
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  
Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Analýza sportovní přípravy závodníků OCR (Obstacle 

Course Racing) 

Diplomová práce 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracoval:  

      prof. MUDr. Jan Heller, CSc.                             Bc. Lukáš Faltys 
          

 

Praha, duben 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne             

 

 ……………………………  

                                                                                                 podpis diplomanta                 

 



 
 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

Poděkování bych velice rád věnoval panu profesorovi Janu Hellerovi, za jeho odborné 

vedení mé diplomové práce a také za velmi přátelský přístup a cenné rady, které mi 

velmi pomohly práci napsat. Dále bych rád poděkoval závodníkům OCR za to, že 

věnovali svůj čas pro vyplnění mého dotazníku. Velké poděkování patří také mé rodině, 

která mě podporovala po celou dobu mého studia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstrakt 

Název: Analýza sportovní přípravy závodníku OCR (Obstacle Course Racing).      

 

Cíle: Cílem této práce byla analýza sportovní přípravy závodníků OCR různých 

výkonnostních kategorií a následné porovnání kategorií mezi sebou. 

 

Metody: Pro sběr dat jsem použil kvantitativní výzkum, který byl proveden metodou 

dotazníkové šetření, jehož formou byl online dotazník.    

 

 

Výsledky: Výzkum ukázal, že sportovci v kategorii hobby se zaměřují především na 

prožitky ze závodu, adrenalin, překonávání svého maxima, hledání nových výzev apod. 

Jsou to sportovci, kteří si nekladou vysoké sportovní cíle, nezaměřují se na výkon, ale 

přesto dokáží vítězit. Vítězí sami nad sebou, mají radost z překonání svého strachu a jak 

posunutí svého fyzického i psychického maxima, tak i samotné dokončení závodu berou 

jako vítězství. Výkonnostní sportovci v porovnání s kategorií hobby dosahují lepší 

výkonosti, a to především z toho důvodu, že dokáží tréninkové jednotky využívat 

daleko efektivněji a se správným tréninkovým zaměřením. Výkonnostní sportovci se 

oproti hobby sportovcům zaměřují daleko více na výkonnost a dosažení určitého 

sportovního cíle v závodě (umístění, časový limit…). Sportovci v elitní kategorii se 

oproti ostatním kategoriím zaměřující pouze na výkonnost, stanovují si vysoké 

sportovní cíle, kterým přizpůsobují svou sportovní přípravu. Elitní sportovci využívají 

všech dostupných tréninkových metod, tréninkové jednotky plánují účelně a efektivně. 

Mimo jiné znají také velmi dobře své fyziolog. limity díky pravidelným fyziologickým 

vyšetřením v laboratořích, což elitním sportovcům umožňuje lepší organizaci a 

sledování tréninkového procesu. 

 

 

 

Klíčová slova: překážkový sport, běžecký trénink, silové schopnosti, tréninkové 

metody, překážky 



 
 

Abstract 

Title: The analysis of competitors' physical preparation OCR (Obstacle Course Racing).             

  

Objectives: The aim of this thesis was to provide the analysis of physical preparation 

used by the competitors of the obstacle course races. The analysis was completed for all 

major competitor ability-based classes and then compared among the categories. 

Methods: For data collection quantitative research was used, provided by the survey 

method. Its form was an online questionnaire.    

 

Results: The research has shown that the competitors of the enthusiast class - 

recreational athletes mostly value the experience and the adrenalin the obstacle course 

races bring them, overcoming own maximum, looking for new challenges etc. Those are 

the type of athletes who do not have high performance expectations, they are not 

oriented to perform at their highest of abilities. Although, they are still capable of 

winning. They win over themselves, happy when they manage to overcome own fears. 

They consider as winning not only expanding own physical and mental capacities, but 

also just the actual finishing of the race.  

Performance athletes, compared to the recreational ones, are able to plan their training 

sessions much more effectively and with better training goals. The performance 

oriented athletes are much more performance oriented, as opposed to recreational 

athletes in obstacle course races. They aim to reach a specific performance target, such 

as ranking or a time limit during the race. The professional - elite athletes, compared to 

the other athlete categories, are only performance oriented, they set their own personal 

targets and they build their physical preparation specifically around reaching those 

targets. Elite athletes use all available training methods, they select their training 

sessions purposefully and effectively. They are also well aware of their own 

physiological limits, due to the regular physiological exams performed in laboratory 

controlled environments. This enables the elite athletes to have a better organization and 

insight of their training program.  

Keywords: obstacle course racing, runners training, performance based abilities, 

training methods, obstacles.  
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Seznam zkratek 

OCR – Obstacle Course Racing 

GR – Gladiátor Race     

SR – Spartan Race 

ČR – Česká republika 

ME – mistrovství Evropy 

MS – mistrovství světa 

TJ – tréninková jednotka 

DO – dotazované osoby 

FV – funkční vyšetření 

CNS – centrální nervová soustava 

ATP – adenosintrifosfát 

CP – kreatinfosfát 

VO2 max. – maximální spotřeba kyslíku 

TF – tepová frekvence 

FKT – funkční kruhový trénink 

AG – age group 
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1  Úvod 

Závody v překážkových bězích (dále jen OCR) jsou testem komplexní fyzické, ale i 

psychické připravenosti závodníka. Téma této práce jsem si vybral z důvodu, že se 

závodům OCR již několik let věnuji a celkově mám k tomuto sportu velmi pozitivní 

vztah. Závody OCR jsou v České republice stále velmi mladým sportem, ale i přesto 

jsou velmi populární. Jedním z důvodů je skvělá marketingová propagace závodů, ale 

především závody OCR přinášejí do sportovního světa něco úplně nového. V jakém 

jiném závodě se vyskytuje plazení v bahně, běh, přelézání překážek, ručkování na 

různých konstrukcích, hod oštěpem apod.? Závody OCR nejsou výzvou jen pro 

rekreační sportovce, ale i pro zkušené závodníky. Organizátoři větších závodů vycházejí 

vstříc všem výkonnostním kategoriím díky tomu, že umožňují výběr z několika verzí 

závodu. Proto si svou výzvu v závodě nalezne opravdu každý. Bohužel proto, že OCR 

je stále velmi mladým a rozvíjejícím se sportem, dosud chybí publikace, které by se 

věnovaly sportovní přípravě na tyto závody. Proto jsem se rozhodl, že zjistím, jakým 

způsobem se připravují sportovci různé výkonnosti na závody OCR.  

 

Hlavním cílem této práce bylo podrobně prozkoumat formu sportovní přípravy u OCR 

sportovců různých výkonnostních kategorií a následné porovnání kategorií mezi sebou.  

Pro sběr dat v praktické části této práce, byl použit kvantitativní výzkum, který byl 

proveden metodou dotazníkového šetření, jehož formou byl online dotazník a jehož 

vyplnění bylo anonymní a dobrovolné. Osoby jsem oslovil pomocí sociální sítě 

Facebook, kde jsem se zaměřil na komunitu závodníků OCR.  

Přínosem této práce je možnost nahlédnout do sportovní přípravy sportovců různých 

výkonnostních kategorií. 
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2  Teoretická práce 

2.1  Charakteristika závodů OCR 

Překážkový sport Obstacle Course Racing (dále jen OCR) podporuje vývoj sebekázně, 

odvahy, vytrvalosti a sebevědomí v závislosti na aktuální situaci (Mullins, 2012). 

Závody OCR jsou především běžeckým závodem, ale zejména u technicky náročnějších 

závodů pouhá běžecká zdatnost nestačí.  Na trati takového závodu se můžete setkat 

s přeskakováním různých překážek, přelézáním stěn různých výšek a sklonů, plazením 

se pod ostnatým drátem, přenášením břemen, hodem či střelbou na cíl, nebo 

ručkováním na mnoho způsobů. Každý závod má své specifické překážky a 

v následující kapitole budou tyto překážky analyzovány u dvou nejpopulárnějších 

závodů v ČR, kterými jsou Spartan Race a Gladiátor Race.  

Výhody OCR: 

 zlepšení aerobní zdatnosti, 

 zlepšení tělesné zdatnosti (síla, obratnost, koordinace), 

 zlepšení psychické odolnosti, 

 sociální interakce – kontakt s ostatními závodníky, vzájemná pomoc, podpora, 

motivace. 

 Nezáleží na zkušenostech ani na výkonnosti – možnost výběru ze závodů s různou 

obtížností (Williams, 2013). 

Něco málo z historie  

První OCR závod se konal v roce 2010 v Americe a o tři roky později se první závod 

konal i v České republice. Nyní se dá říci, že každý měsíc včetně měsíců zimních se 

v České republice pořádá kvalitně organizovaný OCR závod. Velmi často se OCR 

závody konají v horském a velmi náročném terénu, který závodům dodává patřičné 

kouzlo. Na první pohled se může zdát, že se takových závodů zúčastňují pouze zkušení 

atleti a několik let zpátky tomu tak možná i bylo, ale v současné době tvoří více jak 

polovinu startovního pole rekreační běžci a úplní začátečníci. Pro některé je to vůbec 

první závod v životě a nikdy předtím si nezkusili ani žádný běžecký závod… Je to 
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především z toho důvodu, že organizátoři zejména větších závodů (Spartan, Gladiátor, 

Predátor…) pro své závodníky tvoří několik výkonnostních úrovní. Úrovní se myslí 

délka a obtížnost trati. Délky mohou být různé, například základní úroveň může být 5 

km, střední 10 a ta nejobtížnější i 20 km a více. Stejné je to i s překážkami, na každé 

úrovni je jiný počet překážek a různá fyzická či technická náročnost. Různá fyzická 

náročnost se projevuje i na handicapu. Handicap je předem stanovený pohybový prvek 

o různém počtu opakování nebo různé délce vykonávání pohybu při nepřekonání 

povinné překážky. Může se jednat o běh, angličáky, chůze v rakovi apod. Opravdu zde 

záleží především na organizátorovi závodu, jaké podmínky a pravidla pro závodníky 

připraví. Pravidla OCR závodů jsou různá a každý pořadatel má svá specifická pravidla. 

Nejedná se tedy o jednotu jako například u různých běhů v atletice, kde jsou pravidla 

pevně daná atletickým svazem (MudLife.cz, 2019). 

2.2  Gladiátor Race 

Gladiátor Race (GR) je lokální závod, který se běhá téměř po celé ČR. Závod trvá 

pravidelně 3 dny, kdy v pátek se běží kratší noční závod a v sobotu a v neděli hlavní 

závod + závod dětí. Celkem se za víkend zúčastní zhruba 600–1000 startujících. 

Poslední dobou počet spíše roste, ale také záleží na tom, zda se závod koná v zimě, či 

v létě. Závody série Gladiátor Race jsou určeny pro začínající i elitní závodníky. 

Gladiátor Race nabízí několik druhů závodů:  

 Gladiátor Race Kids – závody pro nejmenší. 

 Gladiátor Race Run – závody kratší délky běhu a s menším množstvím překážek. Z 

překážek jsou vybírány především ty méně náročné. 

 Gladiátor Race – od roku 2020 se rozděluje na kategorii Fun, Open a Race. 

1. Fun – kategorie, kde jsou veškeré překážky a handicapy dobrovolné. 

2. Open – v této kategorii jsou veškeré překážky a handicapy povinné. Závodníkům je 

dovoleno si navzájem pomáhat při zdolávání překážek. V této kategorii je největší 

množství startujících: až 70 % a více. 

3. Race – hlavní kategorie závodu. V této kategorii jsou veškeré překážky i handicapy 

povinné stejně jako v kategorii Open s tím rozdílem, že je zakázáno pomáhat si při 
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zdolávání překážky. Velkou výhodou této kategorie je možná kvalifikace na závody 

MS a ME u vybraných závodů. 

Gladiátor Race jsou závody zaměřené na všestrannost. Na trati dlouhé zhruba 6 km a 

delší musí závodník čelit zhruba 40ti i více překážkám. Každý závod má jiný počet 

překážek, v jiném sledu, na jiné trati, a to jak délkou, tak profilem. Přehled překážek 

s traťovým profilem organizátoři zveřejňují zhruba týden před samotným závodem. 

Každý závod je tedy jiný a závodník musí počítat se vším. O to náročnější může být 

příprava na samotný závod. Nikdy nevíte, kolik silových překážek nebo kopců budete 

muset překonat. Jelikož na 6000+ m vychází zhruba 40+ překážek. Někdy závodník 

uběhne 200 m a následuje překážka a jindy závodník běží například 500 m a následně 

musí překonat dvě až tři po sobě jdoucí překážky bez meziběhu. Překážky jsou zhruba 

středně náročné, záleží na tělesné zdatnosti jedince. Překážky jsou zaměřené na:  

 balancování – vratká kladina, pohyblivé kotouče…, 

 silové překážky – přenášení těžkého břemene jako atlas (betonová koule), sud, 

barely s vodou, pneumatiky…, 

 sílu úchopu a sílu horní poloviny těla – různé ručkování na kruzích či hrazdách, 

šplhání po laně či kůlu, ručkování po vodorovné desce nebo pohybování se ve visu 

pomocí zastrkování kolíků, tzv. pinů…, 

 obratnost – plazení se pod překážkou, přelézání kontejnerů či nízkých a vysokých 

zdí, překonávání plovoucích kostek na vodě, překonávání horizontální lezecké 

stěny, brodění či plazení se v bahně nebo výběh skateparku (výběh připomínající 

běh v U rampě), 

 technické překážky – vrh koulí, střelba na terč, rybí schůdky (vyskakování schůdků 

pomocí hrazdy), plavání… 

Při nezdolání překážky následuje handicap, který odpovídá náročnosti konkrétní 

překážky. Může se jednat o chůzi v rakovi, přenášení nebo táhnutí pneumatiky, běh, 

skákání snožmo, běh na všech čtyřech – tzv. pejsek apod. (Gladiator Race, 2020). 



14 
 

2.3  Spartan Race 

Zatímco závody Gladiátor Race jsou závody lokální, Spartan Race (SR) je organizován 

celosvětově. Jedná se tedy o největší mezinárodní závod OCR na světě, ve kterém se 

pravidelně pořádá mistrovství Evropy a světa, a proto zde závodí nejlepší OCR atleti na 

světě. Členská základna (počet závodníků) je obrovská. V ČR se pravidelně na 

závodech SR sejde až přes 2000 startujících, což je dvojnásobek startujících oproti GR. 

Závod je vhodný pro začínající i špičkové závodníky, protože každý si může vybrat 

různou verzi závodu.  

Spartan Race se rozděluje do několika závodů:  

 Sprint – závod na 5+ km s cca 20+ překážkami, 

 Super – závod na 10+ km s 25+ překážkami, 

 Beast – závod na 21+ km s 30+ překážkami, 

 Ultra – závod na 50+ km s 60+ překážkami. 

Závody Spartan Race jsou často pořádány v kopcovitých lokacích jako například Dolní 

Morava, Lipno, Ještěd apod. Překážek oproti Gladiátor Race není mnoho a celkově 

nejsou tak náročné. Samozřejmě opět záleží na celkové tělesné zdatnosti jedince, ale 

GR se v náročnosti a počtu překážek řadí mezi náročnější závody. SR vás otestuje 

nejvíce po běžecké stránce. Stejně jako u GR, tak i zde jsou mapa trati a seznam 

překážek zveřejněny až zhruba týden před závodem. Překážky jsou stejně jako u GR 

zaměřené na: 

 balancování – nakloněná kladina…, 

 silové překážky – přenášení těžkého břemene jako atlas (betonová koule), chůze do 

kopce s pytlem písku…, 

 sílu úchopu a sílu horní poloviny těla – různé ručkování na kruzích či hrazdách, 

šplhání po laně, stahování lana s břemenem, přitahování lana s břemenem v sedu…, 

 obratnost – plazení se pod překážkou, přelézání nízkých a vysokých zdí, 

překonávání horizontální lezecké stěny ve tvaru Z, brodění či plazení se v bahně…, 

 technické překážky – hod oštěpem, plavání… 
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Velkým rozdílem oproti jiným OCR závodům je druh handicapu při nezdolání 

překážky, a to 30 burpees (leh a výskok), které se musí odcvičit ihned po nezdolání 

překážky, a to ve vymezené „Burpees zóně“ (Spartan, 2019). 
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3  Struktura sportovní přípravy OCR 

Základním stavebním kamenem sportovní přípravy je sportovní trénink neboli „složitý a 

účelně organizovaný proces, který rozvíjí specializovanou výkonnost sportovce ve 

vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně“ (Perič, Dovalil, 2010). 

Aby se výkonnost zvyšovala, musíme tělo fyzicky zatěžovat. Proto trénujeme. Zátěž se 

dá měnit skrze manipulaci se třemi základními tréninkovými prvky: četností tréninku 

neboli jeho frekvencí, délkou tréninku a jeho intenzitou. Tréninkovou zátěž můžeme 

vyčíslit prostřednictvím tréninkového objemu a úsilí (Friel, 2009). 

Jason Fitzgerald (2015), vítěz závodu Maryland Warrior Dash 2012, ve kterém porazil 

více než 17 000 závodníků, ale také běžecký trenér, doporučuje následující formu 

sportovní přípravy: 

 Stanovte si cíle, kterých chcete dosáhnout. 

 Identifikujte své silné a slabé stránky. 

 Věnujte dostatek času sportovní přípravě. 

 Budujte aerobní zdatnost pravidelnými běhy. 

 Budujte silovou zdatnost cvičením s vlastní váhou a s přidaným odporem. 

 Zvyšte svůj atleticismus (obratnost, koordinace) tréninkem na překážkách. 

Bahenský, Bunc (2018) udávají, že sportovní příprava se dělí do několika etap: 

 Etapa základního tréninku – harmonický rozvoj osobnosti při upevnění zdravotního 

stavu a podpora přirozeného tělesného a psychického vývoje. 

