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Rotační technika – historie ČR

• V 50. letech zkoušel rotační techniku ve vrhu koulí v ČR 
kladivář Josef Málek starší (kolem 14 m)

• V 70. letech vrhl Václav Bernard přes 16 m

• V r. 1988 Karel Šula vrhl 20,71m ( na Slovensku 20,80)

následoval pokles výkonnosti vrhačů - otočkářů

• V 90. letech Jan Bártl (19,11), Martin Bílek (19,36), 
Michal Oertelt (19,83)

• Další dvacetimetroví až v novém miléniu –

Antonín Žalský (20,71), Jan Marcell (20,93), 

Martin Stašek (20,98)



Historie - svět

• 1975 Brian Oldfield (profesionál, USA) vrhl 75 stop 
https://www.youtube.com/watch?v=LQ86rhL_WOA

• 1976 Alexandr Baryšnikov (SSSR) SR 22,00

OH Montreal ´76 – bronz, OH Moskva ´80 – stříbro

https://www.youtube.com/watch?v=k_oQavPCM_o

• 1990 Randy Barnes (USA), SR 23,12

OH Soul ´88 – stříbro, OH ´96 Atlanta 1. ZLATO!

https://www.youtube.com/watch?v=15ewRlPm6Rw

https://www.youtube.com/watch?v=LQ86rhL_WOA
https://www.youtube.com/watch?v=k_oQavPCM_o
https://www.youtube.com/watch?v=15ewRlPm6Rw


Biomechanika

Zádová technika (sun)

• Kratší aktivní dráha finálního 
působení na náčiní

• Větší rozdíl v urychlení náčiní 
(úvodní v. odvrhová)

• Špičková odvrhová rychlost přes 
14 m/s

• Nepatrně větší úhel odvrhu

• Nižší riziko ve fázi doznění 
pokusu

• Nevýhodná pro vrhače menších 
postav

Rotační technika (otočka)

• Delší aktivní dráha finálního 
působení na náčiní

• Menší rozdíl v urychlení náčiní 
(úvodní v. odvrhová)

• Špičková odvrhová rychlost přes 
14 m/s

• Nepatrně menší úhel odvrhu

• Vyšší riziko nezdařených pokusů
(v počátcích nácviku) 

• Umožňuje vyniknout i vrhačům 
menších postav



Porovnání rozvoje rotační techniky 
ve světě a v ČR

Muži

Ženy

Víceboje

Mládež

Důvody?



Rekordy: otočka v. sun = + 6 cm
Randy Barnes 23,12 (WR) – Ulf Timmermann 23,06 (ER)



MS Londýn 2017 (11:1)



HME Bělehrad 2017 (5:3)



Rekordy ČR: otočka v. sun = + 8 cm
Tomáš Staněk 22,01 (2017) – Remigius Machura 21,93 (1987)





Prognózy 1 - 3

2) Je „zábavnější“ pro nácvik, poskytuje množství 
variant, které zádová technika postrádá. Bude ji 
zkoušet stále více víc lidí (asi mužů).

3) Vícebojaře pravděpodobně od jejího plného 
osvojení odradí riziko nezdařených pokusů.

1) Otočka zřejmě nikdy nevytlačí sun docela, 
neposkytuje tak významnou fyzikální výhodu     
jako flop



Prognózy 4 - 6

4) Mladí adepti pro vrh koulí budou muset splňovat 
další, dosud nevyžadovaná kritéria pro orientaci 
v prostoru (Golgiho tělíska, vestibulární aparát).

5) Při náboru dívek bude nutné pomoci jim 
překonat přirozený „ostych z výjimečnosti“.

6) Bude zapotřebí inovovat metodiku výchovy
vrhačských trenérů, aby uměli určit (a učit!)
techniku pro začínajícího adepta vhodnější.



Časové osy 
aneb kdy začít s otočkou?



Mládež – výběr a obecné předpoklady 

Zachovat dosavadní kritéria a postupy + 
(viz článek z metodické přílohy čas. Atletika – R. Mastík) 
1) Zdraví, bez kontraindikací
2) Somatotyp – nejen výška (predikce podle rodičů, 

velikosti chodidla, stavba těla).
3) Rychlost (acyklická, ovšem i cyklická – korelují!) vrhač 

nesmí být pomalý!
4) Obratnost a docilita (schopnost učit se – zejména 

novým pohybům).
5) „Talent na dřinu“ - ochota podstoupit nejen fyzicky 

náročný ale i psychomotoricky náročný trénink s 
dlouhodobým horizontem, určitá zarputilost

+ nově testy na orientaci v prostoru / dovednostní úkony 
ve ztížených podmínkách

+ vliv KOLEKTIVU



Speciální předpoklady 

4) Obratnost a s ní spojená docilita (schopnost učit
se zejména novým pohybům).

5) Psychické dispozice vč. „talentu na dřinu“ -
ochota podstoupit nejen fyzicky náročný

ale i psychomotoricky náročný trénink

s dlouhodobým horizontem, určitá zarputilost

+ NOVĚ speciální orientace v prostoru /testy na
dovednostní úkony ve ztížených podmínkách

Mimo kritéria: nepodcenit vliv kolektivu

+ „opožděná puberta“ T.S.



Trénink mládeže a tréninkové prostředky

➢Vrhačský trénink začít až se zpevněnými, 
nezpevněné zpevňovat – praktické ukázky 

➢Nespěchat s posilováním a vůbec ne s činkou –
odkaz na článek

➢Vytvořit nejdřív posturální svaly, až potom se 
soustředit na synergický rozvoj fázických svalů



Trénink mládeže a tréninkové prostředky

Zařazovat do tréninkových jednotek cvičení na

rozvoj orientace v prostoru 

(vestibulární aparát lze trénovat)

Vše hravou a soutěživou i kooperativní formou 

ukázky: medicinbaly, žíněnkový pás, rotace, „sudy“,

kotouly + akce „po ztrátě orientace“ 

(například  s basketbalovým míčem) 

frekvenční cvičení (sice nemá vysokou korelaci s 
acyklickou rychlostí, ale je žádoucí nezanedbat 
rozvoj frekvence ani u vrhačů) 



Příprava dospělého vrhače

• Kondiční příprava

• Technická příprava

• Taktická a psychologická příprava



Trénink dospělého vrhače

• Stavba ročního tréninkového cyklu

• Zaměřovací trénink



No a takhle to vypadá, když se to 
zbytečně neurychlí… ☺



Děkujeme za pozornost

… a jste zváni 
k diskusi a názorným ukázkám!

Petr Stehlík – trénink dospělých
petrstehlik.cze@seznam.cz

Rudolf Mastík – trénink mládeže
scm.mastik@seznam.cz


