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1 Úvod 

V předkládané bakalářské práci se zabýváme tématem kondičního tréninkového manuálu 

v době karantény. Výběr tématu má své důvody. Prvním z nich je fakt, že se autor této práce 

intenzivně věnuje atletice po dobu 11 let; s problematikou kondiční přípravy tak přichází do 

styku pravidelně. Druhým důvodem je výjimečná situace, v níž se nachází sportovci každé 

kategorie. 

Současná koronavirová krize výrazně ovlivňuje životní styl každého z nás. S rozmáhající se 

koronavirovou infekcí nastávají mnohá vystoupení z komfortní zóny, jako je časté nošení 

roušek a respirátorů, omezení našeho pravidelného styku s osobami, s nimiž se běžně scházíme 

a (v naší republice) uzavření nejedné sportovní instituce vládními nařízeními. A to se 

nezmiňujeme o rizikách spojených s nákazou tímto virem. 

S tím úzce souvisí naše sportovní aktivita, jež je vysoce ohrožena. Musíme si proto umět poradit 

s nejednoduchými podmínkami, jímž jsme vystaveni, abychom dokázali pokračovat ve 

zdravém způsobu života. 
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2 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem předložené práce je vytvořit efektivní tréninkové manuály pro profesionální 

sportovce a pro širokou veřejnost, jež je možné využít v době karantény. V práci se zaměřujeme 

na dva typy manuálu. Prvním typem je atleticky zaměřený kondiční tréninkový manuál, jehož 

využití shledáváme jako vhodné zejména pro dospělé vrcholové atlety a atletky. Atletické 

zaměření spočívá ve specifických cvičeních kondičního tréninku, která jsou běžně užívána v 

atletické kondiční přípravě. Druhým typem je všeobecný kondiční tréninkový manuál, jehož 

využití shledáváme jako vhodné pro širokou veřejnost sportujících i nesportujících občanů, 

kteří mají za cíl udržovat, popřípadě rozvíjet své kondiční schopnosti. Tento manuál je 

všeobecným díky nespecifickému zaměření kondičního tréninku, a proto je jeho využití možné 

ve všech kondičních trénincích nehledě na sportovní zaměření. 

Vedlejším cílem je ztvárnit práci způsobem, díky němuž každý bez rozdílu profesionality může 

manuálům plně porozumět; tomu napomáhá odborný pohled na problematiku kondičního 

tréninku a stručný náhled do teorie kondičního tréninku. Aby manuály plnily jejich funkci, je 

třeba, aby byly přehledné a dobře srozumitelné; takovým vlastnostem předchází plné seznámení 

se s teorií kondičního tréninku, zdravým životním stylem a pochopení, za jakým účelem je 

dobré tělesnou kondici rozvíjet. Pro zjednodušení ztvárnění tréninkového plánu je vhodné 

seznámit uživatele kondičního manuálu se způsobem tvorby tréninkové tabulky, v níž je stručně 

předem zaznamenán tréninkový plán a charakter všech tréninků v daných dnech. 

Úkolem této práce je ověřit efektivitu tréninkových manuálů na živých subjektech pomocí 

vyhodnocených výkonnostních měřítek. Správné využití manuálů je nutné podrobit testu 

v praxi, tedy zdali splňují potřebné požadavky pro udržení a rozvoj kondičních schopností. 

Atleticky zaměřeného kondičního tréninkového manuálu se chápe autor práce, jenž využívá 

manuál jako velkou část atletické kondiční přípravy v době karantény na jaře roku 2020. 

Všeobecného kondičního tréninkového manuálu se chápe osoba blízká autora práce, která 

manuál podrobuje testu v době karantény v letech 2020–2021. 
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3 Použité metody 

V první teoretické části se věnujeme seznámení se s pojmem „kondiční trénink“. Pomocí 

ověřených informačních zdrojů zjišťujeme vhodné podmínky pro rozvoj kondičních 

schopností, přičemž zohledňujeme pohlaví sportujících. Představujeme si nejpoužívanější 

cviky potřebné pro rozvoj konkrétních tělesných partií, jež volíme na základě výsledků užívání 

těchto cviků. 

V praktické části se věnujeme tvorbě kondičního tréninkového manuálu na základě dvou 

informačních zdrojů, a to literatury ověřených tréninkových postupů v kondičním prostředí, a 

dále na základě několikaletých zkušeností s kondiční atletickou přípravou. 

V této práci nestanovujeme žádné hypotézy, poněvadž bereme v potaz specifičnost 

problematiky práce. Ta spočívá v nedostatku zkušeností se situací vytvořenou celosvětovou 

epidemií koronaviru, jež ve světě nemá obdoby. 

Nepoměr teoretické a praktické části si taktéž vysvětlujeme specifickou vlastností této práce, 

jelikož tvorbě jednotného tréninkového manuálu, jenž sám o sobě není předurčen pro velký 

obsah informací, předchází podrobný výzkum ideálních podmínek pro tvorbu tohoto manuálu.  
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4 Kondiční trénink 

4.1 Didaktika kondičního tréninku 

Výkonnostní růst sportovce je ovlivněn mnoha faktory. Je proto potřeba rozvíjet všechny 

fyzické i psychické stránky sportovce; v tréninkovém procesu je pět obsahových složek 

sportovního tréninku – kondiční, technická, taktická, psychologická a teoretická příprava.1 

V této práci se budeme věnovat kondiční složce tréninku. 

„Kondiční trénink (přípravu) charakterizujeme jako součást tréninkového procesu zaměřenou 

zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem 

k požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání. Kondicí (resp. tělesnou 

kondicí) potom rozumíme energetický, funkční a pohybový potenciál sportovce determinovaný 

kondičními motorickými schopnostmi, který je nezbytný pro realizaci techniky a taktiky při 

podávání sportovního výkonu v daném sportu a pro vyrovnání se s požadavky tréninkového a 

soutěžního zatěžování. “2 

Jiná definice praví, že zdraví je základem a předpokladem kondice, jejímž zvyšováním 

upevňujeme zdraví. Dobrá kondice se proto projevuje zvýšenou odolností organismu snášet jak 

fyzickou, tak i duševní únavu. V následku dobré kondice v našem těle panuje dokonalá souhra 

vnitřních orgánů, nervového, svalového a kosterního systému.3 

Hlavními kondičními schopnostmi jsou síla, vytrvalost, rychlost, flexibilita a koordinace, jež 

na sebe vzájemně navazují. V některých publikacích se můžeme dočíst, že se mezi kondiční 

schopnosti řadí i obratnost; ta je kombinací koordinačních schopností, jež nám umožňuje 

provádět rychle, hospodárně a bezchybně jednoduché i složité pohyby, mezi které patří 

rovnováha, orientační a prostorová schopnost, rytmická schopnost a časová schopnost.4 

Cíle a úkoly kondičního tréninku 

Hlavním cílem kondičního tréninku je navýšení a udržení úrovně kondičních motorických 

schopností směrem k požadavkům sportovního výkonu. Zároveň je důležité dbát na prevenci 

 
1 Kondiční trénink [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-

244-4369-0. Dostupné z: https://publi.cz/books/149/07.html 
2 Tamtéž. 
3 JARKOVSKÁ, Helena. Posilování: kondiční kruhový trénink : [200 cviků v 28 programech - s vlastní vahou, s 

lehkým náčiním]. Praha: Grada, 2009. s. 9. ISBN 978-80-247-3056-1. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:17cb9af0-4204-11e5-a7b4-001018b5eb5c 
4 Tamtéž. 
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proti vzniku různých funkčních poruch či poškozování organismu v důsledku tréninkového 

zatížení.5 

Hlavními úkoly kondičního tréninku jsou: 

• Nespecifický a specifický tělesný rozvoj pro posílení zdraví a tělesné zdatnosti vzhledem ke 

sportovnímu výkonu. 

• Udržení, popř. navýšení úrovně sportovní kondice. 6 

Nespecifický kondiční trénink 

Nespecifický kondiční trénink (neboli obecná kondiční příprava) je v první řadě užíván u 

mládeže a v menším rozsahu u vyspělých sportovců. Obsahem tohoto tréninku je rozsáhlá škála 

nespecifických kondičních cvičení zaměřených na ovládnutí motorických schopností, jež jsou 

základem pro většinu sportů. Zpravidla vybíráme cviky z oblasti atletiky, gymnastiky či 

sportovních her. Postupem času u sportujícího jedince volíme čím dál více cvičení, jež se 

zaměřují předně na požadavky sportovního výkonu v daném odvětví. V případě kondiční 

přípravy atleta je vhodnější zvolit jízdu na kole nežli sjezdové lyžování.7 

Specifický kondiční trénink 

Specifický kondiční trénink (neboli speciální kondiční příprava) je v první řadě zaměřen na 

ovlivňování specifických kondičních motorických schopností. Vycházíme tedy ze cvičení, ve 

kterých nejintenzivněji zapojujeme ty svalové skupiny, které ve sportovním výkonu nejvíce 

zatěžujeme. Soustředíme se tak na místa s nejčastějšími zraněními či na polohy, ve kterých se 

uskutečňují pohyby nutné pro sportovní výkon. Do specifického zatížení taktéž zařazujeme i 

start v soutěžích, jež směřují k pomyslnému vrcholu sezony.8  

Funkční trénink 

„Funkční trénink lze charakterizovat jako trénink, ve kterém dochází k optimalizaci svalových 

funkcí v pohybových strukturách, jež jsou velmi podobné nebo shodné s pohybovými 

strukturami sportovního výkonu nebo přirozených pohybů.“9 

 
5 Kondiční trénink [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-

244-4369-0. Dostupné z: https://publi.cz/books/149/07.html 
6 Tamtéž. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
9 Tamtéž. 
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Pohyby provádíme ve všech rovinách a výsledné adaptace jsou proto vysoce specifické a 

funkční. V případě tvorby funkčního tréninku je proto na místě znalost skupin svalů a kloubů, 

jež spolupracují na zajištění pohybu. Při posilování svalstva končetin zapojujeme taktéž 

svalstvo trupu; dochází tak k optimalizaci svalových funkcí v těchto pohybových strukturách 

zlepšením činnosti CNS (centrální nervové soustavy) a také k aktivizaci hlubokého 

stabilizačního systému, jenž zajišťuje při pohybu stabilizaci. Ve výsledku tak zlepšujeme sílu, 

vytrvalost a koordinaci těchto posturálních svalů a v neposlední řadě i koordinaci s ostatními 

svaly zapojenými v daných pohybech. K tréninku se využívají různá náčiní podporující 

stabilitu.10 

„Využití novodobých tréninkových pomůcek se proto jeví jako účinné a vhodné, protože pomocí 

nich můžeme zlepšovat koordinaci a vzájemnou souhru svalů. Výborné jsou k tomu pomůcky 

použité v této práci především balanční pomůcky jako bosu a fitball. Tyto pomůcky mají i 

obrovské předpoklady pro využití při cvičení ve fitnesscentrech pro cvičence i trenéry, ve 

školství pro učitele a studenty, v kondiční přípravě sportovců, v rehabilitaci apod.“11 

