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Abstrakt 

Název: Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských 

kategorií 

 

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování modelového kondičního 

programu pro krasobruslaře ve stanovených sólových kategoriích. 

Dalším cílem je uvedení postupů tvorby kondičních programů pro 

všechny v oboru krasobruslení, zejména pro trenéry. 

 

Metody: Při tvorbě bakalářské práce bylo využito metody měření srdeční 

frekvence krasobruslařů sporttestrem. Srdeční frekvence byla měřena na 

tréninku v krátkém programu i volné jízdě v kategoriích žen i mužů a to 

při nejvyšším možném zatížení. Dále bylo při tvorbě práce využito 

vlastních zkušeností z oboru zkoumání. 

 

Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je sestavení plánů obsahů cvičení 

s předpokladem využití v kondičním tréninku s krasobruslaři 

v juniorských a seniorských sólových kategoriích. 

 

Klíčová slova: srdeční frekvence, sporttester, sportovní trénink, kondiční trénink, 

krasobruslení 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: The conditioning training of figure skaters in solo junior and senior 

cathegory 

 

Objectives: The main goal of the bachelor thesis is to develop a model fitness 

program for figure skaters in certain solo categories. Another goal is to 

set up fitness training programs for everyone in the figure skating 

industry, especially for coaches. 

 

Methods: During the creation of the bachelor thesis, was used measuring method of 

the heart rate of figure skaters by a sporttester. Heart rate was measured 

for short program and free skate in women and men cathegories, at the 

highest possible load. During the creation was used my own experience 

from the field of exploration. 

 

Results: The result of the bachelor's thesis is the compilation of the exercise plans 

with assumption for use in fitness training with figure skaters in junior 

and senior solo categories. 

 

Keywords: heart rate, sporttester, sport training, fitness training, figureskating 
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci jsem si zvolila téma spojené s krasobruslením, jelikož se tomuto 

sportu věnuji již od dětství. Přes sólové bruslařské kategorie, kterými jsem prošla, až 

dodnes. Působím jako trenér v oddíle krasobruslení v Kralupech nad Vltavou, proto je 

tento sport pro mne stále aktuálním tématem v mé každodenní činnosti. 

V juniorské i seniorské kategorii jsem poznala, že tvrdá práce jak na ledě, tak i na suchu 

v rámci všestranné i specializované přípravy, je podmínkou k podání dobrého výkonu. 

Ačkoliv krátký program i volná jízda trvá pouze několik málo minut, zatížení, které 

musí bruslař vyvinout, stoupá až do maximálních hodnot. Ve spojení se skokovými 

prvky, piruetami a krokovými pasážemi, které jsou podmíněny správnou technikou 

provedení, musí být oba programy provedeny vizuálně s lehkostí a projevem, který by 

nenaznačoval jejich náročnost na kondici bruslaře. 

Z těchto důvodů bylo zvoleno téma kondičního tréninku pro krasobruslaře. Inspirací mi 

byly špičkové výkony zámořských bruslařů, kteří trénují pod taktovkou uznávaného 

trenéra Briana Orsera. Zároveň také možnost posunout výsledky českých krasobruslařů 

díky přípravě mimo led, která je nezbytnou součástí v tréninkovém procesu.  

Po konzultování tématu jsem zjistila, že v české literatuře není o kondičním tréninku 

krasobruslařů téměř žádná zmínka, či literatura věnovaná tomuto tématu. Proto jsem si 

zvolila téma „Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských 

kategorií.“ 

Cílem mé práce je vypracování modelového kondičního programu pro krasobruslaře ve 

stanovených sólových kategoriích. V rámci všestranné i specializované přípravy na 

suchu, tedy kondiční přípravy. Jedná se o příklady cvičení v rozvoji všech pohybových 

schopností, které mohou být zařazovány dle období v ročním tréninkovém cyklu. Jako 

ukazatel aktuální kondice mi v práci posloužilo měření tepové frekvence krasobruslařů 

ve stanovených kategoriích. Měření bylo provedeno v obou jízdách v tréninku 

krasobruslařů oddílu USK Praha. 

Dále je v práci nastíněn způsob tvorby kondičních programů a jeho zásady, kterými by 

se měl trenér řídit při plánování tréninkového procesu. 
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Pevně věřím, že má práce pomůže trenérům k porozumění a pochopení důležitosti 

tématu kondiční přípravy. Jak z pohledu na její nezbytnost v tréninku krasobruslařů, tak 

i v rámci zařazení vhodných cvičení do jejího obsahu v jednotlivých tréninkových 

obdobích. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Co je vlastně kondičním tréninkem, kondiční přípravou v krasobruslení? Nejedná se 

pouze o přípravu na ledové ploše, projíždění volné jízdy a krátkého programu. Jedná se 

také o takzvanou přípravu na suchu, neboli off-ice trénink.  

V České republice není tomuto tématu v širokých bruslařských kruzích věnována 

přílišná pozornost, o tom svědčí velmi malý výskyt odborné literatury. Pokud by trenér 

krasobruslení připravoval kondiční program pro krasobruslaře, zřejmě by musel čerpat 

potřebné podklady z jiných sportovních odvětví a na základě poznatků z nich vytvořit 

plán. V zahraničí je tomuto tématu věnováno o něco více. Na území Spojených států 

amerických vyšla v roce 2002 kniha Conditioning for figure skating od Carla M. Poea, 

která pojednává o kondiční přípravě a jejich složkách v krasobruslení. Dalšími zdroji 

byly odborné studie na internetových portálech, které jsou uvedeny v seznamu literatury 

a pramenů. Avšak tyto materiály se věnují dané problematice okrajově, či v jiných 

souvislostech. 

Z praxe je známo, že řada trenérů krasobruslení není obeznámena s tím, co pojem 

kondice a kondiční příprava - trénink znamená. V reálu se setkáme s tím názorem, že ke 

krasobruslení stačí pouze baletní příprava a posilovací cvičení, které není ani účinné 

a naopak bruslaři škodí. Proto jsem se rozhodla zpracovat tuto problematiku ve své 

práci. 

2.1 Požadavky moderního krasobruslení 

Jako esteticko-koordinační sport je krasobruslení velice náročné. Bruslař musí využít 

všech svých schopností a dovedností, aby vytvořil konečný výsledek na ledové ploše. 

V rámci tří až čtyř minutové jízdy v kategoriích juniorů a seniorů musí být předvedeno 

až 7 skokových prvků, tři piruety, kroková sekvence a v kategorii seniorů navíc 

sekvence choreografická. Proto krasobruslař potřebuje nejenom hezky vypadat 

a koordinovat pohyby, ale musí mít i kondiční schopnosti jako je síla, vytrvalost 

a rychlost společně s dalšími motorickými schopnostmi, které je třeba rozvíjet právě 

v kondiční přípravě mimo led. 
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2.1.1 Z historie 

O moderním krasobruslení je možné hovořit od poloviny 18. století, kdy byl na území 

Anglie založen první klub. Tehdy se již bruslařský sport dělil na krasobruslení 

a rychlobruslení, tedy dvě nezávislé disciplíny. Náročnější prvky přinesl spíše 

rychlobruslař Axel Paulsen, který na konci 19. století obohatil toto odvětví o  nový 

skok, nesoucí jeho jméno - Axel (1882). Za zakladatele moderního krasobruslení je 

však považován až Jackson Heines, který dal tomuto sportu nový styl bruslení a nové 

kovové brusle – nože, které ještě nebyly opatřeny zoubky. Ty až později na počátku 

20. století vynalezl Ulrich Salchow, který svým vynálezem přinesl více sportovní 

charakter. Lze jej považovat za inovátora své doby. Vynález zoubků nebyl jeho jediným 

nápadem, přinesl krasobruslení i jeden ze skoků, který je nazýván po něm. Stal se 

i prvním, ačkoliv neoficiálním vítězem v krasobruslení, v rámci Letních olympijských 

her v Londýně (1908). Po něm přišla další slavná jména jako Werner Rittberger, který 

taktéž obohatil tento sport o jeden ze skoků. Doposud figurovali krasobruslení pouze 

muži. Až do doby, než se na scéně ve dvacátých letech 20. století objevila Norka Sonja 

Henie. Ta do krasobruslení vnesla svěží ženský nádech a obohatila ho o eleganci 

a propracovanost pohybů, ale také o nový módní trend, kterým byla zkrácená sukně. 

Po druhé světové válce zažívalo krasobruslení svou největší éru. Začínala se stavět nová 

kluziště, která se zastřešovala a dopřávala bruslařům větší tréninkový komfort, jenž 

ovlivňoval i výkony. Evropa však byla ovlivněna skončeným válečným konfliktem, 

a tak zámořští bruslaři získali výhodu. Přinesli rychlejší, dynamičtější bruslení, nemluvě 

o zvládání dvojitých skoků a v případě amerického reprezentanta Richarda Buttona 

i pokusy o skoky trojité.  