 Etapa specializovaného tréninku – proces výraznější specializace. Vzrůstá objem a 

intenzita tréninku, upevnění techniky v náročnějších podmínkách, důraz na kondiční 

a taktickou přípravu. 

 Etapa vrcholového tréninku – snaha o maximální výkonnost, trénink o enormních 

dávkách, převážné použití speciálních tréninkových prostředků, vysoké nároky na 

regeneraci, vrcholu doznává kondiční a taktické, rozvoj techniky (Bompa, 2000; 

Dovalil et al., 2005; Perič, 2004). 
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V případě závodů OCR bude sportovní příprava, jak již naznačil Jason Fitgerald (2015), 

směřovat k všestrannému rozvoji motorických (pohybových) schopností. Každý závod 

otestuje komplexní připravenost jedince, a to nejen po stránce tělesné, ale i psychické. 

Tělesnou zdatnost můžeme definovat dle Pávka (1980) jako souhrn předpokladů pro 

optimální reakci na náročnou pohybovou činnost, která je závislá na mnoha dalších 

vnitřních i vnějších faktorech. Dále Pávek považuje účinnost a hospodárnost pracujícího 

organismu za hlavní kritérium tělesné zdatnosti. 

Tělesnou zdatnost rozlišujeme na: 

 výkonnostně orientovanou, 

 zdravotně orientovanou. 

Výkonnostně orientovanou zdatnost Dovalil (2009) označuje za „souhrn předpokladů 

organismu reagovat na podněty z prostředí, např. chlad, teplo, pohybová činnost. Z 

hlediska sportu i společnosti je vhodné zdatnost zvyšovat, organismus se tak stává 

odolnějším jak vůči nárokům psychického charakteru, tak vůči chladu, horku a odolává 

i civilizačním chorobám“.  

Zdravotně orientovanou zdatnost můžeme dle Bunce (1995) definovat jako 

„způsobilost, jak můžeme vykonávat každodenní úkoly energicky, bez jakýchkoliv 

známek únavy. S potěšením můžeme využívat volný čas, čelit tak nepříznivým jevům, 

stresu a také přežívat v podmínkách, které nejsou vhodné pro nezdatné jedince a museli 

by je opustit“. 

Komplexní připravenost závodníka klade vysoké nároky na motorické (pohybové) 

schopnosti, které jsou součástí tělesné zdatnosti výkonnostně orientované. Takové 

schopnosti můžeme, podle Dovalila s Peričem (2010), chápat jako „relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také 

projevují“. Mezi takovými předpoklady můžeme rozlišovat: 

 Vytrvalostní schopnosti – můžeme je charakterizovat jako schopnost překonávat 

únavu, která je vyvolána poklesem energetických rezerv či změnou vnitřního 

prostředí (Panuška, 2014). Vytrvalostní schopnosti jsou v OCR závodech stěžejním 

kamenem a rozhodují o celkovém výsledku.  
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 Silové schopnosti – jsou to schopnosti překonávat vnější odpor prostřednictvím 

svalové kontrakce (Dovalil, 1986). Příkladem je například přenášení nebo tažení 

břemene.  

 Rychlostní schopnosti – Bedřich (2006) charakterizuje rychlostní schopnosti, jako 

„vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí jako 

schopnost zahájit a uskutečnit pohyb v co nejkratším čase“. Často se jedná o 

intervaly v rozmezí například 30 s až několika minut. Zde již můžeme hovořit o 

rychlostní vytrvalosti.  

 Koordinační schopnosti – Koordinační schopnosti jsou chápány jako soubor 

schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se 

podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové 

pohyby (Votík, 2005). V každém závodě nalezneme několik překážek s důrazem na 

balanční (koordinační) schopnosti, jako například chůze po nakloněné kladině nebo 

běh po plovoucích deskách apod. 

 Pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním kloubním rozsahu (Perič, 

Dovalil, 2010). Pohyblivost je naprosto zásadní schopnost nejen pro sport OCR. 

Zkrácení kloubní pohyblivosti vede ke snížení svalového výkonu, a odráží se tedy 

na celkové výkonnosti sportovce.  

Měkota a Novosad (2007) motorické schopnosti rozdělují na tři základní skupiny: 

1. Kondiční schopnosti 

 síla, 

 vytrvalost, 

 rychlost. 

 

2. Koordinační schopnosti 

 reakční schopnosti, 

 rovnovážné schopnosti, 

 rytmické schopnosti, 

 diferenciační schopnosti. 
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3. Kondičně – koordinační (hybridní)  

Souvisejí s procesy metabolickými a s procesy řízení a regulace pohybu CNS. Tyto 

schopnosti částečně zasahují do schopností kondičních a koordinačních. 

Měkota (2000) rozděluje motorické schopnosti ještě podrobněji, viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 - Motorické schopnosti 

 

Zdroj: Měkota (2000) 

3.1  Vytrvalostní schopnosti 

Jedná se o schopnosti překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat pohybovou 

činnost určité intenzity nebo pohybovat se delší časový úsek s co nejvyšší intenzitou 

(Perič, Dovalil, 2010). 

Čelikovský (1990) udává, že „vytrvalostní schopnosti jsou takové schopnosti, které 

umožňují provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné 

intenzity bez snížení její efektivity nebo působit proti určitému odporu v neměnné 

poloze těla a jeho částí po relativně dlouhou dobu, popř. do odmítnutí“. 
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a) Vytrvalostní schopnosti rozlišujeme dle množství zapojených svalových skupin 

na lokální a globální: 

 Lokálně vytrvalostní schopnost – „předpoklad jedince vykonávat motorickou 

činnost zapojením menších svalových skupin, méně než 1/3 svalstva těla v průběhu 

svalové práce co nejdéle“ (Čelikovský, 1990). Když si tuto situaci převedeme do 

závodů, bude se jednat například o různá ručkování nebo šplh na laně. Mezi 

klasickými cviky se jedná například o shyby a kliky. Lokální vytrvalostní schopnost 

je specifická tím, že malé svalové partie mají nízké nároky na kapacitu oběhového a 

dýchacího systému.  

 Globálně vytrvalostní schopnosti – „motorická činnost, při které dochází k zapojení 

převážné části tělesné svalové hmoty, především k zapojení velkých svalových 

skupin“ (Čelikovský, 1990). Jedná se například o běh, plavání, běh na lyžích apod. 

Tyto aktivity oproti lokálním vytrvalostním schopnostem kladou daleko větší 

fyziologickou náročnost na lidský organismus. Více zapojených svalových partií, 

především těch větších, vyvolává větší poptávku po kyslíku, čímž dochází k větší 

produkci laktátu a větší náročnosti na oběhový systém. Samozřejmě záleží na 

intenzitě a době trvání aktivity. 

b) Vytrvalost dále rozlišujeme dle energetického krytí: 

 Aerobní – aerobní energetický systém, umístěný v mitochondriích svalových vláken, 

štěpí (oxiduje) sacharidy a tuky k produkci energie ve formě ATP. Aerobní systém 

je výrazně úspornější. Jako zdroj energie ATP a CP bez podpory nevydrží dlouho, a 

i energie ze sacharidů je omezená. Tuk je však nejvydatnějším zdrojem energie. 

Trénink zvyšuje schopnost svalů získávat energii oxidací tuků, a šetří tím zásoby 

glykogenu, které jsou nezbytné pro intenzivní výkon (Sharkey, Gaskill, 2006). 

Panuška (2014) uvádí, že aerobní vytrvalost vytváří předpoklad pro pohybovou 

činnost vytrvalostního charakteru, při kterém je nezbytná energie dodávána štěpením 

energetických zdrojů za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza). 

 Anaerobní vytrvalost je specifickým typem vytrvalosti, při které je dodávána energie 

štěpením svalového ATP a jeho resyntézou v anaerobně laktátové fázi tvorby 

energie. Proces probíhá bez účasti kyslíku (Panuška, 2014). 
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Sharkey (2006) udává, že anaerobní (neoxidativní) systém je založen na štěpení 

uložených látek k získání energie. Protože množství těchto vysokoenergetických 

látek (ATP a CP) je omezené, anaerobní výkon je sice intenzivní, ale krátký. Je 

důležitý na počátku cvičení a pro krátkodobou námahu. Anaerobní štěpení 

svalového glykogenu produkuje malé množství energie z ATP a jako vedlejší 

produkt – kyselinu mléčnou (vede k rychlému nárůstu únavy). 

c) Podle délky trvání: 

 Dlouhodobá – délka trvání je 8–10 minut a více, energeticky je zajištěna ze zóny 

oxidativní (kyslíkové). 

 Střednědobá – její délka trvání je v rozmezí 3–8 minut a energeticky je 

zabezpečována anaerobně laktátovou – oxidativní zónou. 

 Krátkodobá – doba trvání je kolem 2–3 minut, energetické zabezpečení je 

prostřednictvím LA (anaerobně laktátové) zóny. 

 Rychlostní – je v délce trvání do 20 sekund a energeticky zajišťována zónou ATP-

CP. 

d) Podle typu svalové kontrakce: 

 Dynamická – v pohybu (například běh). 

 Statická – bez pohybu (může se jednat například o udržení určité pozice/polohy těla) 

(Perič, Dovalil, 2010). 

 

3.1.1  Rozvoj vytrvalostních schopností 

Vytrvalostní schopnosti jsou pro závody OCR důležitým stavebním kamenem a 

předpokladem vysoké výkonnosti sportovce. Jejich přiměřená úroveň je základem pro 

větší specifické zatížení, pozitivně ovlivňuje průběh zotavných procesů, a tím vytváří 

funkční podmínky pro další výkon; a čím lepší jsou aerobní možnosti, tím ekonomičtěji 

organismus pracuje a zbývá mu větší rezerva pro zvyšování intenzity v potřebných 

fázích soutěže (Perič, Dovalil, 2010). 

Při závodech Gladiátor Race se závodník pohybuje mezi vytrvalostními režimy: 

dlouhodobé vytrvalosti – střední a krátké vytrvalosti.  
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3.1.2  Metody rozvoje vytrvalostních schopností 

V následujících řádcích se budeme věnovat metodám rozvoje vytrvalostních schopností 

aplikovaných do běžecké disciplíny. 

Kučera a Truksa (2000) rozdělují tyto metody následovně: 

 Metody souvislé – patří sem rovnoměrný běh, souvislý běh, stupňovaný běh, 

souvislý střídavý běh a fartlek. 

 Metody intervalové – tyto metody tvoří vytrvalostní intervalový běh, rychlostní 

intervalový trénink a opakované úseky. 

 Metody kontrolní – jedná se například o závody hlavní, kontrolní či kontrolní testy. 

 

Grasgruber a Cacek (2008) rozdělují metody podobně, intervalová metoda zůstává 

stejná, metoda kontinuální = metoda souvislá. Navíc se zde vyskytuje metoda 

opakovací. 

 Metody intervalové, 

 Metody kontinuální, 

 Metody opakovací – jedná se o metodu, při které dochází k celkovému nebo alespoň 

skoro celkovému zotavení z pohledu tepové frekvence a energetických zásob. 

Naopak u intervalových metod se zvyšuje kyslíkový dluh. 

 

1) Metody kontinuální 

 U souvislého běhu rovnoměrného se jedná o dlouhodobé nepřerušované zatížení s 

rovnoměrnou rychlostí, při které by se měl jedinec pohybovat s takovou intenzitou 

zatížení, která byla předem stanovena (například tepová frekvence) a po stanovenou 

dobou trvání běhu (vzdálenost nebo čas). Rovnoměrný běh můžeme dále rozdělit 

podle intenzity na nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou. 

 U souvislého běhu střídavého se intenzita běhu mění dle tréninkového záměru. 

Změny tempa mohou být rytmické, nebo arytmické. Pokud se tempo běhu mění 

v určitých časových intervalech, jedná se o změnu rytmickou, arytmická forma 
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nemá stanovené časové intervaly. Při střídání úseků se rychlost běhu může 

pohybovat od nízké až po vysokou a naopak. 

 Stupňovaný běh můžeme dále rozdělit na: 

a) rovnoměrný běh s vystupňovanými posledními kilometry, 

b) stupňovaný běh od nízké rychlosti po velmi vysokou, 

c) stupňovaný běh po 2–3 kilometrech, 

d) rovnoměrný běh ve vysoké intenzitě s velmi intenzivním doběhem na 100–500 

m, 

e) fartlek – rovnoměrný běh, při kterém dochází ke střídání intenzity. Fartlek se 

běhá nejčastěji v přírodě, jako jsou louky a lesy. Jedná se zkrátka o takovou „hru 

s rychlostí“ (Kučera, Truksa, 2000; Benson, Connolly, 2011). 

2)  Metody intervalové 

 Intervalová metoda se skládá z běhaných krátkých úseků ve vysoké intenzitě, při 

které stoupá kyslíkový dluh. Důležité je, aby tempo úseků bylo vyšší než v závodě. 

Trénink je ukončen v době, kdy běžec kvůli vyčerpání již není schopen pokračovat 

v běhání úseků v předepsaném tempu. Intervalová metoda je velice oblíbená pro 

zvyšování VO2 max. 

 U intervalové metody je principem střídání zátěže a odpočinku. Úroveň zatížení je 

dána: 

a. délkou trvání zátěže, 

b. rychlostí běhu, 

c. počtem úseků, 

d. délkou intervalů mezi úseky či sériemi, 

e. charakterem přestávky – aktivní, či pasivní (například meziklus, mezichůze 

apod.) (Kučera a Truksa, 2000; Benson a Connolly, 2011). 
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3.2  Běžecký trénink 

Běžecký trénink je nejdůležitější částí sportovní přípravy závodníků OCR. 

„Budujte aerobní zdatnost pravidelnými běhy,“ radí Fitzgerald (2015). 

Pro kvalitní běžeckou přípravu je velice důležité absolvovat všechny složky běžecké 

přípravy – od obecné vytrvalosti až po rychlostní trénink. 

„Rychlé běhy nutí vaše srdce fungovat na vysoké úrovni a přivádět kyslík do svalů 

dolních končetin, díky tomu se zlepšují schopnosti vaší oběhové soustavy. Vaše nohy 

zesílí a zlepšují svou schopnost získávat z krve kyslík,“ to jsou slova Joa De Seny 

(2016). 

V neposlední řadě se nesmí zapomínat na trénink silový, který v závodech OCR má 

svou důležitost (náročnost terénu, převýšení na trati, běh s břemenem apod.). 

Běhání kopců je velice důležité pro vytvoření svalové paměti, zesílení nohou, ale také 

pro aerobní kapacitu a celkově pro běžeckou výkonnost. „Alespoň jednou týdně, 

pokořte tu nejhornatější cestu, jakou znáte,“ říká opět Joe De Sena (2016).   

Běžecká příprava obsahuje několik složek a každá nám přináší jiné benefity. Pokud 

chceme v závodech podávat dobré a vyrovnané výkony, nesmíme opomenout žádnou 

složku běžecké přípravy (Bureš, 1986; Škorpil, 2014). 

 

Složky běžecké přípravy: 

 Obecná vytrvalost – jedná se o regenerační a dlouhý vytrvalostní běh na úrovni 65–

75 % maximální tepové frekvence (TF max.) 

 Tempová vytrvalost – vytrvalostní běh na úrovni 75–85 % TF max. 

 Rychlostní vytrvalost – vytrvalostní běh na úrovni 85–90 % TF max. 

 Rychlost a síla – silově a rychlostně orientovaná (krátká) cvičení na úrovni 90–100 

% TF max.  

(Škorpil, 2014). 
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Důležité faktory ovlivňující běžecký trénink podle Chalfena (2012): 

 Maximální minutový příjem (spotřeba) kyslíku (VO2 max.). Jedná se o hodnotu, 

která měří schopnost kardiovaskulární soustavy přijmout a schopnost 

neuromuskulární soustavy využít kyslík při běhu. Tuto veličinu ovlivňuje tělesná 

hmotnost a vyjadřuje se v litrech za minutu na kilogram hmotnosti. 

Kop a Rutberg (2016) VO2 max. popisují jako „stav, kdy intenzita cvičení dosáhne 

absolutního vrcholu a vaše tělo přijímá a využívá tolik kyslíku, kolik jen dokáže, 

v tomto bodě jste na VO2 max. Jedná se o maximální aerobní kapacitu, která je 

jedním z nejdůležitějších ukazatelů potenciálu jedince ve vytrvalostním sportu“. 

 Laktátový práh (také známý pod pojmem anaerobní práh, což je méně přesné 

označení, protože i při nižší námaze vzniká určitá část energie anaerobním 

způsobem). Tato hodnota představuje takovou intenzitu běhu, kdy se energie začne 

získávat především anaerobní cestou, což vede ke zvyšování koncentrace laktátu 

v krvi a k rostoucímu vysílení. 

 Ekonomika běhu – označuje schopnost neuromuskulární a kardiovaskulárně-dýchací 

soustavy efektivně hospodařit s kyslíkem – a s daným objemem kyslíku vyvinout 

maximální rychlost. Rychlost představuje schopnost neuromuskulárního systému při 

běhu vytvářet maximální množství energie. 

Abychom zvýšili svou výkonnost ve vytrvalostních běžeckých disciplínách, musíme 

maximalizovat nebo alespoň zlepšit všechny tři výše uvedené hodnoty.  

