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1. Úvod 

 
Téma „Desetiboj“ jsem si vybral, protože mám kladný vztah ke sportu. Atletika 

se mi líbí a často sleduji desetiboj v televizi. V nižších ročnících jsem se zúčastňoval 
atletických dnů, které pořádala naše základní škola na fotbalovém stadionu 
v Radotíně. Z atletiky mě nejvíce baví vrh koulí a dále běh na 100 metrů.  

2. Pentathlón, p ředchůdce desetiboje 

Desetiboj (řecky dekathlón), je nástupcem pětiboje (řecky pentathlón). 
Pentathlón byl antický atletický závod v běhu rychlém na 190 m, hodu diskem, skoku 
do dálky, hodu oštěpem a v zápase. Byl zavedený na starověkých olympijských 
hrách od 18. olympiády (r. 708 před n. l.) jako všestranný závod a vrchol atletiky.  

Olympiády se konaly v srpnu nebo září k poctě boha Dia.  
 

Přesné pořadí disciplín pentathlónu se nedochovalo, většina badatelů se 
přiklání k následujícímu: 

 

Hod diskem 
Soutěžní disk byl původně z kamene, později z bronzu s povrchem zdrsněným 

pískem. Jaké byly jeho parametry, se neví, dochovaly se disky s průměrem od 16,7 
do 36 cm a váhou od 1,86 do 5,7 kg. Předpokládá se, že při závodě se používal 
jeden disk (respektive více disků o stejných parametrech) pro všechny soutěžící. 

Velká část badatelů se kloní k názoru, že technika hodu odpovídala technice 
soudobé (tedy hod z otočky), někteří zastávají názor, že se házelo z místa, případně 
z překrokem. 

 
Skok do dálky 

Skok do dálky neodpovídal skoku, jak jej známe dnes, ale jednalo se o skok 
se závažím. Atlet se rozbíhal v každé ruce s jednou skokanskou činkou, haltérou. Po 
odrazu přešli do fáze letu skrčmo a doskoku, sedmo (což v podstatě odpovídá 
soudobé technice), při přechodu mezi těmito fázemi prudce vytrčili ruce s haltérami, 
které těsně před dopadem odhodili. 

Hod ošt ěpem 
Soutěžilo se v hodu oštěpem do dálky s rozběhem. V místě úchopu byla klička 

z tenkého řemínku, do které vrhač strčil dva prsty a švihem ruky pak udělil oštěpu 
větší energii. 

Předposlední disciplínou byl běh na jeden stadion, poslední pak zápas. 

 
Vlivem novodobých olympijských her byl pentathlón obnoven jako tzv. pětiboj 

„klasický”, ale zápas v něm byl nahrazen během na 1500 m. S ním byl zaveden také 
lehkoatletický desetiboj. První desetiboj byl vypsán roku 1884 v USA, dnešní 
desetiboj byl poprvé zařazen na olympijské hry v roce 1912 ve švédském 
Stockholmu.  
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2. Co je to „Desetiboj“ – What is „Decathlon“  
 

Decathlon, track-and-field event consisting of ten separate contests held on 
two consecutive days.  

Points are awarded for each event, and the overall score determines the 
winner.  

On the first day of competition, the athletes compete in the 100 - meter dash, 
the long jump, the shot put, the high jump, and the 400 - meter run.  

On the second day, participants attempt the 110 - meter hurdle race, the 
discus throw, the pole vault, the javelin throw and the 1500 - meter run.  
 

3. Přehled a popis jednotlivých disciplín prvního 
sout ěžního dne 

 

a) Běh na 100 m 

Běh na 100 metrů je sprintem, který se běží maximálním úsilím od startu do 
cíle. Běžecká trať na 100 m se běhá v oddělených drahách širokých 122 – 125 cm. 
Trať je umístěna na jedné ze dvou rovinek na atletickém stadionu. Závodník musí 
startovat z nízkého startu a ze startovních bloků. Světový rekord může být uznán, 
pokud rychlost větru vanoucího do zad běžce je menší než 2 m/s. 

 

 
 

b) Skok daleký 
 

Jeho cílem je překonání co největší horizontální vzdálenosti jediným skokem s 
rozběhem. Skokani se nejprve rozběhnou po rovné dráze, na jejímž konci je 
umístěno odrazové břevno, které vyznačuje začátek měřené vzdálenosti. Toto 
břevno nesmí atlet přešlápnout, proto za ním bývá umístěna plastelína, ve které 
při případném přešlapu zůstane otisk. Z něj nebo před ním se skokan odrazí a 
doskočí co nejdále za něj, kde je umístěno měkké doskočiště z písku, do kterého 
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dopadne. Hodnocenou délkou pak je vzdálenost od bližší hrany odrazového 
prkna směrem k doskočišti a nejbližší stopě směrem k odrazu, kterou skokan v 
písku zanechal.  
 

