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2 Abstrakt 

Evidence tréninkového zatížení je jedním z nástrojů řízení tréninkového procesu. Volba 

vhodných ukazatelů zatížení a jejich objektivní evidence i vyhodnocení jsou základním 

předpokladem k úspěšnému řízení sportovního tréninku. 

Práce popisuje systémy hromadné evidence a ukazatelů tréninkového zatížení 

užívaných ve Sportovních centrech mládeže plavání, cyklistice a atletice, sportech, ze 

kterých se triatlon skládá. Uvádí doporučené hodnoty těchto ukazatelů, určené pro 

věkové kategorie spadající do SCM, pro plavání, cyklistiku a triatlon 

Představuje způsoby evidence a vyhodnocování zatížení na příkladech tréninkového 

deníku a počítačových programových aplikací navržených pro triatlon a některé 

současné možnosti přístrojů pro záznam a vyhodnocování dat. 

V hlavní části práce vyhodnocuje souhrnné evidenční formuláře Sportovních center 

mládeže Českého svazu triatlonu za roční tréninkový cyklus 2005/6 ve vybraných 

obecných a specifických ukazatelích. Prezentuje úroveň hodnot těchto ukazatelů u 

příslušných věkových kategorií. Porovnává modelové hodnoty s dosaženými hodnotami 

ukazatelů v rámci kategorií a s nejúspěšnějšími jednotlivci každé kategorie. 

V závěru hodnotí systém evidence SCM a navrhuje vylepšení dosavadního systému pro 

zefektivnění řízení tréninkového procesu triatlonu mládeže. 
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2 Abstract 

Training load recording is one of the training process management tools. Selection of 

appropriate load indicators and their objective registration and evaluation are the basic 

preconditions of successful sports training management. 

The Thesis describes systems of collective registration and indicators of training load 

used in the Y outh Sports Centres aimed at swimming, cycling and athletics, the sports 

triathlon consists of. It presents recommended values of these indicators specified for 

particular age categories adequate to the YSCs for swimming, cycling and triathlon. 

It presents methods of load registration and evaluation on examples of a training diary 

and computer software applications designed for triathlon, and some existing kinds of 

devices for data recording and evaluation. 

The main part of the Thesis evaluates comprehensive registration forms of the Y outh 

Sports Centres of the Czech Triathlon federation for the 2005/06 annual training cycle 

in selected general and specific indicators. It presents the level of values of these 

indicators for the individua! age categories. It compares model values with the achieved 

values of the indicators within the categories and with the most successful individuals in 

each category. 

The conclusion assesses the registration system of the YSCs and proposes an 

improvement of the existing system for more efficient management of the youth 

triathlon training process management. 
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3 Úvod 

Triatlon je vytrvalostní víceboj spojující tři sporty, plavání, cyklistiku a běh. Jednotlivé 

druhy triatlonu jsou stanovené vzdáleností a dobou závodního zatížení. Všechny jeho 

formy kladou na sportovce mimořádné nároky, jak fyzické tak psychické. 

Tento multisport, jehož vznik je datován na konec sedmdesátých let minulého století si 

jako mladé sportovní odvětví získal v průběhu několika desetiletí své existence řadu 

aktivních i pasivních příznivců. Jeho obliba v podobě vrcholového i rekreačního pojetí 

dále roste u všech věkových kategoriích. Vynikající výsledky našich triatlonistů, 

zejména bronzová medaile Jana Řehuly na olympijské premiéře triatlonu v Sydney 

v roce 2000, ale také titul Filipa Ospalého z mistrovství Evropy v Karlových V arech 

z roku 2001, četná přední umístění dalších triatlonistů a triatlonistek na mezinárodních 

soutěžích, ale i medailová umístění z AMS souvisí také s úrovní poznatků v oblasti 

řízení tréninku v triatlonu. 

Triatlon se neustále rozvíjí, diferencují se jednotlivé disciplíny, specializují se 

tréninkové prostředky. Díky novým technickým a ekonomickým možnostem se vyvíjejí 

možnosti optimalizace tréninkového procesu. V současné době je dostupná řada 

přístrojů, které lze využít pro sledování tréninku. Technologický vývoj měřící techniky 

umožňuje efektivněji kontrolovat zatěžování organismu. Velikost zatížení lze určit 

měřením absolvované vzdálenosti, rychlosti, silového výkonu, srdeční frekvence, 

frekvence pohybu, efektivity cyklického pohybu, hladiny laktátu v krvi, atd. 

Zastřešujícím subjektem triatlonu v České republice je Český svaz triatlonu (ČSTT), 

který mimo jiné zajišťuje státní reprezentaci, zřizuje Sportovní centra mládeže a 

podporuje přípravu talentované mládeže v souladu s legislativou ČR. 

Od roku 1994 se ČSTT ve spolupráci s Laboratoří sportovní motoriky FTVS UK podílí 

na odborném zajištění sportovní přípravy reprezentace a talentované mládeže. 

V laboratoři je vyvíjen komplexní systém diagnostiky, sledují se mladí triatlonisté 

v průběhu etapy specializované sportovní přípravy. Dlouhodobé sledování zvolených 
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parametrů poskytuje celostní informace o stavu triatlonistů. Získávání těchto informací 

o mladých triatlonistech zpřesňuje poznatky o struktuře výkonu, o možnostech 

zatěžování lidského organismu při triatlonu. Vyhodnocují se úroveň a trendy těchto 

parametrů, statisticky se zpracovávají. Následně se vytvářejí standardy, modelové 

hodnoty parametrů. 

Předmětem předkládané diplomové práce je vyhodnocení úrovně a trendů dalšího 

sledovaného parametru - dosahovaného zatížení triatlonistů zařazených do SCM. Od 

založení SCM, v roce 1999, nebyly ukazatele o tréninkovém zatížení oficiálně 

vyjádřeny a veřejně publikovány. Výsledky této práce mohou napomoci práci středisek 

ve sportovní přípravě triatlonistů i jejich hodnocení. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Charakteristika SCM1 

SCM zřizuje ČSST podle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu a Usnesení vlády 

ČR č.718 ze dne 17/07/1999 o zásadách komplexního zabezpečení sportovní 

reprezentace. 

Podle projektu činnosti SCM (K.ulman, 2005) je posláním SCM plnění úkolů 

souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců na státní 

sportovní reprezentaci muži a ženy v kategoriích staršího žactva (15 let), dorostu (16-

17 let), juniorů (18 - 19 let) a kategorie K23 (20 - 23 let). Do SCM ČSTT jsou 

zařazováni sportovci, kteří splňují kritéria ČSTT, yždy najeden roční tréninkový cyklus 

(RTC) od 1. října do 30.září. Jsou sem zařazováni sportovci dosahující nejvyšší 

výkonnosti. Sportovní příprava probíhá dle aktuálních metodických pokynů ČSTT. Do 

SCM přichází triatlonisté, kteří absolvoYali etapu základní přípravy Y triatlonových 

třídách základní škol, v triatlonových sportovních klubech nebo v jiném sportu. Po 

ukončení členství jsou nejúspěšnější přijati do reprezentace, ostatní přechází zpět do 

mateřských klubů, případně s triatlonem skončí. 

Za organizaci, činnost a řízení SCM ČSTT zodpovídá ČSTT prostřednictvím 

realizačního týmu sportovních center mládeže (Stanovy ČSTT, 2006), který je tvořen 

koordinátorem, trenérem pro centrální akce výběru nejlepších sportovců, metodikem, 

vedoucími a pomocnými trenéry a osobními trenéry zařazených sportovců. 

Odpovídající tréninkové podmínky a personální zabezpečení činnosti odpovídají 

Zásadám činnosti SCM ustanovených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

(dále MŠMT) č.j. 12 200/2004- 50 sportovní kluby, u kterých jsou SCM smluvně 

zřízena. Ekonomicky je činnost SCM z větší části zajišťována prostřednictvím 

účelových dotací ze Státního rozpočtu České republiky. Využívání finančních 

prostředků je dáno Metodickým pokynem MŠMT ČR a Prováděcími pokyny ČSTT. 

1 Zpracováno na základě: ČSTT: Projekt činnosti SCM, 2007, ČSTT: Stanovy českého svazu triatlonu, 
2006, http://triatlon.cz 
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Kontrolní činnost SCM ČSTT, zajištění sportovní přípravy sportovců SCM ČSTT 

v oblasti obsahové, organizační a metodické provádí koordinátor SCM a metodik SCM 

ve spolupráci s trenérsko-metodickou komisí ČSTT. Kontrolní činnost zaměřenou na 

nakládání s finančními prostředky provádí koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci se 

členem Výkonného vy'boru ČSTT odpovědným za ekonomiku a členy Revizní komise 

ČSTT. 

V R TC 2005/2006 bylo do SCM zařazeno na základě splnění výkonnostních kritérií 71 

členů ve třech věkových kategoriích, od 15 ti do 23 let. Výběr triatlonistů je elitou 

těchto kategorií v ČR. Sportovní příprava vybraných sportovců byla zajišťována na pěti 

pracovištích SCM ČSTT, v Praze, Brně, Plzni, Pardubicích a Táboře. Na realizaci 

tréninkového procesu se podílelo pět vedoucích trenérů, pět pomocných trenérů, dále se 

většina členů připravuje pod vedením osobních trenérů. 

Organizaci trenérské a metodické činnosti SCM ČSTT jsme zpracovali do schématu, 

viz. obrázek 1, organizaci a řízení SCM ČSTT uvádíme na obrázku 2. 

Obrázek 1 

Organizace trenérské a metodické činnosti SCM ČSTT 

TMK I 
L________j ------ ·;----------, 

---------. Metodik SOJ 
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Obrázek2 

Organizace a řízení SC:M ČSTT, QJunc"'2006) ., __ /; 
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G&Cl~nl trenérsportovceSCM CSTT 

ProjoktClnnosli SCM tsTT pro obdobt2007·08 

[ 

porsonálnl zabczpo/Jonl: 

koordinátor SCM ČSTT 

·~ 

skupina sportovců 

ve společno pnpravé 

skupina sportovců 

ve společné pflpravě 
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ve s poleé ne prlpravě 

osobni treněr skupiny sportovcú \18 spoltiSné 
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metodick" aervb 

ůCetni seNis J 
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4.2 Sportovní trénink v triatlonu2 

Sportovní trénink je dlouhodobý plánovitý a řízený proces rozvoJe výkonnosti 

sportovce zaměřený na dosahování individuálně nejvyšší možné výkonnosti. 