Základní principy tréninku: 

Jako všichni vytrvalostní sportovci pracují na zlepšení stejných základních fyzických 

systémů, tak se i pokroky v tréninku řídí několika společnými principy. Pokud bychom 

vzali nejlepší tréninkové programy ze všech sportů světa, dospěli bychom k pěti 

vymezeným principům tréninku: 

 zatížení a regenerace, 

 postupnost, 

 individuálnost, 

 specifičnost, 

 systematický přístup. 
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Faktory ovlivňující tepovou frekvenci podle Kopa a Rutberga (2016): 

 Teplota tělesného jádra – se zvyšující se teplotou tělesného jádra se zvyšuje i tepová 

frekvence v dané intenzitě. Oběhový systém odvádí teplo z jádra do končetin, aby 

přispěl k ochlazování těla kondukcí a vyzařováním. 

 Kofein a další stimulanty – s přítomností kofeinu v těle ve formě ranní kávy nebo 

kofeinem, který je obsažen v energetickém gelu během zátěže, se tepová frekvence 

zvýší. 

 Vzrušení/nervozita – závod je vzrušující událost, a to vyvolává reakci nadledvinek, 

která zvyšuje pulz. Tepovou frekvenci mohou ovlivnit i další emocionální reakce 

včetně frustrace, vzteku či úzkosti. 

 Hydratace organismu – ačkoliv výchylky tepové frekvence způsobené mírou 

zavodnění těla se často pojí s vlivem tělesné teploty nebo probíhají paralelně s ní, 

pulz se může při dehydrataci zvyšovat spolu s nárůstem teploty tělesného jádra nebo 

bez něj. Jak se objem krve zmenšuje, srdce musí tlouci rychleji, aby za minutu 

rozvedlo po těle stejné množství kyslíku. 

 Nadmořská výška – většina sportovců trénuje v malém rozmezí nadmořské výšky 

v okolí domova, ale cílové závody se mohou vyznačovat dramaticky odlišným 

výškovým profilem. Tepová a dechová frekvence se s nadmořskou výškou přibližně 

od 1500 m n. m. zvyšují – nižší parciální tlak kyslíku ve vzduchu, který dýcháme, 

totiž znamená, že v každé dávce vzduchu je méně kyslíkových molekul. 

 Únava – zatímco mnohé z faktorů ovlivňujících tepovou frekvenci tuto hodnotu 

zvyšují, únava ji často snižuje. Když je tělo vyčerpané, reakce tepové frekvence na 

zvýšenou poptávku energie je pomalejší a otupená. Unavený sportovec zaznamená 

pomalejší nárůst pulzu na začátku intervalu či intenzivního úsilí a bude mít problém 

dosáhnout tepové frekvence normálně spojené s danou intenzitou.  

3.2.1  Obecná vytrvalost 

Jedná se o základní vytrvalost, jejíž rozvoj umožňuje ekonomizaci pohybu a funkce 

soustav při aerobní látkové výměně, zejména ekonomizaci srdečně cévní soustavy. 

Nejčastěji je realizována čistě souvislou metodou nebo opakovanou metodou za použití 

dlouhých úseků (Bahenský, Bunc, 2018). 
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Dále budeme vycházet z údajů podle Škorpila (2014): Jedná se o delší, pomalý (lehký) 

vytrvalostní běh na úrovni 65–75 % TF max. Délka běhu se pohybuje podle délky trati, 

na kterou trénujeme, u 10 km do 15 kilometrů, u půlmaratonu do 18–20 km, u maratonu 

nad 20 km, ale doba běhu by neměla překročit 3 hodiny. Pokud překročíme hranici 3 

hodin, je nutné počítat s tím, že zatížení těla je příliš vysoké, a to znamená, že musíme 

počítat s delší dobou na regeneraci a doplnění energie, což nám může narušit další 

trénink. Jelikož při delších bězích tělo získává energii převážně oxidací tukových zásob, 

je důležité, aby tempo běhu bylo opravdu pomalé. 

Výhody delších, pomalých vytrvalostních běhů (obecné vytrvalosti) jsou důležitým 

stavebním kamenem nejen běžeckého tréninku, a to ze dvou důvodů: 

 Zlepšení základní vytrvalosti. Svaly, šlachy a klouby se připravují na dlouhodobé 

zatížení. 

 Svaly získávají lépe energii oxidací tuků. Protože zásoby glykogenu jsou omezené, 

je důležité hospodařit s energií. Se zásobami glykogenu vydrží dobře trénovaný 

jedinec jen několik hodin, zatímco tukové zásoby u většiny populace jsou téměř 

nevyčerpatelné. Aby svaly mohly získávat energii oxidací tuků, je důležitý 

dostatečný přísun kyslíku.  

 

Fyziologie vytrvalostního běhu 

Lehký běh pomáhá rozvíjet pomalá vlákna, jež lépe odolávají únavě, ale i rychlá vlákna, 

která přebírají mnohé charakteristiky vláken pomalých (Humphrey, Hanson, 2012). 

 

Přínosy vytrvalostního běhu: 

 rozšíření sítě kapilár, 

 posílení šlach, 

 specifické adaptace svalových vláken, 

 posílení kostí, 

 růst a zvýšení výkonnosti mitochondrií, 

 oxidace tuků, 
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 obecná vytrvalost, 

 zlepšení běžecké ekonomie / budování objemu, 

 zlepšení VO2 max. (Humphrey, Hanson, 2012; Benson a Connolly, 2011). 

 

Hospodaření těla s energií 

Zdrojem energie při zatížení jsou sacharidy a lipidy (tuky). Podle míry zatížení se 

rozhoduje, ze kterých energetických zásob bude tělo čerpat. „Čím intenzivnější zatížení, 

tím více se vyčerpávají zásoby sacharidů a tím rychleji je samozřejmě jejich zásoba 

vyčerpána. Nejefektivněji se tělo naučí hospodařit s energetickými zásobami, když se 

bude běhat opravdu pomalu“ (Škorpil, 2014). 

Čím delší dobu budou svaly získávat energii oxidací tuků jako zdroje energie místo 

sacharidů, tím více oddálí únavu způsobenou obávaným vyčerpáním glykogenu. Tělo 

při běhu v nižších intenzitách využívá okolo 70 procent tuků a 30 procent sacharidů. 

Když zrychlíme tempo, nastává i zvýšení podílu oxidace sacharidů jako zdroje energie. 

Dny s lehkým tréninkem slouží jako katalyzátory rozvoje pomalých svalových vláken, 

tedy učí tělo získávat energii oxidací tuků spíše než sacharidů. Pomalá vlákna získávají 

energii oxidací tuků lépe než svalová vlákna rychlá, protože obsahují větší množství 

mitochondrií (Humphrey, Hanson, 2012). 

Trénink obecné vytrvalosti je tréninková forma, která je důležitá především pro běžce 

maratonů a ultramaratonů, ale hraje důležitou roli i v přípravě na půlmaraton či kratší 

vytrvalostní běhy (10–15 km), jejich celková délka se samozřejmě zkrátí, jak již bylo 

řečeno, u půlmaratonu stačí 18–20 km, u 10 km stačí do 15 kilometrů (Škorpil, 2014). 

3.2.2  Tempový běh (tempová vytrvalost) 

„Tempové tréninky už jsou dlouho základní součástí všech dobrých plánů pro 

vytrvalostní trénink. Zažít si správné tempo je jeden z nejnáročnějších aspektů tréninku, 

který se běžec musí naučit“ (Humphrey, Hanson, 2012). 

Jedná se o rychlost vytrvalostního charakteru, která je kvalitativně na vyšší úrovni než 

obecná vytrvalost (Bahenský, Bunc, 2018). 
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Funkce tempového běhu 

Smyslem tempového tréninku je postupným prodlužováním vzdálenosti v tempu, 

kterým chceme závod běžet, se co nejvíce přiblížit délce závodu, na nějž se cíleně 

připravujeme. Je důležité si uvědomit, že tempovým tréninkem netrénujeme jen svaly, 

ale i metabolický systém. Pravidelně a cíleně vyčerpáváme ze svalů svalový glykogen, 

ten se pak v době po tréninku snažíme prostřednictvím kvalitní výživy co nejrychleji 

doplnit, můžeme zde využít i regenerační běhy (tréninky), vložené mezi tréninky 

tempové. 

Funkcí tempového tréninku je připravit tělo na to, aby bylo schopno běžet po celý závod 

v tempu, na nějž jsme se připravovali, a mělo pro toto tempo (předpokládaný výkon) 

zajištěnu energii převážně z vlastních zdrojů. Samozřejmě to neznamená, že bychom 

okamžitě měli přejít na intenzivní tempový trénink. Intenzivním se myslí, že do 

tréninku například třikrát týdně zařadíme tempový trénink v době, kdy jsme tempový 

trénink ještě neběhali. To by vedlo pouze k přetrénování. Zpočátku stačí, když tempový 

trénink zařadíme do tréninkového plánu jednou, a to stačí, abychom se začali 

v závodech zrychlovat. Tempové běhy se běhají na úrovni 75–85 % TF max. (Škorpil, 

2014). 

 

Fyziologické aspekty tempového běhu (tempové vytrvalosti) 

Tempové běhy zlepšují vytrvalost jako lehké a dlouhé běhy. Přestože se běhají rychleji 

než lehký trénink, bezpečně se vejdou pod úroveň anaerobního prahu, a proto jsou 

zdrojem mnoha stejných adaptací. Delší tempové běhy také imitují výhody dlouhých 

běhů, protože aerobní systém je namáhán podobným způsobem. Z fyziologického 

hlediska má tempový běh kladný dopad na běžeckou ekonomiku v cílovém závodním 

tempu. Jedním z nejlépe viditelných přínosů je zvýšená vytrvalost v dlouhém závodě. 

Stejně jako u dlouhého běhu se i u tempového tréninku velmi uplatňuje schopnost 

získávat energii oxidací tuků. Intenzita běhu je právě tak vysoká, že aerobní systém se 

musí vyrovnávat s vysokým podílem oxidace tuků, ale natolik nízká, že mitochondrie a 

podpůrná vlákna s obtížemi stíhají pracovat (Humphrey, Hanson, 2012;  Benson, 

Connolly, 2011). 
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Přínosy tempového běhu: 

 možnost naučit se kontrolovat a udržovat tempo, 

 zažití cílového tempa, 

 příležitost experimentovat s výživou, pitím a vybavením, 

 zlepšení běžecké ekonomiky v cílovém tempu, 

 zlepšení vytrvalosti (Humphrey, Hanson, 2012). 

 

3.2.3  Rychlostní běh 

Při rychlostních trénincích využíváme takzvané úseky nebo také intervaly. Takové 

tréninky mají za cíl několikrát uběhnout určitou vzdálenost ve vysoké intenzitě a po 

každém úseku následuje zotavení. Při takovém tréninku dochází ke stimulaci některých 

důležitých fyziologických změn, ale také se mysl učí zvládat vyšší námahu (Humphrey, 

Hanson, 2012). 

Cílem intervalového běhu je natrénovat maximální prokysličení (což znamená příjem 

kyslíku). Intervaly se běhají ve vysoké intenzitě, ale ta by neměla překročit 90 % TF 

max. Prostředkem intervalového tréninku jsou spojité úseky s meziklusem, např. 10 x 

300 m (Škorpil, 2014). 

Důležité je také zvolit správný prostředek zotavení, jako je mezichůze, meziklus, 

meziběh… (Kenney, Wilmore, Costill, 2015). 

 

Fyziologické aspekty rychlostního běhu (rychlostní vytrvalosti) 

Rychlostním tréninkem dochází k adaptacím, jako například ke zvýšené produkci 

myoglobinu. Podle vědeckých výzkumů se myoglobin nejlépe rozvíjí během ve vysoké 

intenzitě, což znamená nad 80 % VO2 max. Důležitou funkcí myoglobinu je 

přepravovat kyslík ke svalům a poté do mitochondrií, kdežto hemoglobin přináší kyslík 

do krve. Díky rychlostnímu tréninku, při němž se pohybujeme ve vysoké intenzitě, 

může docházet ke zvyšování anaerobního prahu, ale také k většímu ukládání 

glykogenových zásob. Děje se tak z toho důvodu, že při rychlostním tréninku 
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dosahujeme téměř 100 % VO2 max., a jelikož glykogenové zdroje poskytují více než 90 

% energie, rychle se vyčerpávají. Rychlostním tréninkem můžeme získat tyto adaptace: 

 rychlejší zotavení po cvičení o vysoké intenzitě, 

 maximální rozvoj svalových vláken, 

 vyšší pohyblivost a ohebnost díky většímu rozsahu pohybů, který je potřebný při 

vyšších rychlostech, 

 zlepšení běžecké ekonomiky,  

 zvýšená produkce myoglobinu, 

 zvýšení anaerobního prahu, 

 rozvoj kapacity glykogenových zásob, 

 zlepšení výkonnosti, 

 vyšší ventilační kapacita, způsobená vyšší frekvencí ventilace při maximálním úsilí 

(Benson, Connolly, 2011; Humphrey, Hanson, 2012). 

 

Fartlek 

Jedná se o běh, který představuje spojení vytrvalostního a rychlostního tréninku 

(Kenney, Wilmore, Costill, 2015).  

Nejčastěji takový běh zařazujeme do terénu a tempo vždy přizpůsobujeme podle toho, o 

jaký profil trati a složitost terénu se jedná. U fartleku volíme tempo až do úrovně 

tempové vytrvalosti. Fartleku se také přezdívá „hra s rychlostí“ (Benson, Connolly, 

2011). 

Příklad:  

Jako příklad uvádí Škorpil (2014): „2–3 km rozběhání a následně podle pocitu a profilu 

trati si různě zrychlujeme a zpomalujeme. Je to čistě na nás.“ 

 

Zásady rychlostního běhu  

Rychlostní trénink nejčastěji zařazujeme na začátek tréninkového cyklu a následně se 

zařazuje trénink silový. Rychlostním tréninkem dochází k získání přínosů a silovým 



32 
 

tréninkem se dané přínosy udržují. Tempem o něco nižším než 100 VO2 max. 

dosáhneme aktivace maxima fyziologických funkcí a také tím snižujeme riziko zranění 

oproti běhu v rychlejším tempu. Dalším důležitým faktorem kromě tempa je doba trvání 

běhaných intervalů. Optimální doba se doporučuje mezi 2 až 8 minutami. Příliš krátký 

interval znamená krátkou dobu běhu v optimální intenzitě a dostatečně nestimuluje VO2 

max. Naopak příliš dlouhý interval s sebou přináší velkou míru nahromaděné kyseliny 

mléčné, což znamená, že jedinec kvůli únavě nebude moci dokončit trénink v žádaném 

tempu.  

Další podstatnou částí rychlostních tréninků jsou regenerační úseky, které slouží 

k odpočinku a obnově sil před dalším rychlým úsekem. Doporučená doba trvání 

regeneračních úseků je 50–100 % trvání rychlostního úseku. Pokud tedy například 

běžíme rychlostní úsek 4 minuty, regenerační úsek bude trvat 2–4 minuty (Humphrey, 

Hanson, 2012). 

Každý jedinec by si měl délku rychlostních intervalů přizpůsobit podle svých 

schopností a zkušeností. U začátečníků je lepší nastavit regenerační dobu úseku vždy 

delší, aby byli schopni vydržet celý trénink. 

Příklady rychlostního tréninku: 

 10 x 400 m, 

 4 x 1200 m, 

 3 x 1600 m. 

3.2.4  Silový běh 

Silovou vytrvalost můžeme trénovat například v kopcích. Běhání v kopcích je velmi 

efektivní. Díky zlepšené silové vytrvalosti může běžec běžet delší dobu v rychlejším 

tempu. Nestačí ovšem jen trénovat výběhy do kopce, ale i jeho seběhy, u kterých tělo 

zapojí jiné svalové partie. Může se stát, že jedinec vyběhne kopec s dostatečným 

náskokem, ale ten v seběhu ztratí, protože není schopný udržet rychlé tempo (vysokou 

běžeckou frekvenci), nebo nemá kontrolu nad vysokou rychlostí z toho důvodu, že jeho 

svalová připravenost není dostačující. V horším případě může běžce postihnout křeč 

nebo zranění (Škorpil, 2014). 
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Zásady běhu v kopcích podle Škopila (2014): 

 Kopce by neměly být příliš prudké, aby běžec nebyl nucen přejít do chůze. 

 Snažíme se udržet – pokud možno – rovnoměrné tempo. 

 Snažíme se využívat odrazové síly dolních končetin. 

 Snažíme se více zvedat kolena. 

 Běh v kopcích můžeme simulovat na běžeckém pásu se sklonem. 

 V kopcích je možné využívat intervalový trénink (10 x 200 m do kopce, následně 

200 m seběh). 

 Při sebězích dbáme na to, abychom došlapovali na střední část chodidla, nikoli na 

patu. 

 Na kopci se nezastavujeme. Při seběhu kopce se snažíme odpočinout si. 

Silové běhání nemusí vždy znamenat jen běhání v kopcích nebo se zátěží, ale může se 

jednat i o klasický běh. Ovšem podle určitých pravidel. 

 

Zásady silového běhu podle Humphreho a Hansona (2012) 

Běhání silových úseků se řadí mezi 60 až 80 % VO2 max., což je pomalejší než 

rychlostní trénink. Pro srovnání: rychlostní tréninky vypadají například takto – 3 x 1600 

m s intervalem odpočinku, který je 50 % až 100 % doby, po kterou jsme běželi 

rychlostní interval. Kdežto silové tréninky mají dvojnásobný objem a jejich interval 

odpočinku je mnohem kratší. Díky silovým tréninkům tělo rychleji navykne na zátěž 

z nahromaděného laktátu. 

Příklad silového tréninku u maratonských běžců: 

6 x 1600 m v tempu o 5 s rychlejším, než je závodní tempo, a interval odpočinku je 

meziklus 400 m, což je zhruba o 50 % kratší doba než doba trvání silového intervalu. 