Koncem 20. století se již přiblížila podoba krasobruslení tomu současnému. Skoky se 

již prováděly se třemi obrátkami, figury v piruetách se staly obtížnějšími. Dominovali 

zde zámořští bruslaři jako Brian Orser, ruští závodníci jako Jevgenij Pluščenko, Alexej 

Jagudin, či Irina Slutská a řada dalších. V tehdejším Československu byl za průkopníka 

považován Jozef Sabovčík, který poprvé v mezinárodní soutěži předvedl čtverný skok 

(Mistrovství Evropy v krasobruslení 1986).  

Tím se odstartovala éra dnešní nové moderní podoby krasobruslení. Došlo 

k postupnému zvýšení náročnosti v požadavcích na skoky, piruety, krokové pasáže jak 

v kategorii mužů, kde jsou dnes čtverné skoky podmínkou pro postup a vítězství, tak 
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i v kategorii žen, kde se také začínají zařazovat čtverné skoky. Z žen můžeme jako 

první, které se to podařilo v soutěži, jmenovat japonskou krasobruslařku Miki Ando, 

která předvedla čtverného salchowa (Mistrovství světa juniorů 2002). Dále pak 

mladičkou Rusku Alexandru Trusovou, jež předvedla ve volné jízdě dva čtverné skoky 

jako první žena, které se to v soutěži podařilo (Mistrovství světa juniorů 2018). 

(Wikipedie.cz) 

Dnes je již pro mnohé otázkou, zda se krasobruslení bude posouvat ještě výše a do 

skoků přibudou další obraty. I tak je však tento ledový sport velice náročný. Dobrá 

příprava, zvláště pak ta kondiční je základem nejenom pro skvělé výkony, ale i pro 

prevenci zranění, která při dané obtížnosti hrozí častěji.  

2.1.2 Náplně Juniorských a Seniorských kategorií 

Tato předkládaná práce se zaměřuje na dvě nepříliš rozdílné kategorie. Liší se pouze 

věkovou hranicí a časovým intervalem volné jízdy. Věková hranice však není příliš 

podstatná. V juniorské kategorii se věkově jedná ještě o děti staršího školního věku 

a adolescenty, v rozmezí věku 13-19 let (pro mezinárodní soutěže). V seniorech pak 

mohou závodit také, a to od 15 let věku, tedy počátku adolescence. Jsou na ně pak 

v tréninku kladeny stejné nároky na výkon jako na dospělé. Proto navrhovaný modelový 

kondiční trénink bude pro obě kategorie shodný.  

Pro ilustraci nepříliš velkého rozdílu v jízdách budou uvedeny v následujících 

kapitolách požadavky, náplně jednotlivých jízd pro dané kategorie. 
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2.2 Náplň a délka krátkého programu a volné jízdy juniorů a juniorek pro 

sezónu 2018/2019 dle požadavků Mezinárodní bruslařské unie (ISU) 

V krátkém programu se nachází prvky předepsané, to znamená, že skoky i piruety jsou 

jasně stanoveny. Ve volné jízdě je pak předepsán počet skoků a piruet, které mají pouze 

dané podmínky. Například skok axelového typu nebo piruety, které mají bližší 

specifikace, jak by měly být provedeny. 

 

2.2.1 Krátký program juniorů 

Délka programu 2:40 min (+/- 10 sec) 

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen; 

b) dvojitý nebo trojitý Flip, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky 

a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd; 

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo ze dvou 

trojitých skoků; 

d) skok do piruety ve váze; 

e) nízká pirueta s pouze jednou změnou nohy; 

f) kombinovaná pirueta s pouze jednou změnou nohy; 

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu. 

 

2.2.2 Krátký program juniorek 

Délka programu 2:40 min (+/- 10 sec) 

a) dvojitý Axel Paulsen; 

b) dvojitý nebo trojitý Flip, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky 

a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd; 

c) kombinace skoků skládající se ze dvou dvojitých skoků nebo dvojitého 

a trojitého skoku nebo dvou trojitých skoků; 

d) skok do piruety ve váze; 

e) zakloněná nebo ukloněná pirueta nebo nízká pirueta bez změny nohy; 

f) kombinovaná pirueta s pouze jednou změnou nohy; 

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu. 
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2.2.3 Volná jízda juniorů 

Délka volné jízdy 3:30 min (+/- 10 sec) 

Dobře vyvážený program volné jízdy juniorů musí obsahovat:  

 maximálně 7 skokových prvků (jedním z nich musí být skok axelového typu);  

 maximálně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok 

do piruety nebo pirueta začínající skokem, jedna pirueta provedená v pouze 

jedné pozici);  

 maximálně jednu krokovou sekvenci. 

 

V době měření (2016/2017) platila jiná pravidla pro náplně volných jízd a taktéž 

jiná délka programu pro kategorii juniorů: 

Délka volné jízdy 4 minuty (+/- 10 sec) 

 maximálně 8 skokových prvků (jedním z nich musí být skok axelového typu). 

 

2.2.4 Volná jízda juniorek 

Délka volné jízdy 3:30 min (+/- 10 sec) 

Dobře vyvážený program volné jízdy juniorek musí obsahovat:  

 maximálně 7 skokových prvků (jedním z nich musí být skok axelového typu);  

 maximálně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok 

do piruety nebo pirueta začínající skokem, jedna pirueta provedená v pouze 

jedné pozici);  

 maximálně jednu krokovou sekvenci. 
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2.3 Náplň a délka krátkého programu a volné jízdy seniorů a seniorek pro 

sezónu 2018/2019 dle požadavků Mezinárodní bruslařské unie (ISU) 

V krátkém programu se nachází prvky předepsané, tedy skoky i piruety jsou jasně 

stanoveny. Ve volné jízdě je předepsán počet skoků a piruet, u nichž jsou pouze dané 

podmínky. Například skok axelového typu nebo piruety, které mají bližší specifikace, 

jak by měly být provedeny. 

 

2.3.1 Krátký program seniorů 

Délka programu 2:40 min (+/- 10 sec) 

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen; 

b) trojitý nebo čtverný skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky 

a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd; 

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo dvou trojitých 

skoků nebo čtverného skoku a dvojitého nebo trojitého skoku; 

d) skok do piruety; 

e) pirueta ve váze nebo nízká pirueta s pouze jednou změnou nohy; 

f) kombinovaná pirueta s pouze jednou změna nohy; 

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu. 

 

2.3.2 Krátký program seniorek 

Délka programu 2:40 min (+/- 10 sec) 

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen; 

b)  trojitý skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky a/nebo jiné 

srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd;  

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo dvou trojitých 

skoků;  

d) skok do piruety; 

e) zakloněná nebo ukloněná pirueta nebo nízká pirueta / pirueta ve váze bez změny 

nohy;  
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f) kombinovaná pirueta s pouze jednou změnou nohy; 

g) kroková pasáž plně využívající ledovou plochu. 

 

2.3.3 Volná jízda seniorů 

Délka volné jízdy 4:00 min (+/ 10 sec) 

Dobře vyvážený program volné jízdy seniorů musí obsahovat:  

 maximálně 7 skokových prvků (jedním z nich musí být skok axelového typu);  

 maximálně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok 

do piruety nebo pirueta začínající skokem, jedna pirueta provedená v pouze 

jedné pozici);  

 maximálně jednu krokovou sekvenci; 

 maximálně jednu choreografickou sekvenci. 

2.3.4 Volná jízda seniorek 

Délka volné jízdy 4:00 min (+/ 10 sec) 

Dobře vyvážený program volné jízdy seniorek musí obsahovat: 

 maximálně 7 skokových prvků (jedním z nich musí být skok axelového typu);  

 maximálně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok 

do piruety nebo pirueta začínající skokem, jedna pirueta provedená v pouze 

jedné pozici);  

 maximálně jednu krokovou sekvenci; 

 maximálně jednu choreografickou sekvenci. 

(Czechskating.org) 
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2.4 Sportovní trénink 

Kondiční trénink nebo také kondiční příprava je složkou oblasti, která se nazývá 

sportovní trénink. Co je to sportovní trénink? Je to příprava sportovce, proces, o kterém 

můžeme říci, že trvá i několik let. Pro krasobruslaře pak obzvlášť, protože tento sport je 

považován za ranou specializaci a začíná se s ním již v raném dětství, okolo 4 let.  

Proces plánování sportovního tréninku probíhá v obdobích. Tato období bývají různě 

dlouhá, zpravidla se délkou trvání přizpůsobují požadavkům sportovní specializace. 

Základním pilířem je tréninková jednotka. Dále pak můžeme hovořit o týdenních, 

měsíčních a ročních mikrocyklech. V rámci těchto období se trenéři snaží sestavovat 

pro sportovce optimální podmínky pro růst výkonnosti i celé jejich sportovní kariéry. 

Při plánování kondičního tréninku již měl být východiskem z roční plán, tedy 

dlouhodobější cíl. Tento roční tréninkový plán již byl dříve nastíněn v knize 

Krasobruslení: povinná a volná jízda jednotlivců (Praha: Olympia, 1979), jejíž autor 

Josef Dědič byl významnou osobností nejen československého krasobruslení, ale 

i uznávaným odborníkem v zahraničí a v letech 1984 -1993, až do své smrti, působil 

jako předseda Mezinárodní bruslařské unie (ISU).  