Kalisthenika 

Podobně jako ve funkčním tréninku se i v kalisthenice soustředíme na cvičení s vlastním tělem; 

oproti funkčnímu tréninku je však původ kalistheniky mnohem starší; její název se odvozuje od 

stařeckého kallos znamenající „krása“ a sthénos, tedy „síla“.12 

„Kalistenika je dnes druhořadou volbou, lacinou formou kruhového tréninku nebo aerobním 

cvičením. Ale vždy tomu tak nebylo.“13 

Již dávní Sparťané podle Hérodota před slavnou bitvou u Thermopyl rozvíjeli svá těla pomocí 

cvičení kalistheniky.14 Posledním velkým šampionem novověku, jenž využíval kalisthenických 

cvičení, byl Angelo Siciliano (jinak známý jako Charles Atlas), jenž v 50. a 60. letech minulého 

století prodal statisíce korespondenčních kurzů „Dynamické napětí“, v nichž kombinoval 

kalisthenické cviky s izometrickými technikami.15 

 
10 Kondiční trénink [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2021-03-21]. ISBN 978-80-

244-4369-0. Dostupné z: https://publi.cz/books/149/07.html 
11 VOBORNÝ, Marek. Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek. Brno, 2011. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Hana Bubníková. 
12 WADE, Paul. Convict Conditioning: How to Bust Free of All Weakness – Using the Lost Secrets of Supreme 

Survival Strength. Little Canada: Dragon Door Publications, 2009. ISBN 978-80-89761-05-0. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
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4.2 Trénink jednotlivých kondičních schopností 

Trénink síly 

Jednou ze základních součástí kondičního tréninku je rozvoj síly. Naši sílu popíšeme nejlépe 

vztahem hmotnosti vlastního těla ve vztahu ke hmotnosti zátěže, kterou naše svaly jsou schopny 

zvednout.16 Cílem tohoto rozvoje je vybudovat optimální silový potenciál, jenž pozitivně 

ovlivňuje sportovní výkon. Hlavními cíli budování silového potenciálu v kondiční přípravě 

jsou: 

Rozvoj síly 

Ten dále dělíme na obecný a speciální rozvoj síly. V obecném rozvoji, jenž se zařazuje 

především u dětí a mládeže, se zaměřujeme na ovlivňování všech druhů síly a širokého spektra 

svalových skupin; je důležité, abychom rozlišovali skupiny svalů s převážnou funkcí 

tonickou s tendencí se zkracovat a svalů s převážnou funkcí fázickou s tendencí ochabovat. 

Můžeme se tak zaměřit na ty svaly, na které se v daném posilovacím programu soustředíme, 

stejně tak i v jejich protahování.  

„Doporučuje se přednostně posilovat tyto svaly s tendencí k oslabení, a to s ohledem na jejich 

posturální funkci: paravertebrální svaly (hlavně rotátory páteře – autochtonní svalstvo), 

extenzory páteře v hrudním úseku, dolní fixátory lopatky (trapéz – střední a dolní část, 

rhombické svaly, široký sval zádový, přední sval pilovitý, zadní část deltového svalu), vnější 

rotátory ramenního kloubu (podhřebenový sval), hluboké flexory krku, břišní svaly, hýžďové 

svaly, přední sval holenní (tonem se podílí na udržení klenby nožní).“17 

Síla těchto svalů zajišťuje posturální funkci a zároveň bezpečné posilování celého těla.  

Ve speciálním rozvoji, jenž se zařazuje především v tréninku dorostu a dospělých, se 

zaměřujeme na funkční sílu; ta umožňuje zapojit potřebné svaly ke specifickému sportovnímu 

výkonu tak, aby efektivně produkovaly sílu pro koordinaci svalové činnosti a zároveň zamezily 

zranění. Například u volejbalistů se zaměřujeme na svaly, jež jsou stěžejní při výskoku: 

 
16 JARKOVSKÁ, Helena. Posilování: kondiční kruhový trénink : [200 cviků v 28 programech - s vlastní vahou, 

s lehkým náčiním]. Praha: Grada, 2009. s. 9. ISBN 978-80-247-3056-1. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:17cb9af0-4204-11e5-a7b4-001018b5eb5c 
17 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 26. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7ea20e20-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
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trojhlavý sval lýtkový, dlouhý ohybač palce a prstů, čtyřhlavý sval stehenní, hýžďové svaly, 

dvouhlavý sval stehenní, sval pološlašitý a poloblanitý a zádové svalstvo.18 

Zvyšování zatížitelnosti a prevence zranění 

Správné uchopení rozvoje sil se později projevuje v řadě adaptací; rozvoj síly má velký vliv 

především na pevnost a pružnost kostí, svalů, pojivové tkáně a zvýšení energetického 

potenciálu, díky čemuž jsme schopni navyšovat zatížení organismu a zároveň předejít 

nežádoucím zraněním. Současně bychom se měli zaměřit i na kompenzační posilovací cvičení 

těch svalů, jež mají tendenci k oslabení; můžeme tak předejít jednostrannému zatížení svalstva. 

Svalová rovnováha má za následek správné držení těla a stabilizaci kloubních spojení.19 

S ohledem na prevenci zranění je dále na místě, abychom zmínili i rozvoj a udržování svalové 

elasticity; potřebná cvičení s izometrickou svalovou kontrakcí, při kterých se pohybujeme ve 

všech směrech a cvičení se stabilizační funkcí nám pomáhají předejít svalovým zraněním.20 

Udržení získaných adaptací v souladu s úkoly jednotlivých období ročního tréninkového cyklu 

V tomto bodě je důležité, abychom byli schopni zařadit silové tréninky v adekvátní kvantitě a 

kvalitě do tréninkového cyklu; za minimum se považuje jeden až dva tréninky týdně. 

Trénink rychlosti 

Rychlost běžně chápeme jako pohybovou činnost maximální intenzity především u cyklických 

pohybů s dobou trvání do 15 sekund (spíše méně).21Ze všech kondičních schopností je rychlost 

tou nejvíce geneticky podmíněnou. Proto je těžké tuto schopnost nějakým způsobem rozvinout 

vlivem tréninku; v průběhu dlouhodobého tréninku se rychlost mění o pouhých 15–20 % oproti 

výchozí hodnotě.22  

Pro trénink rychlosti je důležité znát členění rychlosti:  

• Elementární rychlost – „Základ elementární rychlosti spočívá v časových 

programech cyklického nebo acyklického charakteru, které jsou součástí příslušných 

motorických programů. Programy se utváří v průběhu osvojování konkrétní dovednosti. 

 
18 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 26. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7ea20e20-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 
21 FORMÁNEK, Jaroslav. Triatlon: historie, trénink, výsledky. Praha: Olympia, 2003. s. 104. ISBN 80-7033-

567-X. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:92912cc0-e7b6-11e5-ae80-001018b5eb5c 
22 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 26. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:7ea20e20-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
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Jsou zautomatizované a stabilní, v CNS uložené v dlouhodobé paměti. Vysoká úroveň 

rychlosti předpokládá krátké efektivní časové programy (<170 sekund).“23 

• Komplexní rychlost  

o Komplexní rychlost je podmíněna fyzickými a psychickými předpoklady. Člení 

se dále na rychlost reakční, akční a rychlost jednání. 

▪ Reakční rychlost – Vyjadřujeme ji dobou mezi počátkem podnětu a 

zahájením pohybu.24 Jinými slovy, reakční rychlost je doba, při které 

reagujeme určitou rychlostí na určitý podnět. Jednoduchá reakce je 

reakcí na neměnný a přesně určený podnět (například startovní výstřel); 

tato reakce je geneticky podmíněná. Výběrová reakce představuje reakci 

na očekávaný či nečekaný podnět; tato reakce se tréninkem dá postupně 

zkracovat.25  

▪ Akční rychlost – Vyjadřujeme ji rychlostí svalové kontrakce a jí 

předcházející činností nervosvalového systému. Dělíme ji na acyklickou 

a cyklickou; acyklická rychlost je schopnost provést jednotlivý pohyb 

s maximální rychlostí a cyklická rychlost je schopnost provádět 

opakovaný pohyb v maximální frekvenci. Ta se dále dělí na akcelerační 

rychlost, frekvenční rychlost a rychlost se změnou směru.26 

▪ Rychlost jednání – Chápeme ji jako rychlost naší pohybové realizace, 

jež je závislá na psychických a neurobiologických řídicích systémech.27 

Pro kondiční trénink v době karantény zvolíme trénink cyklické rychlosti; k tomu nejlépe slouží 

metoda opakování, rezistenční a asistenční.  

Trénink vytrvalosti 

Vytrvalost chápeme jako odolnost proti únavě.28 Nárůst vytrvalosti považujeme za stěžejní 

součást kondičního tréninku. Přínos tréninku vytrvalosti spočívá nejen v rozvoji sportovní 

 
23 Sportovní trénink I [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2021-03-22]. ISBN 978-

80-244-4330-0. Dostupné z: https://publi.cz/books/148/08.html 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
28 JARKOVSKÁ, Helena. Posilování: kondiční kruhový trénink : [200 cviků v 28 programech - s vlastní vahou, 

s lehkým náčiním]. Praha: Grada, 2009. s. 9. ISBN 978-80-247-3056-1. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:17cb9af0-4204-11e5-a7b4-001018b5eb5c 
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výkonnosti, ale i ve zvýšení zatížitelnosti (urychlení zotavovacích procesů), aktivního 

zotavování pohybovou činností a v širších souvislostech také zdravotní prevence.29 

Jednou z předností tohoto tréninku je jeho vysoká adaptabilita systémů ovlivňujících vytrvalost: 

Tabulka 1 – Projevy adaptace na pohybovou činnost vytrvalostního charakteru u klíčových systémů30 

Srdeční systém • zvýšení tepového objemu 

• zvýšení minutového objemu srdečního 

• snížení SF v klidu a při submaximálním zatížení 

• zvýšení transportní kapacity krve pro O2 

• nárůst objemu krevní plazmy 

Svaly (látková výměna) • zvětšení počtu a velikosti mitochondrií, zvláště 

v SO vláknech 

• zlepšení výkonnosti aerobních enzymů (až o 

100 %) 

• zvýšení zásob glykogenu 

• zvýšená kapilarizace svalstva 

• zlepšení lipidového metabolismu 

Dýchací systém • prohloubené dýchání 

• zvýšení minutové ventilace 

• zlepšení ekonomiky dýchání 

• zvýšení síly a celkové výkonnosti dýchacích 

svalů 

Autonomní nervový systém • vzestup aktivity parasympatiku v klidu 

 

Podle cílů vytrvalostního tréninku rozdělujeme vytrvalost na obecnou a speciální; v případě 

speciální vytrvalosti se zaměřujeme na specifické vytrvalostní schopnosti: 

Tabulka 2 – Členění speciální vytrvalosti31 

Dělící kritérium Druh vytrvalostní schopnosti 

Způsob energetického krytí aerobní – anaerobní 

Doba trvání pohybové činnosti rychlostní – krátkodobá – střednědobá – dlouhodobá 

 
29 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 76. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:817a5b70-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
30 Tamtéž, s. 77. 
31 Sportovní trénink I [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2021-04-01]. ISBN 978-

80-244-4330-0. Dostupné z: https://publi.cz/books/148/08.html 
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Charakter pohybové činnosti cyklická (lokomoční) – acyklická 

Zapojení svalstva celková (globální) – lokální 

Druh svalové činnosti dynamická – statická 

 

Mezi základní metody rozvoje vytrvalosti patří nepřerušované metody, přerušované metody 

a fartlek.32 Nepřerušovaná metoda se vyznačuje konstantní intenzitou zatížení delšího než 30 

minut.33 Přerušovaná metoda funguje na základě pravidelně či nepravidelně měnící se 

intenzity zatížení. Fartlek, jenž má původ ve švédském tréninkovém systému34, je 

charakteristický přístupem sportovce k běžeckému, ke kterému se staví stylem „běž, když 

můžeš“; jeho běžecké tempo se tedy odvíjí od pocitů sportovce. 

