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Abstrakt

Název:

Trenér sprinterů

Cíle:

Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda se shodují názory atletických
trenérů sprintu, s tím, co uvádí odborná literatura k problematice
sprinterského tréninku obecně a sprinterského tréninku pro kategorii
dorostenců. Dále se pokusit předložit modelové charakteristiky mladého
trenéra sprinterů.

Metody:

Bylo osloveno 85 atletických trenérů, kteří trénují alespoň jednoho
sprintera a mají minimálně kvalifikaci 3. trenérské třídy. Odpovědi jsem
získala od 41 z nich. Při zjišťování názorů byla použita výzkumná
metoda anketa. Anketa byla sestavena na základě předchozí
prostudované literatury. Pro sběr dat bylo využito internetového serveru
vypln.to. Trenéři byli osloveni za pomoci emailu a facebooku.
Analyzovaná data byla vyhodnocena slovně, v tabulkách a grafech.

Výsledky:

Všichni trenéři se shodli, že oboustranná komunikace je důležitá nejen
o tréninku, ale i např. škole, osobních problémech a rodině. Na podstatě
plánování tréninku se shodlo 88 % trenérů a na důležitosti
vyhodnocování tréninku se shodlo 98 % trenérů. Právě 53 % jich uvedlo,
že při plánování spolupracuje se svěřencem a při vyhodnocování jich
pouze 51 % používá speciální testy pro zjištění stavu trénovanosti
sprintera. Více než polovina trenérů zaškrtlo možnost řízení rozcvičení a
regenerace atleta v tréninku. Všichni až na jednoho trenéra se shodli
v tom, že trénink sprintu má být rozmanitý i přesto se u 95 % trenérů
stalo, že se jim svěřenec zranil. Na tréninkovém modelu pro sprintera
dorostence se shodl následující počet trenérů – plánovat RTC (73 %),
zařazovat zimní přechodné období (95 %), soustředění zařadit 3x do roka
(56 %), trénovat 4 – 5x týdně (76 %) jednou denně (95 %).

Klíčová slova: atletika, trénink, dorostenci, anketa

Abstract
Title:

Coach of sprinters

Objectives:

The aim of the thesis was to assess whether the opinions of the athletic
sprint trainers are consistent with what the literature refers to sprint`s
training in general and sprint`s training for the U17 category. Next, try to
present the model characteristics of a young coach of sprinters.

Methods:

Eighty five athletic trainers were approached who train at least one
sprinter and have at least the 3rd coaching class qualification. I received
answers from 41 of them. The survey method was used to determine
opinions. The survey was based on previous studied literature. Internet
server vypln.to was used for data collection. Coaches were approached
by email and facebook. The analyzed data were evaluated verbally,
in tables and graphs.

Results:

All coaches agreed that two-way communication is important not only
about training, but also for example about school, family ect. Eighty eight
percent of coaches confirmed with the basics of training planning and
98 % of coaches agreed on the importance of training evaluation.
However, 53 % of them said that they cooperate with the mentee
in planning and only 51 % use special tests to determine the sprinter's
training status. More than half of the trainers checked the possibility of
organizing the warm-up and regeneration of the athlete. Almost all
coaches agreed that sprint training should be varied. Injury of their
manitee reported 95 % of trainers. On the training model for the U17
sprinter agreed the following number of coaches – to plan the RTC
(73 %), to include the winter transition period (95 %), to include training
camps three times a year (56 %) and to train 4 – 5 times per week (76 %)
once a day (95 %).

Keywords:

track and field, training, U17 category, survey
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1 Úvod
Při zamyšlení se nad tématem diplomové práce jsem vycházela z předmětu seminář
sportovního tréninku. Tento předmět si kladl za cíl nás obohatit o nové poznatky, zaměřit
se na určitou tématiku a té se věnovat podrobněji nikoliv pouze z teoretického, ovšem i
praktického hlediska. Jedním ze zápočtových požadavků bylo sepsat seminární práci.
Mnou zvolené téma – dotazování trenérů sprintu – se zaměřilo na periodizaci a plánování
ročního tréninkového cyklu. Otázky jsem volila podle toho, co mně samotné chybělo
v tréninku za doby aktivní sprinterské kariéry, tedy především šlo o otázky věnující se
přechodným obdobím a výcvikovým táborům. Nejvíce mne zajímaly odpovědi ohledně
soustředění, jelikož jak česká, tak zahraniční literatura nenabízí k tomuto tématu téměř
žádné dostupné informace.
V současné době už se trénování atletiky věnuji pouze z pozice trenérky v atletickém
klubu PSK Olymp Praha. Společně s dalšími trenéry máme na starosti tréninky žactva,
jemuž už se věnuji přes půl roku. Předtím jsem tři roky trénovala atletickou přípravku,
kde se nejednalo o trénink v pravém slova smyslu, šlo spíše o „hru na trénink“. Dokonce
mi bylo nabídnuto trénovat i atletický dorost. Nabídka mne mírně znervóznila, jelikož
s touto kategorií nemám doposud žádné zkušenosti, pakliže pominu osobní závodní
zkušenost v tomto věkovém období. V této kategorii se již nejedná primárně o zábavu
z příjemně stráveného odpoledne, avšak je zapotřebí přemýšlet o systematickém tréninku,
jehož hlavní cíl spočívá v dosažení maximálního výkonu. Výše zmíněné se stalo
stěžejním impulzem k sepsání této diplomové práce, a sice s cílem získat více sebedůvěry,
povzbuzení, vhledu, a zvláště určité formy jistoty ohledně tréninku.
Čím více se o téma tréninku zajímám, zejména po teoretické stránce, tím více zjišťuji,
že představuje opravdu složitý, strukturovaný proces s ne vždy jistým výsledkem. Možná
se jedná jen o subjektivně zkreslený dojem nezkušené začátečnice, ale rozhodně nechci
nic podcenit. Právě proto jsem se rozhodla oslovit atletické trenéry s několikaletou
trenérskou praxí a bohatými zkušenostmi. Ráda si přečtu rady a názory lidí, kteří se vydali
na trenérskou dráhu, mají za sebou začátky, proces, výsledky, neboť i já se chci
po té cestě vydat, sic ji teď ještě úplně nevidím.
Předpokládám, že sepsáním této diplomové práce získám především více sebejistoty
a podpory do mé budoucí trenérské kariéry a možná tím pomohu i někomu dalšímu.
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2 Teoretická východiska práce
2.1 ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ V ČR
V České republice lze v atletice získat celkem 8 trenérských kvalifikací.
1. Trenér kondičního běhu 3. 2. a 1. třídy – věková hranice od 18 let.
2. Trenér atletických přípravek – věková hranice od 15 let (trenér atletických
přípravek mladší 18 let působí jako pomocník trenéra a trenér atletických
přípravek pracuje s atletickou přípravkou).
3. Trenér žactva – věková hranice trenéra od 18 let (trenér žactva pracuje především
se starším a mladším žactvem).
4. Trenér 3. třídy – věková hranice od 19 let (trenér 3. třídy působí především
ve výkonnostní atletice a věnuje se zejména dorostu).
5. Trenér 2. třídy – věková hranice od 21 let s trenérskou praxí alespoň 2 roky
jako trenér 3. třídy (trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu
disciplín a působí ve výkonnostní a vrcholové atletice).
6. Trenér 1. Třídy – věková hranice od 23 let, absolvent trenérské školy nebo všech
specializací na VŠ s akreditací (trenér atletiky 1. třídy působí ve výkonnostní a
vrcholové atletice).
Podle směrnice Českého atletického svazu č. 8/2018 o trenérech ze dne 13. 12. 2018
s účinností od 1. 2. 2019 se trenérem může stát každý, kdo splní podmínky platné
pro příslušnou trenérskou kvalifikaci. Což znamená, že je členem atletického oddílu nebo
klubu, který je členem Českého atletického svazu, absolvoval školení trenérů v určitém
rozsahu hodin a následně splnil zkušební požadavky, či podal žádost o jmenování
na základě uznání studia. Každá trenérská kvalifikace je platná 5 let. Trenérská
kvalifikace 3., 2. a 1. třídy je závislá na absolvování a získání předchozí trenérské
kvalifikace tedy trenér žactva, 3. a resp. 2. trenérské třídy (Školení a semináře – Atletika,
2019).
Předpokládá se, že výše popsaný model získání trenérské kvalifikace předurčuje
trenéry, aby účinně pracovali na dané úrovni, pro níž byli vyškoleni. Současní trenéři
tak splnili stanovená kritéria a budou mít potřebné a standardizované znalosti a
dovednosti. Důraz je v tomto procesu kladen na formální učení a instrumentální účel.
Avšak nad rámec těchto instrumentálních výhledů by měl učící se trenér rozvíjet určité
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vlastnosti, které byly nazvány jako nápaditý, dynamický a přemýšlivý trenér, což
odkazuje i na další formu učení (Cushion a kol., 2015).
Formální programy učení vyžadují popsané pokyny pro přijetí do vzdělávání.
Program prosazuje povinnou účast, standardizované učební osnovy a vyvrcholení určitým
druhem certifikace, či diplomem, vysvědčením. Další formou učení je ne-formální učení
označované jako organizovaná, systematická vzdělávací činnosti probíhající mimo rámec
formálního systému (např. trenérské konference, semináře, workshopy atd.). Poslední
formou učení je neformální učení označované jako celoživotní proces. Každý člověk si
jím projde, získává a shromažďuje znalosti, dovednosti, postoje a poznatky
z každodenních zkušeností a z prostředí, jež na něj působí mimo určené instituce
formálního vzdělávání (Cushion a kol., 2015).
Podle Periče a Dovalila (2010) by trenér, který chce být úspěšný neměl spoléhat pouze
na své dobré praktické znalosti, ale měl by být vzdělán i teoreticky.
Za důležitý zdroj trenérských teoretických a praktických znalostí je považována
ze strany Lynche a Malletta (2006) také zkušenost jako bývalého atleta.

2.2 ATLETICKÝ TRENÉR, TRÉNINK
V úvodu práce je třeba zmínit nároky kladené na trenéra atletiky, tedy co všechno
by měl vědět, umět a znát, aby se stal úspěšný v tom, co dělá, tedy v trénování.
Každý trenér potřebuje vědět, jak trénovat, stejně jako co a proč trénovat. Nezbytné
znalosti a vědomosti potřebné k trenérské praxi lze shrnout do čtyř následujících
poznámek:
•

pochopení

cyklické

povahy

procesu

trénování,

opakující

se

sled

událostí – plánování, trenérská činnost a vyhodnocování;
•

poznání základních dovedností trénování a následného uplatnění v trenérské
praxi;

•

základní znalosti sportovních věd a jejich porozumění a praktické používání;

•

zaměřit se na odhalování atletů a jejich trénování náležitě vést.
(Thompson, 2009)
Do atletiky přicházejí lidé různých velikostí a somatotypů, ale jejich těla fungují

všechna podobně. Každý trenér musí pochopit stavbu těla atleta, díky čemuž je schopen
lépe porozumět jeho fungování a reakcím na trénink. Což znamená, že kromě anatomie,
musí být poučen o fyziologii člověka, fyziologii zátěže a základy biomechaniky a
antropomotoriky (Thompson, 2009).
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Dle Svobody ZPM (1984) by trenér měl vést sportovce tak, aby postupně sám řešil
konkrétní úkoly a byl schopen si individuálně poradit v neočekávané situaci během
závodu. Úspěšnost trenéra je závislá na jeho pedagogických schopnostech, odborných
znalostech, praktických zkušenostech a dovednostech. Kromě vzdělanosti z hlediska
metodiky tréninku, pedagogiky, fyziologie, anatomie, biomechaniky a antropomotoriky,
se od něho očekává také určitá kultivovanost a kulturnost. Speciální nároky na osobnost
jsou kladeny hlavně u trenérů mládeže.
Jelikož je obtížné získat teoretickou znalost všech výše popsaných vědních oborů,
je podle Periče a Dovalila (2010) zapotřebí, aby dobrý trenér spolupracoval se
specialisty z daných oborů (např. s lékaři, fyzioterapeuty, nutričními terapeuty…).
Podle Kuchena in Vacula aj. (1983) má trenér atletiky důkladně ovládat znalosti
tréninku atletiky a jednotlivých disciplín. Dále jsou to nároky na odborné vědomosti,
schopnosti odhalovat talent a dobrý individuální přístup. Trenér má být schopný vytyčit
pojem atletický trénink, stanovit si jeho cíle a úkoly a vhodně zvolit organizační formu
podle stupně zatížení.
Dále se trenér musí naučit řídit trénink tak, aby byl schopen splnit cíl tréninku.
Cílem je všestranný rozvoj osobnosti a tělesný rozvoj sportovce, vysoká úroveň tělesného
a duševního zdraví a co možná nejvyšší atletická výkonnost v dospělosti (Šimon
in Millerová aj., 1994).
Atletický trénink představuje složitý pedagogický proces, posuzovaný
z komplexního hlediska, kde hlavní úkol spočívá rozvoj pohybových schopností a
dosažení sportovní výkonnosti, ovšem i formování osobnosti. Z uvedeného vyplývá, že
trénink není jen o rekordech, ale i o výchově, vytvoření životního stylu, umění překonávat
sám sebe a překážky, jimž se musí umět čelit. U mládeže je ještě důležité rozvíjet dobrý
vztah k atletice a trénování, rovněž k rodičům, trenérům, učitelům atd. (Hlína, Moravec
a kol., 1984)

2.2.1 Trenérská filozofie a její rozvoj
S termínem trenérská filozofie, ve sportovním a atletickém tréninku, se dá setkat
jen zřídka, avšak filozofie a sport si nejsou cizí. Vždyť na Fakultě tělesné výchovy a
sportu UK se vyučuje předmět filozofie sportu, který je dokonce součástí státní závěrečné
zkoušky.
Není nic lepšího než dobře ustanovená filozofie života a tréninku. Tato filozofie
určuje každou myšlenku, každou akci a každé rozhodnutí, které člověk udělá. Filozofie
je jednoduše řečeno způsob, jakým jsou viděny situace v životě člověka. Možná si je
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vědom své filozofie nebo možná ještě ne. Člověk se chová a dělá věci, aniž by si svá
rozhodnutí zdůvodnil. Filozofie života se neustále vyvíjí a bude se tak dít i v průběhu
celého života (Thompson, 2009).
Kretchmar (2005) chápe filozofii jako cestu od menší k větší jasnosti a vhledu.
Jelikož se lidská bytost snaží probojovat touto cestou a nemá žádný způsob, jak získat
nadhled nad postupem, je těžké říci, kde se zrovna nyní nachází. Ale lidská sebereflexe
dokáže povzbudit k tomu, aby se lidé posunuli dopředu. Filozofie požádá každého
o zpomalení, přemýšlení sám o sobě a inteligentní zhodnocení svých osobních a
profesních možností.
Thompson (2009) definuje trénování v atletice jako organizované poskytování
asistence jedincům nebo skupině atletů tak, aby se zlepšovali a rozvíjeli. Trénování dále
zahrnuje vzdělávání, trénink, instruktáž a další. Nejedná se jen o pomoc učit společnost
sportovní dovednosti, zlepšovat výkonnost a dosáhnout svého potenciálu. Je to také
o rozpoznávání, porozumění, respektování a poskytování dalších sportovcových potřeb.
Trenér bude vždy plnit mnoho rolí a funkcí. Zvládnout všechny tyto role a jejich
kombinace, tedy roli učitele (předávání nových poznatků, dovedností a nápadů); trenéra
(zlepšování kondice); instruktora (řídit činnosti a postupy); motivátora (vytváření
pozitivního a rozhodujícího přístupu); autoritu (vytvoření prostředí pro sebeovládání);
manažera (organizování a plánování); administrátora (papírování); propagátora (podpora
atletiky v rámci společnosti); pečovatele (konzultace a poradenství); přítele (podpora);
vědce (analýza, hodnocení a řešení problémů); studenta (ochota poslouchat, učit se a
hledat nové znalosti), předurčují k tomu, být úspěšný trenér. Trénování proto vyžaduje
mnoho dovedností, které lze získat zkušenostmi a znalostmi, ale bez praktického
uplatnění neznamenají mnoho (Thompson, 2009).
Klíčem k rozvoji trénování jsou podle Thompsona (2009) znalosti. Nejprve bychom
měli poznat sami sebe, pokládat si otázky: proč trénuji, čeho si nejvíce cením
při trénování, jsem hrdý na to, jak se chovám jako trenér?
Znát cíle, vědět čeho chceme dosáhnout, je to výhra, zábava nebo rozvoj atleta?
Lepších výkonů, větší konzistence a spokojenosti je dosaženo spíše zaměřováním se
na rozvoj atleta, nežli zaměřením se na výhry. „Atlet je přednější než výhra”, této filozofii
je jednoduché porozumět, ale mnohem těžší ji použít v praxi.
Stát se lepším lídrem (mentorem) vychází z poznání filozofie a stylu vedení, které
dovoluje trenérům efektivněji komunikovat se svěřenci (Thompson, 2009). Slepička
(2009) definoval styly vedení následovně: autoritářský (trenér rozhoduje o všem sám,
očekává absolutní poslušnost, svěřenci jsou na něm závislí a musí jej respektovat),

12

liberální (nevýrazné vedení svěřenců bez snahy jakkoliv organizovat a motivovat) a
demokratický (vzájemné respektování trenéra a svěřence, podporuje angažovanost, bere
zřetel na názory ostatních). Efektivní trenér dokáže využít různé kombinace stylů
v závislosti na situaci.
Co rozhoduje o tom, zda atlet potřebuje trenéra? Věk atleta, ambice, osobnost a etapa
dlouhodobého rozvoje v atletice. Vztah mezi trenérem a atletem může být postaven
na jednom ze tří modelů nebo jejich kombinací:
Doprovodný model – trenér doprovází jedince od začátku jeho působení v atletice
až do chvíle jeho definitivního odchodu.
Partnerský model – trenér uznává, že nemůže splnit všechny potřeby sportovce a
pro naplnění atletových potřeb spolupracuje s více zkušenými trenéry.
Transferový model – trenér předá atleta jinému trenérovi.
Trenérova filozofie by také měla obsahovat to, co je přijímané atletickou komunitou
a tím je etický kodex (Thompson, 2009).