Ve své knize nastínil plánování ročního tréninkového plánu pro tehdejší úroveň 

výkonnosti. Velkou váhu přikládal právě i tělesné zdatnosti a připravenosti 

krasobruslaře. Formy výcviku dělil nejenom na přípravu na ledové ploše, ale i na 

všestrannou přípravu na suchu (J. Dědič, Krasobruslení: povinná a volná jízda 

jednotlivců, Praha: Olympia 1979). 

Operoval s denními plány tréninkových jednotek především v přípravném období, kam 

tak situoval kondiční přípravu. 

2.5 Roční tréninkový plán 

V ročním tréninkovém plánu vycházíme ze čtyř hlavních období: 

1. přípravné období 

2. předzávodní období 

3. závodní období 

4. přechodné období 



20 

 

2.5.1 Přípravné období 

O přípravném období můžeme říci, že slouží pro rozvoj trénovanosti. Na něm budeme 

zakládat pozdější výkon pro celou nadcházející závodní sezónu.  

Zpočátku v tréninku zařazujeme nespecifická cvičení, kdy objem cvičení převyšuje 

intenzitu a zatížení je poměrně nízké. Postupně pak přidáváme podíl specifických 

cvičení vhodných pro druh sportu a zvyšujeme objem, intenzitu i zatížení v tréninku. 

 „Moderní pojetí krasobruslení a zejména stále větší požadavky kladené na úroveň 

volné jízdy vyžadují zdatné jedince. Dokonalá tělesná zdatnost, získaná ponejvíce 

tréninkem na suchu v přípravném období, je zárukou stabilní formy v hlavním období.“ 

Uvádí J. Dědič (Krasobruslení: povinná a volná jízda jednotlivců, s. 169, Praha: 

Olympia, 1979) 

J. Dovalil schematicky znázornil toto období: 

 

 

Trénink v přípravném období pro krasobruslaře pak J. Dědič (Krasobruslení: povinná 

a volná jízda jednotlivců, Praha: Olympia, 1979) rozdělil do tří částí: 

 všestranná příprava na suchu 

 speciální příprava na suchu 

 příprava na ledě. 

Obrázek 1 - Principiální schéma konstrukce přípravného období (Josef Dovalil a kol., Výkon 

a trénink ve sportu, Praha: Olympia 2012) 
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2.5.2 Předzávodní období 

V tomto období dochází k takzvanému vyladění formy. Kdy se výkonnost sportovce 

dostane na požadovanou úroveň, která může být nazývána nejvyšší možnou.  

Tento úsek obvykle předchází startům v mistrovských soutěžích a je možné ho zařadit 

do doby kolem 2-4 týdnů. Jedná se o navození stavu optimální specializované 

připravenosti sportovce, při němž je dosahováno maximálních výkonů, které odpovídají 

aktuální trénovanosti. Ukazatelem jsou tedy samotné sportovní výkony, jsou 

navozovány podmínky jako v soutěži, a to jak fyzické, tak i psychické (J. Dovalil a kol., 

Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012). 

U krasobruslaře to znamená, že již zvládne obě jízdy zajet s maximálním možným 

výkonem a se splněním všech požadovaných prvků v tréninku, a to i několikrát po sobě. 

Bez výrazných pochybení, s jistotou. 

2.5.3 Závodní období 

V tomto období už není, vzhledem k častým soutěžím, dostatek času k navyšování 

výkonnosti. Jedná se proto o období, kde se snažíme již získanou výkonnost pouze 

udržovat. 

Krasobruslení je specifické tím, že se jedná o sport s pravidelným a častým startem, kdy 

bruslař soutěží i několikrát za měsíc. Trénink má proto pouze roli udržovací, 

regenerační a vylaďovací, kdy se bruslař snaží udržet formu získanou z přípravného 

a předzávodního období.  

V krasobruslení se jedná o dobu v trvání až 9 měsíců. Obvykle se jedná o domácí 

soutěže i zahraniční. Trenér by pak měl stanovit, které soutěže mají větší prioritu 

a podle toho zvolit, kdy absolvovat první závod, který závod bude vyvrcholením celé 

sezóny. 

2.5.4 Přechodné období 

Zde už se jedná o konec sezóny, závody jsou ukončeny a pro sportovce nastává čas 

úlevy od sportu. Začíná regenerace a zotavení. Snižuje se velikost zatížení a může nastat 

aktivní odpočinek ve formě dovolené.  

Zařazují se cvičení nespecifická a sporty, které jsou od hlavního zaměření odlišné. 

Ačkoliv se odpočívá, trenér by se měl ujistit, že trénovanost svěřence příliš neklesne, 
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aby mohlo dojít k plynulému přechodu mezi přechodným obdobím a novým obdobím 

přípravným.  

Délka tohoto období pak bývá kolem 3-6 týdnů (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink ve 

sportu, Praha: Olympia, 2012). 
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2.6 Plánování kondičního tréninku 

Kondiční příprava se primárně zaměřuje na ovlivnění pohybových schopností sportovce 

(J. Dovalil a kol., Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012). Je známo, že 

předpoklady k těmto schopnostem jsou vrozené. Další jejich rozvoj během života je 

také určen životním stylem, či příslušnou sportovní specializací. V tomto případě 

vybraný sport, kterým je krasobruslení.  

Při sestavování kondiční přípravy, je důležité pochopit principy, na kterých se staví 

zvyšování kondice, tedy způsob, jak dosáhnout nejvyšší možné výkonnosti. Jedná se 

o změny v těle, které jsou vyvolány tělesným cvičením. Takové změny jsou nazývány 

procesy adaptace organismu, jež jsou vyvolávány záměrně během cvičení aplikací 

vhodného zatížení v tréninkové jednotce (TJ). Pokud se zvolí adekvátní zatížení, 

nastává efekt nazývaný superkompenzace.  

 „Každá stresová situace (záměrně vyvolaná vhodným zatížením během TJ) vyvolá 

reakci organismu. Ta má v první fázi podobu regenerace (obnovení na výchozí úroveň) 

s následnou superkompenzací. Pojmem superkompenzace rozumíme stav, při němž 

dochází k překročení výchozí úrovně,…“. (R. Jebavý, V. Hojka, A. Kaplan, Kondiční 

trénink ve sportovních hrách, s. 15, Praha, 2017) 

Pokud chceme, aby kondice přirozeně rostla, je nutné cvičení zařazovat v dostatečné 

míře a dostatečně často. V případě, že nebude cvičení správně dávkováno, může 

docházet i k přetrénování a negativním účinkům cvičení nebo může nastat stav, kdy 

cvičení nebude mít účinek žádný. Dále pokud bude cvičení zařazováno v dlouhých 

časových intervalech od sebe nebo nebude opakovaně, nastane snížení kondice. To by 

znamenalo, že organismus klesne opět do stavu, ve kterém byl na počátku. Takový 

proces pak nazýváme reversibilita (R. Jebavý, V. Hojka, A. Kaplan, Kondiční trénink ve 

sportovních hrách, s. 15, Praha, 2017). 

Stavba kondičního tréninku by tedy měla být v rámci tréninkové jednotky optimálně 

sestavena tak, aby byla dodržena tak dlouhá doba regenerace, která nám umožní 

největší zatížení právě v době superkompenzace a pozvolné zvyšování kondice.  

Proto bychom měli stavět tréninkové mikrocykly na těchto principech. 
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2.6.1 Úroveň kondice podle měření tepové frekvence 

Měření srdeční frekvence, tedy odezvu na zátěž, či trénink nám ukazuje, jak se tělo na 

vyvolaný podnět adaptuje. Udává okamžitou zpětnou vazbu, zda trénujeme příliš nebo 

málo. Srdce stejně, jako většina svalů, reaguje stejně a to tím, že roste a sílí. U srdeční 

frekvence rozlišujeme klidovou a maximální frekvenci. Klidová frekvence se mění 

vlivem tréninku, čím trénovanost stoupá a kondice se zvyšuje, tím je tato frekvence 

nižší. Naopak maximální frekvence zůstává neměnná, je pouze ukazatelem jak rychle 

a kolikrát je srdce schopno tepat. Srdeční frekvence tedy pomůže určit i intenzitu 

tréninku (R. Benson,D. Connolly, Trénink podle srdeční frekvence, Praha 2012). 

Základ intenzity cvičení pak určuje energetické krytí cvičení. Zdroje energie se rozlišují 

podle aktuálního úsilí při cvičení a podle doby trvání (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink 

ve sportu, Praha: Olympia, 2012). 

Tepová frekvence  

(tepů za minutu) 

Energetický systém 

Do 150 

150 – 180 

přes 180 

- 

O₂ 

LA - O₂ (ANP) 

LA 

ATP - CP 

Tabulka 1 Tepová frekvence a převážná aktivizace energetických systémů (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink 

ve sportu, Praha: Olympia, 2012) 

 

Při maximální intenzitě se jedná o anaerobní alaktátové krytí (ATP – CP), při tepové 

frekvenci pod maximem se jedná o anaerobní krytí laktátové (LA). Při střední intenzitě 

se jedná o aerobně-anaerobní krytí (LA - O₂) a nízká intenzita je pak pouze aerobně 

(O₂).  

