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Rezumé z besedy se špičkovými vícebojaři R.Změlíkem, 
T.Dvořákem, R.Šebrlem 

 
 
Sportovní a atletické začátky 
R. Změlík: Ve škole plnil v 10ti letech soutěž "Odznak zdatnosti" - 60m, dálka, granát, šplh,                             

plavání 25m, běh 1500m. Ve 14ti letech dálka 6,92cm. 
 
T. Dvořák: Od 10ti let se věnuje atletice, začal v atletickém kroužku ve škole. 
 
R. Šebrle: Od 6 - 17 let fotbal, hrál také volejbal, stolní tenis, pěstoval karate. 
 
 
Osobní charakteristika 
R. Změlík: V rodině byl vychován k zodpovědnosti a cílevědomosti. Myslí si, že by nemohl 

být trenérem a uplatňovat maximální náročnost, kterou uplatňoval u sebe v 
tréninku.  

                     V doplňkových sportech upřednostňoval hry bez osobního kontaktu se soupeřem -  
nohejbal, tenis. 

 
T. Dvořák: Nepovažuje se za šikovného pro ostatní sporty. Myslí si, že mu chybí dostatek 

koordinace pro kolektivní hry, nesnáší fyzický kontakt se soupeřem. Domnívá se, 
že R.Šebrle se oproti němu učí pohybu rychleji a na co sáhne, to mu jde. 

 
R. Šebrle: Miluje všechny sporty, rád se věnuje i těm sportům, které mu trenér pro jejich 

nebezpečí zakazuje - fotbal, basketbal. On je však ve střehu proti zraněním. 
 
 
Denní a tréninkový režim 
Všichni tito špičkový atleti dosáhli vrcholové výkonnosti ve vojenském atletickém klubu 
DUKLA Praha, který jim posytoval či poskytuje výborné materiálně technické a finanční 
podmínky, regenerační zázemí a kde jsou také kvalitní trenéři. Jako důstojníci z povolání se 
specifickou sportovní funkcí se mohou bez problémů věnovat tréninku na profesionální 
úrovni. R.Změlík přestal aktivně závodit a má profesi v oblasti výživy pro sportovce. 
T.Dvořák a R.Šebrle jsou stále aktivními členy DUKLY. 
 
 
Spolupráce s trenéry 
T. Dvořák a R.Šebrle byli do roku 2001 společně v tréninkové skupině Z.Váni. 
R.Šebrle je nyní ve sprinterské skupině trenéra D.Kupky. V tréninku spolupracuje s trenéry 

specialisty - P.Beran - tyč, J.Janků - výška, J.Železný - oštěp, J.Brabec - koule,disk. 
T.Dvořák: spolupracuje nadále s trenérem Váňou, který určuje celkovou koncepci tréninku. 

Z.Váňa uplatňuje mnohaleté zkušenosti z tréninku sprintu. Sprintérskou přípravu 
pokládá za základ pro vícebojaře. T.Dvořák spolupracuje rovněž s trenéry 
specialisty: B.Patera - tyč, J.Kovář - výška, J.Brabec - koule,disk, J.Železný - 
oštěp. 
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Motorické testy 
 
 Změlík Dvořák Šebrle 
Benč 107,5kg / 140kg 
přemístění 115 120 / 
Trh 87,5 100 92,5 
dálka z místa 276cm 309cm 288cm 
trojskok z místa 920cm / / 
trojskok z rozběhu 1470cm / / 
5ti skok z místa 1665cm / / 
5ti skok z 10m 2210cm / / 
 

 
 
 
Odpovědi na některé otázky  
 
Kde hledat jádro úspěšnosti českých desetibojařů? 
R.Změlík: Desetiboj vyhovuje českému naturelu - trpělivost, pracovitost, cílevědomost s 

dlouhodobým horizontem, pohybová šikovnost při osvojování techniky. 
T.Dvořák: Úspěchy jsou výsledkem propracovaného systému sportovní přípravy, který se 

uplatňoval v ČR v 80. letech. 
 
Kde jsou rezervy v dalším růstu výkonosti v desetiboji? 
T.Dvořák: V umění načasovat sportovní formu na dva soutěžní dny desetiboje. 
R.Šebrle: "Pokaždé si říkám, že pro jednotlivé disciplíny víceboje jsem mohl udělat ještě 

více." Na to ale nezbývá dostatek času.Důležité je si uchovat zdraví. 
 
Zařadit oficiálně desetiboj žen? 
Všichni výše uvedení desetibojaři jsou proti zavedení desetiboje žen. 
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Trénink nejlepších českých desetibojařů 

(Zdeněk Váňa) 
      

Trvalo mi dost dlouho než jsem se rozhodl pro toto vystoupení. Nevím čím a jak začít 
před tímto kolektivem trenérů, kteří svou práci dělají na stejné úrovni co já. Nerad bych zde 
byl v roli přednášejícího jako pan učitel před studenty. 
      Sám nemám rád přednášky, semináře, protože se tam většinou nic pro svou práci 
zajímavého nedozvím. Více člověk pochytí při přátelském rozhovoru na hřišti než na 
oficiálních srazech. Myslím, že mi dáte za pravdu.  
     Mám štěstí na skupinu lidí, závodníků, kteří chtějí něco dokázat. Budu zde mluvit o 
závodnících tedy o kolektivu, který jsem měl do roku 2001, kteří patřili do absolutní světové 
špičky. 
 
1. Dvořák Tomáš 1972 8994b. 
2. Šebrle Roman 1974 9026b. 
3. Poděbradský Jan  1974 8342b. 
4. Damašek Kamil 1973 8256b. 
5. Soldoš Petr 1973 7967b. 
6. Komenda Tomáš  1978 7764b. 
 
     V tomto kolektivu razím heslo – závodník nemá žádnou prioritu před druhým – tedy jsou 
si všichni rovni. Stále se mi potvrzuje, že v kolektivu je síla, která je hnacím motorem pro 
všechny ve skupině. Pokud by tomu tak nebylo, tak by Dvořák ani Šebrle nebyli tam, kde oba 
jsou. Oba ze stejné tréninkové skupiny překonali světový rekord v desetiboji bájného 
Američana O’Briena. Šebrle pak překonal hranici 9000b. Světový rekord se  přestěhoval do 
Evropy.  
     V dnešním vystoupení bych Vás seznámil s přípravou Tomáše Dvořáka a Romana 
Šebrleho v obdobích před překonáním světových rekordů a nástinem sezóny před MS 2001, 
kde Tomáš Dvořák po třetí zvítězil.  
       V poslední sezónách jsem plánovali vzhledem k vysoké výkonnosti oproti jiným sezónám 
maximálně 3 desetiboje, které by se započítaly do Grand Prix. Ostatní závody v jednotlivých 
disciplínách neplánujeme, ačkoliv závodníci v jednotlivých disciplínách, které jsou součástí 
desetiboje, závodí rádi a závody v jednotlivých disciplínách jsou nutné pro zvýšení 
výkonnosti  celého desetiboje.  
 

 

Obecně k tréninkovému procesu 
 
 Zastávám názor, že základem úspěchu je především rychlost, dále síla a pak technika. 
S narůstající rychlostí a s přibývající sílou se mění technika. Proto je nutné techniku stále 
hlídat, aby se nezměnila natolik, že bychom museli začít opět od počátku – na to v desetiboji 
není prostoru. Po zkušenostech a náhodách z dlouhodobých soustředění v zahraničí, kde nebyl 
posilovny vybaveny činkami vyšších vah a po různých zranění a bolestech páteře, jsme 
přistoupili k posilování ve Fit-centrech na strojích, kde posilujeme jednotlivé partie, které 
nám stačí k rozvoji jak všeobecné tak dynamické síly pro jednotlivé discipliny. Pochopitelně, 
že v některém období se čince nevyhneme. Nerad bych zde mluvil o množství cviků a o 
opakování na jednotlivých strojích. Cvičení opakujeme s malými změnami a počtem 
opakování během celého roku.  Počet opakování se liší jak stavem závodníka samého tak jeho 
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individuální chutí. Vzhledem k tomu, že závodník je stále se skupinou tak jeho snažení se 
předvést je daleko intenzivnější, než  kdyby trénoval sám. Je to pro všechny více méně hra a 
toto se přenáší i na ostatní disciplíny.  Počet pokusů u vrhů a hodů neurčuji. Skoro každý 
trénink končí přehazováním jeden druhého, takže nám někdy nezbývá čas na další 
pokračování. Závodník, i když udělá hodně práce, není unaven, jako kdyby trénoval sám a 
nejde z tréninku fyzicky a psychicky příliš unaven. 
 
 
Trochu málo k vrhačským disciplínám 
 
Koule  trénink probíhá 3x týdně, většinou před posilovnou, v závodním období pak po 

běžeckém nebo skokanském tréninku, je součástí tréninkové 
jednotky(model.vlastního desetiboje) 

Disk  2-3x týdně, dlouho jsme hledali nejvýhodnější možnost k vlastnímu tréninku této 
disciplíny, trénink disku následuje po překážkách 

Oštěp trénink probíhá podle potřeby nejčastěji po tyči, počet tréninků této disciplíny, i 
když je naší parádní disciplínou, je minimální 

 
 
Trénink 
 
Koule - probíhá po delší čas jak v přípravném, možno říci i závodním období s koulí o váze 

6kg   
- počet vrhů se pohybuje dle chuti: když to jde, tak více a když to nejde, tak jdeme   
od toho abychom neudělali více škody nežli užitku 
- 6-8 pokusů z místa, 12-16 se sunem 

Disk - v přípravném období diskařské odhody kouličkou 3kg, dále pak již diskem 2kg,   
6x bez otočky, 10-16x s otočkou i více 

Oštěp - lehké pohazování na trávě, rozběh s vypouštěním oštěpu, hody kolem 60-65m, 
dbáme především na techniku 

   
Pro úplnost: trénink koule před posilovnou nebo po dálce, nebo odrazech v částečné 

únavě, disk po překážkách, oštěp – podle času v rámci rozcvičení nebo po tyči. 
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SEZÓNA 1999 
- ukázky tréninků 

 
Poslední týden před světovým rekordem Tomáše Dvořáka ( příprava nebyla zaměřována na 
tento výkon) 
 

Den Fáze Poslední týden před SR  r.1999 
Dop RRR+BC, rozcvičení oštěpem, 1x50/5,4,  3x rozběh do dálky z celého rozběhu + disk 6x 

z místa, 12x s otočkou (49,60) 

Pondělí 

Odp Volno 

Dop RRR+BC, trh – 6x30, 3x70, 2x80, 1x95kg, benč 6x60, 4x80, 3x100, 2x120kg, kotník 

4x(3x20kg), podřep výskok 2x(5x60kg), flexe, extenze stroj, krok-sun-krok 2x20m s 30kg 

činkou 

Úterý 

Odp Volno 

Dop RRR+BC, 4x20 NS, ABC přek, 1x1, 1x3, 1x60př VS/7,53, 1x120 VS/12,29 + výška – ze 3 

kroků + z celého rozběhu 3x190cm 

Středa 

Odp Volno 

Dop Čtvrtek 

Odp 
Volno 

dop RRR+BC, 3x30 NS v maratónkách lehce, skokový běh 2x50m s náběhem, 3x30 kotník (výskoky 

na místě) 

Pátek 

odp Volno 

dop Sobota 

Odp 
1.den desetiboje – 4645 b 

dop Neděle 

odp Celkový výsledek 8994 b 

vysv.: RRR+BC znamená rozběhání 800-1200m, rozcvičení, 3x rovinky – změny rytmu, BC – běžecká 

cvičení 

 

 

Počátkem roku 2000 se nám vyhýbala větší zranění a infekční onemocnění a tím i 
tréninkový proces nebyl měněn, jak tomu bylo v předcházejícím roce. Tento stav vydržel až 
do HME, kde Tomáš zvítězil v novém ER a Roman získal stříbro. Co si může trenér víc přát? 
 Před hlavní sezónou jsme nic nebrali na lehkou váhu. Jak určitě víte nebo nevíte, 
Tomáš je silný alergik a astmatik, takže v některém období se tyto neduhy ozývají, zcela 
určitě to výkonnosti nepřidá, přesto plán zaměřený na přípravu na OH 2000 jsme plnili bez 
větších úprav. 

Letní přípravné období jsme absolvovali na kanárských ostrovech na Maspalomas. 
Toto soustředění bylo měsíční na přelomu března a dubna. Dále jsme byli na soustředění ve 
Formii od 16.4. do 6.5.. 
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První naše závody jsme absolvovali v Gotzisu, kde jsme chtěli prodat trochu té naší 
výkonnosti a tento prestižní závod vyhrát a utvrdit se, že naše příprava je správná. 

Tento závod Tomáš vyhrál výkonem 8900b. Roman v osobním rekordu 8757b. obsadil 
2. místo. Po tomto závodě se u Tomáše začaly projevovat bolesti v břišní krajině, které brzy 
odezněly a tím se o ně přestal zajímat.  
     Další závod nás čekal v Talence a to 30.7.  Pokud se na tento závod dívám z odstupem  
času, tak tento závod neměl být. Tomáš 1. s 8733 a Roman 4. s 8228b. Po skočení závodu se 
opět ozvaly bolesti břicha. Romanův pokles výkonnosti byl pravděpodobně zapříčiněn 
výpadkem některých disciplín a únavou z předcházejících tréninků. Tento závod oběma 
závodníkům ubral mnoho sil a začala se objevovat stará zranění třísel (Roman). Po tomto 
závodě následovala 14ti denní dovolená u moře (aktivní odpočinek). Následovalo soustředění 
v Tatě v Maďarsku – těchto 14 dní jsme se plně zaměřili na OH 2000. Bolesti u Tomáše se 
začaly objevovat častěji – byl pod lékařskou kontrolou. Další soustředění bylo v Brisbane, kde 
jsme setrvali až do zahájení OH. 
     V tomto čase začalo opravdové trápení pro Tomáše s bolestmi břicha a celého vnitřního 
prostředí, které bylo každý den jiné a lékaři kroutili nad jeho stavem hlavou a stále jsme 
doufali ve šťastný obrat. Roman byl bez problémů, ale značně unaven. 

Přes tyto problémy, které stále narůstaly, jsme doufali, že Tomáš na OH zvítězí a 
Roman bude přinejhorším 3. Skutečnost byla jiná. Roman skončil za  Noolem 2. a Tomáš 
uhájil alespoň 6. místo – zranění bylo nad jeho síly. Trápil se od první disciplíny a jen jeho 
vysoká morální síla ho přinutila tento desetiboj dokončit. Roman bojoval jak z sebe tak za 
Tomáše. 
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SEZÓNA 2000 
- ukázky tréninků 

 
 

Den fáze Zimní příprava od 27.11 -  1. týden 
dop RRR+BC, 6x600m int.3-4min, tempo 2min Pondělí 

odp Fit-centrum, stroje 

dop RRR+BC, 2x300m/50; 500m/1:40; 3x1000m/3:30; 500m/1:30, 300m/46 Úterý 

odp Volno 

dop RRR+BC, 4x30VS(vysoký start), 4x150m kopce, 3x30m skip, 4x150m kopce,  4x30m skip, 

2x100m VS 

Středa 

odp Fit-centrum 

dop RRR+BC, hra 1 hod, odhody medicinbalem (150), intenzivní plavání Čtvrtek 

odp Volno 

dop RRR+BC, 5x20 VS, 3x200m/28; 2x400m/65; 500/1:25; 400m/64; 2x100m/12-11,8 Pátek 

odp Různé odhody kouličkou + Fit-centrum 

dop RRR+BC, 6-8km fartlek, odrazy 200x, 4x50 skok.běh Sobota 

odp Volno 

dop Neděle 

odp Volno 

  

Den fáze Zimní příprava - 2. ýden 
dop RRR+BC, 4x20m VS, 3x150/21; 200m/18; 3x600m/1:50; 3x100m/12 – int.2min Pondělí 

odp Diskařské odhody kouličkou, posilovna, 4x50m akcelerační výběhy lehce technicky 

dop RRR+BC, tělocvična 1 hod – hra, starty z poloh 10x, odhody medicinbalem 150 + intenzivní 

plavání 

Úterý 

odp Volno 

dop RRR+BC, 2x60m VS/7,2; 3x300m/47; 100m/11,8; 2x300m/44; 100m/11,5; 300m/42   Středa 

odp Volno 

dop RRR+BC, nácvik tyče + posilovna čtvrtek 

odp Volno 

dop RRR+BC,4x60m VS/7,2-6,8; 2x60m VS/7 Pátek 

odp různé odhody kouličkou + Fit-centrum 

dop RRR+BC, 4x100m tahadlo/7,5kg, 3x100m odpichy, 3x100m spojovaně – 100m meziklus sobota 

odp Volno 

dop neděle 

odp Volno 
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Den fáze Nástin 10ti denní přípravy před ME v hale od 15.2 
dop RRR+BC, tyč + posilovna Úterý 

odp Volno 

dop RRR+BC, 4x20m NS(nízké starty), 1x60m/6,5; 300m/ 34,5 + koule Středa  

odp Volno 

dop RRR+BC, výška + odrazy 120x čtvrtek 

odp Volno 

dop RRR+BC, 4x20m NS, ABC přek, 2x2, 1x3 a 2x60m př/ ostře, 150m/15,6 Pátek 

odp Volno 

dop RRR+BC  Sobota 

odp Volno 

dop RRR+BC, 4x20m VS, 1x60m VS/6,5; rozběh do dálky z celého rozběhu, dodělat alespoň jeden 

skok(735cm), 1x120m VS – ostře 12,4 , 2x30m skokový běh 

Neděle 

odp Volno 

dop RRR+BC, lehká posilovna Pondělí 

odp Volno 

dop RRR+BC, 4x20m NS, ABC př. 2x1, 1x60m VS, 1x150m/15,4 Úterý 

odp Závod v tyči 

dop Středa 

odp 
Volno 

dop RRR+BC, 4x NS lehce na techniku, 1x50m lehcem 2x50 skokový běh Čtvrtek 

odp Volno 

dop Pátek 

odp 

ME Gent 7mi boj 1. Dvořák 6424b ER 

                             2. Šebrle 6271b  

Sobota   ME  Gent 

 

 

den fáze Letní přípravné období od 20.3. 
dop RRR+BC, 3x600m/1:50, 2x1000m, 6000 + koule 6kg Pondělí 

odp fit-centrum, stroje 

dop RRR+BC, přelézačky (na 10 překážek, kloubní pohyblivost) + 200x nad 20ti skok, diskařské 

odhody kouličkou o váze 2kg 

Úterý 

odp RRR+BC, výška z 1 kroku, ze 4 kroků 

Středa dop RRR+BC, 5x30VS(vysoký start), 3x500m/1:25; 800m/2:25; 3x100m/12,2 spojováno, meziklus 

100m + oštěp – pohazování + metodická řada přípravy  
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 odp koule – různé odhody + fit-centrum, stroje 

dop RRR+BC, přelézačky 10x(10 př) + tyč Čtvrtek 

odp disk, odhody kouličkou jako diskem + fit-centrum, stroje 

dop RRR+BC, 5x20 akcelerační výběhy, 5x400m/65-58 + oštěp                                         Pátek 

odp fit-centrum, stroje 

dop RRR+BC, 4x30 NS na techniku, 150m/18,5; 300m/42; 130m/18,2; 600m/1:39, 2x100m/11,2; 

2x60VS/6,7  

Sobota 

odp pláž moře, hra kopaná v písku 40 min, 8x50 skokový běh 

dop Neděle 

odp Volno 

 
 
 
 
 
 Příprava na rok 2001 začala již v roce 2000 a to se zaměřením na MS. Vzhledem 
k různým nedoléčeným neduhům nebylo plánované HMS.  
  Naše příprava začala pozvolna 14ti denním soustředěním na kanárských ostrovech na 
přelomu  listopadu a prosince a dále následovalo dlouhodobé soustředění v Jižní Africe od 6.1 
- 4.2.. Od 26.2.-28.3. jsme opětně trénovali v Africe. Týden doma v rodinném kruhu a odjezd 
do Itálie – Formie od 1.4.- 20.4.. V posledním týdnu soustředění se ozvaly bolesti zad a byla 
nutná hospitalizace. Trénink byl na jeden týden přerušen. První zkušební závod nás čekal 
27.5. v Gotzisu, který měl potvrdit částečnou výkonnost a splnění limitu na MS. Tomáš opět 
přes zdravotní problémy, které se objevily u výšky, závod dokončil s výkonem 8527 b. a 
Roman vytvořil nový světový rekord 9026b.. 
 Další příprava pak již probíhala na domácí půdě a to v Nymburce s běžnými zdravotními 
problémy v mezích normy. 16.7. jsme odcestovali do Kanady, kde jsme se měli zúčastnit 
Frankofonních her v jednotlivých disciplinách a potvrdit formu před MS. Výkonnost se zatím 
neprojevovala.  Zaostávali jsme s výkony v technických disciplínách, hlavně pak v kouli a 
v disku. Samotný závod na MS se pro Tomáše začala vyvíjet velice slibně. Po prvním dnu 
(10,62-807-16,57-200-47,74) jsem věřil v možnostech překonání stávajícího světového 
rekordu. Druhý den (13.80-54,51-500-68,53-4:53,13) zklamal disk a oštěp. Celkový výsledek 
8902 b mu přinesl již 3. zlatou medaili za sebou. Dalším závodem byl závod Grand Prix 
v Brisbane, kde Tomáš ve špatném počasí obhájil prvenství jak v samotném závodě tak v celé 
Grand Prix. 
      Horší situace nastala u Romana, kterého pronásledovalo vleklé zranění ve finální přípravě. 
Opakovalo se totéž co v minulém roce v obráceném pořadí. Trénink u tohoto závodníka nebyl 
v posledních týdnech  cílený a musel být měněn každý den podle pocitů samotného 
závodníka.  Roman v tomto roce v Gotzisu překonal stávající světový rekord svého kolegy ze 
skupiny bájným výkonem 9026b. Jako první překonal hranici 9000b. Na halovém mistrovství 
jsme získali zlato a stříbro. V Edmontonu, kde jsme měli velké plány, skončil Roman až 
desátý. Roman se od samého počátku trápil. 
     Touto sezónou byla taktéž ukončena jedna kapitola našeho společného působení 
v zaběhnutém kolektivu, který byla dáván za vzor ostatním. Roman Šebrle a Jan Poděbradský 
odešli do jiné tréninkové skupiny. Tento krok je pro mne do dnešní doby nepochopitelný. 
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SEZÓNA 2001  
– ukázky tréninků 

 
 

 

Den fáze Přípravné období I. (20.11.- 10.12.)– 1. ýden 
Pondělí - RRR+BC, 4x100m MK 100m, 4x200m MK 200m, 4x100m MK 100m 

Úterý - RRR+BC, med.150, různé odhody, posilovna – stroje 

Středa - RRR+BC, 3x150m kopce + intenzivní plavání 

Čtvrtek - RRR+BC, 6x1000 + odrazy II 200 

Pátek - Hra 30 min, kruhový trénink – 9 stanovišť, hra 

Sobota - 4x2km terén, 6x50 skok.běh 

Neděle - Volno 

 

 

den fáze Přípravné období I. (20.11.- 10.12.) – 2. týden 
dop RRR+BC, 2x300m, 500m, 4x600m, 2x300m, 3x40m frekv Pondělí 

odp med.150 + posilovna 

Úterý - RRR+BC, 2x300, 4x1000, 500m, 300m, 3x40m frekv 

dop RRR+BC, 4x30 VS ze skip., 3x150m kopec, 3x30 skip, 3x150m kopec, 3x30m skip, 3x150m 

kopec, 2x100m 

Sředa 

odp 150 med + posilovna 

Čtvrtek - intenzivní plavání 

dop RRR+BC, 5x20m VS, 3x200m, 2x400m, 500m, 400m, 2x100m Pátek 

odp Hra + posilovna 

Sobota - fartlek terén 6-8 km souvislého běhu + odrazy 150 

Neděle - Volno 

 

 

den fáze Přípravné období I. (20.11.- 10.12.) – 3. týden 
dop RRR+BC, 5x30m akcel, 3x150m, 1x200m, 3x600m, 4x100m Pondělí 

odp Hra + odrazy 200-II 

Úterý - RRR+BC, hra + med. 200 + posilovna, intenzivní plavání 

Středa - RRR+BC, 2x60m VS, 3x300m, 100m, 2x300m, 100m, 300m 

Čtvrtek - Hra, starty z poloh + posilovna 

Pátek - RRR+BC, 4x60 cik-cak, 5x400m, 3x60 cik-cak 

Sobota - RRR+BC, 4x100m tahadlo(10kg, 3x) 3x100, odpichy 

Neděle - Volno 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  12 

 

den fáze Přípravné období II. (26.2-18.3) – 1. týden 
Pondělí - RRR+BC, 8x100m změna rytmu, oštěp 

Úterý -  RRR+BC, přelézačky posilovna, KSK 3x80 

Středa -  RRR+BC, 4x20m ackel, 2x300m, 3x200m, 2x300m + koule 

Čtvrtek - RRR+BC, práce s tyčí, výška 

Pátek - RRR+BC, přelézačky ABC př , 3x60 int.2min + disk 

dop RRR+BC, 2x80m, 3x150m, 2x100m, 4x30m Sobota 

odp koule + posilovna + KSK 

Neděle - Volno 

 

den fáze Přípravné období II. (26.2-18.3) – 2. týden 
Pondělí - RRR+BC, 5x20 VS ze skip., 2x200m, 2x400m, 500m, 2x100m + disk 

Úterý - RRR+BC, oštěp, přelézačky, posilovna 

Středa - RRR+BC, 2x60m VS, 2x300m, 150m, 300m, 150m, 300m, 2x100m + koule 

dop RRR+BC, tyč + výška Čtvrtek 

odp oštěp, posilovna, KSK 

Pátek - RRR+BC, 5x30VS, 3x400m, 2x80m, 3x120m + disk  

dop RRR+BC, přelézačky, ABC př. 10 př., 1x 500 svižně Sobota 

odp koule + posilovna + KSK 

Neděle - Volno 

 

den fáze Přípravné období II. (26.2-18.3) – 3. týden 
dop RRR+BC, 5x20m NS, přelézačky, 8př,/1krok, 4x60m doběh do 100m + oštěp Pondělí 

odp disk + posilovna + KSK 

Úterý - RRR+BC, 3x40m nab., 2x150m, 100m, 60m ostře + koule 

dop  RRR+BC, 4x20 NS, přelézačky, 3x110 př./ 5kroků – 12m mezery, 3x60m VS Středa 

odp výška + posilovna 

Čtvrtek - RRR+BC, tyč + koule 

dop  RRR+BC, přelézačky, ABC př  4x60m př doběh do 110 m + disk Pátek 

odp koule + posilovna + KSK 

Sobota -  RRR+BC, 4x30m akcel, 150-200(3x), 3x30m frekv + oštěp 

Neděle -  Volno 
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den fáze Speciální příprava (9.4.-22.4.) – 1. týden 
dop RRR+BC, ABC př, 3x12př/3kroky – 8,0m, 2x60m, 1x200m Pondělí 

odp disk + posilovna 

Úterý dop RRR+BC, tyč + oštěp 

 odp koule + výška 

dop RRR+BC, 4x20m NS, přelézačky, ABC př, 3x12 př (7,7m) 1m na 3 kroky, 2x60m, 100m, 300m Středa 

odp disk + posilovna 

dop RRR+BC, tyč + 3x200m Čtvrtek 

odp Volno 

dop 4x20m NS, 1x60m, 5x roz.dálka, celý – imitace, 2x60m, 1x120m Pátek 

odp koule – posilovna 

dop RRR+BC, tyč, oštěp Sobota 

odp RRR+BC, 2x160m, 300m, 200m, 100m 

Neděle - Volno 

 

 

 

 

den fáze Speciální příprava (9.4.-22.4.) – 2. týden 
dop RRR+BC, 4x20m NS, 1x60m VS, 6xRdze – imitace, 1x60m VS, 100m, 150m, 100m Pondělí 

odp koule + posilovna 

dop RRR+BC, tyč, oštěp Úterý 

odp výška, tahadlo 5x50m 

dop RRR+BC, 4x20m NS, ABC př, 2x10př(3+5+3 atd. – mezera 11,70- 8,00), 2x60m, 300m Středa 

odp výška + posilovna 

dop RRR+BC, 2x50m akcelerace, 2x100m, 500m, 2x80m Čtvrtek 

odp koule + odrazy/ případně volno 

dop RRR+BC, 4x20m NS, ABC př 3x2př, 4x60m př vysoké, 2x150m Pátek 

odp oštěp + posilovna 

dop RRR+BC, tyč, disk Sobota 

odp volno/doplňky 

Neděle -  Volno 

 

 

 

den fáze Závodní období (14.5-27.5.) 
Pondělí -  RRR+BC, 4x20m NS, 1x60m NS,4xRd z cel., 1x60m VS, 1x130m VS + koule   

Úterý -  RRR+BC, tyč + oštěp, odpoledne posilovna 
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Středa -  RRR+BC, 3x20m NS, ABC přek, 3x3, 2x60m oř VS, 1x60m, 1x150m VS ostře + disk 

Čtvrtek - RRR+BC, výška 

Pátek -  RRR+BC, běžné rozcvičení před závody 

Sobota - závod 110m př, tyč, disk 

Neděle - Volno 

Pondělí - RRR+BC, 5x20m NS, 1x60m VS + disk 

Úterý - RRR+BC, přelézačky, 4x20m NS, 2x80m VS, 1x60m VS + disk 

Středa -  RRR+BC, tyč + posilovna 

Čtvrtek - Volno 

Pátek - běžné rozcvičení 

Sobota -  Mítink – Gotzis 10-boj 

Neděle - Šebrle 9026b. SR 

Dvořák 8527b. 

