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P

øíspìvek se zabývá analýzou svìtových rekordù v atletice a plavání u muù a en. Cílem byla analýza a porovnání vývoje procentuelního odstupu nejlepích svìtových výkonù u muù a en
v letech 1930, 1960, 1980 a 2000. Obecnì je moné vysledovat
trend postupného pøibliování enských svìtových rekordù k rekordùm
muským.
V odborných èasopisech a také pøi
rozhovorech s odborníky na sportovní problematiku se èasto setkáváme s úvahami nad monostmi dalího rùstu výkonnosti u en a muù.
Tato problematika je vìtinou pevnì
spjata s diskusí nad velikostí rozdílù
ve výkonnosti obou pohlaví.
Nae práce je zamìøena na porovnání vývoje výkonnosti muù a en
ve vybraných disciplínách plavání
a atletiky. Smyslem naí úvahy není
pouze snaha porovnat vývoj nejlep"!

ích svìtových výkonù ve zvolených
disciplínách, ale poukázat na nìkteré dalí tendence, které z porovnání
vyplynou. Výbìr sportovních odvìtví
není v ádném pøípadì nahodilý.
Plavání a atletika mají velmi dlouhou
historii a tradici. Studie mùe také
èásteènì napomoci dokumentaci
prùbìné emancipace en ve sportu.
Zlepování pomìru muských a enských výkonù u nìkterých sledovaných disciplín, kde je situace odliná
od minulosti mùe mnohé napovì-
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Tabulka 1
Výkony a procentuální porovnání vývoje muských a enských svìtových rekordù u vybraných atletických disciplín v
letech 1930 a 2000
1930

1930

1930

1960

1960

1960

1980

1980

1980

2000

2000

2000

Disciplína

Rok

mui

eny

m:%

mui

eny

m:%

mui

eny

m:%

mui

eny

m:%

100 m (s)

10,3

11,7

13,0

10,0

11,3

13,0

9,95

10,87

9,2

9,79

10,49

7,2

200 m (s)

20,6

23,6

14,6

20,0

22,9

14,5

19,72

21,71

10,2

19,32

21,34

10,4

43,86

48,60

10,7

43,18

47,60

10,2

400 m (s)

47,0

----

--

45,2

53,4

18,1

800 m (min)

1:56,0

2:16,8

17,9

45,7

2:04,3

17,6

1:42,33 1:53,43

10,8

1:41,11 1:53,28

12,0

1 500 m (min)

3:49,0

----

--

3:35,6

4:29,7

25,1

3:31,36 3:52,47

10,0

3:26,00 3:50,46

11,9

Maratón (h)

2:29:02 3:40:22*

62,9

2:08:34 2:25:42

13,3

2:05:42 2:20:43

11,9

47,9

2:15:17 3:40:22*

Skok do dálky (m)

2,03

1,65

18,7

2,22

1,86

16,2

2,36

2,01

14,8

2,45

2,09

Skok do výky (m)

7,58

5,38

29,0

8,21

6,40

22,0

8,90

7,09

20,3

8,95

7,52

16

Vrh koulí (m)

18,04

14,36

20,4

20,06

17,42

13,2

22,15

22,45

- 1,4

23,12

22,63

2,1

Hod diskem (m)

51,03

48,31

5,3

58,91

57,15

3,0

71,16

71,8

- 0,9

74,08

76,8

- 3,7

- pro toto období není znám oficiální svìtový rekord

14,7

* uvedené výkony byly ojedinìlé, tomu odpovídají i jejich hodnoty

Tabulka 2
Èasy a procentuální porovnání vývoje muských a enských svìtových rekordù u vybraných plaveckých disciplín
v letech 1960 - 1980 - 2000
1960

1960

1960

1980

1980

1980

2000

2000

2000

Disciplína

Rok

mui

eny

m:%

mui

eny

m:%

mui

eny

m:%

100 m kraul (s, min)