2.6.2 Zásady stavby tréninku 

V počátku stavby tréninku je vhodné provést kontrolu aktuální trénovanosti sportovce. 

Z toho poté budeme vycházet při stanovení cíle, kterého chceme dosáhnout. Tímto 

cílem uvažujeme dosažení určité výkonnosti, která bude mít za výsledek co možná 

nejlepší sportovní výkon.  

Po stanovení cíle sportovce je pak dalším krokem trenéra zvolení adekvátních metod, 

kterými bude trénovanost zvyšována za využití vhodných prostředků, tedy tělesných 

cvičení. 
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Pokud připravujeme kondiční trénink, musíme se zaměřit na dodržení všech faktorů, 

které zvyšování kondice ovlivňují. Jedná se o: 

1. Frekvenci (zatížení) – jednoduše počet tréninkových jednotek v týdnu. Je z velké 

části závislá na intenzitě a trvání cvičení. 

2. Intenzitu (zatížení) – můžeme říci, že pojednává o tom, jak tvrdě sportovec 

pracuje. 

3. Trvání (zatížení) – délka trvání jednotlivých cvičení, či celého tréninku. 

4. Druh (zatížení) – jedná se o typ prováděné aktivity. 

5. Zvyšování (zatížení) – znamená vynaložení vyšších nároků na svalstvo, musíme 

však zvyšovat optimálně, aby došlo k pozitivnímu účinku. 

6. Specifičnost (zatížení) – specifikace energetická (dle doby trvání) a pohybová 

(typu sportu) na sportovce. 

7. Reverzibilita (zdatnosti) – jak už bylo vysvětleno v předchozích kapitolách, 

kondici je možné zvýšit, ale také opět ztratit. 

8. Stabilizace (zdatnosti) – udržení dané úrovně po celou dobu závodního období 

(R. Benson,D. Connolly, Trénink podle srdeční frekvence, Praha 2012). 

 

2.7 Pohybové schopnosti 

Jak už bylo řečeno výše, v počátku tréninku se zařazují cvičení pro všestranný rozvoj 

všech pohybových schopností, s postupně zvyšující se náročností tréninku přecházíme 

na cvičení specifická.  

Před soustředěním pozornosti na vybrané schopnosti a jejich váhu v tréninku 

krasobruslařů, je nezbytné nastínit jejich rozdělení. Odborník v oblasti sportu 

a tělovýchovy Karel Měkota sestavil hierarchické uspořádání, kde rozděluje generální 

motorické schopnosti do tří hlavních skupin. Jedná se o kondiční schopnosti, hybridní 

schopnosti a koordinační schopnosti. Celé rozdělení je zobrazeno na obrázku níže. 
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2.8 Pohybové schopnosti v krasobruslení  

2.8.1 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti jsou primárně ovlivňovány délkou prováděné činnosti. Při 

stimulaci se proto rozlišuje vytrvalost rychlostní, krátkodobá, střednědobá 

a dlouhodobá, dle požadavků sportu. Výsledně pak trénink vytrvalosti jako komplexu 

není možný a při zatížení se mohou stimulovat buď anaerobní procesy, nebo aerobní 

procesy, které jsou zajišťovány energetickými procesy v těle (viz. Tab. 1.). 

U dobře připravených krasobruslařů to znamená schopnost zařazení skoku i v poslední 

minutě jízdy. V rámci obecné vytrvalosti by měli muži bez problému zvládnout bez 

odpočinku běh na 1500-2000 metrů, ženy pak na 1500 metrů (J. Dědič, Krasobruslení: 

povinná a volná jízda jednotlivců, Praha: Olympia, 1979). 

Obrázek 2 - Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (podle Měkoty, 2000) 
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 „Dbáme zejména, aby terén byl členitý, což odpovídá rozmanitosti charakteru průběhu 

volné jízdy“. (J. Dědič, Krasobruslení: povinná a volná jízda jednotlivců s. 170, Praha: 

Olympia, 1979) 

Krasobruslení tak může být uznáno jako činnost krátkodobá vzhledem k době trvání 

jízd (2:50 – 4:00 minuty). Co se týče zapojení energetických procesů, je možné říci, že 

v jednotlivých prvcích jízdy a jejich doby trvání (př. délka skoku, piruety) se střídají 

aerobní procesy s anaerobními (C. M. Poe, Conditioning for figure skating, 2002). 

O jízdě jako celku lze říci, že bude činností anaerobní a srdeční frekvence může 

dosahovat maximálních hodnot, až přes 200 tepů za minutu.  

Pro krasobruslaře je tedy zvyšování stupně vytrvalosti primárním požadavkem 

k zvládnutí náročné jízdy v tréninku a zejména pak v soutěži. 

2.8.2 Silové schopnosti 

Silové schopnosti můžeme charakterizovat, jako schopnost člověka překonat, či udržet 

nějaký vnější odpor za pomoci svalů těla. 

Při silovém tréninku v krasobruslení by se ale neměla zaměřovat pozornost na posílení 

pouze jednotlivého svalstva, ale na posílení celistvých pohybů. Lze zde vycházet z toho, 

co sdělují R. Jebavý, V. Hojka a A. Kaplan ve své publikaci: 

„V silovém tréninku by se měla objevit cvičení s různými charaktery pohybu (svalových 

kontrakcí), kdy zátěž překonáváme všemi možnými směry...nebo udržením se na jednom 

místě...případně zátěž překonáváme kombinací obou.“ (R. Jebavý, V. Hojka, A. Kaplan, 

Kondiční trénink ve sportovních hrách, s. 18, Praha, 2017). 

Proto je vhodné rozvíjet všeobecnou svalovou sílu u krasobruslaře v přípravném období 

a až v jeho pozdější fázi se zaměřit na sílu specifickou. V té by pak mělo být zaměření 

zvláště na svalstvo trupu, nohou a paží. Pro dobré držení těla by měl být zařazen takový 

trénink, který může vycházet z gymnastických cvičení v kombinaci s baletní průpravou.  

Do skoků pak bruslař musí mít dobře vypracované svalstvo dolních končetin, dochází 

zde k obojímu typu svalové kontrakce, a to k excentrické (smršťují se svalová vlákna) 

i koncentrické (svalová vlákna se prodlužují). Toto platí jak při jednom skoku, tak 

i kombinacích, či sekvencích, kdy jsou oba typy kontrakce svalů vystřídány i několikrát 

po sobě. Proto je pro bruslaře zásadní rozvoj síly výbušné neboli explozivní. Cvičení 

mohou probíhat formou různých výskoků ze sedu, dřepu, přeskoky nářadí, či seskoky 



28 

 

a opakované výskoky na švédské bedny (J. Dědič, Krasobruslení: povinná a volná jízda 

jednotlivců, Praha: Olympia, 1979). Do Speciální přípravy jsou zařazovány 

krasobruslařské skoky přibližně v takové podobě, jakou mají na ledě, či cvičení 

s výskokem a dopadem na jednu nohu jako na ledě při výjezdu ze skoku. Dále pak 

rotační cvičení, skoky s několika obraty (rotace). 

V tréninku paží není nutné být v případě jednotlivců tak striktní. Zde by měl být 

postačující trénink všeobecné svalové síly. Paže mají funkci estetickou a pomocnou 

(skoky). 

2.8.3 Rychlostní schopnosti 

“Pro krasobruslení je nesmírně důležité nejenom v určitém úseku udržet rychlou 

frekvenci pohybů, ale rychlost v poměrně krátkém časovém úseku získat. Moderní volná 

jízda potřebuje kontrasty. Pomalé pasáže se střídají s rychlými, přičemž změna rytmu 

hudby vyžaduje někdy velmi rychlé střídání rychlosti pohybu.“ (J. Dědič, Krasobruslení: 

povinná a volná jízda jednotlivců s. 170, Praha: Olympia, 1979) 

Rychlostní schopností rozumíme vykonat pohyb, či překonat určitou vzdálenost za 

určitou dobu, pokud možno co nejrychleji bez odporu nebo jen s malým odporem.  

Pro bruslaře má zásadní význam v překonání kluziště v co nejkratším čase, rozjezd na 

skok, provedení krokových sekvencí. Vyvolává požadovaný efekt v kombinaci 

s hudbou. Pro tyto účely je vhodný trénink všeobecné rychlosti. Mohou být zařazována 

atletická běžecká cvičení, starty z různých poloh, hody, opičí dráhy.  

Dále je pak vhodná stimulace reakční rychlosti ve smyslu spojení pohybu s hudbou. Jak 

již bylo řečeno výše, bruslař reaguje pohybem na hudbu, její tempo. Tato rychlost se 

vyjadřuje reakcí mezi počátkem působení podnětu a odezvou na něj, tedy zahájením 

pohybu (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012). Tato 

rychlost už začíná v samotném počátku výkonu krasobruslaře, to je prvním pohybem na 

ledě na první tón hudby. 

S rychlostními schopnostmi jsou pak úzce spjaty schopnosti koordinační.  