Při tréninku triatlonu, stejně jako tréninku ostatních sportů, by měly být dodržovány 

základní principy - všestrannosti, specializace, periodizace, dynamického zvyšování 

zatížení, střídání zatížení a odpočinku. Smysluplný tréninkový proces musí respektovat 

zákonitosti adaptace - přizpůsobení organismu na zátěž. Správné zatěžování organismu 

se projevuje zvyšováním funkčních kapacit, rozvojem fyziologických a biochemických 

adaptací (kondiční složka sportovního tréninku), v rozvoji motorickém, projevujícím se 

osvojováním a zdokonalováním nových dovedností (technická a taktická složka). 

Součástí adaptace je také utváření a formování osobnosti (psychologická složka). 

Největší délka tréninkového zatížení je typická pro kombinované sporty, jako je i 

triatlon. I když při triatlonu dochází ke střídavému zapojení svalstva horních a dolních 

končetin v různých pracovních režimech, dochází k vysokému zatížení organismu. 

Špičkoví triatlonisté absolvují takové zatížení, které nelze v jednotlivých disciplínách 

zvládat. 

Triatlon je sportem kombinujícím tři vytrvalostní sporty cyklického charakteru. 

V tréninkovém procesu zaujímá klíčovou úlohu rozvoj vytrvalosti. Nicméně jednotlivé 

disciplíny triatlonu mají odlišný charakter pohybových vzorců. A proto technika a 

technické zdokonalování mají v přípravě triatlonisty stejnou důležitost jako rozvoj jeho 

kondice. Především v plavecké části přípravy je technika limitujícím faktorem pro další 

posun výkonnosti. Zvláštností přípravy je spojovací trénink, trénování přechodů mezi 

disciplínami. Trénink triatlonu klade značné nároky na čas, podmínky i materiál. 

Dochází zde ke zvýšené roli trenéra, který složitý tréninkový proces koordinuje, 

objektivněji než sám sportovec zhodnotí průběh přípravy. 

2 Zpracováno na základě :'HORČIC,J. a kol.: Triatlon- historie, trénink, výskedky, 2003str. 37-45 
) 

~·ó' ' <- (,, _ ~ 
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Řízením sportovního tréninku se chápe vědomé, racionální a zdůvodněné pokyny a 

zásahy do tréninku. Vztahují se k sociálně psychologické stránce procesu, tj. vedení lidí, 

ovlivňování jejich jednání atd. V technologickém smyslu jde o konkrétní stanovení 

zatížení, jeho druhu a velikosti, jeho racionální rozložení v čase a dynamiku jeho 

parametrů podle dosahovaných změn ve stavu trénovanosti, které lze postihnout 

vhodnou kontrolou. Aby se mohl trénink smysluplně řídit, je třeba co nejlépe poznat 

strukturu výkonu, významnost jednotlivých faktorů a stav trénovanosti připravovaného 

sportovce, určit cíle, úkoly, obsah, prostředky a metody tréninku. 

Řízení sportovního tréninku se uskutečňuje prostřednictvím plánování, evidence, 

kontrolou trénovanosti a vyhodnocováním tréninku. V následujících kapitolách se 

podrobněji věnujeme problematice řízení tréninku v plavání, cyklistice, atletice a 

triatlonu, s důrazem na činnost SCM. 

4.2.1 Plánování a stavba tréninku3 

Plánování tréninkového procesu je návod, řízený systém, jak dosáhnout stanoveného 

cíle. Konkrétně jde o převedení koncepce tréninku do cílů, úkolů, ukazatelů zatížení, 

rozložení v čase. Plánování se řídí systémem závodů, provádí se na základě aktuální 

individuální výkonnosti sportovce tak, aby byl plán splnitelný bez zásadních změn. 

Tréninkový plán by měl umožňovat menší operativní změny v jeho průběhu, např. při 

dočasné indispozici sportovce. 

.., 
4.2.1.1 Charakteristiky stavby RTC SCM CSTT 

V rámci SCM probíhá příprava triatlonisty v etapě specializované přípravy, ideálně trvá 

pět let, od 17 do 21 let. 

Struktura RTC doporučená metodickými pokyny ČSTT pro pracoviště SCM je 

rozložena do 53 týdnů, skládá se ze čtyř typů tréninkových období tvořených dvanácti 

mikrocykly, přičemž se řídí školním rokem a termíny soutěží. 

J. 
3 Zpracováno na základě přednášek PaeDr. Josefa Horčice na FfVS UK v Praze (2003-2006) 
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Charakteristika tréninkových období RTC SCM ČSTT: 

Přechodné období (PŘO) 

Rozsah: 

Obsah: 

Úkoly: 

září - říjen, 4 - 6 mikrocyklů následujících po ukončení ZO 

regeneračně kompenzační tréninky, akthní odpočinek 

udržení stávajících obecných pohybových schopností, zdokonalování 

plavecké a běžecké techniky, zdravotní, funkční a diagnostická vyšetření 

Přípravné období I (PO I) 

Rozsah: 

Obsah: 

Úkoly: 

říjen- únor, 20 mikrocyklů 

tréninky v aerobním pásmu, tréninky 

tréninkových prostředků, podzimní soustředění 

s využitím nespecifických 

rozvoj aerobní vytrvalosti, zdokonalování technických dovedností v daném 

stupni zatížení, rozvoj obecných pohybových schopností, teoretická a 

taktická příprava 

Přípravné období II (PO II) 

Rozsah: 

Obsah: 

Úkoly: 

únor- duben, 1 O - 14 mikrocyklů 

tréninky v aerobně - anaerobním pásmu, Sportovní soustředění ve vhodných 

klimatických podmínkách zaměřené na cyklistiku, , přechodové tréninky 

rozvoj obecných i specifických schopností v daném stupni zatížení, 

v plavání, cyklistice i běhu, teoretická, taktická příprava, kontrolní testy 

výkonnosti 

Závodní období (ZO) 

Rozsah: květen- červen, 8 mikrocyklů 

Obsah: tréninky převážně v anaerobním pásmu, závodní činnost 

Úkoly: udržení závodní výkonnosti, dosažení prvního vrcholu sportovní formy 
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Přechodné období II (PŘO II) 

Rozsah: 

Obsah: 

2 mikrocykly 

aktivní odpočinek 

Úkoly: regenerace psychických i fyzických sil 

Přípravné období III (PO III) 

Rozsah: 2 - 4 mikrocykly 

Úkoly: obnova aerobně - anaerobních, silových a technických předpokladů 

Závodní období II (ZO II) 

Rozsah: 2 - 6 mikrocyklů 

Obsah: tréninky převážně v anaerobním pásmu, závodní činnost 

Úkoly: udržení závodní výkonnosti, dosažení druhého vrcholu sportovní formy 

4.2.2 Evidence tréninkového procesu 

Kvalitně propracovaná evidence a vyhodnocení tréninkového procesu jsou faktorem 

podmiňujícím úspěšný rozvoj a zvyšování výkonnosti. Vhodně strukturovaný záznam 

tréninku je předpokladem k celému procesu řízení sportovního tréninku. 

Evidence tréninkového procesu celý proces objektivizuje a umožňuje používat při jeho 

vyhodnodnocování mimo jiné statistických postupů a vyjadřovat hledaní závislostí. 

Následně lze lépe usuzovat dosažené výsledky a odstraňovat chyby. Dokumentace 

tréninku, zaznamenávání všech podstatných informací o tréninku, je jedním z nástrojů 

řízení tréninku. Jde hlavně o evidenci druhu a velikosti zatížení, tak aby bylo možné 

trénink vyhodnotit, kvantitativně popsat. Evidence se provádí pomocí vybraných 

ukazatelů, číselně se zachycuje obsah (použitá cvičení), objem (tréninkové dny, 

jednotky, hodiny, závody) a intenzita tréninkového a závodního zatížení. Ukazatele jsou 

specifické a obecné, (Dovalil, 2002). 

V následujících kapitolách uvádíme systémy evidence tréninkového procesu sportovců 

SCM sportovních disciplín, ze kterých se triatlon skládá. 
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4.2.2.1 Evidence tréninku v plavání" 

Do Sportovních center mládeže Českého svazu plaYeckých sportů (ČSPS) jsou 

zařazováni závodníci ve věku 14- 19let u dívek a 16 - 20 let u chlapců. Podmínkou je 

výkonnost daná umístěním v soutěži Mistrovství ČR. 

Do reprezentačru'ho družstva jsou zařazeni závodníci a závodnice, kteří zaplavali ve 

vybraných závodech na 50 m bazénu výkon lepší 810 bodů dle bodovacích tabulek 

FINA 2005-08. Podmínkou pro zařazení do reprezentačního družstva je start na letním 

mistrovství ČR. Reprezentační družstvo čítá výběr sledovaných závodníků od věkové 

kategorie kadetů (dívky 12- 13 let, chlapci 14 - 15 let), juniorů (d 14 - 15, ch 16 - 17), 

na základě splnění výkonnostních kritérií. 

SCM ČSPS nemají povinnost předkládat ČSPS tréninkovou dokumentaci. Reprezentace 

i sledovaní závodníci od kategorie kadetů povinně zapisují do tabulky měsíční sumace 

hodnot v ukazatelích tréninkového zatížení prostřednictvím internetu na serveru ČSPS, 

viz tabulka 1. Přístup k těmto údajům je povolen pod heslem oprávněným osobám. 

Programová aplikace evidence tréninkového zatížení automaticky sčítá zapsaná data 

v jednotlivých ukazatelích, za RTC, počítá průměry km za den, průměrnou rychlost za 

hodinu. 

Dlouhodobou evidenci tréninkových ukazatelů plavkyně Hany Netrefové - Černé za 

sezóny 1984 - 2002 uvádíme v tabulce 2. 

4 Zpracoyáno s využitím:http://plavani.cstv.cz 
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Tabulka 1 

Evidence tréninkových ukazatelů ČSPS reprezentantu seniorů v plavání za RTC 

200617, (Tippmann, 2007) 

~ ·-(' dnv hodiny ,I 

~~ Mesíc/Ro!c ~--7:.:Íi_těž"' ' abs. vodl.l. sucho 

j Plr:\V~I!..1_ 7 150 16 323 48 

! Pl1.1vac2 r1 123 40 296 92 

i Pl vec 3 o o o o o 
' ,.._... 

Plaver 4 i O : 246 i 24 578 93 ---
Pl::tvec5 o o o o o 

tÍ- Plavec 6 o o o o o 
f Pll:lVf'IC 7 o o o o o •. - .. 
! Plaver; l! 5 145 11 317 139 

1 P!avac9 5 98 7 217 53 

' Pl~vec 10 11 230 37 361.4 ll9 .....,_ __ 
Plavr;c 11 ---'---'---

_ _ }2 28.'i 18 758 150 

Pl<tVl'G 12 o o· o !': ! o 
I. Plavec 13 2 43 10 116 8 

il_ Piavec 14 7 157 o 338 73 

I' PI<NP.C 15 12 241 32 574 135 -
~~lavec 16 2 28 o 56 21 

ll ••Hec 1 ~~- 11 2 i 0 13 502 162 

li Plavec ; a 10 2~Q_j 35 42'/.4 114.6 .. 

