prvků reflexu? 

mailto:Musil89@seznam.cz
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HYPOTÉZY  

H1 - U probandů ze skupiny č. 2 budou reciproční a kontralaterální inhibice lépe pozorovatelné než u  sku-

piny č. 1.  

H2 - U probandů ze skupiny č. 2 budou sEMG křivky podobné, u skupiny č. 1 nikoliv. 

H3 - U všech probandů nebude možné určit reciproční a kontralaterální inhibice. 

H4 - U probandů ze skupiny č. 2 bude vyšší četnost výskytu reciproční a kontralaterální inhibice. 

 

METODIKA 

Základní charakteristika souboru  

Měření probíhalo na 8 probandech. Probandi byli rozděleni do 2 skupin. Ve skupině č. 1 se nacházeli aktivní 

sportovci, kteří mají absolvován základní nácvik překážkového běhu. Základní nácvik překážkového běhu byl 

charakterizován, jako absolvování průpravy přeběhu překážek při studiu na FTVS anebo během sportovní pří-

pravy v mladším a starším žactvu v atletických oddílech. Ve skupině č. 2 se nacházejí pouze ti atleti, kteří mají 

zkušenosti s dlouholetým tréninkem překážkového běhu. Všichni se věnovali této disciplíně po celou dobu své 

atletické kariery, i když ne vždy to pro ně byla hlavní disciplína (vícebojaři) a i v době měření se stále aktivně 

věnovali atletice. V tabulce 1 můžeme najít základní údaje o probandech.  

 

TABLE 1 Základní charakteristika probandů  

 

Skupina č. 1 Výška (cm) Váha (kg) Věk 

Proband č. 1 179 81 26 

Proband č. 2 168 67 24 

Proband č. 3 189,5 83 21 

Proband č. 4 185 73 23 

Průměr 180,38 76,00 23,50 

SD 9,30 7,39 2,08 

 

Skupina č. 2 Výška (cm) Váha (kg) Věk 

Proband č. 5 172 61 26 

Proband č. 6 186 77 21 

Proband č. 7 183 81 24 

Proband č. 8 179 70 24 

Průměr 180,00 72,25 23,75 

SD 6,06 8,77 2,06 

 

 

Metoda získávání dat  

Při měření byly použity dvě metody: povrchová elektromyografie (sEMG) a kinematická analýza (KA) pomocí 

videozáznamu. Typ sEMG byl použit ME6000. Video bylo natáčeno digitální kamerou: Sony a Cannon 

o frekvenci snímání 50 snímků za sekundu. Měření sEMG probíhalo na 14 svalech: tibialis anterior (TA,) 

gastrocnemius medialis (GAM), biceps femoris (BF), rectus femoris (RF), gluteus maximus (GM) na obou dol-

ních končetinách (DK). Dále pak m. peroneus longus (PL), m. gluteus medius (GME) a m. adductor magnus 

(ADD) byly měřeny na přetahové/odrazové DK.  

Faktory, které ovlivňují naměřený signál, rozděluje Basmajian a De luca (1985) na vnitřní a vnější. Zásadní 

ovlivňující faktory jsem se snažil redukovat takto: umístění elektrod, místa, kde jsme umisťovali (lepili) elektro-

dy, byla vybrána podle softwaru Megawin. Dále byla kůže oholena a očištěna lihem. Vzdálenost mezi elektro-

dami byla 1 cm, na doporučení Deluca (1997).  

Během měření byly použity Ag/AgCL elektrody kruhového tvaru o průměru 5 mm. Ty byly umístěny 1 cm od 

sebe po směru svalových vláken. Samotný přístroj byl připevněn pomocí pásu na bedrech probandů. Dráty 

z elektrod byly vedeny u všech probandů pod elastickým oblečením a byly přichyceny tak, aby nevadily proban-

dovi v pohybu. SEMG byla nastavena na snímání frekvence 1000 HZ. Zda byly všechny elektrody připojeny, 

bylo možné zkontrolovat na obrazovce přístroje při začátku měření.  

Měření se také zaznamenávalo na dvě videokamery. Tyto kamery bohužel nemohly být klasicky synchronizová-

ny s sEMG kvůli nefunkčnímu Tiggeru. Přistoupili jsme proto k netradičnímu postupu, při kterém kamery sní-

maly zapínání sEMG a ze záznamu se poté prováděla synchronizace s sEMG. Při spouštění sEMG nabíhá barový 

sloupec, pokud dojde na konec je měření zahájeno. V tomto bodu byly kamery synchronizovány s sEMG. Právě 
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kvůli této netradiční metodě byly využity dvě kamery tak, aby při chybě lidského faktoru bylo možné použít 

synchronizaci z druhé kamery. Základní nevýhodou této nucené metody jsou dlouhé záznamy jak z kamer, tak 

z sEMG. 

 

METODIKA VÝZKUMU 

Výzkum byl prováděn během čtyř měření. Vždy po dvou probandech. První dva probandi byli měřeni na atletic-

ké rovince v tunelu na FTVS. Měření zbylých probandů probíhalo na venkovní atletické dráze FTVS při teplotě 

18-22 ºC, oblačno. Samotné měření trvalo celkem cca 50 minut a mělo následující protokol. 

 

1. příchod probanda - převlečení se do sportovního oděvu 

2. oholení míst pro umístění elektrod 

3. rozklus 8-10 min 

4. rozcvičení  

5. nalepení elektrod  

6. rozcvičení na překážkách 

7. připojení elektrod k sEMG – obutí si treter  

8. zkouška přeběhnutí překážek s sEMG – následná úprava, pokud byla nutná 

9.  přeběh 3x 3 př. 110 m s juniorskou výškou při pauze 2 minuty mezi přeběhy  

Vzdálenost mezi překážkami na 110 m nebyla dodržována a byla přizpůsobována probandům tak, aby byli 

schopni přeběhnout překážky ve tříkrokovém rytmu. Tento proces byl nutný hlavně u skupiny č. 1. Probandi byli 

instruováni, aby kladli důraz na rychlost přeběhu překážky a na rytmus tak, aby všechny překážky byly přeběh-

nuty co nejpodobněji. Po každém doběhu se na displeji sEMG kontrovalo, zda se neodlepila jedna z elektrod, 

popřípadě se nepřerušilo spojení mezi elektrodou a sEMG. Start byl prováděn z polovysokého startu. Všechny tři 

přeběhy byly provedeny v tretrách. 

 

  

ZPRACOVÁNÍ DAT  

Získaná data byla uložena v paměti sEMG a videokamer. Následně byla nahrána do počítače. SEMG data byla 

dále zpracována v Megawinu. Zde tzv. surový signal (raw signál) musel projít následujícími úpravami tak, aby 

se z něj vytvořila tzv. lineární obálka, která se vyhodnocuje. Samotný raw signál prošel nejprve offset korelací 

základní křivky (základní klidová křivka je posunuta od 0. Tudíž pokud sval nevydává žádnou aktivitu, je jeho 

klidová hodnota posunuta od 0. Offsetová korelace ji vrátí na původní hodnotu 0). Po offsetové korelaci byl 

signál vyfiltrován a to low pass filtrem (filtr s dolní propustí) o 400 Hz a high pass filtrem (filtr s horní propustí)  

o 10 Hz. Takto upravená data dále prošla rektifikací pomocí tzv. full wave rectification (převedení signálu do 

absolutních hodnot), jak doporučuje De Luca (1997). Tento signál je dále upraven pomocí vyhlazení RMS smoo-

thing (střední kvadratické hodnoty) s časovou konstantou 20 ms, která je dostačující pro vyhodnocování aktivity 

svalu. Takto upravený signál byl dále synchronizován s videem. Všechny tyto korekce probíhaly v programu 

Megawin. Následně byly takto upravené signály importovány do programu MATLAB, kde došlo 

ke zprůměrování 9 cyklů. Cyklus byl definován od momentu vertikály před odrazem až po dokončení přeběhu 

v době dokroku za překážkou s ¨dotažením¨ kolene přetahové DK (tj. v době kdy přetahová DK se nachází před 

tělem v poloze  skrčit přednožmo). V MATLABu byl použit skript, který vyjmul cykly z celého signálu a ná-

sledně je zprůměroval. Toho bylo možné dosáhnout vytvořením časové osy v MATLABu a tím mohlo dojít 

k porovnávání kurzorů z Megawinu s MATLABem. Obrázek 1. (Fig 1) je ukázka z plochy a možnost určení 

hodnoty konce cyklu (obrázek je vytvořen kvůli velikosti pouze na jedné obrazovce, při samotném vyhodnoco-

vání byly využity dvě obrazovky). 
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Fig. 1: Princip synchronizace Megawinu s MATLABem, ukázka probanda č. 8, GAM pravé DK 

 

 
Pozn: podtržená místa vyjadřují shodu mezi MATLABem a Megawinem Time = osa x v matlabu, osa y = micro-

Volty 

 

Takto vybrané cykly signálu byly následně zprůměrovány. Na konci vznikne jeden cyklus. V MATLABu vznik-

ne obrázek pro každý sval zvlášť. Do těchto obrázků byla přiřazena hodnota pro aktivaci a deaktivaci svalů, 

která byla zjištěna pomocí metody překročení 20% prahu z maxima (maximální hodnota ve voltech získaná 

z průměrovaného cyklu) stejně tak, jak doporučuje Staude (2001) či použil Pařík (2014) nebo Hug a Dorel 

(2009). Aby se sval považoval za aktivní, musí přesahovat danou hodnotu po 10 ms dle De Luca (1997).  

Po upravení grafů, jejichž ukázku je možno vidět na fig. 2, jsem přešel k vyhodnocení aktivace svalů, která pro-

běhla následovně: porovnávání předem určených dvojic svalů TA a GAM na obou DK, BF a RF na obou DK, 

BF a BF(pravá a levá DK), RF a RF, GAM a GAM, TA a TA, GM a GM. Ostatní měřené svaly byly hodnoceny 

kvalitativně a to hlavně z pohledu funkčnosti k již zmíněním svalům. Tedy zda se jedná o synergisty, nebo zda je 

aktivita svalů zvýšena během určité fáze přeběhu.  

Zvyklostí je, že při hodnocení aktivace svalu, se aktivita stahuje k určitému uzlu techniky např. odrazu. Já jsem 

si určil čtyři fáze podle následujících kritérií: 

 

Časové rozdělení cyklu přeběhu překážky:  

 

 přípravná a odrazová fáze = moment vertikály – odraz (opuštění podložky odrazovou DK)  

 letová fáze před překážkou = odraz (opuštění podložky odrazovou DK) – do doby poklesu hlezenního-

kloubu švihové DK za překážkou  

 letová fáze za překážkou = začátek poklesu hlezenního kloubu švihové DK – první kontakt chodidla se-

zemí při dokroku 

 První oporová fáze za překážkou (dokorková fáze) = první kontakt chodidla se zemí při dokroku –

dotažení¨ kolene přetahové DK před tělo  
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Fig. 2: RF a BF, průměr 9 cyklů a jejich aktivační hodnota u probanda č. 6 

 
Pozn.:  

Začátek = moment vertikály (začátek dorazové fáze) – začátek cyklu 

Od= konec odrazové fáze  

Lp = konec letové fáze před překážkou 

Lz = konec letové fáze za překážkou 

Konec = konec cyklu 

 

Při vyhodnocování jsem se zabýval tím, zda dvojice svalů využívá princip RI či KI. RI si definuji tak, že pokud 

agonista dosáhne vrcholu aktivity, jeho antagonista musí mít klesající tendenci aktivity, anebo se nacházet pod 

úrovní aktivace. Pokud předpokládám, že probíhá KI. Platí stejné pravidlo, jako v RI akorát se nejedná 

o agonistu a antagonistu ale o sval na jedné a druhé DK. Dále je možné za tyto reflexi považovat i období, kdy 

jeden sval má sestupnou tendenci aktivity a druhý naopak vzestupnou. 