 

Fyziologické aspekty silového běhu 

Silový trénink přispívá k efektivnější běžecké ekonomice, umožňuje nám při stejném 

úsilí spotřebovat méně kyslíku a svaly se učí lépe odvádět kyselinu mléčnou.  
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Další nespornou výhodou je zvýšení procentuálního využití maximální aerobní 

kapacity. To v praxi znamená, že vydržíme běžet delší dobu ve vyšším tempu, což má 

za následek zvýšení anaerobního prahu. 

Hlavní přínosy silového tréninku: 

 lepší odbourávání laktátu, 

 zvýšená tolerance laktátu, 

 zlepšení vytrvalosti v rychlejších tempech, 

 zlepšení dodávky kyslíku (díky silnějšímu srdci), 

 zdokonalení běžecké ekonomiky (Humphrey, Hanson, 2012). 

3.3  Silové schopnosti 

„Budujte silovou zdatnost cvičením s vlastní váhou a s přidaným odporem,“ radí 

Fitzgerald (2015). 

Silové schopnosti můžeme definovat jako „schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí (kontrakce = stah svalu)“ (Perič, Dovalil, 2010). 

Pavlík (1999) uvádí, že silová schopnost je schopnost svalovým úsilím překonávat 

vnější odpor břemene nebo hmotnost vlastního těla, a to prostřednictvím statického 

nebo dynamického režimu svalové činnosti. 

Podle Měkoty a Blahuše (1983) jsou silové schopnosti ty schopnosti, které člověku 

umožňují překonávat odpor nebo proti odporu působit, a to prostřednictvím svalového 

napětí. 

Rozvíjení silových schopností však neznamená jen zvýšit si maximální sílu například u 

dřepu, ale jde i o běžné cíle jako udržování nebo rozvíjení způsobilosti nervosvalového 

systému rychle vyvíjet svalovou kontrakci, mimo jiné rozvoj silových schopností slouží 

i jako prevence před zraněním. K dalším cílům silového tréninku patří zpevňování 

kloubních a úponových spojení i po výraznější pohybové inaktivitě. Silový trénink 

přispívá k optimalizování úrovně základních silových schopností (Měkota, Novosad, 

2005). 
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Síla je základní pohybová schopnost, která zajišťuje jakýkoliv pohyb. Bez síly se 

nemohou projevit ostatní motorické činnosti. Úroveň svalové síly je závislá na velikosti 

průřezu svalu (Sharkey, Gaskill, 2006). 

3.3.1  Náročnost OCR závodů na silové schopnosti 

V silové přípravě OCR musíme vycházet z předpokladu, že se jedná o pohybovou 

činnost všestrannou, a není proto možné zaměřit se jen na jednu metodu silového 

rozvoje. Vhodná metoda silového rozvoje by měla vycházet z předpokladu, jaké nároky 

jsou kladeny na silové schopnosti u konkrétního závodu. I když jsou závody různé, 

silová náročnost u překážek je u všech závodů velice podobná. Rozeberme si stručně, 

jaké nároky jsou kladeny na silové schopnosti jedince při překonávání překážek. 

 Kategorie A (silově nejnáročnější) 

Mezi takové překážky rozhodně patří různá ručkování, rybí schůdky, šplh na laně apod. 

Na těchto překážkách, ač se nezdají na první pohled tolik náročné, ve výsledku spousta 

dobrých atletů selže. Problematikou je zde nedostatečná maximální síla úchopu a 

horních končetin. Závodník může být sebevíce silný například ve dřepu a mrtvém tahu, 

ale pokud nedokáže ve visu udržet váhu svého těla, nebo se navíc přitáhnout do shybu, 

pak selže. Při selhání na překážce se závodník musí odebrat na tzv. handicap (vysvětlení 

viz str. 13, 14). V důsledku to znamená další navýšení výsledného času a další 

nežádoucí energetický výdej navíc. Pro netrénované jedince může i pouhý vis 

představovat maximální sílu úchopu, protože jedinec nevydrží ve visu déle než několik 

vteřin. Množství síly, které je jedinec nucen ve visu vyvinout, se liší podle druhu 

konstrukce, na které visí. Nejméně náročné je ručkování na hrazdách či žebřících, silově 

náročnější je ručkování na kruzích a mezi silově nejnáročnější patří ručkování na tzv. 

koulích a kolíkách, po kterých nedostatečně silná ruka velice rychle sklouzává dolů. 

 Kategorie B 

Jedná se o břemena, která je závodník nucen přemístit z bodu A do bodu B. Břemena 

sama o sobě nejsou tolik těžká, samozřejmě záleží na trénovanosti jedince, ale obecně 

jsou situována tak, aby je uzvedl každý závodník a dokázal s nimi vykonat požadovaný 

pohyb. Problematikou takových překážek je silová vytrvalost celého těla, protože 

s břemenem musí závodník ujít určitou vzdálenost v době trvání zhruba od 1 minuty 

déle, podle rychlosti pohybu. Dochází zde k propojení silové vytrvalosti statické (držení 
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břemene) a dynamické (pohyb vpřed se zátěží). Výhodou u takových překážek je 

skutečnost, že přenášené břemeno si můžeme většinou beztrestně položit a odpočinout 

si beze strachu z handicapu. Ovšem z hlediska co nejlepšího sportovního výkonu je 

důležité pohybovat se u překážek rychle a každý odpočinek se ve výsledku projeví 

navýšením času o vteřiny až minuty. 

 Kategorie C 

Jedná se o překážky typy – „přelez, podlez, přeskoč (nízké překážky)“. Takové 

překážky nejsou tolik silově náročné, ale při závodě každá překážka závodníkovi ubírá 

na síle. Aby závodník takové překážky absolvoval v co nejkratším čase, je i zde důležitá 

dostatečná silová vytrvalost celého těla.  

 Kategorie AC 

V této kategorii nalezneme kombinaci náročností z kategorie A a C. Do této kategorie 

jsem zařadil překážky typu přelézání vysokých zdí. Pokud se závodník dostatečně 

rozběhne a využije energie z rozběhové části, tak nemusí vynaložit tolik síly při odrazu 

z dolních končetin, a vyskočí-li vysoko, nemusí vynaložit velké silové úsilí u svalů 

horních končetin. Ovšem spousta závodníků se bojí dostatečně rychle rozběhnout proti 

zdi a výsledný odraz je mnohem náročnější. A další problém nastává u závodníků, kteří 

sice mají kvalitní odraz, ale nedostačující sílu horních končetin na závěrečné vytažení 

těla na a přes překážku. Překážky typu přelézání zdí mohou být velmi komplikované. 

Pro jednoho atleta mohou být velmi lehké a jiný na takové překážce stráví spousty času. 

U těchto překážek je největší náročnost kladena na výbušnou sílu dolních končetin a 

maximální sílu horních končetin (Joe De Sena, Durant, 2016; Gladiator Race, 2020; 

Spartan, 2019). 

 

3.3.2  Rozvoj silové vytrvalosti 

Na základě analýzy jednotlivých překážek je patrné, že největší nároky silových 

schopností jsou kladeny na silovou vytrvalost jedince. S tímto tvrzením se ztotožňuje i 

Joe De Sena (2016). Jedná se o pohybovou činnost s vyšším počtem opakování (např. 

angličáky), nebo o pohybovou činnost s delší dobou trvání (např. plazení pod ostnatým 

drátem či přenášení břemene). U silové vytrvalosti rozlišujeme sílu dynamickou 

(angličáky) a statickou (držení břemene). U jednotlivých překážek dochází často ke 
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kombinaci jak dynamické, tak i statické síly, a je tedy nutné rozvíjet obě tyto síly 

současně (Pavlík, 1996; Perič, Dovalil, 2010; Sharkey, Gaskill, 2010). 

Ideální formou rozvoje silové vytrvalosti je kruhový trénink. S touto formou se 

ztotožňují i autoři jako Perič s Dovalilem (2010) a Sharkey s Gaskillem (2010).  

3.3.2.1  Kruhový trénink 

Funkční kruhový trénink (FKT) můžeme charakterizovat jako velice uznávanou a 

komplexní metodu a vysoce kreativní formu tréninku vytrvalostní síly. FKT je vhodný 

pro všechny věkové skupiny s různou úrovní pohybových schopností. Cílem FKT je 

všestranné posílení všech svalových skupin. FKT je zaměřen na rozvoj tělesné 

zdatnosti, silové vytrvalosti, základní síly, aerobní vytrvalosti a koordinace. Tato 

tréninková metoda se používá nejčastěji u individuálních, ale i kolektivních sportů a 

také ve školní tělesné výchově (Jarkovská, 2009). Systém FKT spočívá v rychlém 

střídání posilovacích cviků, které jsou uspořádány v racionálním pořadí po sobě. Ke 

cvičení můžeme využívat posilovací stroje, činky, expandery, váhu vlastního těla, 

překážky nebo balanční pomůcky. Kruhový trénink v kondiční přípravě slouží k rozvoji 

kardiorespiračních a silově vytrvalostních schopností (Grasgruber, Cacek, 2008). 

3.3.3  Rozvoj maximální síly 

Silová náročnost je dále kladena na maximální sílu horních končetin. Zde se jedná 

především o shyby. Problematika nedostačující síly se projeví například při šplhání na 

zeď, lano, rybí schůdky apod. U většiny překážek si můžeme pomoci dolními 

končetinami, to ovšem neplatí pro rybí schůdky. U rybích schůdků je nutné vyvinout 

maximální sílu, abychom tělo dostali do takové výšky, kdy budeme schopni dohmátnout 

o laťku výše. Pro rozvoj maximální síly u shybů budeme vycházet z metody 

maximálního úsilí. 

Tato metoda se používá především pro nárůst síly. Protože se cvičí s maximálním 

úsilím, je velice důležitá technika u provedení cviků. U této metody se doporučuje 

velikost odporu 90–100 % maxima, počet opakování 1–3, série 3–6, interval odpočinku 

2–5 min (Zatsiorsky, Kraemer, 2014). 

Podle trénovanosti jedince můžeme využívat těchto pomůcek, abychom dosáhli odporu 

90–100 %: 
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 Jedinec nemá dostatečnou sílu, aby provedl shyb s vahou vlastního těla. 

V tomto případě můžeme využít pomocné odporové gumy. 

 Jedinec je příliš silný a není schopen provést 1–3 opakování s 90–100 % odporem. 

V tomto případě můžeme využít zátěžovou vestu nebo opasek se zavěšeným kotoučem. 

3.3.4  Rozvoj výbušné síly 

Důležitou pohybovou dovedností v závodech OCR je skok. Při závodu, jak již bylo 

řečeno, na vás čeká mnoho překážek, které musíte přeskočit, a mnoho překážek ve 

formě stěn/zdí, ať už kolmých, nebo šikmých, které musíte překonat (přelézt). Kvalitní 

odraz je v tomto případě velice důležitý. Při rozvoji dynamické (výbušné) síly se 

snažíme o co nejrychlejší provedení pohybu, nebo se snažíme dodat břemenu co 

největší zrychlení. U této metody se využívá nemaximálního odporu a počet opakování 

také není hraniční, ovšem rychlost pohybu nesmí klesat. Doporučený počet opakování 

je 6–12 (Lehnert et al., 2010). Pro zvýšení odrazové síly se využívá především metoda 

plyometrická. 

Metoda plyometrická 

Tato metoda je charakterizována tím, že před vlastní svalovou kontrakcí je sval již 

stažen v tzv. svalovém předpětí. Svalového předpětí dosáhneme především kinetickou 

energií jako například při pádu břemene nebo těla z určité výšky. V praxi to vypadá tak, 

že ve fázi dopadu, například seskoku ze švédské bedny, dochází k brzdivé kontrakci 

svalu a následně nastává vlastní aktivní kontrakce, kdy se cvičenec odráží a znovu 

vyskakuje na bednu. Počet opakování je zde doporučený 5–6 v počtu sérií 3–5 s dobou 

odpočinku mezi sériemi zhruba 3–8 minut. Výška bedny by měla být maximálně 1 m 

(Perič, Dovalil, 2010). 

3.3.5  Rozvoj maximální síly úchopu 

Maximální síla úchopu je částečně obsažena například při rozvoji maximální síly 

horních končetin, konkrétně u shybů. Ovšem takové zatížení je nedostačující a je 

potřeba rozvoji maximální síly úchopu věnovat individuální přístup. 
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Mezi sporty s největší náročností na sílu úchopu rozhodně patří sportovní lezení. Při 

návrhu tréninkové metody na rozvoj maximální síly budeme vycházet především 

z metod ve sportovním lezení. 

Mezi velmi dobré nástroje pro rozvoj maximální síly patří bouldery. Bouldering je druh 

lezení, provozovaný bez lana na menších skálách nebo umělých stěnách, které jsou 

vysoké jen několik metrů. Krátké bouldery, kde je každý krok prováděn s maximálním 

úsilím, vedou k rychlému zesílení. Ovšem velikým záporem je, že lezec není schopen 

zjistit, zdali z boulderu spadl kvůli svalovému selhání, nebo kvůli špatné technice 

(Horst, 2008). 

Goddard a Neumann (1993) tvrdí, že největší překážkou pro trénink max. zapojení 

svalových vláken lezením a bouldrováním je to, že se kůže na prstech často opotřebuje 

dříve, než je dosaženo dostatečného tréninkového stimulu. Protože kůže je součástí 

toho, co udržuje kontakt s hrubými chyty, vysoká zátěž způsobuje její opotřebování.  

Dále můžeme maximální sílu úchopu rozvíjet izometrickým tréninkem. Jedná se o 

izometrickou kontrakci, nejedná se o pohyb, ale o udržení těla nebo břemene v určité 

poloze. Izometrická kontrakce svalu znamená, že se ve svalu mění napětí, ale nemění se 

jeho délka. Krásným příkladem je například vis na hrazdě, na lištách apod.… 

Dovalil (1986) rozvoj síly izometrickou metodou charakterizuje jako působení proti 

nepřekonatelnému odporu. Délka kontrakce 5–12 s, počet opakování je dán vyspělostí 

cvičence.  

Podle Horsta (2008) je důležité, pokud chceme u dané pozice dosáhnout selhání svalu, 

je nutné během série neměnit pozici úchopu. Tato změna sice umožní udělat více 

opakování, to ale není žádoucí během tréninku, kdy nám jde o úplné vyčerpání svalu. 

Doporučená tréninková jednotka podle Horsta (2008) je: 5–10 pozic (úchopů), 

uzavřený, otevřený, na dva prsty, na tři prsty atd. Trénink začněte se svou nejslabší 

pozicí a skončete u nejsilnější. Provádějte jednu sérii o 10 opakováních, doba visu jen 

3–5 sekund, s odpočinkem mezi visy maximálně 5 sekund. Každé opakování musí být 

prováděno s maximálním úsilím. Pro regulaci zátěže použijte menší či větší lišty, 

případně závaží. Odpočinek mezi sériemi 3–5 minut, poté přejít na jiný druh úchopu. 
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3.4  Koordinační schopnosti 

Tyto schopnosti, které byly dříve označovány jako obratnost, jsou důležitou součástí 

sportovní přípravy. Úspěšnost na technických překážkách závisí kromě silových 

schopností také především na obratnosti jedince (Fitzgerald, 2015). Kromě síly a 

obratnosti, je u překážek dalším důležitým faktorem rychlost. Rychlosti při překonávání 

překážek docílíme především rozvojem obratnostních schopností tedy přesnými 

zkoordinovanými pohyby. Můžeme hovořit o tom, že rychlost se rovná technice 

provedení pohybu. Je tedy potřeba věnovat dostatek času právě tréninku překážek, které 

nás mohou potkat v rámci závodu. Koordinační schopnosti rozdělujeme na jednotlivé 

komponenty, například spojování pohybových operací, orientaci, diferenciaci, 

přizpůsobování, reakci a rovnováhu. V rámci přípravy můžeme do tréninku zařazovat 

překážkové dráhy nebo koordinační žebříky. Na rozvoj rovnováhy a stability můžeme 

zvolit například lavičky, kladiny a velké míče (Jebavý, 2019). 

Čelikovský (1990) rozděluje koordinační schopnosti na: 

Oblast vlastních regulátorů, tj. senzomotorické vlastnosti: 

 kinestetické diferenciační schopnosti, 

 rovnovážné schopnosti, 

 rytmické schopnosti, 

 orientační schopnosti, 

 další schopnosti vzhledem k pohybovému úkolu.  

Oblast vlastní regulované soustavy, tj. vlastnosti pohybové soustavy: 

 pohyblivost a její složky (ohebnost, pružnost, elasticita aj.). 

Oblast regulovaného pohybu, tj. obratnost: 

 schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu, 

 schopnost řešit časovou strukturu pohybu.  
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3.5  Taktická příprava 

Jelikož sport OCR je ve světě stále mladým, vycházejícím sportem, taktická příprava 

zatím stále není přesně zdokumentována. Příčina v tomto případě leží na straně 

jednotlivých organizátorů závodů. Každý závod má své specifické překážky, délku a 

profil trati, a proto není možné stanovit univerzální taktiku na celý soubor závodů OCR. 