12 252 I 26 523.5 i36 5 j!. r.:-ln"f'<." Hl ! 

i! P!~:~vec 20 6 1'50 4 374 ~3 

[PI,wc 21 o o o o () -
Pl:wec22 1<1 264 17 6':2 .5 178.5 

Plavec23 ! 9 203 13 392 121 

r,.,~ (\ (1 o o o 
Pl!wec"'S 5 1~3 o 356 70 

Í Plaver.2& 11 263 40 697 265 
~'-I f>lavec27 o o o o o 
?lavec28 11 211 15 524 1.42 I .,;;;," o o o o (.1 

Pla\lec 30 8 204 22 385.8 753 
. Plavec ;11 12 338 o 791 106 

Legenda k tabulce 1: 
PM: Počet měsíců tréninku 
dny zátěž: 
abs: 
hodiny 
voda: 
hodiny 
sucho: 

Počet dnů zátěže 
Počet dnů absence 
Počet hodin tréninku ve vodě 
Počet hodin tréninku suché 
přípravy 

20 

- ---....... ... ,..-.. --
- ti\::~j~ !1 

c;~ l!o;. no t~y 
- -

1039 4·5 

1086 165 

o o 
1730 293 

o I o . .. 1 

o o 
o o 

1059 141 

GOI 87 

1037 109.1 

2194 280 

o o 
331 o 
1115 115 

2209.1\ 212 

169 21 

H56.7 234-

1393.2 226.9 

1511.6 137 

1027 46 

o o 
1430 201.7 

902 307 

o o 
798 64 

1449 158 

o o 
1455.4 2308 

o o 
1307 4 47.2 
2600 78.9 

kmcelk.: 
nohy: 
paže: 
tech.: 
závody 
počet: 

závody 
startů: 

km 

' 

paže I tach. ~c;eGt ! startij ' I 

86 i 159 I 10 I 81 

' --·r ·-236 227 5 30 ---
I o o o l o - 1---~, 173 +-_239 f-· 16 83 

o 
' 

o o o 
'·- ; 

o o o o ·----- ----
o o o o 

119 200 I 6 32 

36 43 5 20 -- -
83 8 1 • ., ,., -;e <:i3 

194 131.5 14 8'! 

o I} o _ _Q __ 

o o 1 5 

62 126 9 55 

.181 195 13 55 

39143 o o o ' 
l 

'2ll'6~8 
'[: 

145 17 99 í 

70 o 15 68 

121 190 26 157 -
58 35 11 68 I o o o o ! 118.5 142.4 17 86 . 

I 10 209 16 89 

o o o o I 

133 5 33 
I 

82 

I 63._~ 53 1'i 79 

o o o o ! 
248.8 236.6 24 119 

o o o o 
!iP 645 13 1!9 

(39255 52 5 27 149 
'-----.._../ 

Počet kilometrů celkem 
Počet kilometrů - nohy 
Počet kilometrů - paže 
Počet kilometrů - technika 
Počet závodů 

Počet startů 



Tabulka2 

Dlouhodobá evidence tréninkových ukazatelů plavkyně Hany Netrefové - Černé 

za sezóny 1984-2002, (Nalezený, 2006, Hana Netrefová - Černá 1984-2002) 

sezóna věk oz JZ JZ JZ HZ HZ HZ zá<.ody 
voda rucho \ah adv 

84-85 ll 2k35 380 305 74 507 384 123 20 

85-86 12 255 559 390 169 656 493 163 32 

8&g7 13 278 624 455 169 789 638 151 26 

87-88 14 276 601 472 129 777 643 134 34 

88-89 15 305 671 472 199 945 775 170 39 

89-00 16 268 601 427 174 844 698 146 24 

'Xl-91 17 301 674 465 209 938 748 190 21 

91-92 18 259 602 419 183 882 720 162 17 

'Jl-93 19 287 636 446 190 895 706 189 27 

93-94 20 293 699 498 201 1076 893 183 23 

94-95 21 269 597 453 144 931 801 130 23 

95-96 22 275 625 446 189 864 690 174 27 

96JJ7 23 288 674 458 216 941 741 200 20 

97-98 24 247 578 404 174 803 651 152 16 

98-99 25 272 628 447 181 928 736 192 21 

99-00 26 322 721 505 216 1033 819 214 20 

C001 27 250 583 397 186 798 644 154 16 

01-02 28 252 612 416 196 809 646 163 18 

Legenda k tabulce 2: 

DZ 

JZ 

HZ 

závody 

starty . 

A 

Počet dnů zátěže 

Počet jednotek zátěže (vody, sucho) 

Počet hodiny zátěže (voda, sucho) 

Počet závodů 

Počet startů 

dny tréninkové absence 

21 

:flty regene A km kmint. 
race 

85 34 12 820,2 m:vil 

146 29 36 1162,5 m:vil 

156 36 46 1757,3 m:vil 

203 38 2 l!UJ,3 m:vil 

198 54 15 2319,4 1385,4 

182 55 17 2188,4 1395,6 

140 68 10 '2ZT2,4 1312,2 

107 64 17 2304,5 14ro,3 

162 53 9 '12JXJP 1300,4 

160 45 12 2882,2 1&>4,4 

127 Sl 18 2625,0 1617,9 

147 54 21 2214,4 1263,8 

113 61 64 2432,5 1482,6 

87 40 49 2167{l 1371,1 

97 63 37 2520,4 1615,3 

92 99 35 2779,9 1735,3 

71 50 25 2128,5 lNl,2 

71 51 30 2166P 1318,4 



4.2.2.2 Evidence tréninku v cyklistice5 

SCM ČSC (Českého svazu cyklistiky) přijímají a následně připravují talentované 

cyklisty dle svých kritérií v kategorii žáku (13 - 14 let), kadetů ( 15 - 16 let) a juniorů 

(17 - 18 let). Členové každoročně absolvují baterii speciálních testů ke zjištění 

předpokladů pro další cyklistickou specializaci (silnici, dráhu - sprint/rychlostní 

disciplíny, MTB). Jednou z povinností člena SCM ČSC je vést si tréninkový deník a 

výkaz. 

Členové SCM užívají k evidenci tréninkového zatížení aplikaci programu Excel 

spredsheet-tabulkový kalkulátor autorů Henkeho a Machačného. Aplikace je rozčleněna 

do listů - třinácti mezocyklů označených Denní výkazy a Záznamu ročního 

tréninkového cyklu .. Do Denního výkazu, viz. tabulka 4, se zapisují obecné a speciální 

tréninkové ukazatele, údaje o obecné a speciální kondiční přípravě. Vyplněné hodnoty 

jsou v rámci listu automaticky sčítány, jsou přeneseny do vyšší tabulky, Záznamu RTC, 

kde jsou sčítány za celý RTC. Záznam RTC, viz tabulka 5, obsahuje v obecných i 

speciálních tréninkových ukazatelích hodnoty z minulého RTC a plán nového RTC. Lze 

průběžně sledovat přírůstek objemů, srovnávat absolvované zatížení s plánem. Program 

je doplněn o návod, jak zapisovat a podrobný popis jednotlivých ukazatelů. 

S denní periodicitou se zaznamenávají: 

Obecné tréninkové ukazatele (OTU): 

ranní tep, počet dnů zatížení, počet jednotek zatížení, počet hodin regenerace, dny 

zdravotního omezení 

Obecná kondiční příprava (OKP): 

vytrvalost (lyže, běh, plavání), sila (posilovna), obratnost (tělocvična, hry) v hodinách 

speciální kondiční příprava (SKP): 

absolvovaný trénink a závody na silnici, dráze, v cyklokrosu, na MTB, na trenažéru 

v hodinách a kilometrech prostřednictvím pásem intenzit, viz tabulka 3. 

5 Zpracováno na základě: htt,p://www.ceskysvazcyklistuky.cz, konzultace s metodikem CSC 
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Tabulka 3 

Charakteristiky pásem intenzit zatížení evidovaných v cyklistice, (Mixová, 2007) 

Intenzita 11 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 
zaměření na rozvoj síly zaměření na rozvoj rychlosti 

TF kontrolní kontrolní 
Otáčky O-max. 150-170 
Usilí maximální maximální 
LA ne, anaerobně-alaktátové ne, anaerobně-alaktátový 
Převod těžší než závodní dle kategorií a sportovní formy 
Rychlost O - maximální max 
Délka úseku do 60 m (do 6 s)- nástupy do 300m (do 20 s) 
Počet opakování 10- 15 4x-6x 
Zátěž I Odpočinek 3-5 min. v sérii, 10-15 min 1: 8-10 

mezi sériemi 

Intenzita 12 - zaznamenává se celkový_ úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 
zaměření na rozvoj síly na rozvoj rychlostní vytrvalost 
TF maximální maximální 
Otáčky 70-80 150-max 
Usilí maximální maximální 
LA přes 6mmol až 12 mmol 
Převod dle TF a otáček nižší o cca 2" než závodní 
Rychlost z výše uvedených charakteristik maximální 
Délka úseku 300m- 1 km (30- 75 s) 100m, 300m 
Počet opakování 6x-12x 10 x 100m, 4-6x 300 m 
Zátěž I Odpočinek 15-25 min. v sérii 1 : 5, mezi cca 60 

Intenzita 13 - zaznamenává se celkový úsek v km Intenzita lts 
absolvovaný v dané intenzitě, 
zaměření na rozvoj rychlostní vytrvalosti na rozvoj silové vytrvalosti 
TF ANP-maximální AP-ANP + 10 tepů 
Otáčky 120-140 (dle věku a disciplín) 50-60, 
Usill rovnoměrné v celém úseku, max. rovnoměrné v celém úseku 
LA 6-20 mmol 2-7mmol 
Převod dle TF a otáček dle TF a otáček 
Rychlost z '\-ýše uvedených charakteristik z výše uvedených charakteristik 
Délka úseku 1 km-4 km(do 6 min.) 2 km -7 km (5-20 min., max. 120 

min) 
Počet opakování 2 x lkmx 5 lx - 12x 
Zátěž I Odpočinek 15 min., 30 min. 1 : 1 - 1,5 
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Tabulka 3, pokračoYání 

Charakteristiky pásem intenzit zatížení evidovaných v cyklistice, (Mixová, 2007) 