 

VÝSLEDKY 

Podle tabulek 2 a 3 si můžeme povšimnout, že počet výskytu reflexů byl vyšší u skupiny č.1, což je skupina, 

která byla vybrána, jako ta s minimem zkušeností s přeběhem překážek. 

 

TABLE 2: Souhrn počtu výskytu reflexů u skupiny č. 1 (méně zkušení překážkáři)  

 

Číslo probanda 1 

(1,05 s) 

2 

(1,1 s) 

3 

(0,9 s) 

4 

(1,1 s) 

Celkový počet 

RI 11 6 3 8 28 

KI 8 4 4 10 26 

Celkový počet 

výsk. reflexů 

19 10 7 18 54 

 Pozn.: číslo v závorce vyjadřuje dobu trvání cyklu  
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TABLE 3: Souhrn počtu výskytu reflexů u skupiny č. 2 (více zkušení překážkáři)  

 

Číslo probanda 5 

(0,85 s) 

6 

(0,9 s) 

7 

(0,85 s) 

8 

(0,8 s) 

Celkový počet 

RI 4 4 5 2 15 

KI 4 6 4 3 17 

Celkový počet 

výsk. reflexů 

8 10 9 5 32 

 Pozn.: číslo v závorce vyjadřuje dobu trvání cyklu  

 

Proband číslo 2 dosáhl stejného počtu výskytu reflexů jako proband č. 6 v technicky lepší skupině. Přeběhy 

překážek probanda č. 2 byly z videoanalýzy výrazně horší i pomalejší. Nicméně jeho přeběhy měly relativně 

obdobnou techniku, jako u skupiny č. 2. S tím rozdílem, že odraz do překážky byl prováděn mnohem mohutněji, 

těžiště vystoupalo do vyšší výšky nad překážkou oproti skupině 2 (proband č. 2 je také z probandů nejmenší, 

jeho výška činí 168 cm). To by mohlo být důvodem častých koaktivací TA, GAM a BF RF, které byly nutné pro 

mohutný odraz do překážky a následně tedy neumožnily výskyt RI a KI. 

Proband č. 3, který měl nižší počet výskytu reflexů než probandi ve druhé skupině, se i přes malé zkušenosti 

s překážkami ukázal jako zdatný překážkář. Podle videozáznamu měl oproti skupině 2 zbytečně veliký zdvih 

těžiště. Nicméně jeho přeběh byl celkově plynulý.  

PL během letové fáze byl aktivní u všech probandů v skupině č. 2, kromě probanda č. 4, který však přetahovou 

DK spíše ¨podtahoval¨ pod tělem (v kyčelním kloubu přetahové DK nedochází k abdukci, pohyb je veden pouze 

flexí v kyčelním kloubu). Naopak PL byl u všech probandů ve skupině č. 2 během letové fáze neaktivní (nebo se 

u PL snižovala aktivita), pouze u probanda č. 8 je vidět aktivita PL během letové fáze. PL se také u všech pro-

bandů choval jako synergista s GAM při odrazu. 

GME odrazové DK u všech probandů kromě probanda č. 4 funguje jako synergista při odrazu a dokroku s GM 

odrazové DK. Také je aktivní během letové fáze u probandů č.: 1,3,7 a 8.  

U skupiny č. 1 pracuje adduktor jako synergista při odraze s GAM, PL a BF pouze v případě probanda č. 1 a č. 

2, zatímco skupiny č. 2 u všech probandů. Naopak vrchol aktivity adduktoru během letové fáze byl u druhé sku-

piny zjištěn pouze u probanda č. 7, zatímco v první skupině byla zjištěná aktivita ADD během letové fáze 

u všech probandů s výjimkou probanda č. 2. U druhé skupiny ADD byl aktivní během letové fáze, ale jeho akti-

vita měla pouze stabilizační charakter.  

 

Odpovědi na výzkumné otázky:  

Reciproční a kontralaterální inhibice byla pozorována u všech probandů. RI a KI je možné pozorovat pomocí 

sEMG. Důležité však je si předem definovat, co za projev RI a KI považujeme. 

Křivky probandů z jedné skupiny mají podobný charakter především během odrazové a dokrokové fáze. Během 

letové fáze nikoliv.  

Větší četnost výskytu prvků reflexů se objevila u skupiny č. 1. 

 

Vyhodnocení hypotéz: 

Hypotéze H1 se nepotvrdila, protože RI a KI bylo lépe pozorovatelné u první skupiny.  

Hypotéza H2 se nepotvrzuje, s tím, že křivky určitých svalů (GAM, BF, RF, GM, PL, TA) měly podobné křivky 

mezi jednotlivými probandy u obou skupin. Naopak svaly ADD a GME odrazové DK byly více rozdílné 

u probandů v jednotlivých skupinách. 

Hypotéza H3 se taktéž nepotvrdila, protože princip RI a KI byl zjištěn u všech probandů. Jak ukazují výsledky, 

u každého probanda se vyskytl aspoň jeden RI nebo KI. 

Hypotéza H4 byla vyvrácena, jelikož vyšší čestnost výskytu měla skupiny 1. U první skupiny bylo zjištěno 54 

případů výskytu reflexů a u druhé skupiny 32. 
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DISKUSE  
Jedná se o pilotní studii. Překvapivý byl výsledek celého měření. Původně se očekávalo, že RI a KI se bude 

častěji vyskytovat u lepších překážkářů. Opak byl pravdou. Pokud si vezmeme odrazovou fázi a hlavně samotný 

odraz, u probandů z druhé skupiny se RF a BF odrazové nohy chovaly jako synergisti. Nejprve si upřesněme, že 

odraz do překážky není klasickým odrazem jako při skoku dalekém, ale ani to není běžný odraz při sprintu. Jed-

ná se o určitou modifikaci sprinterského odrazu. Pařík (2014) tvrdí, že při době opory RF a BF spolu spolupracu-

jí kvůli stabilizaci kolene, toto tvrzení opírá o výsledky studie Manna a Hagy (1980). Naopak Jacobs a Schneau-

nu (1992) tvrdí, že hamstringy a RF spolupracují na bázi reciproce při sprintu. Kakihana a Suzuki (2001) při 

násobených odrazech shledávají během oporové fáze BF a RF jako koaktivátory. Dále poukazují na to, že BF je 

aktivní již těsně před dokrokokem, protože působí jako extenzor kyčle, což následně vyústí v menší brzdivou 

sílu při dokroku. V mém měření všichni probandi, kteří dosáhli 0,9 s a níže doby cyklu (skupina č. 2 + proband 

č. 3) měli RF a BF odrazové DK během odrazu ve stavu koaktivace, pouze proband č. 8 je výjimkou. Můžeme se 

tedy domnívat, že při odrazu do překážky BF pomáhá při extenzi kyčle a RF v extenzi. Koaktivace BF a RF se 

zdá žádoucí při odrazu do překážky, nicméně proband č. 8 měl nejrychlejší cyklus, ale jeho osobní rekord na 110 

m př. je z probandů skupiny 2 nejhorší.  

Při odrazu byla zjištěna u probandů č. 2,3 a 8 také velká koaktivace TA a GAM. Tento obdobný jev zaznamenali 

i Kakihana a Suzuki (2001) u svého výkonově lepšího probanda. Tento jev naznačuje, podle autorů, kteří vychá-

zejí z Enoky (1994) a Niealsona a kol. (1994), zvětšování tuhosti hlezenního kloubu a tím i stabilitu. Tento jev 

(ko-kontrakce) je jistě žádoucí při dálkařských odrazech a může značit připravenost pohybového aparátu na 

působení velkých sil anebo také pro rychlý odraz. Tudíž je sporné určit, zda tento jev je vhodný, nebo ne. To 

dokazuje i to, že se objevil u nejrychlejšího i nejpomalejšího probanda.  

Při odrazu by měly být aktivní oba RF. U odrazové DK, kvůli extenzi kolene a u švihové DK působí RF jako 

pomocný flexor kyčle. To se potvrdilo u všech probandů kromě č. 3 a 6. U probanda č. 6 však byly oba RF ve 

vysoké aktivaci, pouze se projevil princip KI při snížení aktivity RF odrazové DK, když aktivita RF švihové DK 

vzrůstala.  

Během letové fáze má většina svalů tendenci ke klesání své aktivity. Pouze TA a RF švihové nohy byly aktivní 

během letové fáze před překážkou a následně jejich aktivita klesala. U probanda č. 8 se objevila i aktivita u BF 

švihové nohy. Aktivitu bychom mohli vysvětlit excentrickou kontrakcí BF v kyčelním kloubu, která tak chrání 

tento kloub před nadbytečným rozsahem. Zároveň se u stejného probanda (s nejkratším cyklem), objevila aktivi-

ta BF odrazové DK i aktivita švihové DK byla vysoká po celou dobu cyklu. Aktivitu BF švihové DK je možné 

vysvětlit aktivní extenzí v kyčli během letové fáze za překážkou. Aktivita BF odrazové DK je možná díky snaze 

udržet složení odrazové DK po co nejdelší dobu. 

Během letové fáze byla pozorována aktivita PL u probandů č. 1, 2, 3 a 8, to můžeme považovat za známku podí-

lení se PL na everzi v hlezenním kloubu. A však u většiny probandů z druhé skupiny se tato aktivita neprojevila 

a PL se choval jako synergista s GAM. Z toho důvodu nejsem schopný určit, zda je aktivita PL v letové fázi 

vhodná nebo nikoliv.  

Adduktor u většiny probandů pracoval jako stabilizační sval. Pouze u probandů č. 1 a 3 byla zaznamenána fázic-

ká činnost těchto svalů. Z toho důvodu můžeme tvrdit, že při přeběhu překážky by adduktor měl zastávat spíše 

stabilizační funkci než fázickou. 

Na konci letové fáze za překážkou a při dokroku u svalů TA, GAM, BF a RF obou končetin dochází ke zvýšení 

aktivity. Tento nárůst si můžeme vysvětlit u švihové DK jako aktivaci svalů jednotlivých kloubů (kolenní, hle-

zenní a kyčelní) pro jejich stabilizaci. To se shoduje i s výsledky studií Yeadona a kol. (2009), kteří ve své počí-

tačové simulaci potvrzují, že u flexorů a extenzorů hlezenního kloubu při dopadu z vyvýšené podložky dochází 

ke ko-kontrakci ještě před samotným dopadem. To samé potvrzuje i Kellis a kol. (2002) pro flexory a extenzory 

kolenního kloubu. Také tato studie je zaměřená na seskok z vyvýšené položky. Dokrok za překážkou je také 

určitý druh dopadu, i když se při něm dosahuje menších sil. Zvýšení aktivity BF, GAM na odrazové DK je mož-

né objasnit preaktivací těchto svalů před dokrokem přetahové DK. Celá fáze dokroku se odlišuje od letové fáze 

sprintu tím, že v bodě nejvyšší úrovně kolene švihové DK (přetahové DK u překážky) je stále odrazová končeti-

na (u překážky švihová DK) v oporové fázi. Tudíž se letová fáze zkracuje. Důležité je, že jsou na obou končeti-

nách aktivní ty samé svaly, i když u přetahové DK se jedná spíše o preaktivační aktivitu. Z tohoto důvodu nebyl 

KI v dokrokové fázi pozorován ani u jednoho probanda.  

Snažil jsem se poukázat na důvody, proč RI a KI nejsou více využívány kvalitnějšími překážkáři v porovnání 

s horšími. Důležité je podotknout, že u skupiny 2 (kvalitnější překážkáři) je provedení přeběhu překážky taktéž 

nedokonalé a nedosahuje úrovně ideální techniky. V podstatě je možno říci, že cílem překážkářského tréninku by 

nemělo být posilování KI a RI, ale nahrazení těchto reflexů koaktivací jednotlivých svalů. Toto tvrzení se týká 

především RF a BF u využívání RI. KI by naopak mělo být potlačeno u RF,BF, TA, GAM u dokrokové fáze.  