2.3 ROZVOJ TRENÉRSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Proces trénování lze jednoduše stanovit jako proces plánování toho, co se bude
dělat → dělat to, co se naplánovalo → zhodnotit to, co se udělalo. Je to cyklicky se
opakující proces plánování, trenérská činnost a zhodnocení.

2.3.1 Trenérská činnost
Na čem stojí složka trenérských činností dle
Thomspona (2009):
2.3.1.1

Základní dovednosti

trénování
Každý, kdo začne pracovat nebo pracuje
s

lidmi,

směřuje

svou

soustředěnost

na rozvoj svých kompetencí v trenérských
činnostech. S touto kompetencí přichází i
Obrázek 1: Trenérský cyklus (Thompson, 2009)

jistota při práci se sportovci. Základní

dovednosti trenérů pro práci s atlety jsou následující:
•

vybuduj a rozvíjej si vztahy (prvotní dovednost trénování)
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Efektivní trenér si vždy snaží vybudovat a rozvíjet efektivní vztah s atletem. Mít
odpovídající důvěru a sebejistotu před svými svěřenci. Důležitý je oční kontakt a úsměv.
Svou pozornost věnuje všem stejně, stejně tak jako respekt. Nesoustředí se pouze
na atlety, kteří vynikají či si o pozornost vyloženě říkají. Používá a pamatuje si jména
každého atleta, jehož trénuje. Soustředí se na to “jak” použije znalosti, které má
o trénování, nevěnuje přílišnou pozornost tomu, “co” trénovat → trénuje primárně atlety,
ne atletiku.
•

instruuj a vysvětluj (komunikativní dovednosti trenéra)

Trenér musí být schopný informace poskytovat i přijímat, a to nejen se svými
svěřenci, ale i s rodiči, partnery, jinými trenéry a všemi ostatními, kteří se podílejí
na atletice. Dopředu přemýšlí nad vhodnou formulací plánovaného obsahu sdělení.
Než se rozhodne cokoliv vysvětlit, musí si získat pozornost. Řekne to stručně, jasně,
srozumitelně a nezapomene se ujistit, že všichni vše chápou. Při organizování atletů
do skupin zváží jejich potřeby a schopnosti, aby plánovaná tréninková cvičení dávala
smysl a byla co nejvíce efektivní.
•

demonstruj (ukázky)

Trenér rozhodne, jaký typ demonstrace chce použít (ukázka, video nebo fotografie) a
co je jejím účelem. Při demonstraci jej musí všichni dobře vidět a slyšet.
Při vysvětlování vypíchne jeden nebo dva důležité body, na než by se měl atlet soustředit
při provádění. Ukázku několikrát opakuje z různých úhlů. Umožňuje atletům vidět
ukázky v tichosti, bez jakéhokoliv vyrušování a bavení se mezi sebou. Nezapomene se
ujistit, zda to chtějí zkusit nebo vidět ještě jednou.
•

pozoruj a analyzuj (schopnost trenéra “vidět”)

Během vývoje trenérských dovedností a znalostí biomechanických principů se trenér
stává více zkušeným v pozorování a analýze. Soustředí se na různé fáze pohybu nebo
části těla. Snaží se pohyb rozfázovat, jenom tak se mu podaří vidět celý obrázek
v plné rychlosti. Pozoruje techniku provedení několikrát z několika různých směrů a
vzdáleností, případně použije záznamové zařízení (videokameru, mobil, tablet atp.).
Správnost techniky porovnává s modelem provedení. Identifikuje, co je provedeno
správně a co je naopak chybně. Co poradí atletovi, kterého právě viděl, záleží
na trenérových dovednostech a na tom co atlet zrovna potřebuje procvičit. Nezapomíná
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vzít v potaz množství energie, motivaci, sebedůvěru a dovednosti, jimiž atlet disponuje
nebo naopak nedisponuje.
•

poskytuj zpětnou vazbu (schopnost trenéra něco naučit)

Zpětná vazba je základem učení. Bez zpětné vazby nebudou atleti vědět, na co se
soustředit a v čem se zlepšovat. Než trenér poskytne zpětnou vazbu, několikrát si atleta
prohlédne. Identifikuje a povzbudí správnou činnost. Ptá se, co si myslí, že udělal správně
či špatně, pomůže mu uvědomit si chyby. Při poskytování zpětné vazby vypíchne jeden
nebo dva klíčové body. Vždy bude ke svým svěřencům upřímný, ale snaží se upřímnost
prezentovat pozitivně s cílem budovat sebejistotu.
2.3.1.2 Tréninkové principy
Plánování tréninkového procesu by mělo následovat určité principy. Mezi tři
nejdůležitější patří: princip superkompenzace, reverzibility a specifičnosti (Thompson,
2009).
Princip superkompenzace
Dovalil aj. (2012) charakterizuje superkompenzaci jako zvýšenou úroveň
energetického potenciálu v důsledku předchozí činnosti.
Při aplikaci tréninkového zatížení tělo reaguje přizpůsobením se podnětu. Reakcí
na podnět je únava. Při zastavení tréninkového zatížení, dochází k procesu zotavení.
Při zotavení dojde k obnově, a dokonce k převýšení obnovy energetických zdrojů
(adaptaci) než tomu byl před zatížením. Doba trvání převýšení se nazývá
superkompenzace, jež je vidět na obrázku 2 (Thompson, 2009).
Rychlost obnovy a trvání superkompenzace závisí na intenzitě a době trvání zatížení
(Dovalil aj., 2012).
Princip reverzibility
Aby byl trénink efektivní, musí trenér pochopit vztah mezi adaptací, principem
zatížení a principem reversibility (viz obrázek 2). V době předpokládané
superkompenzace by mělo nastat další zatížení (trénink) a poté další, čímž se tělo adaptuje
na zatížení a dojde ke zvyšování kondice (Thompson, 2009).
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Obrázek 2: Princip superkompenzace a reverzibility (Thompson, 2009)

Princip specifičnosti
Specifická povaha zatížení tréninku vyvolá specifickou reakci a adaptaci. Trénink
proto musí být specifický jak pro každého sportovce, tak i pro potřeby v jeho zvolené
disciplíně nebo skupině disciplín (Thompson, 2009).
Vedle základních principů adaptace, superkompenzace, reverzibility a specifičnosti
existují další tři principy. Princip individualizace – reakce jedince na trénink, každý atlet
bude na stejný trénink reagovat jinak. Princip rozmanitosti a změn v tréninku a princip
aktivní účasti na tréninku neboli také princip individuality. Všechny tyto principy by měli
trenéři zvážit při plánování tréninku (Thompson, 2009).

2.4 ROZVOJ ATLETA
Během vývoje jedince z dítěte do dospělého se odehrává mnoho změn, které trenér
musí znát a chápat. Dle aktuálních potřeb atleta se snaží sestavit odpovídající trénink
(Thompson, 2009).
Existují jasně definované fáze vývoje jedince, jimiž si musí projít od narození
až po dospělost. Tyto fáze ontogeneze jsou znázorněné v obrázku 3 a jsou stejné
pro chlapce i dívky, avšak dívky obecně dospívají dříve než chlapci (Thompson, 2009).
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Obrázek 3: Vývoj jedince (Thompson, 2009)

K rozvoji sportovce se přistupuje jako k dlouhodobému procesu s cílem pomoci
jedincům všech věkových kategorií a schopností, optimalizovat jejich rozvoj a dosáhnout
potenciálu rok za rokem. Dlouhodobý přístup k rozvoji atleta je organizovaným postupem
optimálního tréninku, závodů a regenerací během sportovcovy kariéry. Nezáleží, v jakém
vývojovém stádiu se právě atlet nachází, jelikož správná struktura a povaha tréninku mu
pomůže se dále rozvíjet, tedy dělat správně věci ve správný čas, nesnažit se o okamžitý
rozvoj. To platí bez ohledu na začínající věk sportovec v atletice a zdůrazňuje přednost
trenérů, kteří rozeznávají „tréninkový věk”, stejně jako „vývojový věk” (Thompson,
2009).
Při plánování tréninkového programu by měli trenéři brát v potaz atletův
chronologický věk (kalendářní – věk podle data narození), vývojový věk
(biologický – fyzická, mentální a emocionální vyzrálost) a tréninkový věk
(sportovní – doba, jak dlouho trénuje) (Mackenzie, 1997).
Celkový vývoj atleta spočívá v zachování rovnováhy mezi všestranným a
specializovaným tréninkem. Obecně platí, že počáteční vývoj by měl být zaměřený
na všestranný rozvoj přiměřený fyzickému vývoji atleta a na zvyšování dovedností
potřebných v dané disciplíně. Co se týče sprinterského tréninku, jeho postupné zařazování
do atletického tréninku se pohybuje cca mezi 10–12 rokem, se specializací je dobré začít
mezi 14–16 rokem, protože nejvyšší výkonnosti ve sprintu se dosahuje mezi 22–26 rokem
(Bompa a Haff, 2009).

2.4.1 Etapy dlouhodobého rozvoje atleta ve sprintu
Dlouhodobý trénink je vhodné členit do několika etap odlišujících trénink dětí,
dospívajících a dospělých. Jednotlivé etapy trvají různě dlouhou dobu, navazují na sebe
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a vzájemně se podmiňují, tudíž není možné jednu vynechat nebo zkrátit (viz tabulka1)
(Dovalil a Perič in Jansa, Dovalil a kol. 2007).
Etapa předsportovní přípravy – zahrnuje období od 6 do 11 let věku dítěte (kategorie
atletická přípravka). Dle Hatlákové in Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) je pro věkové
období 6–8 let typická vysoká stálost organismu, která umožňuje vývoj pohybových
schopností. Pohybová činnost je provázena přebytkem pohybů. V oblibě pohybových
činností převládají pohybové hry. Převažuje radost z pohybu nad potřebou dosáhnout
určitého cíle. Věk 9–11 let je dobou zvýšené pohybové vnímavosti, potřeby získávat nové
dovednosti a znalosti a dochází k dozrávání nervosvalové koordinace. V tomto období je
vhodné rozvíjet pohyblivost, obratnost a rychlost. Motivačním prvkem pro pravidelné
provádění sportovní činnosti je radost z pohybu a sounáležitost s vrstevníky.
Nejedná se o sportovní trénink v pravém slova smyslu, ale o rozvoj a utváření
základních pohybových schopností, základních atletických dovedností a také vztahu
k pravidelnému trénování (Jeřábek, 2008).
V této etapě nemůžeme mluvit o plánování ročního tréninkového cyklu v pravém
slova smyslu, jelikož závody neovlivňují jeho periodizaci, proto se mohou konat
prakticky kdykoliv (Thompson, 2009).
Etapa základního tréninku – zahrnuje období od 12 do 15 let věku dětí (kategorie
mladší a starší žactvo). Podle Hatlákové in Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) dochází
v pubertálním období mezi 11–15 rokem k tělesné proměně v oblasti síly u chlapců a
u dívek v oblasti vzhledu. Nově se objevuje vysoká potřeba pozitivních emočních
odpovědí.
Podle Millerové in Vindušková (2003) se ve věku 12–13 let usiluje o přechod
od obecné všestrannosti k všestrannosti atletické, kde se osvojují základy techniky
atletických disciplín. Ve věku 14–15 let se postupně přechází k širší specializaci.
U budoucích sprinterů budeme věnovat pozornost rychlostně-silovým disciplínám
(krátkému hladkému sprintu, skoku do dálky, vrhu koulí, skoku do výšky a hodu
oštěpem). Trénink sprintů by měl být zaměřen na zdokonalování techniky běhu, nízkého
startu, rozvoj reakce a dalších složek rychlosti. Běžecká rychlost se rozvíjí nepřímou
metodou (koordinace, síly, vytrvalosti, pohyblivosti, schopnosti relaxace a psychického
naladění).
V této etapě už může být roční tréninkový cyklus plánován, a sice jen za potřeby
vybudovat solidní základnu pro další tréninky. Proto se stále soustředíme na obsah
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tréninků a závody mohou být použity na testování a zdokonalení atletických schopností
a dovedností kdykoli během roku (Thompson, 2009).
Etapa specializovaného tréninku – zahrnuje období od 16 do 19 let (kategorie dorostu
a juniorů). Hatláková in Kučera, Kolář, Dylevský et al. (2011) označuje toto období jako
adolescenci, kde se začíná projevovat zásadní rozdíl ve výkonnosti chlapců a dívek.
Adolescenti jsou fyzicky i psychicky připraveni podávat výkony na hranici svých
možností a posouvat ji, dále jsou schopni dlouhodobě pracovat na technické dokonalosti
pohybové struktury.
Ve fázi adolescence postupně dochází k sjednocování motoriky a završení
motorického vývoje. První část (15–17 let) je vymezena pohlavní dospělostí, při níž
u některých jedinců doznívá pubertální vývoj. Druhá část (18–20 let) se vyznačuje úplnou
pohlavní zralostí, zpomalením a ukončením růstu tělesných proporcí. Pro adolescenty je
typická intelektuální a emocionální vyzrálost, motorické projevy jsou přesnější,
plynulejší, rytmičtější, ekonomičtější a estetičtější s relativně vysokou výkonností (Hájek,
2012).
Vytváří se předpoklady pro perspektivní dlouhodobý růst výkonnosti v dalším
vývoji sprintera. Rozhoduje se o výběru konkrétní atletické disciplíny. Postupně se
zvyšuje intenzita tréninkového zatížení a přiměřeně přechází ke speciálním tréninkovým
prostředkům. Zvyšuje se objem, ale hlavně intenzita tréninkového zatížení. Kondiční
příprava se zaměřuje na další rozvoj rychlostních schopností, speciální síly a rychlostní
vytrvalosti. Zdokonaluje se technika běhu v rychlosti a individuální parametry techniky
nízkého startu (Millerová aj., 2001).
Hlína, Moravec a kol. (1984) dělí tuto etapu na etapu částečné atletické specializace
(15–16 let), tedy rozvoj určitých předpokladů ve zvolené skupině disciplín. A na etapu
prohloubené specializace (17–18 let), rozvoj speciálních tréninkových předpokladů
v konkrétní atletické disciplíně.
U etapy vrcholového tréninku – (nad 20 let) se prohlubuje specializace s cílem
dosáhnout nejvyšší výkonnosti a úspěšnosti ve sprintu. Převažuje využívání speciálních
tréninkových prostředků a individuálního přístupu. Vrcholový trénink má po předchozích
etapách tyto úkoly: rozvoj předpokladů k vysoké sportovní výkonnosti, úzká specializace
a zintenzivnění tréninků, rozvoj speciální psychické odolnosti a podřízení sociálního
rozvoje požadavkům tréninku a závodění (Millerová aj., 2001).
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Tabulka 1: Etapy dlouhodobé sportovní přípravy (Thompson, 2009)
Etapa dlouhodobé sportovní přípravy
Etapa předsportovní přípravy
Etapa základního tréninku

Optimální biologický věk
5/7–11/12
11/12–13/14

Etapa specializovaného tréninku
ve vybrané skupině disciplín
Etapa specializovaného tréninku v určité
disciplíně
Etapa vrcholového tréninku

Sportovní věk
0–2/4
2–4

14/15–16/17

5–7

16/17–18/19

7–9

18/19 +

10 +

2.5 SPRINTERSKÝ TRÉNINK PRO DOROSTENCE
Sprinterské disciplíny jsou nejrychlejší a nejkratší disciplíny na dráze. Ačkoli to vypadá
velmi jednoduše, běžet co nejrychleji od startu do cíle může být složitý úkol. Zkoordinovat
pohyb nohou a paží, aby se pohybovaly naplno, je obtížné. Zdá se, že mnoho mladých atletů
dokáže překonat krátkou vzdálenost, aniž by museli být učeni o detailech sprinterské
techniky, avšak, dosažení plného potenciálu, rozvoje kondice a snížení možnosti zranění,
vyžaduje pečlivé plánování a vedení (Couching youth track a field, 2008).

V kategorii dorostu v období růstových změn musí být sprinterský trénink prováděn
na základě všestranné kondiční přípravy. Přílišná specializovaná příprava vede
k akceleraci výkonnosti, která má negativní vliv na pozdější výkonnostní růst či jeho
stagnaci. Naproti tomu vyvážený poměr speciálních a obecných, všestranně působících
tréninkových prostředků dává předpoklady pro plynulý růst výkonnosti (Dostál in Luža,
1990).
V adolescentním věku musíme podle Bompy (2000) trénovat: rychlost, rychlost
jednotlivého pohybu, schopnost překonávat vnější odpor, techniku, svalovou elasticitu,
koncentraci a sílu vůle.

2.5.1 Plánování
V rámci kolektivního tréninku je třeba
přihlížet k potřebám jedince. S přibývajícím
věkem směrem k dospělosti a růstem
výkonnosti roste i potřeba individuálního
plánování (Dostál in Luža, 1990).
2.5.1.1 Tréninkový plán
Každý
z
Obrázek 4: Trenérský cyklus (Thompson, 2009)

trénink

dlouhodobého

musí

hlediska

být

plánován

pro správný dlouhodobý vývoj atletova
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potenciálu. V tomto dlouhodobém plánování se trenér tradičně zaměřuje na to, čeho chce
sportovec dosáhnout v určitém roce. Trenér a sportovec se společně rozhodnou, kolik
času jsou ochotni věnovat tréninku, očekávání z naplánovaného tréninku a plán závodů
pro nadcházející rok. Všechny tréninkové plány by měly být jednoduché a flexibilní,
protože se může stát, že budou upraveny podle pokroku svěřence a zlepšení trenérových
znalostí a zkušeností (Thompson, 2009).
2.5.1.2 Periodizace
Periodizace (co dělat a kdy to dělat) jednoduše znamená rozdělit kalendářní rok
na několik období, jež se nazývají přípravné, závodní a přechodné neboli odpočinkové.
Tyto období tvoří jeden velký cyklus nazývající se makrocyklus. Přípravné období
obsahuje všeobecnou a speciální přípravnou fázi (Thompson, 2009).
Roční tréninkový plán je nezbytnou součástí periodizace, protože jak už bylo
řečeno, rozděluje tréninkový rok do období s velmi specifickými cíli. Tento plán má
za cíl vyvolat fyziologické změny a vyvrcholit maximální výkonnost v určitých časových
horizontech, obvykle během hlavních závodů v roce, což bývá významným problémem
(Bompa, 2009).
Primární cíl periodizace zahrnuje přiměřenou rovnováhu tréninkového zatížení,
zotavení a snížení potencionálního přetrénování a adekvátní stanovení a načasování
formy k vrcholu sezóny (viz obrázek 5). Tyto cíle jsou primárně splněny vhodnou
rozmanitostí tréninku, jíž lze dosáhnout manipulací s objemem, intenzitou a výběrem
tréninkových prostředků (Deweese, Hornsby, Stone M., Stone M. H., 2015).