Intenzita ~ - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 
zaměření na rozvoj silové vytrvalosti - na rozvoj silové vytrvalosti -

silově frekvenčně 

TF ANP± 5 tepů ANP + 1 O tep_ů 
Otáčky 70-90 100-130 
Usilí rovnoměrné v celém úseku rovnoměrné v celém úseku 
LA 3-7mmol 3 -7mmol 
Převod dle TF a otáček dle TF a otáček 
Rychlost z výše uvedených charakteristik z výše uvedených charakteristik 
Délka úseku nad 4 km (nad 6 min.). nad 4 km (nad 6 min.) 
Počet opakování lx- 5x (dle trénovanosti a věku) lx- 5x(dle trénovanosti a věku) 

Zátěž I Odpočinek 1 : 2 (1 : 1) 1 : 2 (1 : 1) 

Intenzita 15 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 
zaměření zaměření na rozvoj základní 

vytrvalosti 
TF AP-20 (stabilizace) 

AP± 5 (rozvoj-rovina) 
AP +10-15 (rozvoj-kopce) 

Otáčky 80-110 (rozvoj-rovina) 
70 - 85 (rozvoj-kopce) 

Usilí střední- nízké 
LA do2mmol (rozvoj-rovina) 

do 3 mmol (rozvoj-kopce) 
Převod dle TF a otáček 
Rychlost z výše uvedených charakteristik 
Délka úseku 50- 200k:m 
Počet opakování lx 
Zátěž I Odpočinek metoda střídavá 

Intenzita 16 - zaznamenává se celkový úsek v km absolvovaný v dané intenzitě 
charakteristika kompenzační trénink 
TF AP-40 
Otáčky individuelně 

Usilí nízké 
LA do2mmol 
Převod 39x 17(16) 
Rychlost z~e uvedených charakteristik 
Délka úseku 30- 60 km (do 120 min.) 
Počet opakování lx 
Zátěž I Odpočinek metoda souvislá nebo intervaly 
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Cyklisté evidují šest pásem intenzit zatížení. Intenzitní pásma jsou charakterizována SF, 

kadencí, úsilím, výší laktátu, převodem, rychlostí, délkou úseku, počtem opakování, 

poměrem zátěže a odpočinku a zaměřením na rozvoj stanoYených schopností. Každá 

intenzita má charakteristiky hlavní a kontrolní. Hodnoty SF jednotlivých pásem intenzit 

jsou cyklistům stanoveny při tělovýchovně lékařském vyšetření. Při tréninku je setrvání 

v pásmu kontrolována sportesterem. Data o absolvovaném zatížení jsou automaticky 

přenesena do tréninkových deníků, dále zkopírována do Denního výkazu. Průběh 

tréninku v intenzitních pásmech, kde má hodnota SF pouze kontrolní funkci, řídí trenér. 

Specifické tréninkové ukazatele objemu intenzity měří tedy cyklocomputer a sportester 

přesně, výsledná data jsou objektivní. Průběh intenzit, pro rozvoj rychlosti nebo síly 

určené hlavně kadencí úsilím a převodem, zodpovídá trenér. 
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Tabulka 4 
Denní výkaz člena SCM ČSC v RTC 2006/07, mezocyklus č. 7 reprezentantky 

T.H., (www.mtbserver.com, 2007) 

DEINN Í VÝKAZ disciplína : roční cyklus : 2006/2007 

Jméno, příjmení : č. mezocyklu: 7 od : 19 3 do : 15.4 

Kaiegorie, rok naroz. 

1 OTU SKP (km) S KP (hod.) O KP (hod.) 
't:Í 

c I 
o 

.<: c Cll E m N 

"" Cll Cll ~ 
I 

~ :::1 

~ § N "' ... .. .. l c 'i: ~ 
,.:; H H H 1-1 1-1 H E 'jjj 

g m N :s -"' §Z ., O) 'lií o 
c. •N 

~ e! 
~ ~ ~ ~ ~ fJ m 

~ 
'i: .Sl 'iii c ~ o o 

E Cll o "" E !S E o; 
~ 

E .~ o N N "O ID ·;: N c: > c: c: c: c: c: c: c: g ~ 
m o ..e1 ~ ~ .a >- c: Cll e! ~ s .Sl .Sl s ~ ~ :5 
.<: :l2 1- c: . .!!! ~ m c: c: 'C Ol 

"C ~ ~ 1! ll' g di ..c 'jjj 
"C e! "C !!1. ~ N .E .E c: .E .E ·u; "O ::2 o u; o o 

19.3 1 1 1 5 100 105 3,5 3,5 I 0,25 0,25 3,75 

20.3 1 1 1 5 90 95 S,25 3,25 0,25 0,25 3.5 

21.3 1 1 1 80 80 2,5 2,5 0,25 0,25 2,75 

223 1 1 2 5 135 140 4.5 4,5 0,25 0,25 4,75 

23.3 1 1 1.5 28 28 1 1 0,25 0,25 1,25 

24.3 1 1 1,3 18 112 130 3,7!; 3,75 o 3,75 

25.3 1 1 1,5 15 100 115 3,5 . 3,5 o 3,5 

MC ## 7 7 9,3 o o ' o o 15 o 438 26 212 693 22 o o o o 22 o 1,25 o 1,25 23,25 

26.3 1 1 1 25 25 1 1 0,25 0,25 1,25 

27.3 1 1 2 130 130 4,5 4,5 0,5 0,5 5 

283 1 1 0,5 40 100 140 4,75 I 4_ 75 0,251 0,25 5 

29.3 1 1 0,5 55 50 105 3 3 i 0,25 0,25 3,25 

30.3 o o o o 
31 3 1 1 0,5 35 35 2 2 o 2 

14 1 1 0,5 30 10 34 7'4 '3_5 '3,5 
I o ::1,5 

MC ## 6 s 5 o o o Q o o 290 185 34 509 13_3 o o 5,5 o 18_8 o 1,25 o 1,25 20 

2.4 25 o I o o o 
34 1 1 25 60 85 2,75 2,75 o 2,75 

4.4 1 1 0,8 30 50 80 2,5 2,5 o 2,5 

5.4 1 1 0,8 60 60 28 2,75 1,25 1,25 4 

6.4 0,8 o o I o o ' 
7.4 1 1 0,5 40 10 25 75 2,5 2,5 o 2,5 

8.4 1 1 1 40 40 1,25 1,25 o 1,25 

MC ## 5 5 6,3 o o o o o 25 170 70 7'5 340 9 o o 2,8 o 11,8 o 1,25 o 1,25 13 

9.4 I o o o o 
10.4 1 1 1,5 40 40 1 

I 
1 o 1 

11 4 1 1 0,5 55 55 1 5 0,5 2 o 2 

12.4 o o I I o o 
13.4 1 1 0,5 10 30 20 60 2 2 o 2 

14.4 1 1 0,3 I 40 40 1,5 1,5 o 1,5 

15.4 1 I 1 35 10 35 BO 0,75 1,8 1 3,5 j_ o 3,5 

MC ## 5 5 3,8 o o o o o 10 160 70 35 275 4,25 o o 3,8 2 10 o o o o 10 

MZC ## 23 23i 24 o o o o 15 35 1058 353 356 1817 48,5 o o 12 2 62,5 o 3,75 ~ o 3,75 66,25 

26 



N 
-...l 

_ , 
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celkem 
I plán 

s kut 

dny 
zatíže~ 

261 
15 

20 

o 
24 

o 
24 

o 
24 
o 

24 
o 

24 
o 

24 
o 

24 
o 
24 

o 
24 

o 
24 

o 
20 

o 
295 

o 

jedno regen Zdra :rl 
zatíže (h ) ome2 km 

321 188 18 2 
15 25 

o o o o 
20 20 

o o o o 
27 20 

o o o o 
22 20 

o o o o 
30 20 

o o o o 
30 20 

o o o o 
30 20 

o o o o 
30 20 
o o o o 

35 20 

o o o o 
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4.2.2.3 Evidence tréninku v atletice6 

Projekt SCM Českého atletického svazu (ČAS) byl zahájen v roce 2000, s úkolem 

vytvořit ekonomicko - organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy 

talentované mládeže v atletice, podmínky pro systematické trenérské působení u 

kategorie mládeže. Do SCM jsou zařazeni sportovci ve věkové kategorii 15- 22 let, na 

základě návrhu vedoucího trenéra SCM a splnění svazových kritérií. Člen SCM je 

z pohledu kvality tréninkového procesu řízen osobním trenérem. Osobní trenér 

zpracovává pro své svěřence plán R TC, výcvikových táborů a hlavních cílů sezóny, do 

konce října je předkládá vedoucímu trenérovi SCM. Práce jednotlivých středisek je 

hodnocena podle dosažených výsledků. Pro příklad uvádíme v tabulkách 6, 7, 8 a 9 

sytém dokumentace tréninkového zatížení za RTC, součty zatížení a vývoj osobních 

rekordů v porovnání k objemu běžeckých schopností z let 1987 - 1992 atleta J.Š. 

Legenda k tabulkám 6, 7, 8, 9 

Obecné tréninkoYé ukazatele (OTU): 

DNY Počet dnů tréninku 

TJ 

ZJS 

ČAS 

Počet tréninkových jednotek 

Počet závodů/startů 

Čas tréninku v hodinách 

REGENERACE Počet hodin regenerace 

Specifické tréninkové ukazatele (STU): 

TR Tempová rychlost [km] 

ST Speciální tempo [km] 

TVl Tempová vytrvalost 1 [km] 

TV2 

OV 

PŘEKÁŽKY 

SVAHY 

SBC 

KM 

Pas. dol. kon 

Tempová vytrvalost 2 [km] 

Obecná vytrvalost [km] 

Trénink překážkářské techniky [km] 

Výběh svahů [km] 

Speciální běžecké cvičení [km] 

Kilometrů celkem 

Posilování dolních končetin [h] 

6 Zpracováno s využitím: http://www.atletika.cz 
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Jednotlivé tréninkové 

intenzitní pásma jsou 

charakterizovány délkou 

úseku a časem 



N 
10 

o 
E-< o 

o 
f... 
Cll 

I 
I 
i 
I 
I 

I 

'rR 

ST 

'l'VI 

'I'V1 

OV 

DNY 2~ 

TJ H 

Z/S -
ČAS -41 ;00 

REGENERACE I :-4~ 

N/0 -
ll. 7 a rych -
11.8 - 12.5 o. 12 

12.5 - 13.2 -
13.2 - 14.1 1 

2:21 - 2:32 2 

2:32- 2:48 2.8 

2:48 - 3:00 JO 

J:·oo - 3:20 13.3 

3:20 - 3:40 29 

3:40 - 4:05 19.7 

4:05 - 4:40 16~.65 

4:40 -a pom 11~.6 

PŘ1::~1.ž~y -
SVAll V 6 

SIIC 3.87 

soc 0.66 

!:t.c 3&9 

pos.dol.kon 0.2 

pos.obecDi J.:l 

POl'LŇhY 10:10 

27 25 35 

41 35 32 

- - J/1 

-45:00 32:00 40:00 

2:00 4:00 4:00 

- - -
- - -

0.45 0.66 o . 16 

- 0.24 -
. s. 34 3.83 2.6 

' 2.2 12.4 -
6.3 17.45 17.2 

26.4 7.8 11.7 

7 35.2 8 

:!9 24 H 

H 10 12 

liS 197 .s 198.5 

91.8 42.4 43.45 

- - -
IO.S - 3 

4.~1 .Li S 3.75 

0.:! - -
-100.2 lH.il 3:!5.6 

- 0.6 -
0.9 J. 65 -
~:00 ll •. ~'\ '. ,~ 

24 28 28 26 

26 42 45 38 

l/3 - - -
29:30 44:40 48:00 43:00 

3:00 3:00 2:00 3:00 . 