 

ZÁVĚR 

Vyhodnocení výsledků bylo dostačující pro zodpovězení výzkumné otázky a pro vyvrácení či potvrzení hypotéz. 

Všechny hypotézy byly vyvráceny. Pokud bych se zabýval touto tématikou znovu, doporučoval bych doplnit 
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sEMG o kinematickou analýzou pomocí markerů. K videozáznamu by se také měla použít kamera alespoň 

s frekvencí 100 snímků za sekundu.  

Po získání zkušenosti s prací se softwarem MATLAB a Megawin by bylo možné naměřené výsledky hodnotit 

z jiného úhlu pohledu, který by byl jednodušší jak na zpracování, tak pro určení jasných závěrů. Nicméně i z této 

studie si můžeme vzít ponaučení pro didaktiku překážek. Při tréninku by se od úplného počátku měla podporovat 

cvičení zaměřená na rychlý odraz, při kterém BF a RF odrazové DK spolupracují jako koaktivátoři a naopak 

cvičení, při kterých se pohyb švihové a odrazové DK rozděluje a probíhá pomalou rychlostí, omezit. 
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ZHRNUTIE 

Autor poukazuje na význam atletických cvičení v športovom tréningu basketbalistov. Zaraďovaním atletických 

cvičení do rozcvičenia v tréningovej jednotke basketbalu a efektívnym využitím tréningového času zistil 

pozitívny vplyv na zmeny kondičných a koordinačných schopností 14-ročných basketbalistov. Po absolvovaní 6-

týždňového programu (30 tréningových jednotiek) zaznamenal významné zlepšenie v piatich testoch rýchlostno-

silových a koordinačných schopností. 
 

 

ÚVOD  

Základným východiskom tréningu je proces adaptácie – prispôsobovania sa, čiže schopnosť živého organizmu 

reagovať na podnety z vonkajšieho prostredia. Každý podnet vyvoláva v organizme množstvo reakcií, ktoré 

ovplyvňujú stálosť vnútorného prostredia – odborne nazývanú homeostázu. Ľudské telo má tendenciu čo 

najmenej meniť vnútorný stav organizmu – pri jeho narušení má tendenciu vracať sa k pôvodným hodnotám. 

Medzi hlavné ukazovatele stálosti patrí napr. telesná teplota, pH krvi, osmotický tlak (vnútorný tlak v tkanivách) 

a pod. (Perič, 2008). 

Dosiahnutie maximálneho výkonu je v súčasnosti často hlavným cieľom športového tréningu. Uplatňované 

podnety sú realizované deň čo deň na hraničných hodnotách fyzického a psychického zaťaženia. Práve preto sú 

pre trénerov pripravujúcich vrcholových športovcov potrebné hlboké a všestranné vedomosti. A to nielen preto, 

že takto je možné dosiahnuť maximálny výkon ohraničený genetickými danosťami športovca, ale aj preto, že 

trénovanie vrcholového športovca je „rizikové povolanie.“ Nezodpovedný je ten tréner, ktorý bez základných 

poznatkov pripravuje a realizuje športový tréning. Môže fyzicky aj existenčne poškodiť športovca (Vanderka, 

2006). 

Podľa viacerých autorov je stav a úrovne všeobecných pohybových schopností a špeciálnych basketbalových 

zručností limitujúcim faktorom herného výkonu  v basketbale (Chaouachi et al., 2009; Bradic et al., 2009; Shaji 

& Isha, 2009). 
Podľa charakteru zaťaženia je jeho objem, štruktúra, intenzita rozhodujúci intervenčný podnet adaptačných 

zmien  a spoľahlivým indikátorom efektivity tréningového zaťaženia. Zmeny pohybovej výkonnosti v 

mikrocykloch nie sú náhodné, ale reagujú na zmeny štruktúry zaťaženia (Horička, 2004).  

 

PROBLÉM  

Dôležitou časťou tréningovej jednotky je rozcvičenie. Má významnú funkciu pred začiatkom pohybového 

výkonu, ale aj vo forme strečingu ako kompenzácia zaťaženia na konci tréningovej jednotky. Správne rozohriatie 

a rozcvičenie svalového aparátu má dôležitý význam aj ako prevencia pred zraneniami a úrazom. Rozcvičenie 

(strečing) pripravuje organizmus hráča na následnú fyzickú záťaž a podľa druhu zaťaženia by tréner mal zvoliť 

adekvátny spôsob rozcvičenia (Kovacs, 2009; Carvalho et al., 2012).  
Ohybnosť, svalová vyváženosť a kompenzácia jednostranného zaťaženia môže slúžiť aj ako prevencia pred 

svalovými zraneniami (Bartík, Sližik & Reguli, 2007). 

Prípravné atletické cvičenia, ktorého súčasťou sú dynamické cvičenia na rozvoj ohybnosti napomáhajú zvýšenej 

kĺbovej ohybnosti.  

Rozohriatie a rozcvičenie zvyšuje pulzovú frekvenciu a pripravuje športovcov na následnú zvýšenú pohybovú 

záťaž (Pupiš, Štihec, & Broďáni,  2009). 
Ako prostriedky na rozcvičenie môžeme uplatniť rôzne druhy skokov, poskokov a odrazov ako aj rytmické 

cvičenia a cvičenia na rozvoj koordinačných schopností (Čillík, 2004). 

Pri dynamickom rozcvičení dôležitú úlohu zohráva  pohybová energia, ktorá napomáha zväčšovať rozsah 

pohybov jednotlivých častí tela alebo skvalitňuje celkovú koordináciu pohybov. Postupným zvyšovaním 

intenzity zaťaženia sa zrýchľuje krvný obeh, zvyšuje sa srdcová frekvencia a dochádza k postupnému zahriatiu 

svalového aparátu. Výsledkom je prevencia pred zraneniami a následne efektívnejšia pohybová pripravenosť 

športovca na výkon. 
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Špeciálnym rozcvičením, ktoré nasleduje po všeobecnom rozcvičení pripravujeme športovca na pohyby 

súvisiace s jeho športovou činnosťou, ale pri nižšej intenzite zaťaženia. Pri rozcvičení berieme do úvahy aj 

klimatické podmienky, ako je teplota ovzdušia  a prispôsobujeme podmienkam jeho dĺžku a intenzitu pri 

príprave na následný výkon, nie však za hranicou nadmernej únavy (Čillík et al., 2014).  

Pri dynamickom rozcvičení sú pohyby športovca vo väčšom rozsahu a pri vyššej rýchlosti pohybov. 

Hlavnou úlohou je nadväzovať na všeobecné rozcvičenie za stavu pripravenosti organizmu športovca na výkon. 

Pri porovnaní so statickým strečingom, pri dynamickom strečingu nezvyšujeme flexibilitu, ale zvyšujeme 

svalovú silu v aktívnych svalových vláknach. Najčastejšie sa využíva pri rýchlostno-silových výkonoch, nakoľko 

vedie k zvyšovaniu svalovej sily, lepšej koordinácii pohybov a k celkovému prekrveniu svalových vlákien 

(Hlavoňová  et al., 2011). 

Optimálne basketbalové rozcvičenie by malo obsahovať rozohriatie tzv. warm-up, ktoré by malo začínať nižšou 

intenzitou s postupným zvyšovaním, po ktorých nasleduje dynamický strečing (Hlavoňová et al., 2011).  

 

CIEĽ  

Zistiť vplyv atletických cviční zaraďovaných do dynamického rozcvičenia v basketbale na zmeny kondičných 

(rýchlostných, rýchlostno-silových) a koordinačných schopností, ako aj na efektivitu tréningu v hlavnom 

súťažnom období 14-ročných basketbalistov. 

 

METODIKA  

Výskumný súbor tvorili  basketbalisti ŠKP Banská Bystrica, v kategórii starší žiaci, v počte 16 hráčov. Družstvo 

tvorili traja rozohrávači, ôsmi hráči na pozícii krídla a piati hráči hrajúci na pozícii pivot. Priemerný decimálny 

vek družstva bol 14,45±0,68 roka. Ukazovatele telesného rozvoja uvádzame v tabuľke 1. Výskum sme 

realizovali v sezóne 2014/2015, počas ktorej družstvo absolvovalo celoslovenskú žiacku ligu, v ktorej obsadilo 

tretie miesto. Vstupné testovanie sme realizovali 13. januára 2015 a výstupné 5. marca 2015.  

Po absolvovaní vstupných testov sme s hráčmi realizovali pohybový program s využitím prípravných atletických 

cvičení, ktoré sme realizovali v tréningovej jednotke, ako súčasť dynamického rozcvičenia. Pohybový program 

sme aplikovali v priebehu týždenného mikrocyklu, pondelok až piatok, v rámci rozcvičenia v každej tréningovej 

jednotke. Celkový čas rozcvičenia bol 35 až 40 minút, počas 6 týždňov, o celkovom počte 30 tréningových 

jednotiek. Využívali sme 30 cvičení zameraných na rozvoj rýchlosti, sily, koordinácie a ohybnosti, v ktorých 

sme zaraďovali 10 prípravných atletických cvičení a dvadsať cvičení z dynamického strečingu.  

Na hodnotenie zmien kondičných schopností sme použili test skok do diaľky z miesta, 3-skok z miesta, 5-skok z 

miesta, vertikálny výskok z miesta a  vertikálny výskok jednonož z rozbehu. Na hodnotenie koordinačných 

schopností sme použili modifikovaný basketbalový test zameraný na zmeny pohybu hráča bez lopty. Na 

hodnotenie testových výsledkov sme použili základné štatistické charakteristiky a párový Studentov t-test. 

Významnosť sme zisťovali na hladine α = 0,05 a α = 0,01. 

 

VÝSLEDKY  

Porovnaním ukazovateľov telesného rozvoja medzi vstupným a výstupným meraním sme zaznamenali mierny 

nárast telesnej výšky (1,0 cm), čo vzhľadom na dĺžku sledovaného obdobia považujeme za primerané. 

Zaujímavým zistením (table 1) bolo zníženie telesnej hmotnosti hráčov o 3,0 kg, čo do značnej miery 

pripisujeme aj vplyvu absolvovaného programu a mohlo to ovplyvniť výkonnosť hráčov v testoch pohybových 

schopností.  

V teste skok do diaľky z miesta sme sa zamerali na hodnotenie dynamickej sily dolných končatín basketbalistov 

(table 2). Konštatujeme zlepšenie o 13,2 cm v ukazovateli dynamickej sily dolných končatín basketbalistov a to 

zlepšenie je na základe zistených hodnôt štatisticky významné na hladine významnosti (0,01). Pri individuálnom 

hodnotení zmien dynamickej sily dolných končatín všetci hráči (okrem hráča K4) zaznamenali zlepšenie, čo 

považujeme za pozitívne zistenie. 

Pri hodnotení rýchlostno-silových schopností v teste 3-skok a 5-skok môžeme opäť konštatovať pozitívny vplyv 

pohybového programu, nakoľko rozdiely medzi vstupnými a výstupnými meraniami boli opäť na hladine 

významnosti (0,01) a predstavovali priemerné zlepšenie v teste 3-skok o 51,7 cm. V teste 5-skok predstavovalo 

zlepšenie 64 cm. Pri individuálnom hodnotení zmien rýchlostno-silových schopností v teste 3-skok všetci hráči 

(okrem hráča K7) zaznamenali zlepšenie, čo považujeme opäť za pozitívne zistenie. Pri individuálnom 

hodnotení zmien rýchlostno-silových schopností v teste 5-skok všetci hráči (okrem hráčov K4, K7, K8) 

zaznamenali zlepšenie.  