 

 

 

den fáze Období 2.7. – 15.7. 
dop RRR+BC, 5x20m akcel výběhy, 2x100m, 150m, 300m, 100m (maratónky) Pondělí 

odp Koule 

dop RRR+BC, přelézačky, 4x60m VS, 2x500m, 3x40m frekv Úterý 

odp oštěp + posilovna 

dop RRR+BC, 5x20m NS, ABC přek, 3x110m př Středa 

odp Disk 

dop RRR+BC, tahadlo 10kg, 4x50m(-2x),  Čtvrtek 

odp výška + posilovna 

dop RRR+BC, 5x20m NS, 4xRd z cel. + rytmy, 3x150m VS(17) Pátek 

odp Koule 

Sobota - RRR+BC, tyč + 5x50m skok.běh, 2x100m odpichy 

Neděle - Volno 

dop RRR+BC, 4x20m NS, ABC přek, 2x110m př, 2x60m VA, 300m(34,2) Pondělí 

odp oštěp, medicinbal 150x různě + plavání 

dop RRR+BC, 5x30m akcel výběhy, 6xRd z cel, 60m, 100m, 150m VS Úterý 

odp Koule 

dop RRR+BC, tyč + výška Středa 

odp disk + posilovna 

Čtvrtek - RRR+BC, 4x20m NS, ABC př, 3x110m př na výstřel 

dop  RRR+ BC, tyč, oštěp, 3x50m tahadlo Pátek 

odp koule + posilovna 

Sobota - Volno 
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Neděle - RRR+BC, ABC př, 3x60m př NS, 1x60m VS, 150m ostře 

 

den fáze Nástin přípravy 14 dnů před MS 2001 
dop RRR+BC, tyč + koule Pondělí 

odp Posilovna 

dop RRR+BC, 3x20m NS, ABC př 2x2, 3x60m př, 2x200m int.3min Úterý 

odp Disk 

Středa dop RRR+BC, oštěp, posilovna, 2x100m int 2 min,  

Ćtvrtek - Volno 

Pátek - RRR+BC, 4x20m NS, ABC př 1x60m VS, 300m, 2x40m nab. + koule 

Sobota - RRR+BC,  oštěp + výška 

Neděle - RRR+BC, 3x20NS, ABC př 3x2 př, 1x60m př, 1x60m VS, 1x120m VS + disk 

Pondělí - RRR+BC, výška + lehká posilovna 

Úterý - Volno 

Středa - RRR+BC, 4x20NS, 1x60m VS, 4xRd z cel, 2x40m nab, 1x120 VS ostře + koule 

Čtvrtek  - RRR+BC, posilovna 

Pátek - RRR+BC, 3x20m NS, ABC př, 2x2, 1x60m př, 1x60m VS, 1x150m ostře 

Sobota - Volno 

Neděle - běžné rozcvičení 

Pondělí - 

Úterý - 
MS 10-boj – Edmonton, Tomáš Dvořák  8902b. 1. místo 

  
 
 
 V sezóně 2001-02, ve které se konalo HME a ME, jsme vážně uvažovali o 
eventualitě vynechání halové sezóny. Abychom se mohli perfektně připravit na hlavní sezónu 
s  ME. Vedly nás k tomu jak osobní, tak především opakující  se zdravotní problémy. Tělo 
nechce již poslouchat, jak by si člověk přál, tak jak tomu bylo v dřívějších letech. Regenerace 
a navrácení fyzických sil se stále prodlužuje. 
     Vlastní přípravu jsme pro tento rok začali koncem října od 29.10.- 17.11.2001 v Sierra 
Nevadě. Další soustředění bylo od 1.12.- 15.12 na Grand Canaria ve Španělsku. V době od 
18.3.- 20.4. opět v Sierra Nevadě. Toto soustředění bylo pro naprosto nevhodné počasí 
zkráceno. Závěrečná příprava kvalitního zaměření byla v době od 19.4.-14.5. v Itálii. Smůla 
se nám však lepila na paty a nepřálo nám počasí. Začala se hlásit stará zranění – kotník, loket. 
Trénink musel být stále upravován, což do nekonečna nelze a na pohodě to jistě nepřidávalo. 
 Po dlouhém uvažování a zvažování situace jsem se rozhodli, že se halového mistrovství 
ve Vídni se zúčastníme, i přes problémy se zkráceným rozběhem v dálce, tak problémy 
s kotníkem apod. Až na výpadky v dálce a výšce jsme mohli být s výkony spokojeni. Se 2. 
místem a stříbrnou medailí jsme byli po předchozích problémech v celku spokojeni.  Méně 
jsme byli spokojeni s pohloubením zdravotních problémů. 
 Letní sezónu jsme zaměřili na desetiboj v Ratingenu  a pak samotné ME v Mnichově. Do 
Ratingenu jsme jeli dost pesimisticky naladěni s obavami ze zranění. Tento závod pak byl o 
splnění limitu na ME. Limit byl splněn, výkonnost prověřena ve všech jednotlivých 
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disciplínách. Z celkového výkonu 8226 b, který Tomáš předvedl, jsme  spokojeni být 
nemohli. 
 Ale ani v období po Ratingenu Tomáše zdravotní problémy neopustily. Těsně před 
ME, když jsme již věřili, že forma jde nahoru, začaly bolesti kotníku a achilovky. A navíc se 
intenzivní léčení alergie a astmatu spoustou léků  projevovalo únavou a ospalostí. Nebyla jiná 
možnost než než 7 denní léčba klidem o berlích. Na ME jsme odjížděli se smíšenými pocity, 
ale s vidinami, že se vše v dobré obrátí a dobře dopadne, ale nedopadlo. Co disciplína, to 
trápení: bolesti kotníků, achilovky, loket a já nevím co všechno. Po druhém dnu a celkové 
únavě musel ze závodů odstoupit. První slova po závodech samotného závodníka :“Neměl 
jsem sem jezdit...“ 
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SEZÓNA 2002 
- ukázky tréninků 

 
 
 

den fáze Přípravné období od 29.10.-17.12. 2001 – 1. týden 
dop RRR+BC, volný běh terénem, 3x15min + kotník v pohybu(švihadlo) Pondělí 

odp RRR+BC, odhody med + fit centrum + lehké akcelerační výběhy + plavání 

dop RRR+BC. 6x30m VS ze skip, 3x100m vys.skip., 3x30m frekvence, 2x100m vys.skip., 5x6 

žabáků 

Úterý 

odp RRR+BC, koule, různé odhody, 6x100m změna rytmu + plavání 

dop RRR+BC, 5x20m pad.st., 5x600m rozl.(200m-200m-200m), 3x40m frekv, klus 1001m Středa 

odp RRR+BC, odhody med., fit centr, 5x30m akc. Výběhy 

dop RRR+BC, 5x60m kopce, 3x30m frekv, 5x60m kopce, 3x30m frekv, 5x60m kopce, 3x100m 

odpichy, klus 800m,  

Čtvrtek 

odp Volno 

dop RRR+BC, odhody koulí, fit-centrum, 4x100m KSK, 3x50m lehce dlouhý krok Pátek 

odp RRR+BC, 4x10min, volný běh + plavání 

dop RRR+BC, 6x30m pad.start, 3x150m kopce, 3x30m vys.skip., 3x100m kopec, 3x30m vy.skip, 

3x150m kopec, 3x100m odpichy běžecké, klus 1000m 

Sobota 

odp Volno 

Neděle - Volný den, túra, zábava 

 

 

den fáze Přípravné období od 29.10.-17.12. 2001 – 2. týden 
dop RRR+BC, tělocvična, 8x starty z mety, odhody s med, výška – seznámení+ fit.centrum, 5x30m 

KSK doběh do 50m 

Pondělí 

odp RRR+BC, 2x150m spoj/MK 100m, 3x200m spoj/MK 100m, 3x100m spoj + plavání 

dop RRR+BC, 4x30m akcel.výběhy, 3x150m, 2x200m, 1x500m, 4x100m VS, krátké intervaly Úterý 

odp RRR+BC, odrazy nad 20 skok, 4x100m odpichy, 6x6 žabáků na výkon, kotník v pohybu 

(švihadlo) + plavání 

dop RRR+BC, 3x60m VS, 2x300m, 1x100m VS, 2x60m VS, klus 1000m Středa 

odp RRR+BC, koule, fit-centrum, KSK 4x50m doběh do 100m + plavání 

dop RRR+BC, 3x300m kopce(3x), 4x60m vys.skip Čtvrtek 

odp Volno 

Pátek dop RRR+BC, 3x60m cik-cak(2x), 2x400m VS, 3x100m VS dlouhý krok, klus 800m  

 odp RRR+BC, výška, odhody med., fit-centrum 5x50m lehké akcel.výběhy + plavání 

Sobota dop RRR+BC, 5x30m pad.starty, 4x60m skok.běh, 3x100m spoj 3x  

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  18 

 odp 4x5min volný běh + uvolňovací cvičení 

Neděle - Odpočinek 

 

 

den fáze Přípravné období od 29.10.-17.12. 2001 – 3. týden 
dop RRR+BC, 5x30m NS na T, přelézačky, 6x6př(1 krok), 3x60m VS, 7x100m VS, klus 1000m Pondělí 

odp RRR+BC, med – různé odhody, koule, fit-centr, 4x30m KSK doběh do 50m + plavání 

dop RRR+BC, 4x30m VS, 2x150m(2x), 2x100m rychle, 1x60m ostře, klus 800m Úterý 

dop RRR+BC, výška, odrazy možno dálkařské, nad 70ti skok, kotníky v pohybu v písku, 4x30m 

skok.běh 

dop RRR+BC, přelézačky, 6x20m NS, na T., 6x6 př(5 kroků), 4x120m VS v závěru vysoká kolena Středa 

odp RRR+BC, koule + fit centrum, 5x40m akcel.výběhy + plavání 

dop RRR+BC, 3x60m tahadlo(3x) větší zátěž, 3x100m odpichy, 5x6 žabájů, 2x100m spoj.(2x) Čtvrtek 

odp Volno 

dop RRR+BC, 3x40 NS, 3x200m, 300m VS (2x), 1x500m svižně pro tvou kontrolu, dlouhá pauza, 

1x100m VS taktéž  

Pátek 

odp RRR+BC, odhody med., fit centrum, 5x30m KSK doběh do 50m, 2x100m skok.běh, klus 800m + 

plavání 

dop RRR+BC, 4x60m cik-cak, 2x, 3x150m spoj 2x, klus 1000m Sobota 

odp Volno + doplňky 

Neděle - Volno 

 

 

den fáze Závodní období 4.2 – 2.3.2002  1-2. týden 
Pondělí - RRR+BC, 3x20 NS, 4xRd z cel + tyč 

Úterý - závody: 60m př + 60m (7,85 + 60,94) 

Středa - RRR+BC, koule + posilovna 

Čtvrtek - Volno 

Pátek - RRR+BC, 4x20m NS, 2x40m nab., 4xRd z cel., 1x60m VS, 1x200m 

Sobota - přelézačky, 3x50m tahadlo 2x, 3x100m odpichy, 2x100m spoj/MK 100m 

Neděle - Volno 

Pondělí - RRR+BC, 3x20m VS, ABC př 2x3 př, 3x60m př, 1x60 VS, 150m/16.1 

Úterý - závody: tyč + 60m/480cm + 7,07 

dop RRR+BC, 4x20m NS, 6xRd z cel. + koule   Středa 

odp Posilovna 

Čtvrtek - RRR+BC, tyč 

Pátek - Běžné rozcvičení 

Sobota - závody: MČR 60m př/ 7,82, 7,81 
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Neděle - závody: MČR koule/ 15,13 

 

 

den fáze Závodní období 4.2 – 2.3.2002  3-4. týden 
Pondělí - RRR+BC, lehká posilovna 

Úterý - RRR+BC, tyč 

Středa - RRR+BC, 4x20m NS, 2x2př, 2x60m př na výstřeů + výška 

Čtvrtek - RRR+BC, 3x30m VS, 1x60m VS(6,58), 1x300m(34,1) + koule 

Pátek -  RRR+BC, 3x30m VS, tahadlo 4x60m (10kg), 1x100m – 10,86 

Sobota - Volno 

Neděle - RRR+BC, 3x20NS, 4xRd z cel., 1x60 letmo, 1x100m(10,50) 

Pondělí - RRR+BC, posilovna 

Úterý - RRR+BC, 3x20 NS, ABC př, 2x3 př, 1x60m VS(6,46), 1x150m VS(15,8) 

Středa - Volno 

Čtvrtek - běžné rozcvičení před závody 

Pátek 

Sobota 

- ME Vídeň - sedmiboj 

 celkem: 6 165b.   2. místo 

 
 
Závěr: 
  
 Říká se o mé osobě, že jsem trenérem maximalistou, ale zdaleka to není pravda. 
Asi stárnu, klukům bych tréninky někdy i odpustil a upravil, ale se zlou jsem se potázal. O 
změnách nechtěli ani slyšet.  
 V závěru svého vystoupení jsem chtěl poděkovat všem přítomným za pozornost. 
Jsem obyčejným trenérem, který začal svou trenérskou práci u mládeže a dále pak u sprintu a 
překážek.  Měl jsem šťastnou ruku a osud mi dopřál závodníky, kteří chtěli na sobě pracovat 
tak, že jsme to společně dotáhli až k světovým výkonům a překonání bájné hranice 9000 bodů 
v této královské atletické disciplíně. Děkuji. 
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Š E B R L E   R o m a n 
 
Roman Šebrle se narodil 26. listopadu 1974 v Rychnově nad Kněžnou. V současné době žije 
se svou manželkou, také atletkou, Evou rozenou Kasalovou v Praze na Červeném Vrchu. Na 
Rychnov ale nedá dopustit. Má tam dodnes spoustu kamarádů, ale také příbuzné, za kterými 
často jezdí. 
 
Šestadvacetiletý desetibojař závodí za Duklu Praha, a je tedy členem známé desetibojařské 
skupiny pod vedením Zdeňka Váni. Trénuje s Tomášem Dvořákem, který je jeho velkou 
inspirací. Často mu bylo přezdíváno stříbrný princ českého víceboje a mnozí říkali, že se měl 
narodit v jiné zemi, byl by totiž oslavovaným sportovcem. V České republice, kde se v 
posledních několika letech stal desetiboj králem atletiky, byl Roman jen tím druhým. Ovšem 
v květnu roku 2001 se situace obrátila. Titulky novin hlásaly: Žák učí svého učitele. Roman 
překonal bájnou devítitisícovou hranici. A dnes jsou s Tomášem vyrovnanými soupeři. 
Máme bezvadný vztah, je to můj kamarád. Dvořákovy medaile a rekordy mě motivovaly k 
další práci, a dobře vím, co všechno on musel obětovat, aby se dostal tam, kde je. 
 
Tomášova inspirace a Romanova píle ho přivedly ke světovým úspěchům. Velmi si cení 
bronzové medaile z halového mistrovství světa v Maebaši a stříbrné medaile z halového 
mistrovství Evropy v Gentu, které se uskutečnilo letos v únoru. V roce 2000 se mu také 
podařilo zlepšit si svůj osobní rekord. V červnu 2000 na desetibojařském mítinku v Goetzisu 
si vylepšil vlastní osobní rekord o více než dvě stě bodů a získal 8 757 bodu. A kterou 
disciplínu má nejraději? Vždycky tu, která mi jde nejlépe. Mám rád výšku, dálku, překážky a 
líbí se mi oštěp. 
 
Je rád, že se mu daří plnit svůj sen. Ale teprve nedávno si uvědomil, jak na to. Když se mi jako 
nezkušenému zajíci začalo dařit, chtěl jsem najednou všechno hned. Můj hlad po úspěchu mi 
někdy zatemnil mozek, nebyl jsem dostatečně trpělivý. Na druhou stranu, vždycky jsem byl 
soutěživý typ, a to je podle mého názoru v desetiboji velmi důležitá vlastnost. Dává si pozor na 
výživu, věnuje se speciálním protahovacím cvikům a využívá zkušeností specializovaných 
trenérů. Tyčku má na starosti Boleslav Patera, vrhy zase bývalý reprezentant Jaroslav Brabec. 
Jeho cílem je být v každém závodě a v každé disciplíně lepší než v minulosti. 
Roman sice tráví většinu času tréninkem či závody, ale přece jen mu zbývá i něco málo na své 
koníčky. Má velmi rád zvířata. Mám doma dvě kočky. Jednu dvounohou a jednu čtyřnohou, 
říká Roman. A ještě vlastnil kanárka, kterého si s Evou přímo chytili na ulici. Přijel jsem z 
nějakých závodů a čekala na mne přítelkyně. Uviděli jsme polozmrzlého kanárka a já jsem se 
ho snažil chytit. Podařilo se nám zachránit mu život a byl neodmyslitelnou součástí naší 
domácnosti. Kromě zvířat se Roman zajímá také o počítače. Dříve jsem na to měl víc času, 
takže mám i základy programování. V současné době je to horší, ale počítač doma mám a 
jsem klasickým uživatelem. Rád se brouzdám po internetu. Trochu času si vyhrazuje také na 
fotbálek s kamarády. Fotbal mne vždycky bavil a sleduji ho i velmi pozorně na televizní 
obrazovce. 
Roman skončil na olympijských hrách v Sydney na výborném druhém místě a odvezl si 
stříbrnou medaili. Zlomovým se pro Romana stal květen roku 2001. Přesně 27. 5. 2001 
vytvořil v rakouském Goetzisu nový světový rekord výkonem 9 026 bodů. Stal se tedy 
prvním člověkem na planetě, který překonal bájnou devítitisícovou hranici. Na MS v 
Edmontonu skončil i přes zranění na 10. místě.  
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DVOŘÁK Tomáš 
 

Tomáš Dvořák je májové dítě ze Zlína. Vystudoval gymnázium v Arabské ulici v Praze a 
nyní je zaměstnán jako voják z povolání,v hodnosti nadporučíka České armády závodí zaoddíl 
Dukla Praha. Byl jsem členem Dukly už jako student na gymnáziu. Neříkám, že bych byl 
srdcem voják a vyžíval se v tom, že bych rodinu stavěl do latě. Ale není mi to proti vůli, 
myslím si, že ve sportu má určitá kázeň své opodstatnění. Je to pohoda, když víte, že se všichni 
sejdou ve stejnou dobu na trénink a nemusíte se na stadionu motat sám. VDukle byla vždycky 
dobrá parta a je tam i dnes. Jsem voják a nestydím se za to, říká o svém vztahu k armádě. 
 
Vždycky byl všestranným atletem ale nemohl se rozhodnout pro žádnou disciplínu - a tak v 
roce1987 ve Zlíně poprvé vyzkoušel desetiboj. Od roku 1988 trénuje ve skupině Zdeňka Váni. 
Baví mě atletika komplexně.Nikdy jsem se nespecializoval na jedinou disciplínu, i když jsem v 
některé vynikal. Desetiboj byl ýchodisko, jak se prosadit nejen u nás, ale i ve světovém 
měřítku. Mám ho rád. Je v něm všechno -oblíbené i neoblíbené disciplíny. Neumím si 
představit, že bych třeba jenom běhal, uvažuje nad svojí kariérou. 
 
Tomáš odjakživa působil velmi extravagantně. K závodům zásadně nastupuje v tmavých 
brýlích, od šestnácti let nosí náušnici, je kuřák, často mění barvu i tvar svého účesu. Určitě to 
není nevědomé, každý na svém image pracuje. Ale nechtěl jsem se za každou cenu zviditelnit. 
Začaly mi růst vousy, tak jsem si nechal bradku... Mezi jeho největší koníčky (mimo atletiku) 
patří houbaření, četba, moderní hudba, vaření a pečení a v poslední době i sledování 
amerického seriálu Akta X. 
 
Od roku 1996 bydlí v Praze - Řepích se svou manželkou Gabrielou rozenou Váňovou, dcerou 
svého trenéra a bývalou dálkařkou. V květnu 1997 se jim narodila dvojčata, Kateřina a 
Barbora. Je to dřina jako pes! Gábina říká, že si chodím na trénink odpočinout,a v jistém 
slova smyslu je to pravda. Psychicky si odpočinu, doma se musím krotit, svěřuje se šťastný 
otec. 
 
Tomášovým prvním atletickým úspěchem byl v roce 1990 zisk titulu juniorského mistra 
Československa v sedmiboji, o rok později následovalo druhé místo na Mistrovství Evropy 
juniorů v Soluni a vítězství v anketě o nejlepšího atleta roku 1991 v kategorii juniorů. A pak 
už přišla velká mistrovství: v roce 1994 Halové mistrovství Evropy v Paříži ( 4. místo ), o rok 
později Mistrovství světa v Göteborgu (5.místo). První halová stříbrná medaile putovala k 
Dvořákům z HMS v Barceloně (1995) a druhá z HME ve Stockholmu (1996). 
 
V roce 1996 nastalo horké léto a s ním i Olympijské hry v Atlantě.  
Dvořák se výborně připravil a svou formu potvrdil po oba dny závodu: byl z toho zisk 
bronzové medaile a nový český rekord 8664 bodů. Vrcholem letošního atletického roku bylo 
Mistrovství světa v Aténách. I tam Tomáš uspěl. Svým dvojčatům přivezl titul mistra světa, 
zlatou medaili a opět i český rekord (8837 bodů). Hlavně jsem se nejdřív naučil prohrávat. A 
to je ze všeho nejdůležitější. Proher byla v mojí kariéře spousta a tak nějaké vítězství beru spíš 
jako zadostiučinění než triumf. Když jsem vyhrál mistrovství světa, tak jsemj jen zúročil to, na 
co jsem se připravoval několik let. Dal jsem do toho všechno. Kvůli tomu ale nebudu 
triumfálně vykřikovat a skákat po dráze, podotýká Tomáš Dvořák. Vrcholem roku 1997 bylo 
Mistrovství světa v Aténách. I tam Tomáš uspěl. Svým dvojčatům přivezl titul mistra světa, 
zlatou medaili a opět i český rekord (8837 bodů)……. 
Strahov společně s českými fanoušky atletiky se v roce 1999 stal svědkem velké události – 
Tomáš vytvořil fantastický světový rekord a atakoval hranici devíti tisíc bodů. Při konečném 
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součtu mu do magické devítitisícovky zbývalo pouhých šest bodů. Tehdejší zisk 8 994 bodu 
ho staví do pozice nejlepšího desetibojaře na planetě. Rok 1999 znamenal ještě zisk titulu 
mistra světa. Tomáš byl také vyhlášen nejlepším sportovcem roku. Letos se Tomášovi 
povedlo vytvořit nový evropský rekord v sedmiboji na halovém mistrovství Evropy v Gentu, 
byl vyhlášen nejlepším sportovcem Evropy za rok 1999 v anketě evropských novinářů. Na 
červnovém mítinku v Goetzisu i na červencovém v Talence se pokoušel o překonání hranice 
devíti tisíc bodů, vzhledem k zdravotním problémům se mu to zatím nepodařilo. Tomáš se se 
zdravotními problémy potýkal také na olympijských hrách v Sydney. I přesto nevzdal a 
skončil na šestém místě. V roce 2001 vynechal Tomáš halovou sezonu, aby se úspěšně vrátil v 
létě téhož roku na pomyslný královský trůn. Na MS v Edmontonu zvítězil výkonem 8 902 
body a stal se potřetí za sebou mistrem světa. 
 
 
     ZMĚLÍK Robert 
 
Robert Změlík, hanák z Ivaně u Prostějova získal na OH v Barceloně korunu 
nejvšestrannějšího atleta planety Země. Nebyla to náhoda, ale výsledek roků fanatického 
atletického tréninku. Ne nadarmo se tvrdilo, že Robert buď trénuje nebo o atletice diskutuje 
nebo přemýšlí a to 24 hodin denně. 
 
Sportovní základy získal v Klenovicích na Hané. ,, Tam nastartoval můj atletický motor 
skvělý tělocvikář Jan Kopečný. Jako kluci zvenkova jsme dělali snad všechny sporty. Ale ve 
škole se mi dařilo nejen v tělocviku. Měl jsem vyznamenání i na vítkovickém SOU,“ tvrdí 
Robert. 
 
Už v páté třídě hrál záložníka v žákovském klubu Sokol Ivaň a v zimě se věnoval košíkové 
jako pivot. ,,Chtěl jsem být ve všem nejlepší a dost se nám to dařilo.Škola z Klenovic byla 
postrachem sportovek v celém kraji. V 11 letech jsem si udělal doma na zahradě doskočiště, 
dřevěné bloky i klukovské sektory prokouli a oštěp. Když jsem skákal, padly na to všechny 
matrace z domova. O šest let starší brácha - Vilda -si zase udělal svoji posilovnu, “ vzpomíná 
s úsměvem Změlík. 
 
Přesně ví, že svoji první atletickou medailičku získal v Prostějově přiběhu Stráže lidu, to mu 
bylo 10 let. V osmé třídě se vypravil o prázdninách za atletickými odborníky do Prostějova, 
za ,,strécem“ Zikmundem a Milanem Čečmanem a už ve 14 letech se poprvé zapsal do listiny 
čs. rekordmanů. Skočil do dálky 692 cm. ,,Tenhle rekord dodnes nikdo nepřekonal a dokonce 
Lewis měl ve 14 letech osobák jen 686 cm,“ chlubí se právem nejslavnější atlet z Hané. Na 
podzim v roce1983 si připsal první vícebojařský rekord, bylo tona Slavii. O rok později se 
dostal do vítkovického SOU a do skupiny trenéra Rudolfa Chovance. A právě on mu dal 
základ k vrcholným výkonům. Už v dorostenecké kategorii se zapsal Robert desetkrát do 
rekordních listin v hale i venku. Po dálkařském tréninku se vrátil k víceboji v 16 letech a hned 
rekordy 6564 bodů a 6728 bodů. 
 
V roce 1986 se nominoval ziskem 7026 bodů ze Strahova na I. juniorské MS do Athén. 
Polepšil se v Řecku o 84 body a byl desátý.Právě pod Akropolí odstartoval do světa velkých 
vícebojařů. Cesta vzhůru však nebyla přímočará.Robert utržil nejeden šrám, a to doslova i 
obrazně.Mnohé si také „vykoledoval\\\" svou hanáckou hlavou. Na MEJ 1987 vedl ještě před 
tyčí, ale spadl do šuplíku a skončil v nemocnici a ne na stupních vítězů, v roce 1989 mu činka 
vyrazila sedm zubů a přerazila čelist, dostal koulí do hlavy, ale přišly ještě horší problémy. 
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První velkou medaili získal Robert na MSJ 1989 v Sudbury. Byla stříbrná (7659). Na podzim 
začal studovat na Vysoké báňské v Ostravě. Po třech semestrech však dal přednost atletice. V 
roce 1990 absolvoval první vysokohorské soustředění v Pyrenejích a bylo z toho 4. místo na 
ME ve Splitu. V tomto roce absolvoval i první hodinový desetiboj v Curychu a moc se mu 
líbil. To předznamenalo i další sportovně organizátorské aktivity mladého Hanáka. 
 
Předolympijský rok odstartoval 5. místem v dálce(783 cm) na MS v hale v Seville. To už měl 
na svém kontě první osmimetrový skok z haly v Bordeaux (800cm). Ve strahovské 
nafukovačce přidal ještě 8 cm a nad překážkami porazil Hudce. Také na jaře zahájil ve 
velkém stylu. V Brescii vytvořil první seniorský rekord ve víceboji (8297 b.) a o pár dnů 
později se zlepšil v Götzisu na 8349. I na MS v Tokiu pokračovalv rekordní sérii. Výkon 
8379 bodů mu zajistil čtvrtou příčku jen o 15 bodů za tehdy,,bronzovým“ vítězem OH 
Schenkem. Robert byl naším nejúspěšnějším atletem a přece mu vadila další,,bramborová“ 
medaile. Na podzim přestoupil do pražské Dukly. 
 