 

 

c) Vrh koulí 
 

Vrh koulí je disciplína s velmi starobylými kořeny. Cílem je vrhnout těžkou 
kouli co nejdále, atleti nesmějí koulí házet. Aby vyvinuli co nejvíce pohybové energie, 
postaví se do zadní poloviny vrhačského kruhu o průměru 2,14 m zády k výseči, kam 
dopadá koule. Přiloží nářadí pod bradu a obrátí se čelem k výseči. Někteří atleti při 
vrhu používají techniku podobnou diskařské otočce. Pokud ji zvládnou, koule 
většinou letí dál než při klasické technice "sunu". Koule, kterou vrhají muži, váží 7,26 
kg a má průměr 13 cm. 

.  



6 
 

d) Skok do výšky  

Skok do výšky (skok vysoký) je disciplína, při níž závodníci přeskakují 
horizontální laťku umístěnou na stojanu, který umožňuje přesně změřit v jaké výšce 
je tyč položena. 

Průběh závodu a pravidla 

Při závodu je laťka nejprve umístěna relativně nízko a postupně se po krocích 
zvedá. V každém dalším kole je laťka obvykle o 3 nebo 5 cm výše, nejméně však o 2 
cm. Každý závodník si může zvolit, od které výšky začne skákat. Jakmile je ale laťka 
nastavena na určitou výšku, žádný závodník již nesmí žádat její snížení. Jakmile 
závodník začne skákat, při každém dalším kole se může rozhodnout, zda se pokusí 
překonat laťku na nastavené výšce. Závodník může skok na právě nastavené výšce 
vynechat. Pokud se mu nepodaří laťku překonat, může vynechat i následující 
opravné skoky na dané výšce a využít pokusy na vyšší výšce. Pokud závodník třikrát 
za sebou nepřeskočí laťku na dané výšce, je vyřazen ze závodu. Závodník, který 
překoná laťku v největší výšce, je vítěz. Pokud dva nebo více závodníků překonají 
laťku ve stejné výšce, vyhrává ten závodník, který má nejméně nezdařených pokusů 
na poslední zdolané výšce. Pokud má více závodníků stejný počet nezdařených 
pokusů na poslední zdolané výšce, rozhoduje počet nezdařených pokusů v celé 
soutěži. 

 

Technika skoku  

V současné době jsou tři známé techniky přeskoku. 

Nůžky  - soutěžící přeskakuje laťku nohama vertikálně k zemi, tzn. ve stoje, vyskočí 
do vzduchu, kde ve stejné poloze střihne nohama (odrazovou nohu dává před svojí, 
slabší nohu) a tímto způsobem se dostává za laťku. 
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Straddle  - je označení přeskoku, kdy soutěžící překonává laťku s pokrčenými koleny 
těsně nad laťkou a jeho slabší noha se dostává za překážku jako první. Posléze na 
ní přenese většinu váhy svého těla, pomocí které dostane za laťku i druhou nohu 
přikrčenou v koleni. 

Flop  - v poslední době se s ním můžeme setkat nejčastěji. Do současné doby se 
většinou skákaly dvě výše zmiňované techniky. Jedná se o techniku, kdy soutěžící 
se odrazí ze své silnější nohy, ve vzduchu převrátí svoje tělo tak, aby laťku překonal 
v letu na zádech. 

 

e) Běh na 400 m 

Běh na 400 m vznikl z běhu na čtvrt míle, což je 440 yardů nebo 402,34 m. 
Běžci musí mít dobrou základní rychlost, musí být schopní zkoordinovat rychlost a 
vytrvalost a musí se naučit ignorovat bolest, protože v důsledku kyslíkového dluhu ve 
svalech tvoří kyselina mléčná.  

Běh na 400 metrů je nejdelším sprintem, který se běží téměř maximálním 
úsilím od startu do cíle, běžec musí spojit základní rychlost ze 100m sprintu a 
běžeckou techniku, která mu dovolí vypořádat se s odstředivými silami při sprintu v 
zatáčce. Při délce trati však musí také šetřit alespoň částečně vytrvalostní síly. 
Běžecká trať na 400 m se běhá v oddělených drahách širokých 122 – 125 cm. Start 
běhu na 400 m je umístěn na cílové pásce (délka stadiónu je 400 m), startovní bloky 
jsou posunuty úměrně poloměru zatáček, tak že závodník běžící po vnitřním oblouku 
je na startu opticky nejdál a všechny soupeře má před sebou, náběhem do cílové 
rovinky se všichni běžci dostanou na stejnou úroveň. Závodník musí startovat z 
nízkého startu a ze startovních bloků. Světový rekord může být uznán, pokud 
rychlost větru vanoucího do zad běžce je menší než 2 m/s. 
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5. Přehled a popis jednotlivých disciplín druhého 
sout ěžního dne  

a) Běh na 110 metr ů překážek 

Překážkový sprint na 110 metrů je nejkratším venkovním během mužů přes 
překážky. Patří k atraktivním běžeckým disciplínám a zahrnuje v sobě jak rychlost a 
výbušnost hladkého sprintu, tak i složitou techniku přechodu přes překážky. Běží se 
maximálním úsilím od startu do cíle, mužské překážky jsou vysoké 106,7 cm  
a je jich shodně po 10 řadách s rozestupy po 9,14 metrů (10 yardů). 