Obrázek 5: Obecná struktura makrocyklu (Thompson, 2009)
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2.5.1.3 Plánování ročního tréninkového cyklu
Pro sprintery je typický dvouvrcholový cyklus, což znamená dosažení maximální
výkonnosti v hale (halová sezóna) a venku tedy na dráze (hlavní sezóna). Z toho plyne,
že roční tréninkový cyklus se dělí na 2 půlroční (zimní a letní) a každý z nich, jak už bylo
popsáno výše Thompsonem a znázorněné v tabulce 2, na přípravné, závodní a přechodné
období (Millerová aj, 2001).
Tabulka 2: Periodizace ročního tréninkového cyklu (Millerová aj., 2001)

Všeobecný trénink – základní aerobní příprava – rozvoj obecné vytrvalosti (fartlek nebo
jiný sport vytrvalostního charakteru), silové vytrvalosti (rozvoj komplexního svalového
aparátu – kruhové tréninky, medicinbaly, gymnastika), obratnosti a pohyblivosti, hry.
Všeobecný trénink s podílem specifické složky – obecná a tempová vytrvalost,
rychlostní vytrvalost, akcelerace a rychlostní trénink vysokých objemů s nízkým podílem
intenzity, obecná silová příprava, silově-vytrvalostní trénink, zlepšování techniky,
koordinace pohybů a speciální pohyblivosti.
Speciální trénink – udržení úrovně aerobní zdatnosti, rychlostně silový trénink,
zvyšování úrovně startovní reakce a akcelerace, maximální rychlosti a rychlostní
vytrvalosti, speciální síly a odrazové síly.
Období halových závodů – rozvoj rychlosti a rychlostní vytrvalosti, udržení výkonnosti,
testování individuální přípravy, ověřování speciální trénovanosti v soutěžích.
Přechodné období – regenerace psychických a fyzických sil
– Killing (2012) přechodné období vůbec nezařazuje
Všeobecný trénink s podílem specifické složky – v prvních 2 týdnech aerobní vytrvalost
a obecná atletická příprava, zlepšení obecné síly, celkové kondice v dalších 3 týdnech
rozvoj akcelerace, rychlosti a odrazové síly na lehce zvýšené úrovni, vysoký objem
rychlostně vytrvalostního tréninku, pokračování v koordinačně technickém rozvoji.
Speciální trénink – rozvoj rychlostní síly, trénink akcelerace a maximální rychlosti,
rychlostně vytrvalostní trénink (vysoký objem, vyhnout se předčasnému zintenzivnění),
spojení maximálně rychlostního tréninku s technickým tréninkem a trénink zaměřený
na štafetové běhy.
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Období hlavních závodů I. část – udržení výkonnosti, všeobecné zdatnosti, udržení a
formování tréninku maximální a odrazové síly, rychlostně vytrvalostní trénink,
dostatečná regenerace a kompenzace.
Speciální závodní příprava – klíčové body tréninku maximální a rychlostní síly i
rychlostní vytrvalosti, formování rychlosti včetně štafet, využití optimální regenerace a
kompenzace.
Období hlavních závodů II. část – budování a udržení sportovní formy, závodní
tréninky připravující na hlavní závod, formování rychlosti a síly, závodní vrchol.
Přechodné období – aktivní regenerace fyzických a psychických sil, rehabilitace,
vyléčení ze zranění, kondici udržujeme odlišnou sportovní činností (plavání, kolo,
sportovní hry, lanové překážky, gymnastika atd.).
(Killing, 2012, Millerová in Vindušková aj., 2003, Dostál, 1985)
2.5.1.4 Plánování tréninků a tréninkového týdne
Na základě ročního tréninkového cyklu, kde se určí velikost a charakter
tréninkového zatížení a závody, se dále plánuje frekvence tréninků (viz tabulka 4),
výcvikové tábory (soustředění) a kontrolní testy (Millerová in Vindušková aj., 2003).
Mikrocyklus je podle Bompy a Haffa (2009) důležitou a funkční jednotkou
ročního tréninkového plánu. Makrocyklus nasměruje zaměření mikrocyklů ke splnění
stanovených cílů ročního tréninkového cyklu.
Počet tréninkových jednotek v mikrocyklu bude záležet na atletově kalendářním,
biologickém a sportovním věku a dále na zdatnosti a schopnosti trénovat (Thompson,
2009). Dle Jeřábka (2008) by počet tréninkových jednotek v dorostenecké kategorii měl
být alespoň 4x týdně. Millerová in Vindušková aj. (2003) navrhuje 5–6 tréninkových
jednotek týdně. Týdenní mikrocykly v ročním tréninkovém cyklu sprintera dorostence
jsou uvedeny v tabulce 5 na konci této podkapitoly.

Energetické systémy
Krátké sprinty, které se běhají do 10 s, jsou energeticky kryté ATP – CP
systémem. Pro tratě do 3 min, tudíž i běh na 200 m řadící se do této kategorie, využívá
ATP – CP systém a laktátový (glykolytický) energetický systém. Poslední energetický
systém, typický pro vytrvalostní typy disciplín se nazývá aerobní. V následující
tabulce 3 jsou uvedeny parametry zatížení, které je třeba dodržovat pro rozvoj určitého
energetického systému (Thompson, 2009). Intenzitu zatížení a její procentuální vyjádření
u tratí na 80 – 250 m jsou uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 3: Energetické systémy v tréninkovém zatížení (Thompson, 2009)
Parametry zatížení
Doba trvání
Vzdálenost
Intenzita
Počet opakování
Interval odpočinku
Počet sérii
Interval odpočinku mezi sériemi

ATP – CP systém Laktátový systém Aerobní systém
0–10 s
10 s–1 + min
1–60 + min
20–80 m

80–400 m

300 m–15 + km
(nebo souvisle)

maximální
3–4
2–3 min
1–4
5–8 min

80–100%
1–5
0,5–10 min
1–4
5–20 min

50–80%
3–20 +
0,5–3 min
1–4
5–8 min

Pro cvičení maximální rychlosti je cílem udržet maximální rychlost po co nejdelší
dobu, pokud dojde ke snížení rychlosti, mělo by se cvičení ukončit. Akcelerace je
energeticky velmi náročná. Pokud trenér zvolí letmý start, prodlouží tím akcelerační
dobu, pakliže však trenér zvolí start z místa, únava nastupuje dříve. Podíl energetického
krytí ATP – CP systémem je od počátku cvičení vyšší než podíl anaerobní glykolýzy,
avšak po cca 5 s jsou podíly obou systému rovnocenné do cca 10 s. Maximální intenzita
je tedy kryta oběma energetickými systémy (Dufour, 2015).
Tabulka 4: Tempové tabulky pro běhy n 100 a 200 m dle Killinga (2012)
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Tabulka 5: Týdenní mikrocykly v ročním tréninkovém cyklu sprintera dorostence (Millerová in Vindušková aj., 2003)
Období

Den

Přípravné období zimní

Závodní
období zimní

Všeobecná
příprava

Všeob. příp.
s podílem
spec. složky

Období
halových
závodů

4 týdny

5 týdny

Pondělí

silová
vytrvalost,
obratnost,
hra

Úterý

agility,
technika

Středa

silová
vytrvalost,
technika

Čtvrtek

obecná
vytrvalost

Pátek

silová
vytrvalost,
obratnost,
hra

Sobota

obecná
vytrvalost

Neděle

volno

Speciální
příprava

Přípravné období letní
Přechodné
období

4 týdny
5 týdnů
1 týden
obecná a
obecná a
speciální
Speciální síla,
speciální síla,
pohyblivost,
síla,
koordinace a
koordinace,
obecná síla
koordinace,
technika
technika
technika
rychlost se
start. reakce,
akcelerace,
zaměřením
akcelerace,
pohyblivost,
maximální
na techniku
maximální
plavání
rychlost
běhu
rychlost
obecná a
odrazová
odrazová síly,
odrazová
síla,
koordinace,
síla,
koordinace,
tempová nebo
volno
koordinace, obecná nebo
rychlostní
tempová
tempová
vytrvalost
vytrvalost
vytrvalost
obecná a
start. reakce
speciální síla, a akcelerace,
volno
pěší turistika
koordinace,
maximální
technika
rychlost
rychlost se
obecná síla, SBC, technika
zaměřením
pohyblivost,
technika
a start.
na techniku
obecná síla
nebo volno
akcelerace
běhu
silová
vytrvalost,
rychlostní
obecná nebo
závody
volno
vytrvalost
tempová
vytrvalost
obecná
volno
volno
volno
vytrvalost

Všeob. příp. s
podílem spec.
složky
5 týdnů
obecná a
speciální síla,
koordinace,
technika
Rychlost se
zaměřením na
techniku běhu

Speciální
příprava
6 týdnů
obecná a
speciální síla,
koordinace,
technika,
štafety
start. reakce,
akcelerace,
maximální
rychlost

Závodní období letní
Období
hlavních
závodů I. část

Speciální
závodní
příprava

8 týdnů

5 týdnů
obecná a
speciální síla,
koordinace,
technika,
štafety
start. reakce,
akcelerace,
maximální
rychlost

speciální síla,
koordinace a
technika
akcelerace,
maximální
rychlost

Období
hlavních
závodů II.
část
7 týdnů

Přechodné
období

speciální síla,
koordinace a
technika

pohyblivost,
obecná síla,
hry

akcelerace,
maximální
rychlost

pohyblivost,
plavání

obecná a
odrazová síla,
koordinace,
tempová
vytrvalost

odrazová síla, odrazová síly, odrazová síla, odrazová síly,
koordinace,
koordinace,
koordinace,
koordinace,
obecná nebo tempová nebo
rychlostní
tempová nebo
tempová
rychlostní
nebo speciální
rychlostní
vytrvalost
vytrvalost
vytrvalost
vytrvalost

obecná a
speciální síla,
koordinace,
technika

start. reakce a
akcelerace,
maximální
rychlost

rychlost se
zaměřením na
techniku běhu

obecná síla, SBC, technika obecná síla, SBC, technika
technika nebo
a start.
technika nebo
a start.
volno
akcelerace
volno
akcelerace

volno

start. reakce a
akcelerace,
maximální
rychlost

volno

2 týdny

pohyblivost,
obecná síla

volno
pohyblivost,
obecná síla,
hry

silová
vytrvalost,
obecná nebo
tempová
vytrvalost

rychlostní
vytrvalost

závody

rychlostní
vytrvalost

závody

obecná
vytrvalost

volno

volno

volno

volno

volno

volno
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Aby byl trenér schopen sestavit podrobný trénink, stačí si uvědomit základní
nástroje pro sestavení, jimiž jsou:
•

principy trénování

•

znalost kondičních komponent a energetických systémů

•

porozumění periodizaci

•

znalost atletových cílů, schopností a vývoje (Thompson, 2009).

2.5.2 Zhodnocení tréninkového plánu
Efektivní trenéři nejsou jen ti, co
dokážou naplánovat tréninkový program, ale
dokážou jej i zhodnotit a vědí, kdy a jak jej
změnit (modifikovat) na základě zpětného
hodnocení (Thompson, 2009).
Tréninkový proces je mix mnoha
faktorů

posouvající

sportovce

směrem

kupředu. Tento podrobný seznam faktorů
zahrnuje kromě tréninkového plánu (délka
Obrázek 6: Trenérský cyklus (Thompson, 2009)

trvání

období,

zatěžování,

tréninkové

prostředky), také formy zotavení (výživa, spánek, fyzioterapie), sportovní vědu (přístup
založený na důkazech) nebo i program monitorování sportovců (testy objektivního
posouzení, které zjistí, zda dochází k řádnému rozvoji) (Deweese, Hornsby, Stone M.,
Stone M. H., 2015).
Podle Kuchena in Vacula aj. (1983) je základní kontrolou dosažený výkon
na závodech. Důležité však je, co závodům předchází, a proto si v průběhu přípravy lze
ověřit, zda výkon bude odpovídat vynaložené námaze či zapotřebí korigovat zatížení a
odpočinek. Je nezbytné vhodně zjistit stav trénovanosti, tak aby se nenarušil průběh
tréninku. Mezi kontrolní ukazatele patří různá kontrolní cvičení a testy.
Vyhodnocení tréninku spočívá ve zjišťování vztahů mezi zatížením (objem,
intenzita, charakter, frekvence, rozhodující faktory výkonu), stavem trénovanosti
(výkony v testech) a závodním výkonem (Millerová in Vindušková aj., 2003).
Analýza vztahu objemu a zatížení se v tréninku sprintu hodnotí podle hodnoty obecných
a speciálních tréninkových ukazatelů (Millerová aj., 2001).
Bylo zjištěno, že největší výpovědní hodnotu pro výkon v hladkém sprintu mají
motorické testy: běh na 30 m letmo (test maximální rychlosti), desetiskok (test odrazové
síly) a běh na 150 m (test rychlostní vytrvalosti). Dalšími testy mohou být dálka z místa,
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hloubka předklonu ve všeobecné přípravě a pro období speciální přípravy test – běh
na 60 m (Millerová in Vindušková aj., 2003).
Kontrolní měření pohybových schopností by mělo probíhat průběžně v rámci
celoročního plánu tréninkové přípravy (Millerová aj., 2001).
V následující tabulce 6 jsou uvedeny orientační modelové normy tréninkového
zatížení a testové ukazatele u kategorie dorostenců a dorostenek ve věku 16–17 let,
pro dosažený výkon v běhu na 100 m 11,54 s - 10,84 s resp. 12,44 s - 11,84 s a v běhu
na 200 m 23,44 s - 21, 84 s resp. 25,44 s - 24,14 s.
Tabulka 6: Doporučené hodnoty OTU, STU a motorických testů (Dostál, 1985, Millerová aj., 2001,
Hlína, Moravec a kol., 1948)
Pohlaví
Roky speciální
přípravy
OTU/ STU

Dívky

Chlapci

80–120
13–15

Pohlaví
Roky speciální
přípravy
Obecné testy
skok daleký z místa
(cm)
hloubka předklonu
(cm)
hod medicinbalem 2
kg (m)
sed – leh 2 min
(počet)
12 min. běh (m)
Speciální testy

14–16

30 m letmo (s)

3,57–3,22

3,22–2,91

25–40

60 m NS (s)

8,09–7,54

7,54–6,96

20–25

150 m NS (s)

19,5–17,9

18,0–16,4

40

300 m (s)

42,0–39,5

37,4–34,0

300–450

600 m (s)

1:46,0–
1:41,0

1:30,0–
1:26,0

9–12

trojskok (cm)

600–700

760–860

50–75

desetiskok (m)

24–27,5

26–30

1–2

TD (počet)

220–240

220–245

TJ (počet)

260–275

260–280

30–55

30–55

490–590

500–590

Starty (počet)
Čas zatížení (hod.)

Regenerace (hod.)
80–120
Akcelerace (km)
12–15
Maximální rychlost
13–15
(km)
Speciální vytrvalost
23–35
(km)
Rychlostní
15–20
vytrvalost (km)
Tempová vytrvalost
40
(km)
Obecná vytrvalost
250–450
(km)
Běh se zatížením
7–10
(km)
Speciální běžecká
30–75
cvičení (km)
Odrazy (až 10skok)
2000–4000
(počet)
Odrazy (nad 10skok)
3000–6000
(počet)
Posilování s náčiním
100–120
(t)

Dívky

Chlapci
1–2

220–250

250–290

0–8

0–8

8–11

10–13

65–80

70–90

2500–2800

2700–3100

3000–4000
4000–6000
120–150

Pro zachování objektivity údajů je třeba provádět vyhodnocování průběžně během
celého ročního tréninkového cyklu. Po skončení každé tréninkové jednotky vyčíslit a
zaznamenat OTU, STU, skutečně odtrénovaný objem atd. Vlastní vyhodnocení provádět
po skončení makrocyklu, mezocyklu a mikrocyklu (Kreuter in Vyškovský, 1988).
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Trenér by měl také zhodnotit svůj vlastní výkon v tréninku, provést reflexi
za pomoci jiného trenéra nebo sebereflexi (Thompson, 2009).

2.6 PREVENCE ÚRAZŮ A REGENERACE
Při zjišťování příčiny úrazu se ve většině případů zjistí, že se úrazu dalo předejít.
Prevence spočívá v dodržování správné životosprávy, disciplinovanosti, dobré kondiční
a technické připravenosti, kvalitním sportovním vybavení, dostatečné regeneraci atd.
(Cinglová aj., 2002).
Cílem tréninku je zvyšování sportovní výkonnosti, proto se trenéři logicky zaměřují
na problematiku zatěžování, avšak podněty ovlivňující trénovanost probíhají po skončení
zátěže. Každý trenér by tak měl být obeznámen se znalostmi v oblasti zotavování
z tréninku, neboť dokonalejší a rychlejší průběh zotavení, jinak řečeno regenerace,
umožňuje další trénink. (Dovalil aj., 2012).

2.6.1 Bezpečné prostředí
Zaběhnout rychlou stovku se neomezuje na přítomnost či projev genů. Rychlost je
také projevem atletova zaujetí, setkání s nejlepším či nejlepšími trenéry, strukturou
tréninku, specifické morfologie a vlivu okolního prostředí (Dufour, 2015).
Mnoho zranění může vznikat nepozorností atleta ve vztahu k okolí, ať už je to
povrch, na němž trénuje, vybavení, které používá či nikoliv, druh oblečení a obuvi, jež si
obléká. Ve všech těchto případech by měl trenér dbát na prevenci, předejít dostatečnému
zabezpečení vybavení a pomůcek. Být schopný poskytnout atletovi radu, co vhodného si
obléknout v případě nepříznivého počasí, eventuálně změnit prostředí, které se mu zdá
být nebezpečné či nevhodné pro nastávající trénink (Thompson, 2009).
Povinností trenéra je vytvářet bezpečné prostředí pro každého atleta a zamezit
případnému zranění. Nemoc či zranění jsou však občas nevyhnutelným důsledkem
tréninku a závodu, bez ohledu na to, jak bezpečné je prostředí. Trenér musí být schopen
takové situace řádně a správně zvládnout. Prevencí lze takovým situacím předcházet
(Thompson, 2009).