Porovnaním výsledkov dynamickej sily dolných končatín v teste vertikálny výskok z miesta konštatujeme 

štatistický významné (0,01) zlepšenie basketbalistov ŠKP Banská Bystrica v priemere o 3,7 cm. Pri 

individuálnom hodnotení zmien dynamickej sily dolných končatín sme zaznamenali zlepšenie u všetkých hráčov 

(okrem hráčov R2, C3), čo poukazuje na účinnosť pohybového programu. 

Pri hodnotení dynamickej sily dolných končatín v teste vertikálny výskok jednonož (fig. 4) z rozbehu bolo 

priemerné zlepšenie o 4,28 cm, čo je štatisticky významné na hladine významnosti (0,01). Pri individuálnom 
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hodnotení zmien dynamickej sily dolných končatín (fig. 5) sme zaznamenali zlepšenie u všetkých hráčov (okrem 

hráčov K1, K7). 

Pri hodnotení zmien koordinačných schopnosti v teste T6 (table 3) sme nezaznamenali štatisticky významné 

zlepšenie, aj keď priemerné zlepšenie sledovaného súboru basketbalistov ŠKP Banská Bystrica bolo o 0,29 s. Pri 

individuálnom hodnotení zmien koordinačných schopností (fig. 6) sme nezaznamenali zlepšenie výkonnosti u 

štyroch hráčov. 

 

ZÁVERY 

Výsledky výskumu poukazujú na vysokú závislosť 6-týždňového vplyvu pohybového programu, v ktorom sme 

využívali atletické prípravné cvičenia a cvičenia dynamického strečingu hlavne na rozvoj dynamickej sily 

dolných končatín 14-ročných basketbalistov.  

Najväčší vplyv sme zaznamenali v teste 3-skok z miesta t stat. (6,245**) a potvrdili sme skutočnosť, že okrem 

dynamickej sily dôležitou súčasťou výkonu je aj koordinácia pohybov pri opakovanom odraze jednonož. Vysokú 

závislosť na rozvoj dynamickej sily sme zaznamenali aj v teste skok do diaľky z miesta t stat. (4,373**) a v teste 

vertikálny výskok z miesta t stat. (4,185**). Pozitívne účinky vplyvu pohybového programu sa prejavili 

v horizontálnom a aj vertikálnom smere, čo je dôležité pre mladých basketbalistov z pohľadu ich ďalšieho 

napredovania. 

Nižšiu účinnosť, ale štatisticky významnú sme zaznamenali v testoch 5-skok  po odrazovej nohe jednonož (t stat. 

4,373**) a vertikálny výskok jednonož z rozbehu. Pripisujeme to skutočnosti, že uvedené testy sú náročnejšie, 

vzhľadom na schopnosť reagovať na opakovaný dynamický odraz resp. odraz po rozbehu jednonož. 

Prekvapením bolo zistenie nízkeho vplyvu pohybového programu na koordinačné schopnosti basketbalistov 

v teste agilita (t stat. 1,041). Domnievame sa, že koordinačné schopnosti z pohľadu basketbalového výkonu 

patria medzi rozhodujúce, a preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť ich rozvoju v tréningu mladých 

basketbalistov. 

V basketbale často dochádza k veľkej záťaži pohybového aparátu a často prichádza  jednostrannému 

zaťažovaniu a preťažovaniu hráčov. Následkom sú zranenia a dlhodobé chronické zdravotné problémy. 

Prevenciou môže byť kompenzačný program, ktorý by preventívne pôsobil na pohybový aparát hlavne 

u mladých hráčov. Ochrana zdravia hráčov by mala patriť medzi hlavné úlohy trénerov. Mali by rešpektovať 

vek, aktuálny zdravotný stav hráčov a tomu prispôsobovať tréningové zaťaženie. V tréningovom procese by mali 

veľkú pozornosť venovať striedaniu pohybovej záťaže a adekvátneho odpočinku, pri dostatočnej regenerácii 

organizmu mladých hráčov. 
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INFLUENCE OF TRACK AND FIELD EXERCISES ON DEVELOPMENT OF STRENGTH, 

SPEED AND COORDINATION ABILITIES OF 14 YEARS OLD BASKETBALL PLAYERS 
 

 

Key words: basketball , strength , speed , coordination skills , development , evaluation 
 

SUMMARY 
Author points on importance of track and field exercises in basketbal training. By adding track and field 

excercises to warm up part of basketball practice  and effective using of training time he found out positive 

changes in strength , speed and coordination abilities of 14 years old basketball players. 

After 6 weeks of training program (30 training units) he found out a big development in 5 strength , speed and 

coordination abilities tests.  
 

 
 
TABLE 1 Ukazovatele telesného rozvoja 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

S.ch. TV TH BMI 

 vstup výstup vstup výstup vstup výstup 

n 16 16 16 16 16 16 

max. 183,3 184,9 68,0 66,3 16,12 19,37 

min. 173,0 173,5 50,5 51,0 23,70 22,55 

x 201,0 202,0 82,0 79,0 20,22 19,37 

s 7,47 7,70 8,18 7,94 1,94 1,91 

 

 

TABLE 2 Zmeny rýchlostno-silových schopností 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

S.ch. 
T1 T2 T3  

vstup výstup vstup výstup vstup výstup  

n 16 16 16 16 16 16  

x 231,2 244,4 686,2 737,9 11,89 12,53  

Min. 196,0 212,0 590,0 647,0 10,97 11,05  

Max. 272,0 276,0 805,0 849,0 13,10 13,75  

s 23,28 20,26 56,96 48,16 0,71 0,73  

t-test 4,373** 6,245** 3,856**  
                                                                                   p<0,005*  p<0,001** 

Legenda: 

T1- skok do diaľky z miesta (cm) 

T2- 3-skok z miesta (cm) 

T3- 5-skok z miesta (m) 

 

 

TABLE 3 Zmeny rýchlostno-silových schopností 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

S.ch. 
T4 T5 T6  

vstup výstup vstup výstup vstup výstup  

n 16 16 16 16 16 16  

x 48,9 52,6 58,78 63,06 13,49 13,20  

Min. 32,0 42,0 34,0 44,0 12,1 12,1  

Max. 63,0 64,5 69,0 76,5 14,6 14,4  

s 8,14 5,68 8,43 7,24 0,79 0,80  

t-test 4,185** 3,758** 1,041  
                                                                                   p<0,005*  p<0,001** 

Legenda. 

T4- výskok znožmo z miesta (cm)  

T5- výskok jednonož z rozbehu (cm) 

T6- agilita (s) 
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Fig .1: Skok do diaľky z miesta 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 2   3-skok z miesta 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3   5-skok z miesta 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 
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Fig. 4  Výskok z miesta 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

 
 

 

Fig. 5  Výskok jednonož z rozbehu 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 

 

 
 

 
Fig. 6  Agilita 14-ročných basketbalistov ŠKP Banská Bystrica 
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VPLYV VŠEOBECNEJ A ŠPECIÁLNEJ TONIZÁCIE NA MOTORICKÚ VÝKONNOSŤ 

Adam Ščibrány, Dávid Olasz, Marián Vanderka 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra Atletiky 

 

Kľúčové slová: tonizácia, polodrepy, zmeny smeru, výbušná sila, akcelerácia. 

ZHRNUTIE 
Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv tonizácie na vybrané parametre motorickej výkonnosti. Experimentálny súbor 

tvorilo 24 futbalistov, ktorí vykonávali dva rôzne typy tonizácie: špeciálnu - opakované zmeny smeru (6 x 5 m) 

s doplnkovou záťažou (5-8% z telesnej hmotnosti) a všeobecnú - päť polodrepov s hmotnosťou na úrovni 5-

razového maxima (5 RM). Probandi vykonávali dve série s tridsať sekundovým intervalom odpočinku medzi 

sériami. Po tonizácii nasledoval aktívny interval odpočinku po dobu 8-mich minút. Sledované parametre boli: 

čas v behu na 30 metrov (0-30 m) z polovysokého štartu a výška vertikálneho výskoku s protipohybom (CMJ). 

Pri výskokoch má väčší efekt silové zaťaženie pomocou všeobecného protokolu. Výsledky preukázali zlepšenie 

po realizácii klasických silových cvičení v oboch sledovaných parametroch, kde pri výške vertikálneho výskoku 

s protipohybom sme zaznamenali zlepšenie o 1,34 cm (2,77 %, p<0,01) a v behu na 30 metrov zlepšenie o 0,03 s 

(0,69%, p<0,01). Po absolvovaní všeobecného protokolu sme pri CMJ dosiahli zlepšenie o 0,11 cm (0,22 %, 

p<0,01) a pri 0-30 m zlepšenie o 0,01 s (0,3 %, p<0,0). Efektívnejšie pre akútne zvýšenie je protokol s väčším 

odporom formou klasických silových cvičení, v porovnaní so špeciálny cvičením s nižším odporom. Vzhľadom 

na nemožnosť využitia v súťaži odporúčame aplikovať na zvýšenie intenzity tréningového zaťaženia. 
 

 

ÚVOD 
Vo výkonnostnom a najmä vrcholovom športe je nevyhnutný neustále experimentovanie z cieľom maximalizo-

vať zlepšenia výkonu v samotnom súťažení, ale v posledných rokoch sa často hľadajú spôsoby ako efektívne 

zvyšovať intenzitu zaťaženia v tréningu. Jednou z možností o ktorých sa nie len diskutuje v odborných kruhoch, 

ale sa aj realizujú metodologicky pomerne exaktné výskumné sledovania je tzv. „tonizácia“ pred zaťažením. 

V anglickej literatúre sa tento pojem označuje ako „post aktivačná potenciácia“ (PAP). Ide o množstvo variácií 

pohybových zaťažení s prevažne silovými prvkami, ktoré majú za následok akútne zvýšenie rozličných motoric-

kých výkonov.  
Fyziologickými mechanizmami tejto potneciácie (akútneho,  okamžitého zvýšenia) výkonu je podľa Hodgsona 

(2005) a Chiu (2003) zapojenie ľahkých myozínových reťazcov a ďalším je podľa Gullicha a Schmidtbleichera 

(1996) zvýšenie množstva zapojených motorických jednotiek.  
Sale (2002) po aplikácii elektrickej stimulácie a maximálnej izometrickej kontrakcie alebo zaťaženia s vysokým 

vonkajším odporom (1-10 RM) zaznamenal zvýšenie intenzity zášklbov svalových vlákien a taktiež silového 

gradientu.  
Mitchell a Sale (2011) sledovali rozličné modifikácie PAP a zaznamenali významný vplyv na výbušné prejavy, 

napríklad na výšku výskoku a podobne Chatzopoulos (2007) preukázal pozitívny vplyv silového zaťaženia na 

akútne zlepšenia v maximálnej bežeckej rýchlosti. 
V športových hrách sa veľmi často vyskytuje zmena smeru, na ktorej efektívnu realizáciu je potrebná pomerne 

vysoká úroveň rýchlostno-silových schopností. Zaujímalo nás či existuje možnosť takouto špecifickou formou 

zaťaženia pri zvýšení vonkajšieho odporu záťažovou vestou tiež dosiahnuť akútne zlepšenia. Tekúto prácu sme 

však nenašli.  Z pohľadu biomechanickej štruktúry pohybu sú opakované zmeny smeru špecifické pre športové 

hry, preto sme sa rozhodli aplikovať toto zaťaženie ako tonizáciu pred výkonom. 
Problémom spojeným s PAP je aj správne načasovanie. T.j. po akom čase od aplikácie PAP je jej efekt najvyšší. 