Trénink flexibility 

Flexibilita je nedílnou součástí tréninkového procesu, na kterou se nesmí zapomínat; jejím 

problémem jsou však nedostatečné vědecké poznatky, a proto většina svalových protahování 

vyplývá ze zkušeností trenérů, fyzioterapeutů a závodníků.35 Proto se protahovací metody 

mohou v jednotlivých sportovních odvětvích různit. 

Rozvoj flexibility spočívá v kombinaci cvičení uvolňovacích, protahovacích a posilovacích.36 

Uvolňovací cvičení 

Uvolňovací cvičení se zaměřují vždy na určité kloubní spojení či pohybový segment; jejich 

hlavním cílem je uvolnění protahovaných svalů, příslušných kloubů a jejich rozhýbání.37 Při 

těchto cvičeních se soustředíme na to, abychom se protahovali všemi směry, a přitom pomalu 

zvyšovali pohybový rozsah. Užíváme jednoduchých pohybů jako například protřepávání, 

komíhání, kroužení končetinami a trupu, přičemž tyto pohyby provádíme buď samostatně nebo 

za pomoci spolucvičence. Za nejlepší způsob provedení považujeme polohu vleže na zádech či 

na boku, jelikož tyto polohy zamezují užívání svalového tonu nezbytného pro udržování 

 
32 Základy sportovního tréninku [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: 

https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-5/08.html 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
35 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 98. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:82d5f3d0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. 
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vzpřímeného postoje.38 Podstatou těchto cvičení je jejich vědomé řízení a ovládání; výhodné je 

tato cvičení spojovat s dechovými cvičeními. 

Protahovací cvičení 

Po řádném uvolnění svalů a kloubů se přesouváme na protahovací cvičení. Při dosažení krajní 

polohy se v kloubech protahuje svalová i vazivová tkáň, v následku čehož se stimuluje 

flexibilita. Cílem těchto cvičení je prodlužování délky svalů tonických (jež mají tendenci se 

zkracovat), ale i fázických skupin (jež mají tendenci ochabovat). 

Podle typu svalové činnosti členíme protahovací cvičení na dynamická (dosahujeme krajních 

poloh švihy nebo hmity, tedy užíváme pohybové energie těla) a statická neboli strečink 

(pomalu s výdrží protahujeme svaly v krajních polohách, avšak nikoliv do bolesti). Statická 

cvičení dále dělíme na pasivní (s použitím vnějších sil) a aktivní (s použitím vlastních sil).39 

Posilovací cvičení 

Posilovací cvičení jsou zaměřena především na svalové skupiny s fázickou funkcí, tedy ty 

svaly, které zajišťují pohyb a snadno se unaví při výkonu. Cílem těchto cvičení je zvýšit funkční 

zdatnost svalů, jež jsou v žádoucím kloubním rozsahu zapojeny do pohybových vzorců.40 

Při cvičení využíváme především pomalých pohybů vedených proti odporu gravitace; 

věnujeme pozornost správnému užívání dechu, jenž nikdy nezadržujeme. Posilovací cvičení 

jsou silně doporučené hypermobilním sportovcům. 

4.3 Sportovní trénink žen 

Při sportovním tréninku respektujeme odlišnosti mužského a ženského organismu; tyto 

odlišnosti se týkají nejen anatomických a fyziologických předpokladů, nýbrž i oblasti 

psychosociální. V této podkapitole se budeme věnovat především morfologicko-funkčním 

aspektům ženského organismu. 

 
38 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 99. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:82d5f3d0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
39 Tamtéž. 
40 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 107. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:839b8dc0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
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Morfologicko-funkční aspekty 

Největších rozdílů mezi mužským a ženským organismem nastává v období puberty, které se 

pojí především s nástupem funkce pohlavních hormonů (testosteron a estrogen). Základní 

anatomické a fyziologické rozdíly mezi muži a ženami v dospělosti uvádíme především: 

• tělesné rozměry – Ženy jsou v porovnání s muži většinou menší (cca o 6–8 %) a lehčí 

(cca o 18–22 %).41 Končetiny mají ženy kratší asi o 1 % vzhledem k tělesné výšce, což 

má vliv na stabilitu těla.  

• svalstvo a svalová síla – Svaly tvoří u žen asi 32–36 % celkové hmotnosti těla (u mužů 

cca 42–46 %). Celkově ženská síla dosahuje asi 2/3 celkové síly mužů. Absolutní síla 

dolních končetin je u žen i mužů srovnatelná, avšak v horní polovině těla muži převažují 

jak v absolutní, tak i relativní síle. Ženy rovněž mají méně svalových vláken, avšak 

vyšší počet pomalých vláken ve svalech (průměrně o 15 %).42 

• množství a distribuce tuků – Ženy mají ve srovnání s muži více tělesného tuku (18–

26 % hmotnosti těla, muži 10–18 %). Jejich tuk je většinově rozdělen do končetin, 

zatímco u mužů se soustřeďuje více na trupu. Na ukládání tuku se silně podílí produkce 

estrogenu v době dospívání; zvýšený tuk si vysvětlujeme evoluční nutností žen 

donošení plodu.43 

• krevní oběh a krev – ženské srdce má o cca 20 % menší rozměry než srdce mužské; 

ženy mají taktéž nižší systolický krevní tlak a srdeční výkon.44 

• ventilace a spotřeba kyslíku – Ženy mají nižší plicní kapacity (celkový objem, vitální 

kapacitu) a nižší ventilační hodnoty (klidové i maximální) než muži. Maximální 

spotřeba kyslíku (VO2max) dosahuje cca 70 % mužských hodnot (85 % po přepočtu na 

tělesnou hmotnost a 94 % po přepočtu na aktivní tělesnou hmotu).45 

 
41 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 111. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:839b8dc0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
42 Tamtéž, s. 112. 
43 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 112. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:839b8dc0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
44 Tamtéž. 
45 Tamtéž. 
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Tréninkové a výkonnostní aspekty 

Síla 

Jak jsme již naznačili, hlavní fyziologickou příčinou rozdílů mezi muži a ženami je hladina 

androgenů (mužských pohlavních hormonů, zejména testosteronu), která je u mužů cca 10–20× 

vyšší.46 Zatímco u chlapců je již před pubertou znatelně zvýšená hladina testosteronu, u dívek 

se nástup puberty projevuje nárůstem produkce estrogenů a s tím související zvýšení procenta 

tělesného tuku, které má za následek negativní vliv na rozvoj silových schopností. 

Tabulka 3 – Specifické rozdíly svalové síly u mužů a žen47 

Podmínky rozvoje 

síly/trénovatelnost 

Muži Ženy 

Procentuální podíl svalů na 

tělesné hmotnosti 

cca 42 % cca 32–36 % 

Poměr síla/břemeno příznivější (méně svalové 

práce pro stejný efekt) 

méně příznivý (více svalové 

práce pro stejný efekt) 

Maximální síla – absolutní 100 % 60–80 % mužských hodnot 

Maximální síla – relativní stejná stejná 

Silový přírůstek ve věku od 6 

do 26 let 

cca 5násobný cca 3násobný 

Objem tréninkového zatížení 100 % absolutně 60–80 %, relativně 

stejný 

Intenzita tréninkového zatížení 100 % relativně stejná 

Možnosti rozvoje síly žen jsou menší než u mužů; podle výzkumů však krátkodobé přírůstky 

svalové hmoty po absolvování 16týdenního programu mohou být podobné jako u mužů, jelikož 

odezva svalových vláken na cvičení je u žen rychlejší. V základu se tedy tréninkový charakter 

u žen a mužů příliš neliší; maximální odpor bychom však u žen měli provádět v menší četnosti, 

a naopak častěji by se měly vyskytovat cviky rozvíjející sílu horní části těla.48 

 
46 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 113. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:839b8dc0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
47 Tamtéž. 
48 Tamtéž, s. 114. 
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Rychlost 

Absolutní rychlost lokomoce u mužů je vyšší (vlivem větších tělesných rozměrů, lepších 

silových předpokladů a podobně), avšak co se týče reakční doby a maximální frekvence 

pohybu, tak se ženy mužům vyrovnají. V případě rychlostního tréninku nejsou příliš významné 

rozdíly v tréninku obou pohlaví; u žen však dochází k dřívější únavě a pomalejšímu procesu 

zotavení, a proto je na místě, abychom ženám v tréninku plánovali o něco delší intervaly 

odpočinku.49 

Největší rozdíly ve výkonnosti mužů a žen nacházíme v rychlostní rychlosti, která je silně 

ovlivněna stimulací testosteronu – proto se výkonnost ve sprintech a vytrvalostních tratích neliší 

mezi oběma pohlavími tolik, jako v tratích rychlostně-vytrvalostních. 

Vytrvalost 

Vytrvalostní výkonnost je determinována komplexním spolupůsobením fyziologických 

parametrů, jež jsou u obou pohlaví podobné; liší se pouze velikost jejich hodnot (ovlivněných 

morfologickými a funkčními charakteristikami), jež je dána geneticky. Jedním z klíčových 

parametrů pro vytrvalost je maximální spotřeba kyslíku (VO2max), která je u žen nižší 

z několika příčin (například vyšší procento tělesného tuku či nižší koncentrace hemoglobinu).50 

V důsledku nižší maximální spotřeby kyslíku je absolutní hodnota laktátového prahu také nižší 

než u mužů, avšak relativní hodnota je velmi podobná. 

Flexibilita 

V rozvoji kloubní pohyblivosti ženy dosahují lepších výsledků, v první řadě díky lepším 

anatomickým předpokladům; jejich kloubní spojení jsou volnější, jelikož poměr fibrózních 

vláken a kolagenu ve vazivu je v prospěch kolagenu, což má za následek větší rozsah pohybu.51 

Hypermobilita může být však v mnohých sportech kontraproduktivním faktorem, a proto je 

třeba dbát na správném přístupu k jednotlivým sportům vzhledem k flexibilním možnostem 

jedince. 

Kalanetika 

Speciální cvičební technikou určenou pro ženy je kalanetika. Tato technika tvaruje ženské 

partie speciálním způsobem posilování – kontrakcí a protahováním svalů. 

 
49 LEHNERT, Michal a Fakulta tělesné kultury. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2010. s. 116. ISBN 978-80-244-2614-3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:839b8dc0-99ff-

11e8-93fd-5ef3fc9bb22f 
50 Tamtéž. 
51 Tamtéž, s. 117. 
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„Při tomto typu cvičení se neskáče, nehopsá, nedělají se žádné trhavé pohyby. Vždy se 

zdůrazňují drobné, jemné, přesné pohyby, dělané velmi pomalu, jako „zpomalený film“. 

Kalanetika se soustřeďuje na ty svalové oblasti, jejichž tvar je pro vzhled postavy důležitý a 

které lze cvičením ovlivnit.“52 

Protože je kalanetika cvičením, jež postrádá jakékoli poskoky, tak je vhodná obecně pro lidi 

s nemocnými klouby. 