2.6.2 Technická a kondiční připravenost
Na většinu preventivních opatření dbá trenér svými znalostmi, zkušenostmi a
nabádá svěřence k jejich maximálnímu dodržování. Technická připravenost není jen
souhrn dovedností, který zlepšuje výkon, ale také určitá forma prevence. K dalším
dovednostem se řadí mentální schopnost umět číst situace, znát rizika a předcházet jim.

28

Dovednosti sami o sobě nemohou zcela chránit sportovce, neboť provádění aktivit
nacházejících se daleko za jeho kondičními možnostmi jej vystavují nebezpečí. Právě
zvyšováním kondice může atlet i více odolávat únavě, a také to má dobré účinky na svaly,
šlachy a klouby (Thompson, 2009).

2.6.3 Životospráva – spánek
Nedílnou součástí sportu je správná životospráva. Jde o pravidelnost celodenního
rytmu, jídla, pití, hygieny, spánku, regenerace a psychického uvolnění (Dovalil aj., 2012).
Spánek je nejpřirozenější formou pasivního odpočinku. Kvalitu spánku ovlivňuje délka a
typ únavy, která mu předcházela. Pro správný zotavovací účinek spánku je třeba se
vyvarovat světlu, hluku a nečistotě vzduchu. To vše ovlivňuje jeho kvalitu a negativní
účinek na zotavné procesy (Jirka, 1990). Před spaním je dobré omezovat vypjaté duševní
i fyzické činnosti, případně se jej naučit ovlivňovat různými autoregulačními technikami
(př. dechovým cvičením) (Dovalil aj., 2012).

2.6.4 Výživa
Racionální výživa může mít vliv na prevenci úrazů tím, že pomůže sportovci se
zotavit mezi tréninky. Důležité je, aby atleti věnovali neustálou pozornost stravovacím
návykům a zdravé stravě. Denní spotřeba energie rostoucího sportujícího adolescenta činí
3000 kalorií (2500 kalorií za den a 500 kalorií za trénink). Strava musí splňovat
požadavky kladené tréninkem na sportovcovo tělo, tzn. obsahovat ve svalech
dostatečnou zásobu energie konzumací sacharidů a předcházet únavě. Výživa (jídlo a pití)
je palivo pro lidský organismus, energetickou a chemickou zásobou, jež potřebujeme
k růstu, pohybu a obnově tkání. (Thompson, 2009). Atleti obecně by měli konzumovat
potravu bohatou na karbohydrázy (sacharidy, cukry), tedy více než 55 % z celkového
energetického příjmu nebo 6–10 g · kg–1 · den–1 doporučeného denního příjmu a proteiny
(bílkoviny) mezi 12 % a 15 % z celkového energetického příjmu nebo
1,2–1,7 g · kg–1 · den–1 doporučeného denního příjmu (Aerenhouts a kol., 2008). Stejný
autorský kolektiv prováděl výzkum ohledně stravovacích návyků ve skupině sprinterů
v adolescentním věku zjistil, že pouze několik atletů dosáhlo doporučeného denního
příjmu všech živin. Zpozorovali nezdravé návyky v oblasti příjmu rafinovaných cukrů,
tuků a mikroživin (vitamínů a minerálů) a doporučili jíst více neslazených nápojů, ovoce
a zeleniny.
Kromě dostatečného znovunaplnění energie (glykogenu v játrech a svalových
buňkách), má na zotavení a regeneraci vliv také dostatečná a rychlá hydratace (zavodnění)
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organismu (Pavlů in Jansa, Dovalil a kol. 2007). Kvůli zvýšeným ztrátám vody při cvičení
je nutné přijímat vodu v dostatečném množství, minimalizuje to dehydrataci, zvyšování
tělesné teploty a zatížení srdce a krevního oběhu (Dovalil, Vránová in Dovalil aj., 2012).

2.6.5 Pohyb
Důvody k zařazení rozcvičení na úvod každého tréninku jsou: příprava
kardiorespiračního systému a podpůrně pohybového systému; oživení svalových návyků,
jež jsou při daném sportu nejvíce zatěžovány; připravit sportovce mentálně a fyzicky
na výkon. Proto je rozcvičení účinnou prevencí svalových, šlachových a kloubních
poškození (Brandejský in Vilikus aj., 2004). Rozcvičení by mělo být systematické,
aktivně dynamické s různými obměnami, vyhýbající se rutinně (Thompson, 2009).
Regenerace je shodně jako rozcvičení jedna ze základních prevencí úrazu, která
navíc napomáhá k obnově sil a eliminuje únavu. Regeneraci by mělo být věnováno až
50 % času stráveného tréninkem, v závislosti na objemu a intenzitě zatížení (Jeřábek,
2008).
Všeobecně se využívá regenerace pohybem, tzv. aktivního odpočinku. Volí se
koordinačně jednodušší cvičení, jako vyklusání, vyplavání, procházky aj., jež mají větší
význam po zatížení vyšší intenzity (Dovalil aj., 2012). Mezi aktivní regenerační cvičení
patří protahování neboli strečink a vyrovnávací čili kompenzační cvičení. Protahování
namáhaných svalů uvolňuje a zbavuje svaly nežádoucího tonu a ulehčuje tím proces
zotavení. Dále zlepšuje toleranci svalů k tahu i jejich silovou schopnost a zvyšuje
pohyblivost v kloubech. Kompenzační cvičení mají za úkol preventivně působit
proti vzniku vadného držení těla a narušení svalové rovnováhy a kompenzovat dopad
dané atletické disciplíny (Pavlů in Jansa, Dovalil a spol. 2007).
Dovalil aj. (2012) řadí mezi další regenerační metody vodní procedury (otěry,
zábaly, polévání, sprchy, střiky, koupele, bazén, pára, sauna), sportovní masáž, elektro
procedury (galvanizace, elektro stimulace), atd.

2.7 ÚRAZY VE SPRINTU, PRVNÍ POMOC A REHABILITACE
Ve sprintu dochází nejčastěji k úrazům svalů v horní části dolních končetin. Jedná se
o natažené hamstringy (zadní část stehna), svaly čtyřhlavého svalu stehenního (přední
část stehna) a flexory kyčle (přední část stehna, kde se noha ohýbá v kyčli), (Derse, 1995).
Kroky první pomoci, které by měly být učiněny trenéry, při péči o menší zranění
měkkých tkání jsou: prevence – nejvhodnější lék, klid – zraněná oblast by měla být
znehybněna, zdvižení – poškozené části těla nad úroveň srdce, stlačení – se obvykle
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provádí bandáží, tejpem anebo přímým stlačením rukou, led – nebo chladivý polštářek,
obvykle zabalený do ručníku, lze aplikovat nepřímo na kůži a diagnóza – sportovec by
měl navštívit lékaře pro přesně určení poranění (Thompson, 2009).
Prvním krokem k úspěšnému zahojení a rehabilitaci je si připustit, že je atlet vůbec
zraněný. Dále se mohou objevovat pocity podobné abstinenčním příznakům
z neschopnosti trénovat a být v klidu. Pokud si svěřenec tyto příznaky uvědomí,
kupříkladu frustraci, pocit viny, únavu, depresi a izolaci, snáze je začne přijímat a
kontrolovat. Jedním ze způsobů zmírnění těchto příznaků je nahradit tréninky jinými
aktivitami, jak fyzickými, tak i psychickými. Atlet se tím soustředí spíše na to, co lze
udělat, než na to co udělat nelze. Trenér po konzultaci s doktorem či fyzioterapeutem
stanoví aktivity a cíle, při nichž je atlet součástí tréninkové skupiny. Měl by zvolit
bezpečná cvičení a aktivitu, jež se svým pohybem blíží co nejvíce sprintu, a sice
pro silnější transfer pohybu po návratu do tréninku. Mezi nejefektivnější cvičení patří běh
ve vodě, kde může atlet absolvovat téměř totožnou tréninkovou jednotku jako na suchu.
Dále je to cyklistika, silový trénink s využitím trenažérů, rekreační chůze, strečink a
relaxace. Trenér by si měl zapamatovat, že čím delší dobu se zranění hojí, tím delší bude
postupné zapojování do tréninku (Thompson, 2009).

2.8 PŘEHLED ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY
Problematikou tréninku sprintů se zabývá řada studií, především biomechanických,
kinetických a kinematických analýz. Méně časté jsou studie zabývající se
psychologickou, pedagogickou a sociologickou analýzou ve vztahu speciálně ke sprintu.
Dle Cushiona a kol. (2015) současná literatura, odborné články a studie naznačují, že
neformální učení, kde se trenér učí a vzdělává praktickou zkušeností a interakcí s dalšími
trenéry a atlety, zůstává dominantním způsobem učení. Celkově existuje mnoho materiálů
o učení, je obtížné určit, které kombinace způsobů učení jsou optimální. Výzkumy
prováděné v trenérství a v jiných oblastech jsou konzistentní při navrhování toho, že učení
je optimalizováno jak neformálním, tak formálním učením a vzájemným vlivem obou.
Thompson a kol. (2009) pomocí rozhovorů se zkušenými a elitními trenéry sprintu
zjišťovali, co považují za nejvýznamnější v technice sprintu. Dále se zaměřili na důvody
trenérů k výběru právě těchto klíčových technických parametrů, jež vedou k dosažení
dobrého výkonu ve sprintu. Ze shromážděných rozhovorů vyplynuly čtyři hlavní
parametry: celková pozice těla, pozice kyčle, kontakt se zemí a akce paží, kde všechny
tyto parametry byly trenéry považovány za nedílnou součást vysoce kvalitní sprinterské
techniky. Dalším zjištěním této studie bylo, že trenéři sprintu mají různou úroveň znalostí,
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souvisejících s akademickým studiem sprintu z oboru biomechaniky. Není tak
překvapujícím zjištěním, že se trenéři v této studii spoléhají spíše na zkušenosti, než
na vědu.
Lynch a Mallett (2006) se snažili ve své studii, za pomoci strukturovaného
rozhovoru, identifikovat klíčové aspekty úspěšných vrcholových trenérů atletiky
v Austrálii. Trenéři v této studii uvedli rozsáhlé zkušenosti zároveň jako bývalí atleti i
trenéři vrcholových atletů, které lze považovat za klíčové v jejich rozvoji stát se
vrcholovým trenérem, ale omezené zkušenosti s trénováním mladých atletů
v dorostenecké či juniorské kategorii. Trenéři se dále málo zapojují do školení nových
trenérů.
Whelan a kol. (2016) zjišťovali na základě dotazníku znalosti trenérů v oblasti
výběru a specifity speciálních sprinterských cvičení pro správný model sprinterského
pohybu a odhadovali důvody, proč volí taková cvičení. Výsledky ukázaly, že speciální
cvičení jsou důležitou součástí tréninku a měla by být specifická pro techniku sprintu.
Důvod pro výběr speciálních cvičení byl založen na tom, co jiní trenéři řekli spíše než
na vědeckých důkazech.
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3 Cíle a úkoly práce, předpoklady
3.1 CÍLE
Cílem diplomové práce bylo posoudit, zda se shodují názory atletických trenérů
sprintu, s tím, co uvádí odborná literatura k problematice sprinterského tréninku obecně
a sprinterského tréninku pro kategorii dorostenců. Dále se pokusit předložit modelové
charakteristiky mladého trenéra sprinterů.

3.2 ÚKOLY
•

Prostudovat odbornou literaturu související s daným tématem.

•

Vytvořit anketní otázky na základě prostudované literatury.

•

Napsat seznam trenérů, které oslovím.

•

Získat kontakty na trenéry a odeslat anketu.

•

Zpracovat získané údaje.

•

Vyhodnotit získané údaje.

•

Interpretovat získané údaje.

3.3 PŘEDPOKLADY
P1: Trenéři se zajímají o své svěřence nejen z fyzických, ale i z psychických hledisek.
P2: Menšina trenérů používá v tréninku všechny tři styly vedení.
P3: Trenéři, kteří zařazují více variabilní tréninky, řídí rozcvičení, regeneraci a zajímají
se o stravovací návyky svých svěřenců, mají méně zraněné svěřence.
P4: Menšina trenérů plánuje RTC bez svěřenců.
P5: Většina trenérů vyhodnocuje trénink až po skončení ročního makrocyklu, nikoliv
v průběhu roku.
P6: Většina trenérů čerpá znalosti spíše od zkušenějších trenérů nežli z literatury.
P7: Většina trenérů se shodne na tom, jak by měl vypadat trénink pro sprintera dorostence.
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4 Metodika práce
4.1 POPIS DOTAZOVANÉHO SOUBORU
Pro vlastní anketní šetření jsem oslovila 85 trenérů atletiky v České republice.
Anketu vyplnilo 41 dotázaných. Oslovení trenéři mají kvalifikaci minimálně 3. trenérské
třídy a trénují alespoň jednoho sprintera.
Kvalifikaci 3. trenérské třídy mělo 12 % respondentů. Kvalifikaci 2. trenérské třídy
44 % respondentů stejně jako kvalifikaci 1. trenérské třídy (viz graf 1).

12%
44%
44%

Trenér 1. třídy (18)

Trenér 2. třídy (18)

Trenér 3. třídy (5)

Graf 1 Trenérská kvalifikace respondentů

V minulosti se atletice věnovalo 98 % dotázaných trenérů (n=40) a 2 %
dotázaných nikoliv (n=1). Sprintům a překážkám se věnovalo 40 % dotázaných, víceboji
25 % dotázaných a kombinaci běhů na krátké a střední tratě 15 % dotázaných. Jakým
dalším disciplínám se věnovali je uvedeno v tabulce 7.
Tabulka 7: Trenérova bývalá atletická disciplína
Disciplína
sprinty, překážky
víceboj
kombinace běhů na krátké a střední tratě
střední tratě
skoky
vrhy, hody
kombinace vrhů, hodů a skoků
kombinace sprintů, překážek a skoků
celkem

Počet respondentů
16
40 %
10
25 %
6
15 %
3
7,5 %
2
5%
1
2,5 %
1
2,5 %
1
2,5 %
40
100 %

Věkové rozložení respondentů je rozděleno do následujících tří kategorií: méně než
35 let 27 % respondentů, 35–55 let 41 % respondentů a více než 55 let 32 % respondentů
(viz graf 2). Trenérská praxe dotázaných respondentů je rozdělena do tří následujících
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kategorií: méně než 10 let 22 % dotázaných, 10–25 let 49 % dotázaných a více než 25 let
29 % dotázaných (viz graf 3).

27%

32%

22%

29%

49%

41%

Méně než 35 (11) 35–55 (17)

Méně než 10 (9)

Více než 55 (13)

Více než 25 (12)

Graf 2 Věkové rozložení respondentů v letech

10–25 (20)

Graf 3 Roky trenérské praxe

Současné složení tréninkové skupiny jednotlivých respondentů je uvedeno v grafu
4. Převažuje mládež 83 % nad dospělými 17 %. Celkem 29 % respondentů se věnuje
trénování převážně dorostenců. Dalších 54 % respondentů se věnuje převážně tréninku
juniorů a zbylých 17 % trénuje většinou dospělé.

17%

29%

54%

Většinou dorost (12)

Většinou junioři (22)

Většinou dospělý (7)

Graf 4 Současné složení tréninkové skupiny

4.2 POUŽITÉ METODY
Cílem mé diplomové práce bylo posoudit názory atletických trenérů sprintu
v problematice procesu trénování obecně a v trénování sprinterů dorostenců. Z tohoto
důvodu jsem se rozhodla užít anketu, což je jistá formu dotazování. Pelikán (2011)
označuje anketu za zcela nezávaznou a respondenti zde odpovídají dobrovolně na základě
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jejich motivace. Je určená pro určitý okruh lidí bez výrazné specifikace. Obsahově i
tématem užší, zaměřená na určitý problém. Dle Jasny a kol. (2012) se anketa používá
k orientaci v tématu nebo k získávání rychlých informací o situaci.
Anketu jsem vytvořila samostatně, otázky jsem koncipovala na základě předchozí
prostudované literatury. V anketě jsem využila několik typů otázek dle stupně
otevřenosti. Prvním typem byly uzavřené otázky, jež nabízejí připravené odpovědi.
Druhý typ představují polouzavřené otázky nabízející jak připravené otázky, tak vlastní
odpověď dotazovaného, jež se neshodují s předem připravenými možnostmi odpovědí.
Třetím typem byly otázky zcela otevřené, kde měl každý dotazovaný prostor na vlastní
odpověď k dané problematice. A čtvrtým typem otázek byly otázky rozdělující, kde byli
respondenti na základě předchozí odpovědi přesměrováni na další otázku a některé
nerelevantní otázky tak přeskočit.
Struktura ankety je uvedena v příloze č. 1. Anketa obsahovala 41 otázek. Otázky
byly rozloženy samostatně, vždy jedna otázka na stránku a k zodpovězeným otázkám už
nebyla možnost se vrátit. Úvodní povinná otázka měla trenéry pustit na základě odpovědi
k dalším otázkám. Anketa měla několik částí: v první části byly zjišťovány obecné
informace o trenérech samých (trenérská kvalifikace, bývalá specializace). V druhé části
se anketa dotazovala na problematiku procesu trénování, ve třetí části měli respondenti
odpovědět na otázky týkající se tréninku sprinterů dorostenců a v poslední čtvrté části
byly opět obecné informace o respondentech (věk, roky praxe, složení tréninkové
skupiny).

4.3 SBĚR DAT
Sběr dat jsem prováděla od 5. do 21. března 2019. Při distribuci a sběru dat jsem
využila internetového portálu vypln.to, jež mi pomohl při sestavování ankety. Portál
vytvořil odkaz, který jsem rozeslala trenérům za pomoci online internetových
komunikačních serverů emailu a facebooku. Respondenti měli za úkol kliknout na daný
odkaz, vyplnit otázky a následně odeslat. Vyplnění ankety bylo dobrovolné a anonymní.
Oslovení respondenti mohli anketu kdykoliv v průběhu přerušit a anulovat vyplněné
otázky. Výhodou této metody směru dat je, že jsou výsledky pro autora okamžitě a
odkudkoliv k dispozici, velmi přehledné a bezpečně uložené.