54,6

1:00,2

10,3

49,44

54,79

10,8

47,84

53,77

12,4

100 m mot. (s, min)

58,7

1:09,1

17,7

54,15

59,26

9,4

51,81

56,61

9,3

100 m prsa (min)

1:11,5

1:19,0

10,5

1:05,80

1:10,11

6,6

1:00,36

1:06,52

10,2

100 m znak (s, min)

1:01,5

1:09,1

12,4

55,49

1:00,86

9,7

53,60

1:00,16

12,2

200 m kraul (min)

2:01,5

2:11,6

8,3

1:49,16

1:58,23

8,3

1:45,35

1:56,78

10,8

200 m mot. (min)

2:12,8

2:34,4

16,3

1:58,21

2:06,37

6,9

1:55,18

2:05,81

9,2

200 m prsa (min)

2:36,5

2:49,5

8,3

2:15,11

2:28,36

9,8

2:10,16

2:23,64

10,4

200 m znak (min)

2:16,0

2:33,3

12,7

1:59,19

2:11,77

10,6

1:55,87

2:06,62

9,3

400 m kraul (min)

4:15,9

4:44,5

11,2

3:50,49

4:06,28

6,9

3:40,59

4:03,85

10,5

dìt o rozvoji sportovní pøípravy
a rozsahu aplikace speciálních tréninkových a regeneraèních metod.
Nabízí se také srovnání výkonù
u dnes jistì nejpopulárnìjí sportovní události na naí planetì - olympijských her, ale s ohledem na mnohá
specifika provázející soutìe pøi OH
(nadmoøská výka, neúèast nìkterých státù, únava z kvalifikací, atp.)
jsme k porovnání vývoje výkonù
dosahovaných olympijskými vítìzkami a vítìzi nepøistoupili.
Na první pohled by se mohlo jevit
pøesnìjím srovnání prùmìrných
výkonù pìti (pøípadnì deseti) nejlepích svìtových výkonù v daném období. Nìkteøí autoøi pouívají k porovnání rùznou mìrou redukované
svìtové tabulky. Vyuití obou moností jsme také zvaovali, ale krátká

studie pilotního charakteru u atletiky
ukázala, e dobové redukované svìtové tabulky (prùmìr nejlepích deseti,
20. redukovaného poøadí) by nepøinesly pøíli velké zpøesnìní naeho
porovnání a jen potvrzují zjitìné
tendence a trendy, vyuívající aktuálních svìtových rekordù. Výjimkou
byly výsledky z první poloviny minulého století, evidentnì poznamenané
malou úèastí en na závodech a ve
sportovním dìní vùbec.

V odborné literatuøe jsou vìtinou
uvádìny obecné výkony en u sportù
rychlostního charakteru na úrovni
80 % a 85 % maximálních muských výkonù, vsilových sportech pak
dosahují eny jen 50 % a 60 % výkonù muù, naopak vytrvalostní sporty
uvádìjí jen o 10 % pomalejí enské
èasy. eny oproti muùm naopak
jasnì dominují ve sportech koordinaènì nároèných a vyadujících velký
pohybový rozsah (DOVALIL, 2002).
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Obr. 1
Porovnání vývoje svìtových rekordù
en a muù u vybraných bìeckých
atletických disciplín

Obr. 2
Porovnání svìtových rekordù muù
a en u vybraných skokanských a
vrhaèských disciplín

Obr. 3
Rozdíly úrovnì svìtových rekordù
muù a en u vybraných plaveckých
disciplín