 
52 BLAHUŠOVÁ, Eva. Kalanetika: 30denní program. Praha: Olympia, 1991. s. 5. ISBN 80-7033-211-5. 

Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:42ef5790-88a5-11e3-8031-001018b5eb5c 
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4.4 Přetrénování 

Přílišná dávka tréninku se klasifikuje na dva typy: přesažení (overreaching) a přetrénování 

(overtraining)53. Přesažení je první fází přetrénování, ve které pociťujeme neobvyklou bolest 

svalů, jíž předcházela nedostatečná regenerace mezi tréninky; tato fáze se objevuje po pár za 

sebou jdoucích dnech, při nichž intenzivně trénujeme. Přetrénování je fáze, které předchází 

ignorování předchozích symptomů přesažení. Mnoho sportovců vnímá tyto symptomy jako 

důkaz toho, že potřebují cvičit více, a proto o to více trénují navzdory bolestem, jež pociťují. 

Je velmi těžké se zotavit z přetrénování a tento proces zotavování, během něhož netrénujeme, 

nám může trvat týdny, nebo i měsíce.  

Varovné signály přetrénování: 

• Související s tréninkem 

o Neobvyklá bolest svalů po zátěži, která přetrvává s pokračujícím trénováním 

o Neschopnost předvádět výkonnost na předešlé úrovni 

o Pocitově těžké svalstvo dolních končetin, nehledě na úroveň zatížení 

o Opožděná doba regenerace po zátěži 

o Myšlenky o ukončení nebo vynechání tréninku 

• Související s životním stylem 

o Prodloužená celková únava 

o Zvýšení napětí, deprese, hněvu nebo zmatenosti 

o Neschopnost odpočívat či kvalitně spát 

o Žádná energie, snížená motivace, náladovost 

o Kdysi příjemné aktivity nyní nepříjemné 

• Související se zdravím 

o Zvýšená nemocnost 

o Zvýšený krevní tlak a ranní pulz 

o Nepravidelný menstruační cyklus či vynechání měsíčků 

o Hubnutí, ztráta chuti 

o Zácpa či průjem54 

Přetrénování můžeme předejít kvalitně sestaveným tréninkovým plánem a jídelníčku, 

nasloucháním našemu tělu (pokud mi tělo naznačuje, že potřebuje odpočinek, musíme ho 

 
53 Overtraining [online]. New York: Women's Sports Medicine Center, 2017 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: 

https://www.hss.edu/conditions_overtraining.asp 
54 Tamtéž. 
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poslechnout) a předcházením vystavování se stresu. V případě, že jsme již přetrénovaní, tak se 

z tohoto stavu můžeme zotavit pomocí odpočinku, správné výživy a pozorováním těla lékaři, 

kteří vědí, kdy je tělo připraveno na další zátěž. 
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5 Zdravý životní styl 

5.1 Význam zdravého životního stylu 

„Ve zdravém těle zdravý duch.“ Citátem, jehož autorem je George Bernard Shaw, bychom se 

měli řídit všichni. Vyplývá z něj totiž důležitost našeho psychického a fyzického stavu, které 

se navzájem ovlivňují. 

Životní styl je základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví. Spánkový cyklus, výživa a pohyb, 

to vše přímo působí jak na naši psychiku, tak na prevenci před mnohými onemocněními. V této 

kapitole si ukážeme, jak správně uchopit problematiku výživy. 

5.2 Výživa 

Správná výživa je podstatnou složkou zdravého životního stylu, která by neměla být 

zanedbávána. Není určena pouze pro vrcholové sportovce, nýbrž každý z nás by měl mít 

nějakou představu o tom, jakým způsobem by se měl stravovat. Naše stravovací návyky mají 

velký podíl nejen na sportovní výkonnosti, ale také na efektivní obraně proti různým nemocem, 

jež každému hrozí v průběhu života. „Strava může nahradit silné léky na snížení cholesterolu, 

krevního cukru a krevního tlaku a ovlivnit řadu jiných zdravotních problémů.“55 Složení 

potravin je však pro většinu populace velkou neznámou, a proto je dobré se nejdřív něco 

dozvědět o těch nejdůležitějších složkách potravy. 

Bílkoviny 

„Bílkoviny (neboli proteiny) jsou základním stavebním kamenem všech živých organismů na 

Zemi.“56 V lidském těle se nachází ve všech tkáních v různých formách s různými funkcemi: 

strukturální (proteiny v pojivových tkáních a svalech), enzymatická (trávicí enzym trypsin 

štěpící bílkoviny), hormonální (inzulín regulující hladinu krevní glukózy), transportní 

(hemoglobin přenášející kyslík z plic do tkání) a ochranná (krevní protilátky imunoglobiny). 

57  

Z kondiční perspektivy je hlavním důvodem příjmu bílkovin strukturální funkce bílkovin; 

proteiny tvoří všechny pojivové tkáně včetně svalových vláken. Navýšením objemu těchto 

 
55 CLARK, Nancy. Sportovní výživa. Praha: Grada, 2014. s. 39. ISBN 978-80-247-4655-5. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:85fc12a0-bb7c-41e6-be66-288616b2aa6a 
56 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, [2018]. s. 67. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
57 Tamtéž. 
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svalových vláken můžeme právě silovým tréninkem a cíleným příjmem bílkovin.58 Dalším 

důležitým faktorem příjmu bílkovin je jejich regenerační účinek na svalstvo, který je vyžadován 

v jakémkoli sportovním odvětví; bez regenerace by jedinec nebyl schopen udržovat či posouvat 

dále svou výkonnost. 

Mezi nejvhodnější potraviny s vysokým zdrojem bílkovin patří například masné výrobky, 

vejce, luštěniny a podobně (Viz Obrázek 1 a Obrázek 2.) 

Nejhodnotnějším zdrojem bílkovin je však syrovátkový protein. „Syrovátka vzniká po 

srážení mléka a odstranění kaseinu (např. na výrobu tvarohu) a jedná se vlastně o mléčné 

sérum.“59 

Tabulka 4 – Obsah proteinů v některých potravinách živočišného původu60 

Potraviny Obsah v % (od – do) Obsah v % (průměr) 

Maso, masné výrobky   

Maso hovězí 13,1–27,0 20,8 

Maso vepřové 9,1–20,0 15,5 

Maso skopové 14,9–18,0 16,4 

Maso telecí 18,3–28 21,8 

Vnitřnosti 10,4–22,7 17,2 

Uzeniny 12,8–28 20,8 

Drůbež  21,1 

Kuře  20,5 

Krůta  20,1 

Kachna  16,1 

Husa  15,9 

Zvěřina 20,8–24,3 22,8 

Ryby 16,0–29 18,7 

Mléko, mléčné výrobky   

Mléko kravské 3,0–3,4 3,2 

Tvaroh 18,0–20,6 19,4 

Sýry měkké 12,5–20,2 15,0 

Sýry tvrdé 23,8–40,6 24,8 

Máslo 0,4–0,6 0,5 

Vejce slepičí  13,0 

Bílek  11,0 

Žloutek  17,0 

  

 
58 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport, [2018]. s. 68. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
59 Tamtéž, s. 93. 
60 PEŠOVÁ, Lucie. Bílkoviny ve výživě sportovce. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 

Vedoucí práce Mgr. Lucie Mandelová. 
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Tabulka 5 – Obsah proteinů v některých potravinách rostlinného původu61 

Druh Bílkoviny v % Tuk v % Sacharidy v % 

Obiloviny    

Pšenice 11,7 2,2 59,2 

Žito 11,6 1,7 52,4 

Ječmen 10,6 2,1 52,2 

Oves 12,6 5,7 40,1 

Rýže 7,4 2,4 70,4 

Kukuřice 9,2 3,8 62,6 

Luštěniny    

Cizrna 17,5 4,5 54,0 

Čočka 25,0–30,0 1,9–3,0 61,0–66,0 

Fazole 21,0–28,0 1,7–2,0 67,0 

Hrách 22,0–28,0 1,6–3,0 62,0–68,0 

Sójové boby 38,0 18,0 29,6–30,0 

Olejniny    

Řepka (v sušině) 28–30 45–47 20 

Slunečnice (v sušině) 20–30 45–65 7–10 

 

Sacharidy 

Sacharidy pro nás ve výživě představují především rychlý zdroj energie a energetickou zásobu 

pro organismus – z toho důvodu je díky sacharidům možné provádět tréninky v delším časovém 

rozmezí. Vedle toho mají sacharidy také funkci strukturální, jelikož se spolu s bílkovinami 

podílí na stavbě chrupavčitých tkání a kloubů. Taktéž s tuky pomáhá při tvorbě všech 

buněčných membrán v organismu.62 

Hojné zastoupení sacharidů je obecně ve sladkých potravinách či v rýži.  

Tabulka 6 – Příklad zastoupení stravitelných sacharidů ve vybraných potravinách v g ve 100 g jedlého podílu63 

◙ g Potravina g 

Mouka 65–78 Zelenina 3–15 

Rýže 79 Ovoce zahradní 10–20 

Chléb 50–56 Džemy, marmelády 64 

Bábovky, buchty 55–65 Sirupy 66 

Cukr 99,5 Kompoty 20 

Med 78 Sýry  1–2 

 
61 PEŠOVÁ, Lucie. Bílkoviny ve výživě sportovce. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 

Vedoucí práce Mgr. Lucie Mandelová. 
62 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 127-128. ISBN 

978-80-905685-5-6. 
63 JURÁK, Ondřej. Sacharidy ve výživě. České Budějovice, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích. Vedoucí práce prof. Ing. Milan Pešek, CSc. 
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Cukrovinky 33–99 Mléko 4,4 

Čokoláda 50–60 Maso všechny druhy 0 

Brambory 18–24 Salámy 0–2 

Luštěniny 55–58 Játra 4–6 

 

Tuky 

Navzdory častému spojování tuků se špatnou stravou jsou i tuky (nebo lipidy) důležitou a 

nenahraditelnou složkou stravy. Zásadní funkcí je funkce živiny; tuky jsou totiž 

nejkoncentrovanějším zdrojem energie obsahující zhruba dvojnásobné množství energie 

v porovnání s bílkovinami a sacharidy.64 Musíme si však dávat pozor na správný příjem tuků. 

Zdraví prospěšné tuky se nacházejí ve většině potravinách rostlinného původu65, dále 

v mořských rybách a v poslední době se v komunitě fitness hojně užívají i ořechy pro jejich 

bohatý přísun tuků.66 

Vitamíny 

Vitamíny jsou organické sloučeniny podílející se na biochemických procesech v našem 

organismu.67 Jsou to naprosto nepostradatelné složky naší výživy, jelikož si je naše tělo 

nedokáže samo vyprodukovat.  

Důležitými vitamíny jsou vitamíny rozpustné ve vodě (C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), jež 

se nikdy dlouho neukládají v organismu, a proto je důležitý jejich pravidelný přísun, a dále 

vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K), které jsou při skladování daleko stabilnější než 

vitamíny rozpustné ve vodě.68 

 
64 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 212. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
65 STELLAROVÁ, Apolena. Tuky taky!. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce 

MVDr. Halina Matějová. 
66 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 237-242. ISBN 

978-80-905685-5-6. 
67 Tamtéž, s. 259. 
68 Tamtéž, s. 260–264. 
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Tabulka 7 – Seznam důležitých vitamínů a jejich využití69 

Vitamin Denní dávka Význam pro tělo 

A (retinol) 
5000 I.U. muži 

4000 I.U. ženy 

Nutný pro oči, kůži a výstelku trávicího a 

vylučovacího traktu a nosu. 

c (thiamin) 1–1,5 mg Pomáhá přeměnit sacharidy na energii. 