- .. - - -. 
- - 0.2 -

0.2 o.s 0.3 o. 7 5 

1.2 1.67 2.19 3.5 

2.35 - z.s 8.8 

13.5 1.5 17.9 13.1 

10.65 16 13.7 34.8 

3 23.4 2 9.7 

8 25 - 24 18.8 

12 14.6 !L 6 -
- 33 - 15 

146.7 250 220.3 149.05 

8.95 27.5 98.06 138.5 

- - - -
- 15.6 16 -

2.9 3.7 -4.75 -4 

- 0.2 - -
:!09.45 41:!.67 -109.5 391>. I 

- s - -
- :!.7 - -

., . "c c . ""c t - Al\ .. 

---
27 28 ::!6 :!7 25 

35 :!S 39 J6 :!.;) 

4/7 7/1 - 2/2 7/10 

t;!j 
tj '"d 
o o 

< :n .... '"d 
~ ~( o 
~ C" 

= 8 t:l 
~ -< 5, 

39:00 35:00 H:JO 33:55 :!5:00 .... 
"l 
~-

2:00. 1:50 - :2:00 - = .... 
= - - - - - š" 

- - - - -
0.45 O. I S 0.36 - -
0.7 1.6 1. 36 0.76 0.4 

I 

16.2 3.8 3.7 s.~s I 

14.5 lJ .2 2 4.8 3 . 2 

< o '""d 
~-="' Cll o 
o ...... Cll 

Š' 
..... 

N 
...... o 

~ 
.... , < .... ~ a: ~< 

~ 
o 

= ::+ ,......., 
... , o ..e: 
N s. ~ 

8.6 10.8 7.4 29.3 10.65 

12.8 - 17 10 . 2 16.-1 

12 10 .l:! 6 10 

- s 9.6 6.-4 -

~ 
O< 

~ 
..... 

~ § 
ťi O" 

= Cll .... ...... 
I.C ~ 
I.C ~ .... .._ ~ 
I.C 
N 

- - - - - ~ e 
110.95 !12.95 196.5 :!O:!. 7 liS. 3 

~ .... 
I= 

70.55 94 iJ. 1:! 77.75 4:!.7 ~ 

- - - - SS 

- - 9.6 - -

'fl< 

-= o 
"l 

3.!1 4 3.75 3.b5 3.2~ 
t:l< .... 
.!' - - - - - N = 310.65 :!H.S )5~. 4!' l"H ~0~.9 = .;-J 

- - 3. I l.l;i. - I= ., 
t:l 

- - 6.2 -4.~ - ="' <· . .. - - . .._ 



Tabulka 7 

Součty objemů zatížení v kilometrech atleta J.Š., v letech 1987 - 1992, 

(Horčic, 2007, archiv) 

SEZONA 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 

TR 19 55 58 48 74 

ST 77,85 160,75 160,25 238,75 285,95 

TVl 103 153,65 170,35 275,61 379,7 

TV2 135,1 325,2 258,2 307,5 289,9 

OV 1373,4 2115,3 1581,45 2752,1 3304,77 

KM 1709,3 2895,3 2301,84 3737,66 4339,75 

Tabulka 8 

Součty objemů zatížení v procentech atleta J.Š. za RTC 1987 - 1992, 

(Horčic, 2007, archiv) 

SEZONA 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 

TR 1,1 2,0 2,6 1,3 1,7 

ST 4,6 5,7 7,2 6,7 6,6 

TVl 6,0 5,5 7,6 7,7 8,8 

TV2 8,0 11,6 11,8 8,9 6,7 

OV 80,3 75,2 70,8 75,4 76,2 

KM 100 100 100 100 100 

30 



I v I v I < 
KVAC KUCERA · ~-

~~", Js:ftn o~~H KH >I G ------ ·- - .... --- ·t ~ i· 
I ~ 

5ooo+ I I §: 
~ I ~ 

~~ /~ l 8 ; . .., 
. -y....l'--:-~'..1 ~ c. 

e+ s :zt81- 1 ~ í i -'~·,_ · .--. ...-~~<·· .. ~- too-3 =· 
L S; ~ .. ' . •. •. . (""::l -< ,ooo i:'/ / •i ..... -.... . -, · .. , ··.. ..... "' 

\C o 
QC .., 
...... o 
I ~ 

..... ~»· 

t ~~~ ~ E!, ""'3 w I I 3000 o I ~ ~ !» 
- ~~ - o O" ' - .......... .. , ... ~ ~ = ' • '· ,.. . ~ O" '':ool "'~· 1 t·· ,:---: -,.?_<.. · · ·-->~'i ... o ...... ~ or " 1 , -. r ... ,.,..r- _-,~ ..... .., t'l> jil;" 