4.4 ANALÝZA DAT
Po ukončení sběru dat a vyplnění ankety, mi internetový portál vypln.to nabídl
analýzu a vyhodnocení získaných dat ve formátech XLS, XLSX, CSV, XHTML, PDF,
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PDF – kódy. Surová dat jsem stáhla ve formátu XLS a PDF. Dále mi portál nabídl již
hotové grafické vyjádření získaných dat ve formě prostorových pruhových grafů a
prostorových výsečových grafů.
Získaná surová data jsem vyhodnocovala slovně, za pomoci tabulek a grafů. Grafy
jsem použila dvojrozměrné sloupcové, pruhové a prostorové výsečové.
V této práci jsem se rozhodla pracovat s jednou skupinou výsledků, a to s celkovým
souborem všech respondentů n=41.
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5 Výsledky
5.1 TRENÉRSKÁ ČINNOST
Trenéři mají mnoho důvodů, proč se věnují trénování, co je na tom baví a jaké cíle
si kladou je uvedeno v následující tabulce 8.
Tabulka 8: Cíle trenérů a jejich motivace
Respondenti

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6

Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12

Respondent 13

4. Proč se věnujete trénování, co Vás
na tom baví?
Již od 10 let jsem chtěla být učitelkou TV,
a tak jsem studovala na FTVS se
specializací atletika. Naučit mládež
určitým dovednostem a sledovat, jak se
zlepšují v dané disciplíně...
Trenéra dělám na plný úvazek od roku
2002 a práce je pro mě i zábavou, na
které je zajímavá pestrost, různorodost
tréninku, komunikace se svěřenci,
vzdělávání a také pravidelný rytmus dne
a roku.
Baví
mě
pozorovat
zlepšování
výkonnosti, ale také hledat nové cesty
tréninku, zejména návraty po nemocech
a zraněních.
Baví mě to, chci předat dál svoje
zkušenosti.
Mladí lidé, nadšení, úspěchy.
Postupné zlepšování svěřenců na základě
přesvědčení
o
správné
volbě
tréninkových prostředků a postupů. Zde
by se toho dalo napsat mnoho.
Dělám, co mě baví a můžu se v tom
zlepšovat, můžu se učit a můžu být lepší.
Baví mě hledat věci, které vedou k cíli.
Předat něco dál, pokusit se přes někoho
dokázat to, na co já třeba nikdy neměl.
Budovat partu, učit se společně
překonávat překážky a dosahovat cílů.
Pomáhám sportovcům dosáhnout svého
vrcholu.

5. Jaký cíl si kladete jako trenér?
Velké cíle si nekladu, chci, aby tréninky
svěřence bavily a zlepšovali se a měli
radost z dosažených výkonů.
Dosáhnou u svěřenců maximální
výkonnosti s minimální námahou.
Vychovávat svěřence v duchu fair-play. S
opravdovými
talenty
pracovat
systematicky bez ohledu na aktuální
výkonnost.
Zlepšení
výkonnosti,
osobnosti atleta.

formování

Být kvalitním trenérem
Spokojenost mých svěřenců s tréninkem.
Jako trenér mám zájem pracovat se
sportovci, kteří věří mně a já jim.
Výkon a výsledek, stejně tak dobrý pocit
z té cesty.
Aby to žáka, svěřence bavilo.

Naučit lidi překonávat překážky ve své
hlavě.
Vychovat olympijské vítěze a mistry
světa.
S každým svěřencem dosáhnout
Dosahování výkonnosti, je to droga
výkonnosti na maximální úrovni jeho
v pravém slova smyslu.
předpokladů k dané disciplíně.
Baví mě pracovat s lidmi, motivovat je
Splnit cíle svěřenců.
pomáhat splnit jim jejich cíl.
Jelikož pracuji převážně s mládeží, je
mým ideálním produktem dospělý zdravý
jedinec s kladným vztahem ke sportu,
kterému se bude aktivně věnovat ve svém
Sport jako takový, sociální prostředí, volném čase. A nemusí to být nutně
práce s mládeží a pocit smysluplné atletika. Bude mít zdravé návyky a bude
vědět, že soustavná poctivá práce nese
činnosti.
výsledky a bude ctít fair play.
Samozřejmě, že by se měl zlepšovat i co
se týče výsledků, ale medaile mám až
na posledním místě.
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Respondenti

Respondent 14

Respondent 15

Respondent 16

Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 20

Respondent 21

Respondent 22

Respondent 23

Respondent 24

Respondent 25
Respondent 26

Respondent 27

4. Proč se věnujete trénování, co Vás
5. Jaký cíl si kladete jako trenér?
na tom baví?
Postupné zlepšování svěřenců se
současným respektováním přípravy i
Tvoření sprinterské party a ve starším
ve studiu, případně zaměstnání. Zařazení
věku to, že jsem mezi mladými. Těším se
svěřenců do života klubu a mimo
z jejich úspěchů.
sportovní výsledky i příprava některých
na trenérskou i funkcionářskou činnost.
Zájem o sport, "nadání" na vnímání
Být nejlepší trenér co to jen jde, to
pohybu ostatních, prospěšná činnost
neznamená mít automaticky jenom
pro společnost i když s menším finančním
olympioniky, ale dostat z člověka
ohodnocením, poznání jiných prací. Baví
maximum, z toho, co v něm je anebo co
mě posouvání hranice jednotlivý lidí,
je ochotný věnovat sportu.
prostředí ale i samotný výkon, komunita.
Práce s lidmi, kteří chtějí na sobě
Chtěl bych, aby svěřenci dosáhli svých
pracovat. Baví mě, když lidé chodí
cílů, nebo aby se k nim přiblížili a aby
na trénink rádi, když je to pro ně taky
u atletiky zůstali co nejdéle.
zábava.
Věnuji se trénování, protože mě to baví, Vychovat
ze
svých
svěřenců
baví mě interakce s mládeží a baví mě, konkurenceschopné jedince ať už
když se něco společného podaří.
ve sportu tak i v životě.
Předávání zkušeností, pocit zlepšení a
Vzdělávat se a inspirovat svěřence.
dopad na život závodníka.
Vychovat atlety, kteří mají odpovídající
Je to moje povolání.
výkonnost ke svým schopnostem a
dovednostem.
Chci atletice něco vrátit.
OH
Baví mě učit někoho novým věcem. Rád
hledám ideální techniku pro typ člověka,
kterého trénuji. Rád posouvám jeho
hranice a hledám cestu, jak maximálně
využít potenciál svěřence. Baví mě ho
poznávat, ze všech stran, poznávat ho ze Naučit svěřence atletiku mít rád,
všech stran, učit se komunikaci – přístup probudit v nich lásku k tomuto sportu.
ke svěřenci, připravovat mu a upravovat
mu tréninkový proces na míru. Když se
pak podaří nějaký výsledek, mám radost
z radosti svého svěřence a moc mě baví
pozorovat ty emoce, které prožívá.
Práce s mládeží, předávat zkušenosti
Vychovat slušné a cílevědomé lidi.
dalším atletům.
Když jsem začínal jako trenér byla to
jedna z mála výzev, jak se srovnávat se Měl jsem spoustu závodníků vysoké, či
světem. Dnes mě přijde, že je škoda, aby nejvyšší mezinárodní úrovně. Dnes
sportovci stále opakovali stejné chyby, preferuji spíše to, co jsem napsal
ale stejně to dělají. Občas již mě to ale v minulé odpovědi č.4.
nebaví.
Komunikace s mladými lidmi. Možnost
sledovat, jak je jejich sportování
Zaujmout a nadchnout.
naplňuje a jak je atletika posunuje i
v celospolečenském měřítku.
Naplňuje mě to, je fajn být pro někoho Naučit
svěřence
režimu
(nejen
vzorem a předávat mu, co znám z vlastní v tréninku) a udržet u sportu co nejvíce
zkušenosti.
dětí co nejdéle.
Je to celý můj život a rád předám Stejně jako když jsem závodil, takže ty
zkušenosti mladším závodníkům.
největší.
Spokojenost obou stran (trenér i
svěřenec) s takto stráveným časem.
Vztah k atletice, práce se svěřenci, Individuálně max. výkon dle schopností
svěřence.
Dlouhodobá
spolupráce
částečně je to i mé zaměstnání.
= zůstat u atletiky i později např. jako
trenér či funkcionář.
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Respondenti

Respondent 28

Respondent 29
Respondent 30

4. Proč se věnujete trénování, co Vás
na tom baví?
Trénuji více jak 30let profesionálně.
Nyní je mým cílem hlavně snaha pomoci
mladým talentům. Mám dobrý pocit,
pokud se to daří. Vždy jsem trénoval pro
vrcholový výkon.
Vystudoval jsem TV, atletiku jsem dělal,
trénuji sprinty vzhledem k jejich
rozmanitosti.
Je to moje zaměstnání. Baví mě na tom
pozorovat progres a závodění.

Respondent 31

Je to moje profese, atletika je mým
zaměstnáním, ale zároveň i celoživotní
láskou.

Respondent 32

Miluji sport od mala, profese trenéra mě
neskutečně baví, poznávám stále nové
lidi a snažím se je posouvat dal.

Respondent 33

Jednak předávám vlastní zkušenosti a
také to bylo dříve i moje zaměstnání.
Sportovní prostředí příjemné a práce se
sportovci zajímavá. Když se daří, tak
přichází i radost, kterou sdílí jak trenér
i závodník. Neopakovatelná atmosféra,
která v civilním životě se nezažije.

Respondent 34

Respondent 35
Respondent 36

Respondent 37

Přivedl mě k tomu vlastně můj trenér, s
kterým jsme měli ve skupině všichni
hezký vztah. Byl výborný trenér, mentor,
pedagog, ale i vychovatel. Vše, co nám
sdělovat, dávalo smysl, záleželo jen
na nás, jak se s tím popereme. Postupem
času jsem zjistila, že mám nadání k tomu
stát se pedagogem a přenášet získané
informace a zkušenosti na jiné. Co mě
na to baví? Nevím, jak to říct, jednoduše
všechno, není to jen o tom tréninku, je to
i o tom, pozorovat jedince, jak se
postupem času mění jeho osobnost, jeho
přístup k dané věci, co si z toho všeho
prožitého zažitého přenese do privátního
života a tím se obohacujeme navzájem.
Jsem profesionální trenér a baví mne
práce s lidmi a podíl na jejich posunu, a
to nejen ve sportovním slova smyslu.
Možnost ovlivnit výkonnost svěřence,
různé způsoby, jak dojít k cíli.

5. Jaký cíl si kladete jako trenér?
Vždy snaha o dosažení vrcholového
výkonu.
To není jednoduchá otázka. Není pouze
sportovní, i když je nejobjektivnější.
Sociální cíl atd..
Aby tomu každý svěřenec do určité doby
dával to samé, co já.
Posunout každého svého svěřence
na maximální možnou míru jeho
schopnostmi podložených dovedností.
Zjednodušeně tedy, dostat každého tam,
kam jej pustí jeho vrozený talent. Talent
vnímaný jako souběh somatických,
psychologických,
zdravotních,
technických a taktických faktorů
tréninku.
Vychovávat sportovce je cíl sám o sobě,
cílem je probudit ve sportovcích vášeň ke
sportu a dosáhnout v něm co nejvyšší
mety ve zdraví a pohodě.
To záleží především na možnostech a
talentu sportovce. Jistě si každý, pokut
sport dělá poctivě, klade vysoké cíle, jak
trenér, tak i závodník. Světová
konkurence je velmi vysoko. Na dosažení
úrovně světové extra třídy je potřeba mít
odpovídající podmínky pro trénink,
supertalent a velkou pracovní motivaci,
což ne vždy se sejde.

Ten nejvyšší :-)

Vést je tak, aby měli radost z vlastního
posunu, zlepšení, přináší to i moji radost.

Zdraví svěřenců, dosažení maximální
výkonnosti, bez omezení.
Vychovávat mladé sportovce k píli,
trpělivosti, zlepšování osobních výkonů
Práce s mladými lidmi, kteří mají zájem
ve všech disciplínách, držet se
něco dokázat, předávat zkušenosti z
všestrannosti, nespecializovat se velmi
vlastní aktivní kariéry.
brzy na určitou disciplínu, a to vše,
pokud možno, ve zdraví.
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Respondenti
Respondent 38
Respondent 39
Respondent 40

Respondent 41

4. Proč se věnujete trénování, co Vás
na tom baví?
Předávání rad svým svěřencům a
vychovávat další atlety.
Je to moje práce.
Dcera se začala věnovat atletice a
v oddíle bylo málo trenérů. Baví mě
práce s dětmi-mládeží. Mám radost z
jejich radosti.

5. Jaký cíl si kladete jako trenér?
Dostat svého svěřence na OH.
Udržet mládež v pohybu.
Spokojenost svěřenců. Někdo má radost
z nového osobáku, někdo se touží dostat
na MČR a někoho prostě baví tréninky.

Vychovat dobré lidi, překonávání sama
Práce s lidmi, předávání zkušeností,
sebe, vštípit sportovní životní cestu
pestrá práce s nejrůznějšími typy lidí,
svěřencům, každého něco naučit a
emoce, pokrok.
posunout dál, nikoho nezničit.

Otázku č. 6 zachycuje následující graf 5, kde 15 % respondentů zvolilo možnost
odpovědi a) a 93 % respondentů zvolilo možnost b). Nikdo z dotázaných trenérů nezvolil
třetí možnost odpovědi c).
a) Jsem nekompromisní, vždy musí splnit vše co
naplánuji a plně mě respektují (6)

15%

b) Beru zřetel na názory mých svěřenců a podporuji
jejich angažovanost, vzájemně se respektujeme (38)

93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 5: 6. Necháváte svým svěřencům prostor v rozhodování o tréninku? (více možných odpovědí)

Četnost odpovědí na otázku č. 6 jsou uveden v následující tabulce 9. Obě varianty
odpovědí zaškrtlo 7 % respondentů.
Tabulka 9: Četnost odpovědí na otázku č. 6
Četnosti
b) Beru zřetel na názory mých svěřenců a podporuji jejich angažovanost,
vzájemně se respektujeme.
a) Jsem nekompromisní, vždy musí splnit vše co naplánuji a plně mě respektují.
a) Jsem nekompromisní, vždy musí splnit vše co naplánuji a plně mě respektují,
b) Beru zřetel na názory mých svěřenců a podporuji jejich angažovanost,
vzájemně se respektujeme.

Počet respondentů
35

86 %

3

7%

3

7%
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Mezi trenérem a svěřencem dochází ke komunikaci, a to nejen na téma tréninku,
ale diskutují i a) o škole (95 %), b) rodině (71 %), c) osobních problémech (80 %) a
d) jiné (37 %). Následující grafy 6 a 7 zachycují odpovědi na otázky č. 7 a 8.

100%

a) Ano (41)
Graf 6: 7. Komunikujete se svěřenci i o něčem jiném než o tréninku?

V otázce č. 8 u odpovědi d) vypsali respondenti následující témata k diskuzi:
zdraví, společnost, zájmy, koníčky, jiné sporty, kultura, vztahy, láska, filozofie, celkový
pohled na život, budoucnost, politika, výživa a autoškola.

a) Škola (39)

95%

b) Rodina (29)

71%

c) Osobní problémy (33)

80%

d) Jiné (vypsat) (15)

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 7: Pokud ano, o čem mluvíte? (více možných odpovědí)

42

V otázce č. 9 zvolilo odpověď a) 59 % respondentů, odpověď b) 78 %
respondentů, odpověď c) 29 % respondentů a opověď d) 17 % respondentů, jak je patrné
z grafu 8.

a) Vyslechnu je (24)

59%

b) Snažím se jim poradit (32)

78%

c) Sám/Sama se do situací angažuji a aktivně se
snažím pomoci (12)

29%

d) Jiné (7)

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 8: 9. Pokud mají svěřenci nějaký problém, jak ho obvykle řešíte? (více možných odpovědí)

Po zvolení odpovědi d) mohli respondenti napsat vlastní odpověď, jak se snaží
řešit svěřencův problém. Tyto odpovědi jsou uvedeny v tabulce 10.
Tabulka 10: Jiné řešení svěřencových problémů
Respondenti

Řešení problémů

Respondent 6

Pokud chtějí a mohu pomoci, tak pomohu.

Respondent 9

Snažím se jich ptát, aby zjistili, jak to chtějí řešit.

Respondent 13 Pokud mám, sdělím osobní zkušenost.
Respondent 15 Spíše se snažím jim dát názor, ale rozhodnutí je na nich.
Snažím se jim ukázat různé pohledy na ten problém, ale neradím jim, nikdy se nejí nic
Respondent 21
tak horkého, jak se uvaří.
Respondent 30 Když si neumím poradit, hledám řešení u jiných nebo jinde.
Respondent 31 Vždy přísně individualizuji, nelze odpovědět obecně.

Desátá otázka nabízela tři možnosti odpovědí: variantu a) zvolilo 61 %
respondentů, variantu b) zvolilo 59 % respondentů a variantu c) zvolilo 51 % respondentů
(viz graf 9).
a) Vyhledávám si talenty (25)

61%

b) Vychovávám si je od doby, kdy vstoupí do atletiky
(24)

59%

c)Vyhledají si mne sami a přestoupí z jiných
tréninkových skupin (21)

51%

0%

20%

40%

60%

80%

Graf 9: 10. Jakým způsobem získáváte atlety? (více možných odpovědí)
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Roční tréninkový cyklus (RTC) plánuje 88 % dotázaných trenérů a zbylých 12 %
dotázaných nikoliv, jak je zřejmé z grafu 10.

12%

88%

a) Ano (36)

b) Ne (5)

Graf 10: 11. Plánujete roční tréninkový cyklus (RTC)?

Z 88 % oslovených respondentů zaškrtlo v 12. otázce odpověď Ano 53 % a
odpověď Ne 47 % (viz graf 11). Sto procent respondentů z předcházejících 12 % zaškrtlo
v následující 13. otázce variantu a) (viz graf 12).