B2 (riboflavin) 1,2–1,7 mg 
Nutný pro uvolnění energie a pro zdraví 

kůže, sliznic a nervového systému. 

B3 (niacin) 13–19 mg 
Pomáhá přeměnit potravu na energii, 

nutný pro růst a produkci hormonů. 

B6 (pyridoxin) 2,2 mg 
Nutný pro štěpení a slučování 

aminokyselin, pomáhá při metabolizmu. 

B11 

(kyselina listová) 
200 μg 

Nutná pro tvorbu krvinek a funkci 

nervového systému. 

H (biotin) 100–300 μg 
Potřebný pro metabolismus sacharidů, 

tuků a bílkovin. 

B5 (kyselina 

pantotenová) 
10 mg 

Potřebná pro metabolismus sacharidů, 

tuků a bílkovin. 

B12 2 μg 

Nutný pro syntézu červených a bílých 

krvinek a metabolizmus bílkovin             

a sacharidů. 

C (kyselina 

askorbová) 
60–80 mg 

Nezbytný pro pojivovou tkáň, kosti, zuby 

a chrupavky, podporuje imunitní systém. 

D (cholekalciferol) 200–400 I.U. 
Nutný pro vstřebávání vápníku a fosforu 

a zdraví kostí a zubů. 

E (tokoferol) 

 

10–1200 I.U. 

 

Nutný pro výživu a posílení buněk. Jeho 

potřeba roste s věkem. Více než 50 % 

bývá vyloučeno ve stolici. 

K 65–80 μg Nutný pro správnou srážlivost krve. 

 
69 ZLÍNSKÝ, Jakub. Význam vitaminů ve výživě. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí 

práce Mgr. Jana Juříková, Ph.D. 
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Minerální látky a stopové prvky 

Oproti vitamínům jsou minerální látky anorganické sloučeniny, které nemají žádnou 

energetickou hodnotu; udržují však v našem těle stálost vnitřního prostředí (neboli homeostázu) 

a přispívají mnoha dalšími funkcemi ve vnitřním prostředí organismu.70 

Ve výživě nás zajímají především sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor a síra; přísun těchto 

látek se však nesmí přehánět. 

Množství stopových prvků se v těle pohybuje v řádech miligramů a mikrogramů na den; patří 

mezi ně především železo, zinek, jód, kobalt, fluor, chrom, selen, měd, mangan, křemík a další.71 

Pitný režim 

Pitný režim ve výživě je neméně důležitým tématem jak v životě profesionálního sportovce, 

tak v životě naprostého rekreanta. Na pravidelný přísun tekutin se snadno zapomíná, přitom pití 

je důležité z více důvodů: v průběhu zvýšené tělesné aktivity tělo ztrácí tekutiny vlivem 

zvýšeného pocení, proto je důležité dbát na přísunu tekutin jak v době tréninku, tak i mimo jeho 

dobu. Tělo si vyžaduje především přísun vody, s čímž souvisí přísun minerálních látek sodíku, 

draslíku a hořčíku. 

„Pitný režim je součástí každého sportovního výkonu, protože bez dostatečné hydratace 

nedokáže organismus efektivně plnit své funkce a dochází k poklesu sportovního výkonu, neboť 

se zvyšuje koncentrace metabolitů v krvi, dříve dochází k únavě sportovce a také se následně 

prodlužuje doba regenerace.“72 

Suplementy 

 Suplementy jsou sportovní doplňky stravy, které slouží k doplnění živin chybějících v běžné 

stravě. Běžně užívaných suplementů ve světě sportu je hned několik, přičemž při užívání 

každého druhu doplňku je zapotřebí dbát na načasování příjmu v jídelníčku. 

Nejznámější druhy suplementů jsou proteiny, aminokyseliny, gainery, iontové nápoje, fitness 

potraviny a kreatin. 

 
70 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 272. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
71 Tamtéž, s. 276. 
72 Tamtéž, s. 279. 
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5.3 Sestavení jídelníčku 

Všechna potřebná data k sestavení individualizovaného jídelníčku vyplývají z nutriční 

diagnostiky – ta se sestává ze dvou částí, a to: 

• Hodnoty tělesného složení, antropometrických údajů a somatotypu sledovaného 

subjektu. 

• Kvalita a kvantita současného jídelníčku a výživových návyků sledovaného subjektu.73 

Jednodušeji řečeno, cílem těchto hodnocení je, abychom znali potřebné údaje o bazálním 

metabolismu74 sledovaného subjektu a způsob stravování, na jaké je jeho organismus zvyklý. 

Na základě těchto hodnot můžeme upravovat jídelníček vzhledem k cílům sledovaného 

subjektu. 

Prvním krokem, jenž utváří podobu jídelníčku, je stanovení celkové energetické potřeby; toho 

jsme schopni docílit jednoduše pomocí on-line kalkulačky dostupné na webu. Po výpočtu 

energetické potřeby přichází na řadu stanovení cílů. 

V případě hubnutí a spalování tuků je dobré, abychom zvolili pozvolné tempo v redukci 

hmotnosti, tedy například 1 kg za týden; takové kvantum tuku představuje zhruba 7000 kcal. 

Proto abychom zhubnuli toto množství za týden, musíme příjem sportovce snížit o 7000 kcal 

týdně, tedy přibližně 1000 kcal denně. Podobnému množství odpovídá snížení týdenního výdeje 

sportovce. 

„Ideální je samozřejmě kombinace obou proměnných – navýšení energetického výdeje 

přidáním dalších (aerobních i silových) tréninků v týdnu a snížení energetického příjmu (pod 

hodnotu vyrovnané energetické bilance) snížením energetické hodnoty jídelníčku.“75 

V případě nabírání svalové hmoty a zvyšování hmotnosti nemůžeme měřit stejným 

měřítkem, jako u shazování; proces nabírání svalové hmoty a zvyšování hmotnosti může trvat 

mnohem delší dobu. „Obecně lze ale shrnout, že pro drtivou většinu sportovců postačuje pro 

nabírání nové svalové hmoty zvýšení energetického příjmu o cca 100–400 kcal na den.“76 

 
73 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 374. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
74 Hodnota, která udává množství energie pro udržení všech vitálních funkcí. - Bazální 

metabolismus. Wikiskripta.eu [online]. web: WikiSkripta, 2018 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: 

https://www.wikiskripta.eu/w/Baz%C3%A1ln%C3%AD_metabolismus 
75 ROUBÍK, Lukáš. Moderní výživa ve fitness a silových sportech. Praha: Erasport  [2018]. s. 391. ISBN 978-80-

905685-5-6. 
76 Tamtéž, s. 392. 
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Podívejme se na upravenou stručnou verzi toho, jak měl autor této práce nastavený vlastní 

jídelníček od studovaného výživového poradce, v němž měl sportovec za cíl udržovat stejnou 

hmotnost v době začátku přípravy na atletickou sezonu, kdy se jeho průměr počtu tréninků 

pohyboval v rozmezí 7–9 tréninků týdně. Sportovec v dané době vážil zhruba 72 kg; příjem 

bílkovin čítal kolem 180 kcal denně, sacharidů 300 kcal denně a tuků 70 kcal denně. 

 Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Svačina 

Pondělí míchaná 

vajíčka, 

knäckebroty, 

rajčátka, jablko 

řecký jogurt 

bílý s medem, 

rozinkami a 

banánem 

krůtí prsa 

s bramborami 

a hráškem 

celozrnný 

rohlík 

s šunkou, 

sýrem a 

jablko 

špagety aglio olio krůtí šunka 

s lískovými 

ořechy a 

proteinový 

nápoj 

Úterý ovesné vločky, 

banán a 

brusinky 

pšenično-žitný 

chléb, gervais, 

šunka 

pstruh 

lososovitý 

brambory, 

brokolice 

mrkvový 

salát, 

dalamánek, 

šunka 

hovězí nudličky, 

rýže, zelené 

fazolky 

polotučný 

tvaroh, kešu 

Středa míchaná vejce, 

šunka, 

dalamánek, 

jablko 

ovocný salát, 

řecký jogurt 

těstoviny 

s omáčkou z 

rajčat 

mléčná rýže, 

celozrnný 

rohlík, šunka, 

gouda 

krůtí prsa 

s bramborami a 

hráškem 

protein, banán 

Čtvrtek banánová 

palačinka 

celozrnný rohlík 

s šunkou, sýrem 

a jablko 

hovězí 

nudličky, rýže, 

zelené fazolky 

řecký jogurt kuřecí rizoto, 

dušená zelenina 

salát caprese, 

šunka, 

dalamánek 

Pátek ovesné vločky, 

banán a 

brusinky 

protein, lískové 

ořechy, banán 

kuřecí, 

jasmínová 

rýže 

polotučný 

tvaroh, kešu, 

jahody 

kuřecí vývar, 

dalamánek, 

šunka, salát 

vajíčková 

pomazánka, 

pšenično-žitný 

chléb 

Sobota cheat day (jez, 

co chceš) 

     

Neděle mug cake pšenično-žitný 

chléb, šunka, 

jablko 

tuňákový 

salát, těstoviny 

mrkvový 

salát, šunka, 

dalamánek 

treska, 

bramborová kaše, 

brokolice 

protein, 

ořechy 
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6 Fáze rozcvičení  

Význam rozcvičení 

Rozcvičovací část tréninku je neméně důležitá jako hlavní náplň. Abychom byli schopni podat 

potřebný výkon, je nutné se na začátku každého tréninku dostatečně připravit na následující 

zátěž. Zamezujeme tak potenciálnímu zranění způsobenému nedostatečnou připraveností 

organismu (především svalů). V této kapitole se dozvíme, jakým způsobem je možné se 

připravit na jakýkoli trénink zaměřující se na kondici. 

Zásady rozcvičení 

Aby rozcvičení na začátku každé tréninkové jednotky bylo maximálně účinné, musíme 

dodržovat určité zásady: 

• Dostatek vhodného oblečení pro aktuální podmínky prostředí tréninku 

• Ani prázdný, ani plný žaludek před započetím tréninku 

• Rozcvičovat se od menších rozsahů k větším77 

Zahřátí 

První fází rozcvičení je fáze zahřátí. V této fázi organismus připravujeme na přicházející zátěž 

pozvolným tempem, kdy pomalu zvyšujeme tepovou frekvenci. Běžným způsobem měříme 

tepovou frekvenci při zahřívací fázi odečtením našeho věku od čísla 220; výsledné číslo by 

měla být naše maximálně dosažitelná tepová frekvence při maximální zátěži. 65–70 % z této 

maximální zátěže je naše výsledná střední intenzita, při které se zahříváme před tréninkem.78 

Nejvhodnější aktivitou pro zahřívací fázi je běh; pokud nemáme z nějakého důvodu potřebnou 

kondici pro klidný běh, při kterém naše tepová frekvence nedosáhne příliš vysokých čísel, 

potom je možné zvolit rychlou chůzi. V případě možnosti jiných prostředků je pro pestrost 

tréninku dobré zvolit tyto prostředky, např. jízda na kole (popř. rotopedu), běh na eliptickém 

trenažéru či výšlap schodů. Pro správné fungování organismu nedoporučujeme nosit roušku – 

výsledné užití energie je vyšší, než je žádoucí. 