c~ e : 
"y f J":l = 

2ooot -; // v I / / ' / /K<;-.""'\.' '('<":r // // .·v· .· / // ) !3EZECI<E N g:: 
q:05+- ~r VA~///// A-..~~s~~ .~~\r /_/./_ .-/ /I / __ ./_//// 1 scHOF'_H_osriJk.M/ § ~r 

~~~ if 
... !;rl 
-< ~ 

V////1 - c:r ·v /o-V/ / 1 .g 
I ////1 t:S 

o 
!;rl -.. , = :. 
t'l> -= "'1987-88 I1988-IJ9 19B9-9D~ 1990·91 1QQ1·92 I SE.'ZO~Y :..C 
r'-l< 
~ 



4.2.3 Vyhodnocování tréninku, tréninkové deníky pro triatlon 7 

Vyhodnocování tréninku znamená konfrontaci ukazatelů tréninkové činnosti, změn 

trénovanosti a výkonnosti. Porovnávají se ukazatele trénovanosti a výkonnosti a jejich 

změn v časovém období (na začátku a na konci období). Srovnává se dosažený stav 

údajů s jejich stavem ve stejném časovém období v minulosti. Sledují se změny 

ukazatelů zatížení z hlediska zásad stav-by tréninku. Podstatným momentem pro 

přípravu dalšího tréninkového plánu je závěrečné zhodnocení celého RTC. Provádí se 

rozbor změn ukazatelů, hledají se příčiny těchto změn na základě analýzy tréninku. 

Aktuální otázkou je stále zpětná vazba a vyhodnocení průběhu tréninkového procesu, 

zda absolvované zatížení, zvolené tréninkové matody a prostředky vedou ke zvyšování 

výkonnosti, zda tréninkový proces proběhl optimálně, proč neproběhl optimálně nebo 

není-li objektivně zapsán a z jakého důvodu. Zda evidované ukazatele, zejména 

specifické, jsou vhodném a mají vypovídající hodnotu. 

Vyhodnocování lze provádět u jednotlivců na ose trénink - trénovanost - výkonnost, 

konfrontace jejich ukazatelů s očekávanými a skutečnými změnami. 

Při porovnání většího počtu sportovců je možné zhodnocení rozšířit o vzájemné 

srovnání, nabízí se možnosti hledat další vztahy mezi úrovní trénovanosti, výkonností a 

tréninkovou činností, sledovat úroveň a trendy těchto ukazatelů. 

Účinné vyhodnocování tréninku, možnosti srovnání s ostatními, usnadňuje využívání 

specializovaných programových aplikací. Efektivní řízení tréninku a jeho automatické 

vyhodnocování je podmíněno sjednocením evidovaných ukazatelů. 

Pro potřeby řízení tréninkového procesu v triatlonu bylo v posledních letech vytvořeno 

několik programových aplikací. Podoba těchto aplikací různých autorů následuje 

důvody a potřeby uživatelů, kterým je určena. Některé programy na základě vložených 

údajů vygenerují pouze plán tréninku. Do jiných lze zapisovat údaje o absolvovaném 

zatížení, program je vyhodnotí numericky i graficky. Některé jsou určeny pro mladé 

sportovce, kteří do jasně ohraničeného formuláře údaje zapisují a následně via internet 

7 Zpracováno za využití: DOVALIL, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu, 2003, str.236- 239 
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odesílají trenérovi. Další programové aplikace umožňují uživateli operativní práci s daty 

a také možnost pracovat s daty přenesenými z měřících zařízení. Jednotliví autoři se 

odlišují ve volbě evidovaných ukazatelů. 

Dále uvádíme jednotlivé možnosti tréninkových deníků navržených pro triatlon: 

- TriaTren, (Suchý, 1999), elektronická podoba pro PC 

- Evidence, zpracování a analýza .. , (Suchý, 2004), internetová aplikace 

- Tréninkový deník triatlonisty, (Horčic a kol., 1999), papírová forma 

- Individuální tréninkový plán, (Evans, 1994 ), elektronická podoba pro PC 

- POLAR Pro Trainer, (firemní) PC aplikace komunikující se sportestery 

- Multifunkční zařízení pro měření a vyhodnocení dat, (Polar, Suunto, Garmin) 

4.2.3.1 TriaTren - počítačové zpracování, evidence, vyhodnocování 

triatlonového tréninku 

Z roku 1999 pochází Počítačové zpracování, evidence, vyhodnocování triatlonového 

tréninku- TriaTren, autora Suchého. TriaTren je kompaktní aplikace PC Fandu, která 

zpracovává vložené údaje a vyhodnocuje je do grafů a tabulek. Analytik programu 

vhodně kategorizoval jednotlivé činnosti programu a přiřadil je pod roletky "pull down" 

menu, které slouží pro pohyb aplikací. Uživatel se během práce s programem nedostane 

do "slepé uličky''. Tyto situace jsou velmi dobře ošetřeny pomocí help- kontextovou 

nápovědou. Program dobře reaguje na iracionální chyby uživatele při zadávání dat, 

vtipnou glosou upozorní na zadané nesmyslné údaje a nepustí dál. Do určité míry 

kontroluje objektivnost vstupních dat. 

Nevýhodou jsou chybějící interní multitaskingové možnosti, uživatel současně se 

zadáním požadovaných veličin nemůže sledovat jejich vyhodnocení promítnuté do 

grafů. Software umožňuje zobrazení v grafickém rozhraní DOS, v současné době 

zastaralém operačním systému, nevyužívá rozhraní Windows. 

Do elektronického deníku se pomocí klávesnice zapisují týdenní sumace zatížení 

prostřednictvím těchto ukazatelů: počet tréninkových jednotek, počet hodin tréninku, 
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počet, druh a dobu trvání závodů, počet volných tréninkových dnů, dnů nemoc1, 

lyžování v km a třech intenzitách, posilování a gymnastika, týdenní zatížení v plavání, 

cyklistice, běhu v km a pomocí čtyř intenzitních pásem. Označení pásem, absolutní, 

rychlé, střední, volné, nevystihuje jejich energetické zóny. 

Program tvoří součet a přepočet absolvovaných km všech disciplín na jednu hodnotu 

ekvivalentního výkonu, triatlonové kilometry (TriKm), které mohou sloužit jako 

hrubý ukazatel objemu absolvovaného zatížení (např. při převažující přípravě jedné 

sportovní disciplíny). Z hlediska objemu lze tedy usoudit, jaký trénink ještě lze 

absolvovat a předejít stavu přetrénování, ale je nutno vzít v úvahu intenzitu 

absolvovaného zatížení. Zjednodušené charakteristiky zatížení, použitím Tri Km, 

využijí zejména hobby triatlonisté. Záznam je doplněn o subjektivní hodnocení 

tréninku a o funkci anylýza srdeční frekvence - po vepsání hodnot SF odečtených ze 

sportesteru program znázorní průběhu SF jednoho tréninku. 

4.2.3.2 Počítačová evidence, zpracování a analýza tréninkového 

zatížení pro potřeby řízení sportovního tréninku 

Počítačová internetová aplikace, autora Suchého z roku 2004, pod názvem Evidence, 

zpracování a analýza tréninkového zatížení pro potřeby řízení sportovního tréninku 

umožňuje evidovat všechny výše zmíněné ukazatele tréninkového zatížení a navíc 

podává informaci o energetické náročnosti absolvovaného zatížení, s využitím 

antropometrických parametrů sportovce. Vzorec pro výpočet energetické náročnosti při 

plavání je závislý pouze na hmotnosti sportovce a odplavaných kilometrech, není 

závislý na rychlosti plavání ani srdeční frekvenci. Vzorec pro výpočet energetické 

náročnosti cyklistiky je závislý na hmotnosti jezdce a jeho výšce a rychlosti jezdce, není 

zahrnut parametr převýšení, intenzita se zvětšuje s druhou mocninou rychlosti. Vzorec 

pro výpočet energetické náročnosti běhu je rovněž dán závislostí výšky a hmotnosti, 

intenzita se zvětšuje s druhou mocninou rychlosti. Energetická náročnost není 

definována v závislosti na fyziologických parametrech, ale na antropometrických 

parametrech sportovce (hmotnosti a výšce). 
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4.2.3.3 Tréninkový deník triatlonisty 

Tréninkový derúk ve formě papírového sešitu autorů Horčice, Vithy a Formánka byl 

poprvé vydán v roce 1999. Tento univerzální tréninkový deník na jeden RTC je 

koncipován tak, aby jej mohl používat triatlonista, duatlonista i kvadriatlonista, 

začátečník i vyspělý sportovec. Rozsah a kvalitu záznamu lze zvolit individuálně a 

podle potřeb plánovat, evidovat a vyhodnocovat údaje, které chceme sledovat. 

V úvodní části, Průvodce používání, jsou pro orientaci vysvětleny základní pojmy 

užívané ve sportovní přípravě. Deník nabízí Katalog motorických testu a kontrolních 

tréninků pro stanovení a ověření úrovně vytrvalostních, silových a rychlostních 

předpokladů. Vstupními daty triatlonisty jsou antropometrické údaje, základní ukazatele 

trénovanosti a výkonnosti, hlavní cíle RTC a osobní cíle 

První stranu pro zapisování tvoří tabulka Rámcového plánu RTC, viz tabulka 10, se 

základním přehledem tréninkových ukazatelů. Tabulka obsahuje řádek pro plán 

tréninku a řádek pro absolvovaný trénink s možností zapisovat celkový objem v km a 

minutách, čisté tréninkové zatížení v jednotlivých intenzitách (km, min pro P, KB), a 

ekvivalentní km. 

Legenda k tabulce 10: 

POS posilování 

VP všeobecná příprava - ostatní tréninkové aktivity nevytrvalostm'ho charakteru 

NVZ nespeciftké vytrvalostní zatížení 

ID tréninkové dny 

TJ tréninkovéjednotky 

TH tréninkové hodiny 

R regenerace 

PZ počet závodů 

ZN zranění - nemoc 

OT omezení tréninku 

plán akcí závody, testy, soustředění 
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Pro přesnější plánování, dokumentaci a vyhodnocování tréninku rozdělili autoři zatížení 

do třech pásem intenzit, vit tabulka ll, pro tři specifické vytrvalostní činnosti (plavání, 

kolo a běh). Základní intenzitou vzhledem k důležitosti při rozyoji vytrvalosti byla 

zvolena intenzita úroveň ANP - pásmo intenzity II. Od ní je procentuálně odvozeno 

pásmo III a I. Pro rychlou orientaci v určení pásem intenzit je možno využít v deníku 

obsažené Tabulky pásem intenzity a pásem SF. 

Tabulka ll 

Charakteristika intenzitních pásem zatížení, (Horči(Í-999) 
Intenzitní Charakteristika 

pásmo zatížení 

I 75 - 95%, SF AEP, VAEP 

78 - 80% SF MAX 

II 97- 102% SFANP. VANP 

87-93% SFMAX 

III 110-125% VMAX, SFMAX 

tempo 1 O km běh, 1500m plavání, 40km kolo 

Nabídku deru'ku, Grafické záznamy, umožňující zobrazení vybraných parametrů do 

grafů pro znázornění hodnot vnitřru'ho vytrvalostního výkonu (SF, LA, V02) a vnějšího 

vytrvalostního výkonu (rychlosti pohybu, ergometrického výkonu) lze užít pro názorné 

posuzování změn v průběhu RTC a sledovat změnu vzájemných vztahů. 

Vlastní tréninkové motivy a jejich charakteristiky se zapisují do dvojlistu Záznam 

týdenních tréninkových cyklů triatlonisty, viz tabulka 12. Sudé stránky jsou určeny pro 

písemný záznam tréninku, liché stránky jsou rozděleny do sloupců a slouží pro 

numerickou evidenci speciálních tréninkových ukazatelů. Spodní část dvojstrany je 

vymezena pro součty v konkrétním týdenním cyklu a možností načítání objemů od 

začátku RTC. Součet za čtyřtýdenní mezocyklus se zapíše do příslušné kolonky 

skutečnost Rámcového plánu RTC. 