„Čím složitější je činnost, v níž se rychlostní schopnosti projevují a jsou pro tyto 

potřeby stimulovány, tím vyšší je role koordinace“. (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink 

ve sportu, s. 135, Praha: Olympia, 2012) 
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2.8.4  Koordinační schopnosti  

Schopnost koordinovat pohyby, jak celistvé, tak i jednotlivých částí těla je 

v krasobruslení velice důležitá. Krasobruslař touto schopností dává vzhled celému 

svému projevu. Čím lépe zvládá schopnost koordinace, tím lépe dokáže reagovat na 

potřebné změny pohybu, dokáže předvést obtížnější figury a tato schopnost se projevuje 

i na vzhledu stránky technické. Dobře osvojené koordinační schopnosti umožňují 

rychlejší a kvalitnější osvojování sportovních dovedností (J. Dovalil a kol., Výkon 

a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012).  

Při provedení své jízdy se musí dobře orientovat po ledové ploše, při nájezdu na skok 

musí odhadnout vzdálenost od mantinelu, pohybovat se v souladu s rytmem 

a koordinovat celistvě své pohyby.  

V tomto případě jsou vhodná cvičení například s rychlými změnami směru, 

asymetrickými pohyby, zmenšením plochy pohybu, cvičení pod tlakem apod. 

Krasobruslení je specifické tím, že se zde uplatňují složitější pohyby celého těla. Mohou 

být použity základy ze všech ostatních sportů, například akrobatická cvičení (kotouly, 

stojky, přemety), s náčiním (míče), či ze sportovních her (J. Dovalil a kol., Výkon a 

trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012). 

2.8.5 Pohyblivost 

Kloubní pohyblivost je pro krasobruslaře taktéž významným faktorem pro podání 

dobrého výkonu. V tomto oboru se stejně jako například u gymnastek či baletek 

setkáváme se zvýšenou mobilitou. Krasobruslaři jsou většinou hypermobilní, a to jak 

v ženských kategoriích tak i v mužských. Je nedílnou součástí obou programů, zejména 

v prvcích jako jsou piruety, či sekvence spirál.  

Rozvoj kloubní pohyblivosti slouží i jako prevence zranění. Před tréninkem v rámci 

rozcvičení může být prováděna formou dynamických cvičení (švihová cvičení) a po 

tréninku naopak jako statická cvičení s dlouhou výdrží pro účely nastartování 

zotavovacích procesů ve svalech s následkem rychlejšího průběhu celkové regenerace. 

V rámci rozvoje se užívá v kombinaci s uvolňovacím, protahovacím i posilovacím 

cvičením (J. Dovalil a kol., Výkon a trénink ve sportu, Praha: Olympia, 2012). 
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je vytvořit modelový kondiční program – přípravu pro krasobruslaře 

v sólových juniorských a seniorských kategoriích s popisem cvičení v rámci tréninkové 

jednotky. 

Dalším cílem je nastínění tvorby kondičních programů pro trenéry v oboru 

krasobruslení. 

3.2 Úkoly práce 

 Změření srdeční frekvence při volné jízdě a krátkém programu v rámci 

tréninkové jednotky za použití sporttesteru u  vybraných reprezentantů ČR 

v daných kategoriích. 

 Vyhledat odbornou literaturu k práci, případně další zdroje. 

 Výběr vhodných cvičení. 

 Sestavení souboru cvičení na rozvoj jednotlivých pohybových schopností 

s předpokladem využití v kondičním tréninku v obdobích ročního tréninkového 

plánu. 

 Popis cvičení. 

3.3 Hypotézy 

Pro tuto práci byla stanovena následující hypotéza: 

Lze předpokládat, že křivka naměřené srdeční frekvence, jež dokáže vypovědět 

o aktuálním stavu kondice, bude na základě sestaveného kondičního tréninku v nižších 

hodnotách srdeční frekvence na počátku jízdy i v jejím průběhu. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Využití terénního měření za použití sporttesteru, který měl charakter ručních hodinek a  

zaznamenával s pomocí hrudního pásu srdeční frekvenci. Na základě měření sportovců 

byl stanoven modelový kondiční trénink pro krasobruslaře. Měření bylo schváleno 

etickou komisí FTVS UK a účastníci podepsali informovaný souhlas, na jehož základě 

budou všechna data sportovců zpracována anonymně. Informovaný souhlas je uveden 

v práci jako příloha.  

4.1 Výzkumný soubor 

Krasobruslaři, kteří se zúčastnili měření, byli ve věku od 16 do 18 let, v kategorii 

juniorů a seniorek. Z důvodu malého počtu aktivních reprezentantů dostupných v tomto 

sportovním odvětví proběhlo měření u dvou sportovců, jednoho krasobruslaře a jedné 

krasobruslařky. Byl měřen krátký program i volná jízda v rámci tréninkové jednotky na 

ledové ploše. Měření se oba sportovci zúčastnili dobrovolně a nebyli vystaveni nátlaku. 

4.2 Použité metody 

Proběhlo terénní měření za použití sporttesteru Polaris, který byl v podobě ručních 

hodinek a  zaznamenával s pomocí hrudního pásu srdeční frekvenci. Srdeční frekvence 

byla měřena v krátkém programu a volné jízdě, a to při nejvyšším možném zatížení. 

Tedy s plnou náplní, která je dle pravidel v jízdách požadována. 

Dále proběhla analýza grafu srdeční frekvence, kde na naměřené křivce proběhla 

identifikace prvků obsažených ve volné jízdě, či krátkém programu. 

4.3 Sběr dat – časový rozvrh, vedení a podmínky 

Tréninková jednotka, při které měření probíhalo, byla dlouhá 50 minut. Vedena byla 

hlavní trenérkou sportovců za účasti vedoucí práce PaedDr. Marie Sedláčkové. Po 

krasobruslařích byly požadovány podmínky jako v soutěži. Vstupní hodnota počáteční 

klidové frekvence byla kolem 70 – 75 tepů za minutu. Těsně před startem je však pro 

krasobruslaře nemožné začínat z této klidové frekvence. Je to způsobeno nervozitou 

před startem a vlivy vnějšího prostředí (např. počet diváků při tréninku, rady trenéra, 

přítomnost rodičů).  
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„Testoval jsem srdeční frekvenci při startu, která se pohybovala v rozmezí od 108 do 

150 tepů za minutu“. (C. M. Poe, Conditioning for figure skating, s. 96, 2002) 

Dále bylo požadováno plné nasazení v jízdě, tedy se splněním všech požadovaných 

prvků, což bylo sportovci se snahou dodrženo. Opakování jízd bylo provedeno 

v rozmezí 10 – 20 minut po sobě. 

4.4 Analýza dat 

V následující podkapitole jsou analyzovány hodnoty srdeční frekvence s popisem prvků 

v jednotlivých jízdách. Je uveden vždy jeden obrázek naměřené srdeční frekvence. 

Dvojí opakované měření probíhalo z důvodu zjištění, zda sporttester měří správně. 

Výsledné naměřené křivky byly v obou případech téměř totožné, odchylky můžeme 

přisuzovat drobným chybám v měření. U použitých obrázků jsou uvedeny pouze údaje 

o kategoriích a věku sportovců. 

V počátku měření byly do sporttestru zadány hodnoty krasobruslařů. Jednalo se o věk, 

výšku, klidovou srdeční frekvenci a maximální srdeční frekvenci. Na základě těchto 

ukazatelů pak sporttester vyhodnocoval intenzitu zatížení.  

 

Obrázek 3 - Křivka srdeční frekvence s popisem prvků naměřená krasobruslařce v seniorské kategorii (18 let 

v době měření) - krátký program 

Na křivce naměřených srdečních frekvencí během jednotlivých jízd je možné si 

povšimnout počátečních hodnot před startem. Tedy aktuální klidová srdeční frekvence, 
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která může být ukazatelem stavu kondice. Během jízdy je zřejmé, že intenzita zatížení 

a tedy i práce vynaložená bruslaři během jízdy dosahuje vysokých až maximálních 

hodnot a pojednává tak o velké náročnosti sportu. 

Dále je zřejmé střídání hodnot intenzity zatížení. Tento jev je v jízdách způsoben 

především obsahem. Na obou obrazcích (obr. 3, 4) je patrné, že intenzita zatížení 

vzrostla vždy před provedením skoku, což je možné přičítat rozjezdu a zrychlení 

bruslaře, popřípadě krokovým prvkům před skokem. Markantní je však nárůst intenzity 

u seniorské bruslařky po provedení skoku do piruety (obr. 3). Tuto skutečnost lze 

přičítat náročnosti prvku a jeho umístění v krátkém programu. 

V mužské juniorské kategorii (obr. 4) pak toto zvýšení není příliš znatelné, je tedy 

jasné, že v případě seniorské krasobruslařky bylo vynaloženo větší úsilí pro provedení 

tohoto prvku. 

Celkově křivka krátkého programu seniorky (obr. 3) bez větších výkyvů stoupá na 

intenzitě zatížení postupně až do konce. 

 

Obrázek 4 - Křivka srdeční frekvence s popisem prvků naměřená krasobruslaři v juniorské kategorii (16 let v 

době měření) – volná jízda 

U volné jízdy juniorského závodníka (obr. 4) je vidět, že první minuta je zvládnuta při 

velice nízké intenzitě zatížení. Toto je možné přisuzovat skutečnosti, že mezi 

jednotlivými skoky v počátku měl vloženy lehké kroky, kterými byla šetřena energie 

vynaložená až při nadcházející zátěži. Prudký nárůst nastává až v okamžiku po piruetě. 