47%

53%
100%

a) Ano (19)

b) Ne (17)

Graf 11: 12. Pokud ano, pracujete při plánování

a) Plánuji pouze část RTC (5)
Graf 12: 13. Pokud ne, jak postupovat?

společně se svěřencem?
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Na otázku č. 14 odpovědělo 98 % respondentů kladně a 2 % respondentů záporně.
V navazující 15. otázce zvolilo variantu odpovědi a) 68 % dotázaných, variantu b) 13 %
dotázaných a variantu c) 19 % dotázaných. Což dokazují grafy 13 a 14.

2%
19%
13%

68%

98%

a) Po každém tréninkovém období (26)
b) Po každém půlročním makrocyklu (5)
a) Ano (40)

b) Ne (1)

c) Po celoročním makrocyklu (7)

Graf 13: 14. Vyhodnocujete trénink?

Graf 14: 15. Pokud ano, jak často ho vyhodnocujete?

Kladných odpovědí v otázce č. 16. bylo pouze o 2 % více než záporných
odpovědí, jak znázorňuje graf 15. Z kladně zvolených odpovědí 51 % respondentů
v následující 16. otázce zvolilo variantu odpovědi a) 86 % respondentů, variantu
odpovědi b) a d) 76 % respondentů a variantu odpovědi c) 43 % respondentů, patrné
z grafu 16.

49%

a) Ano (21)

51%

b) Ne (20)

Graf 15: 16. Používáte speciální testy pro zjištění stavu trénovanosti?
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Po zvolení varianty d) mohli trenéři vypsat jiné testy, jež používají v tréninku a
těmi jsou: 50 a 100 m skokový běh, dálka z místa, autový hod, 2x 200 m, 60 m, 50 m a
30 m z polovysokého startu, dále dvacetiskok, pětiskok a silové testy.

a) 30 m letmo (18)

86%

b) desetiskok (16)

76%

c) 150 m z nízkého startu (9)

43%

d) jiné (vypsat) (16)

76%
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40%
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80%

100%

Graf 16: 17. Pokud ano, které ze speciálních testů používáte pro zjištění stavu trénovanosti sprintera?
(více možných odpovědí)

V otázce č. 18. zvolilo možnost odpovědi a) 56 % dotázaných trenérů a možnost
odpovědi b) 44 % dotázaných trenérů, jak je vidět v grafu 17.

44%

a) Ano (23)

56%

b) Ne (18)

Graf 17: 18. Řídíte rozcvičení atleta před tréninkovou jednotkou (TJ)?

V následující tabulce 11 je vypsáno všech 56 % respondentů z otázky č. 18 a jejich
odpověď na otázku č. 19.
Tabulka 11: 19. Pokud ano, uveďte, které TJ to obvykle jsou a proč.
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 8

Rozcvičení před TJ
Spec. rozcvič.na překážky, SBC, strečink, cviky na zpevňování těla. Dbám na správné
provedení jednotlivých cviků.
Hlavně před TJ zaměřenou na rozvoj akcelerace, maximální rychlosti a rychlostní
vytrvalosti, v předzávodním a závodním období.
Základní rozcvičení před tréninkem.

46

Respondent
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 21
Respondent 23
Respondent 24
Respondent 25
Respondent 26
Respondent 27
Respondent 30
Respondent 31
Respondent 32
Respondent 33
Respondent 35
Respondent 36
Respondent 40

Rozcvičení před TJ
Nestandardní tréninky. např. trénink v zimě venku. A také chci občas nabourat
stereotyp.
Aktivní protahování a švihová cvičení.
Různé, dle potřeby.
Speciálně zaměřené TJ, techniky, rozvoj maximální rychlosti.
Pravidelně se snažím rozbourat stereotyp rozcvičení ze škol či dřívějších dob.
Pravidelně mají naordinované rozcvičení před posilovnou. Jinak je to nahodile, dle
časových možností.
Strečink, ABC a rovinky, chci, aby byla často změna, aby nechodili pořád to samé.
Především dohlížím na rozcvičenost před sprinty, kde hrozí zranění.
To takhle nejde popsat, ale zahřátí i rozcvičení i ABC i cvičení po tréninku se odvíjí
od hlavní části tréninku.
Sleduji, snažím se opravovat techniku apod., získávám zpětnou vazbu o aktuálním
stavu atd.
Zejména v přípravných obdobích. Proto, abych do této části mohl zařadit i další
cvičení a využit tak všechen čas v TJ.
Některé tréninky se společně protahujeme, aby to neprokecali, zařadíme i pár
gymnastických cviků (kotouly, stojky...). Na abecedy (SBC) klademe velký důraz, ty
kontrolujeme a opravujeme vždy.
Spíše záleží na věku atleta u začátečníků u každého tréninku.
Většina jednotek s mladšími svěřenci, aby se to naučili. U starších a zkušenějších
občas nebo v případě nějakých spec. požadavků (např. balance, zpevňování, …).
Dle druhu tréninku, zda se má rozcvičit dynamicky, úpravy cviků v SBC, délkou
rozklusu atd.
Vyjde-li nám čas, tak se vždy snažím dohlížet na správné provedení cviků a jejich
maximální fyziologický dopad.
U mládeže řídím všechny TJ včetně rozcvičky, chci aby trénink měl náboj a byl občas
i zábavný.
Strečink, SBC, rovinky 100 m. To je běžná praxe každého atletického trenéra.
Rozcvičení musí mít systém a je potřeba ho kontrolovat, zda se dodržuje.
Snažím se o rozmanitost rozcvičeni při každé TJ.
Před všemi tréninky plánuji rozcvičení, často je měním kvůli pestrosti.

V grafu 18 je vidět, že 44 % respondentů odpovědělo na otázku č. 20 negativně a
56 % respondentů pozitivně.

44%

a) Ano (23)

56%

b) Ne (18)

Graf 18: 20. Řídíte regeneraci atleta po tréninkové jednotce?
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V následující tabulce 12 jsou uvedeny odpovědi na otázku č. 21 těch respondentů,
kteří v předchozí otázce odpověděli pozitivně.
Tabulka 12: 21. Pokud ano, jaké obvykle zařazujete prostředky regenerace?
Respondent
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 12
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 20
Respondent 21
Respondent 22
Respondent 23
Respondent 24
Respondent 26
Respondent 28
Respondent 30
Respondent 31
Respondent 32
Respondent 34
Respondent 36
Respondent 39
Respondent 40

Prostředky regenerace
Záleží na období sportovní přípravy v rámci RTC – přípravné období sauna,
vodoléčba, v předzávodním a závodním období masáže.
Masáž, vířivka, sauna, plavání, lymfatická masáž.
Vířivka, sauna, bazén.
Vířivka, bazén.
Jak kdy a po čem, převládají vodní procedury, klasická masáž, ale také kompenzační
cvičení atd.
Masáže, sauna, fyzio, protažení, nápravná cviční.
Organizuji tak napůl. Většinou doporučuji regeneraci, přímo provádíme protažení.
Sauna, masáže, jóga.
Mobilita, strečink, ledová voda.
Vodoléčba, masáž, sauna.
Je to nesmírně časově náročné pro děti školou povinné. Máme vířivku, máme
oddílového maséra, máme oddílového fyzioterapeuta, ale většina atletů má rege max.
1x týdně 1 hodina. Většina pak má doma válce, ježky míčky, zábaly apod. Holky to
dělají denně bych řekl, kluci vůbec.
Bazén, masáž.
Velmi rozsáhlá odpověď. Nejrůznější prostředky, velmi individuální.
Sauna, masáže, fyzio, vyrovnávací cvičení.
Sauna, pára, vířivka, masáž, fyzioterapie atd.
Masáž, whirlpool.
Po každém tréninku ledová lázeň, 1x týdně sauna, 2x týdně podvodní masážní vana,
1x10 dní kryokomora a masáž. Dle potřeby se vše upravuje. Až na kryokomoru,
máme vše na stadionu tak je to o dost snazší vše zařídit.
Protahování, fyzioterapie, sauna, šlapačky...
Saunu, vířivku, šlapačky, kryo, masáže a další.
Statický strečink, uvolňovací cviky, sauna, šlapačky, vířivka.
Sauna, pára, vířivka, návštěva fyzio ihned po tréninku, masáže.
Plavání, sauna, masáž.
Doporučuji saunu, bazén, vířivku, masáž, fyzioterapeuta nebo prostě jen pauzu.
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Následující graf 19 shrnuje tabulku 12, kde je patrné, že nejčastěji zařazovaný
regenerační prostředek je masáž 65 %, sauna 57 % a vířivka 35 %.
masáž (15)

65%

sauna (13)

57%

vířivka (8)

35%

fyzioterapie (7)

30%

strečink (5)

22%

bazén (4)

17%

šlapačky (3)

13%

kompenzační cvičení (3)

13%

plavání (2)

9%

ledová lázeň (2)

9%

kryokomora (2)

9%

vodoléčba (2)

9%

jóga (1)

4%

pára (1)

4%

odpočinek (1)

4%

kompenzační pomůcky (1)

4%

0%
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80%

Graf 19: 21. Pokud ano, jaké obvykle zařazujete prostředky regenerace?

V otázce č. 22 zvolilo možnost odpovědi a) 98 % dotázaných trenérů a možnost
odpovědi b) zvolily 2 % dotázaných trenérů, jak uvádí graf 20. Do skupiny dotázaných
trenérů, jež zvolili možnost varianty b) spadá respondent 20.

2%

98%

a) Ano (40)

b) Ne (1)

Graf 20: 22. Snažíte se trénink dělat rozmanitým (obměny, variace)?
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Do skupiny dotázaných trenérů, jež zvolili možnost varianty a), spadá zbylých 40
respondentů, kteří měli odpovědět na navazující 23. otázku. V grafu 21 je vidět, že 37 %
dotázaných zvolilo variantu a), 55 % dotázaných zvolilo variantu b) a 8 % dotázaných
zvolilo variantu c).
8%

37%

55%

a) Každou tréninkovou jednotku (14)
b) Každý týdenní mikrocyklus (21)
c) Každý měsíční mezocyklus (3)
Graf 21: 23. Pokud ano, jak často?

Dotázaní trenéři (98 %), jež se snaží dělat trénink rozmanitý, měli možnost uvést
jaké obměny a variability používají v tréninku. Nejčastěji trenéři zařazují variabilitu
tréninkových prostředků (cca 60 %), dále variabilitu parametrů zatížení cca 30 % trenérů,
změnu tréninkového prostředí uvádí cca 25 % trenérů, používání pomůcek volí cca 18 %
trenérů stejně jako soutěže a hry. Další odpovědi na otázku č. 24 zachycuje graf 22,
procenta jsou pouze orientační.

Variabilita tréninkových prostředků (24)

60%

Variabilita parametrů zatížení (12)

30%

Změna tréninkového prostředí (10)

25%

Pomůcky (7)

18%

Soutěže, hry (7)

18%

Variabilita úvodního rozcvičení a závěrečné
regenerace (6)

15%

Obecně změna tréninku (4)

10%

Jiné sporty (3)

8%

Využití počasí (1)

3%

Spolupráce s jinými trenéry a tréninkovými
skupinami (1)

3%

0%

20%

40%

60%

80%

Graf 22: 24. O jakou obměnu, variabilitu se jedná?
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Konkrétní odpovědi trenérů na otázku č. 24 lze nalézt v tabulce 13.
Tabulka 13: 24. O jakou obměnu, variabilitu se jedná?
Respondent
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 21
Respondent 22
Respondent 23
Respondent 24
Respondent 25
Respondent 26
Respondent 27
Respondent 28

Respondent 29
Respondent 30

Obměny, variability v tréninku
x
Hlavně v přípravném období se snažím o změnu tréninkové náplně. V předzávodním a
závodním období zařazuji "osvědčené" tréninkové prostředky s ohledem na možnost
zranění.
Různé délky úseků, změna prostředí, změny úsilí.
Různé druhy SBC, pomůcky, změna směru běhu na oválu, aj.
Různé pomůcky, změna prostředí.
Variabilita tréninkových prostředků je podstatná pro podporu psychomotorických sil.
Např. z pohledu trenéra sprinterských disciplín je rozvoj rychlostních schopností
pestrou volbou prostředků dost podstatný.
Změna cviku, skladby úseků.
Přidávání různých překážek, základní průpravné činnosti, ale využity v rámci soutěže...
Drobné změny. Snahou je dosáhnout cíle, ale trénink nějak ozvláštnit.
Různé tréninkové prostředky.
Různé modely při využívání tréninkových prostředků.
Tak různě.
Obměna cvičení, zařazení nových prvků, učení se novým pohybům. Především se
snažím neopakovat.
Počet úseků, rychlost úseků a podobně. Psaný plán mohu měnit, pokud jsou
povětrnostní změny, případně využívám alespoň jednou týdně změnu prostředí mimo
stadion.
Spíše změnu prostředků k rozvoji jednotlivých pohybových schopností. Vkládání her či
jiných sportů.
Trénink v přírodě, na dráze, v hale, v tunelu.
Většinou se jedná o hry, které svým pojetím zapadají do koncepce cyklu.
V týdnech změny počtu opakování a lehká úprava tréninku.
Změnou tréninkových prostředků, střídání skupinového a individuálního cvičení.
Mám postavené různé baterie na rozcvičení, hodně průpravných cvičení, Měníme
prostředí, cvičíme ve skupině, dvojicích, trojicích, neběháme třebas jen na metry ale i
na minutky, Různá posilovací cvičení. Používáme pomůcky, míčky, překážky, žebříky,
štafet kolíky, kloboučky apod. Ale samozřejmě jsou tréninky, kdy už to nejde, kdy jdou
blbůstky stranou a je rozhodující kvalita tréninku, soustředěnost apod.
Zařazení her, překážek, soutěží mezi atlety.
Obsah, objem, prostředky ap.
Herní prvky. Třeba jen v jednom krátkém cvičení za TJ. I málo je někdy hodně...
Rád a hojně používám také soutěživé formy.
Např. u tréninku rychlosti střídáme (v závislosti na období tréninku) krátké kopečky,
schody, tahač...
Délka úseků nebo jejich počet. Počet tréninkových jednotek. Cviky za jiné atd.
Výběr cvičení, prostředí, intenzita, spolupráce s ostatními skupinami, trenéry ...
Vše se musí obměňovat. Trénink síly =pestrost, zařazovat hodně dynamiku, nejenom
činky. Stroje vůbec ne. Trénink rychlosti – klasický (např. letmé 30) ale lepší je
zpestření např. štafetové předávky ale ne s cílem předat ale např. musíš mu
utéct – musíš ho dohnat Pokud stejný trénink opakujete více jak 3x organismus si
na něj zvyká a vytváří rezistenci.
Změna povrchu, kombinace tréninkových prostředků v rámci jedné TJ, cvičení
v bazénu, hry...
Nejvíce v posilovně a v kompenzačních a doplňujících trénincích. Plavání, kolo atd.
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Respondent
Obměny, variability v tréninku
Respondent 31 Jiná konkrétní cvičení, jiné prostředky.
Zejména v rozcvičení používám různé pomůcky, švihadla, kloboučky, prkénka, závaží
Respondent 32
na ruce …
Jiná odrazová cvičení, jiné délky běžeckých úseků, intenzita cvičení se mění atd.
Respondent 33
Určité stereotypy však zůstávají.
Hry pro děti, speciální běžecká cvičení, speciální skokanská cvičení, prvky gymnastiky,
Respondent 34
úpolové sporty (hravou formou).
Stereotyp je nutný pouze někdy /technika/ v tréninku sprintu je potřeba zapojovat i
Respondent 35 takové svalové skupiny, které se při speciálním výkonu úplně nezaměstnávají, ale jsou
důležité jako podpůrný element např. běhy vzad, obratnost, koordinace, postřeh...
Respondent 36 Rozcvičky, obsah tréninku rychlosti.
Snaha o to, aby trénink nebyl stereotyp, snaha o zpestření, pokud možno i herní
formou, bez stresu, bez jakéhokoliv tlaku, aby se na trénink těšili a měli z toho radost.
Respondent 37
Vyhledávám další možnosti i z internetu, sportovci se snaží spolu se mnou, ať je to
záživné a zábavné k tomu.
Respondent 38 Po měsíci se mění trénink.
Respondent 39 O pestré střídání tréninkových prostředků.
Tréninky v různém prostředí, s různým zaměřením: síla, obratnost, rychlostní
Respondent 40
vytrvalost …
Respondent 41 Varianty běžeckých cvičení, různé vzdálenosti úseků, různá doplňková cvičení.

V následující 25. otázce byli trenéři dotázáni, zda radí svým svěřencům ohledně
stravy, 76 % zvolilo možnost odpovědi Ano a zbylých 24 % zvolilo možnost odpovědi
Ne (viz graf 27).

24%
76%

A) Ano (31)

B) Ne (10)

Graf 23: 25. Radíte svěřencům ohledně stravy?