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Tabulka 12 

Záznam týdenních tréninkových cyklů triatlonisty, na příkladu triatlonistky T.V., 

(Horčic . 1999) 

60 

39 



Tabulka 12, pokračování 

Záznam týdenních tréninkových cyklů triatlonisty, na příkladu triatlonistky T.V., 

(Horčic . 1999) 
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Tréninkový deník triatlonisty je v současné době převáděn do elektronické podoby. 

Tato makro aplikace excelu vede uživatele k uspořádanější práci s daty, přičemž plně 

nevyužívá variabilitu operativních možností programu. Aplikace nabízí evidenci dalších 

tréninkových ukazatelů oproti papírové verzi, např. energetické náročnosti nebo 

rozvojových tréninků. Umožňuje také nové možnosti vyhodnocování dat, jako např. 

srovnání vybraných ukazatelů s minulými obdobími 

4.2.3.4 Programová aplikace individuálního tréninkového plánu 

Marc Evans se stal v 80. letech v Severní Kalifornii jedním z prvních profesionálních 

trenérů triatlonu. Do povědomí sportovní veřejnosti se Evans dostal díky úspěchům 

svých svěřenců, profesionálních triatlonistů, např. Scotta Tinleyho, Deana Harpera. 

Evans preferuje individuální trénink klienta před vedením větší skupiny triatlonistů. 

Na základě letitých poznatků Evans vytvořil a roce 1994 publikoval program 

individuálního tréninkového plánu pro sportovní přípravu v multisportech. Programová 

aplikace disponuje čtyřmi programy (pro sprint triatlon, olympijský triatlon, poloviční 

ironman, ironman). 

Podstatou plánování tréninku je přesné rozčlenění zatížení jednotlivých disciplín 

triatlonu do intenzitních pásem zatížení a příslušných objemů matematickým modelem. 

Vstupními daty tréninkového plánu jsou antropometrické údaje, dosažené objemy za 

minulou sezónu a plán závodů. Lze také zadat požadavek na zaměření tréninku ve 

zvoleném intenzitním pásmu zatížení. Po vložení a vstupních dat program vygeneruje 

tabulky a grafy, viz tabulka 14, nového tréninkového plánu. Trénink je rozdělen do 

jednotlivých mezocyklů (base preparatory, base transition, race preparatory, peak 

transition, restoration), týdenních mikrocyklů, s poměrovým zastoupením intenzit, viz 

tabulka 13, a objemů pro plavání, kolo a běh s respektem principů zatěžování. 

Evans striktně dodržuje princip zvyšování celkového objemu maximálně o 15% oproti 

předešlému roku. Objem následujícího mikrocyklu stoupá do 10%. 
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Tabulka 13 

Charakteristika intenzitnich pásem zatížení, (Evans, 1994) 

lntenzítni Charakteristika 

pásmo zatížení 

0 2 aerobní energetické krytí 

70-80% SFmax 

podíl z celkového objemu tréninku: P- 69%, C- 86%, B - 87,5% 

LVT úroveň anaerobního prahu, závodní tempo 

80 - 90% SF max 

V02MAX aerobní kapacita 

90 - 95% SF max 

LAC SFmax 

Tréninkový program vycházející z přesného matematického modelu je hodně pevný, 

nepředpokládá operativní změny (v případě nemoci, změny podmínek pro přípravu, 

nepředpokládané změny klimatu apod.). Jak uvádí Evans, příprava podle tohoto modelu 

musí také vyhovovat osobnosti sportovce a jeho životnímu stylu. Zvolí ho triatlonista, 

kterému vyhovuje přesně stanovený rozpis a může se soustředit na další aspekty 

tréninku a života. 
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4.2.3.5 POLAR ProTrainer verze 5, 

tréninkový deník a možnost komunikace se sportestery 

Současný trend směřuje k automatickému záznamu, přenosu a vyhodnocování údajů o 

tréninkovém zatížení, v návaznosti na vývoj metodiky tréninkového procesu. Odpadá 

časově náročné zapisování a subjektivní zkreslování vyplňovaných údajů pocitem 

malých a velkých kilometrů. Automatický záznam by měl přispívat k objektivizaci 

evidence a vyhodnocování zatížení, a také minimalizovat zatěžování sportovce 

manuální úřednickou prací. Na českém trhu působí dlouhodobě a úspěšně firma Polar 

orientující se na vývoj a prodej sportesterů včetně navazujících nástrojů pro řízení 

sportovního tréninku. 

Sportestery měří tepovou frekvenci na principu snímání elektrického potenciálu 

vznikajícího srdeční činností. Elektrody hrudního pásu snímají potenciál, dekódují jej a 

přenášejí do hodinek. Sportestery obsahují funkce základní (stopky s nastavením více 

časových intervalů - časovače, zobrazování aktuálních hodnot SF, výpočet průměrných 

hodnot TF za daný čas, zobrazení minimální a maximální hodnoty SF, možnost 

nastavení zón TF s akustickou signalizací při překročení, ukládání naměřené TF a 

možnost nastavit interval ukládání hodnot TF, monitorování stahů srdečního svalu, resp. 

času mezi jednotlivými stahy, zobrazení TF v uklidnění a času potřebného k dosažení 

uklidnění), případně obsahují i funkce cyklistické, kalorimetrické - aktuální spotřeba 

energie, celková spotřeba za celý záznam, měření aktuální a průměrné rychlosti běhu a 

uběhnuté vzdálenosti (při použití nožního snímače rychlosti), měření teploty, 

barometrické měření nadmořské výšky, rychlost stoupání a klesání, případně modul 

GPS. Sportestery jsou vybaveny procesorem a vnitřní pamětí pro ukládání naměřených 

dat. Data lze přenést do PC a zpracovat firemním softwarem. Přenos je uskutečněn přes 

IR čidlo, bluetooth nebo jinou technologii. Některé spotestery komunikují s mobilním 

telefonem, ten je schopen data přijmout, zpracovat a odeslat. 

Tréninkový deník POLAR ProTrainer je vytvořen pro využití v různých sportech, 

v nichž lze naplánovat, automaticky zaznamenávat a vyhodnocovat zvolené ukazatele 
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zatížení, libovolnou manipulaci s grafy, porovnávání současně více křivek a další. 

Software Polaru nabízí také on line přenos grafického záznamu SF na display. 

4.2.3.6 Multifunkční zařízení pro měření a vyhodnocení dat 

Na světovém trhu existují firmy (například Polar, Suunto, Garmin a další), které 

vyrábějí multifunkční zařízení využívající k měření veličin sportester a nové převratné 

technologie GPS (určení polohy, převýšení, vzdálenosti, rychlosti). Tyto přístroje 

spojené se softwarem pro vyhodnocení dat nachází uplatnění také ve vytrvalostních 

sportech. Vizualizace absolvované trasy tréninku nebo závodu na mapovém podkladě 

blíže charakterizuje prostředí. Zavedení polohové informace technologie GPS k datům 

získaným ze sportesteru, srovnání charakteristik zatížení (SF, kadence, energetického 

výdeje) se vzdáleností a profilem úseku podává přesnější informace o absolvovaném 

zatížení. Výstup dat z absolvované trasy lze využít pro taktickou přípravu vlastního 

závodu, např. zjištění kritických míst. Při závodě, je možno využít znázornění profilu 

trati s přiřazením rychlostí jednotlivých závodníků na úseku pro zatraktivnění pohledu 

diváka. 
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4.3 Doporučené hodnoty celkového objemu zatížení v RTC 

Níže uvedené modelové hodnoty vycházejí ze zkušeností a poznatků 

vědeckometodologických oddělení příslušných sportů, představují teoreticky 

odůvodněné tréninkové zatížení sportovce při ideálním průběhu tréninkového procesu. 

4.3.1 Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů v plavání 

V následujících tabulkách 15 a 16 uvádíme doporučené hodnoty velikosti a intenzity 

zatížení sportovní přípravy plavců, vyjádřené sjednocenými ukazateli. Doporučení 

velikosti tréninkového zatížení vědeckometodickým oddělením ÚV ČSTV pochází 

z 80. let dvacátého století. Nové pokyny nebyly již dále zpracovávány. 

Trénink triatlonu začíná plaváním. K naučení plavecké techniky se využívá senzitivního 

období (10-12 let) motorického učení. Po zavedení dra:ftingu, je v triatlonu plavecký 

výkon v celkovém výkonu rozhodujícím. Do specializované etapy sportovní přípravy 

v triatlonu spadá vrcholová etapa přípravy v plavání. Z těchto důvodů jsme pro příměr 

zvolili modelové hodnoty určené pro vrcholovou etapu plavců - mužů a žen. 

Legenda k tabulkám 15, 16 

DZ Počet dnů zátěže 

JZ 

HZ 

RS 

Km celkem 

Sucho hod. 

Počet jednotek zátěže (vody, sucho) 

Počet hodiny zátěže (voda, sucho) 

Počet hodin regenerace sil 

Počet kilometrů za RTC 

Počet hodin suché přípravy 
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Tabulka 15 

Doporučené hodnoty celkového zatížení a intenzity sportovní přípravy v plavání 

Muži -vrcholová etapa, 18 - 24 let, 

(Procházka, 1985, Základní programové materiály pro oblast vrcholového sportu) 

.vtlk zumiU'. DZ. JZ .HZ ~ km calkara int. i nt. sucho podíl. naplevsn;tcb 
/lOl/ plav. pla"'• hod, km v 1.-rv, metr~ 

/roky/ . 70 $ 65-·70 !5 cyklu 
!5 $ l%1 

-
18 s 29(}- 474- · 954- lSiD-2100 

s~· ,320 530 llC<iO 120 212D-2340 30 15 250 3~:?>..2?;18 

'( ·-290- -· 
2470-2700_ --· --19 s 474- 1035 2020-2280 

S'l' ,320 530 1:150 160 2280-2530 34 17 250 32;21:29:18 
v 2600-2870 

~o s '290- 474- 1035 213D-<:4l0 
ST 320 530 1150 60 240D-2680 38 19 250 32:21:29:18 
v 2700-3030 

21 s 290- 474- 1035 219D-2480 
S 'I' 320 ~30 1150 60 247D-2760 41 20,5 250 )0!:2h29:l8 
v 275D-)o60 

22 s 290- 474- 1035 2?.0D-2500 
S 'I' 320 5)0 1150 60 2490-2'790 45 22,5 250 )2:21:~9:18 

v :1800-3100 
23 s 290- 474- 1035 220D-2500 

S 'I' 320 530 1150 60 2500-28<.0 49 24,5 250 32:21:29:18 
v 2800-)100 

24 '+ s 290- 474- 1035 2200-2500 
nar-ST 320 5)0 1150 60 2800M)l00 50 25 250 32:21:29:18 

v 280D-3100 

Tabulka 16 

Doporučené hodnoty celkového zatížení a intenzity sportovní přípravy v plavání 

Ženy- vrcholová etapa, 18 - 22 let, 

(Procházka, 1985, Základní programové materiály pro oblast vrcholového sportu) 
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4.3.2 Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů v cyklistice 

ČSC doporučuje pro věkové kategorie cyklistů zařazených do SCM objemy v obecných 

a speciálních tréninkových ukazatelích za jednotlivé makrocykly a za celý RTC. Hodnot 

uvedených v tabulkách 17, 18 a 19, by měli dosáhnout cyklisté, kteří jsou v kategorii 

starší, druhým rokem. Pro dívky platí hodnoty o deset procent nižší. Cyklistická 

specializace nastává v kategorii seniorů, tréninkové zatížení je obecně platné pro 

všechny, s minimálními změnami. 

Tabulka 17 

Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů ČSC za RTC, žáci starší 13 - 14 let, 