Olympijský rok zahájil stříbrnou medailí na HME V Janově a rekordem 6118. Po dalším 
pyrenejském soustředění přišel úspěch v Brescii a vynikající rekord v Götzisu 8627 se 
skvělou dálkou (802) a překážkami (13,84). Trochu však ztratil v tyči a oštěpu. Pokračovaly 
vleklé problémy s loktem. Pár týdnů před OH opustil Změlík trenéra Chovance a dal přednost 
Bugárovi. Na OH v Barceloně procházel skvěle celou soutěži. 
 
,,Už jsem nebyl zcela zdravý. Bolel mě loket a šetřil jsem si jednu ránu pro olympijskou 
soutěž. Také kotník mě už trápil řadu měsíců. Po výšce 205 cm jsem však už byl klidný. 
Zatrnulo mi ještě po rozcvičovacím hodu oštěpem kolem 35. V závodě to však bylo třikrát 
přes 56 a nejdál 59,06 m. Před patnáctkou jsem měl již náskok 200 bodů před Peňalvarem, 
který ještě není žádný velký běžec. Doběhl jsem za Szabem a potom jsem už prožíval 
nádherný pocit olympijského vítězství,“ rád vzpomíná Robert Změlík. 
 
Po Barceloně ještě odjel do Talence k souboji s O`Brienem, který propadl v americké 
kvalifikaci. Američan vytvořil světový rekord, Robert byl druhý, a přece všichni ocenili 
statečnost nastoupit po olympijském vítězství protiodpočinutému soupeři. Velký rok zakončil 
Robert slavným Vopet cupem v Ostravě, hodinovým desetibojem před 17 000 diváků i 
neoficiálním rekordem v této disciplíně. 
 
Zimu strávil u strýce v Kalifornii. Tato zima však předznamenala další zdravotní problémy. 
,,Po zranění z Los Angeles jsem to dorazil na halovém MS v Torontu. Po výšce jsem už dál 
nemohl. Ani další léčení nebylo úspěšné.Vzdal jsem na MS ve Stuttgartu a musel se podrobit 
operaci. Teď už vím, že byla rehabilitace zbytečně dlouhá a leccos se mohlo možná léčit 
jinak, “ je přesvědčený Změlík. 
Další roky byly pro Roberta soubojem s problémy až do jara 1996. Po podzimním úrazu 
rameních vazů (1995) už věřil v návrat na dráhu snad jen sám Změlík. Opět strávil zimu v 
USA, v Provu. Američtí lékaři a rehabilitační pracovníci ho dokonale spravili. Začátkem 
května nasbíral v Itálii 8232 body, ještě v dešti a větru a s rezervou na trati 1500 m. V 
Rakousku zaběhl potom skvěle překážky. Před OH odletěl opět do Prova se svojí snoubenkou 
Andreou Sollárovou. ,,Chystám se na krokodýlí trénink, to je ležet a čekat na ještě lepší 
formu, “ tvrdil Robert opět plný sebedůvěry. A závěr toho všeho:sedmé místo v Atlantě 
výkonem 8422 bodů, v září svatba s Andreou v Bratislavě a zlatá medaile v sedmiboji na 
halovém mistrovství světa 1997 v Paříži. 
 
FrantišekMacák - (výňatek z knihy „Sto let královny“) 
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Analýza limitní výkonnosti atletického desetiboje a příklady 
tréninku Jiřího Ryby 

(Jiří Ryba) 
Otázky: 
 

1. otázka: Jak se výkonnostně vyvíjel úspěšný typ desetibojaře v souvislosti s limitním 

výkonem? 
 

 
 
 

 
 
 
1. odpověď:  V počátcích desetiboje na OH převažoval typ atleta s nevyrovnanými  
výkony. Současnost charakterizuje vyrovnanost výkonů a převažující typ atleta 
s nadprůměrnými výkony ve skocích a bězích. 
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2. otázka: Postačují tradiční kvantitativní přístupy k analýze současné limitní sportovní 
výkonnosti desetibojařů? 
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2. odpověď: Tradiční kvantitativní přístupy k analýze limitní výkonnosti desetiboje jsou 
základní. Další zvyšování výkonnosti však vyžaduje též kvalitativní přístupy a s tím 
spojenou individualizaci tréninkového procesu. 
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3.otázka: Je nezbytné doplnit kvantitativní analýzu výkonu dalšími analytickými nástroji? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
3. odpověď: Zvyšování limitní výkonnosti desetibojařů je možné jen s využitím dalších 
vědních oborů a specialistů (biochemie, fyziologie, psychologie atd.). Rozhodující roli 
v komplexním posouzení všech analytických údajů od týmu spolupracovníků a jejich 
přenosu do tréninkového procesu špičkového desetibojaře má trenér a jeho konkrétní 
instrukce. 
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Rozvoj a trénink techniky amerických desetibojařů 
                                    (Breven T.Hart) 

 
1) Jednotlivé stupně rozvoje 

 
A.Základní škola 

Kluby pro tuto věkovou skupinu (10 až 14 let) nabízejí multidisciplinární atletické závody 
v rámci USATF Junior Olympic 

- Věk 10 let a méně : Trojboj (vrh koulí, skok vysoký a 200 nebo 400m) 
- Věk 11-12: Pětiboj (80 m překážek, vrh koulí, skok vysoký, skok daleký,800 m) 
- Věk 13-14 : Pětiboj (100 m překážek, vrh koulí, skok vysoký a daleký a 1500 m) 

 
B.Vysoká škola 

Kluby pro tuto věkovou skupinu (15-18 let) nabízejí desetiboj v rámci soutěží USATF Junior 
Olympic 

- Věk 15 – 18 let: Desetiboj (tj. všechny discipliny, koule 12 liber, disk 1,6 kg a 
překážky 39 palců) 

- Několik státu vypisuje mistrovství státu v desetiboji pro tuto věkovou skupinu 
- Většina států nepřipouští hod oštěpem ve vysokoškolských soutěžích 
- Několik států nedovoluje skok  o tyči 

 
C.Juniorské soutěže 

Týká se atletů do věku 20-ti let, je to v podstatě jejich prvé vystoupení na solidně 
organizovaných soutěžích. 
 

D.Koleje/University 

- Juniorské koleje (dvouleté školy) mají často přebor státu v desetiboji 
- NAIA (v prvé řadě malé oblastní školy) 
- NCAA Divize III (malé školy, žádné stipendium) 
- NCAA Divize II ( středně velké školy) 
- NCAA Divize I (velké a dobře vybavené školy, většina týmů má stipendium) 

 
D.Post kolejní soutěže 

- většina atletů se snaží nalézt podporu-sponzora, alespoň v počátcích závodění 
- od roku 1990 existovalo stipendium od Visa 
- tj. měsíční stipendium pro prvních deset desetibojařů US 
- Visa zabezpečovala cestovní výdaje, veškeré vybavení a částečně i lékařskou péči 
- Tento způsob velmi zvýšil zájem o desetiboj v USA 
- V současné době tato podpora není a tak musí mnoho atletů nalézt práci, která jim 

umožňuje flexibilní trénování a také zaplatit příslušné poplatky 
- V letech mezi OH je relativně velmi malý zájem trénovat desetiboj pro jeho obtížnost 
- Většina trenérů desetiboje je soustředěna v universitách a jsou povinni trénovat pouze 

universitní studenty 
- Je velmi málo tréninkových center, které podporují desetiboj 
- Atleti – desetibojaři  na prvních patnácti místech mohou žít a trénovat v Olympijských 

centrech, avšak tato nejsou vybavena trenéry specialisty na desetiboj 
- Atleti se často snaží s větším nebo menším úspěchem si zajistit privátního sponzora 
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Ve Spojených Státech je rozvoj a trénink desetibojařů přímo odvislý od universitního 
systému (jako většina sportů) , především systému NCAA. I když je zde organizováno 
několik multidisciplinárních soutěží přístupných mladým atletům, většina elitních atletů 
USA nezačíná s tréninkem na závody, dokud se nedostanou na kolej nebo universitu. 
Dokonce však ani v těchto zařízeních není kladen příliš velký důraz  na desetiboj (nepatří 
mezi atraktivní kolejní sporty jako basketbal, baseball atd.). Většina multidisciplinárně 
zaměřenějších atletů je spíše nucena reprezentovat kolej v jednotlivých disciplinách a tam 
dosahovat body pro tým a kolej. Dalším faktorem je skutečnost, že vzhledem ke 
kvalifikačním procedurám je nucen atlet startovat ve více desetibojích než je z hlediska 
tréninku žádoucí. Každý rok university produkují 1 až 5 atletů, kteří jsou dostatečně 
připraveni, aby mohli startovat na USATF národním mistrovství. 
 Po ukončení studia jsou již všichni bez výjimky odkázání na případného sponzora. To 
klade velké psychické nároky na každého atleta, protože je velmi těžké nalézt práci, při 
které by bylo možno kvalitně trénovat ne desetiboj. Trénink desetiboje je velmi náročný 
na čas. Jak již bylo řečeno v roce 1990 existoval program Visa, který sponzoroval nejlepší 
americké desetibojaře. To mělo obrovský kladný dopad na rozvoj desetiboje, bohužel 
tento program skončil téměř dříve než začal tj. na konci roku 1990. Od té doby se žádný 
sponzor nenašel a logicky proto zájem o desetiboj se podstatně zmenšil.  Bylo učiněno 
několik pokusů, žádný však nebyl úspěšný. Jediný program, který existuje a je vládou 
podporován je Army and Air force World Class Athlete Programs, tedy program 
prováděný v rámci armády a vzdušných sil USA. Tyto programy zahrnují průběžně jen 
nepatrný počet desetibojařů a využívají zařízení universit pro trénink. 
 Většina elitních atletů využívá university a obvykle též universitního trenéra pro 
plánování tréninku a případně menší pomoc při vlastním tréninku. Toto často vede ke 
konfliktům o kterých jich byla řeč, ať již se to týká zařízení universit nebo osoby trenéra. 
Existují též pravidla stanovená NCAA, která mají rovnoměrně rozčlenit čas, který může 
atlet strávit s trenérem na dráze. Pokud mají atleti štěstí a naleznou sponzora, trenéra a 
sportoviště (a vhodnou práci) mohou se v tomto případě zaměřit i na cílevědomější trénink 
desetiboje. 
 
2) Tréninkové principy elitních desetibojařů 

 
Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, trénink desetibojařů je přímo odvislý od 
universitního systému. Relativně je velmi malé množství škol, které produkují solidní 
vícebojaře. V této kapitolce uvádíme výběr obecných tréninkových principů čtyřech 
universitních trenérů ( Ed Miller, Cliff Rovelto, Rick Sloan a Bill Webb), kteří pracují na 
různých univerzitách v různých částech USA. Každý z uvedených trenérů byl kontaktován  a 
obecné principy jejich tréninku uvádíme dále. Následující řádky jsou jen krátkým popisem a 
nástinem práce každého z trenérů a jejich filosofie, včetně vytipování výlučnosti v tréninku 
každého z nich. Každý z těchto trenérů pracoval alespoň s jedním desetibojařem na světové 
úrovni a vyprodukoval řadu vítězů národních mistrovství USA.  
 
Obecné rysy všech programů: 

- všechny tréninkové plány jsou sestaveny na principu postupu od obecného ke 
specifickému 

- tělesná zdatnost, síla a technika jsou základem všech programů 
- programy jsou založeny v kontextu s universitními systémy, protože elitní atleti jsou 

jejich součástí, university vlastní většinu tréninkových zařízení a také na půdě 
universit se koná většina soutěží 
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Podzim: 
 V průběhu podzimu je budován silný kardiovaskulární systém prostřednictvím 
vytrvalostních a vytrvalostně silově laděných tréninků (kruhový trénink a pod). Většina 
trenérů začíná pracovat též na rychlosti s akcelerací a používá též lehčí plyometrická cvičení. 
Hlavním rysem však zůstává vysoký objem. 
 
Běhy: 

- dlouhé běhy pod hranicí ANP, doba trvání 20 až 30 minut 
- opakované výběhy kopců 
- úseky na stadionu, na dráze 
- akcelerace na trávě 

 
Skoky: 

- jen malý objem specifické skokanské abecedy 
- lehká plyometrická cvičení 

 
Vrhy-hody: 

- házení medicinbalem v relativně velkém objemu 
- jednotlivé segmenty z techniky vrhů jsou postupně zařazovány, obvykle se začíná 

s vrhy a hody z místa, zvláště při práci s mladými atlety 
 
Silový trénink: 

- jednoduchý posilovací trénink v posilovně a kruhový posilovací trénink s volnými 
zátěžemi je zařazován 2x až 4x týdně 

- stále je preferován objem před intenzitou 
 
Pohyblivost: 

- na podzim jsou zařazovány první pokusy na zlepšení pasivní flexibility 
prostřednictvím statického strečinku 

 
 
Zima: 
 
 Důraz v průběhu zimního tréninku je kladen na větší objem tréninku na dráze. 
Běžecký trénink je zaměřován na vybudování velmi solidního základu v běhu na 400 m. Je 
používána extenzivní intervalová metoda. Jednotlivé technické prvky jsou procvičovány 
s cílem postupného zlepšení techniky jednotlivých disciplin. Začíná též komplexní nácviky 
techniky pohybu. 
 
Běhy: 

- intervalové úseky jsou obvykle rychlejší než tempo běhu na 1500m , ale pomalejší než 
tempo na 400 m 

- rychlé výběhy kopců 
- specifická sprintérská cvičení 

 
Skoky: 

- krátké násobené odrazy se vzrůstající rychlostí provedení 
- nácvik techniky skoku o tyči od počátku až k provedení celého skoku 
- plná rychlost rozběhu ve skocích již musí být vybudována pro nácvik vlastních 

skokanských technických dovedností 
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Vrhy-hody:  

- odhody medicinbalem 
- odhody náčiním z místa 
- progresivní nácvik technických prvků až k celému hodu-vrhu 

 
 
Silový trénink: 

- kruhový trénink udržovací je zařazován alespoň jedenkrát týdně 
- hlavní posilovací trénink je prováděn s cílem zvýšení maximální síly 
- posilování olympioniků je centrálně řízeno 

 
Pohyblivost: 

- statické strečinkové jednotky jsou zachovány 
- okruh pohybů je rozšířen s cílem zlepšit aktivní flexibilitu 

 
Jaro: 
 V průběhu jara jsou již jednotlivé desetibojařské disciplíny procvičovány v komplexní 
podobě, ovšem stále zůstává mnoho práce na zdokonalování techniky  jednotlivých 
závodníků. Tréninky jsou zaměřeny na výbušnost a rychlost, ale stále zůstává prostor i pro 
udržování všeobecné kondice. Je zdůrazňován rytmus u všech disciplín. Začínají soutěže – 
závodníci startují pouze v jednotlivých disciplínách, v každém závodě tak 3 až 5 vybraných 
disciplín - pokud to ovšem časový program dovolí. Jsou již používány plné rozběhy a vrhy a 
hody v závodní podobě. 
 
Běhy: 

- středem zájmu ve sprintech je stále běh na 400 m 
- je zdůrazňována rychlost, jsou používány startovní bloky 
- je rozvíjeno závodní tempo na 1500 m 
- rovněž tak významnou část tréninku tvoří nácvik techniky přeběhu překážek 

 
Skoky: 

- používány jsou plné rozběhy 
- jednotlivé technické prvky jsou spojovány do komplexů až do celostního provedení 

disciplíny 
- plyometrická cvičení se stávají stále intenzivnější 

 
Vrhy-hody: 

- jsou používány již vrhy a hody v celostní podobě 
- jednotlivé technické prvky jsou spojovány do komplexů až do celostního provedení 

discipliny 
 
 
Silový trénink: 

- síla je stále zlepšována 
- objem se snižuje v kontextu s narůstající intenzitou 
- maximální síla i silová vytrvalost jsou stále v centru posilování 
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Pohyblivost: 
- ohebnost je udržována na potřebné úrovni 

 
Léto – Soutěžní sezóna: 
 
 Klíčovými prvky letního a soutěžního tréninku je vytříbenost techniky a intenzita 
pohybu. Většina přípravy musí být dokončena právě teď. Jednotlivé disciplíny musí směřovat 
k technické dokonalosti a perfekcionismu. Během tréninku jsou navozovány soutěžní situace. 
 
Běhy: 

- rychlost běhu je rozhodující prvek tréninku 
- objem je snížen a intenzita je zvýšena 
- většina běžecké práce musí obsahovat prvek maximální rychlosti 

 
Skoky: 

- plné rozběhy 
 
Vrhy-hody: 

- kompletní bezchybné provedení hodů a vrhů 
 
Silový trénink: 

- vysoká intenzita 
- odpočinkové, regenerační periody mezi hlavními závody sezóny 

 
Pohybivost: 

- zůstává udržována v potřebném rozsahu 
 
 

3) Odlišnosti jednotlivých programů 
 
V následujících řádcích uvedeme odlišnosti v programech uvedených špičkových trenérů 
desetiboje. Některé prvky, které činí jejich program unikátním jsou zvýrazněny a doplněny 
konkrétními příklady z tréninku. 
 
 
Ed Miller (přeborník 1976 NCAA) 
Asistent trenér  University of California v Berkeley (San Francisko) 
Trénoval Chrise Huffinse. Současně spolupracuje s Philem McMullenem a Bevanem Hartem. 
 Trenér Miller čerpá hodně ze svých závodnických zkušeností aktivního desetibojaře. 
Ačkoliv dodržuje tréninkové plány, mnoho z jeho koučování je založeno na intuitivním 
posouzení a ohodnocení každého jednotlivého desetibojaře. Během sezóny vybírá dva až tři 
závody a k těmto cíleně směřuje přípravu. 
 
Příklady tréninku: 
 
Podzim: 
„S Run“ to jsou běhy na stadionu, kdy využívá kombinace diagonálních běhů napříč 
stadionem, podélných běhů podél tribun, zařazuje i celá běžecká kola na dráze. 
V posilovacím tréninku používá kruhový trénik A, který sestává z 20-ti odporových cvičení, 
jako zátěž používajících hlavně sportovcovo tělo, respektive hmotnost těla a jeho segmentů. 
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Mnohé z cviků jsou gymnasticky orientované a směřované k jednotlivým disciplinám, což se 
specielně týká skoku o tyči. 
 
Zima: 
Intervalové tréninky, 2 až 3 série 4 x 200 m 
V posilování již používá 5 základních posilovacích cviků s činkou: nadhoz,trh, benč, sed, dřep 
a RDL. Závaží jsou stanovena v procentech maxima, pyramidovým způsobem. Obvykle 
v posilování používá dvou těžkých a dvou lehkých sérií. 
 
Jaro: 
Rychlostní vytrvalost – 150m-200m-300m na 90 až 100% v sériích  s plným odpočinkem 
před dalším úsekem. 
Trénink laktátové tolerance : 2 až 3 krát 250-100m s 30 sekundami mezi úseky a 4 až 8 
minutami mezi sériemi. 
 
Léto: 
Ed přistupuje k tréninku individuelně podle toho, v čem ten nebo onen atlet zaostává. Trénink 
již je specificky zaměřen na soutěže. 
 
 
 
 
Cliff Rovelto 

Hlavní trenér Kansas State University 
Trénoval Steve Fritze, Attilu Zsivockého. Současně pracuje s Shelou Burrelovou. 
Cliff Rovelto je znám jako systematický trenér s velmi rozsáhlými znalostmi. Do 
tréninkového systému zavedl řadu výzkumných metod. Trénink periodizuje do etap. Detailní 
plán na celou sezónu vypracovává již rok předem. 
 
Koncept: 
Vytvořil teorii tří „C“, která kombinuje tréninkovou teorii všech disciplin. 

- complementary: tato teorie kombinuje  kvalitu a objem tréninku tj. aby intenzita a 
objem tréninku se vzájemně doplňovaly ve správných proporcích 

- compatible: všechen trénink je v určité harmonii a je konsistentní 
- commonality: vyčleňuje a spojuje obecné a speciální v teorii každé disciplíny 

 
Příklad tréninku:  
Jaro: 

- Rychlostní vytrvalost: 6 x 100m s l min. odpočinkovým intervalem, intenzita 95 až 
100% 

 
 
 
Rick Sloan (olympionik v roce 1968 v desetiboji) 
Vedoucí trenér Washington State University 
Trenér Dany O´Briena 
 
 Trenér Sloan rovněž těží za své úspěšné kariéry vrcholového atleta. Mohl by být 
charakterizován jako typ velmi náročného a přísného trenéra. Ve své práci trenéra pracuje 
velmi usilovně a totéž vyžaduje od svých svěřenců. Velký důraz klade na celkovou tělesnou 
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kondici a připravenost před tím, než se začne s vrcholovou přípravou. Používá analogii 
s některými špičkovými cirkusovými výkony pro sestavení desetibojařského tréninku. Když 
svěřenci trénují techniku disciplin  zdůrazňuje rytmus, držení těla  a časování pohybu 
(timing). 
 
 
 
Příklady tréninků:  
 
Zima: 

- intervalové tréninky : 8 až 12 krát 200 m s 1 minutovým odpočinkem 
 
Jaro: 

- opakované 100 m úseky, starty v polovině zatáčky a běhy na 100 m při intenzitě 95% 
- běh pozpátku napříč hříštěm zhruba do tří čtvrtin délky, potom chůze na start a běh na 

100 m a to vše 15 x opakovat 
 
Trenér Sloan říká, že provádí tento trénink po celý rok s různými obměnami (rychlost běhu 
pozpátku a počet úseků). Řekl, že když byl v soutěžním rytmu v létě tak běžel díky tomuto 
tréninku      100m za 10,7 
      400m za 48,6 a 
      1500 m za 4:28 
 
400 m kondiční  intervalový trénink si „vypůjčil“ od Clyde Harta (trenéra Michaela 
Johnsona): 

- 2 x 200 m v tempu 27-28s  s 1 minutou odpočinku 
- úplný odpočinek do zotavení 
- 1 x 300 m na 100 % 
- úplný odpočinek  
- 2 x 200 jako na začátku 
- úplný odpočinek 
- 1 x 300 mna 100% 
- úplný odpočinek 
- 2 x 200 m v tempu jako na začátku – 27 s 

 
Když byl požádán, aby řekl, zda existuje něco co odlišuje Dan O´Briena od ostatních 

desetibojařů odpověděl, že po fyzické stránce je Dan určitá anomálie. Má genetické vybavení, 
které mu umožňuje být od přírody explosivní a jeho reakce jsou odlišné od ostatních lidí. 
 
 
Bill Webb 
Vedoucí trenér  University of Tenessee v Knoxvillu 
Trenér Toma Papase. Trénoval Briana Brophyho a Erika Longa 
 

Trenér Web řídí národní soutěžní program tzv. Divizní program I a z toho titulu má 
hodně práce, avšak má schopný tým asistentů, kteří s ním spolupracují. Trenér Webb zařazuje 
do tréninku hodně testů, aby mohl posoudit atletovy pokroky, či stagnaci ve výkonnosti. Také 
řídí na podzim simulovaný desetiboj, který trvá čtyři dny. 
 
Testování: 
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Trenér Webb používá British Amateur Athletic Board (BAAB) quad test: 
- Hod koulí obouruč přes hlavu 
- Skok daleký z místa 
- Šestiskok  
- 30 m sprint 

 
Obvykle tento test provádí dvakrát ročně a používá ho jako indikátor toho, na co se má atlet 
v tréninku zaměřit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  36 

Příprava vícebojařů s ohledem na bodové hodnocení výkonů 
(Viktor Trkal) 

 
 

Za základ všestrannosti byl od dob starého Řecka pokládán víceboj. Odpovídalo to 
jejich snaze po dosažení harmonického růstu tj všestranné tělesné a duševní úrovni života t.zv 
"kalokagathii". Pětiboj skládající se ze skoku do dálky, hodu diskem, hodu oštěpem, sprintu 
na 192 m a zápasu byl zařazen do klasických řeckých olympijských her přibližně okolo roku 
700 před naším letopočtem. Po ukončení starověkých olympijských her v roce 390 našeho 
letopočtu nastalo přerušení trvající téměř 1500 let. 

K obnově této tradice došlo až v polovině 19tého století v Anglii. Z téže doby jsou 
také zprávy z Německa. Moderní vícebojařské závody začaly pravděpodobně v Americe 
kolem roku 1880. Vceboj proběhl v jednom dnu a stal se tak populární, že organizátoři třetích 
Olympijských her ve St. Lous v roce 1904 jej uspořádali jako neoficiální v rámci těchto her. 

Podobné experimenty s pětibojem a desetibojem probíhaly zhruba v téže době v 
Německu a ve Skandinávii. Při olympijských mezihrách v Athénách v roce 1906 se Řekové 
pokusili oživit klasický pětiboj, a to ve složení: skok do dálky z místa, starobylý styl hodu 
diskem, hod oštěpem, sprint na 192 m a zápas. Vývoj však neodvolatelně směřoval k ryze 
atletickému víceboji, vyžadujícímu dobrou rovnováhu mezi běžeckými, skokanskými a 
vrhačskými disciplínami vyžadujícími výbušnost, sílu i vytrvalost.  

Švédsko se v roce 1910, jako pořadatel pátých Olympijských her ve Stockholmu v 
roce 1912, rozhodlo zařadit jednodenní pětiboj (skok do dálky, hod oštěpem, běh na 200 m, 
hod diskem a běh na 1500 m), stejně jako dvoudenní desetiboj (100 m, dálka, koule, výška, 
400 m, 110 m přek., disk, tyč, oštěp a 1500 m) do pořadu her. Ve skutečnosti se desetiboj z 
důvodu velkého počtu startujících protáhl do tří dnů. Také došlo k výměně pořadí mezi 
hodem diskem a během na 110 m překážek. Původně určený sled disciplín byl však schválen 
Kongresem IAAF v roce 1914 a zůstal nezměněn až dodnes.  

 
   Vývoj bodovacích tabulek 
Ve svých počátcích se víceboj hodnotil podle umístění v jednotlivých disciplínách. 

Vítězem se stal ten, kdo měl nejnižší součet umístění. Záhy se však dospělo k tomu, že je 
třeba najít společný jmenovatel pro hodnocení výkonů a tím jsou bodovací tabulky. Jejich 
vývoj byl poměrně složitý. V podstatě ale mohou být tři druhy tabulek: lineární, progresivní a 
regresivní. U lineárních tabulek je nárůst bodů rovnoměrný s nárůstem výkonu od počátku až 
do samého vrcholu. Graficky je to přímka. U progresivních tabulek se nárůst bodů zvětšuje se 
zlepšujícím se výkonem. Graficky je to křivka nahoru konkávní. U regresivních tabulek se 
snižuje nárůst bodů se zlepšujícím se výkonem. Graficky je to křivka dolů konkávní. 

Všechny rané bodovací tabulky byly lineární proto, že jejich konstrukce je snazší. V 
grafické podobě je třeba pouze rozhodnout o dvou bodech - vrcholu (národní/světový rekord a 
pod) a počátku a narýsovat přímku mezi těmito body. Prvé nám známé lineární tabulky byly 
sestaveny v USA v roce 1884. 

Když bylo v roce 1910 rozhodnuto, že na pořadu Olympijských her 1912 bude 
desetiboj mužů, začal švédský Organizační výbor připravovat nový soubor tabulek pro tyto 
mezinárodní závody. 

Z důvodu pracnosti se organizační výbor přiklonil k souboru lineárních tabulek, kde 
olympijské rekordy platné v roce 1908 měly hodnotu 1000 bodů. 

Vlastností tabulek z roku 1912 bylo, že se používalo zlomků bodů, a to na více než 
dvě desetinná místa, aby se dosáhlo toho, že každý možný výkon v každé disciplíně bude mít 
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své ohodnocení. To se však nezamlouvalo závodníkům a trenérům, protože takový komplexní 
bodovací systém byl dosti složitý. 

Američané opravili v roce 1915 tabulky z roku 1912 tak, že zaměnili původní rekordy 
olympijskými rekordy z roku 1912 a přisoudili jim 1000 bodovou hodnotu. Tyto tabulky byly 
pak formálně schváleny IAAF v roce 1921 a ale použity byly již při Olympijských hrách v 
letech 1920 a dále 1924, 1928 a 1932 a při prvním Mistrovství Evropy v roce 1934 v Turinu.  