Jaké rady trenéři (76 %) dávají svým svěřencům ohledně stravy, zjišťovala otázka
č. 26 (viz tabulka 14).
Tabulka 14: 26. Pokud ano, jaké rady svým svěřencům poskytujete?
Respondent
Respondent 1
Respondent 2

Rady ohledně stravy
To je individuální.
Stravování v průběhu dne, v období před a po tréninku, doplňky stravy. Obecné
informace o pestrosti stravy.
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Respondent
Respondent 4
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 9
Respondent 10
Respondent 11
Respondent 13
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 19
Respondent 20
Respondent 21
Respondent 22
Respondent 23
Respondent 26
Respondent 28
Respondent 29
Respondent 30
Respondent 31
Respondent 32
Respondent 33
Respondent 34
Respondent 35
Respondent 36
Respondent 37
Respondent 39
Respondent 40
Respondent 41

Rady ohledně stravy
Co jíst před závodem, jak jíst po tréninku. Jsou to spíš doporučení, stejně zůstává
veškerá zodpovědnost na nich. Aby věděli, že tyto možnosti existují.
V dnešní době všech možných náhražek a nekvalitních potravin je to trochu složitější.
Ale podstatná je optimální vyvážená strava s dostatečným přísunem bílkovin, vitamínů
minerálů atd. Maximální využití přírodních zdrojů s dostatečnou konzumací ovoce a
zeleniny (bez pesticidů), omezení všech umělých sladidel atd. Nic mimořádného.
Směrem ke zdravé stravě, k úpravě váhy a vhodnosti stravy.
Strava před závodem a před tréninkem. Základní návyky.
Pravidelně a kvalitně jíst, nepít alkohol.
Poměr živin v každodenním režimu stravování, pravidelnost, kdy jíst před a
po tréninku.
Především dodržování pravidelného režimu. Hlídání si kvalitní stravy. Vytipování
rizikových potravin a snaha se jich vyvarovat.
Aby nežrali, jak prasata a občas se zamysleli co jedí. Domlouvám jim, aby snídali.
Dívkám vysvětluji, že něž dieta je lepší pestrá strava a občas se taky vyspat.
Na soustředění, zejména v horách, některé děti málo jí, hlavně děvčata atd.
Těch rad je hodně, protože většina mých svěřenců spadla z Marsu.
Pestrost stravy s převahou ovoce a zeleniny a kvalitních bílkovin.
x
Hodně pít, Jíst hlavně pravidelně. Snídat!!! Chodit na obědy. Svačiny. Doplňovat
bezprostředně po tréninku.
Jíst dle chuti, zařazovat všechny složky stravy.
Na toto téma pravidelně diskutujeme. Jde spíše o inspiraci než o řízení direktivní. Jdu
příkladem. Žeru jako prase a oni vidí, jak to pak dopadá. Hodně se zabýváme
potravinovými doplňky.
S ohledem na daného svěřence. Převážně, ale doporučuji spíše kvalitní stravu než
nějaké zásadní diety.
Obecně ohledně výživy. Tak aby strava byla pestrá a v jednotlivých tréninkových
obdobích odpovídala zatížení.
Základní výživové zákonitosti.
Před tréninková strava, před závodní a po závodní. Celodenní příjem, pitní režim,
suplementy.
Dostatek, pestrost, složení – několikrát do roka i přednášky a správné výživě.
Základní, jak se stravovat během trénování po celý den.
To by bylo na delší rozhovor. Některé věci ovlivnit nejdou. Každý má dnes jiné
možnosti, jak časové, tak finanční.
PRAVIDELNOST je nejdůležitějším atributem stravování již od narození. O dílčích
věcech stravování se bavíme již individuálně, jelikož každému sedí něco jiného.
Rady, které vedou ke zrychlené regeneraci právě prostřednictvím úpravy stravy…
Odkazuji je na specialisty, radím jim spíše s doplňky stravy.
Spolupracujeme se skvělým výživovým poradcem již několik let a sami zjistili, že
hamburgery, coly a čipsy nejsou to pravé. Pokud tohle sportovci nepochopí a nabírají
kila, k tomu nemá smysl s nimi cokoliv dále dělat.
Co by měli jist během dne, čemu se vyhýbat apod.
Aby se stravovali, pokud možno pestře, nevynechávali maso a hlavně, aby jedli dost,
což platí především pro děvčata.
Všeho s mírou, dle specifických potřeb.
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Počet respondentů, jež v otázce č. 27 zvolilo možnost odpovědi a) bylo 95 % a
5 % zvolilo možnost odpovědi b). Do skupiny dotázaných respondentů, jež zvolili
možnost varianty b) spadá respondent 8 a 30. V navazující otázce č. 28 respondenti, jež
zvolili možnost odpovědi a) v předchozí otázce, zvolili varianty odpovědí a) z 21 % a
b) ze 79 %, jak uvádí grafy 24 a 25.

5%
21%
79%

95%

a) Ano (39)

b) Ne (2)

Graf 24: 27. Stalo se vám, že se svěřenec zranil?

a) Ano (8)

b) Ne (31)

Graf 25: 28. Pokud ano, opakují se zranění?

Jak v případě opakujícího se zranění postupuje 21 % respondentů, zjišťovala
otázka č. 29 (viz tabulka 15).
Tabulka 15: 29. Jak takové situace obvykle řešíte?
Respondent
Respondent 1
Respondent 23
Respondent 27
Respondent 30
Respondent 31
Respondent 33
Respondent 39
Respondent 40

Postup řešení při opakovaném zranění
Návštěvou fyzioterapeuta, popř. ortopeda, záleží, o jaké zranění jde.
Sportovní medicína je nejslabším článkem systému v atletice. Stále je to z 99 % na
osobních známostech.
Dle charakteru zranění a lékařských doporučení. Obvykle větší důraz na regeneraci a
prevenci.
Konzultace s fyzioterapeutem, masérem, doktorem a svěřencem.
Po vyšetření doktorem či alespoň fyzioterapeutem řadíme přiměřené rekonvalescenční
a rekondiční prostředky.
To většinou řeší lékař, nebo fyzioterapeut. Já sám mohu pouze doporučit, ke komu má
jít.
Hamstringy
Dle závažnosti zranění. Většinou jde o drobná natažení svalů, pak stačí klid. V případě
přetrvávajících problémů nebo závažnějšího poranění (zvrtnutí kotníku, natržení
svalu...) návštěvou lékaře (fyzioterapeuta) a řídím se jejich doporučením.
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Otázku č. 30 zachycuje následující graf 26, kde 66 % respondentů zvolilo možnost
odpovědi a), 85 % respondentů zvolilo možnost odpovědi b) a 83 % respondentů zvolilo
možnost odpovědi c).
a) Trenérská škola, VŠ se specializací: trenér atletiky
(27)

66%

b) Literatura, odborné články, internet, semináře,
konference (35)

85%

c) Diskuze se zkušenými trenéry (34)

83%
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Graf 26: 30. Odkud čerpáte znalosti ohledně tréninku? (více možných odpovědí)

Mezi další zdroje znalostí patří i zkušenosti trenérů jako bývalých atletů
zjišťované v otázce č. 2 a navazující otázce č. 3. Na otázku č. 2 odpovědělo 98 %
respondentů kladně a 2 % respondentů záporně, konkrétně respondent 40. V navazující
3. otázce napsali respondenti (98 %) tyto odpovědi: Ano (92 %) a Částečně ano (8 %).
Grafy 27 a 28 znázorňují odpovědi na otázky č. 2 a 3.

2%
8%

92%

98%

a) Ano (40)

b) Ne (1)

Graf 27: 2. Dělal/a jste atletiku, než jste se stal/a
trenérem?

Ano (37)

Částečně ano (3)

Graf 28: 3. Pokud ano, čerpáte z této zkušenosti
i v současném tréninku?
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5.2 TRÉNINK SPRINTERŮ DOROTENCŮ
Dále byly zjišťovány názory na trénink sprinterů dorostenců u stejné skupiny
respondentů.
V otázce č. 31 zvolilo variantu odpovědi a) 73 % respondentů a variantu odpovědi
b) 27 % respondentů (viz graf 29).

27%
73%

a) Ano (30)

b) Ne (11)

Graf 29: 31. Plánoval/a byste RTC pro sprintera dorostence?

Graf 30 zachycuje otázku č. 32, kde 95 % respondentů zvolilo možnost odpovědi
a) a 5 % respondentů zvolilo možnost odpovědi b).

5%

95%

a) Ano (39)

b) Ne (2)

Graf 30: 32. Zařadil/a byste přechodné (odpočinkové) období po zimním závodním
období do ročního tréninkového cyklu dorostence?
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Více než polovina dotázaných trenérů (56 %) se v otázce č. 33 shodla na variantě
odpovědi b). Dalších 27 % dotázaných se shodlo na variantě odpovědi a) a zbylých 17 %
dotázaných se shodlo na variantě odpovědi c), jak je patrné v grafu 31.

17%

27%

56%

a) Dvakrát (11)

b) Třikrát (23)

c) Čtyřikrát (7)

Graf 31: 33. Kolikrát ročně by podle vás měl sprinter dorostence
jezdit na soustředění?

V následujícím grafu 32 jsou zhruba shrnuty odpovědi na otázky č. 34 – 36,
na něž byli respondenti odkázáni na základě odpovědi z předchozí otázky č. 33.
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Graf 32: 34. - 36. Na základě předchozí odpovědi uveďte, do jaké části RTC sprintera dorostence byste
zařadil/a soustředění? (Uveďte časové rozmezí – dobu trvání a ve které části měsíce by se konala):
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Podrobnější a přesné odpovědi na otázky č. 34 – 36 jednotlivých respondentů jsou
uvedeny v tabulce 16 – 18.
Tabulka 16: 34. Na základě předchozí odpovědi uveďte, do jaké části RTC sprintera dorostence byste
zařadil/a soustředění? (Uveďte časové rozmezí – dobu trvání a ve které části měsíce by se konala)
Respondent
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 5
Respondent 8
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19
Respondent 24
Respondent 29
Respondent 33
Respondent 37

Soustředění v RTC sprintera dorostence
1. soustředění
2. soustředění
poslední třetina října/začátek
polovina dubna až začátek
listopadu
května
10dní/od poloviny října
10 dní/konec dubna
Týden v dubnu
Týden koncem října
7-8 dní/2 polovina letních
5dní/ jaro (konec dubna)
prázdnin
10 dnů dle termínové listiny,
7 dní konec října
většinou střed dubna
5 dní/začátek listopadu
10 dní/ začátek dubna
8 dní/2.polovina října
8 dní/duben
6 dní konec října
6 dní polovina dubna
7 dní od začátku listopadu
7 dní od začátku dubna
8 až 10 dnů na konci března
8 až 10 dnů v listopadu
nebo 1.týden v dubnu
březen/duben příprava v
teplých klimatických podmínkách říjen – vysokohorské soustředění
10-14 dnů (ověřeno z vlastní
– běhání, běžky...
zkušenosti)

Tabulka 17: 35. Na základě předchozí odpovědi uveďte, do jaké části RTC sprintera dorostence byste
zařadil/a soustředění? (Uveďte časové rozmezí – dobu trvání a ve které části měsíce by se konala)
Respondent
Respondent 1
Respondent 4
Respondent 6
Respondent 9
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 14
Respondent 15
Respondent 16
Respondent 20
Respondent 21
Respondent 22

Soustředění v RTC sprintera dorostence
1. soustředění
2. soustředění
3. soustředění
letní o prázdninách, před
kondiční na podzim/ v době jarní, nejlépe u moře,
2. částí závodního období,
podzimních prázdnin-6dní 8 dní, zač. dubna
zač. srpna
prázdniny - 1 týden
listopad – 1 týden
březen – 1 týden
(případně před závodním
obdobím)
10 dní / zač. března –
7 dní / konec dubna - zač.
10 dní / letní
kondiční
května - spec.
6 dní / polovina října
5 dní / začátek dubna
7 dní / začátek srpna
říjen
březen
srpen
týden na horách na jaře
týden na horách na podzim
léto týden na dráze
(Velikonoce) nebo na dráze
týden na přelomu
4-7 dní v dubnu
týden v srpnu
říjen–listopad
5-7 dní/přelom říjen,
5-7 dní/ duben
7 dní/ srpen
listopad
1.-8.listopadu
15.-23 března
1.-8.dubna
listopad 7-10 dní
duben 10-14 dní
srpen 5-7 dní
druhá polovina dubna
konec října 7 dní.
konec prosince 7 dní
10 dní
7dní/konec října
7dní/ konec července
7dní/polovina dubna
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Respondent

1. soustředění

Respondent 23

základní přípravné – říjen/
listopad

Respondent 25

polovina března – týden až
10 dní (kondice)

Respondent 26 duben 14dní
5-7 dní / první polovina
Respondent 27
listopadu

2. soustředění
období rozvoje spec.
vlastností před hlavní
sezónou duben
druhá polovina dubna
(nebo začátek srpna) týden (techniky)
druhá polovina října 14dní
8-10 dní / duben

10 dni v půlce dubna do
konce dubna
10dní přelom říjen/listopad 8dní poslední týden duben
listopad
duben
10-14 dni polovina
prosince (je členem dospělé
10-14 dni od poloviny října skupiny a chci ho mít
na očích, než abych
důrazně trval na tomto VT)
5dní/druhá polovina dubna 7dní/první polovina srpna
říjen 10 dni
duben 10 dni
5 dní začátek listopadu
6 dní konec dubna

3. soustředění
letní přípravné – srpen
listopad – týden až dva
(kondice)
prosinec 14 dní
7 dní / první polovina
srpna

Respondent 32 10 dni polovina listopadu

7 dni na začátku srpna

Respondent 34
Respondent 35

8dní 1.-2.týden v srpnu
srpen

Respondent 36
Respondent 38
Respondent 39
Respondent 41

14 dni od poloviny dubna
5dní/konec října
srpen 1.tyden
5 dní začátek srpna

Pozn. respondenta 12: Plánoval bych podle sezónních cílů a rozložení sezony. Klidně bych
zařadil i 4 soustředění, když by na to byl čas.
Tabulka 18: 36. Na základě předchozí odpovědi uveďte, do jaké části RTC sprintera dorostence byste
zařadil/a soustředění? (Uveďte časové rozmezí – dobu trvání a ve které části měsíce by se konala)
Respondent 1. soustředění
Respondent
říjen 2 týdny
7
Respondent
14 dní od půlky října
10
začátek března,
po halové sezoně,
Respondent
4-5 dní. Přechodné
13
období, ideálně na
horách s běžkami

Soustředění v RTC sprintera dorostence
2. soustředění
3. soustředění

4. soustředění

listopad 1 týden

březen 1 týden

duben 2 týdny

7 dní od začátku
března

10 dní od půlky
dubna
začátek srpna/
ideálně 5dní hory,
kondice a s malou
pauzou navázat
5 dní dráha,
podobná náplň jako
o Velikonocích

7 dní od začátku
srpna

Velikonoce/ 5-6 dní,
první tréninky
v tretrách v
kombinaci s
dostatkem času na
techniky

15–25 březen –
kondice před hlavní
sezonou

10–30 duben –
speciální před
hlavní sezonou. V
létě ještě
dotrénování

1/4 ledna

2/2 dubna

2/2 srpna

obecná kondice
na začátku
přípravného období

speciální příprava
na konci
přípravného období

letní „udržovací"
soustředění před
podzimní částí
závodního období

2. pol. prosince
4–5 dní

1. polovina dubna
10 dní

2. pol. července
8 dní

druhá polovina
Respondent podzim říjen–listopad prosince – speciální
před halovou
28
obecná kondice
sezonou
Respondent
1/2 listopadu
30
Posezonní odpočinek
od atletiky po letním i
Respondent zimním závodním
období (přechodné
31
období, kde neděláme
atletiku)
Respondent konec října
40
10–14 dní

konec října 5-6 dní/
ideálně hory, hrubá
kondice
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Možnost odpovědi a), v otázce č. 37, zvolilo 76 % respondentů a možnost
odpovědi b) zvolilo 24 % respondentů (viz graf 33). Možnost odpovědi c) nezvolil žádný
respondent.

24%
76%

a) 4–5x týdně (31)

b) 5–6x týdně (10)

Graf 33: 37. Kolikrát týdně by podle vás měl trénovat sprinter v dorostenecké
kategorii?

V grafu 34 je patrné, že variantu odpovědi a), v otázce č. 38 zvolilo 5 %
dotázaných a variantu b) zvolilo 95 % dotázaných.

5%

95%

a) Ano (2)

b) Ne (39)

Graf 34: 38. Myslíte si, že by měly být tréninky dvoufázové?
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6 Diskuze
V předchozí části jsem se věnovala výsledkům ankety, jež jsem rozdělila na dvě
oblasti – trenérskou činnost a trénink sprinterů dorostenců. Na definované předpoklady
práce, týkající se právě těchto dvou oblastí, se v následující diskuzi pokusím zodpovědět.
Předpokládala jsem (P1), že trenéři se zajímají o své svěřence nejen z fyzických,
ale i psychických hledisek. Tento předpoklad byl potvrzen odpověďmi trenérů na otázky
týkající se cílů a motivace k jejich trénování. Uvědomují si důležitost psychického vývoje
jedince. Kromě výkonnostních cílů si trenéři dávají za cíl formovat osobnost atletů, učit
je překonávat překážky nejen na dráze, ale i v jejich hlavě, vybudovat u nich kladný vztah,
lásku ke sportu a zdravé návyky. Dalším cílem je nastolit psychickou pohodu svěřenců,
radost z tréninků i dosažených cílů, ať jsou jakékoliv. K dále užívaným slovům se řadí
spokojenost, nadšení, zábava a stejně tak i úspěch. Pokud se vše daří, trenéři vidí úspěchy
u svých svěřenců – nadšení, radost, posun. Taková slova jednoznačně motivují trenéry
do další práce, ať už s atlety či se sebou samými. Dochází k setkání dvou úhlů pohledů.
První klade svěřence a jejich cíle na první místo. V druhém se trenéři staví na stejnou
úroveň jako svěřenci a používají slovo „společně“. Upřednostňují dobrou partu a sociální
zázemí. Kromě toho trenéři respektují přípravu svých svěřenců ve studiu, případně
v zaměstnání. Cílevědomost, trpělivost, soustavná práce, píle, konkurenceschopnost, fair
play – tyto znaky sportu uvedené trenéry se snaží učit svěřence nejen v atletice, avšak
rovněž v životě. Trenéři napsali, že se snaží předávat dál své zkušenosti, znalosti, pohled
na svět, svébytné, individuální vidění atletiky nejen jako profese či zaměstnání, ovšem
také jako celoživotní lásku.