Najíždí na trojitého lutze, proto se zvýšila intenzita zatížení, přesto se však drží ve 

středních hodnotách. Krize nastává až u krokové pasáže, ta je obtížná z důvodu 
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provedení všech kroků v souladu s hudbou a zapojení pohybů celého těla. Velké snížení 

intenzity pak nastalo až v kombinované piruetě, úsilí nebylo tak velké pro provedení 

prvku, pro krasobruslaře vzniklo místo k odpočinku, což je vidět i u závěrečné piruety. 

Volná jízda je svými nároky na požadavky a délku velice obtížná. 

Pokud sestavíme v rámci ročního plánu kondiční programy, neměli bychom se 

zaměřovat na každou jízdu odděleně v jejich realizaci. Je třeba brát v potaz náročnější 

jízdu. Když volnou jízdu zvládne bruslař bez velkých obtíží, pak bude jisté, že 

s krátkým programem nebude mít problém. 

Je nezbytné brát zřetel na individuální potřeby sportovců. To znamená, že kondiční 

program pro ženy bude rozdílný od přípravy mužů. 

„Cílem kondiční přípravy je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby sportovního 

výkonu“. (T. Perič, J. Dovalil, Sportovní trénink, s. 78, Praha: Grada, 2010) 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Pro ujasnění výsledků práce je nutné vysvětlit několik faktů. Kondiční trénink sestavený 

v práci není podložen žádnými ověřovacími testy, které by potvrdily jeho správnost, 

tudíž zatím není možné říci, že bude pro pozdější využití účinný. Je návodem o tom, jak 

by mohl být trénink sestaven a na jakých základech by měl být stavěn. 

Je nutno brát v potaz, že sestavené tréninkové jednotky jsou pouze modelové, a proto 

při jejich sestavování byla cvičení vybírána a dávkována tak, aby vyhovovala tréninku 

především v ženské kategorii juniorek, či seniorek, s níž má autorka práce osobní 

sportovní zkušenost. Zároveň je nutné brát při tréninku ohled na individuální potřeby 

každého sportovce.  

V první fázi přípravy kondičního tréninku by vždy měla být provedena kontrola 

aktuálního stavu trénovanosti, tedy kondice sportovce. V tomto případě se jedná o 

měření srdeční frekvence, kde výchozím ukazatelem je křivka, která znázorní 

vynaloženou intenzitu zatížení při jízdě bruslaře. Následně je úkolem trenéra stanovit 

plán, jehož východiskem je dosažení určitého cíle, kam chceme bruslaře dostat, na 

jakou úroveň jeho trénovanosti. Posléze se už jedná o plány obsahu tréninků, ve kterých 

se míra specifičnosti a intenzita cvičení liší dle období ročního tréninkového cyklu, ve 

kterých jsou cvičení aplikována. Je nutnost volit vhodné metody, prostředky a formy 

cvičení tak aby bylo dosaženo všech stanovených cílů. 

5.1 Kondiční příprava krasobruslařů v přípravném období 

V přípravném období, jak již bylo zmíněno v teoretické části, dochází ke stavbě základů 

kondice, proto je toto období nejpodstatnější. Zpočátku se zařazují více nespecifická 

cvičení, tedy taková, která povedou k všeobecnému rozvoji schopností a dovedností 

bruslaře s nízkou intenzitou zatížení. Poté jsou postupně přidávána cvičení specifická 

k dané specializaci a zároveň zvyšována intenzita zatížení.  

Vzhledem k brzkým startům soutěží (juniorské kategorie srpen, seniorské září) toto 

období lze vymezit na dobu maximálně 6 týdnů.  

Jak je vidět, jedná se o velice krátkou dobu. V přípravné části je vhodné začínat na 

tréninkovém zatížení cca 3x týdně nižší intenzitou. Je to proto, aby po odpočinku 

z přechodného období nedošlo k velkému skoku a tělo sportovce neutrpělo „šok“. 
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Následkem by pak mohly být problémy v podobě přetrénování, zranění, či stagnace 

výkonnosti. Je důležité postupovat systematicky a plynule, postupně navyšovat nároky 

v tréninkovém plánu bruslaře, až na 5 tréninkových jednotek týdně. S tím narůstá 

i intenzita zatížení v tréninku. Vzhledem k nižšímu počtu tréninkových jednotek na ledě 

mohou být tyto tréninkové jednotky sestavovány dvoufázově (např.: cvičení 1,5 hodiny, 

poté hodinu pauza a opětovné cvičení 1 hodinu). Délka jednotlivých tréninkových 

jednotek může být upravena v rámci individuálního přístupu k bruslaři, dle jeho 

schopností a možností. 

Do tréninkového mikrocyklu je vhodné vkládat i den či dva regenerace, aby mohl být 

bruslař schopen navázat na další mikrocyklus. Dát tak odpočinout tělu a zatěžovanému 

aparátu. Forma tohoto odpočinku může být aktivní, prostřednictvím kompenzačních 

cvičení, či cyklické činnosti, jako je například plavání, či běh. 

Stavba týdenního mikrocyklu ve finální části přípravného období pak může vypadat 

takto: 

1. tréninková 

jednotka 

2. tréninková 

jednotka 

3. tréninková 

jednotka 

4. tréninková 

jednotka 

5. tréninková 

jednotka 

6. tréninková 

jednotka 

7. tréninková 
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Dvoufázový 

trénink: 

60 minut 

+ 

60 minut 

90 minut 

Dvoufázový 

trénink:  

90 minut 

+ 

60 minut 

Dvoufázov

ý trénink: 

50 minut 

+ 

1 hodina 

60 minut 

50 minut 

až 1 

hodina 

Činnost 

odlišná od  

specializac

e 

Tabulka 2 Týdenní tréninkový cyklus v přípravném období 

V návaznosti na rozdělení týdenního mikrocyklu následuje podrobný plán obsahu 

tréninkových jednotek s popisem cvičení a jeho dávkováním. 

Ukazatelem zatížení bude intenzita cvičení, jeho doba trvání, počet opakování a druh. Je 

nutné podotknout, že při sestavování obsahů cvičení je třeba myslet na to, jak bude při 

dvojfázových trénincích zvoleno pořadí zaměření jednotlivých tréninků. Důležité je, jak 
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bude daným tréninkem zatěžováno svalstvo. Pokud bude cílem použití svalů 

k okamžité, rychlé reakci při cvičení, nemůže být zvolen předcházející trénink například 

ve formě vytrvalostního běhu, kterým se svaly s určitostí unaví.  
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5.2 Plán obsahu tréninkových jednotek v přípravném období 

5.2.1 1. Tréninková jednotka - Core trénink: cvičení zaměřené na rozvoj 

hlubokého stabilizačního systému 

Délka: 60 minut 

Místo: tělocvična 

Pomůcky: žíněnky, overball, bosu 

Obsah jednotky Čas trvání Počet 

opakování 

Rozcvičení 10 minut  

Hlavní část 

Hmity pažemi – stabilizace trupu: 

 v upažení stejnosměrně/střídavě s postupným 

zvyšováním intenzity a snížením rozsahu pohybu 

 v předpažení stejnosměrně/střídavě s postupným 

zvyšováním intenzity a snížením rozsahu pohybu 

 ve vzpažení k sobě od sebe 

Cvičení ve vzporu a podporu: 

 vzpor, střídavě pravou/levou paží podpor na 

předloktích a zpět do vzporu 

 podpor na předloktích, unožování střídavě 

pravou/levou nohou s výdrží (3 sec) 

 vzpor, nohy na overballu, střídavě zanožovat 

pravou/levou nohu s výdrží (3 sec), druhá zůstává na 

overballu 

 

40 minut  

 

3x 30 

sekund 

3x 30 

sekund 

3x 30 

sekund 

 

2 série po 10  

2 série po 10  

 

2 série po 8  

 

 

 



39 

 

Cvičení s využitím bosu: 

 opakované dřepy na bosu 

 stoj na bosu, trenér hází svěřenci opakovaně overball 

se snahou vyvést ho z rovnováhy 

 opakované dřepy na bosu s házením overballu – 

spojení dvou předchozích cvičení 

 výskoky na bosu do podřepu opakovaně 

 vzpor, nohy na bosu, obratem pravou/levou paží 

přejít do vzporu vzadu ležmo a zpět 

 podpor na předloktích, nohy na bosu – výdrž 

v podporu co nejdéle, do odmítnutí (při tomto 

cvičení zaznamenáváme časový údaj výdrže, pro 

zjištění postupu v dalších obdobích tréninkového 

programu) 

 

3 série po 10 

4x 15 

sekund 

4x 10 

sekund 

3 série po 10 

2 série po 5 

 

 

 

Protažení 10 minut  

Tabulka 3 Obsah 1. Tréninkové jednotky, Core trénik 

5.2.2 1. Tréninková jednotka – Fartlek 

Jedná se o střídavou metodu rozvoje vytrvalostních schopností. Střídání rozličné 

intenzity zatížení v různých časových úsecích umožňuje střídání aerobně-anaerobního 

zatížení v tréninku, přičemž převážně dominuje pásmo aerobní. V přípravném období 

provádíme cvičení s nižší srdeční frekvencí, z důvodu pozvolného postupu při budování 

kondice. Zhruba v rozmezí 120-150 tepů/minutu. 