 
Pokrok v teorii bodovacích tabulek 
 
Od roku 1920 hrála rozhodující roli ve vývoji bodovacích tabulek tři pojetí. Ta měla 

vliv na všechny následující tabulky. Bylo to: 
1) Skutečnost, že každé zlepšení  atletova výkonu je značně těžší, čím se výkon blíží 

jím dosaženému maximu. To může být vyjádřeno statisticky takto: pravděpodobnost, že 
nějaký atlet dosáhne či překoná daný výkon rapidně klesá, když se výkon přibližuje k rekordu 
či osobnímu nejlepšímu výkonu. Hodnocení výkonu může být odvozeno jako inverzní 
pravděpodobnost. Výsledná bodovací tabulka je progresivní, ale jednoduše aplikováno, to 
vede k nadmíru progresivní bodovací tabulce. Úkolem bylo eliminovat tuto krajnost. 

2) Potřeba umožnit srovnání výkonu v jedné disciplíně s výkonem v jiné disciplíně, a 
to jak vlastním, tak i jiného. Snaha o možnost porovnání v různých disciplínách i v různých 
individuálních soutěžích. 

3) Přání mít vskutku vědeckou základnu pro zvolený bodovací systém. S narůstajícím 
výzkumem v lidské fyziologii a vědě a sportu se zdálo být možné najít základ ve 
fyziologických ukazatelích, jako např. srdeční puls, počet výdechů, spotřeba kyslíku apod. 

Využití těchto a jiných kriterií při vývoji bodovacích tabulek v průběhu minulých 65 
let vytváří fascinující soubor studií. 

 
IAAF bodovací tabulky 1934 
 
Koncem dvacátých let začala finská federace s vývojem nové řady bodovacích tabulek 

na národním základě. Byly vyloučeny jakékoliv zlomky bodů a body se ve všech disciplínách 
počítaly od 0 do 1150 bodů. Tabulky vypočetl J.Ohls z Finska v roce 1931. Tyto tabulky byly 
progresivní a vycházely ze vzorce P =  (e M), kde P jsou body, e  je základ přirozených 
logaritmů a M značí výkon. Setkaly se s takovým ohlasem ve světě, že byly na nejbližším 
kongresu IAAF v roce 1934 schváleny jako mezinárodní. Tyto tabulky byly použity při OH 
1936 a ME 1938, 1946 a 1950. 

 
IAAF bodovací tabulky 1950/52 

 
Poválečné zlepšení atletických výkonů, změna pravidel i technického vybavení vedly 

k další změně tabulek, tu provedli Švédové Gösta Holmér a Axel Jörbeck. Kongresem  IAAF 
v Oslo v roce 1946 byla ustavena Tabulková komise. Progresivita těchto tabulek byla velmi 
značná a proto byly podrobeny kritice. V následujících dvou letech byly zrevidovány a celý 
soubor tabulek byl schválen na kongresu v roce 1952 v Helsinkách. 
 

Tabulky IAAF 1962 – muži desetiboj 
 

V pozdních padesátých letech se čím dál tím více ukazovaly nevýhody velmi 
progresivních tabulek z let 1950/52. Pracovní skupina pod vedením Axla Jorbecka začala 
s přípravou nových tabulek pro muže podle principů,které navrhl Dr.Karl Ulbrich 
z Vídně.Ulbrichovy principy, na nichž byly nové tabulky založeny, byly velmi jednoduché. 
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Základem každého výkonu je podle Ulbrichovy teorie rychlost v. Při využití dostupných 
statistických údajů, bylo třeba určit dva výkony, které byly ohodnoceny 0 a např. 1000 body. 
Pro běžecké soutěže je pak třeba přepočítat docílený čas na rychlost a tu pak použít ke 
konstrukci tabulky.Výsledkem Jorbeckova zpracování byla pro běhy velmi mírně progresivní 
tabulka. 
    Pro technické discipliny byl problém mnohem složitější. Ulbrich navrhl, že základní 
veličinou, podílející se na výkonu, je rychlost těla ve skocích nebo náčiní při vrhu a hodech.V 
tomto případě je třeba vyjít z fyzikálního vztahu pro vrh šikmý vzhůru, kde se rychlost 
vyskytuje v druhé mocnině, v2. Odmocníme-li vztah, abychom dostali v v první mocnině, 
dospějeme k bodovací tabulce regresivního charakteru.To znamenalo, že běhy byly 
hodnoceny progresivně a technické discipliny regresivně. Byly schváleny Kongresem 
v Bělehradě v roce 1962. Tabulky byly v 70tých letech upraveny v bězích na setiny sekundy, 
což si vynutilo zavedení elektronické časomíry. 
 
Důvody pro přijetí mužských a ženských bodovacích tabulek IAAF 1984 
 
Koncem sdumdesátých let vznikl v atletickém hnutí značný tlak na revizi dosavadních tabulek 
pro víceboje mužů a žen. Stalo se tak ze dvou důvodů. Za prvé dosavadní tabulky měly 
současně sloužit jako bodovací systém vícebojů a i jako možnost srovnávat výkony různých 
atletů v různých disciplinách.  
Za druhé podle Ulbrichova principu vycházely pro běhy jako progresivní a pro technické 
discipliny jako regresivní. 
   To mnohým vadilo a také se zdálo, že je proti zdravému rozumu, aby závodník např. ve 
skoku 
do výšky v oblasti výkonů okolo 160 cm dostával za zlepšení o 5 cm více bodů než za totéž 
zlepšení v oblasti okolo 200 cm. Také změny pravidel, např.použití jiného způsobu přechodu 
přes lat´ku u skoku do výšky nebo použití jiných materiálů pro výrobu tyčí změnily 
výkonnost v těchto disciplinách a tím se porušila dosavadní ekvivalence.Nemalou roli hrál i 
lepší a intenzivnější způsob přípravy atletů. To vše vedlo k tomu, že byla vyžadována revize 
tabulek z roku 1962, protože se staly nespravedlivými při hodnocení Daleye Thompsona ve 
skoku  
o tyči 510 cm ( dnes již vyjímečný výkon ) 1057 body, což v těchto tabulkách odpovídalo  
na 100m času 9,99 s! 
   První se pokusil připravit nové tablky pan Bob Sparks, předseda mezinárodního sdružení 
statistiků, jehož nehotový návrh přijal mimořádný Kongres IAAF v Rímě v roce 1981. 
Byly výrazně progrsivní a pro mimořádný nesouhlas vícebojařů a jejich trenérů Rada IAAF 
platnost těchto tabulek ještě před koncem roku 1981 anulovala a pověřila TK zpracovat 
nový návrh. 
   Na nejbližším zasedání Technické komise IAAF u příležitosti EHM v Miláně ( 1982 ) jsem 
byl postaven před úkol, pokusit se najít přijatelné řešení. To jsem po prostudování všech  
dosavadních neuplatněných návrhů a připomínek k stávajícím tabulkám o po osobním  
kontaktu s Dr. Karlem Ulbrichem předložil pracovní skupině IAAF, která e shodla, že nové 
tabulky musí splňovat 9 požadavků ( viz příloha ). 
   Nakonec pracovní skupina i TK IAAF doporučila tabulky, které jsou ve všech disciplinách 
velmi mírně progresivní a Kongres IAAF v Los Angeles v roce 1984 bodovací tabulky pro 
víceboje mužů a žen schválil s platností od 1985.Kongres IAAF v Edmontonu v roce 2001 
schválil zařazení ženského desetiboje mezi discipliny, ve kterých se vedou světové rekordy a 
odsouhlasil doplňkové tabulky pro discipliny, které rozšiřují sedmiboj a desetiboj žen. 
    Co tabulky znamenají pro přípravu víceboaře?  Především záruku,že jeho výkon bude 
spravedlivě bodově ohodnocen s ohledem na jeho možnosti vzhledem tělesným proporcím, 
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tj. jeho hmotnosti a výšce. Proto byl zvolen zcela jiný přístup k běhu na 1500m. Jelikož 
tabulky 
vycházejí z teoretického předpokladu, že za výkon – tedy práci – je odpovědná kinetická 
energie, kterou je atlet schopen vyvinout,znamená to, že je v tréninku třeba rozvíjet především 
rychlostní složku přípravy. Dále je nutné regulovat hmotnost atleta tak, aby se nalezl 
optimální 
poměr mezi schopností silového zvládnutí discipliny a obratností či mrštností. Je tedy  
na umínění trenérů a je podporujících týmů, aby nalezli pro každého jedince onen optimální 
poměr samozřejmě při co nejdokonalejším zvládnutí techniky jednotlivých disciplin. 
Pro správnou volbu treninkové strategie je důležité si uvědomit, že desetiboj je spojení 
technicky rozdílných disciplin a tím i fyziologicky protichůdných treninkových postupů. 
 
Vedle sprinterských disciplin, jsou zde skoky a vrhy a zvláštní postavní zaujímá běh 
na 1500m. 

   Při úrovni desetibojařů mezi 6000 až 8000 body je třeba počítat s tím, že na zisk 50 
bodů je třeba zlepšit v průměru v jednotlivých disciplinách takto: 
 
 
100m    dálka    koule    výška    400m    110m př.    disk       tyč       oštěp    1500m 
 
0.25       22         82          5>6       1.20       0.53           2.45     17>18     3.30       7>8 
 
sec.      cm        cm        cm          sec.      sec.          m           cm        m          sec. 
 
 
Jak se shoduje většina českých trenérů jsou podstatnými předpoklady pro  úspěch 
v desetiboji rychlostní vytrvalost, rychlost a výbušná síla. Uspěšný výkon může 
záležet na volbě strategie preferující pohybové vlastnosti v disciplinách,kde se 
uplatní atlet s průměrnou hmotností ( skoky, sprinty ) a dále na zvládnutí za tohoto  
předpokladu vrhu koulí a hodů tak, aby nutný silový trenink neovlivnil příliš výkon běhu  
na 1500m. To znamená především klást důraz na správné technické zvládání  
vrhačských a skokanských disciplin.   
 
Jsem přesvědčen, že i když nikdy nebude možné naprosto přesně ohodnotit ekvivalentní 
výkony v jednotlivých disciplinách, je současné hodnocení nejspravedlivější ze všech 
doposud v atletice použitých. 
 
Příloha: 
V pracovní skupině, která vybírala a posuzovala návrhy bodovacích tabulek byli: 

1) zástupci Technické komise IAAF / Robert Blanchet (FRA), Stave Wante (BEL) a já / 
2)  tech. Konzultant IAAF pana P.A. Tony Rottenburg, 3) zástupci atletických federací  
s vícebojařskou tradicí: / Dr. Günter Tidow (BRD), Dr. Frank Zarnowski (USA),  
Klaus Gehrke (DDR), 4) statistici: /Ing. Václav Klvaňa, Milan Urban, Bojidar Spiriev 
(HUN), 
Gabor Kovacs (HUN)/. K jednání byli přizváni zástupci mezinárodní komise našeho 
svazu 
JUDr. Vilém Kantůrek, Dr. Otto Kalina a Ing. Alena Gregorová. Ženskou komisi 
zastupovala 
Paní Hannelore Keydel (BRD). Jednání byl přítomen přdseda TK IAAF pan Emanuel 
Rose. 
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Komise se sešla 2. a 3. března 1984 v Praze a dospěla k názoru, 
 
 
1) Tabulky mají sloužit pouze k hodnocení vícebojů 
2)  Výsledky v různých disciplinách, které jsou ohodnoceny přibližně stejnou bodovou 

hodnotou,mají být srovnatelné co do kvality a obtížnosti jejich dosažení 
3)  Tabulky mají být ve všech disciplínách buď: 

a) modifikací stávajících tabulek 
b) lineární ve všech disciplinách 
c) velmi lehce progresivní ve všech disciplinách 

4) Tabulky musí umožňovat jejich použití pro víceboje jak začátečníků a juniorů,tak i 
 špičkových závodníků 

5) Budou zvlášní tabulky pro muže a zvláštní pro ženy 
6) Tabulky musejí vycházet ze statistických údajů vícebojařů s přihlédnutím k statisticým 

udajům specialistů 
7) Tabulky mají být požitelné v současnosti i v budoucnosti 
8) Je že, aby součet bodů u špičkových světových závodníků zůstal přibližně stejný 

jako u současných tabulek, tzn. 8500 u desetiboje a 6500 u sedmiboje hodnotit 
přibližně stejně. 

9) Pokud to jde, vyloučit možnost, aby specialista v jedné disciplině nemohl v ní získat  
tolik bodů, aby tím překonal ztrátu ze svých slabých disciplin a porazil všestranné 
atlety. 

 
 
Bylo dohodnuto, že variantu 3a zpracuje skupina Kazdel-Magnuson-Tidow, variantu 3b 
Zarnowski a o variantu 3c se pokusím já. 
   Vyšel jsem z pojetí, že atletický výkon je fyzikálně práce. Tu pak reprezentuje především 
kinetická energie daného systému bez rozdílu, zda jde o běh, skok či vrh. V tom případě  
pak je rychlost v ve všech případech v druhé mocnině a z toho nepřímo vyplývá progresivní 
pojetí potřebné křivky. Američan J. Gerry Purdy PhDr. Publikoval dva články o hodnocení 
výkonů v atletice, které jsem prostudoval. 
   Vyžádal jsem si statistické údaje od států zařazených tehdy ve skupině AA a A o 
disciplinách zařazených ve vícebojích. Na tomto základě jsem pak pojal pojetí bodovacích 
tabulek jako progresivních ve všech disciplinách s různým stoupáním křivek pro jednotlivé 
discipliny. 
Respektoval jsem hmotnost m atleta desetibojaře, resp. sedmibojařky při tvorbě tabulek 
zejména v obou dlouhých bězích. Vzorce a konstanty byly publikovány ve všech 
vydáních bodovacích tabulek. 
 
 
   Na základě předcházejících 9 bodů Technická komise IAAF pak na zasedání v Helsinkách 
v Srpnu 1983 posoudila řadu dalších došlých návrhů z Portugalska, USA, DDR, BRD, 
Maďarska,Švédska a Československa a na doporučení pracovní skpiny pro technologii  
schválila modifikovanou verzi československého návrhu s respktováním některých  
námětů z Maďarska, BDR a Švédska a doporučila i k projednání na Kongresu v Los Angeles. 
Ten tebulky schválil s platností v soutěžích od roku 1985. Od té doby k žádným úpravám 
nedošlo. 
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Tendence vývoje výkonnosti v desetiboji 
(P.Krátký, J. Vindušková) 

 
 
Náš příspěvek poskytuje informace o vývoji výkonnosti ve světovém desetiboji a poznámky 
ke struktuře a efektivitě limitních výkonů nejlepších desetibojařů. 
 

1. Světový desetiboj v letech 1985 – 1994 
Tehdy jsme hledali odpovědi na otázky: Zlepšuje se absolutní a průměrná úroveň výkonnosti? 
Které disciplíny a skupiny disciplín nejvíce bodují? Jsou úspěšní všestranní závodníci či 
desetibojaři-specialisté s mimořádně silnými ale i podprůměrnými výkony? 
Naše studie čerpala z údajů ze světových tabulek desetibojařských výkonů, které každoročně 
předkládá ing. Václav Klvaňa v Českém desetiboji. Zahrnovala 50 nejlepších výkonů 
v každém sledovaném roce, za celé období 1985 – 1994 celkem 500 (497) výkonů, o něž se 
podělilo 194 závodníků. 117 desetibojařů dosáhlo celkem 311 výkonů nad 8000 b. (každému 
byl započítán pouze 1 výkon ročně). Ve sledovaném období byl 1x překonán světový rekord 
(O´Brien, 8891 b.). 
V oblasti výkonových charakteristik jsme posuzovali vývoj úrovně výkonnosti (průměry 3, 10 
a 50 nejlepších výkonů v roce), vývoj maximálního (1.) a minimálního (50.) výkonu a vývoj 
skupinové úrovně (sprinty, skoky, vrhy). V oblasti bodové struktury výkonů (4 výkonnostní 
pásma, celkem 497 výkonů) jsme hodnotili bodovou úroveň jednotlivých disciplín a bodovou 
úroveň skupin disciplín (sprinty, skoky, vrhy). 
Z našeho šetření jsme vybrali několik závěrů, o kterých se domníváme, že je lze uplatnit i 
v současnosti: 

- Nezaznamenali jsme očekávaný vzestup úrovně výkonnosti (průměry 50-ti). Nejvyšší 
hodnoty byly dosaženy v olympijských letech (1988, 1992).  

- Světové individuality výrazně ovlivnily charakteristiku úrovně 3 a 10 nejlepších 
výkonů (Thompson 1986, O´Brien 1991-1994). 

- Závodníci s podprůměrnými (minimálními) výkony v jedné disciplíně se ani jednou 
nedostali mezi dvacet nejlepších. 

- Ani jednou se nedostali do špičky držitelé nejvýraznějších individuálních výkonů ve 
vrhačských disciplínách a v běhu na 1500m. 

- Nejvíce se prosazovali závodníci s mimořádnými výkony ve sprinterských a 
skokanských disciplínách a velmi dobrými či alespoň průměrnými výsledky ve vrzích 
a běhu na 1500m. 

- Ze srovnání vývoje bodové struktury ve skupinách disciplín (průměry 50-ti) vyplynulo 
stabilizované pořadí: 1. sprinty (100m – 400m – 110m př.), 2. skoky (dálka – výška – 
tyč), 3. vrhy (koule – disk – oštěp). Vývoj bodových zisků u 3 a 10 nejlepších výkonů 
byl spíše vyrovnaný ve sprintech a skocích, vrhy zaostávaly o 200 a více bodů na 
všech úrovních. 

- Zcela ustáleně vypadá bodové pořadí ve skupinách disciplín (průměry 50-ti): 
a) sprinty – 1. 110př., 2. 100m, 3. 400m 

            b) skoky – 1. dálka, 2. tyč, 3. výška 
      c) vrhy – 1. koule, 2. disk, 3. oštěp 
- Sledováním vývoje bodových zisků v jednotlivých disciplínách jsme zjistili mírný        
      pokles průměrných výkonů (50) v běhu na 1500m a ve vrhačských disciplínách,         
      naopak určitý vzestup jsme odhalili u skoku o tyči a v běhu na 100m př. 
- Na základě srovnání průměrných bodových zisků (50) v jednotlivých disciplínách    

            jsme dospěli k typickému (nejčastěji se vyskytujícímu) bodovému pořadí disciplín          
            desetiboje: 1. dálka, 2. 110m př., 3. 100m, 4. 400m, 5. tyč, 6. výška, 7. koule, 8. disk,  
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            9. oštěp, 10. 1500m. U nejlepších deseti průměrných výkonů (1985 – 1994) zůstalo    
            standardní bodové pořadí u dálky (1.), 110m př. (2.), 1500m (10.) a ve vrhačských  
           disciplínách (7. – 9.). zatímco vzájemné pořadí 100m, 400m, výšky a tyče bylo velmi  
           variabilní. (Tab. 1.) 
 

 
 

  
2. Bodová struktura světových rekordů 
Desetibojařskou všestrannost (vyrovnanost) můžeme hodnotit podle různých hledisek. My 
jsme posuzovali bodové rozdíly mezi 1. a 2. dnem desetiboje a  největší bodové rozdíly 
mezi sprinty, skoky a vrhy u posledních 4 světových rekordmanů. (Tab. 2) 
 

Pořadí disciplín podle bodových zisků 
1985 - 1994

prům.50 AV50 prům.10 AV10

1. dálka LJ 1. dálka LJ

2. 110př. 110mH 2. 110př. 110mH

3. 100m 100m 3.-6. 100m 100m

4. 400m 400m 400m 400m

5. tyč PV výška HJ

6. výška HJ tyč PV

7. koule SP 7.-9. koule SP

8. disk DT disk DT

9. oštěp JT oštěp JT

10. 1500m 1500m 10. 1500m 1500m
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Bodová struktura - světové rekordy  
     

     
     

Jméno Thompson O'Brien Dvořák Šebrle 
Dat. naroz. 30.7.1958 18.7.1966 11.5.1972 26.11.1974 

      

Výkon-sv.r. 8847 8891 8994 9026 
      

Datum výkonu 8.-9.8.1984 4.-5.9.1992 3.-4.7.1999 26.-27.5.2001 

      

Věk 26 26 27 27 
      

1.den 4677 4720 4645 4675 
2.den 4170 4171 4349 4351 
1.-2.den 507 559 296 324 
      

sprinty 2881 2854 2881 2846 
skoky 2804 2859 2755 2853 
vrhy 2450 2511 2660 2529 
max.rozdíl 431 348 221 324 

      

po 9.discipl. 8135 8224 8296 8228 

      

1500m 4:35,00      712 4:42,14       667 4:37,20      698 4:21,98      798 
 

Při porovnávání bodových zisků 1. a 2. dne je zřejmá větší vyrovnanost u obou českých 
světových rekordmanů. Poměrně dobře charakterizují jednotlivé závodníky bodové součty 
za sprinty, skoky a vrhy. Nejvšestranněji se jeví T. Dvořák (maximální rozdíl mezi sprinty 
a vrhy u něj činí 221 b.). Nejvíce inklinuje ke klasickému typu sprinter-skokan F.D. 
Thompson s největším rozdílem mezi sprinty a vrhy 431 b. U O´Briena a R. Šebrleho jsou 
výkony ve sprintech a skocích ve vzácné shodě. Nad průměrnými časy v běhu na 1500m 
výrazně vyčnívá běžecký výkon R. Šebrleho 4:21,98 min. Zatímco Thompson, O´Brien 
ani Dvořák snad nebyli v závěrečné disciplíně nuceni vynaložit mimořádné úsilí 
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k překonání světových rekordů, dokázal R. Šebrle nevídaným běžeckým odhodláním 
přeskočit 68 bodovou ztrátu po 9. disciplíně. 
 
3.   Efektivita desetibojařského výkonu 

Pravděpodobně většina desetibojařů sní a touží po deseti nejlepších individuálních 
výkonech (osobních rekordech) v rámci  jednoho desetiboje. V praxi je to snad reálné u 
závodníků nižší úrovně, kteří systematicky zlepšují svou výkonnost. U vyspělých desetibojařů 
s limitními individuálními rekordy jde především o dosažení vysokých výkonů v jednotlivých 
disciplínách bez jakýchkoli výpadků a bodových ztrát.  

Nejlepší individuální výkony – osobní rekordy mohou být měřítkem při posuzování 
efektivity závodního výkonu (EZV). (Tab.3, 4) 
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Roman Šebrle (1974) - Vývoj nejlepšího osobního výkonu

1998 1999 2000 2001 2002

desetiboj 8589 8524 8757 9026 8800

věk 24 25 26 27 28
100m (97) 10,70        - 10,64 10,64        -
dálka 8,03        -        - 8,11        -
koule 15,43        -        - 15,43 15,55
výška (96)   2,10 2,13 2,15        -        -
400m (97) 48,13 47,76        -        -        -
110m př. 14,12 13,93 13,87        -        -
disk 45,80        - 47,21 47,92 48,02
tyč 4,90        -        -        - 5,10
oštěp (97) 68,62        -        - 70,16        -
1500m 4:35.21 4:34.54 4:28.79 4:21.98        -

osobní

nejlepší součet 8813 8889 8996 9101 9172

součet 1. den 4612 4659 4692 4713 4720
součet 2. den 4201 4230 4304 4388 4452
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Pro výpočet efektivity závodního výkonu jsme použili vzorec: 
 

závodní výkon (desetiboj) 
EZV = --------------------------------------------------  x  100 (%) 

součet nej. výkonů v jedn. disciplínách 
 

Do vzorce jsme dosazovali hodnoty nejlepších výkonů v jednotlivých disciplínách 
dosažených před posuzovaným desetibojařským závodem. (Tab. 5) 
 
 
 
 

Tomáš Dvořák  (1972) - Vývoj nejlepšího osobního výkonu

1996 1997 1998 1999

desetiboj 8664 8837 8592 8994

věk 24 25 26 27
100m 10,64 10,6 10,64 10,54
dálka 7,75 7,76 7,98
koule 16,05 16,32 16,78
výška 2,04 2,07
400m 48,29 47,56
110m př. 13,79 13,61
disk 46,28 47,31 50,17
tyč 4,80 5
oštěp 70,16 70,34 70,96 72,32
1500m 4:29,69(95)

osobní

nejlepší součet 8811 8964 8995 9201

součet 1. den 4528 4594 4594 4720
součet 2. den 4283 4370 4401 4481
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Efektivita výkonu 
 
 
 
            

výkon (desetiboj) 
EV  = ---------------------------  .  100  % 

osobní nej. součet 
 

 
 
D. O´Brien 
 
WR 1992        8891 p.   (osobní nej. součet  9080)       EV = 97,92 % (-189 p.) 
OG 1996         8824 p.                       (9349)       EV = 94,38 % (-525 p.) 
 
 
 

T. Dvořák 

 
WR 1999         8994 p.   (osobní nej. součet  9004)       EV = 99,89 % (-10 p.) 
 
 
 

R. Šebrle 

 
WR 2001         9026 p.   (osobní nej. součet 8996)      EV = 100,33 % (+30 p.) 
 

 
Závěrečná tabulka (tab. 6) ilustruje, jak rozdílná může být efektivita závodního výkonu 
v různých etapách sportovního vývoje. 
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Efektivita závodního výkonu 
(EZV) 

   

       

       
 rok výkon součet   EZV(%)  

       

O´Brien sv.r.  1992 8891 9080  97,92  

O´Brien OH   1996 8824 9348  94,39  

Změlík OH   1992 8611 8837  97,44  

Změlík OH   1996 8424 9037  93,22  

Dvořák OH   1996 8664 8717  99,39  

Dvořák MS   1997 8837 8843  99,93  

Dvořák sv.r.  1999   8994 9004  99,89  

Šebrle 1994 7153 7692  92,99  

Šebrle 1995 7642 7881  96,97  

Šebrle 1996 8210 8324  98,86  

Šebrle MU   1997 8380 8569  97,79  

Šebrle sv.r.  2001 9026 8996  100,33  

       
Součet - součet nejlepších výkonů v 
jednotlivých disciplínách 
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Tréninková příprava mládeže ve vícebojích 
(Stanislav Joukal) 

 
Neustále stoupající mezinárodní výkonnost musí trenéry vést k zamyšlení, jaké typy si 

vybrat pro atletické víceboje. Není jistě bez zajímavosti, že jak Roman Šebrle, tak Tomáš 

Dvořák představují prototypy všestranného atleta. V České republice, kde je malý počet 

obyvatel (asi 10 mil.), vybíráme ze zájemců o atletiku především rychlostní typy s citem pro 

dobré motorické učení. Je výhodou, že příklady nejlepších vícebojařů přivádějí na atletické 

stadiony další mladé talenty. Ukazuje se, že v současné generaci atletů se setkáváme jak 

s těmi, kteří se o atletiku cíleně  zajímají již od žákovského věku, tak do ní přicházejí jedinci i 

z jiných sportů o několik let později. Nejčastěji to bývá kolem 15 – 16ti let. V současnosti 

jsme u nás poněkud ustoupili od vědeckého přístupu, který byl zavedený před rokem 1989. 

Tehdy lékaři dělali predikce výšky atleta z kostního věku, složitější a náročnější sledování jak 

v laboratorních podmínkách, což nyní především z finančních důvodů chybí. Přesto trenéři 

pracují na tom, aby za současnou generaci desetibojařů připravili jejich nástupce. Rád bych 

připomněl, že vícebojařská příprava je velmi cenná i pro budoucí specialisty. Celá řada 

specialistů začínala často u víceboje. Obrácený postup – přejít na víceboje až tehdy, když to 

nejde v jedné disciplíně, už tak úspěšný nebývá. Vysvětlení je poměrně jednoduché, protože 

zvládnout techniku všech disciplín zařazených do víceboje je časově náročné a čím později se 

začne, tím je menší pravděpodobnost úspěchu. Význam všestrannosti je podporován také 

Českým atletickým svazem, který zavedl víceboje jako součást mistrovství republiky již od 

žákovských kategorií. 

Důležitým předpokladem pro budoucí úspěchy je dosáhnout u atleta vysoké cyklické 

rychlosti. Ta je nezbytně nutná v celé řadě disciplín víceboje. Cyklická rychlost je závislá na 

frekvenci a délce kroku. Je ověřené, že pro rozvoj frekvence je důležitý životní úsek mezi 

desátým a čtrnáctým rokem. Trénovaná mládež je schopná mezi tímto obdobím frekvenci 

zvýšit, u netrénované se frekvence ustálí kolem desátého roku. Po ustálení frekvenční 

schopnosti se cyklická rychlost zvyšuje vlivem jiných činitelů (délka kroku, technika běhu, 

ohebnost, rozsah pohybu a schopnost uplatňovat frekvenční schopnost v podmínkách běhu). 

