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Stručná historie vývoje stylů

• Skrčný způsob
1867 M. Goocha 167,6cm

• Hurl
• Uklánění odrazové nohy do strany

• Konec 19. století – Anglie (183 cm)



„NŮŽKY“
• Rozběh šikmo ze

strany

• Odraz vzdálenější
nohou od laťky

• „Střih“ nad laťkou

• 1887 Byrd Page 193
cm

• Dnes 215 cm



„SWEENEY“

• Michael Sweeney (USA) 

• 1895 - 197cm

• Světový rekord vydržel 17 let

• Na OH 1900 vítěz 100m, výška, dálka



Michael Sweeney

Kinogram - Olympíjské hry Paříž 1900



„HORINE – WESTERN ROLLE“

• George Leslie 
Horine

• První atlet přes 
200 cm (1912)



„STRADDLE – BELLY ROLL“
• Lester Steers 211 (1941)

• Valerij Brumel 228 (1963)

• Vladimir Jaščenko 235



Brumel, Jaščenko, Ackermannová...



VALERIJ BRUMEL



VLADIMIR JAŠČENKO 235cm



„FLOP“
• Dick Fosbury 1968 – OH

Mexico (224cm)

• Doposud nejefektivnější
technika skoku

• Vývoj techniky umožnilo
mj. použití dopadové
matrace

• Využití rychlosti náběhu



DICK FOSBURY

OLYMPIJSKÉ HRY MEXICO 1968 



1. Část: od začátku (nášlap na značku) po zahájení oblouku. 

•Rytmus běhu

•Oporová fáze chodidla

•Stupňování rychlosti 

•Horizontální linie těžiště

•Uvolněnost 

•Použitelná rychlost

•Rozsah pohybu

•Poloha trupu vůči zemi

•Aktivní vedení oblasti boků a pánve směrem vpřed 

•Aktivní akce chodidla a nápon oporové nohy

Charakteristika techniky- ROZBĚH

• 4 až 12 kroků

• Z místa, nebo s náběhem

• Sudý nebo lichý počet



Charakteristika techniky- ROZBĚH

2. Část: od zahájení běhu v oblouku po odraz.

•Náklon celého těla ve směru dovnitř
oblouku

•Aktivní vedení boků směrem vpřed

•„Snížení“ těžiště a oporová fáze v
předposledním kroku

•Příprava na odraz (soupažný, nebo
střídmopažný švih rukou)

•Došlap do odrazové fáze přez patu, nebo
celé chodidlo

•Maximální nápon odrazové nohy

•Rozsah posledního kroku



Charakteristika techniky- PŘEDODRAZOVÁ FÁZE

• Aktivní přechod posledního
kroku do odrazové fáze

• Snížení není úmyslné

• Nejhlubší pozice těžiště v
předposledním kroku

• Aktivní pohyb boků směrem
vpřed

• Zkrácená letová fáze posledního
kroku



Charakteristika techniky- ODRAZOVÁ FÁZE 

• Aktivní dokrok téměř dopnutou
odrazovou nohou

• Dokrok na patu, nebo celé
chodidlo

• Vzdálenost cca 1m od laťky v její
první čtvrtině (Barshim až 1,7 m)

• Rychlý švih pokrčenou švihovou
nohou

• Soupažný, nebo střídmopažný
švih paží

• Pozice ramen a hlavy ve
vertikální ose odrazu



Charakteristika techniky- LETOVÁ FÁZE

Stoupání

• Podržení odrazového náponu,
zahájení rotace kolem podélné osy
těla (částečně způsobena během do
oblouku a švihem švihové nohy
směrem dovnitř oblouku)

• Snaha o udržení ramene bližšího k
laťce v ose stoupání

Přechod laťky

• Postupné ponoření paže, hlavy a
ramen za laťku, současné
„spouštění“ švihové nohy a
vysouvání boků směrem vzůru,
snaha o maximální prohnutí trupu.
Rotace trupu kolem pravo-levé osy.

Včasné vykopnutí obou bérců.



Charakteristika techniky- DOPAD

• Po přechodu laťky
vysazení boků

• Natažení nohou v
obou kolelech

• Kontrolovaný
dopad na ramena v
rozpažení obou
paží



POZICE TĚLA PŘI ODRAZU



„SPEED FLOP“ vs „POWER FLOP“





TIPICKÉ CHYBY V TECHNICE SKOKU

• Přílišný náklon směrem 
vpřed v rozběhu

• Chybějící náklon v oblouku 



• Přílišný předklon 
v předodrazové 
fázi skoku

• Pasivní reakce 
oblasti boků při 
švihu



• Paralelní došlap 
chodidla s linií laťky

• Brzská rotace 



• Brzské zahájení prohnutí

• Předčasné vedení ramen 
za laťku (uhýbání ramen 
směrem k laťce)



• Nedostatečné prohnutí

• Absence prohnutí a 
vysazení boků nad 
laťkou 



PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO SKOK VYSOKÝ - ROZBĚH

• Osa těla kolmo k zemi
• Došlap přes patu
• Včasné zahájení práce boků
• V pozici stoje na přední části

chodida: kolmá osa se zemí
ve směru kotník – koleno –
kyčel - rameno

VÝPONOVÁ CHŮZE VE VZPAŽENÍ – CÍL: STABILIZACE TĚŽIŠTĚ, ZDŮRAZNĚNÍ OPOROVÉ FÁZE CHODIDLA, RYTMIZACE



PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO SKOK VYSOKÝ

VÝPONOVÁ CHŮZE VE VZPAŽENÍ S PŘITAŽENÍM ŠVIHOVÉ NOHY – CÍL: STABILIZACE, SYNCHRONIZACE ŠVIHU, FIXACE 
OPOROVÉ FÁZE, TĚŽIŠTĚ V OSE

• Osa těla kolmo k zemi
• Došlap přes patu (plná flexe v

hlezenním kloubu)
• Včasné zahájení práce boků a

švihové nohy
• Při došlapu plná extenze kolenního

kloubu
• V pozici stoje na přední části

chodida: kolmá osa se zemí ve
směru kotník – koleno – kyčel –
rameno

• Paže v prodloužení osy stojné nohy



PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ PRO SKOK VYSOKÝ 3

POSKOČNÝ KLUS VE VZPAŽENÍ











Nácvik vybíhání oblouku











































VÝJIMEČNÉ SKOKY
• Arthur Partyka – Atlanta 1996

237 cm

• Troy Kemp – Eberstadt 1995 

237 cm



Jaroslav Bába

Vývoj sportovní výkonnosti – diskuse...

OH 2004

HMS 2004

HME 2011

HME 2013

ME23 2005

MEJ 2003

MČR 11x 

HMČR 11x

Osobní rekord
236  Řím 2005
237i Arnstadt 2005