 
77 Vytvoření inventáře cvičení s převahou specifických prostředků pro různé typy rozcvičení v tréninku [online]. 

Brno, 2016 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ppy6q/Bakalarska_prace_-_Ivan.pdf. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. 
78 Vše co potřebujete vědět o kardiu [online]. Borek u Českých Budějovic: Jaromír Uhlíř, 2011 [cit. 2021-03-14]. 

Dostupné z: https://www.kulturistika.com/vyziva/hubnuti-a-diety/vse-co-potrebujete-vedet-o-kardiu 
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Pokud nemáme zařízení potřebná pro měření tepu (chytré hodinky, hrudní pás), můžeme se 

jednoduše rozcvičit tak, abychom se jen lehce zapotili a pocítili, že tělo se dostatečně ohřálo 

vlivem aktivity. 

Tato aktivita by měla trvat 5–10 minut; délka se liší charakterem tréninku. 

Protažení 

Protažení (neboli strečink) má hned několik úkolů v přípravě organismu, a to snížení svalového 

napětí, zvýšení kloubní pohyblivosti a flexibility, rychlejší regeneraci svalů a zejména 

prevenci zranění.79 

Fáze protažení by měla ideálně zahrnovat protažení celého těla nehledě na charakter tréninku; 

pokud se však trénink soustředí na konkrétní části těla, není od věci, abychom se více zaměřili 

na tuto oblast. Protahujeme se v teplém prostředí a nespěcháme. Každý cvik by měl trvat 

alespoň několik vteřin; nehmitáme v konečné poloze, při které je sval napnutý v jeho 

maximálním rozsahu. 

Význam strečinku nesmíme zanedbávat; protažení by nám mělo zabrat 10–15 minut a po 

tréninku je vhodné, abychom v menší míře protažení zopakovali. Protahování se je pro tělo 

užitečné i mimo trénink, dávejme si však pozor na intenzitu protahování, kdy není tělo 

dostatečně zahřáté a svaly uvolněné. 

Druhy rozcvičení 

Z hlediska zaměření se na povahu tréninku rozlišujeme dva druhy rozcvičení: 

• Všeobecné rozcvičení 

o Univerzální druh rozcvičení, jenž můžeme uplatnit u každého tréninku. Tímto 

rozcvičením „nemůžeme nic zkazit“. 

• Speciální rozcvičení 

o Druh rozcvičení, jenž aplikujeme podle povahy tréninku; tímto způsobem lépe 

připravujeme části těla, které budou více zatíženy v tréninku. 

Atletická abeceda 

Atletická abeceda je souhrn několika atletických rozcvičovacích cvičení, které nám pomáhají 

připravit naše tělo na běžnou atletickou zátěž, jež se běžně sestává z běhu. Řadíme do nich 

 
79 Protahovací cvičení [online]. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: 

https://www.fsps.muni.cz/frvs/2012/zakladni-gymnastika/protahovaci.html 
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liftink, skipink, zakopávání, předkopávání, kotníkové odrazy a podobně. Každé cvičení 

zaměstnává určitý segment potřebný pro správnou techniku běhu.  
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7 Použitá tělesná cvičení 

V této kapitole si představíme jednotlivé cviky rozvíjející konkrétní partie našeho těla. 

Uplatnění těchto cviků najdeme především v kruhových trénincích, které se v případě 

karantény výrazně podílí na udržování kondice. Zaměřujeme se na cviky, jimiž posilujeme 

svalstvo nejvíce užívané v kondičním tréninku. 

Hrudník 

Pro rozvoj svalů v hrudní části těla je ideální cvik bench press. Výchozí polohou je leh na 

zádech na lavičce (neboli bench); chodidla máme opřená o zem či o lavičku (existuje i varianta 

s nohama ve vzduchu, při které se více soustředíme na střed těla) a nad sebou držíme 

nadhmatem činku; šíře úchopu by měla být mírně širší, než je šířka ramen. 

Činku nadzvedáváme ze stojanů a klidně spouštíme na hrudník; předloktí jsou vertikálně, 

zápěstí nad lokty a nadloktí svírá s trupem úhel 30 až 60°.80 V okamžiku dotyku s hrudníkem 

výbušně tlačíme činku až do polohy téměř natažených paží. 

Alternativním cvikem jsou tlaky, při kterých místo jedné činky užíváme jednoručky. 

V případě absence jakéhokoliv náčiní volíme jako nejvhodnější cvik kliky; druhů provedení 

kliků je nespočet, a tak si popíšeme pouze základní provedení. 

Výchozí polohou kliku je leh na břiše; dlaněmi se opíráme o podložku ve vzdálenosti mírně 

větší, než je šíře ramen. Prsty směřujeme vpřed, lokty máme vedle těla a naše nadloktí svírají 

s trupem úhel 30 až 60°.81 Nohy máme v prodloužení trupu a prsty se opírají o podložku. Pohyb 

spočívá v tlaku pažemi do podložky, při kterém máme zpevněné celé tělo a zvedáme trup a 

stehna z podložky. Nadále opakujeme pohyb, aniž bychom se dotýkali podložky pouze pažemi 

a prsty u nohou. 

Ramena 

Pro rozvoj síly ramenních svalů jsou vhodným cvikem tlaky všeho druhu, při kterých užíváme 

buď velkou činku v sedu či ve stoji anebo jednoručky, se kterými můžeme také předpažovat, 

upažovat či zapažovat. 

 
80 STOPPANI, James. Velká kniha posilování: tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Druhé, 

přepracované a rozšíření vydání. Přeložil Libor SOUMAR. Praha: Grada Publishing, 2016. Sport extra. s. 349. 

ISBN 978-80-247-5643-1. 
81 Tamtéž, s. 367. 
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V případě absence náčiní je možné nahradit jednoručky jakýmkoliv závažím, které jsme 

schopni držet v jedné ruce a manipulovat s ním, jako například dvoulitrové flašky s vodou. 

Záda 

Pro rozvoj síly zádového svalstva doporučujeme jakékoliv úklony vestoje se závažím v rukou 

či zvedání horní části těla vleže za pomoci užití zádových svalů, kdy dolní půlka těla leží 

„přilepená“ k zemi. 

Kvadriceps 

Kvadriceps (neboli čtyřhlavý sval stehenní) se nachází na přední straně stehna; tuto skupinu 

svalů můžeme rozvíjet pomocí jakýchkoli forem dřepů; při dřepování je důležité, abychom si 

hlídali techniku a soustředili se na položení celé plochy chodidla, tedy aby se nezvedala špička 

či pata z plochy. S tím souvisí rovná záda, jejichž zakřivení by vedlo k mnohým fyziologickým 

problémům. 

Hojně užívanými cviky pro rozvoj kvadricepsu jsou taktéž výpady a výstupy. Při výpadu 

vykráčíme vždy jednou nohou vpřed, přičemž pokrčujeme koleno a naši váhu z velké části 

přenášíme na tu nohu, kterou jsme vykročili vpřed. Tlakem téže nohy se opět vracíme do 

původní polohy a střídáme obě nohy ve stejném počtu opakování. 

Hamstringy a hýždě 

Hamstringy (svaly zadní strany stehenní) a hýždě bývají mnohdy kamenem úrazu ve 

vrcholovém sportu; poranění v oblasti hamstringů jsou jedním z nejčastějších poranění. Proto 

se nesmí opomenout posilovat toto citlivé svalstvo, jež je propojeno se zádovým svalstvem. 

Jedním ze základních cviků na posílení hamstringů a hýžďových svalů je mrtvý tah a všechny 

jeho variace. Stejně jako u dřepů je třeba si hlídat zatížení celé plochy chodidla a rovná záda.  

Pokud nemáme činky či těžká závaží, které bychom mohli zvedat při mrtvém tahu, můžeme 

zvolit různé cviky, při kterých zakopáváme v lehu či sedu; k odporu můžeme užít jakékoli gumy 

či pružného lana, které bychom zavázali kolem kotníků. Dále můžeme provádět most na lavici, 

při kterém ležíme horní půlkou těla a chodidla máme zapřená o vyvýšenou plochu (například 

lavičku); pohyb provádíme zvedáním pánve nad zem tlakem do pat. 

Lýtka 

Pro rozvoj vnější, vnitřní a třetí hlavy na lýtkách užíváme jakékoli variace výponů. Pro rozvoj 

holenního svalu užíváme dorzální flexi u chodidel v sedu či ve stoje (laicky „zvedáme špičku“). 
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Břicho 

Co se týče břišního svalstva, existuje široké spektrum cviků rozvíjejících všechny břišní svaly. 

Mezi nejpoužívanější cviky rozvíjející horní a dolní část břicha patří zkracovačky (běžně 

nazývané také sedy-lehy) či sklapovačky. Šikmé břišní svaly můžeme rozvíjet různými 

variacemi zkracovaček či jiných pohybů, při kterých rotujeme trupem za pomoci těchto svalů. 

Komplexní cviky 

Mezi komplexní cviky řadíme ty cviky, při kterých se zaměřujeme na více svalových skupin 

najednou; tyto cviky hojně užíváme v CrossFitu, jenž chápeme jako silové a kondiční cvičení, 

při kterém využíváme neustálých změn, abychom zaskočili naše tělo. Při tomto cvičení 

rozvíjíme všechny kondiční schopnosti. 

Jedním z komplexních cviků je mrtvý tah, jímž se zaměřujeme nejen na hamstringy a hýždě, 

avšak i na sílu paží a zad. Dále mezi komplexní cviky řadíme trh, při kterém ze dřepu zvedáme 

velkou činku (či jednoručky) ze země nad hlavu. Dalším cvikem je thruster, kombinovaný cvik, 

jenž se skládá z čelního dřepu a výrazu činky nad hlavu (podobný trhu).82 

Pokud nemáme po ruce žádné činky, můžeme jako účinné komplexní cviky využít například 

násadu na koště, se kterým je možné uskutečnit dřep, při kterém držíme násadu nad hlavou 

nataženýma rukama daleko od sebe. 

Kalanetika 

Rytmická cvičení kalanetického typu užíváme pro zapojení velkého počtu svalů; tyto cviky 

představují alternativu standardních aerobních cvičení, jakým je například jogging83.84 

Kalanetická cvičení jsou ideálním způsobem cvičení v karanténě; mezi nejčastěji užívané cviky 

řadíme výskoky na bednu (či jakýkoli jiný vyvýšený bod) všech variací, angličáky, skoky do 

stran či přeskoky lavičky jakýmkoli způsobem.  

 
82 PETRIK, Marco. CrossFit Ultra Workouts. Mnichov: Buchverlag GmbH & Co., 2015. ISBN 978-80-249-

3175-3. 
83 Běh v mírném tempu. 
84 STOPPANI, James. Velká kniha posilování: tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Druhé, 

přepracované a rozšíření vydání. Přeložil Libor SOUMAR. Praha: Grada Publishing, 2016. Sport extra. s. 558. 