Porovnáním antropomotorických
pøedpokladù vrcholových belgických plavkyò a plavcù se zabývali
VEARVACKE a PERSYN (1981).
Autoøi dospìli k závìrùm, e pøední
belgiètí plavci mají lepí silové
a antropomotorické pøedpoklady
ne plavkynì, které je naopak výraznì pøevyují v oblasti flexibility.
Porovnáním výkonnosti en
a muù v atletice se zabývali TILINGER a OBERFALZER (1982).
Jejich analýza dokumentuje postupující zrovnoprávòování en ve sportu, protoe prakticky ve vech sledo-

vaných atletických disciplínách se
projevilo sniování rozdílù ve výkonech muù a en. Autoøi závìrem
vyslovují tezi, e pøíèinou je pøedevím roziøování enské èlenské
základny a pronikání vìdecky øízeného tréninkového procesu i do oblasti
sportovní pøípravy en.
Srovnání historického vývoje
rychlostí dosahovaných pøi svìtových rekordech u vybraných plaveckých a atletických bìeckých disciplín muù a en a jejich poklesu
v závislosti na dobì trvání výkonu
publikovali SAVAGLIO a CARBONE (2002).
Atletiku a plavání jsme pro analýzu zvolili nejen z dùvodu jejich dlouhé a bohaté historie, ale také proto,
e výkony na atletických stadionech
a plaveckých bazénech by mìly být
v podstatì vdy pøesnì zmìøeny a jen
v minimálním rozsahu ovlivnìny
pøírodními podmínkami. Potøebné
ukazatele objektivity nesplòuje
maratónský bìh, který je ovlivnìn
mnoha aspekty (zatáèky, celková
koncepce stavby trati, povìtrnostní
podmínky atd.). Do srovnání je
ovem zaøazen pøedevím kvùli své
historii a v uplynulých dvaceti letech
stále rostoucí popularitì pøedevím
jeho mìstských variant. Plavání
v bazénu splòuje i velmi pøísná
mìøítka celkové objektivity a vylouèení náhodných vlivù je zde na vysoké úrovni. Pro porovnání jsme zvolili vybrané plavecké disciplíny,
z nich nìkteré nemají pøíli dlouhou
tradici, ale v nìkterých pøípadech
nabízejí názornou ilustraci vývojových tendencí. Vechny rekordy byly
dosaeny v 50-metrových bazénech.
Cílem práce je analýza a historické porovnání vývojových tendencí
vybraných limitních výkonù muù
a en, nalezení pøípadných vztahù
mezi nimi. Úkolem bylo zjistit, kde
mají eny od muù nejvìtí procentuelní odstup a nalézt trendy, kde se
výkony obou pohlaví budou více èi
ménì pøibliovat nebo oddalovat.
Pøedpokládáme, e studie nabídne
také upøesnìní v oblasti predikce
výkonù muù a en i jejich porovnání.
"#