Délka kroku závisí na délce nohou, na jejich síle, rychlosti odrazu a na aktivní 

ohebnosti všech částí těla, které se zapojují při běžeckém kroku. Tyto činitelé se v průběhu 

vývoje mění nejen vlivem tréninkového zatížení, ale také vlivem přirozeného růstu. 

Cyklickou rychlost v atletice není možné chápat zjednodušeně jen jako funkční 

rychlost. Je to pohybová kvalita běhu, která je závislá kromě funční hybnosti na úrovni 
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techniky, síly, ohebnosti, rychlostní vytrvalosti a speciálních volních vlastností. Podle délky 

vzdálenosti se frekvence mění a mění se i význam úrovně kombinace výše uvedených 

činitelů. Tyto skutečnosti je třeba vnímat při rozvíjení rychlosti. Proto vybíráme pro rozvoj 

rychlosti vhodné prostředky, metody a formy. Cyklickou rychlost rozvíjíme ve zlepšených 

podmínkách: například během po větru, z mírného svahu. Důležité je klást důraz na 

uvolněnost pohybů a boj proti křečovitosti a tuhnutí. 

Používané tréninkové prostředky: speciální běžecká cvičení – liftink; zakopávání; 

předkopávání bérců; rovnoměrné, rozložené a letmé úseky; starty z různých poloh; nízké 

starty; cupitavý běh s hraniční frekvencí; běhy ze svahu; běhy s odporem, se zátěží a podobně. 

Běh jako základ většiny atletických disciplín má ve víceboji dominantní místo. 

Výborné běžecké předpoklady, zejména rychlostní, jsou pro úspěšnost vícebojaře základním 

kamenem jeho další kariéry. 

Mimo rozvoje cyklické rychlosti je na dalším místě nácvik techniky ostatních vícebojařských 

disciplín. U začátečníků je často nutné více času věnovat  nácviku techniky atletických 

disciplín, než rozvoji pohybových schopností izolovanou formou. Zvládnutí techniky zabere 

nepoměrně více času než u ostatních atletických disciplín. Na začátku zabere  

 u mladého  atleta 40 – 50 % celkového objemu času. Později se tento podíl snižuje. Protože 

desetiboj obsahuje 6 technických disciplín a navíc překážky patří mezi nejsložitější atletické 

disciplíny. Pokud chce vícebojař podat výborný výkon, musí mít ustálenou techniku všech 

disciplín. U mládeže a začátečníků postupujeme od osvojení jednoduchých disciplín po 

složitější. Vycházíme od spojení běhu s odrazem (dálka, výška, překážky) s osvojením prvků 

skoku o tyči (běh s tyčí, zasouvání, skok o tyči do dálky až po hrubé ovládání techniky). Při 

jedné tréninkové jednotce netrénujeme více než 2 – 3 disciplíny. Přitom volíme disciplíny tak, 

aby se střídalo zatížení paží a nohou a cyklické pohyby se střídaly s acyklickými. Je vhodné 

spojovat disciplíny do dvojic (dálka – koule; překážky – disk) a podobně, aby předchozí 

disciplína stimulovala disciplínu následující. Čím je blíž závodní období, tím je lepší 

důsledněji zachovat pořadí disciplín jako ve víceboji. Do jednoho tréninku se zařazuje jeden 

běh, jeden skok a jedna vrhačská disciplína. 

Další zásady: trénink rychlosti zařazovat buď po dni odpočinku nebo po volnějším 

tréninku. Nikdy netrénovat rychlost na unaveném organismu (po náročném odrazovém nebo 

silovém tréninku). 

  Od počátku přípravy tvořit návyk na dvoudenní zatížení, to je odpočinkový den, nebo 

volnější trénink zařazovat třetí den v týdenním mikrocyklu.  
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Do každé tréninkové jednotky zařazovat běžecké úseky obvykle na konce. Buď krátké 

úseky (80 – 120 m) středním až submaximálním úsilím nebo delší (150 – 300 m) nízkým až 

submaximálním úsilím. Intenzitu běhu denně střídat. 

Na závěr odrazového tréninku zařadit buď volné vyklusání nebo volně probíhané 

úseky (220 – 300 m) nebo krátké lehce stupňované úseky (40 – 60 m). 

Nácvik nových prvků technicky zařazovat na začátek tréninkových jednotek, kdy atlet 

ještě není unaven. 

V závodním období zařazovat trénink také den po jednodenních závodech. Nejlépe  

1 – 2 disciplíny soutěživou formou. Cílem je zvyknout si na dvoudenní zatížení. 

Po závodech v desetiboji, který končí v neděli, by měl následovat první lehký trénink 

v úterý nebo ve středu, po něm alespoň dva dny volna. Do volných dnů je vhodné zařazovat  

regenerační procedury (masáž, protahovací cvičení, volné plavání). 

 

 

Příklad plánu sportovní přípravy pro víceboj chlapců 

ve věku 15-16 let 
 

 

Měsíc: PROSINEC – týdenní cyklus 

 

 

Pondělí: Tělocvična: basketbal (průprava a hra) – 30 min. Rozcvičení 10 min.,  

              SBC - 2x5x30 m, starty z poloh – 8x10 m, amortizační odrazy na bednách do  

             výšky 80 cm a skokanské schody, akrobacie na žíněnkách – 15 min, kruhový 

             trénink na 8mi stanovištích (15“ cvičení + 15“ pauza), na závěr vyklusání  

             a protahovací cvičení 10 min. 

 

Úterý:  Hřiště: klus 1 km, R – 10 min, SBC 2x5x30 m 

             úseky na 80%  100 m – ( 4´ ) - 150 m – ( 4´ ) - 220 m - ( 4´) - 300 m 

           poskočný klus 5x50 m (rozvoj odrazových schpností) 

Středa: Hala: florbal – 15 min, R – 10 min, SBC 5x30 m, R – 8x40 m, 

  starty z poloh – 8x15 m, nácvik výšky (běh po oblouku, imitace odrazu, 

  technika přeskoku laťky z místa, nůžky z rozběhu, medicimbal 100 odhodů  
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  (10 způsobů odhodu, každý 10x), abeceda na 5ti překážkách a přeběhy  

  překážek, vyklusání 1 km a protažení 10 min. 

 

Čtvrtek: Terén: fotbal – 20 min, R – 10 min, SBC 2x5x30 m, úseky: 120 m (tech.) -   

  150 m (stup.) – 100 m (stup.) – 120 m (rozloženě). Odhody kouliček – 20 min 

  kombinovat s oštěpem, výběhy do schodů – 10x10 velkých schodů,  

  úseky: 100 m – 120 m – 150 m (všechny technicky), protažení 10 min. 

 

Pátek:  Hala: R – 1 km, R – 10 min, SBC 5x30 m, nácvik techniky dálky – 20 min. 

  (průpravné cvičení), násobené víceskoky 5-ti skoky P-L-P-L – obě – 7x,  

  L-L-P-P – obě – 7x, P-P-P-P – 3x, L-L-L-L – 3x, medicimbal – 100 odhodů,          

  kloubní pohyblivost na 5ti překážkách – 10 min,průprava na házenou – 10 min 

  hra – 15 min, vyklusání 5 min, protažení 10 min. 

 

Sobota: Terén: fartlek – 3 km, rozcvičení – 10 min, výběhy mírného svahu 5x80 m,  

  výběhy prudčího svahu 5x30m, seběhy mírného svahu do roviny 5x100 m,  

  vyklusání 500 m, protažení 10 min. 

 

Neděle: volno (nebo regenerace nebo plavání)   

 

 

Příklad plánu tréninku v měsíci květnu pro chlapce 15-16 let 
 

 

Pondělí: Hřiště: rozklusání 400 m, R – 10 min, SBC 5x30 m, 

  rovinky: 100 m technicky – 80 m stupňovaně – 60 m rozloženě – 70 m  

  stupňovaně – 30 m maximálně, nácvik techniky dálky – 30 min. (průpravné  

  cvičení a skok z  1/2  rozběhu asi 65 stop), technika koule – pokusy na  

  rozházení přes hlavu, vpřed, z místa, se sunem, úseky – 200 m technicky –  

  120 m stupňovaně, protažení 10 min. 

 

Úterý:   Hřiště: rozklusání 800 m, R – 10 min, SBC 5x30 m, R – 80 m technicky,  

  60 m stupňovaně – 40 m stupňovaně – 70 m stupňovaně – 30 m maximálně, 
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  technika koule (zdokonalování techniky) – 30 min, technika výšky, skoky z 

  místa, nůžky – 15x, flop ze 4 kroků – 15 skoků, vyklusání 400 m, protažení  

  10 min 

 

Středa:  Hřiště + bazén: rozklusání 800 m, R – 10 min, abeceda na 5-ti překážkách 

  10 min, přeběhy z vysokého a nízkého startu – 20 min, technika disku – hody 

  z místa a s otočkou – 20 min, vyplavání v bazénu asi 20 min 

 

Čtvrtek:  Hřiště: rozklusání 600 m, R – 10 min, SBC 5x30 m, rovinky do zatáčky  

100 m technicky – 80 m stupňovaně – 60 m rozloženě – 80 m stupňovaně,  

běh s tyčí, zasouvání do skříňky, ohyby tyče, zvraty 

technika oštěpu – hody na cíl, z místa, ze 3 kroků, vyklusání 800 m, protažení  

10 min 

 

Pátek:  Hřiště: fotbal 5 min, R – 10 min, SBC – 5x30 m, R – 100 technicky –  

  stupňovaně – 70 m stupňovaně – 50 m stupňovaně – 90 m rozloženě, 

  metodika přeběhu překážek, přeběhy 7VS – 2x, 5VS – 2x, 3VS – 2x, technika 

  disku – 25 min, úseky 3x150 m stupňovaně, protažení 10 min 

 

Sobota:  Terén + stadion: výběh 1 km, R – 10 min, SBC 5x30 m, R – 60 m technicky –  

  50 m stupňovaně – 40 m stupňovaně, koule – 20 min nácvik techniky,  

  výška: nůžky do 170 cm, dál flopem ze 4 kroků, vyklusání do terénu 1 km,  

  protažení 10 min 

 

Neděle: volno  

 

Závěr: 
 

Na teoretickém úvodu a následně na ukázkách z praktického tréninku jsme ukázali jeden 

z možných způsobů vedení mladých vícebojařů. Stejně jako v horolezectví se může sportovec 

více cestami dostat na vrchol, tak to platí také v atletice. 
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Analýza sportovního výkonu ve sprinterských 

disciplínách u vícebojů 
(Jaroslav Hlína) 

 
 
 
Náš příspěvek jsme rozdělili do dvou částí: 
1) Informace o analýzách sportovního výkonu ve sprinterských disciplínách. 
2) Výsledky analýzy sprinterských výkonů na Mistrovství ČR 2002 ve vícebojích mužů a žen. 
 

AD 1) Analýzy sportovního výkonu ve sprintu jsou prováděny ve spolupráci firmy 
CASRI s katedrou atletiky UK FTVS Praha. Metodicky navazují na práci 
vědeckometodické skupiny IAAF z let 1978-88.  
             
Soutěžní výkon svědčí o připravenosti závodníka na konkrétní závod. Analýza tohoto výkonu 
poskytuje co nejpřesnější informace o faktorech, které jsou předpokladem podaného 
sportovního výkonu. Rozsah a obsah analýzy je závislý na technických a materiálních 
možnostech a metodice zpracování zjištěných údajů. 
 
Běh na 100 m je vyhodnocován na desetimetrových úsecích, což umožňuje poměrně detailní 
údaje o analyzovaných faktorech: 
1) Průběžné časy po 10 m (s) 
2) Časy na 10 m úsecích (s) 
3) Rychlost běhu na 10 m úsecích (m/s) 
4) Počet kroků na 10 m úsecích (n) 
5) Frekvence kroků na 10 m úsecích (n/s) 
6) Průměrná délka kroku na 10 m úsecíh (m) 
V případě natáčení závodu vysokofrekvenčními kamerami (200 obr/sec) lze analyzovat ještě 
tyto faktory: 
7) Trvání oporové fáze (ms) 
 a) celkově 
 b) na levé noze 
 c) na pravé noze 
8) Trvání letové fáze (ms) 
 a) celkově 
 b) po odrazu z levé nohy 
 c) po odrazu z pravé nohy 
9) Index běžecké aktivity (opora/let) 
 
Běh na 200 a 400 m je vyhodnocován na 50 metrových úsecích a jsou sledovány tyto 
faktory sportovního výkonu: 
1) Mezičasy po 50 m (s) 
2) Časy na 50 m úsecích (s) 
3) Rychlost běhu na 50 m úsecích (m/s) 
4) Počet kroků na 50 m úsecích (n) 
5) Frekvence kroků na 50 m úsecích (n/s) 
6) Průměrná délka kroku na 50 m úsecích (m) 
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U překážkového běhu 100 a 110 m překážek sledujeme následující faktory sportovního 
výkonu: 
1) Čas dokroku za překážkami – mezičasy (s) 
2) Čas (s) -   náběhu na 1. překážku 

- rytmických jednotek 
- doběh do cíle (od dokroku za 10. překážkou) 

3) Rychlost běhu (m/s)  
- v náběhu na 1. překážku 
- v rytmických jednotkách 
- v doběhu do cíle 

 
U všech sprinterských disciplín je také registrována reakční doba, takže zjišťujeme hodnoty 
všech třech druhů rychlostních schopností (reakce, akcelerace, maximální rychlost) a na 
základě poklesu rychlosti běhu analyzujeme úroveň rychlostní a speciální vytrvalosti. 
Konkrétní údaje u měřených faktorů vyjadřují úroveň trénovanosti závodníka. Vztahy mezi 
některými faktory (např. délka a frekvence kroků) determinující hodnotu jiných faktorů 
(rychlost běhu) a tím signalizující úroveň trénovanosti pro realizovaný sportovní výkon. 
Vzhledem k tomu, že byly u sledovaných sprinterských disciplín vypracovány modelové 
výkony rychlosti běhu na jednotlivých úsecích vztahujících se k dosaženému výkonu, lze 
s určitou tolerancí poukázat na dílčí nedostatky v přípravě závodníka.  
 

AD 2) Výsledek analýzy na Mistrovství ČR 2002 ve vícebojích budeme prezentovat u 
mistrů ČR ve vícebojích t.j. Janu Poděbradském a Šárce Beránkové. 
 
Kompletní analýza sportovních výkonů ve sprinterských disciplínách u všech závodníků 
z MČR 2002 ve vícebojích je zpracována v dostupném materiálu z tohoto závodu. 
 
Analýza výkonů Jana Poděbradského: 
 
V běhu na 100 m dosáhl výkonu 10,92 s, což je v přepočtu 878 bodů. Z pohledu rychlostních 
schopností můžeme konstatovat, že reakční dobu 153 ms lze považovat na základě 
dlouhodobého sledování tohoto faktoru za průměrnou (regulérní RD je 110-120 ms). 
Zvyšování rychlosti běhu dochází do vzdálenosti 60 m, což odpovídá dynamice běhu v této 
disciplíně. V úseku 50-60 m dosahuje závodník maximální rychlost běhu 10,64 m/s (čas na 
tomto úseku 0,94 s). Při pohledu na fázi akcelerace můžeme poukázat na výrazně pomalý 
vstup do závodu (10 m – 5,00 m/s, 10-20 m – 8,85 m/s). Také v závěrečném úseku (90-100 
m) jsme zjistili poměrně velký pokles rychlosti běhu o 7% v porovnání s dosaženou 
maximální rychlostí. Rychlost běhu determinují délka a frekvence kroků. Délka kroku ve 
druhé polovině trati je na úrovni 2,4 m, nejvyšší frekvence bylo dosaženo na úseku 30-40 m 
(4,5 k/s) a její hodnota výrazně klesla v posledním 10 m úseku. 
 
V běhu na 400 m výsledek 48,55 s znamená 883 bodů. V úvodu musíme připomenout 
výrazně podprůměrný reakční čas 293 ms. V porovnání s během na 100 m je zde ztráta 0,14 s. 
I když nejvyšší rychlosti je dosaženo v úseku 50-100 m - 9,26 m/s, porovnání s modelem 
jasně signalizuje výrazně pomalejší první polovinu závodu. Snižování rychlosti běhu 
v průběhu závodu je výrazněji ovlivňováno zkracováním  délky kroku, než snižováním 
frekvence kroků. 
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V závodě na 110 m překážek dosáhl závodník výkonu 14,51 s, t.j. 910 bodů (nejvyšší počet 
bodů ze sprinterských disciplín). Reakční dobu v tomto závodě lze považovat za sprinterský 
průměr – 162 ms. Nejrychleji přeběhl 2. rytmickou jednotku – 1,09 s (8,39 m/s), což 
signalizuje akceleraci do 3. překážky, následuje mírný pokles rychlosti běhu do 6. překážky. 
Dále dochází k výraznému poklesu rychlosti běhu – poslední rytmická jednotka za 1,20 s (o 
9,2%). Pro srovnání můžeme uvést údaje z finalového závodu 110 m překážek Romana 
Šebrleho – nejrychlejší RJ 1,05 s, poslední RJ 1,15 s, výkon 14,01 s. 
 
Analýza výkonů Šárky Beránkové: 
 
100 m překážek výkon 14,21 znamená 949 bodů. Reakční doba 182 ms představuje mírně 
horší ženský sprinterský průměr. Závodnice akcelerovala poměrně brzy (1. a 2. rytmická 
jednotka), i když do nižší úrovně rychlosti běhu – 1,11 s (7,66 m/s). Pro srovnání české 
překážkářky specialistky dosahují v tomto faktoru hodnoty 1,04-1,06 s. Pokles rychlosti 
v dalších částech tratě byl mírný (4,3%) a podle časů v rytmických jednotkách byla závodní 
trať absolvována ve čtyřech „vlnách“ (do 3., 5., 7. a 10. překážky). 
 
V běhu na 200 m dosáhla závodnice času 24,31 s (951 bodů). Reakční doba 188 ms 
signalizuje u této závodnice určitou stabilitu v tomto faktoru (100 m př. – 182 ms). Závodnice 
běžela nejrychleji úsek 50-100 m 5,59 s (8,94 m/s). Pokles rychlosti běhu v závěru tratě 
10,41%. Vzhledem ke stabilní délce kroku – 2,2 m byl tento pokles rychlosti běhu způsoben 
snížením frekvence kroků ze 4,0 k/s na 3,7 k/s. 
 
Přílohy:  
 
Tabulky: Jan Poděbradský 100 m 
                Jan Poděbradský 400 m 
                Jan Poděbradský 110 m př. 
                Šárka Beránková 100 m př. 
                Šárka Beránková 200 m 
Grafy:     Jan Poděbradský 100 m 
                Jan Poděbradský 400 m 
                Jan Poděbradský 110 m př. 
                Šárka Beránková 100 m př. 
                Šárka Beránková 200 m   
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   MČR ve vícebojích - Jan Poděbradský 
 
      100 m 
 
 

 
 

      400 m 

 
 

110 m př. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD: 153

Parametr/Úsek 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m
Mezičas [s] 2,00 3,13 4,13 5,09 6,05 6,99 7,96 8,93 9,91 10,92
Čas úseku [s] 2,00 1,13 1,00 0,96 0,96 0,94 0,97 0,97 0,98 1,01
Model [s] 2,03 1,10 1,00 0,97 0,95 0,95 0,97 0,97 0,99 0,99
Rozdíl [s] 0,03 -0,03 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,02
Rychlost [m/s] 5,00 8,85 10,00 10,42 10,42 10,64 10,31 10,31 10,20 9,90
Model-v [m/s] 4,93 9,07 9,97 10,27 10,56 10,49 10,33 10,35 10,12 10,11
Počet kroků[n] 7,0 4,8 4,4 4,3 4,2 4,1 4,20 4,20 4,30 4,20
Délka kroku [m] 1,4 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,38 2,38 2,33 2,38
Frekvence   [n/s] 3,5 4,2 4,4 4,5 4,4 4,4 4,33 4,33 4,39 4,16

RD: 293

Parametr/Úsek 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m
Mezičas       [s] 6,70 12,10 17,72 23,46 29,43 35,42 41,72 48,55
Čas úseku   [s] 6,70 5,40 5,62 5,74 5,97 5,99 6,30 6,83
Model          [s] 6,67 5,33 5,47 5,68 5,92 6,05 6,50 6,93
Rozdíl          [s] -0,03 -0,07 -0,15 -0,06 -0,05 0,06 0,20 0,10
Rychlost      [m/s] 7,46 9,26 8,90 8,71 8,38 8,35 7,94 7,32
Model-v       [m/s] 7,49 9,37 9,14 8,81 8,45 8,26 7,69 7,21
Počet kroků [n] 23,5 20,5 20,3 21,0 21,9 22,5 23,0 23,7
Délka kroku [m] 2,1 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
Frekvence   [n/s] 3,5 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,5

RD: 162

Překážka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 110m
Rytmická jednotka 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-100m
Čas dokroku [s] 2,68 3,79 4,88 6,01 7,13 8,25 9,40 10,57 11,74 12,94 14,51
Rytm. jedn. [s] 2,68 1,11 1,09 1,13 1,12 1,12 1,15 1,17 1,17 1,20 1,57
Model RJ [s] 2,71 1,14 1,11 1,11 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,57
Rozdíl [s] 0,03 0,03 0,02 -0,02 -0,01 0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 0,00
Rychlost [m/s] 5,60 8,23 8,39 8,09 8,16 8,16 7,95 7,81 7,81 7,62 8,10
Teor. výkon [s] 14,27 14,22 14,21 14,33 14,38 14,39 14,43 14,47 14,49 14,51 14,51
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MČR ve vícebojích - Šárka Beránková 
 

100 m př. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 m  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD: 182

Překážka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100m
Rytmická jednotka 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-100m
Čas dokroku [s] 2,78 3,89 5,00 6,13 7,28 8,41 9,57 10,70 11,85 13,01 14,21
Rytm. jedn. [s] 2,78 1,11 1,11 1,13 1,15 1,13 1,16 1,13 1,15 1,16 1,20
Model RJ [s] 2,76 1,12 1,12 1,11 1,11 1,13 1,13 1,14 1,16 1,18 1,27
Rozdíl [s] -0,02 0,01 0,01 -0,02 -0,04 0,00 -0,03 0,01 0,01 0,02 0,07
Rychlost [m/s] 5,09 7,66 7,66 7,52 7,39 7,52 7,33 7,52 7,39 7,33 7,79
Teor. výkon [s] 14,40 14,26 14,20 14,28 14,37 14,35 14,38 14,35 14,32 14,28 14,21

RD: 188

Parametr/Úsek 50 m 100 m 150 m 200 m
Mezičas [s] 6,68 12,27 18,07 24,31
Čas úseku [s] 6,68 5,59 5,80 6,24
Model [s] 6,76 5,50 5,81 6,19
Rozdíl [s] -0,08 0,09 -0,01 0,05
Rychlost [m/s] 7,49 8,94 8,62 8,01
Model-v [m/s] 7,40 9,09 8,60 8,07
Počet kroků [n] 26,1 22,1 22,6 23,0
Délka kroku [m] 1,9 2,3 2,2 2,2
Frekvence    [n/s] 3,9 4,0 3,9 3,7
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Význam nutričních doplňků pro trénink desetiboje 
(Robert Změlík) 

 
 

DESETIBOJ – nejnamáhavější atletickou disciplínou 
- vzhledem k času strávenému v tréninku 
- vzhledem k širokému spektru aktivit 
- vzhledem k nejdelšímu času potřebnému k získání špičkové mezinárodní úrovně 

 
Kdy začínat s nutričním programem? 
Je to první krok na cestě ke špičkové výkonnosti. 
Čím vyšší je výkonnostní úroveň, tím konsistentnější by nutriční program měl být. 
 
Co zahrnuje nutriční program? 
Musí být vypracován specialistou a doplněn individuálními konzultacemi s příslušnými 
odborníky (lékař, biochemik, fyziolog, atd) 
Musí být Vytvořen časový harmonogram v kontextu s tréninkovými cykly. 
Musí být flexibilní podle momentálního stavu a výsledků analýz krevních vzorků a moče 
 
Které produkty by měly být zahrnuty v nutričním programu? 
Ty, které vyhovují (jsou šity na míru) danému závodníkovi. 
Ty, které prokazatelně vykazují pozitivní změny v krevním obrazu. 
Ty, jejichž působení na lidský organismus je atletovi srozumitelné 
 
V kterém tréninkovém cyklu by měly být použity? 
Rehabilitace      09/02 
Zahájení cyklů    10/02, 03/03 
Těžké tréninkové fáze   11/02, 04/03 
Relaxační cykly    jednotýdenní přestávky 
Technická příprava    12/02, 05/03 
Speciální příprava    01/03, 06/03 
Příprava na závody    02/03, 07/03, 08/03 
 
 
Čemu musíme věnovat největší pozornost? 
Krevní obraz 
Virová onemocnění 
Všechny druhy zánětů 
Správné složení stravy 
Regenerační dávky stravy ve správném poměru živin (C,T,B) v závislosti na tréninkovém 
zatížení 
Velmi rychle reagovat na svalový třes 
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Co bychom měli vědět ? 
 
VODA 
VITAMÍNY 
MINERÁLY 
ANTIOXIDANTY 
AMINOKYSELINY (AA) 
ENZYMY 
POTRAVINOVÉ DOPLŇKY 
 
VODA 

Tělo obsahuje 70 % vody, která je obsažena v  
- potravě 
- vstřebávání 
- exkreci 
- cirkulaci 

 
Voda je základním podpůrným mediem pro stravu v celém lidském těle  a podporuje všechny 
tělesné funkce. 
Bez vody můžete přežít pouze 5 dní.!! 
 
 

VITAMÍNY 

Vitamíny jsou pro život nezbytné!!! 
Pomáhají nám udržet se v dobré kondici, regulují metabolismus a působí v chemických 
procesech , které uvolňují energii ze stravy. Vitamíny jsou  

- syntetické 
- přírodní 

 
 
MINERÁLY 

Život každé buňky na této planetě je závislý na přísunu minerálů.T.j 
- produkce tělesných tekutin 
- formace-utváření kostí 
- fungování nervového systému 
- regulace svalového napětí 

 
Minerály fungují jako koenzymy, tj. umožňují produkci: 

- energie 
- zabezpečují růst 
- podílejí se na regeneračních procesech 
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ANTIOXIDANTY  

Antioxidanty jsou tvořeny skupinou vitamínů, minerálů, enzymů a přírodních ingrediencí. 
Volné radikály mohou způsobit poškození: 

- buněk 
- imunitního systému 
- růstu a regeneračních procesů 

 
 

 

VOLNÉ RADIKÁLY 

Odkud pocházejí volné radikály? 
- kouření 
- nadměrné opalování 
- stres: psychický, fyzický, emocionální, ze zranění, z tréninkových problémů, 

z nedosáhnutí vytýčeného cíle, z novinářů, změna bydliště, alergie, dokonce i 
z odpočinkových fází 

 
 
AMINOKYSELINY(AA) 
Aminokyseliny jsou základními stavebními prvky 
Formují proteinové struktury (zejména svaly) 
Každý žijící organismus je sestaven z proteinů!! 
A též: - podporují funkci vitamínů a minerálů 

- hrají rozhodují roli v genetickém kódu (DNA) 
 
Neesenciální aminokyseliny si může tělo syntetizovat samo 
Esenciální aminokyseliny musí být tělu dodávány 
BCAA – přímý zdroj energie pro svalové buňky 
 Avšak POZOR!! Všeho s mírou !!! 
 
 
ENZYMY 

Enzymy si zasloužily přívlastek „JISKRY ŽIVOTA“ protože tyto energií bohaté proteinové 
molekuly hrají rozhodující roli ve všech biochemických aktivitách organismu. 
 
ENZYMY akcelerují a usnadňují stovky tisíc chemických reakcí v organismu zejména 
s cílem vytváření energie a detoxikace organismu 
 
 

PŘÍRODNÍ DOPLŇKY 

Přírodní doplňky obsahují 
- vysoké procento živin 
- aktivní komponenty 

 
Léčivé byliny  si získaly vynikající pověst již ve starověku. (Egypt, Řím, Persie, Čína atd.). 
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BYLINY - léčení  

 
Byliny: 

- zabezpečují rovnováhu organismu 
- nemají žádné vedlejší účinky 
- jsou energetickými komponenty (CCHI energie) 
- mají široké spektrum pozitivních efektů 

 
 

Proč nutriční program tak pomáhá sportovcům? 
- pomáhá dosáhnout snadněji plánovaných tréninkových dávek 
- avšak opět platí „Buďte opatrni“!!! 

 
Dávejte pozor na schopnost svého organizmu snášet zátěž 
 
  Růst výkonnosti 

 
  Co hraje roli u vítězných jedinců 
 
  Železo – Fe 
 

- podílí se na tvorbě hemoglobinu 
- zabezpečuje růst 
- ovlivňuje pozitivně imunitní systém 
- totéž se týká tvorby energie 

 
Organismus při velmi náročných trénincích ztrácí velké množství železa pocením. 
 