Napríklad Tillin a Bishop (2009) zistili, že potenciácia výkonu môže byť realizovaná aj počas intervalu odpočin-

ku. Vzťah medzi PAP a únavou je závislý od objemu práce. Ak je objem nízky, tak PAP je dominantnejšia ako 

únava a potenciácia sa môže prejaviť vo výbušných aktivitách. Ak nastane zvýšenie objemu, únava začne byť 

dominantná a negatívne pôsobí na výkon. V závislosti na objeme zaťaženia PAP a stupni trénovanosti sú efekty 

najlepšie medzi 4-8 minútou po aplikácii. Napríklad Wilson (2013) sledoval vplyv rozličných časových interva-

lov po PAP na efektivitu zmien výkonu a najlepšie výsledky zaznamenal po 3-7 minútach. Podobne Jensen 

a Eben (2003) zistili, že interval odpočinku kratší ako 4 minúty nie je dostatočný na vyvolanie potenciácie ner-

vovosvalového systému. Aj Fountas (2012) preukázal na 15 aktívnych dospelých ľuďoch, že na ovplyvnenie 

výskoku bez protipohybu nestačí štvorminútový interval odpočinku, keď vykonávali polodrep s 90 % 1RM 

v desiatich sériách a testovanie výskoku bez protipohybu testovali po 1 minúte a štyroch minútach po každej 

sérii. 
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Young (1998); Chiu (2003); Gilbert–Less (2005) našli pozitívny vplyv silového zaťaženia ako formu tonizácie 

na výšku vertikálneho výskoku bez protipohybu a s protipohybom, bežeckú akceleráciu (5 – 30m). Ako PAP 

využívali submaximálne až maximálne silové zaťaženie (85 – 100 % z maxima). Úroveň spomenutých parame-

trov bola zisťovaná v diferencovaných intervaloch odpočinku (bezprostredne – 20 minút), pričom najvýraznejšie 

zlepšenia boli dosiahnuté tiež medzi 4-8 minútou po aplikácii PAP. 
Gilbert–Less (2005) použili ako PAP silové zaťaženie zodpovedajúce maximálnemu výkonu (Pmax), zistené v 

diagnostickej sérii ( nachádza sa medzi 40–60 % z 1 RM) a silové zaťaženie na úrovni jednorazového maxima (1 

RM). Dospeli k záveru, že pri podrepe s piatimi sériami s 1 RM bol väčší prírastok výšky výskoku v porovnaní 

so silovým zaťažením na úrovni Pmax. Maximálne silové zaťaženie spôsobuje výraznejšiu aktiváciu motoric-

kých jednotiek, takáto aktivácia motorických jednotiek má za následok vyplavenie väčšieho množstva vápniko-

vých iónov Ca
2+

, čo môže efektívnejšie spustiť fosforiláciu, ktorá pravdepodobne pozitívne ovplyvňuje výšku 

výskoku. 
Esformer (2010) porovnával 3 podrepy na úrovni 3 RM a 24 opakovaniami plyometrického zaťaženia (PLYO). 

Päť minút pred a po silovom zaťažení vykonali výskok s protipohybom. Prírastok výšky výskoku s protipohy-

bom bol významne vyšší po silovom zaťažení s 3RM v porovnaní s PLYO a kontrolnou skupinou. V ďalších 

parametroch výskoku (maximálny výkon, maximálna sila vyvinutá na dynamometrickú platňu) nezaznamenali 

významný rozdiel medzi protokolmi PAP.  
McCann a Flanang (2010) zaznamenali 5 % -ný nárast výšky výskoku s protipohybom po drepoch a premiest-

neniach s 5 RM v 4. a 5. minúte.  
Aj napriek mnohým pozitívnym vplyvom silového zaťaženia existujú štúdie (Eben a Jensen 2003; Comyn 2010), 

v ktorých sa pozitívne efekty PAP neprejavili. Podobne aj Comyns (2010) nenašiel 4 minúty po silovom zaťaže-

ní pozitívny vplyv zaťaženia s 3 RM na čas, priemernú a maximálnu rýchlosť v šprinte na 30 m. 
Významnú úlohu môže pri efektoch PAP zohrávať aj technika, t.j. racionálne zvládnutie pohybovej činnosti pri 

samotnej PAP ako aj pri výkonoch na ktorých sa preukazuje jej efekt (Cissik 2004).  
Tsimachidis (2013) aplikoval na 24 juniorských basketbalistov 10-týždňový kombinovaný tréning – sila 

s veľkým vonkajším odporom a rýchlosť. Snažili sa preukázať efekt PAP na rýchlostný výkon pred, medzi a po 

tréningových sériách. Realizovali polodrepy v piatich sériách s intenzitou 5-8 RM a vykonávali šprinty (0-30 

metrov) medzi každou sériou. PAP sa prejavilo v zlepšení rýchlosti medzi a po tréningovej sérii v porovnaní 

rýchlosti pred silovým zaťažením.  
Problematika rozdielnosti všeobecného a špeciálneho PAP nie je vo významnejšej miere aplikovaná do praxe. 

Vedecké štúdie využívajú na facilitáciu výkonu prevažne všeobecné silové podnety. Najväčšia pozornosť bola 

venovaná intenzite silového zaťaženia. Submaximálna intenzita (≥ 85 % z 1 RM) má výraznejší vplyv v porov-

naní s nižšou intenzitou (≤ 85 % z 1 RM). V niektorých štúdiách poukázali na to, že k takejto potenciácii nervo-

vosvalového systému dochádza v rôznych intervaloch odpočinku po silovom zaťažení. Vo väčšine štúdii krátky 

interval odpočinku (< 4 minúty) nebol dostatočný na vyvolanie PAP. Nielen intenzita a interval odpočinku zo-

hrávajú úlohu pri potenciácii, ale môžeme predpokladať, že aj charakter silového zaťaženia môžu tieto efekty 

ovplyvniť.  
Aplikácia PAP je v praxi využívaná prevažne na podporu rýchlostno-silových výkonov - výbušných športových 

aktivít. Práve preto sa javí efektívnejším využívať dynamické formy stimulácie PAP.  
Problematickým je využívanie efektov PAP v súťaži. Vzhľadom na veľké časové odstupy a nemožnosť realizo-

vania je preto v praxi PAP využiteľná prevažne iba v tréningovom procese. Význam vidíme v zvýšení intenzity 

tréningové zaťaženia, a tým v zlepšení adaptačných procesov, ktoré sa neskôr môžu prejaviť aj v súťažnom za-

ťažení. 
V dostupnej literatúre sme nenašli porovnanie bežeckých úsekov s pridanou hmotnosťou a čisto silového zaťa-

ženia. Väčšina štúdií sleduje tonizačné efekty zaťažení využívajúcich veľké doplnkové závažia nad úrovňou 80 

% 1RM prostredníctvom  komplexných cvičení používaných v silovom tréningu. Aplikáciou opakovaných 

zmien smeru s doplnkovou hmotnosťou sme očakávali, že vzhľadom na biomechanickú podobnosť so štruktúrou 

pohybu hráča v zápase so zameraním na akceleračnú fázu, budú okamžité efekty takejto facilitácie tiež význam-

né. 

METODIKA 
Išlo o dvojfaktorový časovo-postupný experiment. Výskumu sa zúčastnilo 24 futbalistov, vo veku 23±4,6 roka. 

Pred začiatkom experimentu probandi absolvovali nácvik techniky jednotlivých cvičení, aby sme predišli zra-

neniam ako aj vplyvu učenia sa novým pohybom. Nácvik spočíval v učení sa správnej technike realizácie opa-

kovaných polodrepov s doplnkovou záťažou vzadu na ramenách (90° pokrčenia v kolennom kĺbe). Táto fáza 

trvala 4 týždne, vždy 30 minút pred tréningovom jednotkou. Po nácviku absolvovali stupňovanú sé-

riu polodrepov od hmotnosti 20 kg. Vždy realizovali päť opakovaní, hmotnosť činky bola postupne zvyšovaná 

po desiatich kilogramoch až do päťrázového maxima (5RM) - šieste opakovanie už nebolo možné vykonať. 

Medzi jednotlivými pokusmi bol 2-minútový interval odpočinku. Hodnotil sa dosiahnutý výkon v kilogramoch. 

Podľa 5RM sme vytvorili 4 skupiny. Týmto spôsobom sme zabezpečili efektívnosť realizácie experimentu. Pred 
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realizáciou tréningovej jednotky každá skupina absolvovala špeciálne rozcvičenie – Protocol 11+ úroveň 2. Pro-

bandi vykonávali dva druhy experimentálneho podnetu (tonizácie): všeobecnú – 5 polodrepov s 5RM (tempo 

cvičenia 2020) a špeciálnu – 6x5 metrov s 5 kg záťažovou vestou (5-8 % z TH). Oba podnety sa realizovali 

v dvoch sériách s 30-sekundovým intervalom odpočinku medzi sériami. Po vykonaní tonizácie proband aktívne 

vykonával prihrávky vo dvojici po dobu 8-mich minút aby následne mohol absolvovať testovanie (Obr. 1). Na 

objektívne posudzovanie bežeckej rýchlosti bol použitý test behu na 30 m s pevným štartom, kde štartová čiara 

bola posunutá o 30 cm vzad, aby nedošlo k samovoľnému spúšťaniu časomiery už pred začatím behu. Haugen 

(2012) túto vzdialenosť udáva ako optimálnu na objektívne a spoľahlivé realizovanie merania bežeckej rýchlosti. 

Najprv všetci absolvovali testovanie bežeckej rýchlosti po experimentálnych činiteľoch, následne ďalší týždeň 

sme pristúpili k hodnoteniu CMJ. Experiment sme realizovali v športovej hale, vždy v pondelok. Na zisťovanie 

štatistickej významnosti stredných hodnôt sme použili parametrický párový t-test a vecnú významnosť 

z praktického uhla pohľadu sme zisťovali pomocou Effect Size – Cohennové d.  

 

Obr. 1 Schematické znázornenie organizácie experimentálnej tréningovej jednotky 

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Priemerné hodnoty behu na 30 metrov z polovysoké štartu po aplikácii špeciálnej tonizácie, opakované zmeny 

smeru s pridanou hmotnosťou vo forme záťažovej vesty (5-8 % z TH), boli pred experimentálnym podnetom  

4,54 s a po tonizácii 4,53 s. (Obr. 2). Nastalo zlepšenie o 0,01 s (0,3 %; p<0,01). Našli sme malý efekt  

(d = 0,22). Môžeme skonštatovať, že z pohľadu vykonania špeciálnej tonizácie  a 8-mich minút aktívneho odpo-

činku nastal štatisticky významný rozdiel. Predpokladali sme, že špeciálne zaťaženie bude mať väčší vplyv na 

výkon v behu na 30 metrov. Keďže opakované zmeny smeru mali aj silovú zložku. Domnievame sa, že pozitívny 

vplyv na zlepšenie výkonu mala zvýšená stimulácia motorických jednotiek a ich synchronizácia.  

Okrem behu na 30 metrov sme po špeciálnom zaťažení sledovali aj zmeny vo výške vertikálneho výskoku  

(Obr. 3). Predpokladali sme, že nenastane štatisticky významné zlepšenie. V priemerných hodnotách sme nastalo 

zlepšenie o 0,11 cm (0,2 %) (zo 47,05 cm na 47,16 cm). Štatisticky sme potvrdili, že priemerné hodnoty sú na  

1 % hladine štatistickej významnosti, aj keď na negatívnej hladine (p<0,01). Cohennove d poukazuje na to, že 

zmeny priemerných hodnôt nie sú z vecného hľadiska veľké, majú tada malý účinok (d=-0,11). Pri podrobnej-

šom pohľade na výkon jednotlivcov sme zistili, že väčšie prírastky nastali pri vyššej východiskovej hodnote 

(napr. z 49,0 cm na 49,3 cm). Zhoršenie výkonu nastalo iba pri dvoch probandoch, stagnácia výkonu nastala 6-

krát a ostatní probandi zaznamenali zlepšenie vo výške vertikálneho výskoku. Z týchto výsledkov môžeme 

usúdiť, že taktiež okrem mobilizácie a synchronizácie motorických jednotiek, určitú úlohu môžu zohrávať aj 

vápnikové ióny, ktoré ovplyvňujú MLC a následne aj priečne mostíky aktínu a myozínu. Nesmieme zabudnúť aj 

na prítomnosť akumulo-rekuperačného systému, ktorý zohráva svoju úlohu. 
 