Metody práce
Pøi realizaci práce jsme vycházeli
z plaveckých a atletických tabulek
vybraných svìtových rekordù platných v letech 1930, 1960, 1980
a 2000 v disciplínách, které v souèasné dobì absolvují mui i eny. Rok
1930 nebyl jako výchozí zvolen
náhodnì; ve 20. letech minulého
století zail enský sport rozmach
a následnou konsolidaci zavrenou
zaøazením enské atletiky do programu olympijských her roku 1928.
Podle naeho názoru tedy teprve od
OH konaných v Amsterdamu mùeme hovoøit o tzv. vrcholové enské
atletice.
Rok 1960 pak pøedstavuje poèátek dalího vzestupu sportu jako
celku po útlumu zpùsobeném
druhou svìtovou válkou a sanací
jejích dùsledkù. Následný interval
sledování po dvaceti letech (1980,
2000) povaujeme za vhodný
pøedevím proto, e mùe dostateènì prezentovat tendence a zmìny,
a naopak mírnì eliminovat nadmìrný vliv zcela výjimeèných výkonù.
Uvádìné svìtové rekordy jsou
k 31. prosinci 1930, 1960, 1980,
2000, s výjimkou nìkterých atletických disciplín en, kde bylo pro
analýzu pouito prvních oficiálních
svìtových rekordù, které pocházejí
z období 1931 a 1934. Chybìjící
data jsou pøevánì zpùsobena
skuteèností, e eny v této dobì
v dané disciplínì teprve skuteènì
zaèínaly. V práci je pouita takøka
výhradnì metoda porovnání výkonù
muù a en ve stejných disciplínách.
Úrovnì výkonnosti jsme porovnávali tak, e výkony muù jsou vdy
100% a procenta u en pak vyjadøují
jejich odstup za mui.
Výsledky a diskuse
Nejvìrnìji vyjadøují zjitìná data
tabulky. Pro doplnìní a ilustraci dat
shrnutých v tabulkách jsou pak
vyuity i obrázky. Prùvodní text si
klade za cíl upozoròovat na zajímavé
trendy a vysvìtlovat pøípadné velké
rozdíly.
Atletické disciplíny
Atletika je zøejmì v novodobých
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dìjinách nejdéle pravidelnì evidovanou sportovní disciplínou. Také proto nabízí srovnávací tabulka data od
roku 1930, tedy srovnání za relativnì
dlouhou èasovou øadu. Nejvìtí
odstup mají eny od muù v prvních
dvou sledováních u bìhu na 1 500
metrù a v bìhu maratónském. Tento
fakt je dán pøedevím tím, e eny
zaèaly oficiálnì soutìit v bìhu na
1 500 m a poèátkem druhé poloviny
minulého století a v maratónu jetì
pozdìji.
Tab. 1 ukazuje, e není moné
vysledovat nìjaké jasné obecné tendence, ale jen dílèí trendy a náznaky
smìøující k pøibliování výkonnosti
en k výkonnosti muù.
Bìecké disciplíny
U pøeváné vìtiny vybraných
bìeckých disciplín je moné vysledovat mírnou tendenci ke sbliování
muských a enských výkonù, nìkteré disciplíny ukazují na urèité zlepení muù v závìru minulého století
(bìhy na 800 m a 1 500 m). Tyto
rozdíly èi kolísání kolem urèitých
hodnot, je moné vysvìtlit pøítomností èi naopak nepøítomností mimoøádných osobností svìtové atletiky v konkrétní disciplínì. S urèitou
nadsázkou lze s vìtí pravdìpodobností oèekávat, e by se takové
osobnosti mohly brzy objevit u nìkterých disciplín, jako jsou napø. bìh
na 100 m muù a bìh na 800 m en
(obr. 1).
Skok do výky a skok do dálky
Obì tyto disciplíny s velkým podílem koordinaèních schopností velmi
pøesnì ilustrují postupný vývoj
výkonnosti obou pohlaví a také
postupné sbliování nejlepích výkonù (obr. 2).
Vrh koulí a hod diskem
Pøestoe má muské a enské
náèiní u obou jmenovaných disciplín
rozdílnou hmotnost  muské koule:
7,26 kg, enské: 4 kg, muský disk:
2 kg, enský: 1 kg, a tato skuteènost
výraznì ovlivòuje výkon, lze zde
podle naeho názoru porovnání také
realizovat (obr. 2).
Tabulky 1, 2 srovnávají absolutní