Vycházíme tedy z předpokladu, že každý závod je jiný, a proto je nutné na každý závod 

zvolit specifickou taktickou přípravu. Lokalita závodů včetně přibližné délky závodu je 

známa již s předstihem, ale to je bohužel vše. Přesná trasa včetně převýšení, umístění 

občerstvovacích stanic, počet a druh překážek je znám až pár dní před samotným 

závodem. Z čeho tedy vycházet? Několikanásobný mistr světa v extrémních 

překážkových bězích J. Albon udává, že nejdůležitější je uvědomit si nejprve své silné a 

slabé stránky a podle toho uzpůsobit své jednání v průběhu závodu. Nejefektivnější 

taktiku Albon popisuje jako potřebu „být připraven vždy na nejobtížnější terén a 

zároveň být připraven na těžké překážky. Nejlepší je mít určitou rovnováhu mezi těmito 

faktory“ (Campbell, 2018). Pokud jedinec neměl možnost si nikdy předtím vyzkoušet 

překážky konkrétního závodu, nebo alespoň překážky na podobný způsob, tak není 

možné zvolit taktickou přípravu, která by zaručila úspěch. Jedinou možností je forma 

video rozborů, kdy si jedinec může analyzovat předchozí závody na videu. Další 

možností je analyzovat překážky na webových stránkách konkrétního závodu, kde 

většina organizátorů překážky popisuje. Ovšem jedná se pouze o teoretizování, a 

praktická zkušenost, která je nenahraditelná, zde chybí. Jedinými teoretickými 

znalostmi, které jistě při závodu využijeme, jsou pravidla závodu a pravidla na 

jednotlivých překážkách jako například počet pokusů, handicap apod. Tyto znalosti jsou 

pro úspěšné absolvování závodu naprostou nutností. 

3.6  Motivace 

Motivaci můžeme definovat podle Valleranda a Thilla (1993) jako „hypotetický 

konstrukt sloužící popisu vnitřních a vnějších sil působících na zahájení, směr, intenzitu 

a trvání určitého chování.“  

Motivace sportovců k tvrdému tréninku je předmětem zájmu mnoha výzkumů 

psychologie sportu. Kdybychom pochopili, co sportovce žene k výkonu, získali bychom 

cenný vhled do možnosti zlepšovat jejich výkony (Tod, Thatcher, Rahman, 2010). 
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3.6.1  Výkonová motivace 

Výkonová motivace je postavena na východisku, že lidé jsou obecně motivováni 

dosahováním úspěchu, zlepšováním výkonu, zvládáním úkolů a dobrým zvládáním 

žádoucího chování. Vzhledem k tomu, že výkonnost nebo úspěch ve sportovním 

prostředí se často měří jako výkon v porovnání s protivníky, potřeba úspěchu se zde 

zpravidla posuzuje ve vztahu k soutěživosti (Tod, Thatcher, Rahman, 2010). 

V případě překážkových běhů bude motivace odlišná u všech výkonnostních kategorií. 

Sportovci, kteří se závody teprve začínají, budou motivováni dokončením závodu, 

překonáním strachu, nebo motivací zdolat co nejvíce překážek. Naopak sportovce 

výkonnostní, kteří se závodům již určitou dobu věnují, bude pohánět motivace 

především z překonání svého maxima, tedy zlepšení výsledného času oproti minulému 

závodu, cíl dokončit závod na lepším umístění než posledně, nebo zdolat všechny 

překážky v závodu. Nejsložitější hledání motivace bude u sportovců elitních. Elitní 

sportovci se nespokojí s pouhým překonáním překážek, ale jejich motivací je vyhrát 

závod, nebo dokončit závod s co nejlepším umístěním. 
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4  Praktická část 

4.1  Cíl a úkoly diplomové práce, hypotézy 

4.2  Cíl práce 

Cílem této práce byla analýza sportovní přípravy závodníků OCR různých 

výkonnostních kategorií a následné porovnání kategorií mezi sebou. 

4.3  Postup práce 

1. Literární rešerše 

2. Zpracování teoretické části 

3. Stanovení příslušných otázek pro různé výkonnostní skupiny závodníků OCR 

starších 18ti let, ze kterých bude možné vyvodit co nejpřesnější analýzu sportovní 

přípravy na závodní sezónu OCR 

4. Stanovení hypotéz 

5. Vyplnění online dotazníku závodníky OCR různých výkonnostních skupin 

6. Porovnání hypotéz se získanými daty z online dotazníků 

4.4  Stanovení hypotéz 

Na základě poznatků z teoretické práce, jsem stanovil 6 hypotéz, jejichž pravdivost 

jsem ověřil na základě vyplněného online dotazníku. 

 

 Hypotéza 1 – Předpokládám, že minimálně 25 % osob ze všech kategorií přestoupilo 

na závody OCR z vytrvalostních sportů jako běh, cyklistika, triatlon, atletika, ale 

také fotbal, kde vytrvalostní schopnosti hrají důležitou roli.  
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U této hypotézy vycházím ze skutečnosti, že závody OCR – jak prokázala teoretická 

část práce – mají vlastnosti především vytrvalostního charakteru, a proto je přechod 

z vytrvalostních sportů méně komplikovaný. Proto předpokládám, že početná 

skupina závodníků OCR bude mít předešlé zkušenosti z vytrvalostních sportů. 

 

 Hypotéza 2 – Předpokládám, že běžecký trénink zaměřený na rozvoj rychlostních 

schopností (tempový, intervalový běh) bude v běžecké přípravě využívat nejvíce 

elitní kategorie, a naopak nejméně kategorie hobby. U kategorie hobby navíc 

předpokládám, že nejvyšší zastoupení v běžeckém tréninku bude mít objemová fáze.  

Teoretická práce prokázala, že běžecká výkonnost je jednou z nejdůležitějších 

složek ve sportovní přípravě. Obrovský rozdíl mezi hobby a elitními sportovci na 

závodech OCR vykazuje právě běžecká výkonost. Hobby sportovci vstupují do 

závodu především s cílem užít si závod a zdárně ho dokončit. Na závodech jsem 

viděl již mnoho hobby sportovců, kteří se v závodu pohybovali chůzí nebo běželi 

pomalým klusem, a opravdu výjimečně jsem zahlédl hobby sportovce, který by 

závod běžel ve vysokém tempu. Naopak u elitní kategorie je naprosto běžné, že 

závodník po dokončení překážky ihned přechází do běhu ve vysokém tempu. O 

umístění v závodu často rozhodují sekundy až minuty, a proto je velmi důležité – 

stejně jako v jiných vytrvalostních sportech – udržet vysoké tempo pohybu po celý 

závod. Naopak u kategorie hobby vycházím z předpokladu, že vstupují do závodu 

především s cílem dokončení závodu, a proto předpokládám, že se v běžecké 

přípravě zaměří zejména na objemovou fázi, která je pro zdárné dokončení v závodu 

bez ohledu na tempo naprosto dostačující. 

 

 Hypotéza 3 – Předpokládám, že minimálně 70 % osob ze všech kategorií bude ve 

sportovní přípravě pro rozvoj silové vytrvalosti využívat formu kruhového tréninku.  

Předpokládám to z toho důvodu, že v současné době patří kruhový trénink mezi 

velmi oblíbené kondiční programy a téměř každé fitness centrum uvádí kruhový 

trénink ve své nabídce skupinových lekcí. Dále to předpokládám z toho důvodu, že 

– jak již bylo uvedeno v teoretické části této práce – kruhový trénink je doporučován 

jako nejvhodnější metoda pro rozvoj silové vytrvalosti, která je tolik důležitá v 

závodech OCR. 
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 Hypotéza 4 – Předpokládám, že u všech kategorií využívá minimálně 70 % osob 

trénink zaměřený na sílu horních končetin, úchopu a rozvoj obratnosti (ručkování na 

kruzích, lanech, kolících apod.). 

Předpokládám to z toho důvodu, že technické překážky v podobě ručkování na 

různých konstrukcích se vyskytují v každém závodu OCR. Pro úspěšné absolvování 

překážek tohoto typu, jak již bylo uvedeno v teoretické práci, je velice důležité 

věnovat takovým překážkám ve sportovní přípravě dostatek času, abychom si 

osvojili jejich silovou a technickou náročnost. 

 

 Hypotéza 5 – Předpokládám, že vícefázový trénink bude nejvíce využívat kategorie 

elitní, a zároveň předpokládám, že nejmenší zastoupení bude u kategorie hobby. 

Předpokládám, že hobby sportovci nemají natolik vysoké sportovní cíle a 

nezaměřují se především na výkon, aby věnovali sportovní přípravě nadmíru času. 

Samozřejmě se najdou i výjimky, ale předpokládám, že početnější část hobby 

sportovců má za cíl především se závody bavit a překonávat své hranice, a proto 

očekávám, že vícefázový trénink budou využívat pouze zřídka. Naopak u elitních 

sportovců předpokládám, že se zaměřují pouze na výkon ve snaze dosáhnout co 

nejlepšího umístění v závodu. Zvyšování výkonnosti na elitní úrovni je velice 

náročné, a to nejen fyzicky, ale také po časové stránce. Jak prokázala teoretická část 

práce, elitní sportovci musí během jednoho týdne absolvovat mnoho tréninkových 

jednotek s různým tréninkovým zaměřením (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost…) 

Proto předpokládám, že v elitní kategorii bude mít vícefázový trénink mnohem větší 

zastoupení. 

 

 Hypotéza 6 – Předpokládám, že elitní závodníci budou daleko více využívat 

fyziologických vyšetření než ostatní kategorie. 

Předpokládám, že elitní závodníci se zaměřují především na sportovní výkon, a 

proto je pro ně velice důležité znát své fyziologické hodnoty jako například 

anaerobní práh, max. srdeční frekvenci nebo VO2 max., a to z důvodu kvalitnějšího 

plánování sportovní přípravy. 
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4.5  Metodika práce 

4.5.1  Popis výzkumného souboru 

Praktická část této práce se zaměřuje na tři závodní kategorie sportovců starší 18-ti let. 

Konkrétně na kategorii hobby, výkonnostní a elitní. Dotazované osoby (sportovci OCR) 

se samy přiřazovaly ke konkrétní kategorii.  

 53 osob z kategorie hobby – 25 mužů, 28 žen, průměrný věk dotazovaných osob je 

32 let. 

 39 osob z výkonnostní kategorie – 28 mužů, 11 žen, průměrný věk dotazovaných 

osob je také 32 let. 

 10 osob z elitní kategorie – 8 mužů, 2 ženy, průměrný věk dotazovaných osob je 26 

let. 

4.5.2  Použité metody a sběr dat 

Pro sběr dat byl použit kvantitativní výzkum, který byl proveden metodou 

dotazníkového šetření, jehož formou byl online dotazník. Dotazník jsem vyhotovil 

prostřednictvím internetového portálu www.mojeanketa.cz. Dotazník byl velmi 

podrobný a obsahoval 44 otázek zaměřených na formu sportovní přípravy. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 102 osob, z toho 61 mužů a 41 žen. Osoby jsem 

oslovil pomocí sociální sítě Facebook, kde jsem se zaměřil na komunitu závodníků 

OCR. Oslovené osoby se samy zařazovaly do výkonnostních kategorií. Nejvíce osob se 

zařadilo do kategorie hobby, celkem 53 osob, do kategorie výkonnostní se pak zařadilo 

39 osob a do elitní kategorie 10 osob.  

Hlavním cílem průzkumu bylo získat co nejvíce informací o sportovní přípravě OCR. 

Z počtu 44 otázek jsem vybral 20 otázek jako stěžejních. Ostatní otázky byly pouze 

informativní, aby mi pomohly lépe nahlédnout do přípravy každého závodníka.  

 

 

http://www.mojeanketa.cz/
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4.6  Výsledky průzkumu 

Z počtu 44 otázek jsem vybral 20 otázek jako stěžejních. Ostatní otázky byly pouze 

informativní, aby mi pomohly lépe nahlédnout do přípravy každého závodníka. Jedná se 

o otázky: 

 

1. Věnoval/a jste se před závoděním v OCR nějakému sportu?  

2. Kolik týdnů trvá Vaše přípravné období? 

3. Kolikrát týdně trénujete v přípravném období? 

4. Využíváte v přípravném období vícefázový trénink? 

5. Kolik TJ týdně věnujete silové přípravě (fitness, crossfit, vzpírání, kruhový trénink, 

street workout...)? 

6. Kolik TJ týdně věnujete v silové přípravě kruhovému tréninku? 

7. V kolika tréninkových jednotkách týdně se věnujete trénování technických překážek 

s náročností na sílu horních končetin, úchopu a obratnost (různá ručkování, využití 

koulí, hranolů, lan, pinů, gibonů apod.)? Překážky mohou být využity při kruhovém 

tréninku, nebo při samostatném tréninku zaměřeném pouze na trénink překážky. 

8. Kolik TJ týdně věnujete běžeckému tréninku? 

9. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku objemové fázi (základní vytrvalost)? 

10. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku rychlostní fázi (tempový běh, běhání 

intervalů či úseků…)? 

11. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku silové fázi (výběhy do kopců, běh s 

přidanou zátěží…)? 

12. Využíváte v přípravném období fyziologických vyšetření ve sportovních 

laboratořích? Pokud ano, jaké parametry a způsob testování využíváte? 

13. Využíváte v přípravném období trénování v horských oblastech? 

14. Jakou formu regenerace nejčastěji využíváte?  

15. Využíváte v přípravě asistenci trenéra? Pokud ano, tak na jakou tréninkovou 

fázi (běžecká, silová příprava…)? 
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16. Využíváte v přípravě speciálních tréninkových OCR center? 

17. Využíváte v přípravném období měřiče výkonu?  

18. Jaké údaje jsou pro Vás v tréninku nejdůležitější?  

19. Jaké preferujete závody v ČR?  

20. Jaké jsou Vaše největší úspěchy v OCR? 

 

1. Věnoval/a jste se před závoděním v OCR nějakému sportu?  

 

Kategorie hobby 

Nejvíce dotazovaných osob (DO) osob se věnovalo běhu (celkem 14 osob), fotbalu (7) a 

stejný počet osob (7) přišel k OCR bez předchozích zkušeností z jiných sportů. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 1. 

 

Výkonnostní kategorie 

Nejvíce DO se věnovalo fotbalu (9), běhu (7) a 4 osoby přišly k OCR bez předchozích 

zkušeností z jiných sportů. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 2. 

 

Elitní kategorie 

Nejvíce DO se věnovalo fotbalu a běhu (3) a po jedné odpovědi získaly sporty – lední 

hokej, cyklistika, bojové sporty a atletika. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 3. 
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Graf 1 Přechod k závodům OCR z jiných sportů – kategorie hobby 

 

Graf 2 Přechod k závodům OCR z jiných sportů – výkonnostní kategorie 

 

Graf 3 Přechod k závodům OCR z jiných sportů – elitní kategorie 
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2. Kolik týdnů trvá Vaše přípravné období? 

 

Kategorie hobby 

V kategorii hobby byly výsledné odpovědi velmi odlišné. Nejvíce DO odpovědělo, že 

se před hlavní sezónou věnují přípravnému období po dobu maximálně 4 týdnů. Celkem 

tak odpovědělo 28,3 % DO. Druhou nejčastější odpovědí bylo přípravného období po 

dobu 13 týdnů a déle. Celkem tak odpovědělo 22,6 % DO. Třetí nejčastější odpovědí 

byla délka přípravného období po dobu 7–8 týdnů. Celkem tak odpovědělo 17 % DO. 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 4.  

 

Výkonnostní kategorie 

Ve výkonnostní kategorii dotazované osoby odpovídaly daleko jednotněji oproti 

kategorii hobby. Celkem 46,2 % DO odpovědělo, že se přípravnému období věnují po 

dobu 13 týdnů a déle. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 5. 

 

Elitní kategorie 

U elitních sportovců byly odpovědi obdobné jako u výkonností kategorie. Celkem 90 % 

DO odpovědělo, že se přípravnému období věnují po dobu 13 týdnů a déle. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 6. 
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Graf 4 Doba trvání přípravného období - kategorie hobby 

 

Graf 5  Doba trvání přípravného období - výkonnostní kategorie 

 

Graf 6  Doba trvání přípravného období - elitní kategorie 
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3. Kolikrát týdně trénujete v přípravném období? 

Počtem tréninkových jednotek (TJ) se myslí všechny TJ (běh, kruhový trénink…), které 

jedinec odcvičí během jednoho týdne.  

 

Kategorie hobby 

V kategorii hobby odpovědělo nejvíce dotazovaných osob (DO), že absolvují 3–4 TJ za 

týden, tj. celkem 50,9 %. Druhá nejčastější odpověď byla 5–6 TJ týdně, celkem tak 

odpovědělo 35,8 % osob, a 9,4 % osob odpovědělo, že absolvují 1–2 TJ za týden. 

Zbývající odpovědi se již pohybují na velmi nízkých hodnotách. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 7. 

 
 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii je patrné značné navýšení v počtu TJ za týden. DO nejvíce odpovídaly, 

že trénují ve frekvenci 5–6 TJ za týden, celkem tak odpovědělo 56,4 % osob. Druhá 

nejčastější odpověď byla frekvence 3–4 TJ za týden, jak odpovědělo 23,4 % osob, a 

třetí nejčastější odpovědí byla frekvence 7–8 TJ, jak odpovědělo 15,4 % osob. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 8. 

 

Elitní kategorie 

Při pohledu na graf je patrný značný rozdíl v počtu TJ za týden oproti výkonnostní 

kategorii. Nejčastější odpověď byla frekvence 9–10 tréninkových jednotek za týden. 

Celkem tak odpovědělo celých 50 % dotazovaných osob. Druhá nejčastější odpověď 

byla frekvence 5–6 a 7–8 TJ za týden, kde odpovědělo shodně 20 %, a 10 % osob 

odpovědělo, že trénují ve frekvenci 11 TJ a více. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafu 9. 
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Graf 7 Frekvence TJ za týden v přípravném období – kategorie hobby 

 

Graf 8 Frekvence TJ za týden v přípravném období – výkonnostní kategorie 

 

Graf 9 Frekvence TJ za týden v přípravném období – elitní kategorie 
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4. Využíváte v přípravném období vícefázový trénink? 