ISBN 978-80-247-5643-1. 
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8 Tréninkové manuály v době karantény 

V této kapitole si popíšeme dvě verze zpracovaného tréninkového manuálu; v prvním 

tréninkovém manuálu si představíme atleticky zaměřený kondiční trénink, jímž se z velké části 

v minulosti řídil autor této práce. Druhý tréninkový manuál bude určen pro širokou veřejnost. 

8.1 Atleticky zaměřený kondiční tréninkový manuál 

Tento atletický tréninkový manuál je vhodný v jarním přípravném období v první fázi přípravy 

zvané „objem“; soustředíme se zde pouze na jeden měsíc celé přípravy. Předpokládá se, že 

uživatel tohoto tréninkového manuálu je obeznámen se základními prvky atletického tréninku, 

jako jsou abecedy, rovinky a podobně. Před každým tréninkem (vyjma klusu) se řádně 

rozcvičujeme postupem rozklus, protažení, rozcvičení pomocí abeced a rovinek a na konci 

tréninku vyklusáváme. 

1. týden 1. fáze 2. fáze 

Pondělí 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruhový trénink85 břicho nohy; 5× 

(sed vztyk se závažím + odrazy + 

zakopávání s odporem); výpady; 5× 

(přemístění se závažím+rotace); 

schody a vyběhání se švihadlem 

odhody se závažím 

Úterý 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

2× (3×30 m odpichy; 6× start 

z poloh; 4×30 m kopce; 5× 20skok; 

6×30 m abc s MK86; 2×60 m) 

stupňovaný fartlek 40‘ 

Středa 

RYCHLOST/FLEXIBILITA 

obratnost na překážkách; 3× (4×4 

překážky; 3× 120 s MK; 2× 120 

s MK) 

metodická řada oštěpu (možné 

nahradit hodem proutku) 

Čtvrtek 

SÍLA/FLEXIBILITA/ 

VYTRVALOST 

kruháč vše; kruháč nohy (schody) 

ruce; 4× kruháč kotník bench; 6×60 

m vyběhání 

40‘ regenerační klus 

Pátek 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

3× (3×50“; 1–1,5 km anaerobní práh; 

2×60 m s MK) 

volno 

Sobota 

VYTRVALOST 

50‘ souvislý klus volno 

Neděle 

REGENERACE 

volno volno 

 

 

 
85 Dále jen „kruháč“. 
86 Meziklus. 
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2. týden 1. fáze 2. fáze 

Pondělí 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruhový trénink87 břicho nohy; 5× 

(sed vztyk se závažím + odrazy + 

zakopávání s odporem); výpady; 5× 

(přemístění se závažím+rotace); 

schody a vyběhání se švihadlem 

odhody se závažím 

Úterý 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

2× (3×30 m odpichy; 6× start 

z poloh; 4×30 m kopce; 5× 20skok; 

6×30 m abc s MK88; 2×60 m) 

stupňovaný fartlek 40‘ 

Středa 

RYCHLOST 

3× (4×10“; 100 m seběh kopce s MK; 

150 m výběh kopce; 100 m seběh 

s MK; 150m výběh kopce) 

volno 

Čtvrtek 

SÍLA/FLEXIBILITA/ 

VYTRVALOST 

kruháč vše; 5× (dřepy + zakopávání 

s odporem); 3× 20 m skiping; kruháč 

ruce nohy; 3× (50× švihadlo; 2×100 

m rovinka) 

60‘ regenerační klus 

Pátek 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

3× (3‘; 6×30 m abc s MK pozadu; 

2×90“ s MK; 3×20 m kopce s MK) 

volno 

Sobota 

VYTRVALOST 

50‘ renegerační klus nepřesahující 

150 tepů/min 

volno 

Neděle 

REGENERACE 

volno volno 

 

3. týden 1. fáze 2. fáze 

Pondělí 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruháč břicho nohy; 5× (dřepy + 

odrazy + 40 m zakopávání); výpady; 

kruháč nohy ruce; 6×80 m švihadlo 

5×10skok; 4×60 m cval stranou 

s MK; 5×10skok; 4×60 m zakopávání 

stranou s MK; 5×L/P89 odrazy; 4×60 

m skiping stranou; 5×10skok; 4×60 m 

cval stranou s MK 

Úterý 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

6× start z pohybu do 15 m; 4×30 m 

kopce; 6× start z poloh; 3×30 m 

odpichy; 4×30 m kopce; 3×30 m 

odpichy 

stupňovaný fartlek 40‘ po 10 

minutách 

Středa 

RYCHLOST 

3× (abc s překážkami); 3× (4×10“; 

kopce 3×120 m s MK; 300 m) 

volno 

Čtvrtek 

SÍLA/FLEXIBILITA/ 

VYTRVALOST 

kruháč břicho nohy; 5× (dřepy 

s výskokem + zakopávání 

s odporem); 3×20 m skiping; kruháč 

ruce nohy; 3× (50× švihadlo; 2× 100 

m rovinka) 

60‘ regenerační klus nepřesahující 

150 tepů/min 

Pátek 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

3× (3‘; 6×30 m abc s MK pozadu; 

4×30 m kopce; 5×10skok) 

2×30“ s MK; 1 km; 2×50“; 1 km; 

2×40“s MK; 1 km; 2×30“ s MK 

 
87 Dále jen „kruháč“. 
88 Meziklus. 
89 Levá/pravá noha. 
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Sobota 

VYTRVALOST 

70‘ renegerační klus nepřesahující 

150 tepů/min 

volno 

Neděle 

REGENERACE 

volno volno 

 

 

4. týden 1. fáze 2. fáze 

Pondělí 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruháč ruce nohy; výpadová 

chůze+skiping a zakopávání se 

závažím; kruháč na břicho; CHSZ; 

kruháč břicho nohy; vyběhání 5×15“ 

s int. 45“ MCH 

skokanský trénink s využitím 

švihadla  

Úterý 

SÍLA/VYTRVALOST 

3× (4×přeběh malých překážek 10 m 

od sebe; 6× start z poloh do 15 m; 

3×30 m odpichy  

40‘ stupňovaný fartlek po 10 

minutách 

Středa 

RYCHLOST/OBRATNOST 

3× (2×200; 2×120 do kopce; 2×200) volno 

Čtvrtek 

SÍLA/FLEXIBILITA/ 

VYTRVALOST 

kruháč ruce nohy; 

dřepy+odrazy+zakopávání s 

odporem; výpady se závažím;  

4× (100× švihadlo + 2× 60 m) 

regenerační klus 35‘; odhody se 

závažím  

Pátek 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

3× (abc s překážkami; 2× 60 m 

pozpátku); 3× (6× 30 m abc; 4× 30 m 

kopec; 5× desetiskok) 

2× 30“ s MK; 1 km; 2× 50“ s MK; 1 

km; 2×40“ s MK; 1 km; 2×30“ s MK 

Sobota 

VYTRVALOST 

50 minut souvislý klus volno 

Neděle 

REGENERACE 

volno volno 
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8.2 Všeobecný kondiční tréninkový manuál 

V tomto kondičním tréninkovém manuálu se zaměřujeme na širokou veřejnost; manuál je 

oproti předešlému atletickému tréninkovému plánu přehlednější a komentovaný pro 

jednodušší porozumění pokynům. Manuál zohledňuje trénovanost sportujícího. 

 První týden 

V případě, že jsme netrénovaní jedinci, je nutno, abychom začali s tréninkem zlehka; náš 

organismus není zvyklý na fyzické zatížení kondičního typu, a proto je nutné naše tělo 

připravovat na nápor postupně. V případě naskočení do těžkého tréninku bez předešlé přípravy 

by naše tělo zažilo nepříjemný šok, ze kterého bychom se dostávali dlouhou dobu a trénink by 

tak byl kontraproduktivní. 

Pondělí 

Pro první den našeho kondičního tréninku volíme posilovací metodu kruhový trénink; ten se 

sestává z několika stanovišť, na kterých provádíme jednotlivé cviky (není nutné rozkládat 

místnost na stanoviště, pokud jsme schopni provádět cviky na jednom místě). Na každém 

stanovišti daný cvik opakujeme po určitou dobu a pro změnu cviku máme danou délku pauzy. 

Před započetím cvičení se nejdříve rozběháme a protáhneme, abychom připravili organismus 

na zátěž. 

V první sérii cvičíme vždy 20 vteřin a 20 vteřin máme pauzu pro změnu cviku. V druhé sérii 

cvičíme 25 vteřin a odpočíváme opět 20 vteřin. Ve třetí sérii cvičíme 30 vteřin a odpočíváme 

25 vteřin (netrénovaní odpočívají 30 vteřin a touto sérií ukončují kruhový trénink). Ve čtvrté 

sérii dáváme do cviků vše, co nám zbývá a cvičíme po dobu 35 vteřin a mezi cviky máme pauzu 

30 vteřin. Mezi sériemi máme dlouhou pauzu 5 minut. 

Pořadí cviků je následovné: dřepy – kliky – sedy-lehy – metronomy – trhy90 – plavání91 – kliky 

vzad92 - thrustery – výskoky s přitažením kolen (k hrudníku). 

Po dokončení tréninku se vyklusáváme po dobu 6–8 minut. 

Úterý 

Pro druhý den volíme běžecký trénink, při kterém rozvíjíme především rychlost; při rozcvičení 

se zaměřujeme na rychlost tak, že po krátkém rozklusu a následném protažení provádíme 

atletickou abecedu, při níž stupňujeme tempo do frekvence. V závěru každé abecedy (kterou 

 
90 Užíváme velkou činku či jednoručky, popřípadě jakékoli/jakákoli závaží uchopitelné/á do obou rukou. 
91 Zvedání horní části těla v leže na břiše. Je možné provádět se závažím v rukou. 
92 Rukama se za zády opíráme o lavičku a zapřeni nohama o zem zvedáme pánev tlakem rukou o lavičku. 
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provádíme zhruba 30 metrů) běžíme sprintem dalších 30 metrů. Po absolvování abeced se 

přesouváme na alespoň 3 rovinky (svižný souvislý běh na zhruba 80–100 metrů), při nichž se 

snažíme běžet v tempu 85 % naší maximální rychlosti. 

Hlavní náplní našeho tréninku jsou 2 série sprinterských úseků stejné náplně; v sérii běžíme 

5×8vteřinových úseků, mezi nimiž je vždy pauza 20 vteřin; po těchto pěti úsecích následuje 

dlouhá pauza 5 minut. Následuje 5×15vteřinových úseků, kde běžíme pomalejším tempem než 

u 8vteřinových úseků a mezi nimiž je pauza 40 vteřin. Následuje dlouhá pauza 6 minut a 5×10 

vteřin, kde dodržujeme pauzu mezi úseky 30 vteřin. Mezi sériemi je dlouhá pauza 8 minut. 

Úseky neběžíme naplno, ale naše úsilí se pohybuje kolem 90 % naší maximální rychlosti. 

Netrénovaní sportující mají vždy každá opakování 4×. 

Na závěr se vyklusáváme po dobu 6–8 minut. 

Středa 

Tímto dnem se soustředíme opět na běžecké schopnosti, jež však budeme rozvíjet pomocí 

delších běžeckých úseků. 

Po 10minutovém rozklusu se protáhneme a provedeme obyčejné abecedy a alespoň 4 rovinky. 