Délka: 60 minut 

Místo: rozmanitý terén 

Pomůcky: sporttester 
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Obsah jednotky Čas trvání Připomínky 

Rozcvičení 10 minut  

Hlavní část 

 výběh volným tempem  

 běh vyšším tempem (150 tepů/minutu) 

 rychlá chůze 

 opakované výskoky a seskoky na lavičku 

 skok poskočný 

 slalom mezi stromy volným tempem 

 „žabáky“ 10 metrů 

 cval stranou střídavě vpravo/vlevo 

 „jumping-jacky“ na místě, rychlé provedení 

 běh volným tempem  

 přeskakování zábradlí, popř. klád  

 sprint na 20 metrů, poté přejít do chůze, 4 opakování 

 rychlá chůze 

 běh volným tempem 

40 minut 

8 minut 

4 minuty 

1 minutu 

30 sec 

2 minuty 

5 minut 

1 minutu 

2 minuty 

1,5 minuty 

3 minuty 

2 minuty 

7 min 

1 min 

2 minuty 

 

Závěrečné vyklusání 10 minut  

Tabulka 4 Obsah 1.Tréninkové jednotky, Fartlek 
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5.2.3 2. Tréninková jednotka - Rozvoj silových schopností spojených 

s koordinačně náročnějším cvičením 

Cvičení na nářadích a prostná, rozvoj silových schopností spojených s koordinačně 

náročnějším cvičením. 

Délka: 90 minut 

Místo: gymnastická tělocvična 

Pomůcky: kladina, kruhy, hrazda, gymnastický koberec, trampolína 

Obsah jednotky Čas trvání Počet 

opakování 

Rozcvičení 15 minut  

Hlavní část 

Kladina 

 ručkování ve vzporu na kladině 

 chůze po kladině, výskok, obrat, chůze 

 dřep, střídavě na pravé/ levé noze 

 rovnovážné pozice-váha vzad, váha stranou „íčko“, 

váha v držení vzad (výdrž 8 sekund v pozici) 

 kotoul na kladině (zpočátku s dopomocí) 

Hrazda, Bradla 

 opakované náskoky do vzporu na hrazdě 

 ručkování ve vzporu na bradlech/hrazdě 

 obraty ve vzporu na bradlech 

 

Kruhy 

 houpání ve visu s odrazem, můžeme přidávat 

přetočení do směru hupu 

60 minut 

 

 

 

3x 

6x 

6x 

pravá/levá 

3x 

pravá/levá 

5x 

vpřed/vzad 

 

3 série po 8 

3x 

 

 

 

3x 



42 

 

 svis na jednom kruhu, trenér svěřence roztočí, poté 

nastává regulace rychlosti otáčení (rotace) 

snožováním a roznožováním, v tomto cvičení 

musíme dbát na svislou pozici těla 

 kroužení nohami ve visu (overball mezi kotníky, či 

jiný předmět pro fixaci nohou u sebe), dosáhnout co 

možná největšího rozsahu pohybu 

Prostná a akrobacie 

 přemety stranou vpravo/vlevo 

 variace kotoulů – vpřed/vzad, letmo, schylmo vzad, 

do roznožení, do stoje na rukách 

 stoj na pažích do kotoulu 

 sestavy – přemet stranou, skok s obratem o 360°, stoj 

na rukou do kotoulu do stoje, přemet stranou do 

váhy vzad, apod.  

 

2 série po 3 

 

 

 

2 série po 2 

 

 

3x 

3x 

 

3-6x 

 

Protažení 15 minut  

Tabulka 5 Obsah 2. Tréninkové jednotky, Rozvoj silových schopností spojených s koordinačně náročnějším 

cvičením 
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5.2.4 3. Tréninková jednotka – Odrazová a rotační příprava 

Při použití plyometrické metody je důležité vědět, že se střídá excentrická svalová 

kontrakce s koncentrickou. Tato metoda pomáhá bruslaři k lepší dynamice a síle 

vynaložené při odrazu do skoku. Je však nutné volit adekvátní interval odpočinku mezi 

jednotlivými cvičeními. Vhodná doba je asi taková kdy dojde ke zklidnění dechu, tedy 

i srdeční frekvence, je možné hovořit o rozmezí 1-2 minuty. 

Délka: 90 minut 

Místo: tělocvična 

Pomůcky: lavičky, plyometrické bedny, točna 

Obsah jednotky Čas trvání Počet 

opakování 

Rozcvičení 15 minut  

Hlavní část 

Plyometrický trénink dolních končetin 

 opakované pády z lavičky a výskoky na lavičku 

snožmo/na jedné noze 

 opakované pády z lavičky a výskoky na lavičku na 

zvukový signál 

 opakované pády a výskoky na plyometrickou bednu 

(40-50 cm) z obou nohou 

Rotační příprava 

 pád z lavičky snožmo, s následným obratem 

o 360°/720° a více 

 rotace o 360°střídavě vpravo/vlevo 

 opakované rotování na točně, ve směru provedení 

skoku, změna rychlosti regulována opakovaným 

rozpažováním a přitahováním paží na prsa 

65 minut  

 

3x 10 

 

2x 5 

 

2x 8 

 

 

3x 6 

4x 3 

 

 

2x 10 
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Protažení 10 minut  

Tabulka 6 Obsah 3. Tréninkové jednotky, Odrazová a rotační příprava 

5.2.5 3. Tréninková jednotka – Kompenzační cvičení 

Kompenzační cvičení jsou nedílnou součástí každého tréninkového procesu. Jsou 

uvažována jako startér regeneračních procesů, prevence proti zraněním, prevence proti 

svalovým disbalancím a pohybovým stereotypům.  

Ve většině sportovních oddílů a klubech je pro plánování kondičních tréninků 

přivoláván specialista, tedy fyzioterapeut, který se sportovcem cvičí. Proto obsah této 

tréninkové jednotky bude vynechán. Je však nutné zdůraznit, že pro zdraví sportovců 

jsou kompenzace nezbytné. 

5.2.6 4. Tréninková jednotka – Rozvoj pohyblivosti 

Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je užíváno mnoho metod, pro dosažení cíle se jeví jako 

nejvhodnější metoda kontrakce, relaxace a následného protažení. Tato metoda však 

vyžaduje dopomoc trenéra. Metoda spočívá v tom, že sportovec vynaloží odpor při 

protahování, tedy proti trenérovi, následuje uvolnění kontrakce a posléze pozvolné 

protažení do většího rozsahu. 

Délka: 50 minut 

Místo: tělocvična 

Pomůcky: žebřiny 

Obsah jednotky Čas trvání Počet 

opakování 

Rozcvičení 15 minut  

Hlavní část 

Metoda kontrakce, relaxace, protažení 

 leh, použití metody při přednožení vpřed 

 použití při unožení stranou 

 leh na břiše, protažení nohou do zanožení 

35 minut  

 

3x 3  

obě dolní 

končetiny 
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Další cvičení pro rozvoj pohyblivosti 

 stoj před žebřinami, pravá/levá noha do přednožení 

na žebřiny, obě nohy propnuté, stojnou nohou se 

pomalu posouváme vzad do mírného tahu (ne přes 

bolest), výdrže do 10 sekund 

 samotné provedení čelných provazů i bočných, zde 

dbáme na správné postavení nohou i boků v pozici, 

opět provádíme s výdrží 

 bočné provazy s podložením přední či zadní nohy 

 bočný provaz mezi židličkami 

 opakované „průplavy“z čelného provazu do lehu na 

břiše a zpět 

 

3x 

pravá/levá  

 

 

3-6x 

pravá/levá 

 

 

3-6x 

Tabulka 7 Obsah 4. Tréninkové jednotky, Rozvoj pohyblivosti 

5.2.7 4. Tréninková jednotka – Baletní průprava 

Stejně jako je tomu u kompenzačních cvičení, tak i tyto hodiny jsou vedeny 

s profesionálními trenéry. Baletní příprava je určena hlavně pro hezké držení těla, 

ladnost pohybů rukou a preciznost při práci na ledové ploše. Své místo má i v kondiční 

přípravě zejména kvůli estetické stránce prováděného pohybu. 

5.2.8 5. Tréninková jednotka – Silově vytrvalostní trénink (kruhový trénink) 

Délka: 60 minut 

Místo: tělocvična 

Pomůcky: medicinbal, švihadlo, gymnastický míč, aerobar, sporttester, lavička 

Parametry tréninku: 

 velikost odporu do 40% 

 intenzita zatížení 45-60 sekund 

 interval odpočinku 10 sekund 
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 rychlost prováděného pohybu dle tepové frekvence, která se bude pohybovat 

v rozmezí 150-170 tepů/minutu, tedy pod hranicí maximální srdeční frekvence 

ve volné jízdě. 

 celkový čas 35 minut 

 počet stanovišť 6-8, celá série bude opakována 3x s možnými obměnami 

cvičení, odpočinek mezi sériemi pak bude 3-5 minut. 