 

 

Kategorie hobby 

Sportovci v této kategorii využívají vícefázový trénink pouze velmi zřídka. Pouze 22,6 

% DO odpovědělo, že využívají dvoufázový trénink. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafu 10. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii již můžeme vidět téměř dvojnásobný nárůst u dvojfázových tréninků, 

které využívá 41 % DO, a 2,6 % DO využívá dokonce trénink třífázový. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 11. 

 

 

Elitní kategorie 

V této kategorii využívá vícefázový trénink 100 % DO. Konkrétně 80 % osob využívá 

trénink dvoufázový a 20 % osob trénink třífázový. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafu 12. 
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Graf 10 Využití vícefázových tréninků v přípravném období – kategorie hobby 

 

Graf 11 Využití vícefázových tréninků v přípravném období – výkonnostní kategorie 

 

Graf 12 Využití vícefázových tréninků v přípravném období – elitní kategorie 
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5. Kolik TJ týdně věnujete silové přípravě (fitness, crossfit, vzpírání, kruhový 

trénink, street workout…)? 

 

 

Kategorie hobby 

U této kategorie se vytvořily dvě nejpočetnější skupiny DO. DO v první skupině věnují 

silové přípravě 1–2 TJ za týden, celkem tak odpovědělo 45,3 % osob. Druhá skupina se 

věnuje silové přípravě ve frekvenci 3–4 TJ za týden, celkem tak odpovědělo 35,8 % 

osob. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 13. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

U této kategorie se obdobně jako v kategorii hobby vytvořily dvě nejpočetnější skupiny, 

ale tentokrát v obráceném pořadí. První nejpočetnější skupina (51,3 % DO) věnuje 

silové přípravě 3–4 TJ za týden a druhá skupina (41 % DO) věnuje silové přípravě 1–2 

TJ za týden. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 14. 

 

 

Elitní kategorie 

U této kategorie byly odpovědi téměř jednoznačné. Celkem 80 % DO odpovědělo, že 

silové přípravě věnují 3–4 TJ týdně. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 15. 
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Graf 13 Frekvence TJ za týden u silové přípravy – kategorie hobby 

 

Graf 14 Frekvence TJ za týden u silové přípravy – výkonnostní kategorie 

 

Graf 15 Frekvence TJ za týden u silové přípravy – elitní kategorie 
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6. Kolik TJ týdně věnujete v silové přípravě kruhovému tréninku? 

 

 

Kategorie hobby 

Kruhovému tréninku se v této kategorii věnuje celkem 84,9 % DO. Nejvíce osob (69,8 

%) odpovědělo, že se kruhovému tréninku věnují ve frekvenci 1–2 TJ týdně. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 16. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii kruhový trénink využívá 66,7 % DO. Nejvíce osob (59 %) využívá 

kruhový trénink ve frekvenci 1–2 TJ týdně, tedy ve stejné frekvenci jako kategorie 

hobby. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 17. 

 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii využívá kruhový trénink 70 % DO a stejný počet se kruhovému 

tréninku věnuje ve frekvenci 1–2 TJ týdně. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 18. 
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Graf 16 Využití kruhového tréninku v silové přípravě – kategorie hobby 

 

Graf 17 Využití kruhového tréninku v silové přípravě – výkonnostní kategorie 

 
Graf 18 Využití kruhového tréninku v silové přípravě – elitní kategorie 
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7. V kolika tréninkových jednotkách týdně se věnujete trénování technických 

překážek s náročností na sílu horních končetin, úchopu a obratnost (různá 

ručkování, využití koulí, hranolů, lan, pinů, gibonů apod.)? Překážky mohou být 

využity například při kruhovém tréninku, nebo při tréninku zaměřeném pouze na 

trénink překážek. 

 

 

Kategorie hobby 

V kategorii hobby celkem 79,2 % DO využívá tréninku na technických překážkách, 

z toho 73,6 % osob zařazuje trénink překážek ve frekvenci 1–2 TJ týdně a 5,7 % osob 

zařazuje trénink ve frekvenci 3–4 TJ za týden. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 

19. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

Tréninku na technických překážkách se věnuje 82,1 % DO, z toho 71,8 % osob zařazuje 

trénink na překážkách ve frekvenci 1–2 TJ za týden, 2,6 % osob ve frekvenci 3–4 TJ za 

týden a 7,7 % osob ve frekvenci 5–6 TJ za týden. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafu 20. 

 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii se věnuje trénování na technických překážkách 100 % DO, z toho 100 

% osob zařazuje technický trénink ve frekvenci 1–2 TJ za týden. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 21. 
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Graf 19 Frekvence TJ za týden u tréninku technických překážek – kategorie hobby 

 

Graf 20 Frekvence TJ za týden u tréninku technických překážek – výkonnostní 

kategorie 

 

Graf 21 Frekvence TJ za týden u tréninku technických překážek – elitní kategorie 
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8. Kolik TJ týdně věnujete běžeckému tréninku? 

 

 

Kategorie hobby 

Hobby sportovci věnují běžeckému tréninku 1–2, nebo 3–4 TJ týdně. Na obě odpovědi 

odpovědělo shodně 37,7 % DO. Pouhých 11,3 % osob běžecký trénink ve sportovní 

přípravě nevyužívá. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 22. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii se běžeckému tréninku věnuje 100 % DO. Celkem 51,3 % osob využívá 

běžecký trénink ve frekvenci 3–4 TJ za týden, 33,3 % osob trénuje ve frekvenci 1–2 TJ 

za týden a 15,4 % osob absolvuje za týden 5–8 TJ. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafu 23. 

 

 

Elitní kategorie 

I v této kategorii využívá běžecký trénink 100 % DO. Celkem 80 % osob využívá 

běžecký trénink ve frekvenci 5–6 TJ za týden a pouhých 10 % osob trénuje ve frekvenci 

3–4 a 9 a více TJ za týden. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 24. 
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Graf 22 Frekvence TJ za týden u běžeckého tréninku – kategorie hobby 

 

Graf 23 Frekvence TJ za týden u běžeckého tréninku – výkonnostní kategorie 

 
Graf 24 Frekvence TJ za týden u běžeckého tréninku – elitní kategorie 
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9. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku objemové fázi (základní 

vytrvalost)? 

 

 

Kategorie hobby 

DO v kategorii hobby věnují objemové fázi (OF) nejčastěji 1–2 TJ týdně, celkem tak 

odpovědělo 52,8 % osob. Objemovou fázi nevyužívá 26,4 % osob, dále 18,9 % osob 

využívá OF 3–4 TJ týdně, a 1,9 % dokonce 5–6 TJ týdně. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 25. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii OF nevyužívá pouhých 12,8 % DO, naopak 61,5 % osob využívá OF ve 

frekvenci 1–2 TJ týdně. Druhou nejčastější odpovědí (23,1 %) byla frekvence 3–4 TJ za 

týden a třetí nejčastější odpovědí byla frekvence 5–6 TJ za týden, jak odpovědělo 2,6 % 

osob. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 26. 

 

 

Elitní kategorie 

V této kategorii využívá OF 100 % DO. Nejvíce osob odpovědělo (50 %), že využívají 

OF ve frekvenci 1–2 TJ za týden. Druhou a třetí nejčastější odpovědí (shodně 20 %) 

bylo využití OF ve frekvenci 3–4 a 5–6 TJ za týden a 10 % osob zařazuje OF ve 

frekvenci 9 a více TJ za týden. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 27. 
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Graf 25 Využití objemové fáze v běžeckém tréninku – kategorie hobby 

 

Graf 26 Využití objemové fáze v běžeckém tréninku – výkonnostní kategorie 

 
Graf 27 Využití objemové fáze v běžeckém tréninku – elitní kategorie 

 
 
 

 



66 
 

10. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku rychlostní fázi (tempový běh, 

běhání intervalů či úseků…)? 

 

 

Kategorie hobby 

Z průzkumu je patrné, že rychlostním běhům se hobby sportovci příliš nevěnují. 

Celkem 58,5 % DO odpovědělo, že běžecké tréninky na rozvoj rychlostních schopností 

nevyužívají. Naopak 35,8 % DO rychlostní tréninky využívají ve frekvenci 1–2 TJ 

týdně a 5,7 % DO trénink využívá ve frekvenci 3–4 TJ týdně. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 28. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii rychlostní tréninky nevyužívá pouhých 23,1 % DO, což je oproti 

kategorii hobby veliký rozdíl. Výkonnostní sportovci nejčastěji využívají běžecké 

tréninky zaměřené na rychlost ve frekvenci 1–2 TJ za týden, celkem tak odpovědělo 

74,4 % DO, a 2,6 % DO využívá rychlostní tréninky ve frekvenci 3–4 TJ za týden. 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 29. 

 

 

Elitní kategorie 

V této kategorii rychlostní trénink využívá 100 % DO, z toho 90 % osob využívá 

rychlostní tréninky ve frekvenci 1–2 TJ za týden a 10 % osob ve frekvenci 3–4 TJ za 

týden. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 30. 
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Graf 28 Využití rychlostní fáze v běžeckém tréninku – kategorie hobby 

 

Graf 29 Využití rychlostní fáze v běžeckém tréninku – výkonnostní kategorie 

 
Graf 30 Využití rychlostní fáze v běžeckém tréninku – elitní kategorie 
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11. Kolik TJ týdně věnujete v běžeckém tréninku silové fázi (výběhy do kopců, běh 

s přidanou zátěží…)? 

 

 

Kategorie hobby 

Běžecké tréninky zaměřené na sílu nevyužívá 35,8 % DO. Naopak 60,4 % DO využívá 

silové tréninky ve frekvenci 1–2 TJ týdně a 3,8 % DO 3–4 TJ týdně. Celkové výsledky 

jsou uvedeny v grafu 31. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii došlo ke znatelnému rozdílu ve využití silového tréninku oproti 

kategorii hobby. Silový trénink nevyužívá jen 10,3 % DO, naopak 87,2 % DO zařazuje 

silové tréninky do běžecké přípravy ve frekvenci 1–2 TJ týdně a 2,6 % DO ve frekvenci 

3–4 TJ týdně. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 32. 

 

 

Elitní kategorie 

V této kategorii využívá silový trénink 100 % DO. Celkem 80 % DO zařazuje silový 

trénink do běžecké přípravy ve frekvenci 1–2 TJ týdně a 20 % DO ve frekvenci 3–4 TJ 

týdně. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 33. 

 



69 
 

Graf 31 Využití silové fáze v běžeckém tréninku – kategorie hobby 

 
 

Graf 32 Využití silové fáze v běžeckém tréninku – výkonnostní kategorie 

 
Graf 33 Využití silové fáze v běžeckém tréninku – elitní kategorie 
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12. Využíváte v přípravném období fyziologických vyšetření ve sportovních 

laboratořích? Pokud ano, jaké parametry a způsob testování využíváte? 

 

Kategorie hobby 

Fyziologických vyšetření v této kategorii využívá pouhých 9,4 % DO. Z testovaných 

osob se celkem 7,5 % zaměřuje na testování anaerobního prahu (rychlost, srdeční 

frekvence) a 1,9 % osob se zaměřuje na testování maximálních hodnot fyziologických 

parametrů (VO2 max., SF max.). Při testování celkem 11,3 % osob preferuje testování 

na běžeckém trenažeru a 5,7 % na bicyklovém ergometru. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafech 34, 35 a 36. 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii dochází k nárůstu fyziologických vyšetření oproti 9,4 % z kategorie 

hobby na 28,2 % testovaných osob a z toho 2,6 % osob využívá fyziologická vyšetření 

v přípravném období dokonce dvakrát. Ovšem stejně jako v kategorii hobby, i zde 

většina sportovců vyšetření stále nevyužívá, konktrétně 71,8 % osob. Z vyšetřovaných 

osob využívá 17,9 % osob fyziologické vyšetření se zaměřením na anaerobní práh a 

15,4 % osob na maximální hodnoty fyziologických parametrů. Dále 33,3 % osob 

preferuje vyšetření na běžícím pásu a pouze 2,6 % osob na bicyklovém ergometru. 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafech 37, 38 a 39. 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii oproti kategoriím ostatním dochází ke značnému navýšení u využití 

fyziologických vyšetření. Celkem vyšetření využívá 70 % DO a pouze 30 % DO 

nikoliv. Při výběru parametrů u funkčního vyšetření využívají všechny DO zaměření na 

maximální hodnoty fyziologických parametrů. Z testovaných osob celkem 70 % 

preferuje vyšetření na běžícím pásu a pouze 10 % na bicyklovém ergometru. Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafech 40, 41 a 42. 
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Graf 34 Využití fyziologických vyšetření – kategorie hobby 

 
Graf 35 Preferované parametry u funkčního vyšetření – kategorie hobby 

 
Graf 36 Preferovaný druh testování u funkčního vyšetření – kategorie hobby 
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Graf 37 Využití fyziologických vyšetření – výkonnostní kategorie 

 
Graf 38 Preferované parametry u funkčního vyšetření – výkonnostní kategorie 

 
Graf 39 Preferovaný druh testování u funkčního vyšetření – výkonnostní kategorie 
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Graf 40 Využití fyziologických vyšetření – elitní kategorie 

 
Graf 41 Preferované parametry u funkčního vyšetření – elitní kategorie 

 
Graf 42 Preferovaný druh testování u funkčního vyšetření – elitní kategorie 
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13. Využíváte v přípravném období trénování v horských oblastech? 

 

 

Kategorie hobby 

Trénování v horských oblastech využívá zhruba třetina hobby sportovců, konkrétně 

32,1 % DO. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 43. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii jsou výsledky obdobné jako u kategorie hobby. Celkem v horských 

oblastech trénuje 35,9 % DO. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 44. 

 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii využívá sportovní přípravu v horských oblastech celkem 80 % DO. 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 45. 
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Graf 43 Využití tréninku v horských oblastech – kategorie hobby 

 

Graf 44 Využití tréninku v horských oblastech – výkonnostní kategorie 

 

Graf 45 Využití tréninku v horských oblastech – elitní kategorie 
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14. Jakou formu regenerace nejčastěji využíváte?  

 

 

Kategorie hobby 

Tato otázka umožňovala více možných odpovědí. Dle průzkumu sportovci v rámci 

regenerace nejvíce využívají formu wellness (40,8 % DO). Další nejčastější volbou byly 

masáže (21,1 % DO), dále následují masážní válce (19,7 % DO) a ostatní formy 

regenerace (18,3 % DO). Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 46. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii patří mezi nejvíce využívané formy regenerace taktéž wellness (38,5 % 

DO). Dále byly zvoleny masážní válce (24,6 % DO), masáže (21,5 % DO), ostatní 

formy regenerace (13,8 % DO) a elektro-stimulační přístroje (1,5 % DO). Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 47. 

 

 

Elitní kategorie 

Elitní sportovci v rámci regenerace nejvíce využívají wellness (38,9 % DO). Dále byly 

zvoleny masážní válce a masáže, které zvolilo v obou případech 27,8 % DO, a 5,6 % 

DO využívá ostatní formy regenerace. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 48. 
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Graf 46 Porovnání využitelnosti regeneračních forem u kategorie hobby 

 

Graf 47 Porovnání využitelnosti regeneračních forem u výkonnostní kategorie 

 

Graf 48 Porovnání využitelnosti regeneračních forem u elitní kategorie 
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15. Využíváte v přípravě asistenci trenéra? Pokud ano, tak na jakou tréninkovou 

fázi (běžecká, silová příprava…)? 

 

 

Kategorie hobby 

Asistenci trenéra využívá 29,6 % DO, kdy 5,6 % osob využívá asistenci online trenéra. 

Sportovci využívají trenéra především pro silový trénink, konkrétně 27,6 % osob, a 10,3 

% osob využívá asistenci pro běžecký trénink. Celkové výsledky jsou uvedeny 

v grafech 49 a 50. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii asistenci trenéra využívá 39 % DO, z toho 9,8 % osob využívá asistenci 

online trenéra. Výkonnostní sportovci využívají asistenci pro běžecký a silový trénink 

ve vyrovnaném poměru, běžecký trénink využívá 21,4 % osob a silový trénink 23,8 % 

osob. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafech 51 a 52. 

 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii využívá asistenci trenéra pouze 20 % DO, tedy nejméně ze všech 

kategorií. Osoby, které asistenci trenéra využívají, preferují především asistenci u 

silového tréninku, celkem 41,7 % osob, a 16,7 % osob využívá asistenci u běžeckého 

tréninku. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafech 53 a 54. 
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Graf 49 Využití asistence trenéra ve sportovní přípravě – kategorie hobby 

 

Graf 50 Využití asistence trenéra podle tréninkové fáze – kategorie hobby 

 

Graf 51 Využití asistence trenéra ve sportovní přípravě – výkonnostní kategorie 
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Graf 52 Využití asistence trenéra podle tréninkové fáze – výkonnostní kategorie 

 

Graf 53 Využití asistence trenéra ve sportovní přípravě – elitní kategorie 

 

Graf 54 Využití asistence trenéra podle tréninkové fáze – elitní kategorie 
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16. Využíváte v přípravě speciálních tréninkových OCR center? 

 

 

Kategorie hobby 

V kategorii hobby využívá tréninkových OCR center 26,4 % DO, a jedná se tak o 

nejvyšší využití ze všech kategorií. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 55. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii tréninková OCR centra využívá 25,6 % DO. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 56. 

 

 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii je využití OCR center vůbec nejnižší ze všech kategorií. Tréninková 

OCR centra zde využívá pouhých 10 % DO. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 57. 
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Graf 55 Využití tréninkových OCR center ve sportovní přípravě – kategorie hobby 

 

Graf 56 Využití tréninkových OCR center ve sportovní přípravě – výkonnostní 

kategorie 

 

Graf 57 Využití tréninkových OCR center ve sportovní přípravě – elitní kategorie 
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17. Využíváte v přípravném období měřiče výkonu?  