výkony a procentuelní odstup enských výkonù od muských. Pøi porovnání u vrhu koulí i hodu diskem
byla (je) vyí absolutní hodnota
enského rekordu. Jedná se o výjimeèné situace u sledovaných disciplín, kde mají (mìly) eny lepí absolutní výkon. Tento jev pøièítáme výe
jmenované rozdílné váze muského
a enského náèiní. Pøikláníme se
k názoru DOVALILA (2002), e
v tìchto disciplínách, pøevánì silového charakteru, dosahují eny
s ohledem na rozdílnou hmotnost
náèiní skuteènì cca 50 - 60 % výkonnosti muù.
Plavání
U vybraných plaveckých disciplín,
na rozdíl od nìkterých atletických,
není moné vysledovat nìjaké
prùbìné signifikantní trendy.
Jediná viditelná tendence je zmenení rozdílù mezi svìtovými rekordy
u muù a en v roce 1980 a opìtovný
vzrùst odstupù u rekordù platných
v roce 2000. Výkonnostní úroveò
v roce 1980 byla ovlivnìna mimoøádnou kvalitou plavkyò pocházejících
z NDR. Ukazuje se, e následujících
20 let nepøineslo do vývoje plavání
en zdaleka takový výkonnosní
postup jako v muském plavání (tab.
2, obr. 3).
Závìry
Provedené srovnání výkonnosti
muù a en s vyuitím svìtových
rekordù z let 1930, 1960, 1980, 2000
ukazuje na neustálé zlepování
výkonnosti vrcholových sportovcù
a postupné vyrovnávání úrovnì
výkonnosti obou pohlaví. Výsledky
srovnání jsou do jisté míry závislé na
pøítomnosti èi nepøítomnosti mimoøádného jedince. Pokud u jednoho
pohlaví tato mimoøádná osobnost je
a u druhého není, potom rozdíl ve
výkonech mùe být tímto pochopitelnì ovlivnìn. Nicménì dílèí sondy
s vyuitím jiných podkladù pro srovnání (desátý výkon v pøísluném
roce, prùmìr nejlepích deseti výkonù a pod.) pøináely obdobné výsledky výsledkùm, které pøedkládáme.
Prakticky ve vech sledovaných
disciplínách se projevuje sniování
"$

procentuálního odstupu obou pohlaví ve prospìch en. Nejmarkantnìji se ukazuje na královské disciplínì atletiky - sprintu na 100 m, kde je
ve vech sledovaných obdobích
jednoznaèná progrese výkonnosti
a také sniování procentuelního
rozdílu mezi enami a mui ze 12 %
roku 1930 na 7,2 % v roce 2000.
Obdobnì se jeví také bìh na 200 m,
skoky do výky a do dálky.
Plavání pøineslo v roce 1980
pøiblíení výkonù en výkonùm
muù. Diference v hodnotì pod 10 %
se ale v následující 20 letech opìt
navrátily k hodnotám o 2 - 3 %
vyím. enské plavání se po bouølivém dvacetiletí 1960 - 1980 rozvíjelo
v následujících 20 letech pomaleji,
ne muské plavání.
Pøíèiny pøevaujícího trendu sbliování výkonnosti obou pohlaví
v prùbìhu uplynulých 70 let je moné
nahlíet ve dvou rovinách. Obecnì
dochází k neustálé postupné emancipaci en do vech spoleèenských
oborù èinností. Na sportovní úrovni
spatøujeme sbliování výkonnosti
pøedevím v následujících skuteènostech:
- výrazné rozíøení enské èlenské
základny,
- podchycení a následná praktická
aplikace zvlátností vyplývajících
z øízení tréninkového procesu
u en,
- srovnatelné podmínky pro (sportovní) pøípravu obou pohlaví,
- sbliování výe odmìn a finanèních prémií za dosahované výsledky.
U výkonù v osmdesátých letech je
tøeba pøipomenout jejich moné
ovlivnìní tehdejími nedokonalými
metodami detekce zakázaných
podpùrných látek a to jak u muù,
tak pochopitelnì i u en. Také
souèasné výkony mohou být samozøejmì ovlivnìny pouíváním zakázaných preparátù. S ohledem na
výraznì lepí metody detekce dopingu se domníváme, e k jeho zneuívání nedochází v takovém rozsahu
jako v období pøed dvaceti - tøiceti
lety.
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Summary
Comparison Between
Women's and Men's
Performance Potential in
Selected Track and Field
Events and Swimming
Jiøí Suchý, Pavel Tilinger
The article deals with the analysis of men's
and women's world records in track and
field events and swimming. The purpose
was to analyse and compare the development of percentage differences between
the best men's and women's world records
of the years 1930, 1960, 1980 and 2000.
In general, a tendency of gradual approximation of women's and men's world
records has been observed.
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