 
Více minerálů je nezbytných pro lepší bio-využití, což je důvodem proč CURB je ideálním 
doplňkem. 
   Úroveň železe 
   Degradace laktátu 
   Rekonvalescence po zraněních 
   Doplňuje minerály, stopové prvky a enzymy 
   Zabraňuje virovým onemocněním 
   Patří mezi buněčné harmonizátory 
 
Jak působí a na co působí? 
Svaly, klouby, tuková tkáň, energie, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny, 
vitamíny, výživa mozkových buněk, relaxace a koncentrace, 
 
Je největší hvězdou NEWAYS programu. 
 
Děkuji za Vaší pozornost. 
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Příprava Jeleny Prochorové na MS 2001 
(A.Kanachevitch) 

 
Autor: IAAF RDC, Moskva 
Atletka vyhrála zlatou medaili. 
 
Hlavní metody přípravy Jeleny Prochorové jsou následující: 
 
Silový trénink (cvičení s činkou ) – nadhoz, trh, benčpres, sed-vztyk s činkou, podřep 
s činkou na prsou 
 
Skokanský trénink – střídavé odrazy pro přitahovače i odtahovače kyčle (spíše stehna), 
poskoky s maximálním ohnutím v koleni (přitažení bérce), poskoky po jedné noze, střídavé a 
odraz na každý třetí krok, poskoky pro nácvik skoku vysokého, dalekého a skok vysoký 
s rozdílným rozběhem 
 
Vrhačský trénink – hody medicinbalem z různých pozic, vrh koulí obouruč v čelním 
rozkročném postavení i přes hlavu (obrácená zády), celkový vrh koulí a hod oštěpem 
s nářadím rozdílné hmotnosti  
 
Běžecký trénink – sprint na 80 m úsecích až do úseků o délce 250 m, v dalším tréninku běhy 
až do délky 600m a více, vytrvalostní běhy-fartleky a , nácvik techniky běhu na překážkách. 
Snaha po zvýšení rychlosti a specielní vytrvalosti provází tréninkovými mikrocykly v průběhu 
celoročního tréninkového cyklu. Jednotlivé druhý cvičení se stávají intenzivnější zejména 
vztah rychlost a síla, dále samostatný sprintérský trénink  a trénink specielní vytrvalosti, který 
v přiměřené míře přispívá ke zlepšení uvedených vlastností. 
 
V tabulce na následující straně naleznete velikost tréninkové zátěže v průběhu roku. 
 
Poznámky k tabulce a tréninku: Fakt, že se atletce podařilo zcela splnit naplánovanou 
tréninkovou zátěž pro celý rok, hlavně během pěti tréninkových táborů v horských 
podmínkách (Kislovodsk), znamenal obrovské zlepšení ve výkonnosti. 
 
Vezmeme-li do úvahy celkovou úroveň atletické přípravy – tréninku uvedené atletky logicky 
vyplývají z tohoto faktu cíle, které jsme si stanovili pro příští rok: 

- další zvýšení tréninkového zatížení 
- zvýšení rychlostních a silových kvalit 
- zvýšení technické úrovně atletky ve všech technických disciplinách 
- zvýšení rychlosti a specielní vytrvalosti 
- v minulém roce atletka se signifikantně zlepšila v technice jednotlivých disciplin 

víceboje 
- psychologický trénink atletky byl velmi náročný z hlediska nároků kladených na 

víceboje. Psychika atletky se ukázala stabilní a to přinášelo své ovoce nejenom 
v průběhu přípravu, ale také v průběhu  vlastních závodů, kde prokázala značný stupeň 
sebedůvěry a potřebné orientace o průběhu soutěže. 

- Předložený materiál o struktuře a plánování tréninkové zátěže a hlavních trendech 
v přípravě Jeleny Prochorové může být použit a aplikován v tréninku sedmibojařek 
špičkové úrovně, ale obecné základy mohou být použity i v přípravě začínajících 
sedmibojařek.  

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  66 

Tab. Rozvržení tréninkového zatížení Jeleny Prochorové 
 
Číslo Metody 

přípravy 
  M Ě S Í C E    

  X XI XII I II III IV V VI VII VII 
1. Počet 

tréninkových 
dní 

23 22 20 12 20 16 23 25 25 19 21 

2. Počet 
tréninkových 
jednotek 

34 30 27 20 30 24 39 30 26 26 30 

3. Běžecké 
úseky do 80 
m (v km) 

2,12 1,76 2,1 0,61 2,74 0,42 0,2 1,4 2,1 0,8 2,5 

4. Úseky do 
250m (v km) 

7,62 7,7 3,3 3,3 4,5 7,2 12,6 5,3 7 5,9 7,12 

5. Vytrvalostní 
běhy (v km) 

36,2 39,8 28,5 36 42 28,8 35,7 32,1 47,2 32,4 43,3 

6. Překážky 42 109 164 86 183 30 326 273 165 144 232 
7. Skok vysoký 34 15 106 61 95 - - 89 81 81 86 
8. Skok daleký 72 18 38 71 43 - - 41 40 61 54 
9. Vrh koulí 134 344 156 57 132 - 60 134 74 94 143 
10. Hod 

oštěpem 
360 763 252 - 75 246 511 162 155 156 183 

11. Cvičení se 
závažím 

60,87 61,74 38,6 25,3 55,2 56,2 127,3 47,5 36,9 407 58,6 

12 Násobené 
skoky, 
odrazy 

1800 845 428 125 425 1742 1491 1040 602 319 540 
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Všestranná sportovní příprava mládeže – nejlepší základ pro 
vícebojaře 
(Petr Jeřábek) 

 
 
 Příspěvek se zaměřuje na charakteristiku úvodních etap tréninku mládeže v návaznosti 
na výkonnostní a vrcholový trénink vícebojů. Uvádí základní charakteristiku přípravy dětí, 
klíčové momenty nácviku  základních atletických dovedností a příklady vybraných cvičení. 
V další etapě tréninku se zaměřuje především na rozvoj obratnosti a uvádí stručný výčet 
cvičení, které lze využít při tréninku vícebojů. 
 
Základní body: 1. Charakteristika disciplíny – struktura výkonu 
   2. Trénink v období mladšího školního věku (cca 10 – 14 let) 

- obecné principy 
- utváření atletických pohybových návyků 

3. Trénink v období dorostového věku (cca 14 – 18 let) 
- význam a rozvoj obratnosti 
- rozvoj vybraných pohybových schopností a dovedností: síla, 

pohyblivost, napodobivá cvičení 
- vyrovnávací a kompenzační cvičení 

 
 

Víceboje zahrnují všechny skupiny atletických disciplín – běhy, skoky, vrhy a hody - a 
jsou tedy nejvšestrannější a zřejmě i nejobtížnější atletickou disciplínou. To se projevuje 
především ve vysokých nárocích na rozvoj fyzických i psychických schopností závodníků. 
Vlastní výkon ve víceboji je závislý v podstatě na čtyřech  základních faktorech:   
 

1. úroveň rozvoje pohybových schopností – které se projevují především v těchto 
podobách: 

• rychlost: reakční rychlost (startovní reakce), cyklických pohybů (běhy), acyklických 
pohybů (skoky, hody, vrhy) 

• síla: základní předpoklad provedení jakéhokoli pohybu. Žádoucí je především 
vysoká úroveň explozivních silových schopností, které jsou základem cyklické i 
acyklické rychlosti 

• vytrvalost: uplatňuje se především ve schopnosti podávat maximální výkon i 
v únavě a schopností snášet zatížení po relativně dlouhou dobu 

• obratnost a tělesná pohyblivost ovlivňují významně úroveň technické vyspělosti a 
v některých disciplínách mohou být limitujícím faktorem techniky a tím i vlastního 
výkonu (např. překážky, tyč) 

 
2. úroveň techniky disciplín víceboje – zde je žádoucí již od počátku získávat správné 

pohybové návyky, které později umožní osvojení racionální techniky. Přeučování špatných 
pohybových stereotypů je vždy velmi obtížné a zdlouhavé. Z tohoto důvodu je nutné již od 
začátku utvářet správné pohybové návyky, i když se ještě nejedná o nácvik techniky 
jednotlivých discilpín. 

 
3. psychické vlastnosti – vysoká psychická odolnost je základním předpokladem 

úspěšného zvládnutí vysoké tréninkové zátěže a náročných závodních situací. Pro zvládnutí 
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techniky je žádoucí dobrá úroveň percepčně-motorických schopností, důležité jsou i 
intelektové a sociální schopnosti. 

 
4. systém bodování – některé disciplíny mohou být relativně zvýhodněny oproti jiným 

v závislosti na typu a schopnostech závodníka. Podle toho je třeba i přizpůsobit obsah 
tréninku. 

 
Hlavní zásadou, ze které je nutno vycházet při stavbě vícebojařského tréninku je 

ucelené, komplexní chápání této disciplíny. Trénink víceboje nemůže být souhrnem 
tréninkových prostředků jednotlivých disciplín. Soustředěný trénink jedné z disciplín může 
být dokonce limitujícím faktorem pro jiné (např. 1500 m X rychlostní disciplíny), ale i 
naopak. Při správné strategii zatížení může být dosaženo pozitivního efektu pro více disciplín 
(např. dálka – tyč – překážky). Vlastní stavba tréninku je tedy vždy určitým kompromisem  
mezi rozvojem zdánlivě protichůdných pohybových schopností a řešení kolik času věnovat 
nácviku jednotlivých disciplín. To vždy závisí na individualitě závodníka a nelze jednoznačně 
vymezit nějaké univerzální schéma. Velmi důležité je ale vybudování správných pohybových 
návyků od počátku sportovní přípravy. Z tohoto pohledu musím za první a velmi důležitou 
etapu sportovní přípravy považovat již základní pohybovou průpravu dětí mladšího školního 
věku (cca 8 –12 let). 

 
Obsah tréninku dětí mladšího školního věku musí odpovídat mentalitě a zdravotním 

aspektům této věkové kategorie. Je třeba, aby cvičení byla všestranná, pestrá s použitím 
různých herních forem a rozvíjela především koordinaci, obratnost a frekvenci pohybu. 
Teprve v mladších etapách tréninku se uplatňuje ve větší míře i rozvoj ostatních pohybových 
schopností (síla, vytrvalost). Pokud se podaří v začátcích atletického tréninku správně 
usměrnit pohybovou aktivitu dětí, vytváří se nervosvalové podklady pro pozdější účinný 
nácvik techniky. Z hlediska uplatnění v atletice je důležité zaměřit se především na tyto 
pohyby: 

 
 1. dopnutí odrazu – důležité pro správnou techniku běhu i skoků. Je třeba dbát na 
plnou extenzi ve všech kloubech (palec nohy – kotník – koleno – kyčel), hlídat polohu hlavy, 
jako kormidlo pohybů. Důležité je nepokračovat  při nesprávném provádění cviků, ale znovu 
vysvětlit a ukázat, případně provádět s dopomocí nebo vedením pohybu tak, aby se děti 
naučily vnímat odraz do těžiště. Výraznou pomůckou je např. provádění cviků s rukama v bok 
– např. „čapí chůze, vrabčáci“, různé typy poskoků, přeskakování nízkých bezpečných 
překážek, apod. 
 
 2. švih nohou a paží – jedná se o koordinaci pohybů důležitou při technice běhu i pro 
správné provádění veškerých odrazů.Při nácviku se uplatní především důkladné vysvětlení 
koordinacepohybu švihové nohy se střídavým švihem paží a mnohonásobná vzorná ukázka 
správného provedení. 
 
 3. práce chodidel – jedná se především o postavení chodidel vzhledem k ose běhu a 
došlap přes špičky. 
 
 4. spojení rozběhu s odrazem – toto je klíčový moment techniky všech skoků. Je třeba 
od počátku dbát na správné provádění, především na plynulost a zrychlování pohybu. Je 
vhodné začít přebíháním nízkých bezpečných překážek, dále „vysokodalekými“ skoky, 
postupně přidáváme i švih kolen a paží. 
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 5. házení – za použití lehkých míčů větších rozměrů (volejbalové, basketbalové) je 
možno utvářet návyk správného postupného zapojení svalových skupin: nohy – trup – ruce, 
důležitý pro všechny vrhačské disciplíny. Je možné použít téměř všech cvičení, které známe 
z tréninku vrhů a hodů s plným míčem, neboť vzhledem k hmotnosti míčů jde především o 
strukturu pohybu a není nežádoucím způsobem zatěžován pohybový aparát. 
      - házení malými míčky (tenisáky) pokládá základy pozdější oštěpařské 
techniky. Při nácviku dbáme na postavení nohou zajišťující stabilitu při odhodu a maximální 
pozornost věnujeme poloze paže a ruky (co největší vytažení vzad a vytočení dlaně vzhůru). 
 
  
 Toto je několik vybraných cvičení podporujících správný rozvoj nervosvalové souhry 
u dětí. Ta je později nezbytným předpokladem pro nácvik techniky. 
 
 V další etapě tréninku (cca 14 – 18 let) dochází k rozvoji pohybových schopností – 
rychlosti, síly, vytrvalosti, ale stále je třeba soustavně se věnovat rozvoji obecných 
koordinačních schopností a upevňování atletických dovedností, tj. techniky disciplín. Jedním 
z nezbytných předpokladů nácviku techniky je co nejvyšší úroveň obratnosti. Ta zásadním 
způsobem ovlivňuje rychlost učení nových pohybů. Důležité je, aby nácvik nových prvků 
probíhal plynule, neboť při dlouhých přestávkách se schopnosti motorického učení výrazně 
snižují. Proto v období, kdy není plánován nácvik nových pohybů je vhodné zařadit dosud 
neznámé cviky. Pro rozvoj obratnosti je možno využít libovolná cvičení, která obsahují nové 
prvky. Tato cvičení pak není nutno zlepšovat do naprosté dokonalosti, stačí je pouze zkoušet 
provést. Jakmile je totiž cvičení zvládnuto s naprostou automatizací bez uvědomělého 
soustředění, jeho význam pro rozvoj obratnosti klesá. Lze použít např. tato cvičení, která 
vyžadují vyšší projevy pohybové koordinace: 

• změna výchozí polohy – např. starty z různých poloh, skok daleký z místa pozadu 
• zrcadlové provedení pohybu – skoky z druhé nohy, vrhačské disciplíny druhou rukou, 

apod. 
• změny rozměrů prostor, změny rychlosti nebo tempa pohybu – např. překážkové 

přeběhy na výrazně kratších mezerách, hody diskem a koulí z menšího kruhu,… 
• změna techniky – provádění disciplín nezávodní technikou (koule otočka, výška 

stredlem) 
• ztížení cvičení doplňující pohyby 

 
Kromě atletických prostředků se obratnost nejlépe rozvíjí pomocí gymnastiky. Gymnastická 
cvičení velmi dobře rozvíjí pohybový cit, smysl pro přesnost pohybu i silové schopnosti. 
Význam spočívá i v tom, že zpestřují obsah tréninku. Z těchto důvodů by měl každý vícebojař 
mít velkou zásobu gymnastických cviků: 

- prostná: kotouly vpřed, vzad, do zášvihu, stoj na rukou, přemety vpřed, vzad, 
stranou, salto vpřed i vzad ze země a z malé trampolíny, příp. i s vrutem 
- hrazda: výmyk, vzepření vzklopmo, toče vpřed, vzad, jízdmo, výmyk zadem, 
vzepření při zášvihu příp. veletoče 
- kruhy: vzepření tahem souruč, vzepření vzklopmo, výmyk, sešin vpřed i vzad, výkrut 
vpřed i vzad, překot vzad roznožmo 
- bradla: ručkování, komíhání, stoj na ramenou, kotoul, vzepření vzklopmo, roznožka 
na konci bradel 

 
Při zvládnutí struktury pohybu jsou mnohá gymnastická cvičení i vhodným prostředkem pro 
rozvoj silových schopností. Ty lze rozvíjet několika způsoby, zpočátku využíváme především 
hmotnost vlastního těla, teprve po zpevnění důležitých svalových skupin (především 
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vzpřimovače páteře) můžeme použít většího zatížení (činky). Největší pozornost věnujeme 
rozvoji explozivních silových schopností.  
 
Příklady cvičení rozvíjejících sílu:  
 
1. bez zátěže:  - kliky, shyby, sklapovačky, metronomy, leh-sedy, šplh, kliky ve stojce,  
  ručkování a klecánky na bradlech, vzepření na kruzích, na hrazdě apod. 
  - provádíme dynamicky v sériích po 5 – 20 opakováních, 3 – 5 sérií v tréninku 
 
2. odrazy a odhody: - jednotlivě i v sériích 
           - různé odhody medicimbalů, lehkých pevných činek, koulí, bulin přes  
              hlavu, vpřed, trčením od prsou, obouruč i jednoruč stranou, … 
           - poskočný klus, kotníkové odpichy a dopichy, běžecké odpichy,  
              skokanské víceskoky i po jedné noze, … 
 
3. se zátěží: - nakládací i pevné činky, posilovací vesty, pytle s pískem, apod. – benč, 
           leggpress, trhy, přemístění, dřepy, podřepy, výpony, rotace trupu, … 
 
4. komplexní dynamické posilování: - různé kombinace cviků z předcházejících skupin při 
        cvičení na stanovištích, kruhovém tréninku,  
        příp. překážková dráha 
 
 
 Celoročně je třeba zařazovat cvičení pohyblivosti. Tato napomáhají maximálnímu 
rozsahu pohybu v kloubech i protažení příslušných svalových skupin. To má význam nejen 
pro vlastní výkon, ale je to i významnou prevencí různých svalových zranění. Provádí se vždy 
po důkladném prohřátí svalů ve formě statické i švihové, případně i se spolucvičencem nebo 
za použití zátěže. Vhodné používat i jako formu rozvcičení. 
Např.:  - postupný ohnutý předklon, výdrž v krajní poloze 
 - klek - sed na paty – leh na zádech – výdrž alespoň 5 sec 
 - sed, skrčit nohy, spojit chodidla, uchopit nárty, přitáhnout hlavu ke špičkám 
 - bočný i čelný rozštěp 
 - leh na zádech, natažené nohy za hlavu 
 - uchopit tyč oběma rukama za tělem, obloukem přemístit tyč za tělo (natažené ruce,  
    postupně zužovat úchop) 
 - překážková ABC 
 
 Napodobivá cvičení vycházejí z techniky jednotlivých disciplín a napomáhají jejímu 
osvojení, příp. k navození správného pohybového rytmu nebo rozcvičení před výkonem a jsou 
také prostředkem pro rozvoj pohybových schopností, např.: 
 - běžecká ABC v různých obměnách 
 - dálkařské odrazy s mezikroky, porvádění jednoduché výměny ve visu na kruzích 
 - tyčkařské sbalení na kruzích, hrazdě, žebřinách nebo laně 
 - kotoul vzad do zášvihu přes překážku 
 - překážková ABC, cvičení v překážkovém sedu 
 - přeběhy překážek stranou i středem s 1 – 3 mezikroky 
 - skok do výšky odrazem snožmo, přechod laťky ze švédské bedny 
 - opakované koulařské suny nebo diskařské otočky po čáře 
 - skoky a hody z místa nebo zkráceného rozběhu 
 - zkřižný skok přes pásmo, hody na cíl, … 
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 Celoročně po každém tréninku zařazujeme i kompenzační a vyrovnávací cvičení. Ta 
zabraňují vzniku různých poruch hybnosti, bolestí z přetížení a vzniku svalové nerovnováhy. 
Cvičení volíme podle druhu zatížení. 
 Po odrazovém tréninku uvolňujeme především oblast hlezenního kloubu, 
procvičujeme nožní klenbu a protahujeme achylovky. 
 
Příklady cvičení: 
 - ve stoji: - střídání výponu a stoje na patách 
      - „píďalka“ = posouvání se vpřed pomocí skrčování prstů 
      - posunování ze stoje snožného do roznožného vytáčením chodidel na paty  
        a špičky  
      - stoj na jedné noze, druhou provádět kroužky vně a dovnitř 
 
 - v podporu sedmo: - skrčování a natahování prstů 
           - roztahování a stahování prstů 
           - pohyby v hlezenním kloubu (extenze, flexe, rotace v maximálním  
             rozsahu 
 
 - v sedu či stoji uchopovat prsty nohou různé předměty, válení tyče nebo míčku  
   chodidlem po zemi 
 
 - vzpor stojmo, střídavě výpon na špičkách a došlap na celá chodidla 
 
 - ve stoji opřít o oporu, chodidla na zemi, protlačovat kolena dopředu a dolů 
 
 
 Po běžeckém tréninku uvolňujeme všechny hlavní klouby dolních končetin, 
protahujeme zadní stranu stehen a uvolňujeme bederní páteř: 
 
 - leh na zádech, vzpažit, přitáhnout špičky, přitlačit bederní páteř na podložku – výdrž  
  
 - sed, vzpažit, přitáhnou špičky, postupný předklon do maximální polohy – výdrž -  
    uvolnění – nádech – výdech – zvětšit předklon (opakovat 3x) 
 
 - ze stoje spojného jednorázový předklon (paty na zemi) – ručkovat střídnoruč vpřed,  
    vzad a do stran 
 
 - ze stoje vzpažit – hluboký ohnutý předklon – střídavě přitahovat špičky k bérci 
 
 - sed skrčmo, předklon, uchopit se za špičky nohou – střídavě napínat a pokrčovat  
    nohy v kolenou (střídavě pravou, levou a oběma) 
 
 
 Při silovém tréninku provádět protahování příslušných svalových skupin již v jeho 
průběhu (ihned po zatížení). Při technickém tréninku kompenzovat jednostranné zatížení – 
provádět odrazy, odhody a odvrhy též opačnou rukou nebo nohou. 
 Pravidelně zařazujeme i rehabilitační a uvolňovací cvičení dynamiky páteře. Cviky se 
provádějí pomalu a plynule, zpravidla 5 – 10x: 
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 - vleže na zádech: - vzpažit, protáhnout do délky – výdrž 8 – 10 sec. - uvolnit 
 

- pokrčit nohy, chodidla opřít o podložku, natáhnout jednu nohu a                 
drobně kmitat nad a pod úrovní pokrčeného kolena druhé nohy 

 
- pokrčit obě kolena, vzpažit a současně zvedat pánev – nádech, 
připažit, přitisknout celou pánev k podložce a přitáhnout kolena 
k hrudníku – výdech 

 
- pokrčit obě kolena, paže zkřížit na hrudi – nádech, plynule si sedat a  
vydechovat (postupně odvíjet trup od podložky) a zpět do lehu  

 
 - vleže na boku: - přednožit a opřít špičku o palec, vysoko zanožit, výdrž, zpět do 
        přednožení, skrčit koleno vrchní nohy k hrudníku, obejmout pod 
        kolenem a protáhnout do zanožení 
 
 - vleže na břiše: - ruce složit pod čelo dlaněmi dolů, zvednout hlavu a paže, zaklonit  
        trup, střídavě jednu nohu skrčit a přitáhnout koleno do podpaží  
        vzpažit levou a zanožit pravou, pak obráceně 
      - vzpažit levou a zanožit pravou, pak obráceně 
      - plavat „prsa“ (jen pažemi) s mírně zakloněným trupem 
 
 - vzpor klečmo: - střídavě zanožovat levou a pravou 
      - otočit trup vlevo, upažit levou nazad povýš – hlava sleduje pohyb  
         trupu – a obráceně 
      - sed na paty, vzpažit vpravo i vlevo 
      - klek vzpřímený, vzpažit, vdech, uvolněný předklon ke kolenům,  
         výdech 
 
 - sed zkřižmo: - upažit, předloktí kolmo k zemi (svícen), postupně vzpažit a zpět do  
     do svícnu 
   - svícen, rotace trupu – dbát na přesné držení paží 
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Stručný nástin tréninku vícebojařek – juniorek 
(Jitka Vindušková) 

 
 

    Cílem vícebojařského tréninku je je dosažení nejlepšího výkonu ve víceboji v období 
maximálních výkonnostních možností závodnice s ohledem na komplexní rozvoj pro její další 
celoživotní uplatnění. 
 
     Za základní úkoly ve vícebojařském tréninku považujeme osvojování techniky  a taktiky 
jednotlivých disciplín a víceboje jako takového. K tomu je třeba rozvíjet kondici a osobnost 
závodnice. 
 
     Atletický sedmiboj je technická disciplína rychlostně silového charakteru. Výkon ve 
víceboji je vyjádřen součtem bodů získaných za výkony v jednotlivých disciplínách. Poměrně 
krátká historický vývoj ženského víceboje je poznamenán četnými změnami v bodování, 
v počtu, v řazení a ve výběru disciplín. 
 
      Do programu mistrovství Evropy byl pětiboj zařazen poprvé v roce 1950 v Bruselu. 
V programu olympijských her se pětiboj poprvé objevuje v roce 1964 v Tokiu. Postavení 
ženských vícebojů v závodním programu a jejich složení ovlivňuje jejich trénink. Ve víceboji 
se v počátku uplatňovaly atletky specialistky s dobrými výkony ve dvou až třech disciplínách. 
Teprve po zařazení víceboje do olympijského programu se začínají objevovat atletky 
vícebojařky, u kterých můžeme hovořit o systematické vícebojařské přípravě. Tento trend se 
zvýraznil po rozšíření pětiboje na sedmiboj. Sedmiboji však chybí harmonie desetiboje ve 
složení disciplín. 

     Od zavedení sedmiboje žen (1981) figurují v listině světových rekordmanek pouze tři 
jména. Výkon fantastické Joynerové bude zřejmě ještě dlouho na listině rekordů (Tab. 1). 

     Na zlepšování českého rekordu se podílely Koblasová a Lajbnerová (Tab. 2). 
    
     Vývoj výkonů ve vícebojích je podmíněn mnoha faktory, za nejpodstatnější můžeme 
považovat: 

- společenské podmínky (změny postavení žen ve společnosti, profesionalizace a 
komercionalizace sportu,...) 

- materiálně technické podmínky (umělé povrchy drah a rozběžišť, skokanské tyče, 
doskočiště, oblečení, obutí..), 

- rozšíření závodního programu na národní i mezinárodní úrovni 
- změny v bodování  
- vývoj tréninku 

 
     Rozšíření soutěží a závodů ve vícebojích zvýšilo jejich přitažlivost. Víceboje mužů a žen 
jsou v programu všech mezinárodních mistrovských soutěží (OH, MS, ME, HMS a HME) 
dospělých, ale i ve třech „juniorských“ (17, 19, 23)  kategoriích. Od roku 1973 je pořádán 
Evropský pohár ve vícebojích.  Od roku 1994 jsou družstva podle výkonnosti rozdělena do 
superligy, první a druhé ligy. Do roku 1993 se pohár konal každé dva roky, nyní je pořádán 
každoročně. Rozšířil se počet mezinárodních vícebojařských mítinků. Na těchto mítincích a 
dalších vypsaných závodech soutěží vícebojaři o body ve vícebojařské Grand Prix. Na 
národní úrovni jsou pořádány mistrovství ve vícebojích pro všechny věkové kategorie a 
existuje řada tradičních vícebojařských závodů. 
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         Jaké jsou v současnosti rozdíly ve výkonnosti nejlepších dospělých vícebojařek a 
vícebojařek juniorek? 
 