 

 

Kategorie hobby 

V kategorii hobby využívá měřičů výkonu celkem 66,7 % DO, z toho 63 % využívá 

sporttester a 3,7 % ostatní měřiče výkonu. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 58. 

 

 

Výkonnostní kategorie 

V této kategorii jsou měřiče výkonu využívány častěji než mezi hobbíky, konkrétně u 

79,5 % DO, z toho 74,4 % osob využívá sporttester, 2,6 % osob využívá běžecký 

wattmetr a stejný počet využívá ostatních měřičů výkonu. Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 59. 

 

 

Elitní kategorie 

Elitní sportovci využívají měřiče výkonu nejvíce ze všech kategorií, konkrétně 100 % 

DO. Všechny osoby preferují sporttester. Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 60. 
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Graf 58 Využití měřičů výkonu ve sportovní přípravě – kategorie hobby 

 

Graf 59 Využití měřičů výkonu ve sportovní přípravě – výkonnostní kategorie 

 

Graf 60 Využití měřičů výkonu ve sportovní přípravě – elitní kategorie 
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18. Jaké údaje jsou pro Vás v tréninku nejdůležitější?  

Kategorie hobby 

U této otázky bylo možné zvolit více údajů. Hobby sportovci při běžeckém tréninku 

nejvíce zohledňují následující údaje: 

 vzdálenost (24 %), 

 tempo (23,1 %), trénink podle pocitu (23,1 %), 

 srdeční frekvence (18,3 %), 

 výkon (9,6 %), 

 ostatní (1,9 %). 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 61. 

Výkonnostní kategorie 

Výkonnostní sportovci při běžeckém tréninku nejvíce zohledňují následující údaje: 

 srdeční frekvence (26,1 %), 

 tempo (25 %), 

 vzdálenost (22,7 %), 

 trénink podle pocitu (13,6 %), 

 výkon (10,2 %), 

 ostatní (2,3 %). 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 62. 

Elitní kategorie 

Elitní sportovci při běžeckém tréninku nejvíce zohledňují následující údaje: 

 srdeční frekvence (28 %), tempo (28 %), 

 vzdálenost (24 %), 

 trénink podle pocitu (8 %), ostatní (8 %), 

 výkon (4 %). 

Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 63. 
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Graf 61 Nejpreferovanější tréninkové údaje u kategorie hobby 

 

Graf 62 Nejpreferovanější tréninkové údaje u výkonnostní kategorie 

 

Graf 63 Nejpreferovanější tréninkové údaje u elitní kategorie 
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19. Jaké preferujete závody v ČR?  

Kategorie hobby 

U této otázky bylo možné zvolit více možností. V této kategorii jsou nejpreferovanější 

závody: 

1. Spartan Race (31,7 %), 

2. Gladiátor Race (26,8 %), 

3. Predátor Race (19,5 %), 

4. Excalibur Race (4,9 %), 

5. Gladiátor Challenge (4,1 %), 

6. Army Run (3,3 %), Wilsonka Race (3,3 %), Mistrovství republiky (3,3 %), ostatní 

závody (3,3 %). Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 64. 

Výkonnostní kategorie 

Ve výkonnostní kategorii jsou nejpreferovanější závody: 

1. Gladiátor Race (22,5 %), 

2. Spartan Race (21,7 %), 

3. Predátor Race (20,8 %), 

4. Mistrovství republiky (11,7 %), 

5. Excalibur Race (10,8 %), 

6. Wilsonka Race (5 %), 

7. Gladiátor Challenge (4,2 %) a 8. Ostatní závody (3,3 %). Celkové výsledky jsou 

uvedeny v grafu 65. 

Elitní kategorie 

V elitní kategorii jsou nejpreferovanější závody: 

1. Gladiátor Race (21,9 %), Spartan Race (21,9 %), Predátor Race (21,9 %), 

2. Mistrovství ČR (18,8 %), 

3. Excalibur Race (9,4 %) a 4. Wilsonka Race (3,1 %) spolu s ostatními závody (3,1 

%). Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 66. 
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Graf 64 Nejpreferovanější závody v ČR – kategorie hobby 

 

Graf 65 Nejpreferovanější závody v ČR – výkonnostní kategorie 

 

Graf 66 Nejpreferovanější závody v ČR – elitní kategorie 
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20. Jaké jsou Vaše největší úspěchy v OCR? 

Na konci průzkumu byla sportovcům OCR položena otázka „jaké jsou vaše největší 

úspěchy?“. Na základě získaných odpovědí jsem vyhotovil pro každou výkonnostní 

kategorii graf, který znázorňuje, jaké sportovní cíle jednotlivé kategorie v závodu 

preferují. Dále jsem pro každou výkonnostní kategorii sportovců vyhotovil tabulku, 

která znázorňuje největší dosažené úspěchy v OCR. Dosažené úspěchy jsem třídil podle 

následujícího kritéria: 

 Dokončení obtížných závodů jako SR Ultra (50km+), nebo série závodů Trifekta, 

kdy závodník musí během víkendu dokončit tři závody. 

 Umístění v lokálních a zahraničních závodech OCR (GR, SR…) do 20. místa. 

 Umístění na MČR OCR do 40. místa. 

 Účast na mezinárodních soutěžích ME a MS v OCR a ME a MS ve Spartan Race. 

Kategorie hobby 

Po podrobné analýze úspěchů jednotlivých sportovců v kategorii hobby, můžeme 

konstatovat, že u 26 % DO je preferovaným cílem snaha o co nejlepší umístění 

v závodu. Naopak u 74 % DO můžeme konstatovat, že si stanovují za cíl především 

dokončení závodu. V případě dosažených úspěchů, splnilo stanovená kritéria 7 z 53 

osob (13,21 %). Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 67 a tabulce 1. 

Výkonnostní kategorie 

Po podrobné analýze úspěchů jednotlivých sportovců ve výkonnostní kategorii, 

můžeme konstatovat, že u 91 % DO je preferovaným cílem snaha o co nejlepší umístění 

v závodu. Naopak u 9 % DO můžeme konstatovat, že si stanovují za cíl především 

dokončení závodu. Z celkového počtu 39 DO, 4 osoby neodpověděly. V případě 

dosažených úspěchů, splnilo stanovená kritéria 21 z 35 sportovců.(60 %). Celkové 

výsledky jsou uvedeny v grafu 68 a tabulce 2. 

Elitní kategorie 

Po podrobné analýze úspěchů jednotlivých sportovců v elitní kategorii, můžeme 

konstatovat, že u 100 % DO je preferovaným cílem snaha o co nejlepší umístění 

v závodu. V případě dosažených úspěchů, splnilo stanovená kritéria 10 z 10 sportovců 

(100 %). Celkové výsledky jsou uvedeny v grafu 69 a tabulce 3. 



90 
 

Graf 67 Preferované sportovní cíle v závodu – kategorie hobby 

 

 

 

Tabulka 1 Úspěchy v závodech OCR v kategorii hobby (po redukci dle stanovených 

kritérií) 

Kategorie hobby 
1 5. místo ve své věkové kategorii MČR 
2 Kvalifikace na ME 
3 3. místo ve své věkové kategorii Predátor Race 
4 TOP 20 ve všech závodech 
5 3. místo SR Beast 25-29 a SR Super 25-29 
6 5. místo ve své věkové kategorii Predátor Race 
7 Dokončení závodu SR Ultra 
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Graf 68 Preferované sportovní cíle v závodu – výkonnostní kategorie 

 

 

Tabulka 2 Úspěchy v závodech OCR ve výkonnostní kategorii (po redukci dle 
stanovených kritérií) 

Výkonnostní kategorie 
1 12. místo SR v kategorii age group 
2 3 x TOP 10 SR v kategorii age group 
3 2. místo v elitní kategorii SR Sprint 
4 Úspěšná účast ME a MS OCR 
5 Dokončení závodu SR Ultra 
6 1. místo ve své věkové kategorii MČR 
6 4. místo ve své věkové kategorii ME 
7 2 x 3. místo na MCR OCR v kategorii age group 35-40 
8 2. místo MČR v kategorii age group 
8 36. místo ME v kategorii age group 
9 Účast ME SR 
10 17. z 1605 lidí Predátor Run 
11 4. místo v kategorii AG SR Beast - Andorra a 5. místo v kategorii AG SR Sprint - Lipno 
12 1. místo v kategorii open týmy na SR sprint 
13 4. místo SR v kategorii age group 
14 30. místo MČR 
15 Účast MČR a MS SR 
16 3 x 1. místo GR 
17 2. a 3. místo SR Super v kategorii age group 25-29 
18 Top 10 GR 
19 Top 10 SR 
20 Kvalifikace ME 
21 Dokončení závodu SR Ultra 
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Graf 69 Preferované sportovní cíle v závodu – elitní kategorie 

 

 

 

Tabulka 3 Úspěchy v závodech OCR v elitní kategorii (po redukci dle stanovených 

kritérií) 

Elitní kategorie 
1 Dokončení série závodů Trifekta víkend 
2 3 x stupně vítězů v elitní kategorii SR 
3 6. místo v elitní kategorii 
4 13. místo MS Ninja track, účást na MS a ME v OCR 
5 Stupně vítězů Bahňák, 1. místo GR, 2. místo Predátor Race 
6 Účast na MČR v elitní kategorii žen 
7 3. místo 3K OCR ME 2017, 3. místo 3K OCR ME 2018, 1. místo 3K MČR 2019 
8 1. 2. a 3. místo na GR 
9 Top 20 GR 
10 Top 15 GR 
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4.7  Vyhodnocení hypotéz 

4.7.1  Hypotéza 1  

Předpokládám, že minimálně 25 % DO ze všech kategorií přestoupilo na závody OCR 

z vytrvalostních sportů jako běh, cyklistika, triatlon, atletika, plavání.  

 V kategorii hobby se vytrvalostním sportům věnovalo celkem 21 z 53 DO, což je 

39,6 %. Nejvíce osob se věnovalo běhu (14), cyklistice a atletice se věnovali 3 

osoby a 1 osoba se věnovala plavání. Hypotéza byla potvrzena. 

 V kategorii výkonnostních sportovců se vytrvalostním sportům věnovalo 12 z 39 

DO, což je 30,8 %. Nejvíce osob se věnovalo stejně jako v kategorii hobby taktéž 

běhu, konkrétně 7 osob, dále 3 osoby se věnovaly cyklistice a 2 osoby provozovaly 

atletiku. Hypotéza byla potvrzena. 

 V elitní kategorii se věnovalo vytrvalostním sportům 5 z 10 DO, což je 50 %. 

Celkem 3 osoby se věnovaly běhu, 1 osoba cyklistice a 1 osoba atletice. Hypotéza 

byla potvrzena. 

 

4.7.2  Hypotéza 2  

Předpokládám, že běžecký trénink zaměřený na rozvoj rychlostních schopností 

(tempový, intervalový běh) bude v běžecké přípravě využívat nejvíce elitní kategorie, a 

naopak nejméně kategorie hobby. U kategorie hobby navíc předpokládám, že nejvyšší 

zastoupení v běžeckém tréninku bude mít objemová fáze. 

 V kategorii hobby využívá trénink zaměřený na rozvoj rychlostních schopností 

celkem 41,5 % DO. 

Objemovou fázi v běžecké přípravě využívá 73,6 % DO.  

Silovou fázi v běžecké přípravě využívá 64,2 % DO. 

Nejvíce hobby sportovců využívá v běžecké přípravě objemovou fázi. Hypotéza 

byla potvrzena. 

 Ve výkonnostní kategorii využívá trénink zaměřený na rozvoj rychlostních 

schopností celkem 77 % DO. 
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 V elitní kategorii využívá rychlostního tréninku v běžecké přípravě 100 % DO, což 

je nejvíce ze všech kategorií. Hypotéza byla potvrzena. 

 

Graf 70 znázorňuje porovnání kategorií ve využití rychlostní fáze běžeckého tréninku 

(hypotéza 2). Procentuální hodnoty byly zaokrouhleny na celá čísla.  

 
Graf 70 Porovnání kategorií ve využití rychlostní fáze běžeckého tréninku 

 

 

Pro zajímavost přikládám grafy, které porovnávají jednotlivé kategorie ve fázi 

objemové (graf 71) a fázi silové (graf 72). Procentuální hodnoty byly zaokrouhleny na 

celá čísla.  
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Graf 71 Porovnání kategorií ve využití objemové fáze běžeckého tréninku 

 

Graf 72 Porovnání kategorií ve využití silové fáze běžeckého tréninku 

 

 

4.7.3  Hypotéza 3  

Předpokládám, že minimálně 70 % DO ze všech kategorií bude ve sportovní přípravě 

pro rozvoj silové vytrvalosti využívat formu kruhového tréninku (KT). 

 V kategorii hobby využívá KT v silové přípravě 84,9 % DO, z toho 69,8 % osob 

zařazuje metodu kruhového tréninku do sportovní přípravy ve frekvenci 1–2 TJ za 

týden. Ostatní osoby zařazují kruhový trénink ve frekvencích 3–4 (7,5 %) a 5–6 (7,5 

%) TJ za týden. Hypotéza byla potvrzena. 

 Ve výkonnostní kategorii využívá v silové přípravě metodu kruhového tréninku 

celkem 66,7 % osob, z toho 59 % osob využívá kruhový trénink ve frekvenci 1–2 TJ 
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za týden a 7,7 % osob zařazuje kruhový trénink ve frekvenci 3–4 TJ za týden. 

Hypotéza zde nebyla potvrzena. Předpoklad nebyl splněn o 3,3 %. 

 V elitní kategorii využívá metodu kruhového tréninku 70 % DO, z toho 70 % osob 

zařazuje kruhový trénink ve frekvenci 1–2 TJ za týden. Hypotéza zde byla 

potvrzena. 

 

Graf 73 znázorňuje porovnání kategorií ve využití kruhového tréninku. 

 

Graf 73 Porovnání kategorií ve využití kruhového tréninku 

 

 

4.7.4  Hypotéza 4  

Předpokládám, že u všech kategorií využívá minimálně 70 % DO trénink zaměřený na 

sílu horních končetin a úchopu (ručkování na kruzích, lanech, kolících apod.). 

 V kategorii hobby celkem 79,2 % DO využívá tréninku na technických překážkách, 

z toho 73,6 % osob zařazuje trénink překážek ve frekvenci 1–2 TJ týdně a 5,7 % 

osob zařazuje trénink ve frekvenci 3–4 TJ za týden. Hypotéza byla potvrzena. 

 Ve výkonnostní kategorii se tréninku na technických překážkách věnuje 82,1 % DO, 

z toho 71,8 % osob zařazuje trénink na překážkách ve frekvenci 1–2 TJ za týden, 2,6 

% osob ve frekvenci 3–4 TJ za týden a 7,7 % osob ve frekvenci 5–6 TJ za týden.  

Hypotéza byla potvrzena. 
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 V elitní kategorii se věnuje trénování na technických překážkách 100 % DO, z toho 

100 % osob zařazuje technický trénink ve frekvenci 1–2 TJ za týden. Hypotéza 

byla potvrzena. 

 

Graf 74 znázorňuje porovnání kategorií ve využití tréninku zaměřeném na sílu horních 

končetin a úchopu. 

 

Graf 74 Porovnání kategorií ve využití tréninku zaměřeném na sílu horních končetin a 

úchopu 

 

 

4.7.5  Hypotéza 5 

Předpokládám, že vícefázový trénink bude nejvíce využívat kategorie elitní, a zároveň 

předpokládám, že nejmenší zastoupení bude u kategorie hobby. 

 V kategorii hobby využívá vícefázový trénink 22,6 % DO, z toho všechny osoby 

využívají trénink dvojfázový.  

 Ve výkonnostní kategorii využívá vícefázový trénink 56,4 % DO, z toho 41 % 

využívá trénink dvojfázový a 2,6 % osob trénink třífázový.  

 V elitní kategorii využívá vícefázový trénink 100 % DO, z toho 80 % osob využívá 

trénink dvoufázový a 20 % osob trénink třífázový. Elitní kategorie využívá 

vícefázové tréninky nejvíce ze všech kategorií. Hypotéza byla potvrzena. 
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Graf 75 znázorňuje porovnání kategorií ve využití vícefázových tréninků. Procentuální 

hodnoty byly zaokrouhleny na celá čísla.  

 
Graf 75 Porovnání kategorií ve využití vícefázových tréninků 

 

 

4.7.6  Hypotéza 6  

Předpokládám, že elitní závodníci budou daleko více využívat fyziologických vyšetření 

než ostatní kategorie. 

 V kategorii hobby fyziologických vyšetření (FV) využívá pouhých 9,4 % DO. 

Všechny vyšetřované osoby využívají FV ve sportovní přípravě pouze jednou.  

 Ve výkonnostní kategorii využívá fyziologických vyšetření 28,2 % DO, z toho 2,6 

% osob využívá fyziologická vyšetření v přípravném období dokonce dvakrát.  

 V elitní kategorii fyziologických vyšetření využívá 70 % DO. Všechny vyšetřované 

osoby využívají FV ve sportovní přípravě pouze jednou. Hypotéza byla potvrzena. 

 

Graf 76 znázorňuje porovnání elitní kategorie ve využití FV oproti kategoriím ostatním. 

Procentuální hodnoty byly zaokrouhleny na celá čísla.  
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Graf 76 Porovnání kategorií ve využití FV 
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5  Diskuze 

Pro zpracování diplomové práce byly použity knižní a časopisecké domácí i zahraniční 

publikace, doplněné o internetové zdroje. Podrobná analýza odborných publikací 

v teoretické části této práce prokázala, že nejdůležitějšími složkami sportovní přípravy 

OCR jsou: běžecký trénink, silová vytrvalost, obratnost (koordinace) na překážkách a 

síla horních končetin a úchopu. Na základě poznatků z teoretické práce, jsem stanovil 6 

hypotéz, jejichž pravdivost jsem ověřil na základě vyplněného online dotazníku.  