Obsah jednotky Čas trvání Připomínky 

Rozcvičení 10 minut  

Hlavní část 

Kruhový trénink – stanoviště 

 přeskoky snožmo přes švihadlo 

 vzpor – podpor na předloktích – vzpor opakovaně 

 „angličáky“klik s následným výskokem opakovaně 

 leh – sedy 

 opakované výskoky na lavičku 

 opakované odbíjení medicinbalu o zeď 

 leh, nohy na gymnastický míč, hýždě zvedáme od 

podložky a vracíme těsně nad zem 

 leh na zádech, nohy pokrčit, mezi kolena vložíme 

medicinbal a provádíme pokládání kolen střídavě 

vlevo/vpravo 

 aerobar uchopíme do obou paží svisle a uvedeme ho 

do pohybu 

 

35 minut  

 

Stimulace svalů 

dolních končetin 

Stimulace svalů 

trupu a paží 

Stimulace svalstva 

trupu, paží a nohou 

Stimulace přímého 

břišního svalstva 

Stimulace svalstva 

dolních končetin 

Stimulace svalstva 

paží 

Stimulace 

hýžďových svalů, 

hemstringů 

Stimulace šikmého 

břišního svalstva 

Komplexní 

zapojení svalů 

Protažení 15 minut  

Tabulka 8 Obsah 5. Tréninkové jednotky, Kruhový trénink 
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5.2.9 6. a 7. Tréninková jednotka – Odpočinek 

Odpočinek v rámci přípravy sportovce je nezbytný, bruslař není „robot“ a nelze po něm 

chtít okamžité provedení všech naplánovaných cvičení bez adekvátního odpočinku. Ten 

probíhá buď úplným vynecháním sportovní činnosti, či aktivní formou, kde jsou 

zvolena nenáročná cvičení především cyklického charakteru. 

 

Přípravná fáze tréninkového cyklu je tedy tou nejdůležitější. Jaké trénovanosti 

a maximální výkonnosti v ní dosáhneme je výsledné pro nadcházející období 

předzávodní a závodní. Jedná se o systematickou přípravu, která s mírou specifičnosti 

a intenzitou zatížení stoupá, na konci tohoto období by tedy měla být na téměř nejvyšší 

úrovni. Je dobré dělat v trénincích pravidelné kontroly trénovanosti, které nám budou 

ukazatelem stávající kondice. Pozor však na dodržování odpočinku, který je v přípravě 

sportovce, jak již bylo zmíněno několikrát, nezbytný. 
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5.3 Kondiční příprava krasobruslařů v předzávodním a závodním období 

5.3.1 Předzávodní období 

Toto období je odlišné převažováním specifických cvičení, ale samozřejmě do 

mikrocyklů jsou vkládána i cvičení všeobecně rozvíjející. Úkolem je však ladění 

sportovní formy a to z přípravného období, kdy narostla téměř do maximálních hodnot.  

V oboru je ale známé, že specifická specializovaná cvičení provádí každý trenér jinak, 

využívá jiné techniky a prostředky, proto v této kapitole bude pouze nastíněn týdenní 

mikrocyklus, ale už bez podrobného výpisu cvičení. 

Zatížení je už v tomto momentu nejvyšší a dosahuje až k simulaci závodních podmínek 

v trénincích. Cvičení mohou probíhat pod tlakem, například co nejrychleji provést víc 

koordinačně náročných pohybů za sebou, v co nejkratším časovém intervalu apod.  

1. tréninková 

jednotka 

2. tréninková 

jednotka 

3. tréninková 

jednotka 

4. tréninková 

jednotka 

5. tréninková 

jednotka 

6. tréninková 
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90 minut 

Dvoufázový 

trénink: 

60 minut 

+ 

50 minut 

Dvoufázový 

trénink:  

60 minut 

+ 

50 minut 

60 minut 75 minut 

Dvoufázový 

trénink: 

60 minut 

+ 

50 minut 

Dvoufázový 

trénink: 

50 minut 

+ 

75 minut 

Tabulka 9 Týdenní tréninkový cyklus v předzávodním období 

 

5.3.2 Závodní období 

V závodním období bychom již neměli dohánět to, čeho jsme nedosáhli v předchozích 

dvou. Mikrocyklů v závodním období může být hned několik typů. Jedná se o: 

 soutěžní mikrocyklus 

 regenerační. 
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Soutěžní mikrocyklus je takový, který se odehrává v rozmezí mezi soutěžemi, v pauze 

mezi závody a občas netrvá ani týden. Samozřejmě záleží na plánování trenéra, ale 

většinou se závody odehrávají každý víkend, někdy už od pátku či čtvrtka, dle 

destinace. V takovém mikrocyklu je vhodné zařadit cvičení udržovací, pro stálost 

trénovanosti – kondice. Nezařazují se nová cvičení a prvky, pozornost se soustředí 

pouze na to, co již bylo v tréninku dosaženo a spíše se opakuje. Převažují cvičení 

specificky zaměřená. 

Regenerační mikrocykly jsou zařazovány v případě značné únavy sportovce. cílem je, 

aby byl schopný do konce závodní sezóny předvést dobrý výkon. Pokud je to tedy 

nezbytné, trenér má za úkol vytvořit takový plán, aby si bruslař odpočinul, zotavil se 

z únavy a zároveň neutrpěl ztrátu výkonnosti. Tento mikrocyklus a jeho přibližná 

podoba je nastíněna v následující tabulce. 

1. tréninková 

jednotka 

2. tréninková 

jednotka 

3. tréninková 

jednotka 

4. tréninková 

jednotka 

5. tréninková 

jednotka 

6. tréninková 

jednotka 

7. tréninková 

jednotka 
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Činnost 

odlišná od 

specializace 

50 minut 

60 minut 

+ 

60 minut 

Bez 

zatížení 
75 minut 

60-90 

minut 
60 minut  

Tabulka 10 Týdenní tréninkový cyklus v závodním období - Regenerační 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování modelového kondičního programu pro 

krasobruslaře ve stanovených sólových kategoriích s bližší specifikací pro kategorie 

žen. V rámci všestranné i specializované přípravy na suchu, tedy kondiční přípravy. 

Jednalo se o příklady cvičení v rozvoji všech pohybových schopností, tedy 

vytrvalostních, silových, rychlostních i koordinačních a pohyblivosti, jako oddělené 

složky kondiční přípravy. 

Po studiu literatury a sběru informací jak o krasobruslení, tak o kondiční přípravě 

vznikla teoretická část práce. Tato část obsahuje stručné informace o historii 

krasobruslení, o vývoji programů a zvyšování nároků na sportovce. Pojednává o 

aktuálních náplních a délce programů v juniorských a seniorských kategoriích. V další 

části se věnuje vymezení sportovního tréninku, periodizaci a požadavkům 

v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu a postupům při plánování 

kondičního tréninku. Nakonec pak vymezuje jednotlivé kondiční schopnosti potřebné 

pro krasobruslaře při jejich výkonech. 

Jako hypotéza byl stanoven předpoklad, že křivka naměřené srdeční frekvence, jež 

dokáže vypovědět o aktuálním stavu kondice, bude na základě sestaveného kondičního 

tréninku v nižších hodnotách srdeční frekvence na počátku jízdy i v jejím průběhu.  

Kondiční příprava je nedílnou součástí tréninku v každém sportovním odvětví. Měla by 

tedy mít i velkou váhu v krasobruslení. Její aplikace a vhodné sestavení vytváří aktuální 

hvězdy tohoto sportu. Bez ní by nebylo mistrů. 

Pevně věřím, že tato práce pomůže k lepšímu pochopení a porozumění tématu 

problematiky kondičních programů, k jejich zpestření o všeobecnou přípravu i z jiných 

sportovních odvětví. I to pak může být zásadní pro podání dobrého výkonu 

krasobruslaře. 

Na závěr je třeba připomenout, že při malém výskytu literatury, je nezbytnou potřebou 

pro trenéry krasobruslení inspirace i v jiných sportovních odvětvích. Krom baletní 

přípravy a aplikací neprogresivních metod posilování, by měla být aplikována taková 

cvičení, která budou mít opačný účinek a budou zahrnovat širší škálu sportovních 
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odvětví. V první řadě ale zůstává a vždy bude stát dohled na zdraví, bezpečný rozvoj 

dovedností a trénovanosti krasobruslaře.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

Vážený/á pane/í, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s publikováním od Vás získaných dat v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem 

Kondiční trénink krasobruslařů sólových juniorských a seniorských kategorií, a zároveň 

Vám děkuji za spolupráci při měření tepové frekvence v rámci tréninkového procesu 

USK Praha.  

 

Cílem bakalářské práce je sestavení specifického kondičního programu pro 

krasobruslaře v sólových juniorských a seniorských kategoriích. Osobní data nebudou 

v této bakalářské práci zveřejněna, data budou uchována v anonymizované podobě, po 

anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, aby 

získaná osobní data nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení řešitele:  ..Klára Hájková..   Podpis: .................................... 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem poučen o právu odmítnout účast ve výzkumu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ........................................      Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ............................  Podpis: .................................... 

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi .......................  Podpis: .............................  

 