Následují 3 série běžeckých úseků, z nichž v první sérii běžíme 3 úseky po dobu 30, 50 a 40 

vteřin; mezi úseky máme pauzu 2 minuty a po sérii pauzu 6 minut. V druhé sérii běžíme 3 úseky 

po dobu 40, 60 a 50 vteřin; mezi úseky máme pauzu 2,5 minuty a po sérii pauzu 7 minut. Ve 

třetí sérii běžíme úseky o délce 50, 70 a 60 vteřin, mezi nimiž dodržujeme pauzu 2,5 minuty. 

Na závěr tréninku se vyklusáváme v délce 8–10 minut. 

Čtvrtek 

 Čtvrtek je pro nás dnem, kdy opět posilujeme. Rozcvičení i výklus jsou stejné jako v pondělí 

a charakter dnešního tréninku je obdobný tomu pondělnímu.  

Délka a počet sérií je stejný, jako tomu je u pondělního tréninku (včetně tréninku 

netrénovaných). 

Cviky v kruhovém tréninku jsou v tomto pořadí: bench press s jednoručkami93 – sklapovačky 

– plavání – angličáky – zkracovačky – skipink na místě – thrustery – rotace vestoje94 - panák. 

 
93 Nebo jakýmkoli jiným závažím v každé ruce. 
94 Se závažím položeným na trapézových svalech, které držíme v rukou. 
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Pátek 

V pátečním tréninku se zaměřujeme na vytrvalost, a proto nás čekají víceminutové běžecké 

úseky. 

Rozklusáváme se 10 minut; po lehkém protažení provádíme abecedy v délce 50 metrů a mezi 

abecedami místo chůze klušeme. Po abecedách provádíme 6 rovinek v ne tak vysoké intenzitě, 

avšak mezi rovinkami máme pauzu v rozmezí 40–60 vteřin. 

Hlavní náplní tréninku nám budou dvě série běžeckých úseků; v první sérii běžíme 2 minuty 

v souvislém tempu, po kterém následují 2 minuty volného klusu (netrénovaní místo meziklusu 

mají mezichůzi); poté běžíme 3 minuty a 3 minuty klušeme. Dále běžíme opět 3 minuty a 3 

minuty klušeme a poslední úsek v sérii běžíme 2 minuty.  

Následuje dlouhá pauza 6 minut, po které nás čeká druhá série, jež se sestává opět ze 4 

běžeckých úseků; tyto úseky trvají 3, 4, 4 a 3 minuty a vždy po prvních třech úsecích klušeme 

v pauze stejně dlouhou dobu jako předešlý úsek. 

Na konci tréninku klidným tempem vyklusáváme po dobu 8–10 minut. 

Sobota 

Po úvodním týdnu nás čeká pouze volný regenerační klus po dobu 30 minut; pokud máme 

k dispozici chytré hodinky či hodinky s hrudním pásem, hlídáme si, aby náš tep nepřesáhl 150 

opakování za minutu. Po klusu následuje krátké protažení. 

Neděle 

Poslední den se liší od ostatních dnech tím, že při něm nevykonáváme žádnou fyzicky náročnou 

činnost. Aby organismus plně zregeneroval, je třeba mu dopřát chvíli odpočinku. 
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V následující tabulce můžeme pozorovat zjednodušenou podobu prvního týdne tréninku, kterou 

si můžeme každý vytvořit pro snadnější orientaci v tréninku. 

Tabulka 8 –Zjednodušený tréninkový plán prvního týdne 

1.  týden 1. fáze 2. fáze 

Pondělí 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruhový trénink 

20/25/30/35 

volno 

Úterý 

RYCHLOST 

sprinterské úseky 

5×8/5×15/5×10 

volno 

Středa 

RYCHLOST/VYTRVALOST 

středně dlouhé úseky 

30;50;40/40;60;50/50;70;60 

volno 

Čtvrtek 

SÍLA/FLEXIBILITA 

kruhový trénink 

20/25/30/35 

volno 

Pátek 

VYTRVALOST 

dlouhé úseky 

2;3;3;2/3;4;4;3 

volno 

Sobota 

VYTRVALOST 

30 minut klus volno 

Neděle 

REGENERACE 

volno volno 

 

Jednoduše řečeno, v prvním dni se soustředíme na rozvoj síly a flexibility pomocí posilovacích 

cvičení; v následujícím dni rozvíjíme předně rychlostní schopnosti, jež můžeme rozvíjet i 

v jiném prostředí, například výběhy krátkého kopce. Třetí den se vyznačuje kombinací tréninku 

rychlosti i vytrvalosti za pomoci středně dlouhých úseků, při kterých se zvyšuje koncentrace 

kyseliny mléčné v krvi (neboli laktátu). Čtvrtým dnem se vracíme opět k rozvoji síly a 

flexibility, avšak pátý a šestý den se soustředíme výhradně na vytrvalost coby kondiční 

schopnost. 

Následující týdny 

V následujících týdnech, kdy si náš organismus již zvyká na opakovanou zátěž, postupně 

navyšujeme počet opakování či intenzitu provedení cviků a běžeckých úseků. Dále si můžeme 

postupně navyšovat i počty tréninků v tréninkových mikrocyklech, na což by náš organismus 

měl být pomalu připraven. 

V pondělí druhého týdne navyšujeme počet sérií na 5 sérií, přičemž „netrénovaní“ již jdou 

stejné kvantum, co šli trénovaní předešlé pondělí. 



48 
 

Zároveň nám v pondělí přibývá druhá fáze, a proto jdeme volný klus 20 minut95; zde je nutno 

podotknout, že je vhodné, abychom měli mezi oběma fázemi alespoň 4hodinový rozestup. 

V úterý druhého týdne přibývá opět jedna série, a proto běžíme 3× běžeckou sérii 

sprinterských úseků; „netrénovaní“ jdou série 2, avšak ve stejném opakování úseků jako 

trénovaní. 

Ve středu druhého týdne se trénink nemění; přibývá však druhá fáze – maximálně hodinová 

lehká zátěž při jiné aktivitě, než je běhání. Touto aktivitou může být například chůze, jízda na 

kole či jóga. 

Ve čtvrtek druhého týdne navyšujeme opět počet sérií na 5; „netrénovaní“ trénují stejné 

kvantum, co absolvovali trénovaní předešlý čtvrtek. 

V pátek druhého týdne přidáváme o sérii navíc, před kterou máme pauzu 6 minut. Tato třetí 

série má stejnou podobu, jako první série. „Netrénovaní“ si taktéž přidávají sérii a zůstává jim 

zachována mezichůze. 

V sobotu druhého týdne se mění charakter a délka klusu; tentokrát je ve vyšším tempu, které 

běžíme stále souvisle po dobu 40 minut. Náš tep by se nyní měl pohybovat maximálně ve 180 

opakováních za minutu. 

Neděle zůstává stejná po všechny týdny – můžeme si užívat toužebného volna po dobře 

odtrénovaném týdnu. 

V nadcházejících týdnech doporučujeme pro udržení kondice zachovávat zažité tréninky; 

pokud se chceme posouvat dále, můžeme postupně měnit intenzitu v trénincích, které ovlivňují 

danou kondiční schopnost. V kruhových trénincích můžeme dle potřeby střídat cviky, aby byl 

trénink stále pestrý; důležité je však zachovat charakter tréninku, jelikož posiluje všechny naše 

svalové skupiny. Délku sobotního klusu můžeme postupně natahovat a zároveň fázovat, 

například můžeme volit stupňované tempo či střídavé tempo. 

 

 
95 Klus lze nahradit jinou aerobní aktivitou, jako je například jízda na kole nebo plavání; vzhledem k charakteru 

práce se však počítá s tím, že není samozřejmostí navštívit plavecký stadion. 
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9 Diskuze 

Pro kondiční tréninkový manuál v této práci volíme konkrétní cviky a postupy. Hlavním 

důvodem pro výběr právě těchto posilovacích cviků je anatomické hledisko, z něhož 

vycházíme; volíme totiž anatomicky nejvhodnější cvičení pro lidské tělo. Vedlejším důvodem 

je předešlá zkušenost s danými metodami nejen autorem této práce, ale především kondičními 

trenéry po celém světě. 

Odlišnosti manuálů, s nimiž jsme pracovali, spočívaly především ve specifičnosti zaměření 

kondičního tréninku. Zatímco pro specifický kondiční trénink (jímž je atletický manuál) jsme 

zvolili specifická cvičení rozvíjející potřebné atletické schopnosti, jako například metodická 

řada hodu oštěpem, pro nespecifický kondiční trénink (jímž je všeobecný manuál) jsme zvolili 

obecně platné postupy pro rozvoj všech tělesných partií, jichž užíváme v kondičně zaměřených 

trénincích. 

Kladnou stránkou této práce je podrobné pochycení teoretické stránky kondičního tréninku a 

dobře srozumitelný všeobecný tréninkový manuál, jenž je určen pro každého zdravého člověka, 

jenž chce udržovat, popřípadě rozvíjet dále své kondiční schopnosti. 

Negativní stránkou této práce je nemožnost využití manuálu z řad fyzicky handicapovaných 

osob, jejichž tělesný rozvoj obnáší řadu specifických překážek, které zmíněným manuálem 

nejsou schopny překonávat.  
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10 Závěry 

Tématem této bakalářské práce byl kondiční tréninkový plán v době karantény. V první řadě, 

hlavním cílem této práce bylo vytvořit efektivní tréninkové manuály pro profesionální 

sportovce a pro širokou veřejnost, jež je možné využít v době karantény.  V druhé řadě bylo 

vedlejším cílem ztvárnit práci způsobem, díky němuž každý bez rozdílu profesionality mohl 

plánu plně porozumět. V třetí řadě, úkolem této práce bylo ověřit efektivitu tréninkových 

manuálů na živých subjektech pomocí vyhodnocených výkonnostních měřítek. 

Splnění cílů předcházelo teoretické vniknutí do problematiky kondičního tréninku na základě 

odborné literatury a mnohaletých zkušeností autora práce s kondiční přípravou. Splnění úkolu 

spočívalo v ověření manuálů na konkrétních sportovcích jak profesionální kategorie, tak 

laické. 

Profesionální kategorie se chopil autor práce, jenž pomocí atletického tréninkového plánu, 

který se z velké části sestával z atletického manuálu této práce, zahajoval přípravné kondiční 

období v roce 2020. V tomto roce se dotyčný umístil na páté příčce mistrovství České 

republiky v atletice v disciplíně 400 metrů překážek, čímž potvrdil efektivitu manuálu. 

Manuál pro širokou veřejnost byl ověřen na osobě blízké autorovi práce; tato osoba se 

manuálu držela po dobu každé karantény v období let 2020 a 2021, přičemž efektivita tohoto 

manuálu spočívala v narůstající fyzické kondici a silnější odolnosti vůči onemocnění. 

Atleticky zaměřený kondiční tréninkový manuál může být v praxi použit jako část kondiční 

přípravy v přípravném období. Všeobecný kondiční tréninkový manuál může být v praxi 

použit jako jednoduché a levné řešení udržování kondice. U obou manuálů se počítá s tím, že 

jsou vykonávány v době karantény, tedy ve chvíli, kdy není jednoduché se dostat do 

sportovních areálů a fitness center. 

Touto prací se nám podařilo vytvořit efektivní tréninkový manuál pro všechny kategorie. 
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