 

Hypotéza 1 – Přechod k závodům OCR z vytrvalostních sportů 

Závody OCR se řadí mezi vytrvalostní sporty a z tohoto důvodu jsem předpokládal, že 

alespoň 25 % osob k závodům OCR přestoupilo ze sportů vytrvalostního charakteru 

z důvodu snadnějšího přechodu. Fyziologická náročnost u vytrvalostních sportů je 

velmi podobná, a proto můžeme na závodech OCR vidět například běžce, ať už 

maratonce, nebo běžce středních tratí, triatlety apod. Průzkum prokázal, že u kategorie 

hobby celkem 21 osob z 53 (39,6 %) se před závoděním v OCR věnovalo vytrvalostním 

sportům. Průzkum dále prokázal, že nejvíce osob (14) se věnovalo běhu, tedy sportu, 

který má k OCR nejblíže. Zbylých 7 osob se věnovalo atletice, cyklistice a plavání. 

Hypotéza byla potvrzena. V kategorii výkonnostní přešlo z vytrvalostních sportů 12 

osob z 39 (30,8 %). Stejně jako v kategorii hobby, i zde přešlo nejvíce lidí (7) z běhu. 

Ostatní osoby přešly k OCR z atletiky a cyklistiky. Hypotéza byla tedy potvrzena i 

v kategorii výkonnostních sportovců. U kategorie elitních sportovců z vytrvalostních 

sportů přešlo k OCR 5 z 10 osob (50 %), tedy i v této kategorii byla hypotéza potvrzena 

a taktéž nejvíce osob (3) přešlo k OCR z běhu. Zbylé dvě osoby se věnovaly cyklistice a 

atletice. 

 

Hypotéza 2 – Využití rychlostní fáze v běžeckém tréninku 

U této hypotézy jsem předpokládal, že rychlostní fázi budou nejvíce využívat sportovci 

z elitní kategorie. Vycházel jsem z předpokladu, že elitní sportovci mají sportovní 

přípravu zaměřenou především na výkon, tedy na co nejlepší umístění v závodu. Jak 

prokázala teoretická práce, tak OCR je stále především běžeckým závodem, proto o 

konečném umístění rozhoduje z větší části především běžecká výkonnost, a proto jsem 
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došel k závěru, že elitní kategorie bude rozvoji rychlostních schopností v běžecké 

přípravě věnovat více tréninkových jednotek než kategorie ostatní. Průzkum prokázal, 

že v kategorii hobby využívá rychlostní fázi v běžecké přípravě pouze 41,5 % osob. 

Naopak nejvíce osob se v běžecké přípravě zaměřuje na objemovou fázi, konkrétně 73,6 

% osob. Jak průzkum prokázal, sportovci kategorie hobby se zúčastňují závodů 

především s cílem zdárně závod dokončit bez ohledu na tempo běhu. Z toho důvodu je 

využití především objemové fáze v běžecké přípravě naprosto dostačující a očekávané. 

V kategorii výkonnostních sportovců využívá rychlostní fázi v běžecké přípravě 77 % 

osob. Můžeme tedy konstatovat, že výkonnostní sportovci se již na rozdíl od sportovců 

kategorie hobby zaměřují více na výkon. V kategorii elitní rozvíjí rychlostní schopnosti 

v běžecké přípravě 100 % osob, a můžeme tedy konstatovat, že elitní sportovci se 

nejvíce ze všech kategorií zaměřují na rozvoj rychlostních schopností ve sportovní 

přípravě. Hypotéza byla potvrzena. 

 

Hypotéza 3 – Využití kruhového tréninku v silové přípravě 

Jak již nastínila teoretická část práce, závody OCR se vyznačují vysokou náročností na 

silovou vytrvalost sportovce. Teoretická práce rovněž nastínila, že k rozvoji silové 

vytrvalosti je kruhový trénink ideálním prostředkem. Z toho důvodu jsem předpokládal, 

že všechny výkonnostní kategorie sportovců OCR budou v silové přípravě metodu 

kruhového tréninku hojně využívat.  Předpokládal jsem, že kruhový trénink bude 

využívat v každé výkonnostní kategorii alespoň 70 % osob. Podrobný průzkum 

prokázal, že v  kategorii hobby využívá metodu kruhového tréninku 84,9 % osob. U 

kategorie hobby byla hypotéza potvrzena. Ve výkonnostní kategorii využívá metodu 

kruhového tréninku 66,7 % osob. V této kategorii se hypotéza nepotvrdila. V elitní 

kategorii využívá metodu kruhového tréninku 70 % a hypotéza zde byla potvrzena. Jak 

průzkum prokázal, kruhový trénink je hojně využíván všemi výkonnostními 

kategoriemi sportovců OCR a až na kategorii výkonnostní se hypotézy potvrdily. 

 

 

 

 



102 
 

Hypotéza 4 – Využití tréninku na překážkách, zaměřeného na sílu horních 

končetin, úchopu a rozvoj obratnosti (ručkování na kruzích, hrazdách, rybí 

schůdky apod.) 

U hypotézy 4 jsem předpokládal, že všechny výkonnostní kategorie budou věnovat 

dostatek času tréninku na rozvoj síly horních končetin, úchopu a obratnosti. Konkrétně 

se jedná o různá ručkování na kruzích, hrazdách, koulích atd. Trénink na překážkách 

kromě silových schopností, rozvíjí také obratnost (koordinaci) na překážkách, která se 

ve výsledku projeví efektivnějším, ale také energeticky úspornějším pohybem na 

překážkách. Účastníci průzkumu byli obeznámeni s tím, že tento druh tréninkového 

zaměření může být součástí například kruhového tréninku apod. Nemusí se tedy jednat 

o samostatnou tréninkovou jednotku. Rozhodl jsem se tak z toho důvodu, že spousta 

sportovců OCR nedisponuje vhodnými tréninkovými pomůckami, a proto se zúčastňují 

tréninkových programů, které těmito pomůckami disponují. Vysoké využití tohoto 

tréninku jsem předpokládal především na základě vlastních zkušeností, protože jako 

aktivní závodník OCR vím, jak je důležité věnovat tréninku na překážkách dostatek 

času. Není to však pouze můj názor, s touto myšlenkou se ztotožňují i autoři uvedení 

v teoretické části této práce. U všech kategorií jsem předpokládal, že tento trénink bude 

využívat minimálně 70 % osob. Průzkum prokázal, že v kategorii hobby využívá 

tréninku na rozvoj síly horních končetin a úchopu 79,2 % osob. Hypotéza byla 

potvrzena. Ve výkonnostní kategorii tohoto tréninku využívá 82,1 % osob. Hypotéza 

byla potvrzena. V elitní kategorii tento druh tréninku využívá 100 % osob a i zde byla 

hypotéza potvrzena. Předpoklady pro tuto hypotézu se potvrdily u všech kategorií. 

 

Hypotéza 5 – Využití vícefázového tréninku 

Sportovní příprava na závody OCR je velice rozsáhlá a je nutné se věnovat několika 

složkám sportovního tréninku. Jak nastínila teoretická část práce, pro zdárné 

absolvování závodu je zapotřebí věnovat dostatek tréninkových jednotek rozvoji 

běžecké výkonnosti, silové přípravě, rozvoji obratnosti trénováním na překážkách a také 

taktické přípravě. Dá se tedy předpokládat, že vícefázový trénink bude ve sportovní 

přípravě často využíván. Nejvyšší využití jsem předpokládal u kategorie elitní, protože 

elitní sportovci se zaměřují především na výkon, a je tedy patrné, že během jednoho 

týdne absolvují nejvíce tréninkových jednotek, a proto zde předpokládám nejvyšší 
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využití vícefázového tréninku ze všech kategorií. Průzkum prokázal, že v kategorii 

hobby využívá vícefázového tréninku pouze 22,6 % osob. Ve výkonnostní kategorii 

využívá vícefázový trénink více než polovina dotazovaných osob, konkrétně 56,4 % 

osob. V elitní kategorii, kde jsem předpokládal nejvyšší využití, celkem 100 % osob 

využívá vícefázový trénink. Průzkum také prokázal, že elitní sportovci absolvují během 

jednoho týdne nejvíce tréninkových jednotek oproti ostatním kategoriím. Celkem 50 % 

dotazovaných elitních sportovců odpovědělo, že trénují ve frekvenci 9–10 tréninkových 

jednotek za týden. Pro srovnání: 50,9 % sportovců kategorie hobby odpovědělo, že 

absolvují 3–4 tréninkové jednotky za týden a 56,4 % sportovců kategorie výkonnostní 

odpovědělo, že absolvují 5–6 tréninkových jednotek za týden. Hypotéza byla potvrzena. 

 

Hypotéza 6 – Využití fyziologických vyšetření (FV) 

U této hypotézy jsem předpokládal vysoké využití fyziologických vyšetření především 

u elitních sportovců. Pro přesné plánování sportovní přípravy, ale také pro sledování 

tréninkových hodnot je důležité, aby sportovec znal své fyziol. parametry, jako 

například anaerobní práh, max. hodnoty srdeční frekvence, VO2 max. apod. Elitní 

sportovci se v závodech OCR zaměřují především na podání maximální sportovní 

výkonnosti a z toho důvodu jsem předpokládal, že fyziologických vyšetření budou ve 

sportovní přípravě využívat nejvíce ze všech kategorií. Průzkum prokázal, že pouze 9 % 

dotazovaných osob z kategorie hobby využívá fyziologická vyšetření. Ve výkonnostní 

kategorii můžeme sledovat trojnásobné navýšení v počtu využití FV, celkem FV 

využívá 28 % dotazovaných osob. V elitní kategorii průzkum prokázal, že 70 % 

dotazovaných osob využívá FV, tedy nejvíce ze všech kategorií. Hypotéza byla 

potvrzena. 

 

Shrnutí výsledků 

Analýza výsledků ukázala značné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi, ale také 

určitou spojitost. Z výsledků je patrné, že kategorie hobby se zaměřuje především na 

prožitky spojené se závodem, tedy adrenalin, poznávání nového sportu, překonávání 

svého fyzického a psychického maxima apod. Velmi často se v průzkumu objevila 

odpověď, že největším úspěchem hobby sportovců je dokončení závodu určité 

obtížnosti, dokončení závodu bez zranění apod. Tato odpověď se objevila u 74 % hobby 
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sportovců. Kategorie výkonnostní se podle průzkumu daleko více zaměřuje na výkon. 

Výsledky ukázaly, že 60 % sportovců v této kategorii dosáhlo v závodech velmi 

zajímavých výsledků. Kategorie elitní se podle průzkumu zaměřuje pouze na výkon a 

dosažení co nejlepšího umístění v závodech. Analýza výsledků ukázala, že 100 % 

elitních sportovců v závodech dosáhlo skvělých výsledků. Ve výsledcích se objevily 

například různá pódiová umístění, účast na mezinárodních závodech apod. Z výsledků 

jsou dále patrné i určité spojitosti mezi jednotlivými kategoriemi. V silové přípravě je 

ve všech kategoriích značně využívána metoda kruhového tréninku, která rozvíjí 

silovou vytrvalost. Další spojitost byla zjištěna u využití tréninku technických překážek, 

který rozvíjí sílu horních končetin, úchopu a obratnost, který využívají také všechny 

kategorie ve značné míře. Ovšem největší spojitost mezi jednotlivými kategoriemi byla 

zjištěna u běžeckého tréninku, který má ve sportovní přípravě největší zastoupení 

v počtu tréninkových jednotek u všech kategorií. I přes určité spojitosti dosahují 

jednotlivé kategorie odlišné výkonnosti. Je tomu především z důvodu odlišnosti ve 

frekvenci tréninkových jednotek za týden, ale také v délce trvání sportovní přípravy. 

Nejvyšší frekvencí v počtu tréninkových jednotek a nejdelší dobou trvání sportovní 

přípravy disponuje kategorie elitní, následována kategorií výkonnostní a hobby. Další 

odlišnosti jsou patrné ve využitelnosti vícefázových tréninků a fyziologických 

vyšetření, které využívá elitní kategorie oproti ostatním kategoriím v mnohem větší 

míře. Můžeme konstatovat, že elitní kategorie předčila ostatní kategorie ve všech 

faktorech ovlivňujících sportovní přípravu. Elitní sportovci trénují více a déle, využívají 

všech dostupných tréninkových metod a tréninkové jednotky plánují účelně a efektivně. 

Mimo jiné znají velmi dobře své fyziolog. limity díky pravidelným fyziologickým 

vyšetřením v laboratořích, což elitním sportovcům umožňuje lepší organizaci a 

sledování tréninkového procesu. Menší odlišnost můžeme pozorovat u kategorie hobby 

a výkonnostní kategorie. Výzkum ukázal, že z pohledu sportovní přípravy se kategorie 

hobby v určitých bodech od kategorie výkonnostní tolik neodlišuje. V počtu 

tréninkových jednotek během týdne a v délce sportovní přípravy dosahují obě kategorie 

podobných hodnot. Podrobná analýza sportovní přípravy ukázala, že výkonnostní 

sportovci v porovnání s kategorií hobby dokáží tréninkové jednotky plánovat daleko 

efektivněji a s lepším tréninkovým zaměřením. Například v běžecké přípravě se většina 

hobby sportovců nevěnuje všem dostupným tréninkovým metodám, ale zaměřují se 

především na objemový trénink (aerobní vytrvalost). Naopak výkonnostní kategorie, 

která disponuje podobným počtem tréninkových jednotek v běžecké přípravě, využívá 



105 
 

více tréninkových metod. Oproti hobby sportovcům se většina výkonnostních sportovců 

zaměřuje jak na objemový trénink, tak i na rozvoj rychlostních schopností. Výkonnostní 

sportovci také využívají více fyziologických vyšetření a na základě zjištěných fyziolog. 

parametrů mohou lépe organizovat a sledovat svůj tréninkový proces. Na tuto 

problematiku navazuje i zjištění, že výkonnostní sportovci se v tréninku více zaměřují 

na konkrétní fyziolog. parametry (srdeční frekvence apod.) oproti kategorii hobby, kde 

zhruba třetina sportovců trénuje pouze podle svého pocitu. 

Limity a doporučení 

Jedním z limitů této práce byl velmi obsáhlý online dotazník, který obsahoval 44 

otázek, které jsem volil s vědomím, že více jak polovina otázek jsou otázky 

informativní a pomohou mi lépe nahlédnout do přípravy každého závodníka. Pro příští 

studii bych doporučil počet otázek zredukovat na poloviční množství a zaměřit se 

především na stěžejní otázky. Dalším limitem této práce byl menší počet respondentů 

v elitní kategorii. Pro další výzkum bych doporučil, zaměřit se více na kategorii elitní. 

 



106 
 

6  Závěr 

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat, jak se na závody OCR připravují sportovci 

různých výkonnostních kategorií, a následně mezi sebou tyto kategorie porovnat. Pro 

zpracování diplomové práce byly použity knižní a časopisecké domácí i zahraniční 

publikace, doplněné o internetové zdroje. Podrobná analýza odborných publikací 

v teoretické části této práce prokázala, že nejdůležitějšími složkami sportovní přípravy 

OCR jsou: běžecký trénink, silová vytrvalost, obratnost (koordinace) na překážkách a 

síla horních končetin a úchopu. 

Pro sběr dat v praktické části této práce, byl použit kvantitativní výzkum, který byl 

proveden metodou dotazníkového šetření, jehož formou byl online dotazník. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 102 osob, z toho 61 mužů a 41 žen. Osoby jsem 

oslovil pomocí sociální sítě Facebook, kde jsem se zaměřil na komunitu závodníků 

OCR. Oslovené osoby se samy zařazovaly do výkonnostních kategorií. Nejvíce osob se 

zařadilo do kategorie hobby, celkem 53 osob, do kategorie výkonnostní se pak zařadilo 

39 osob a do elitní kategorie 10 osob.  

Na základě výzkumu můžeme kategorii hobby definovat jako sportovce zaměřující se 

především na prožitky ze závodu, adrenalin, překonávání svého maxima, hledání 

nových výzev apod. Jsou to sportovci, kteří si nekladou vysoké sportovní cíle, 

nezaměřují se na výkon, ale přesto dokáží vítězit. Vítězí sami nad sebou, radují se 

z překonání svého strachu a posunutí svého fyzického i psychického maxima a samotné 

dokončení závodu berou jako vítězství.  

Výkonnostní sportovci v porovnání s kategorií hobby, dokáží tréninkové jednotky 

plánovat daleko efektivněji a s lepším tréninkovým zaměřením. Z výzkumu je patrné, že 

výkonnostní sportovci se oproti hobby sportovcům zaměřují daleko více na výkonnost a 

dosažení určitého sportovního cíle v závodě (umístění, časový limit…). 

Elitní kategorii můžeme na základě výzkumu definovat jako sportovce zaměřující se 

pouze na výkonnost. Jsou to sportovci, kteří si stanovují vysoké sportovní cíle, kterým 

přizpůsobují svou sportovní přípravu. Elitní sportovci předčili ostatní kategorie téměř ve 

všech faktorech ovlivňujících sportovní přípravu, absolvují více tréninkových jednotek, 

sportovní příprava trvá déle, využívají všech dostupných tréninkových metod, 

tréninkové jednotky plánují účelně a efektivně. Mimo jiné znají velmi dobře své 
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fyziolog. limity díky pravidelným fyziologickým vyšetřením v laboratořích, což elitním 

sportovcům umožňuje lepší organizaci a sledování tréninkového procesu. 

Můžeme konstatovat, že dosažené výsledky se shodují se stanovenými hypotézami. 
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