Snaží se vybudovat příjemné prostředí s jedinečnou

atmosférou a pozitivně ovlivňovat životy mladých lidí.
Jazyk, mluvené slovo prezentuje mocný nástroj, který dokáže pomoci i ublížit.
Učit se komunikaci a přístupu ke svěřencům považuji za velmi důležitou a klíčovou
činnost trenéra, na čemž se všichni dotázaní trenéři shodli. Vyplývá to z rolí zastávaných
trenérem, kromě role trenéra, také pedagoga – vychovatele, mentora – rádce, psychologa
či přítele – umět vyslechnout a pomoci. Výsledky potvrzují, že trenéři neustále se svými
svěřenci o něčem diskutují. Nikdo z dotázaných neuvedl, že by se jakkoliv vyhnul
komunikaci se svěřencem na jiné téma, než zastává samotný trénink. Umění vyslechnout
je nesmírně důležitá vlastnost, jelikož tím jedinec získá někoho, kdo mu naslouchá.
Trenérova snaha angažovat se do problémů či strastí svěřence, se odvíjí vždy
od závažnosti situace, osobní znalosti atleta a v neposlední řadě jeho zkušeností. Více než
tři čtvrtiny trenérů uvedlo, že se snaží poradit svým svěřencům, podělit se o názor, ukázat
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různé pohledy na daný problém či je otázkami nasměrovat k jakémusi řešení. Cíl spočívá
v samostatném vyřešení problému či autonomním rozhodnutí svěřence, jak bude daný
problém řešit. Překvapilo mě, o jakých tématech trenéři se svými svěřenci diskutují.
Od školy, rodiny, přes osobní problémy, vztahy, lásku, budoucnost, kulturu, jiné sporty,
až po filozofii či politiku. Z toho plyne, že trenéři by měli mít opravdu široký společenský
přehled a sledovat dění aktuálních situací.
Dále jsem předpokládala (P2), že menšina dotázaných trenérů užívá všechny tři
styly vedení tréninku. Tento předpoklad se nepotvrdil. Žádný z dotazovaných trenérů
neuvedl, že by používal v tréninku všechny tři styly vedení. Pouze 15 % dotázaných
zvolilo možnost užívání autoritářského stylu vedení. Drtivá většina, 93 % dotázaných
trenérů, uvedla, že používá v tréninku demokratický styl vedení. Nikdo z dotázaných
neuvedl užívání liberálního stylu vedení. Úmyslně jsem u této otázky zvolila možnost
zaškrtnout více možných odpovědí a pouze 3 ze 41 dotázaných trenérů uvedli užívání
kombinace dvou stylů vedení – autoritářského a demokratického.
Dále jsem predikovala (P3), že trenéři, kteří zařazují variabilnější tréninky, řídí
rozcvičení, regeneraci a zajímají se o stravovací návyky svých svěřenců, mají méně
zraněné svěřence. Tento předpoklad se ovšem nepotvrdil. Trenérů, kterým se zranil
svěřenec, činilo 95 % dotázaných. Ačkoliv jejich tréninky, jak uvedli, jsou z 95 %
variabilní, z 56 % řídí rozcvičení i regeneraci a 76 % z nich poskytuje rady ohledně
stravovacích návyků. Přestože se trenéři snaží pomocí preventivních opatření zraněním
předejít, možnost zranění svěřence u tréninku sprintu je zřejmě nevyhnutelná.
Podrobnější pohled ukazuje, že u respondentů 2, 17, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 36 a 40, jejichž
tréninky, jak uvedli, jsou variabilní, řídí rozcvičení, regeneraci a dávají rady ohledně
stravy, dochází ke zranění jejich svěřence. U respondentů 23, 30, 31 a 40 dokonce
opakovaně. Trenéři, ale hlavně svěřenci, se v takových případech obrací na odborníky
(lékaře či fyzioterapeuty) a po konzultaci se řídí jejich doporučeními a radami. U zbylých
5 % respondentů (respondent 8 a 30), jejichž svěřenec se nezranil, nedochází ze strany
trenérů k řízení regenerace (respondent 8 a 30), rozcvičení (respondent 30) a poskytování
rad ohledně stravy (respondent 8). Což mě překvapuje a zároveň ve mně vzbuzuje
zvědavost.
Další předpoklad (P4) byl zaměřený na plánování RTC. Předpokládala jsem
plánování RTC bez svěřence menšinou trenérů. Tento předpoklad se naplnil, avšak rozdíl
mezi trenéry, kteří RTC plánují s a bez svěřence nebyl nikterak velký. Plánování RTC
společně se svěřencem zaškrtlo 47 % dotázaných trenérů. Jelikož je plánování
považováno za jednu z hlavních složek trenérovi činnosti. Je jistě pozitivní, že tak vysoké
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procento trenérů uvedlo spolupráci se svěřencem při přípravě RTC. Nepředpokládala
jsem, že by nikdo z dotázaných trenérů neplánoval RTC. Mezi dotázanými se však našlo
12 % trenérů, jež uvedli, že neplánují celý RTC, ale pouze jeho části.
Další stěžejní složkou trenérovi činnosti je vyhodnocování tréninku. Proto byl můj
následující předpoklad (P5) právě k této problematice. Předpokládala jsem, že většina
trenérů vyhodnocuje trénink až po skončení ročního makrocyklu. Tento předpoklad se
nepotvrdil. Vyhodnocování je v tréninku důležité a 98 % dotázaných trenérů, jak uvedli,
si důležitost zpětné vazby uvědomuje. Pokud ji trenéři provádí dostatečně často,
po každém tréninkovém období uváděno 68 % dotázanými či po každém půlročním
makrocyklu uváděno 13 % dotázanými trenéry, mohou přiměřeně reagovat
na vyhodnocená zjištění nebo se ujistit, zda trénink pokračuje podle plánu. Zbylých 19 %
dotázaných trenérů zatrhlo možnost vyhodnocování tréninku až po celoročním
makrocyklu. To považuji za nedostatečné, protože pokud se v průběhu celého roku
opakovaně nedaří splnit stanovené cíle, je potřeba zjistit příčinu neúspěchů. Vyhodnocení
tréninku spočívá ve zjišťování vztahů mezi zatížením, stavem trénovanosti a závodním
výkonem. Stav trénovanosti se dá zjišťovat pomocí výkonů v obecných motorických
nebo speciálních testech. U sprinterů se dá zvolit velké množství speciálních testů
pro zjištění stavu trénovanosti sprintera a překvapilo mě zjištění jejich využití pouze
51 % dotázanými trenéry.
Dále jsem předpokládala (P6), že většina trenérů uvede čerpání znalostí spíše
od zkušenějších trenérů nežli z literatury. Většina dotázaných trenérů skutečně uvedlo, že
čerpá znalosti od zkušenějších trenérů (83 % dotázaných), avšak vyšší procento
dotázaných (86 %) zvolilo možnost čerpání znalostí z odborných článků, internetu,
seminářů a konferencí. Každý trenér, vlastník určité trenérské kvalifikace, si prošel
trenérskou školou či vystudoval VŠ se specializací atletika, což potvrdilo 66 %
dotázaných trenérů. Výsledky ankety mě utvrdily, že vzdělávání v procesu trénování
nikdy nekončí. Dále trenéři napsali, že jsou do určité míry ovlivněni zkušenostmi z jejich
vlastní atletické kariéry a z těchto zkušeností čerpají při trénování svých svěřenců.
Správně jsem předpokládala (P7), že většina dotázaných trenérů se shodne na tom,
jak by měl vypadat trénink pro sprintera dorostence. Podle 73 % dotázaných trenérů je
plánování RTC pro sprintera dorostence nezbytností. A 95 % dotázaných trenérů uvedlo,
že zimní přechodné období by mělo být součástí RTC sprintera dorostence. Dále
respondenti uvedli, že by sprinter dorostenec měl trénovat 4 – 5 x týdně (76 %), jednou
denně (95 %). Podle 24 % dotázaných trenérů by měl sprinter dorostenec trénovat 5 – 6x
týdně.
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Právě 56 % dotázaných trenérů uvedlo, že by sprinter dorostenec měl jezdit 3x
ročně na soustředění. Dalších 27 % dotázaných trenérů uvedlo, že soustředění by se mělo
konat 2x do roka a zbylých 17 % dotázaných zaškrtlo možnost absolvovat soustředění 4x
do roka. Přibližné termíny pro absolvování soustředění 3x ročně navrhli trenéři na konec
října, začátek listopadu (cca 26 % dotázaných), druhý termín na duben cca 44 %
dotázaných a třetím návrhem byl termín na začátek srpna cca 39 % dotázaných. Délka
jednotlivých soustředění závisí na časových a finančních možnostech svěřenců. Většina
dotázaných trenérů uvedla, že soustředění by mělo by mělo trvat přibližně 1 – 2 týdny.
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7 Závěr
Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím ankety posoudit, zda se shodují
názory českých atletických trenérů sprintu s tím, co uvádí odborná literatura
k problematice sprinterského tréninku a tréninku sprintera dorostence. Dále jsem se
pokusila nastínit model mladého trenéra sprinterů.
Dospěla jsem k závěru stát se atletickým trenérem sprinterů není vůbec jednoduché,
ale dokáže být naplňující. Jak jsem k tomuto tvrzení došla popíši v následujících řádcích.
Než člověk začne kohokoliv trénovat a snažit se ovlivňovat ostatní, musí začít u sebe,
definovat si cíle a důvody svého působení. Práce s lidmi jej musí bavit a naplňovat.
Stát se trenérem sprinterů vyžaduje pochopení neustále se opakujícího procesu
trénování: plánování, trenérská činnost, vyhodnocování. Být úspěšný v trenérské činnosti
znamená být úspěšný v mnoha dalších rolích. Kromě role trenéra, také pedagoga, mentora
či přítele, zvláště pak u dorostenců, kdy se děti proměňují v dospělé jedince. Přístup a
porozumění svěřencům, umění oboustranné komunikace, tedy umět vyslechnout a
poradit – všechny tyto dovednosti bych nazvala souhrnným označením charismatický
trenér. Ze získaných výsledků na mě většina trenérů takto působí a jejich názory se
shodují s těmi, které uvádí literatura. Mezi další dovednosti atletického trenéra sprintu se
řadí: vytvořit si znalost o možnostech, kapacitě svěřence a náležitě je využít, nezanedbat
plánování tréninku a společně se svěřencem si stanovit cíle, jichž chtějí dosáhnout,
případně pomoci mladému atletovi si cíle stanovit. Českým trenérům bych doporučila
více pracovat se svěřencem při plánování tréninku.
Ke klíčovým aspektům v plánování sprinterského tréninku se řadí stanovení
tréninkového zatížení, zotavení a vrcholu sezóny z toho vyplývá manipulace s objemem,
intenzitou a vhodností tréninkových prostředků. Neustrnout ve stereotypech, umět využít
dostupných materiálů, pomůcek a prostředí, snažit se o kreativitu, ale zároveň splňovat
naplánované cíle. V tomto se většina českých trenérů shodla a zmíněné předpoklady
trenéra naplňuje.
Dále by měli trenéři umět vyhodnotit trénink za pomocí vztahu mezi tréninkovým
zatížením, stavem trénovanosti a závodním výkonem sprintera. Polovině českých trenérů
v tomto vztahu absentuje zjišťování stavu trénovanosti sprintera pomocí speciálních
testů. Vyhodnocení tréninku se provádí po skončení makrocyklu, mezocyklu i
mikrocyklu. Na tom se většina českých trenérů shodla a vyhodnocování realizuje.

65

Prevenci úrazů nelze brát na lehkou váhu, obzvláště u sprinterů. Je zapotřebí
svěřence neustále upozorňovat na důležitost vhodného rozcvičení, regeneraci a výživu.
Ne všichni trenéři se na tomto faktu plně shodli. Měli by si uvědomit jeho důležitost.
Velice důležitou činností trenéra by mělo být vzdělávat se v oblastech tréninku,
v nichž cítí osobní vědomé mezery, a umět nové znalosti aplikovat do tréninku. Trenéři
se neshodli na faktu, že by využívali znalosti zkušenějších trenérů nad odbornou
literaturou, články či konferencemi.
Plánovat RTC, zařadit přechodné období po zimním závodním období, trénovat
4 – 5 x týdně jednou denně, na soustředění jezdit 3x do roka, a sice na přelomu října a
listopadu, v dubnu a na začátku srpna. Na tomto tréninkovém modelu pro sprintera
dorostence se shodla většina oslovených atletických trenérů.
V některých výše zmíněných a dotazovaných oblastech by bylo dobré znát i druhý
pohled na danou problematiku, a to z pohledu svěřence. Zjistit názory svěřenců například
v oblasti komunikace, řešení osobních problémů, kladení individuálních cílů či
uvědomění si důležitosti rozcvičení před tréninkovou jednotkou, regenerace
po tréninkové jednotce a vyváženosti stravy.
Mladý trenér sprinterů by se měl umět postavit výzvám, být otevřený a empatický.
Vybudovat si jisté zásady, definovat cíle a zároveň být objektivní. Píli, odhodlanost,
zbavit se zarytých stereotypů, aktivně si vyhledávat informace a zjišťovat v čem se mohu
zlepšit, na čem pracovat. To si odnáším ze sepsání této diplomové práce, jež mi pomohla
osvětlit a lépe pochopit problematiku tréninku sprinterů.
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Seznam přílohové části
Příloha č. 1: Vzor ankety
ANKETA – Trenér sprinterů
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění ankety, která je součástí diplomové práce na
téma trenér sprinterů. Dotazník je určený atletickým trenérům sprintu, kteří mají
trenérskou kvalifikaci alespoň trenér 3. třídy. Získaná data budou zpracována,
publikována a uchována v anonymní podobě. Vyplňujte prosím otázky pravdivě. Po

zodpovězení otázky se už nelze vracet k otázce předchozí.
Děkuji za vstřícnost a Váš čas.
Hana Ptáčníková

1. Jaká je vaše trenérská kvalifikace?
a) trenér 1. třídy
b) trenér 2. třídy
c) trenér 3. třídy
2. Dělal/a jste atletiku, než jste se stal trenérem?
a) ano
b) ne
3. Pokud ano, jaká byla vaše disciplína a čerpáte z této zkušenosti i v současném
tréninku? (vypsat)
4. Proč se věnujete trénování, co Vás na tom baví?
(vypsat)
5. Jaký cíl si kladete jako trenér?
(vypsat)
6. Necháváte svým svěřencům prostor v rozhodování o tréninku? (více možných
odpovědí)
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a) Jsem nekompromisní, vždy musí splnit vše co naplánuji a plně mě
respektují
b) Beru zřetel na názory mých svěřenců a podporuji jejich angažovanost,
vzájemně se respektujeme
c) Je mi to celkem jedno, nechávám čistě na nich, jak moc chtějí trénovat
7. Komunikujete se svěřenci i o něčem jiném než o tréninku?
a) Ano
b) Ne
8. Pokud ano, o čem mluvíte? (více možných odpovědí)
a) Škola
b) Rodina
c) Osobní problémy
d) Jiné (vypsat)
9. Pokud mají svěřenci nějaký problém, netýkající se tréninku, jak ho obvykle řešíte?
(více možných odpovědí)
a) Vyslechnu je
b) Snažím se jim poradit
c) Sám/Sama se do situací angažuji a aktivně se snažím pomoci
10. Jakým způsobem získáváte atlety? (více možných odpovědí)
a) Vyhledávám si talenty
b) Vychovávám si je od doby, kdy vstoupí do atletiky
c) Vyhledají si mne sami a přestoupí z jiných tréninkových skupin
11. Plánujete roční tréninkový cyklus (RTC)?
a) Ano
b) Ne
12. Pokud ano, pracujete při
plánování společně se svěřencem?
a) Ano

13. Pokud ne, jak postupujete.
a) Plánuji pouze část RTC
b) Improvizuji

b) Ne
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14. Vyhodnocujete trénink?
a) Ano
b) Ne
15. Jak často vyhodnocujete trénink?
a) po každém tréninkovém období
b) po každém půlročním makrocyklu
c) po celoročním makrocyklu
16. Používáte speciální testy pro zjištění stavu trénovanosti?
a) Ano
b) Ne
17. Pokud ano, které ze speciálních testů používáte pro zjištění stavu trénovanosti
sprintera? (více možných odpovědí)
a) 30 m letmo
b) desetiskok
c) 150 m z nízkého startu
d) Jiné (vypsat)
18. Řídíte rozcvičení atleta před tréninkovou jednotkou (TJ)?
a) Ano
b) Ne
19. Pokud ano, uveďte, které TJ to obvykle jsou a proč.
(vypsat)
20. Řídíte regeneraci atleta po tréninkové jednotce?
a) Ano
b) Ne
21. Pokud ano, jaké obvykle zařazujete prostředky regenerace?
(vypsat)
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22. Snažíte se trénink dělat rozmanitým (obměny, variace)?
a) Ano
b) Ne
23. Pokud ano, jak často?

24. O jakou obměnu se jedná?

a) Každou tréninkovou

(vypsat)

jednotku
b) Každý týdenní mikrocyklus
c) Každý měsíční mezocyklus
25. Radíte svěřencům ohledně stravy?
a) Ano
b) Ne
26. Pokud ano, jaké rady svým svěřencům poskytujete?
(vypsat)
27. Stalo se vám, že se svěřenec zranil?
a) Ano
b) Ne
28. Pokud ano, opakují se zranění?

29. Jak takové situace obvykle řešíte?

a) Ano

(vypsat)

b) Ne
30. Odkud čerpáte znalosti ohledně tréninku? (více možných odpovědí)
a) trenérská škola, VŠ se specializací: trenér atletiky
b) literatura, odborné články, internet, semináře, konference
c) diskuze se zkušenými trenéry
Otázky týkající se sprinterského tréninku dorostence:
31. Plánoval/a byste RTC pro sprintera dorostence?
a) Ano
b) Ne
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32. Zařadil/a byste přechodné (odpočinkové) období po zimním závodním období do
ročního tréninkového cyklu dorostence?
a) Ano
b) Ne
33. Kolikrát ročně by podle vás měl sprinter dorostence jezdit na soustředění?
a) 2x
b) 3x
c) 4x
34. – 36. Na základě předchozí odpovědi uveďte, do jaké části RTC sprintera
dorostence byste zařadil/a soustředění? (Uveďte časové rozmezí – dobu trvání a
měsíce, ve kterých by se konala)
(vypsat)
37. Kolikrát týdně by podle Vás měl trénovat sprinter v dorostenecké kategorii?
a) 4 - 5x týdně
b) 5 - 6x týdně
c) 6 - 7x týdně
38. Myslíte si, že by měly být tréninky dvoufázové?
a) Ano
b) Ne
39. Kolik je vám let?
a) méně než 35
b) 35–55
c) více než 55
40. Kolik let se věnujete trénování atletů?
a) méně než 10
b) 10–25
c) více než 25
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41. Jakou věkovou kategorii trénujete v současnosti?
a) většinou dorost
b) většinou juniory
c) většinou dospělé
Děkuji za Vaše odpovědi a čas strávený nad touto anketou.
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