 

 
 

 

b) Hod diskem 

Hod diskem je sportovní, atletická disciplína, ve které je cílem sportovce 
odhodit malý těžký disk do co největší vzdálenosti. Před hodem se diskař postaví do 
vyznačeného zpevněného kruhu, ve kterém se s roztaženými pažemi roztočí, aby tím 
získal vyšší kinetickou energii. V pravou chvíli při otočce vypustí disk, který za letu 
naplocho rotuje a přistane do vyznačené výseče. Hodnocena je vzdálenost prvního 
dotyku disku se zemí od kruhu. 

Mužský disk má hmotnost 2 kg a průměr 220 mm. Diskařský kruh má průměr 
2,5 metru a ze tří stran je obklopen drátěnou klecí nebo sítí, která případně zastaví 
disk mířící z kruhu mimo výseč do hlediště. 
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Kopie antické sochy Diskobola z kodaňské botanické zahrady 

 

c) Skok o ty či 

Skok o tyči - cílem je překonání vodorovně umístěné laťky s pomocí dlouhé tyče: 
Jedná se ve své podstatě o upravenou gymnastickou disciplínu, kdy atlet po rozběhu 
opře tyč do skříňky v zemi pod laťkou (atleti jí říkají „šuplík“), tyč se následně ohne a 
atlet, který se drží druhého konce tyče, je vymrštěn do výšky, kde musí překonat 
laťku, aniž by ji shodil. Poté dopadne do měkkého doskočiště. Atleti mají na každé 
výšce tři pokusy, ale po prvním nezdařeném si další mohou ušetřit na další 
postupnou výšku.  
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Maurice Smith (JAM) – desetiboj (skok o tyči) 
 
 

d) Hod ošt ěpem 

Hod oštěpem - má svůj původ ve vojenském výcviku starých Řeků, byl i součástí 
starověkého olympijského pětiboje. Existují tři různé styly držení oštěpu. Většina 
nejlepších oštěpařů používá finský styl. Nářadí se drží mezi palcem a třemi 
posledními prsty, zatímco ukazováček je vespod. Aby hod platil, musí oštěp letět do 
kruhové výseče vymezené bílými čarami. Musí rovněž dopadnout hrotem napřed, 
není však nutné, aby se zabodl do země (ale musí zanechat stopu). 
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e) Běh na 1500 m  

Běh na 1500 metrů je běh na střední trať. Velmi v něm záleží nejen na fyzické 
kondici, ale také na taktice. Mnohokrát se stalo, že se o vítězi závodu na tuto trať 
rozhodlo až v posledních metrech před cílem. Závod v běhu na 1500 metrů se běhá 
na tři a tři čtvrtě čtyřsetmetrového oválu.  

 

6. Shrnutí 

          Atletický víceboj je souhrnný název pro náročnou sportovní disciplínu. Má svá 
přesně stanovená pravidla a její jednotlivé disciplíny mají v průběhu sportovního 
klání pevně stanovené pořadí. Desetiboj se dokonce považuje za královskou 
disciplínu. 
          Soutěž probíhá buď venku, nebo v hale. V letní sezoně absolvují muži 
desetiboj a ženy sedmiboj. V halové sezoně je složení vícebojů z jistých důvodů 
okleštěno (např. nemožnost absolvovat hod oštěpem, hod diskem atd.), takže v hale 
absolvují muži jen sedmiboj a ženy pouze pětiboj. 
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7. Závěr  
           Vypracování této absolventské práce mi trvalo celkem dlouhou dobu, a to 
z velké části jenom proto, že jsem neuměl pořádně pracovat s Wordem. To jsem se 
během zpracovávání naučil. Dále jsem při hledání materiálů používal internet, kde je 
skoro asi všechno. Dostal jsem se i na stránky internetové encyklopedie, o které 
jsem ani nevěděl, že existuje. Je plná zajímavých informací 
 

8. Zdroje 
 

1. internet 
2. internetová encyklopedie  
   - Ottova encyklopedie obecných vědomostí (digitální kniha) 
   - Wikipedia 
 

 
 