 

 

 



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
120 

Obr. 2 Čas v behu na 30 metrov pred a po aplikácii špeciálnej tonizácie (priemer a sd)  

 
 

Obr. 3 Výška vertikálneho výskoku s protipohybom pred a po aplikácii špeciálnej tonizácie (priemer a sd) 

 

 
Po dvoch sériách piatich polodrepov sme zaznamenali zmeny aj v behu na 30 metrov (Obr. 4). Preukázali sme 

zlepšenie zo 4,54 s  na 4,51 s po zaťažení (0,7 %; p<0,01). Veľkosť Cohennového d bola 0,66 (d=0,66). Zazna-

menali sme zlepšenie aj o 0,05 s (z 4,47 s na 4,42 s). Potvrdili sme náš predpoklad, lebo zo štúdie zahraničnej 

literatúry sme očakávali vyššie zmeny ako v prípade špeciálnej tonizácie. Použitie dostatočnej silovej zložky ako 

formu tonizácie organizmu malo za následok väčší účinok a možnosť prejavenia PAP, bez toho aby nastala úna-

va. Tu nastalo zhoršenie iba v troch z 24 prípadov, trom probandom stagnoval výkon. Ostaní sa zlepšili a to 

najmä probandi, ktorí mali väčší vonkajší odpor pri tonizácii (hmotnosť činky bola vyššia). 
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Obr. 4 Čas v behu na 30 metrov pred a po aplikácii všeobecnej tonizácie (priemer a sd) 

 

 

Obr. 5 Výška vertikálneho výskoku pred a po aplikácii všeobecnej tonizácie (priemer a sd) 

 

 

Zmeny v priemerných hodnotách vo výške vertikálneho výskoku s protipohybom (Obr. 5) sa prejavil najlepšie, 

percentuálne zlepšenie o 2,85 % (p<0,01). Pred zaťažením 47,07 cm, po zaťažení 48,41 cm, čo predstavuje pri-

emerný prírastok o 1,34 cm. Najlepšie prírastky zaznamenali probandi s vyššou počiatočnou výškou výskoku 

(napr. 49,0 cm  52,4 cm). Taktiež sme spomedzi všetkých sledovaných parametrov našli najväčší účinok 

(d=0,97). V tomto prípade sme tiež predpokladali významné zlepšenie, čo sa nám potvrdilo. Silová zložka tohto 

druhu tonizácie prispela pravdepodobne k vyššiemu počtu zapojených motorických jednotiek a taktiež ich syn-

chronizácii. Aplikácia polodrepov na úrovni 5RM je podmienená zvládnutím techniky vykonávania drepu. Ne-

pozornosť alebo iné oslabenie najmä v excentrickej časti pohybu môže viesť k akútnemu zraneniu, preto je po-

trebné dodržiavať základné pokyny a mať na pamäti bezpečnosť.  
V konečnom dôsledku vidíme, že prítomnosť dostatočného vonkajšieho odporu (60-85 % 1RM) má lepší vplyv 

na akútnu odozvu organizmu na zaťaženie. V našom prípade použitie 5RM zaznamenalo väčšie prírastky ako 

použitie opakovaných zmien smeru s dodatočnou hmotnosťou. V prípade špeciálneho zaťaženia sme zaznamena-

li prírastok 0,11 cm, naproti tomu všeobecné zaťaženie prinieslo prírastok až 1,34 cm. Pri pohľade na všetky 

výsledky prijímame skutočnosť, že využitie nášho zaťaženia prinieslo významné akútne zlepšenie po 8-mich 

minútach. 
 



AATTLLEETTIIKKAA  22001155 

 

 
122 

DISKUSIA 
Našim výskumom sme potvrdili, že využitie silového a rýchlostného zaťaženia v forme  tonizácie (PAP) prinies-

lo okamžité zvýšenie úrovne výbušnej sily a akceleračnej rýchlosti. V zahraničných štúdiách na vyvolanie po-

tenciácie bola používaná stredná intenzita (60-84% z 1RM) vo viacerých sériách (1-4) s intervalom odpočinku 

od 12 sekúnd po 20 minút. Wilson et al. (2013) prezentovali meta-analýzu, v ktorej sledovali netrénovaných 

a trénovaných ľudí a taktiež atlétov. Zistili, že u netrénovaných je lepšie využívať iba jednu sériu zaťaženia na-

proti viacerým sériám (+ 120 % vyšší Effect Size ES). Pri trénovaných sa efektívnejším ukázalo využitie viace-

rých sérií (+ 104 % vyšší ES) a dĺžka odpočinku 3-7 minút. Pri atlétoch bol najväčší rozdiel medzi jednou 

a viacerými sériami + 320 % v prospech viacerých sérií. Interval odpočinku odporúčajú 7-10 minút. Podľa tých-

to zistení sme sa rozhodli aplikovať zaťaženie, v ktorom sme použili dve série po päť opakovaní (80-85 % 

z 1RM). Dĺžku trvania odpočinku sme stanovli na 8 min. 
Aj napriek tomu, že naši probandi mali isté skúsenosti so silovým tréningom, nedostatky vidíme v realizácii 

dlhodobého silového programu v kondičnej príprave, čo tiež mohlo ovplyvniť nie veľmi vysoké efekty PAP 

v našom výskume. AJ Gourgoulis (2003) zistil, že trénovaní jedinci (skúsenosti s pravidelným silovým zaťaže-

ním) majú vyššiu úroveň odozvy na silové podnety ako netrénovaní (nemali dlhodobý silový tréning a správne 

pohybové návyky). K tomu pripomenuli, že H-reflex dopomáha trénovaným športovcom dosiahnuť lepšie výko-

ny. Podobne ako Tillin a Bishop (2009); Keiner (2013) a Seitz (2014) aj my sme zaznamenali väčšiu odozvu na 

potenciáciu pri športovcoch s vyššou úrovňou silových schopností - zaznamenali  sme výraznejšie zlepšenie 

probandov, ktorí realizovali všeobecný podnet s vyšším odporom.  
DeRenne (2010) a Gelen (2008) vyzdvihujú využitie silových cvičení už pri rozcvičení na dosiahnutie lepších 

výkonov počas tréningovej jednotky, resp. zápasu. Zlepšenie sledovaných parametrov (výskok s protipohybom, 

beh na 30 metrov) v minulosti naznačovalo, že PAP sa prejaví vďaka zvýšenej svalovo-šlachovej tuhosti 

a zvýšením neuroregulačných mechanizmov (Shorten 1987, Parmigianni a Stein 1981). Kilduff (2007) pripisuje 

tento jav aj fosforylácii a zvýšeniu cirkulácie vápnikových iónov dôležitých pre formovanie priečnych mostíkov. 
Chatzopoulos (2007) podobne ako náš výskum sledoval silové zaťaženie vo forme drepu na úrovni 1RM a 

efekt overovali na akceleračnej rýchlosti (10 m a 30 m). Vyzdvihol dôležitosť intervalu odpočinku. Zistil, že 3 

minúty odpočinku po silovom zaťažení na úrovni jednorázového maxima sú nedostačujúce na vyvolanie dosta-

točne veľkej potenciácie. Experimentálny podnet  pri drepe preukázal, že najefektívnejšie je počkať 8 minút po 

silovom zaťažení.  
McCann a Flanang (2010) a Comyn (2010) spozorovali, že je dôležitá individualizácia zaťaženia na navodenie 

PAP. K tomuto sa pridali Michell a Sale (2011), ktorí potvrdili, že jedinci s väčším počtom rýchlych svalových 

vlákien majú  lepšie prírastky vo výbušných cvičeniach po maximálne silovom zaťažení. Prejav vyššej efektivity 

PAP pri rýchlostnom type športovca sa objavil aj u nás, kedy tretina s najvyšším výskokom dosiahla väčšie pri-

emerné prírastky pri výskokoch s protipohybom ako ostatné dve tretiny (1,48 cm vs. 0,9 cm). 
Podobne ako my aj McBride (2005) zistil vplyv silového zaťaženia (5RM v polodrepe) na akceleračnú rýchlosť 

na 30 metrov. V tejto práci sa aj pri špecifických zaťaženiach odporúča využívať väčší odpor ako sme si stanovi-

li my. Možno aj preto sa v našom prípade výraznejší efekt nepreukázal. Môžeme iba špekulovať, či by to nega-

tívne neovplyvnilo dobou kontaktu, alebo aj rozsah pohybu, faktory nevyhnutné na dosiahnutie najlepšieho vý-

konu. 
 

ZÁVERY 
V našej práci sme sa zamerali na získanie poznatkov o tonizácii. Z našich meraní vyplynulo nasledovné. 
Pri hodnotení priemerných hodnôt behu na 30 metrov z polovysokého štartu pri použití špeciálnej tonizácie, sme 

zaznamenali zlepšenie o 0,01 s (zo 4,54 s na 4,53 s), o 0,3 % (p<0,01; Cohen d = 0,22).  
Po špeciálnom zaťažení sme sledovali aj zmeny vo výške vertikálneho výskoku s protipohybom. Nastalo zlep-

šenie priemerného výkonu o 0,11 cm (0,2 %). Z výstupnej hodnoty boli 47,05 cm a výstupné po tonizácii 47,16 

cm. (p<0,01; Cohen d = -0,11). 
Realizáciou všeobecnej tonizácie (päť polodrepov s 5RM) sme v behu na 30 metrov zaznamenali zlepšenie 

o 0,03 s (0,7 %). Z pôvodných 4,54 s na 4,51 s. (p<0,01; Cohen d = 0,66).  
Zlepšenia v priemerných hodnotách výšky vertikálneho výskoku s protipohybom po aplikácii všeobecnej tonizá-

cie boli o 1,34 cm čo je 2,85 % z 47,07 cm na 48,41 cm (p<0,01; Cohen d = 0,97). 
Na základe výsledkov odporúčame v kondičnej príprave využívať polodrepy s veľkým odporom (80-85 % 

z 1RM) ako efektívnejší prostriedok akútneho zvýšenia výšky výskoku a zlepšenia akceleračnej rýchlosti. Tak-

tiež pre praktické využitie je dôležité dodržať stanových 8 minút aktívneho odpočinku na účinné vyvolanie po-

tenciácie. 
Získané poznatky indikujú možnosti využitia viac menej iba v tréningovom procese, nakoľko interval odpočinku 

a pomerne krátke zotrvanie efektu neumožňujú ich využitie v súťažných podmienkach najmä v športových 

hrách. Možnosťou aplikácie komplexných a výbušných cvičení ako formu post-aktivačnej stimulácie, by sme 

mohli zabezpečiť špeciálny podnet pre športové hry. 
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Možnosti využitia vidíme najmä vo zvýšení intenzity tréningového zaťaženia, čo môže potenciálne zlepšiť adap-

táciu na tréningové podnety na rozvoj rýchlostno-silových schopností. 
Keďže takéto štúdie zaoberajúce sa dlhodobým účinkom PAP v tréningovom procese vo vedeckej literatúre 

chýbajú, práve v tejto oblasti vidíme priestor na praktické využitie ako aj možnosti ďalšieho výskumu.  
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EFFECT OF BASIC AND SPECIAL POST-ACTIVATION POTENTIATION  

ON MOTOR PERFORMANCE 

 

Key words: post-activation potentiation, half-squat, change of direction, explosive strength, acceleration 