 
Tab. 3 
 
JUNIOR PERFORMANCES OF THE BEST  HEPTATHLETES   

 

ALL TIME BEST 
HEPTATHLETES (n=14) 1984 
- 2000 

 ALL TIME BEST JUNIOR 
HEPTATHLETES (n=20) 
1983 - 1997 

 ROZDÍLY X 

 X S rvd  X S rvd   
AGE 24,6 2,0    20,9 2,8   -3,7 
HEP_SEN 6864,4 161,4    6398,8 261,3   -465,6 
100mH 13,26 0,33 -0,581  13,73 0,38 -0,665  0,48 
HJ 1,86 0,05 0,254  1,81 0,08 0,366  -0,05 
SP 14,74 0,97 0,457  14,00 1,13 0,604  -0,74 
200m 23,54 0,41 -0,445  24,34 0,65 -0,389  0,80 
LJ 6,71 0,26 0,672  6,34 0,26 0,699  -0,38 
JT 46,96 3,95 0,189  45,01 5,72 0,455  -1,95 
800m 130,47 3,85 0,053  132,85 3,18 0,006  2,38 
 X S rvd  X S rvd   
AGE 19,4 1,6   18,5 0,8    -0,9 
HEP_JUN 5922,6 5934,6   6200,1 130,1    277,5 
100mH 14,22 0,62 -0,68  13,90 0,31 -0,45  -0,32 
HJ 1,75 0,08 0,73  1,79 0,07 0,04  0,04 
SP 12,67 1,15 0,69  13,37 1,05 0,46  0,71 
200m 24,84 0,65 -0,81  24,43 0,58 -0,60  -0,41 
LJ 6,21 0,28 0,51  6,21 0,22 0,39  0,01 
JT 40,16 5,53 0,45  43,93 5,52 -0,06  3,77 
800m 136,25 6,20 -0,560  135,21 4,26 -0,332  -136,25 
AGE 28,5 4,1   23,6 5,7   -5,0 
HEP_LAST 6431,2 286,6   6215,0 189,8   -216,3 
IMPROV. 941,9 404,4   198,8 221,8   -743,1 
TO TOP 5,1 2,1   2,3 2,5   -2,8 
ALL 9,8 4,0   5,0 5,5   -4,8 
 
     Nejlepší sedmibojařky všech dob (n=14) dosáhly svého maximálního výkonu (x=6864,4) 
kolem 24 roku po 5 letech od svých juniorských výkonů (5922,6) a zlepšily se v průměru o 
941,9 bodů.  Jejich závodní kariéra byla v průměru 9,8 roku. Nejlepší juniorky všech dob 
dosáhly svých nejlepších seniorských výkonů (x=6398,8) po 2,3 letech tréninku. Zlepšily se o 
198,8 bodů, jejich juniorské výkony byla o 277,5 bodů lepší než juniorské výkony nejlepších 
sedmibojařek všech dob.  Nejlepší juniorky všech dob končily svojí závodní kariéru 
v průměru po 5 letech.          
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  Ve víceboji juniorek se prosazují vysoké a štíhlé atletky. Účastnice MSJ 2002 měřily 
v průměru 1,75 m a vážily 59,6 kg. Rozhodující pohybové schopnosti pro výkon v sedmiboji 
jsou maximální rychlost, výbušná síla a rychlostní vytrvalost. K hodnocení pohybového 
potenciálu můžeme používat obecné a speciální motorické testy. 
  
Tab. 4     
     

Testy a jednotlivé disiplíny vzhledem k výkonu v sedmiboji 

     
  4800 5500 6200  
60 m  8,20 7,80 7,50  
100 m  12,90 12,30 11,80  
150 m VS 20,20 19,20 18,20  
600 m  1:49,0 1:43,0 1:37,0  
5skok 13,00 14,00 15,00  
koule vzad přes hlavu 4 kg 11,80 12,90 15,20  
Benč 45 55 70  
vrh koulí z místa 4 kg 9,30 10,40 12,70  
vrh koulí 3 kg 11,50 12,70 15,00  
100 m př. 15,60 14,50 13,80  
skok vysoký 1,60 1,70 1,80  
vrh koulí 10,50 11,70 14,00  
200 m  26,80 25,50 24,50  
skok daleký 5,30 5,75 6,20  
hod oštěpem 35,00 40,00 45,00  
800 m  2:30,00 2:24,00 2:15,00  

          
        Dobrá koordinace umožňuje vícebojařce účelně řídit svoje pohyby, rychle si je osvojovat 
a přizpůsobovat jeměnícím se vnitřním i vnějším podmínkám . Vedle technických dovedností 
jednotlivých disciplín musí vícebojařka zvládnout speciální vícebojařské technicko-taktické 
dovednosti. Vícebojařka musí podat maximální výkon 

• ve sprintu bez rozřaďovacích běhů 
• ve skoku dalekém a vrzích při omezeném počtu pokusů 
• při pevně stanovené sekvenci disiplín 
• při stupňující se únavě 

      
     Úroveň taktické připravenosti se projevuje v celkovém chování při závodě. Vícebojařka 
potřebuje optimální rozcvičení před závodem a mezi jednotlivými disciplínami, dosáhnout 
dobrého výkonu hned v prvním pokusu, správně zvolit základní výšku ve skoku vysokém, 
správně zvolit temo při běhu na 800 m. Vícebojařka musí být do závodu dobře vybavená 
(jídlo, pití, oblečení, tretry…) 
     Intelektuální a sociální schopnosti pomáhají vícebojařce zvládat náročné situace v přípravě 
i v závodě. Ve víceboji jsou úspěšné ty závodnice, které dokážou být dostatečně agresivní a 
sebejisté v závodě a zároveň vyrovnané a spolehlivé v přípravě. 
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      Jádrem vícebojařského tréninku je kondiční a technická příprava. V tréninku postupujeme 
od vytváření všeobecných předpokladů ke zdokonalování speciálních předpokladů. Při výběru 
tréninkových cvičení postupujeme od průpravných k rozvíjejícím a od všeobecných ke 
speciálním. Při volbě tréninkových metod postupujeme od extenzivních  k intenzivním.                                  
 
     Soustavné zdokonalování technických dovedností vzhledem k měnící se úrovni kondiční 
připravennosti umožňuje vícebojařce dosahovat stále lepší výkony v technických disciplínách. 
Dokonalá technika sprintu se projevuje uvolněností a relativní stálostí délky běžeckého kroku, 
rytmickým přeběhem překážek se vzpřímeným držením trupu, nízkým vedením švihovky i 
přetahovky. Ve skokanských disciplínách si všímáme plynulého spojení rozběhu s odrazem a 
správného postavení trupu na odraze. Ve vrhačských disciplínách usilujeme o postupné 
zapojování nohou trupu a paže s vystupňovaným finálním úsilím. V průběhu tréninku a 
závodění získává vícebojařka znalosti o tělesné a duševní hygieně, o racionální výživě, naučí 
se pracovat s tabulkami. Závodnice by měla dobře znát své soupeřky a svojí výkonnost, aby 
uměla dobře odhadnout své možnosti v závodě.    
      
      Z hlediska dlouhodobé přípravy považujeme trénink juniorek za II. část etapy 
specializované přípravy. Trénink je zaměřen na rozvoj speciálních výkonnostních 
předpokladů, osvojování speciálních vícebojařských dovedností a na  regulaci aspirační 
úroveně závodnice s ohledem na její předpoklady pro vrcholový resp. profesionální sport. 
      
 

Příklady tréninkových prostředků 
 
Tělesná příprava: 
 

Rozvoj rychlostně silových schopností 

-  všeobecná sprinterská cvičení 
- všeobecná odrazová průpravná cvičení 
- všeobecná odhodová a odvrhová cvičení 
- jednotlivé a násobené vertikální  a horizontální odrazy do 10 opakování 
- cviky se zátěží 50% v sériích, 4 – 6 opakování v jedné sérii 
- plantární flexe se zátěží 60 – 80%, 10 – 20 opkování v jedné sérii 
 
      K rozvoji rychlostně silových schopností slouží všechny jednotlivé pokusy ve 
skokanských a vrhačských disciplínách. V jedné tréninkové jednotce se doporučuje celkový 
počet opakování: vertikální skoky do 80, hjorizontální skoky do 100, posilovací cvičení do 
60, odhody a odvrhy 30 – 50 opak. submaximální intenzitou. 
 
Rozvoj rychlostních schopností 
 
- polohové a postřehové starty 
- polovysoký start (PVS) 
- nízký start (NS)  
- stupňované běhy 60 – 100m 
- letmé sprinty 15 – 50 m s náběhem 10 – 30 m 
- rozběhy do dálky 
- přeběhy 3 – 5 překážek 
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     V jedné tréninkové jednotce by neměl celkový objem přesahovat 0,3 – 0,35 km. 
Maximální počet opakování 6 – 8 úseků. Interval odpočinku 2 – 3 minuty. 
 
Rozvoj silových schopností 

- všeobecná posilovací a zpevňovací cvičení pro přímé držení těla 
- cvičení na posilovacích trenažerech 
- gymnastická  a akrobatická cvičení  
- nácvik a zdokonalování techniky speciálních posilovacích cvičení s volnou činkou 
- odhodová a odrazová cvičení 10 – 20 opakování 
- cvičení se zátěží 50 – 70%, 4 – 8 opakování v sérii 
- cvičení se zátěží 80 – 90 % 1 – 3 opakování. 
     Vedle posilování rychlostně silového charakteru rozvíjíme všeobecnou silovou vytrvalost a 
začínáme s rozvojem maximální síly. Celkový objem v jedné tréninkové jednotce 150 
vertikálních, 120 horizontálních odrazů, 150 – 200 odhodů.  
 
Rozvoj vytrvalostních schopností 
 
Obecná vytrvalost 

- souvislý běh 5 – 8 km 
- běh se střídáním rychlosti 15 – 30 min 
- tempové běhy 100 – 200 m, 10 – 16  opakování, nízké tempo, celkem 1,2 – 2,0 km 
- plavání 100 – 400m , 1 – 5 opakování 
- běh na lyžích 5 – 25 km 
- odrazová cvičení nad 20 opakování (nízká intenzita), celkem 150 – 200 odrazů. 
 
Tempová vytrvalost 

- úseky 100 – 200m s opakováním, tempo 60 – 80 %, TF na konci úseku 160 – 180,  
  celkový objem 1,0 – 1,2 km v jedné tréninkové jednotce. 
 
Rychlostní vytrvalost 

- úseky 70 – 100 m s opakováním, tempo 80 – 90%, 
   celkový objem v jedné tréninkové 0,6 –0,8 km. 
 
Rozvoj pohyblivosti 
 
- gymnastická posilovací, protahovací a uvolňovací cvičení zaměřená na jednotlivé klouby a 
svalové skupiny. 
 
   Celkový počet cvičení ve speciálně zaměřených trénincích: trup 45 – 60, kyčelní kloub 30 – 
35, hlezení a kolenní kloub 30 – 40, pletenec ramenní 25 – 35. Počet opakování v sérii 3 – 5, 
počet sérií 6 – 8. Protahovací cvičení provádíme po předchozím prohřátí. Vysoce účinné je 
protahování svalů po předchozí kontrakci. Protahování provádíme měkkce bez prudkých, 
trhavých a násilných pohybů. 
    Protahovací cvičení zařazujeme na začátek a konec každého tréninku. 
 
 
Technická příprava: 
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Rozvoj koordinace 

- přeběhy překážek různě vysokých a vzdálených  
- střídavé odrazy přes různě vysoké překážky 
- odhody a odvrhy z různým stupněm úsilí 
- běh proti větru a s větrem 
- odrazy na různém podkladu 
- zrcadlová cvičení 
- souhyby paží a nohou 
- odrazy s různou prací paží 
- běh se střídávou frekvencí, délkou kroků 
- střídání různých stylů 
- střídání pravé a levé odrazové nohy a pravé a levé odhodové paže 
- střídání celého pohybu a jeho detailu 
- cvičení ve velké únavě 
- cvičení se zavřenýma očima 
- cvičení po rotaci 
 
   Pro rozvoj koordinace používáme časté střídání širokého spektra cvičení s malým počtem 
opakování, měníme vnitřní i vnější podmínky provádění pohybů 
 
Překážkový běh 

- přeběhy malých překážek se zkrácenými mezerami (nácvik rytmu) 
- přeběhy překážek jen přetahavou nebo jen švihovou nohou 
- chůze přes překážky se zaměřením na rozsah pohybů a udržování rovnováhy 
- náběh na první překážku 
- přeběhy překážek jednokrokovým, tříkrokovým a pětikrokovým rytmem 
- přeběhy přes 4 - 8 překážek 
 
Skok vysoký 
- gymnastika na doskočišti, 
- skoky z krátkého rozběhu nůžkama 
- skoky nůžkama z rozběhu po oblouku 
- rozběhy po oblouku s naznačením odrazu 
- skoky z krátkého rozběhu do doskočiště bez laťky 
- skoky z krátkého rozběhu 
- skoky z krátkého rozběhu z vyvýšeného místa odrazu 
- skoky z celého rozběhu 
 
Vrh koulí 

- vrh z místa do výšky, 
- vrhy z čelného postavení z místa nebo z poskoku, 
- vrh ze sedu, 
- opakované suny vzah s koulí nebobez koule, 
- jednotlivé suny s upravováním odvrhového postavení, 
- vrh z místa z bočného postavení, 
- vrh se sunem se zaměřením na plynulost a výbušnost pohybu. 
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Skok daleký 

- nabíhání do odrazu 
- skoky z krátkého a postupně prodlužovaného rozběhu s doskokem na švihovou nohu 
- skoky z krátkého a postupně prodlužovaného rozběhu,  nácvik předodrazového rytmu 
- skoky z krátkého a postupně prodlužovaného rozběhu, nácvik letové a doskokové fáze  
   skoku, 
- skoky z ¾ rozběhu se zaměřením na zrychlení do odrazu, 
- skoky z celého rozběhu 
 
Hod oštěpem 

- lehké hody z čelného postavení, 
- odhody z čelného postavení z výkroku, 
- hody z místa z bočného postavení, 
- hody z impulsivního přeskoku, 
- hody z krátkého rozběhu, 
- hody ze ¾ a celého rozběhu 
 
Takticko-teoretická příprava: 
 
- základy fyziologie tréninku 
- základy biomechaniky 
- taktické chování při víceboji 
 
Psychologická příprava: 
 

- pestrost trenérských didaktických stylů  
- modelování zátěžových situací 
- doplňkové činnosti při soustředěních, 
- nácvik regulace aktuálních psychických stavů, 
- podíl na plánování další tréninkové a závodní činnosti 
- optimalizace sociálního zázemí (práce, studium…) 

 
 
Regenerace: 
 
- masáž 
- automasáž 
- sauna 
- podvodní masáž 
- střídavé koupele 
- plavání 
- vanové koupele 
- spánek 
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Metodické poznámky 
    
    Ve speciální etapě nadále převažují extenzivní metody, upouští se od převážně 
komplexního přístupu k nácviku a  zdokonalování techniky jednotlivých disciplín. 
    Vícebojařský charakter tréninku ve speciální etapě by měl převažovat i u budoucích 
překážkářů, skokanú a vrhačů. 
     Zvýrazňuje se periodizace přípravy. Charakter tréninku se výrazně mění v jednotlivých 
tréninkových obdobích. 
      Zvyšuje se počet závodů,  kromě 2 – 5 vícebojů by měly mladé vícebojařky závodit ve 
sprintu, překážkách a ve skoku dalekém. 
      Na konci etapy se rozhoduje o perspektivnosti závodnice pro víceboj. Pro vrcholový 
trénink získáváme jen ty závodnice, u kterých se neprojevují faktory zabraňující vrcholové 
výkonnosti. Např. nízká úroveň maximální rychlosti, výrazné slabiny v některé z disciplín 
(oštěp, 800 m). Častá zranění a zdravotní potíže, nesystematičnost v dosavadním tréninku, 
selhávání při závodech, malé ochota podrobit životní režim vrcholovému tréninku, tréninková 
akcelerace apod. 
      V současnosti jsou dominantními znaky profesionálního  tréninku  naprostá 
individualizace tréninkového zatížení, využívání odborných konzultací trenérů specialistů při 
zdokonalování techniky jednotlivých disciplín, využívání široké škály medicínských 
prostředků k prevenci zdravotních obtíží a k urychlení regenerace sil, dlouhodobé tréninkové 
pohyty v klimaticky příznivých podmínkách (Kanárské ostrovy, Jihoafrická republika...). Do 
atletického světa 90. let vstoupili manžeři a finance. 
 
Literatura 
 

1. VINDUŠKOVÁ, J. Základní programový materiál pro oblast vrcholového sportu.  Sedmiboj ženy. 
Praha : VMO ÚV ČSTV, 1984. 52 s. 

 
2. KOUKAL, J., VINDUŠKOVÁ, J.  Trénink vícebojů. In  MILLEROVÁ, V., VINDUŠKOVÁ, J. 

(editoři)  Atletika. Příručka pro školení trenérů III. třídy. Speciální část. 2.vyd. Praha : ČAS, 2001. s. 
175 - 190  

 
 
Tab.1 
Vývoj československého a českého rekordu v sedmiboji žen  
v rekordní listině od roku 1981    
plnoautomatické měření v bězích    
bodování - platnost 1980 - 1984    
     
5895 Marcela Koblasová-Neckářová Škoda Plzeň Praha 7.6.1981 
(5817) 14,19 - 14,09 - 1,77 - 25,60 - 6,16 - 36,60 - 2:22,46    
5935 Marcela Koblasová-Neckářová Škoda Plzeň Götzis 29.5.1983 
(5843) 14,05 - 1,74 - 14,19 - 25,37 - 5,94 - 39,26 - 2:19,92   
6164 Marcela Koblasová-Neckářová Škoda Plzeň Praha 12.6.1983 
(6105) 13,89 - 1,71 - 14,47 - 24,40 - 6,08 - 43,70 - 2:17,06   
     
změna bodování - platnost 1985 -     
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6105 Marcela Koblasová-Neckářová Škoda Plzeň Praha 12.6.1983 
 13,89 - 1,71 - 14,47 - 24,40 - 6,08 - 43,70 - 2:17,06   
6167 Zuzana Lajbnerová-Valentová VŠ Praha Praha 14.6.1987 
 13,90 - 1,82 - 14,71 - 25,27 - 6,13 - 41,06 - 2:15,21   
6224 Zuzana Lajbnerová-Valentová VŠ Praha Záhřeb 14.7.1987 
 14,02 - 1,89 - 14,44 - 25,14 - 6,10 - 14,02 - 2:15,11   
6228 Zuzana Lajbnerová-Valentová VŠ Praha Götzis 19.6.1988 
 13,79 - 1,84 - 14,92 - 24,72 - 6,14 - 43,10 - 2:18,68   
 
 
 
 
 
Tab. 2 

 
Vývoj světového rekordu v sedmiboji 

 
  

     
6716 Ramona Neubertová GDR Kyjev 27.-28.6.1981 
(6788) 13,70 - 15,41 - 1,86  - 23,58 - 6,82  - 40,62  - 2 :06,72  
6773 Ramona Neubertová GDR Halle 19.-20.6.1982 
(6845) 13,58 - 15,10  - 1,83  - 23,14 - 6,84 - 42,54  - 2:06,16  
6836 Ramona Neubertová GDR Moskva 18.-19.6.1983 
(6935) 13,42 - 15,25   - 1,82  - 23,49 - 6,79 - 49,94  - 2:07,51  
     
1985     
     
6946 Sabine Paetzová GDR Potsdam 5.-6.5.1984 
 13,42 - 15,37  - 1,80  - 23,37 - 6,86  - 44,62  - 2:08,93  
7148 Jackie Joyner-Kersee USA Moskva 6.-7.7.1986 
 12,85 - 14,76  - 1,88  - 23,00 - 7,01  - 49,86  - 2:10,02  
7158 Jackie Joyner-Kersee USA Houston 1.-2.8.1986 
 13,18 - 15,19 m - 1,88  - 22,85 - 7,03  - 50,12  - 2:09,69  
7215 Jackie Joyner-Kersee USA Indianapolis 15.-16.7.1988 
 12,71 - 15,65  - 1,93  - 22,30 - 7,00  - 50,08  - 2:20,70  
7291 Jackie Joyner-Kersee USA Soul 23.-24.9.1988 
 12,69 - 15,80  - 1,86  - 22,56 - 7,27  - 45,66  - 2:08,51  
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Organizace mezinárodních vícebojařských soutěží 

(Konrád Lerch) 
 
Videozáznam světového desetibojařského rekordu Romana Šebrleho (ČR) 
Hodnota rekordu : 9 026 bodů 
HYPO-MEETING Goetzis 2001 
 
Úvod 
 
 Ve smyslu názvu mého referátu jsem potěšen, že vám mohu poskytnout některé 
informace týkající se principů organizace vícebojařských soutěží, které se konají v rámci 
našeho tradičního HYPO-MEETINGU v Goetzisu. 
 Na rozdíl od „Jednodenního atletického mezinárodního mítinku“ je třeba věnovat 
pozornost zvláštnostem vícebojařských podniků, jako je zařízení na stadionu, plán soutěží, 
vyhodnocování soutěží, ubytování atletů v případě, že   mužský desetiboj a ženský sedmiboj 
probíhají současné. 
 Obvykle místní klub anebo federace jsou pověřeni organizací mezinárodních 
vícebojařských soutěží s předpokladem vysoké úrovně organizace závodů. 
 
Možné cíle mítinku : 
 Příležitost pro místní atlety soutěžit se špičkovými světovými atlety 
 Prezentace „ krále a královny atletiky“ publiku 
 Motivace mladých atletů směrem k zájmu o trénink vícebojů 
 Rozvoj organizace tradičního mítinku s cílem dosažení statusu  
 IAAF World Combined Events Chalange 
 
Jedním z důležitých cílů je otázka finančního zajištění mítinku, které musí být projednáno 
předem se zainteresovanými orgány (IAAF,sponzoři atd.) 
 
Organizace 
 
Stadion: 

 Práce organizačního výboru při přípravě soutěže vždy začíná kontrolou stadionu tj. 
zda je k dispozici dostatečný počet zařízení vhodných pro konání Mezinárodního mítinku ve 
vícebojích. Startovní pole, které čítá více než 18 desetibojařů a 18 sedmibojařek vyžaduje pro 
každou disciplinu v poli dvě rozběžiště včetně oštěpu.  
 
Organizační výbor (LOC): 
 Dalším krokem je ustanovení organizačního výboru a vypracování organizačního 
postupu prací při přípravě mítinku. Organizační výbor je vnitřní záležitostí pořadatele a 
vyžaduje náročnou práci  a odpovědné a spolehlivé pracovníky. Organizační výbor začíná 
svou práci přibližně jeden rok před datem soutěže. Později ve své přednášce předložím 
seznam jednotlivých úkolů a proberu některé detaily z práce organizačního výboru. 
 
Datum konání: 
 Stanovení data soutěže-mítinku je dalším postupným krokem v práci organizačního 
výboru. Zde je nutná pečlivá koordinace s dalšími faktory či orgány, kterých se událost týká. 
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Tj. vlastník stadionu, národní federace, IAAF nebo EAA a v neposlední řadě media (rozhlas, 
televize). Dále musíme vzít do úvahy specifiku vícebojařských soutěží, tj. že tito sportovci 
mohou absolvovat v průběhu sezóny pouze 3 až 4 závody. To znamená, že pokud chceme mít 
na mítinku špičkové atlety, je nutné, aby datum mítinku bylo stanoveno minimálně 3 týdny 
před datem dalšího důležitého mítinku mezinárodního charakteru. 
 
Základní požadavky: 

 Řídit úspěšně mezinárodní mítink znamená věnovat pozornost některým základním 
vztahům uvedeným v tabulce. Špičkoví atleti, TV, sponzoři a nabídka price-money jsou čtyři 
základní pilíře mítinku. 
 
Organizační techniky: 
 
Komunikace s LOC: 
 
Úspěch mítinku je odvislý od perfektní komunikace uvnitř LOC.  
 
Časový rozvrh:  
 
Seznam: 

 
• Startovní listina  
• Sponzoři a podpora vlády  
• Televize  
• Finance  
• Technické aspekty  
• Soutěž  
• Všeobecné organizační podmínky  
• Marketink a reklama  
• Tisk  
• Ubytování  
• Doprava  

 
 
Shrnutí 

Rodina sportovců sdružených v IAAF sekci vícebojů a také trenérů a dalších 
participujících pracovníků je spojována určitým nadšením pro věc.  Organizátor jakéhokoliv 
místního, národního či mezinárodního mítinku ve vícebojích by měl přispívat k udržení tohoto 
ducha soudržnosti nejlepším způsobem, kterého je schopen. 
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Desetiboj pro všechny 

(Georg Werthner)  
 
Čtyři základní myšlenky – teze pro rozšíření desetiboje: 
 

1. Podpora desetiboje pomocí nabídky jeho ideálů  co nejširší možné skupině účastníků, 
kteří rozšíří myšlenky našeho specielního časopisu „Königsdisziplin“ mezi veřejnost 

2. Poskytnout i atletům nižší výkonnosti (hobby-athletes) šanci si vyzkoušet 
„Olympijský týden“, kde jsou zachována stejná pravidla, stejné místo konání, většinou 
stejné sekvence a zcela podobná atmosféra 

3. Podpořit tímto myšlenky atletiky jako takové a v současnosti hlavně technické 
disciplíny, které jsou jen zřídka nabídnuty „hobby-atletům a rovněž tak podpořit 
běžecké discipliny, kterých se amatérští atleti rovněž často mohou účastnit mimo 
prostory stadionu 

4. Rozšiřovat  průběžně znalosti o desetiboji pomocí bývalých vynikajících desetibojařů 
- ať již trenérů nebo závodníků 

 
- Moje první stáž  po návratu z olympiády v Los Angeles v roce 1984 se uskutečnila v mém 
bývalém klubu „Zehnkamp-Union v září toho roku pro skupinu 49 přátel – v regionu Linz. 
 
- V dřívějších letech jsme na konci sezóny vždy v září pořádali až do roku 1988 „konec 
sezóny“, který byl orientován ne desetiboj. Účast v tomto závěrečném desetiboji postupně 
vzrůstala až na počet 100 závodníků.  
 
- Od roku 1989 až do roku 1992  jsme přemístili závody do Salzburku (kde můj bratr Roland 
vede sportovní školu a je daleko  lepší kapacitní zázemí – sportoviště, stadion, regenerace, 
atd.). Větší podpora a propagace závodů se odrazily ve větším počtu závodníků až k počtu 
242 v roce 1992. 
 
- V roce 1993 jsem si vzal do hlavy uspořádat tyto závody ve Vídni (která není známa jako 
město desetibojařů). Dostal jsem 490 přihlášek.  
 
- Od roku 1994 až do roku 2002 počet účastníků dále rostl  (rekord je z roku 2000 – 1011 
přihlášek) s rozdílným počtem kategorií (za 9 let jsme měli více něž 500 závodníků v každé 
kategorii). 
 
 
Některé možné důvody pro tento neočekávaný úspěch: 
 

1. Autentické zkušenosti z reálných závodů 
2. Dva dny nepřekonatelné zábavy, nadšení, zkušeností – ve smyslu poznej sám sebe 
3. Velké množství sousedících vrhačských sektorů  a dále…  např. Criket platz (nabízí 

dvě 400 m dráhy). E – Werke Platz -  celkem 12 fotbalových hřišť, které bylo možno 
využít pro oštěp, disk 

4. Tři měsíce usilovné práce každý týden s jednotlivými experty 
5. Trénink je nyní nabízen po celý rok s připravenými 10 trenéry a až 220 účastníky-

sportovci každý večer 
6. Letní počasí: V posledních deseti letech jsme měli o 7 příležitostí více letního počasí 

po oba soutěžní dny 
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Špičkový a amatérský sport se v tomto areálu snoubí ve velkém rozsahu. Je vytvořena jedna 
specielní desetibojařská skupina. 

7. Základna pro mezinárodní spolupráci – např. 19-ti letý Roman Šebrle v roce 1993 ve 
Vídni 

8. Tomáš Dvořák se zde setkal s amatérskými sportovci 
9. Oba ukázali své umění před obrovským závěrečným ceremoniálem 
10. Podíl žen se postupně zvyšoval až na současných 20 %. 
11. Stále více sponzorů-podnikatelů navštěvuje mítink.  
12. Každý rok nabízíme spoustu vedlejších sportovních podniků pro děti účastníků 
13. Máme tým 200 pomocníků 
14. Až 500 sportovců může soutěžit najednou na 25 sektorech,  

to představuje 30 000 individuálních výkonů ve dvou dnech. 
16.Zajištění ubytování musí být perfektní. V roce 2000 jsme ubytovali 1000 sportovců. 

17.Televize byla přítomna vždy na každém mítinku, avšak hlavní její pozornost směřovala 
k VIP osobám. Nejvíce TV reportérů zde bylo v roce 1993 celkem 46. 

18.Noviny a časopisy čas od času věnují též tomuto podniku pozornost. 
19. VIP-skok o tyči prezentuje olympijského vítěze ve windsurfingu Christopha Siebera 
20. Někdy organizátoři ukazují desetiboj v průběhu jedné hodiny. 
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Desetiboj žen 
(Jitka Vindušková) 

        
 

        Skladba víceboje žen vyvolávala časté diskuse a zatím plynoucí časté změny ve složení 

víceboje.  Od různých pětibojů se nakonec dospělo k sedmiboji, ve kterém se závodí od roku 

1981. Již tehdy se diskutovaly podstatnější změny v ženském víceboji, ale o změně víceboje  

na desetiboj se příliš nediskutovalo, protože v té době skákali o tyči pouze muži. Reálná šance 

na zavedení desetiboje vznikla až po zavedení skoku o tyči do oficiálního olympijského 

programu (2000). Již v roce 1995 na kongrese ve Valladolidu zazněly názory volající po 

změně víceboje na desetiboj. Ilse Bechtold (1995) se odvolává na změnu sociálního klimatu a 

na znalosti z oboru medicíny, psychologie a sportovního tréninku a myšlenku zavedení 

ženského desetiboje vehementně podporovala. Také Helmar Homel (1995) hodnotil  vývoj 

ženského víceboje  a zavedení desetiboje považoval za logické vyústění tohoto vývoje. Uvedl 

přehled argumentů proti a pro. 