SUMMARY 
The aim of this research was to find the effect of exercise on performance with postactivation potentiation 

(PAP). Twenty-four football players, ages 23,3 ± 4,5, height 181,2 ± 6,6 cm, weight 77,6 ± 7,49 kg. Experimen-

tal factors were two exercises: special – repeated changes with additional load (6 x 5 m) and basic – five half-

squats with 5 RM. Subjects performed two series with thirty second rest between series. Exercises were followed 

by rest interval – 8 minutes. Dependent variable was: time in running on 30 m (0-30 m) and a countermovement 

jump (CMJ). After application special PAP was detected improvement in 0-30 m of 0,01 s  

(0,3 %, p < 0,01, d = 0,22). Average values of CMJ with special experimental factor showed improvement of 

0,11 cm (0,22 %, p < 0.01, d = 0,11).  Results showed improvement in CMJ after half-squats and 8-minutes rest 

(+ 1,34 cm, + 2,77 %, p < 0,01). Significant improvements were found during running speed test, in running 30 

m, half-squats with 8-minutes rest (- 0,03 s, - 0,69%, p < 0,01) proved to be the most effective method.This 

changes displayed synchronization of motoric units and their increasedinvolvement. Also its role perform of 

stretch-shortening cycle (SCS). All results suggest, that eight minutes after exercise the facilitation of PAP 

occurs. Exercise with half-squats has more significant influence on strength during jump.  
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PERIODIZÁCIA ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU U MAJSTRA SVETA  
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Kľúčové slová: chôdza, 50 km, periodizácia, ročný tréningový cyklus 

 

ZHRNUTIE 

Príspevkom poukazujeme na dynamiku tréningového zaťaženia a zmeny športovej výkonnosti Mateja Tótha 

v chôdzi na 50 km v ročnom tréningovom cykle 2014/2015. V sledovanom roku dosiahol osobné maximum 

3:34:38 hod a titul majstra sveta v čínskom Pekingu. Dynamiku tréningového zaťaženia evidujeme v špeciálnych 

tréningových ukazovateľoch stanovených pre chôdzu. Objem zaťaženia je prezentovaný v mesačných cykloch. 

Vo výsledkoch poukazujeme na koncepčné východiská športovej prípravy a systém ladenia športovej formy, 

s prihliadnutím na jednotlivé obdobia ročného tréningového cyklu. 
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TRÉNINK ETIOPSKÝCH BĚŽCŮ – PŘÍČINA JEJICH VYSOKÉ VÝKONNOSTI? 
 

Pavel Červinka  
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Klíčová slova: etiopští běžci, důvody dominance,  genetika,  dieta, tréninkové zatížení  

 

SOUHRN 

Článek se zabývá příčinami dominance etiopských (a keňských) běžců v bězích.  Dosud publikované výzkumy 

neprokázaly jednoznačnou genetickou výhodu východoafrických běžců, stejně jako nejsou příčinou jejich 

vysoké výkonnosti jiné důvody jako je speciální dieta, složení kosterních svalů apod. Jediným racionálním 

vysvětlením jejich úspěchů tak zůstává jejich trénink. Ten při provedené analýze obsahuje tři základní prvky, 

které jej odlišují od běžného tréninku „bílých“ běžců. Za prvé je to racionální a vysoce intenzivní trénink ve 

vysoké nadmořské výšce.  Dále díky němu vysoce rozvinutá aerobní kapacita, hodnota ANP, laktátová kapacita 

a laktátová rezistence. Třetí odlišností je propracovaný systém rozvoje speciální síly formou dlouhých 

vybíhaných svahů, krátkých příkrých svahů a využitím plyometrických odrazů. 

 

 

TRAINING OF THE ETHIOPIAN RUNNERS - THE CAUSE OF THEIR SUCCESS 
 

Key words: Ethiopian runners, causes dominance,  genetics, diets, training load 

 

SUMMARY 

This article is focused in the analysis training process and reasons, which lead to dominance of Ethiopian (and 

Kenyan) runners. Research in the areas of genetics, diets, social condition showed no reason for their high per-

formance, besides training. The excellent results are due mainly Ethiopians hard training that differs in three 

areas. At first is the rational and high intensive training in altitude. The second is high level of anaerobic thresh-

old, lactic capacity and lactic resistance. Third cause is specific special strength training, which created long 

hills, short steep hills and plyometric training.  
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K POHYBOVÉ AKTIVITĚ 
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Klíčová slova: vztah k pohybové aktivitě (PA) – příčiny změn – školní tělesná výchova – mimoškolní organi-

zovaná PA – spontánní PA  

 

ABSTRAKT 

ČLÁNEK přináší část výsledků dlouhodobého pozorování změn vztahu dvou probandů k pohybové aktivitě a 

forem aktivit, které ji nahrazují. Zjistili jsme, že u obou probandů došlo k významnému poklesu pohybové ak-

tivity po nástupu na střední školu. Z hlediska struktury aktivit je rozhodující školní tělesná výchova a organi-

zovaná mimoškolní tělesná výchova a sport, naopak malou roli hrají spontánní pohybové aktivity. Důležitou roli 

hraje při formování vztahu k tělesné výchově osobnost učitele a trenéra.  

 

 

CASE STUDY LONG-TERM MONITORING CHANGES IN CHILDREN RELATIONSHIPS TO 

PHYSICAL ACTIVITY 
 

Key words: relationship to physical activity (PA) - causes changes - physical education - organized extracurricu-

lar PA - spontaneous PA 

 

SUMMARY 

Article presents the results of the long-term observation of changes in the relationship of two subjects to physical 

activity and forms of activity in its stead. We found that both subjects significantly decreased physical activity 

after taking secondary school. In terms of the structure of activities is crucial school physical education and or-

ganized extracurricular physical education and sports, while the small role played by spontaneous physical activ-

ity. The important role in shaping the relationship to the physical education plays teacher's personality and 

coach. 
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VÝKLAD A ROZBOR PRAVIDLA 162.6 O CHYBNÉM STARTU 
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Klíčová slova: chybný start, sprinty, pravidla, rozbor 

 

SOUHRN 

Současná podoba pravidla (162.6) o chybném startu, byla formulována v roce 2012. Toto pravidlo se velmi mě-

nilo až do současné podoby, která se ovšem zdá být velice nešťastná. Účelem této studie je na základě rozboru 

pravidla a na základě naměřených údajů 23 účastníků halového Mistrovství České republiky pro rok 2012 zhod-

notit správnost formulace. Na základě rozboru pravidla jsme zjistili rozpory mezi jednotlivými poznámkami 

tohoto pravidla, tyto poznámky si vzájemně odporují. Dále jsme zjistili na základě měření, že horní končetiny 

ztrácí kontakt s podložkou v průměru o 73 ms po prvním pohybu dolních končetin ve startovních blocích. Toto 

pravidlo poskytuje velice prostoru pro diskuze a je nejednoznačné. Dle našeho názoru je předchozí verze pravi-

dla s nulovou tolerancí mnohem přijatelnější.      

 
 

    

EXPLANATION AND ANALYSIS OF IAAF RULE 162.6 – FALSE STARTS 

 
Key words: false start, sprints, rule, analysis  

 

SUMMARY 

The current form of rules (162.6) about false starts, was formulated in 2012. This rule greatly changed during 

last decade. Last formulation of this rule seems to be very incorrect. The aim of this study is to evaluate the rule 

based on data of 23 participants of Indoor Czech Championship 2012. We found that the notes of this rule are in 

contrary. We found that upper limbs loses contact with the track in an average of 73 ms after first lower limbs 

movement, claim based on our measurements. This formulation of rule provides extremely space for discussion 

and for disputes. The zero tolerance rule was more acceptable, by our opinion.    
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VLIV SVALOVÉ ÚNAVY NA ZMĚNY VE SPEKTRÁLNÍM EMG PŘI OPAKOVANÉM 

CVIČENÍ NA LEGPRESSU 
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UK FTVS v Praze – katedra atletiky 

 

 

 

Klíčová slova:  anaerobní výkon; frekvenční analýza; amplitudová analýza; periferní únava 

 

SOUHRN 

Úkolem studie bylo zjistit, zda vlivem únavy při dynamických kontrakcích dochází k nárůstu amplitudy EMG a 

posunu rozložení frekvenčního spektra směrem k nižším frekvencím. 9 aktivně sportujících jedinců se účastnilo 

experimentu při opakovaných na legpressu s 75% maxima do vyčerpání. Samotnému únavovému protokolu 

předcházelo rozcvičení a stanovení MVC. Aktivita kolenních extenzorů obou dolních končetin byla snímána 

pomocí EMG (2000 Hz). Upravený signál (20-500 Hz) byl analyzován pomocí FFT v programu Matlab. 

Výsledky ukazují, že vlivem únavy dochází i při dynamických kontrakcích k nárůstu amplitudy EMG a zároveň 

poklesu frekvenčních parametrů popisujících rozložení spektra. 

 

 
The influence of fatigue on the changes in spectral EMG during repetitive legpress executions 

 

Key words: anaerobic power; frequency analysis; amplitude analysis; peripheral fatigue 

 

SUMMARY 

The goal of the study was to investigate the relation between muscle fatigue and changes in EMG parameters 

(increase in amplitude and decrease in frequency parameters) during dynamic contraction in legpress. 9 volun-

teers (active athletes) performed repetitive legpress lifts with 75% of 1RM till refusal. MVC procedures preced-

ed the fatigue protocol. Knee extensors aktivity was monitored by surface EMG (2000 Hz). The bandpass fil-

tered signal was analyzed with FFT in Matlab. The results confirmed the hypothesis, that increase in amplitude  

and decrease in frequency parameters were observed. 
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Klíčová slova: GPS, sporttester, vytrvalostní trénink, navigační systém. 

 

SOUHRN 

Cílem práce je analyzovat přesnost vybraných sporttesterů využívajících pro měření vzdálenosti technologii GPS 

v rozdílném prostředí a podmínkách. 

Pro analýzu jsme zvolili přístroje Garmin 910 TX, Garmin 620, Polar RC3, Suunto Ambit 2R a Adidas Smart 

Run. Přístroje jsme porovnávali na dvou 5 km dlouhých úsecích (rovný usek bez převýšení a vlnitý terén 

nepřehledný terén) při čtyřech rychlostech. 

Při ověřování přesnosti na přímočarém úseku byla zjištěna průměrná odchylka u přístroje Garmin 910 TX -0,15 

%, Garmin 620 -0,19%, Polar RC3 -0,25 %, Suunto Ambit 2R -0,26%, Adidas Smart Run -0,43 %. 

Na křivočarém úseku byla průměrná odchylky u Garmin 910 TX -0,48 %, Garmin 620 -1,03 %, Polar RC3 -0,80 

%, Suunto Ambit 2R -0,76 %, Adidas Smart Run -2,9 %.  

 

 

 

VERIFYING THE ACCURACY OF SELECTED RUNNING SPORTTESTERS EQUIPPED 

WITH GPS FOR TRAINING MANAGEMENT 
 
 

Key words: GPS, sporttester, endurance training, navigation system 

 

SUMMARY 

The main object is to analyze an accuracy of selected sporttesters using GPS in different environments and 

conditions. 

For analyzing we chose Garmin 910XT, Garmin 620, Polar RC3, Suunto Ambit 2R and Adidas Run Smart. We 

compared the apparatus on the two 5 km long sections (straight section without excess and confusing sinuous 

terrain) at four speeds. 

During the accuracy measurement on straight section was found the average deviation by Garmin 910 TX -

0,15%, Garmin 620 -0,19%, Polar RC3 -0,25 %, Suunto Ambit 2R -0,26%, Adidas Smart Run -0,43 %. 

On the confusing sinuous terrain was the average deviation of Garmin 910 TX -0,48 %, Garmin 620 -1,025%, 

Polar RC3 -0,8 %, Suunto Ambit 2R -0,755%, Adidas Smart Run -2,885 %. 
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Kľúčové slová: atletický viacboj, študentky FTVŠ UK, záverečná skúška z atletiky, ustálená výkonnosť 

 

SHRNUTIE  
Príspevok je zameraný na hodnotenie atletického viacboja študentiek FTVŠ UK Bratislava v rokoch 2009-2015, 

ktorý je povinnou súčasťou učiteľského smeru štúdia v 1. roku magisterského stupňa. Vybrané disciplíny kopíru-

jú prvý deň mužského desaťboja s výnimkou poslednej, ktorá je nahradená vytrvalostným behom na 800 m. 

Dosiahnutý počet bodov vo viacboji je súčasťou celkového hodnotenia Didaktiky atletiky II spolu s ústnou 

skúškou. Autori hodnotili nielen celkový počet bodov v jednotlivých disciplínach, ale aj ich percentuálny podiel 

na celkovom výsledku. 

 

 
PERFORMANCE EVALUATION OF FEMALE STUDENTS FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORT CU IN ATHLETIC ALL-AROUND. 
 

 
Key words: athletic all-around, female students from FTVŠ UK, final test of athleticism, steady performance 

 

SUMMARY  

This paper is focused on the evaluation of the athletic all-around female students FTVŠ UK Bratislava in the 

years 2009-2015, which is a mandatory part of teacher course of study in the first year of the master's degree. 

Selected disciplines replicate the first day of the men's decathlon except the last, which is replaced endurance 

during the 800 m. Achieved points in all-around is part of the overall evaluation methodology of athletics II, 

together with an oral examination. The authors evaluated not only the total number of points in each discipline, 

as well as their percentage share in the profits. 
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SUMMARY 

Race walking belongs to athletics as a strength discipline. Athletes are obliged to increased physical activity and 

mental health.  Especially important is the psychological factor involved in sport.  Through the concept can be 

understood as the process of regulation of thoughts and behaviors associated with sport athlete. 

Development of research in sport has shown that making mathematical modeling and statistics is an efficient and 

effective tool for predicting the progress of athletes. Provides information about the dynamics of variability ath-

letic performance in different time periods. Analyses were performed for comparative purposes and to determine 

the dynamics volatility of sport during 70 years. 

Research was done using conventional measures of position. In order to assess the level of sports performance 

was applied model of linear regression and nonlinear. The results and the input data are presented in tables and 

graphs. Sports prediction tool was multidimensional regression function enables description of relationships that 

exist between the predictor variables and the dependent variable. 

Sports results show the high dynamics in the analyzed period with a slope of the linear curve having a negative 

value. The period 1966-1967 was the most dynamic in terms of declines a result sport and deterioration by 

10.3%. In contrast, the highest growth rate improvement sport results recorded in years: 1951-1952 (4.5-4.7%), 

1993 (4.2%) 1999 (3,1%), 2008 (3%) and 2012 (2, 8%). Indexation based on a variable showed an increase time 

of 10.3%. Has been found that a linear function of the trend was very well matched to empirical data, since only 

17% (average 1-10 places), volatility of sports has not been elucidated the function of the trend. 

Results of sports the world's leading men (1-10) improved within 70 years. Period of 2009-2011 is a sharp dete-

rioration results of race walking 50 km. The best results are based on linear and non-linear models were recorded 

in the period the Olympic Games. This means that the greatest emphasis on the result of sporting emphasis is in 

particular during the largest sporting event. 
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rýchlostné pásma, objemové charakteristiky zaťaženia 

 
ZHRNUTIE  

V príprave na OH v rokoch 2004, 2008 a 2012 bola snaha o približne rovnaký – už dovtedy overený model prí-

pravy v behu na 800 a 1500 m. Našou snahou bolo preukázať, že charakter distribúcie a dávkovania objemov 

jednotlivých (hlavne špeciálnych) tréningových ukazovateľov vykazoval pomerne veľkú stabilitu. Tento fakt 

sme následne využili pri plánovaní tréningového zaťaženia v modele prípravy na OH 2016 v Rio de Janeiro, kde 

sme z jednotlivých rokov vyberali tie úseky makrocyklov, ktoré vykazovali zo štatistickej aj logickej stránky 

optimálny trend. Získali sme takto modelové trendové krivky, ktoré následne budú rozpracované do konkrétnych 

objemov v jednotlivých tréningových ukazovateľoch. ÚVOD 

Tretia účasť na OH (2004, 2008 a 2012) ukončila jednu časť športového života pretekárky Lucie Hrivnák-

Klocovej, a každá z týchto Olympiád bola ukončená očakávaným kvalitným športovým výkonom. Takto bolo 

preukázané, že základný prístup k plánovaniu jednotlivých olympijských cyklov bolo správne. V rokoch 2004 v 

Aténach a 2008 v Pekingu pretekárka štartovala v behu na 800 metrov a v roku 2012 v Londýne v behu na 1500 

metrov. Na týchto vrcholných podujatiach dosiahla takmer vždy svoj najlepší športový výkon v danom roku. 

Distribúcia a dávkovanie jednotlivých tréningových prostriedkov sa postupne vyvíjalo do roku 2004 a od tohto 

roku sa už realizoval overený systém tréningového zaťaženia ako aj projektu športovej prípravy ako takej. Tréner 

aj pretekárka mali už dosť skúseností a poznatkov z predchádzajúcej prípravy a v nasledujúcich rokoch sa pri-

stúpilo iba k cielenej optimalizácii tréningového zaťaženia za účelom zvyšovania športovej výkonnosti. 

Na základe podrobných analýz tréningového zaťaženia tréningovej aktivity v predchádzajúcich rokoch 

v medziolympijských rokoch a následnej športovej výkonnosti sme pristúpili pred každými OH k modifikácii 

hlavne limitujúcich tréningových prostriedkov. V roku olympiády v Aténach 2004 atlétka iba prenikala do eu-

rópskeho seniorského povedomia. Už na druhých OH v Pekingu ju jej športová výkonnosť zaraďovala do európ-

skej a aj svetovej špičky. Na OH 2004 a 2008 sa prebojovala do semifinále a na OH 2012 do finále, kde obsadila 

nakoniec 6. miesto v behu na 1500 m.   

  

 

 
THE OLYMPIC PREPARATION MODEL OF LUCIA HRIVNÁK-KLOCOVÁ FOR OG 2016 

BASED ON THE EVALUATION OF OG 2004, 2008 AND 2012 
 

 

Key  words: The Olympic Games, general and specific training, speed zones, athletic performance, load volume 

characteristics  

 

SUMMARY 

 In preparation for the Olympics in the years 2004, 2008 and 2012 there was an attempt for approximately iden-

tical preparation model for 800 and 1500-metre run that has already been tried before. There was made an effort 

to prove that the character of the distribution and dosage of the volume of individual (mainly specific) training 

indicators showed a relatively high stability. This fact was subsequently used in planning of the training loading 

in the preparation model for OG 2016 in Rio de Janeiro. There were chosen those parts from individual years´ 

macrocycles that demonstrated an optimal trend from statistical and logical point of view. In this way there were 

obtained model trend curves, which are to be worked out into particular volumes in individual training indica-

tors.  
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SOUHRN  
Charakterizujeme vývoj výkonnosti v atletických disciplínách žen hodu kladivem a běhu na 3 000 m překážek 

při jejich zavádění na světovou scénu. Na příkladu analýzy úrovně výkonů na 1. – 10. místě redukovaného 

pořadí světových atletických tabulek IAAF sledujeme charakteristiky časových řad v letech 1999–2014.  

 

 
 
DEVELOPMENTS IN THE WORLD OF PERFORMANCE IN NEW WOMENˈS ATHLETIC EVENTS 

ON THE EXAMPLE OF THE HAMMER THROW AND 3 000 M STEEPLECHASE 

 
 
Key words: time series, athletic events, developments of the performance, world athletic lists IAAF 

 

SUMMARY  

Work and selected characteristics of time series analysis showed a match, but also some differences in the devel-

opment of performance in the athletic disciplines such as women's hammer throw and 3 000 m hurdles women. 

We have not registered outside influences that would have materially affected the development of performance 

and it is not even possible to identify outliers and seasonality in this time series.  

An important event for the women´s hammer throw was the first of all the victory of 17 years old Polish compet-

itor Skolimowska at the Olympics in 2000. Her later sudden death directly during the training at the gym could 

mean stricter assessment and a higher frequency of doping controls and thus a temporary slowdown in the per-

formance of development. In a similar turn of events also underwent the discipline 3000 meters hurdles women. 

Following disqualification for an illegal use of assistive devices (Spanish runner) and irregularities in the biolog-

ical passport (Russian runner) was being made re-order in the world, European and significant competitions in 

the years 2008 - 2011. This included the Czech record holder Lustigová who would have been shifted after these 

editing in European Championship in 2010 to at least final position. 

 We believe that the trend of tighter doping controls and the development of methodologies enabling better con-

trol of this situation approximates the performance among 1st to 10th position in the world's tables. The work 

showed a trend and dynamics of performance, by which the development of performance will likely to follow in 

the coming years. The results and the processing of time series´s analysis of this work could for its resemblance 

(specific demands - "non - recreational" disciplines) serve in the future for preview and assessment of the devel-

opment of performance of disciplines newly included in the agenda of Olympic games. Based on the analysis 

and comparison of the final characteristics (Table 6), we can state the high similarity, almost accordance in the 

development of performance of newly introduced athletic disciplines into the international scene. 
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ZHRNUTIE  

Cieľom príspevku bolo monitorovanie vybraných silových, biochemických a klinických parametrov 

v experimentálnej a kontrolnej skupine pacientov liečených na karcinóm prostaty s využitím androgén 

deprivačnej terapie. Experimentálna skupina vykonávala 16-týždňový, intenzívny silový program, kontrolná 

skupina vykonávala bežné denné aktivity. Pre tento zámer sme v našej štúdií využili model prospektívnej 

randomizovanej štúdie s dvoma ramenami v pomere subjektov 1:1. Silový program bol organizovaný tak, aby 

zabezpečil maximálnu mieru bezpečnosti subjektov štúdie pri vykonávaní a minimalizoval riziko vzniku zranení, 

resp. komplikácií ktoré by viedli k predčasnému ukončeniu intervencie. Diagnostiku sledovaných parametrov 

sme vykonali pred začiakom a po ukončení tréningového programu. Preukázali sme štatisticky významné 

zlepšenie parametrov silových schopností a silového výkonu svalových skupín horných a dolných 

končatín, silového výkonu pri vykonávaní komplexnej pohybovej úlohy a vybraných biochemických a 

klinických parametrov. 

 

 

 

THE EFFECTS OF SPECIALIZED RESISTANCE PROGRAM ON SELECTED STRENGTH, 

BIOCHEMICAL AND CLINICAL PARAMETERS OF ONCOLOGY PATIENTS. 

 
Key  words: resistance training, cancer patient, androgen deprivation therapy 

 

SUMMARY  

The aim of our study was to evaluate the selected strength, biochemical and clinical parameters in experimental 

group of prostate cancer patients during androgen deprivation therapy and intensive, high-load resistance 

training and control group of prostate cancer patients, who realized regular daily activities. For our purpose, we 

used two arm, parallel-group, prospective randomized control study with allocation ratio of 1:1. 16 week 

experimental intervention of resistance exercise was designed to provide intensive stimulus to the neuromuscular 

and health systems while maximizing safety, compliance and retention and minimizing risks of disengagements.  

Strength, biochemical a clinical outcomes were collected before the intervention (pre-intervention assessments) 

and after the intervention (post-intervention assessments). We concluded the statistically significant 

improvements in parameters of muscular strength and power of upper and lower body, muscle power of complex 

motoric performance and selected biochemical and clinical parameters. 
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