PROTI: - vyšší fyziologická a psychická zátěž 

- mladí atleti mají tendenci ztrácet zájem o víceboj,  protože tréninkový objem je 

příliš vysoký 

- zavedení desetiboje by vedlo k výrazné změně ve struktuře výkonu 

- desetibojařky by musely být mnohem všestranější než současné sedmibojařek 

PRO:    -    zájem by vzrostl, protože desetiboj by obsahoval velmi zajímavou disciplínu –              

                    skok o tyči 

- k velké změně by nedošlo, protože skutečně novou disciplínou by byl jen skok o 

tyči 

- vznikl by tlak na vybavování stadionů tyčařským vybavením a to by příznivě 

ovlivňovalo rozvoj skoku o tyči. 

 

          Souhlasím s Geesem (2000), že výkony žen a jejich připravenost k výkonu byly 

v minulosti často podceňovány. Uvádí, že z pohledu medicíny zde není žádný  argument, 

který by indikoval reálné nebezpečí z přetížení při desetiboji. Dále lobuje za zvýšení ženských 

překážek, které jsou pro současné atletky příliš nízké. Dále navrhoval, aby desátou disciplínou 

víceboje žen byl běh na 1000m. 

           Velmi častý argument proti zavedení desetiboje žen byl organizační – zvládnutím 

soutěže mužů a žen. Ve snaze vyhovět těmto argumentům navrhla komise žen IAAF toto 

složení ženského desetiboje: 
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1. den 100m,  DT, PV, Javlin, 400m 

2. den: 100mH, LJ, SP, HJ, 1500m, 

 to však také vyvolalo vlnu odporu ochránců „tradičního desetiboje.“ 

       

          IAAF ustanovila pracovní skupinu a ta doporučila tento časový plán zavedení 

desetiboje žen do programu olympijských her. 

 

2001          IAAF Kongres v Edmontonu schválil zařazení desetiboje do oficiální                    

                               závodního  programu 

2002          závody v desetiboji na lokální, národní a mezinárodní úrovni 

      31. 12. 2003     vyhlášení prvního světového rekordu 

                               podmínkou je dosažení minimální bodové hranice: 

                               (8000 b – ženy, 7500 b – juniorky) 

      2005                  MS do 17 let 

                                MEJ (23 leté) 

                                Evropský Pohár   

2006 MSJ 

ME 

2008                  Olympijské Hry 

 

       

 

         Rakouská tyčařka Marion Obermayerová se těší, až bude mít ve víceboji její oblíbenou 

tyčku.Také Maren Freisen, studentka z Kolína, se desetiboje nebojí. Skok o tyči si již pro 

zábavu vyzkoušela, na házení diskem se těší a ani běhu na 1500m se nebojí. Pouze se obává, 

že vedle startů v desetiboji jí nebude zbývat dost prostoru pro starty v jednotlivých 

disciplínách. 

 

          Tady v tomto plénu se zdá převládají negativní postoje k zavedení desetiboje žen. 

 Naši nejlepší desetibojaři se vyjádřili jednoznačně proti. Ale jejich argumenty považuji za 

chabé, protože kdybychom je vzaly do důsledků, tak v zásadě vylučují systematický trénink 

v v mnoha dalších disiplínách (vrhy, dlouhé běhy,…). 
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           Nesouhlasím s tezí, že současná forma ženského víceboje je dostačující.  Absence 

krátkého sprintu a skutečné střední tratě je velkým handikepem.  Disciplíny, které nejsou ve 

víceboji, mají omezenou možnost navázat speciální přípravu na všestrannou vícebojařskou 

přípravu. 

         

            Také argument, že zavedením desetiboje žen se zmenší divácký zájem o  atletiku není 

fér, protože toto se děje i v současnosti bez ženského desetiboje. 

            

             Výrok o tom, že sice jsou podporovány emancipační snahy, ale jen v určitých mezích, 

také není příliš korektní. 

         

 Podporuji myšlenku zavedení desetiboje pro ženy z těchto důvodů: 

- Složení desetiboje je  nedostižně harmonické  3 sprinterské disciplíny – 3 

skokanské disciplíny – 3 vrhačské disciplíny a 1500m. 

- Desetibojařská příprava dává rovnocenné podmínky pro následný rozvoj ve všech 

disciplínách. 

- Trénink desetiboje v  mládežnických kategoriích může být  pestrý a emočně    

                     přitažlivý.  

- Vzhledem k tomu, že přípravu na desetiboj nechápeme jako přípravu na deset                  

       jednotlivých disciplín, tak je celkový objem tréninku stejný jako při přípravě na    

       jinou disciplínu.  

 -    Vzhledem  k současným trendům si nemyslím, že by se rozšíření sedmiboje na              

       desetiboj projevilo ve výrazném zvýšení hmotnosti vícebojařek. 

 

Literatura: 

BECHTOLD, I. Development of women´s events within the athletics programme and the             

                        future of combined events. 10, NSA , 1995, č.2, s.7-8 

HOMMEL, H. New horizonts for the men and women´s decathlon.10,NSA, 1995, č.2, s.90-92  

GEESE, R. Decathlon for women. 15,2000, č.2, s. 37-40 

WALKER, E. Letzte Bastion der Manner soll fallen. Leichtahletik, 2002, č.2. s.4-5 
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Pětiboj smíšených dvojic 
(Jiří Jón) 

 
V lednu 1997 při příležitosti  otevření nové zimní atletické haly v Praze se narodila  

světová novinka  v atletických soutěžích. Následující rok díky velmi úspěšné organizaci a 
nadšené reakci všech zúčastněných (diváci, sponzoři, TV reportéři, novináři a sami atleti) se 
organizátoři rozhodli opakovat tuto divácky velmi atraktivní soutěž – atletickou show! Tato 
nová atletická soutěž může pomoci  vícebojařským atletickým soutěžím získat ve velmi 
krátkém čase obrovskou popularitu u diváků. Muž a žena v jednom atletickém týmu! 
Celá soutěž  6-ti nebo 8 smíšených dvojic trvá pouze necelé dvě hodiny namísto dvou dnů při 
venkovních desetibojařských, respektive sedmibojařských soutěžích. Jeden smíšený pár 
soutěží vždy proti druhému páru po dobu 45 minut. Další skupina dvou smíšených párů 
začíná soutěžit každých 25 minut. Discipliny tohoto  pětiboje jsou identické s oficiálními 
disciplinami normálního ženského halového pětiboje: 
60 m překážek – Skok vysoký – Vrh koulí – Skok daleký  a 800 m ženy a 1000 m muži. 
 
Časový program 6-ti párů: 
 
0:00 60 m překážek W1-M1-M2-W2 
0:02 Skok vysoký ve dvou skupinách, v první : W1,M1 a v druhé W2,M2 

Celkový počet skoků je dohromady 10 pro každý pár. Každý atlet si může zvyšovat 
laťku podle svého uvážení. Není možné se vracet na nižší výšku. 

0:22 Vrh koulí obou smíšených párů na jednom sektoru, 5 pokusů pro každý tým 
0:25 ……………60 m překážek, smíšené páry W3-M3-M4-W4 
0:27 ……………Skok vysoký , smíšené páry 3 a 4 
0:33 Skok daleký  na dvou sektorech: W1 se svým partnerem na prvním, W2 a M2 na 

druhém sektoru. Každý pár má dohromady 5 pokusů – skoků 
0:45 800 m ženy a 1000m muži. W1,M1,W2,M2 všichni společně 
0:47 …………….Vrh koulí smíšených párů 3 a 4 
0:50 …………………………………60 m překážek W5-M5-M6-W6 
0:52 ………………………………….Skok vysoký, smíšené páry 5 a 6 
0:58 ……………..Skok daleký, smíšené páry 3 a 4 
1:10 ……………..800m ženy, 1000m muži, společně páry č. 3 a 4 
1:12 …………………………………..Vrh koulí, páry č. 5 a 6 
1:23 …………………………………...Skok daleký, páry č. 5 a 6 
1:35 …………………………………...800m ženy, 1000m muži, páry 5 a 6 
1:40 Krátký program pro diváky: Rozhovory s atlety, sponzory,…hudba 
1:50 Závěrečný ceremoniál: Vítězové individuálních disciplín, vítězové pětiboje mužů a 

žen a nejlepší smíšený pár od šestého do prvního místa. 
 
PRIZE MONEY: 
Specielní klíč pro rozdělení peněz mezi oba partnery ve smíšeném páru je tento: prvních 50% 
odměny je rozděleno na polovinu a druhých 50% jejich odměny je rozděleno v opačném 
poměru jejich umístění v individuálním hodnocení Pětiboje mužů a žen. Existuje bonus pro 
vítěze individuálního Pětiboje jak u mužů, tak u žen a bonus pro každý rekord v bodové 
soutěži smíšených párů. 
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Historie pětiboje smíšených dvojic 
(Jiří Jón) 

 
 
K dnešnímu dni se této specielní halové soutěže v pětiboji smíšených párů zúčastnili atleti a 
atletky celkem 11 zemí: ARG,CZE,ESP,FRA,GBR,GER,ITA,POL,RUS,SVK a TUR 
 
VÍTĚZNÉ PÁRY: 
Praha 1997  8406 bodů Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) 
Praha 1998  8405 bodů    Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) 
Varšava 2001  8112 bodů    Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) 
Varšava 2002  7974 bodů J.Klečková (CZE) a M.Modelski (POL) 
 
Nejlepší výsledek: 
Páry:   8406 bodů Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) 
Pětiboj muži:  4388 bodů Roman Šebrle (CZE), Praha 1998 
Pětiboj ženy:  4456 bodů Uršula Wlodarczyk,(POL), Praha 1998 
 
Nejlepší výkony v individuálních disciplínách: 
60 m překážek: muži 7,88 Jan Poděbradský (CZE), Varšava,2002 
   ženy 8,39 Inna Michajlova (CZE),Praha,1997 
Skok vysoký  muži 213 Roman Šebrle (CZE),Praha,1998 
   ženy 181 Marie Collonvilé(FRA),Praha,1998 
Vrh koulí  muži 15,47 Tomáš Dvořák (CZE),Praha,1997 
   Ženy 14,86 Irina Vostriková,(RUS).Praha,1998 
Skok daleký  muži 776 Roman Šebrle (CZE), Praha,1998 
   Ženy 615 Marie Collonvilé(FRA),Praha,1998 
1000m   muži 2:40 Jan Poděbradský (CZE), Varšava,2001 
800m   ženy 2:18 Marie Collonvilé(FRA),Praha,1998 
 
Nejlepších deset smíšených párů v historii: 
8406 bodů Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) Praha,1997 
8405 bodů    Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE) Praha,1998 
8375 bodů Collonvilé(FRA), a Ryba (CZE), Praha,1998 
8336 bodů Wlodarczyk a Chmara (POL), Praha,1997 
8313 bodů Vostriková a Poserina (ITA), Praha,1998 
8239 bodů Vinařová a Damašek (CZE), Praha,1997 
8112 bodů Kateřina Nekolná a Roman Šebrle (CZE), Varšava,2001 
8084 bodů Raczka (POL) a Lamese (FRA), Varšava,2001 
8067 bodů Vinařová a Změlík (CZE), Praha,1998 
8060 bodů Clopes (ESP) a Poserina (ITA), Praha,1997 
8013 bodů Doležalová (CZE) a Dvořák CZE), Praha,1997 
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Osobní pohled na úroveň sportovní přípravy a výkonnosti 
Pavla Havlíčka 

po dobu studií na Sportovním gymnáziu v Ostravě 
(Petr Chasák) 

  
  

P.Havlíček přišel v září 1997 studovat na SG v Ostravě. Přišel ze ZŠ Englišová 
v Opavě, kde jej vedli p. J. Korbel, P. scholz. Toto období bych charakterizoval  jako období 
výrazně všestranně zaměřené. Mimo všestranných atletických prostředků využili v přípravě 
sportovní hry, kopanou, basketbal, ale také kondiční gymnastiku, plavání, lyžování, cyklistiku 
a další. Sportovci z této ZŠ jsou známi svou všestranností. 

Po příchodu na SG se Pavel zařadil do skupiny se zaměřením na sprinty – překážky.V 
prvém roce sportovní přípravy se začala specializovanější příprava. V porovnání s minulým 
obdobím  jsme se v tréninku více věnovali odrazovým cvičením, rozvoji rychlosti a poprvé 
také rozvoji silových schopností pomocí činek (zátěž 40 – 70 % tělesné hmotnosti). Při 
rozvoji silových schopností jsme dbali na  rovnoměrný rozvoj svalových skupin a přípravu 
skeletu na speciální rozvoj síly v dalších obdobích. Důkazem všestranné silové přípravy je 
skutečnost , že jsme používali 25 – 30 různých cvičení s činkami a břemeny. Pavel byl rovněž 
velmi dobře připraven po stránce odrazové, o čemž svědčí jeho vítězství v trojskoku na P-ČR 
dorostu jak v hale, tak na dráze. Jeho největším úspěchem v tomto roce byla účast na 
Světových hrách mládeže WYG v Moskvě. Startoval ve skoku dalekém a v trojskoku. 
Nejlepší výkon v 10-ti boji byl 5964 bodů. 

Druhý rok sportovní přípravy byl zaměřen na zdokonalování  všech položek sportovní 
přípravy. Nejvíce se to projevilo na rozvoji pohybových schopností a v technice disciplín 
atletického víceboje. Závodník začal spolupracovat s p. J. Lesákem, který jej učil základy 
skoku o tyči, kde jeho výkonnost výrazně vzrostla.Celkový objem zatížení se zvýšil hlavně 
v oblasti speciálních technických cvičení, odrazových cvičeních, silové přípravě. Trénink se 
stal intezivnější a více zaměřený na nácvik a zdokonalování disciplín víceboje, což považuji 
za hlavní příčiny výkonnostního růstu v desetiboji. Nejlepší výkon 6560 bodů. 

Ve třetím roce přípravy na SG byla obrovskou motivací účast na MSJ v Chile. Pavel 
se začal výrazně specializovat na víceboj. Začali jsme spolupracovat s trenéry dalších 
specializací: tyč – J. Lesák, výška – p. Dubnovová, dálka – p. Duda, koule – p. Lindovský, 
disk – p. S. Kovář. Vzhledem k potřebě dalšího růstu výkonnosti jsme museli zařadit 
tréninkové prostředky specializovanějšího charakteru. V tomto období jsme vědomě řídili 
proces budování sportovní výkonnosti ve víceboji. Pavel splnil limit a při MSJ v Chile skončil 
na velmi dobrém 6. místě v osobním rekordu 7131 bodů. 

Poslední rok studia, kdy měla výkonnost gardovat, byl dosti problémový. Pavel měl 
dlouhodobé zdravotní problémy s achilovou šlachou a trénink probíhal hlavně v posilovně a 
při technice hodů a vrhů. Téměř 3 měsíce neběhal a neskákal. Pak nastal další problém – 
maturita. Až po zkouškách mohl začít se sportovnípřípravou, která vyvrcholila jeho 
vítězstvím na P-ČR v Olomouci osobním rekordem 7251 bodů. Pak byl nominován na 
vícebojařské závody 1. ligy EP v Riedu. Tam mu vyšel velmi dobře první den, kdy si utvořil 
4. osobní rekordy a druhý den počítal s celkovým součtem kolem 7500 bodů. Bohužel při 
rozcvičování na hod oštěpem si poranil zádové svaly a poslední 2 disciplíny absolvoval se 
sebezapřením, aby se družstvo udrželo v 1. lize EP. 
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Závěr:    
 
Pavel se věnuje víceboji 4 roky. V současnosti trénuje ve skupině p. Z. Váni v Dukle Praha. 
Věřím, že v této skupině vydrží co nejdéle a jeho výkonnost se brzy dostane na hranici 
vícebojařské extra třídy, tj. 8000 bodů. Má k tomu předpoklady jak somatické, tak rychlostní 
a silové. Jen vytrvalostní schopnosti musí výrazně zlepšit. A rovněž musí vícebojem žít, aby 
zvládl náročný trénink a velké objemové tréninkové zatížení. 
Věřím, že to zvládne! 
 
 
Přílohy – tabulka růstu výkonnosti v jednotlivých disciplínách a testy  

• Příklady tréninku v jednotlivých obdobích (1998 – 2001) 
 

 
 
 
 

Tabulka růstu výkonnosti 
                                        
      

Disciplína 1997 1998 1999 2000 2001 
100m 12,14 11,54 11,6 11,38 11,12 
dálka 656 715 722 705 722 
koule 11,95 14,47 12,64 13,88 13,95 
výška 185 193 201 201 203 
400m 56,63 55,26 53,1 51,5 50,34 
110m př. 17,00 15,93 15,67 15,56 15,44 
disk 34,42 37,34 35,1 39,57 40,2 
tyč 320 350 440 470 450 
oštěp 49,50 59,25 58,34 60,97 61,54 
1500m 5:12,74 5:30,90 5:07,6 4:59,88 4:57,30 
10-boj 5290 5964 6560 7131 7251 
7-boj   4776 4933     
trojskok 13,91 15,13 15,02 15,13 15,06 
60m   7,41       
60m př. 8,93 8,70 8,53 8,46 8,51 
200m   23,17 23,56     
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Tabulka testů 
 
 

Disciplína 1998 1999 2000 2001 
30m letmo 3,13 3,17 3,21   
30m NS 4,37       
dálka z místa 282 296     
3-skok 9,19 9,67 10,02   
5-skok 15,75 16,06 16,90   
10-skok 32,55 34,42     
50m skok. běh 20,9 22,0   23,7 
benč 75 85 115 118 

 
 
 
 

Příklady tréninku v jednotlivých obdobích 
 
 
30.3. – 5.4.1998  
 
Po – tělocvična – hra 30´  
         kruhové posilování 2x/20“ cvičení – 20“ odpočinek – 10 cvičení – všeobecné 
         odhody plného míče – 100x 
         odrazy: 3x trojskok po L,P,S 
           5 x 5 žabáků 
           10 x 12 překážek – nízké 
         hra 30´ 
 
Út – dopoledne: skipink – 5 x 30m (papírové stříšky) 
                           VS – 3 x 30m na frekvenci 
                           NS – 3 x 20m  na techniku 
                           4 x 20-30m na výstřel 
 
        odpoledne: přek. abeceda 
                           VS – 6-6-7-6-6 př. 
                           vzdál. 12,5m na 5 kroku 
                           odrazy: 4 x 50m – odpichy 
 
St – odpoledne: přek. abeceda za chůze 
                          Oodrazy: 6 x pětiskok po L,P,S 
                          2 x (120-300-250-150), odp.5´  
                          technika oštěpu  
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Čt – dopoledne:  posilovna 
                            posilování s činkou – váha 40 – 70 % těl.hmotnosti 
                            VS – 2 x 80m – stupňovaně 
 
       odpoledne: výběhy a odrazy do schodů – 10x 
                           technika – koule 
 
Pá – odpoledne:  přek. abeceda 
       frekvenční abeceda – 2x20 m 
       VS – 5x30 m – stupňovaně 
       NS – 3x1-2 přek. na techniku 
     3-4-3-4-3 přek. na výstřel 
       VS – 60–80–60–150 odp. 3-5´ 

 
So – dopoledne:  odrazy: 2x / 3x pětiskok po L,P,S 
       5x200 m s mezichůzí 200 m 
 
Ne – odpočinek 
 
 
 
21.6. – 27.6. 1999 (týden před P-ČR juniorů) 
 
Po – přek. abeceda 

        tech. skoku o tyči 
        posilování – břicho, záda 
        2x / 5x 100 m s mezichůzí 100 m 
 
Út – dopoledne: posilovna (posilování – činka, trenažery) 
 
        odpoledne: výběhy + odrazy do schodů – 12x 
      odrazy: 5x šestiskok z náběhu 
       5x LLPLLP z náběhu  
       rovinky 5x100 m 
 
St – odpoledne: přek. abeceda 
     VS – 3x12 přek. – zkrácené vzdálenosti 

     VS – 2x120 m (13,6 – 13,7) 
 
Čt – dopoledne: odrazy – schody – 6x 
      všeobecné posilování 
      regenerace  
 
        odpoledne: odrazy: 2x30 m po L,S 
       4x50 m skok. Běh 
      VS – 60-60-80-80-60-60 odp. 5´ 
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Pá – odpoledne: přek.abeceda 
      skipink 2x50 m 
      koleso 2x50 m 
      letmo 2x30 m – frekvenčně 
      VS – 2x50 m – stupňovaně 
      rozloženě – 2x90 m (30 – 30 – 30) 
 
So – dopoledne: odrazy: 2x10 m amortizačně 
      5x šestiskok z náběhu 
      10x šestiskok (LLPLLP) z náběhu 
       rozloženě 3x60 m (20 – 20 –20) 
 
Ne – odpočinek 
 
 
 
4.9. – 1.10. 2000  (příprava před MSJ v Chile) 
 
Po – odpoledne:  přek. abeceda na 3 kroky 
       technika disku 
       technika tyče 
 
Út – dopoledne: VS – 5x30 m – příčky 
      skipink 3x20 m do výběhu 
      VS – 1x80 m (9,0) 
 
        odpoledne: technika výšky 
      posilování: podřep 10x80 / 3x  
             kotníky 20x40 / 3x 
             výskok 10x30 /3x 
             benč 10x60 / 3x 
      rovinky na trávě 
 
St – odpoledne: 4x40 m – skipink, koleso, odpichy – do kopce 
     3 x (500m – 300m) – odp. 3-5´ 
 
Čt – dopoledne:  posilování: přemístění 6x60 – 5x65 – 4x70 – 6x60 
    podřep 10x80/2x – 8x90/2x – 6x100/2x – 10x80/2x 
    benč 10x60/2x – 8x65/2x – 6x70/2x – 10x60/2x 
    klus poskočný 6x40m/20 kg 
      odrazy: 5x desetiskok 
 
        odpoledne: technika tyče 
      regenerace 
 
Pá – odpoledne: přek. abeceda na 1 krok 
      technika koule 
 
So – závod – Mem. R. Chovance – trojskok – 14,99 m 
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Ne – odpočinek 
 
 
4.6. – 10.6. 2001 
 
Po – odpoledne: rozcvičení s lehkými činkami – 10x 

      kruhové posilování: 1x 20-20´´  16 stanovišť – všechny svaly 
      činka: benč 5 x 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 110 – 100 
      podřep 5 x 80 – 100 – 110 – 110 – 110 –100 
      kotníky 20 x 40 / 4x 
      přemístění 3 x 60 – 70 – 80 – 60 
      odrazy: 3x trojskok po L,P,S 
        8x12 překážek – nízké 
        švihadlo – 3x50 
       hra 20´ 
   
Út – dopoledne: skipink 5 x 30 m – stříšky 
      NS – 3 x 20 m na T 

    4 x 30 m na výstřel 
      rozloženě: 3 x 60 m (20 – 20 –20) 
      
        odpoledne: technika tyče 
 
St – dopoledne: přek. abeceda na 1 krok 
     technika výšky 
     VS – 1 x 250 m (29,0) 
 
Čt – odpočinek 
 
Pá – dopoledne: rozcvičení 
      posilování: podřep 5 x 90 / 3x 
             výskok 5 x 60 / 3x 
             přemístění 5 x 60 / 3x 
             benč 5 x 60 / 3x 
 
So + Ne – P-ČR vícebojů – Olomouc          100 m – 11,50 s 
                dálka – 720 cm 
      koule – 12,82m 
      výška – 193 cm 
      400 m – 51,11 s 
      110 m př. – 15,55 s 
      disk – 39,08 m 
      tyč – 450 cm 
      oštěp – 58,34 m 
      1500 m – 4:57,38 min   
          7 253 bodů – 1. místo            
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Závěry semináře a výsledky ankety 
 
 
 
Organizační výbor Českého atletického svazu připravil ve spolupráci s RDC IAAF v Moskvě  
 
komplexní seminář pro trenéry vícebojů. 
 
Zahraniční a čeští lektoři se zabývali důležitými otázkami metodiky a obsahu tréninku  
 
vícebojů.Referáty byly doloženy množstvím konkrétních příkladů a dat. Byly naznačeny  
 
vývojové tendence sportovního růstu ve vícebojích mužů a žen. 
 
Bohatá diskuse se špičkovými desetibojaři R.Změlíkem, T. Dvořákem, R.Šebrlem a               
 
B. Hartem přinesla řadu konkrétních informací o sportovním currlikulu těchto atletů. 
 
Zajímavé informace poskytly přednášky o organizaci v mezinárodních soutěží ve vícebojích a  
 
také o modifikovaných soutěží ve vícebojích. Účastníci semináře získali některé poznatky o  
 
výživě a regeneraci vícebojařů. 
 
Anketa k desetiboji žen a k zařazení soutěží ve vícebojích do programu OH nebo MS přinesla 
 
tyto výsledky: 
 
§ Pro desetiboj žen se jednoznačně vyjádřilo 37,7 % respondentů, proti zavedení 

desetiboje žen se naopak rozhodlo 62,3 % respondentů. 
 
§ Pro navrhované pořadí desetiboje žen se rozhodlo 28,3 % přítomných respondentů, 

navrhované pořadí odmítlo 71,7 % respondentů. 
 
§ Pro oddělené pořádání soutěží halových vícebojích na ME a MS se rozhodlo 20,8 % 

respondentů. Naopak návrh odmítlo 79,2 % respondentů. 
 
 
Indiferentní odpovědi nebyly vzaty v úvahu pro konečný výsledek. 
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Valery Mamajanyan ARM Sergey Alexeyev KAZ
Herwig Grunsteidl AUT Bronislavs Laksa LAT
Konrad Lerch AUT Andris Iecelnieks LAT
Herman Hooyberghs BEL Skalikas Tolvydas LIT
Mikalai Parakhouski BLR Gerard Lenting NED
Edi Stipic CRO Darius Górski POL
Demetris Eehtymiou CYP Dariusz Niemczyn POL
Robert Změlík CZE José Dias POR
Tomáš Dvořák CZE António Abreu Matos POR
Roman Šebrle CZE Matvey Teliatnikov RUS
Zdeněk Váňa CZE Anatoli Kanachevitch RUS
Jiří Ryba CZE Vadim Zelichenok RUS
Viktor Trkal CZE Anna Gnetova RUS
Jiří Jón CZE Dejan Kalan SLO
Petr Krátký CZE Ladislav Mesaric SLO
Stanislav Joukal CZE Milan Lorenci SLO
Jaroslav Hlína CZE Markus Bucher SUI
Vít Rus CZE Mirko Spada SUI
Jitka Vindušková CZE Milan Sulety SVK
Jitka Birnbaumová CZE Anders Ryden SWE
Martina Blažková CZE Fredrik Ahlstrom SWE
Pavel Beran CZE Mykhaylo Medved UKR
Miroslav Guzdek CZE Bevan Hart USA
Jiří Hynek CZE Naira Andreeva UZB
Zbyněk Chlumecký CZE Sanja Mandaric YUG
Jan Kucharčík CZE Dordic Dragiša YUG
Oleksyi Lesnik CZE
Pavel Metelka CZE
Jaroslav Neubert CZE
Stanislav Peřina CZE
Vladimír Ráž CZE Organizátoři
Miroslav Rucký CZE
Pavel Šlehofer CZE Lucie Kadlecová CZE

Eva Vápenková CZE
Jiří Urban CZE Martina Renzová CZE
Miroslav Nosek CZE Vladimír Tikal CZE
Bořivoj Lánský CZE Vít Rus CZE
Jaroslav Koukal CZE Václav Fišer CZE
Jose L.Martinez ESP David Vokáč CZE
Carlos Cordente ESP František Fojt CZE
Tonu Kaukis EST Jiří Kreuter CZE
Andrei Nazarov EST Jiří Šimon CZE
Jarkko Finni FIN Kateřina Nekolná CZE
Tidiane Correa FRA Libor Varhaník CZE
Olivier Pauly FRA Karel Pilný CZE
Anthony Brannen GBR Aleš Tvrzník CZE
Darrell Bunn GBR Vladimíra Konopásková CZE
Greg Richards GBR Lucie Hůlková CZE

Frank Muller GER
Antonis Tzikos GRE
Despina Pakou GRE
Mary Barret IRL
Gisli Sigurdsson ISL
Hlynur Gudmundsson ISL
Linnar Vilhjálnsson ISL
Isaak Zesler ISR
Riccardo Calcini ITA

Účastníci semináře
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