(Mixová, 2007) 
-
Ukazald Přípravu Přípravné .l:llavni Výc" ikový· 
:,:atí:;~ť'ní c období obdohí lL období rok 

o ji l 4 I 4 s 16 -
T 111 5 5 14 24 

~----· 
··- ·· u 15 15 45 75 

(knl) r. 170 170 680 1020 .. 
[. .. ~., 760 760 2260 3780 

·-· 
It, 510 510 1350 2370 

záv. km 200 1000 1200 ·-
cellt. k m 1654J 146-~ 5357 Si~85 

o hodin SKP 70 65 205 340 

I~ 
·- -;..__ 

hodin Ol\: P 135 '1•15 250 ----'--·- -· . 

205 590 hodin c~!kem 205 180 

(hod.) .J~..~dn zatižcni 100 60 150 330 
dnu zatíženi 70 . 70 ll. O 250 
rc•,cn~..·race 
~:.é!: 

35 35 55 125 
TLS 1;c 1x 1x 3x 
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Tabulka 18 

Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů ČSC za RTC, kadeti 15 - 16 let, 

(Mixová, 2007) 
---

IUktizatd Píipntvn Přípravné Hlavní V)·cvikový 
,. •' 

é ohuobf nbJobf il. obdoh! rok •7 ~ ~1, , .~ah.· .1. .• ,1 r --- --· 
s .J j 5 s 1!J 20 

1-'---------- - ··-T. PJ - 14 14 20 48 

IU ~L: 36 40 74 150 
I ~ :-.. ..... _ .,.. ___ 
Ííkm} I: 240 240 675 'i 155 
J ···- - - -
I 14, 18 42 60 ' 

~-I - --
I r.- 1700 1700 3420 6820 

' 900 900 :2100 3900 I J(; --
1iiv. km 400 1600 2000 

I .. -- ·· 
r.dk. iun 32'?5 2917 79-H 'i4_ill 

o hodin SKP 'i40 130 230 5(10 
- - ----- "'""" 

'l" hodin UKP '125 105 230 ' --·-- · ' 
1f hodin cdk~m 265 235 230 730 --
tho.J.) l,j;•dn ····ti·>-ni 115 100 165 380 .. " . u. a.:. ··---- ----

dmi zatíZeni 70 70 160 300, -- 35 80 1sol rcg~: i1~~r&l~~: :'!5 

i =,-----..... 
1LS "1>:. 1x "i K .1:<1 ·-·--·-

Tabulka 19 

Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů ČSC za RTC, junioři 17 - 18 let, 

(Mixová, 2007) 

l.l!ka?:at~l 
!U"' -~=;:7"""-- Hlavní Vyc;,·ílwvý 
1
, npiTt;m: Přtpr~vné 

,zatízem ·obdob1 I. ohdobi ll. období rok 

s I, 9 8,5 16 'B,5 
·T· I2 13 13 26 .-,., 
l ::> ... ---u !Ij 541 54 117 225 

ťkm ) !4 330 ~30 706 136ó . 
l...r; i 30 '10 100 

' "-

115 2200! 2300 51340 101··10 

Ili 1100 1200 2370 4670 

/.bv. km ' suol 30!'!0 -~soo 
r--··--

42061 cdk.km 3935,5 11945 20086.5 --
() ho,tin SKP 150 i45 395 690 
,-".. !hodin OKP 10(1' 80 180 ! 

u !hodin celkem 250 225 395 870 
·--·- •a• 

{hod.) jcdn. ZttHzení 120 110 190 420 
dnú zatížení 70 70 170 3i0 
regcn.:racc- 35 35 80 1511 
n.s 

~· ---- '--· 
1x 1x 2x 4x 
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Legenda: 

STU 
OTU 
11-16 
záv.km 
celk.km 
hodin SKP 
hodinOKP 
hodin celkem 
j edn. zatížení 
dnů zatížení 
regenerace 
TLS 

Specifické tréninkové ukazatele 
Obecné tréninkové ukazatele 
Počet kilometrů v pásmech intenzit, charakteristika viz tabulka s. ~5 
Počet kilometrů absolvovaných na závodech 
Počet kilometrů celkem 
Počet hodin speciální kondiční přípravy 
Počet hodin obecné kondiční přípravy 
Počet hodin celkem 
Počet tréninkových jednotek 
Počet dnů zatížení 
Počet hodin regenerace 
Počet tělovýchovných lékařských vyšetření 

4.3.3 Doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů v olympijském 

triatlonu 

Trenérská legenda triatlonu, Mark Evans, v publikaci Coach and Training techniques 

z roku 1994 (Technika tréninku a koučování pro triatlonisty a duatlonisty) uvádí 

doporučené týdenní zatížení pro profesionální triatlonisty v olympijském triatlonu: 20 

km plavání, 250 km cyklistiky, 50 km běhu. Nutno poznamenat, že tyto hodnoty 

pochází z doby, kdy nebyl povolen drafting. Evans konstatuje, že objem zatížení lze 

ročně zvyšovat maximálně o 15%. 

Podle George Neumanna, odborníka působícího dlouhá léta ve vrcholovém i rekreačním 

sportu, začíná výkonnostně orientovaný trénink olympijského triatlonu na úrovni 20ti 

tréninkových hodin týdně, s minimálně 280 dny tréninku za rok. Týdenní tréninkové 

zatížení ve vrcholovém pojetí krátkého triatlonu představuje 15-20 km plavání, 300-600 

km běh~ 100 - 200 km CY._~istiky, 25 - 40 tréninkových hodin. Podle Neumanna, ---.. .. ---

dosahuje roční tréninkový objem vrcholových triatlonistů trénujících v profesionálních 

podmínkách od 1000 do 1600 hodin, při 20 - 35 hodin tréninku týdně, v některých 

obdobích 40 až 50 hodin týdně. 
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Tabulka 20 představují modelové hodnoty celkového zatížení v plavání, cyklistice a 

běhu pro olympijský triatlon ve třech výkonnostních kategoriích triatlonistů podle 

Horčice. Tabulka 21 uvádí modelové hodnoty celkového zatížení v plavání, cyklistice a 

běhu pro věkové kategorie triatlonistů zařazených do SCM ČSTT. 

Tabulka20 

Celkový objem zatížení (km) v RTC -olympijský triatlon - plavání, kolo, běh, 

(Horčic, 2003) 

"el' ,. ý · bjt·m :,·alt' ni l mJ,, RT · -·· krátký tria I .u- pl: vůní. oh), I~ ! 

4.000 

ho by 
SPOI'iO\i.Cl 

vý!~.onnostni 
i~ :~ {J :1ovc~ 

Tabulka21 

vrcho!OV'f 
sportOJbC 

----·_j 

Modelové hodnoty celkového objemu v RTC pro kategorie D, J, K 23 SCM ČSTT 

(Horčic, 2003) 

Kategorie Plavání (km) Cyklistika(km) Běh(km) 

Muži 1800 15000 1200 
Dorostenci Zeny 800 3500 1000 

Muži 11000 6000 1500 
Junioři Zeny 1000 5000 1400 

Mužt 1100 6000-7000 1400-1800 
K23 Zeny 1000 4000-5000 1400 
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5. HLA VNÍ ČÁST 

5.1 Cíle 

Vyhodnotit a interpretovat roční tréninkový cyklus 2005/06 triatlonistů zařazených do 

SCM ČSIT ve vybraných obecných a speciálních tréninkových ukazatelích zatížení ze 

souhrnné evidence ČSTT. 

Porovnat výsledné hodnoty vybraných tréninkových ukazatelů zatížení s modelovými 

hodnotami. 

Předmětem práce není posouzení absolvovaného objemu zatížení vzhledem k intenzitě 

neboť pásma intenzit pro centrální přípravu triatlonistů SCM nejsou v současné době 

mezi trenéry, sportoYci a výzkumnými pracovníky sjednocena ani evidována. 

5.2 Úkoly 

Realizaci cílů předchází řada dílčích úkolů: 

1. Stručně vyjádřit systém organizace a řízení SCM ČSIT. 

2. Interpretace stavby, obsahu a úkolů RTC SCM. 

3. Analýza aktuálních systémů evidence zatížení a tréninkových ukazatelů ve 

sportech, ze kterých se triatlon skládá. 

4. Uvedení doporučených modelových hodnot ukazatelů tréninkového zatížení pro 

specializovanou etapu přípravy věkových kategorií zahrnutých v SCM, v triatlonu 

a sportech, ze kterých se triatlon skládá. 

5. Objasnění dosavadních možností evidence a vyhodnocování sportovního tréninku 

v triatlonu. 

6. Sběr dat souhrnné evidence tréninkového zatížení triatlonistů SCM ČSTT. 
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7. Analýza, zpracování a vyhodnocení dat souhrnné evidence tréninkového zatížení 

triatlonistů SCM ČSTT ve vybraných obecných a speciálních tréninkových 

ukazatelích. 

8. Interpretace výsledných hodnot ukazatelů zatížení. 

9. Komparace výsledných hodnot tréninkových ukazatelů zatížeq.í s modelovými 

hodnotami odborníka na sportovní trénink v triatlonu. 

10. Kritické zhodnocení systému evidence zatížení SCM ČSTT a doporučení pro 

vylepšení stávajícího systému. 

5.3 Hypotézy 

Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů zatížení u věkových kategorií triatlonistů 

zařazených do SCM v RTC 2005/06 budou ve vybraných tréninkových ukazatelích na 

nižší úrovni než 80% modelových hodnot. 

Úspěšní závodníci dosahují v ukazatelích zatížení modelových hodnot, (Horčic, 2003) 

5.4 Výzkumná část 

5.4.1 Výzkumné metody 

V rámci předkládané práce jsme analyzovali problematiku řízení sportovniho tréninku 

v triatlonu, plavání, cyklistice a atletice. 

Analýzu souboru získaných dat jsme provedli s využitím programů Excel a NCSS 

junior při zachování zásad korekce. 

Následně byla provedena komparace hodnot a komparace výsledných hodnot ukazatelů 

zatížení s modelovými hodnotami. 

Výsledky jsou interpretovány prostřednictvím tabulek a grafů s využitím deskriptivních 

statistických metod a expertně posouzeny. 
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5.4.2 Charakteristika souboru 

Sledovaný soubor sportovců tvoří všichni triatlonisté zařazení do SCM ČSTT v RTC 

2005/06, tj. 71 triatlonistů, 49 mužů a 22 žen. Podíl mužů a žen a podíl mužů a žen ve 

věkových kategoriích jednotlivých pracovišť SCM uvádíme v grafech 1, 2 a 3, v tabulce 

22 základní charakteristiky věkových kategorií souboru vypočtené k 1. říjnu 2005, 

začátku R TC. 

Grafl 

Podíl mužů a žen v jednotlivých pracovištích SCM v RTC 2005/06 

Tabulka 22 

Základní charakteristiky souboru- triatlonisté SCM za RTC 2005/06, 

počet mužů a žen ve věkových kategoriích 

Kategorie Věk Kategorie Věk 
(roky) (roky) 

MUŽI Dorostenci R 15,9 ZENY Dorostenky R 15,5 
n= 18 SD 0,6 n=4 SD 0,6 
Junioři R 17,9 Juniorky R 15,9 
n= 15 SD 0,6 n=9 SD 0,4 

n=49 K23 R 20,3 n=22 K23 R 20,5 
n= 16 SD 1,2 n=9 SD 0,9 
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Graf2 

Podíl mužů ve věkových kategoriích D (dorost), J Gunioři), K23 v jednotlivých 

pracovištích SCM v RTC 2005/06, (zahrnutých do výzkumu) 
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Praha Tábor Pardubice 

Graf3 

Podíl žen ve věkových kategoriích D (dorost), J Gunioři), K23 v jednotlivých 

pracovištích SCM v RTC 2005/06, (zahrnutých do výzkumu) 
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Triatlonisté jsou zařazováni do SCM na základě výkonnostních kritérií, jsou elitním 

výběrem ve věkových kategoriích. Sportovci SCM získávají ve svých věkových 

kategoriích tituly na MČR, vítězí v ČP. Umísťují se na předních místech na 

zahraničních závodech, v kategorii juniorů, K23 i elite. Např. 2. místo Františka 

Kubínka na juniorském EP ve Vídni, 3. místo Přemysla Švarce na EP v Erdeku 

v kategorii elite a 5.místo na MS v K23 v Lausanne, 8.místo Venduly Trnkové na EP 

v Portorozi ve sledované sezóně. Příprava těchto triatlonistů je centrálně řízená a 

metodicky zajišťovaná ČSTT. Sledování jejich tréninkového zatížení může zaručit 

nejobjektivnější údaje o tréninku z hlediska evidence i hodnot ukazatelů zatížení. 

Soubor byl rozdělen do skupin podle věkových kategorií (dorost 16 -17 let), junioři (18 

- 19 let), K23 (20- 23 let), žen a mužů, dále do skupin podle místa pracoviště, podle 

tréninkového období a ukazatelů zatížení. 

5.4.3 Proměnné 

V rámci výzkumu jsme zvolili jako stálé veličiny (nezávisle proměnné) věkové 

kategorie, ukazatele zatížení a časová období. Jako proměnné veličiny (závisle 

proměnné) budou posuzovány hodnoty objemových tréninkových ukazatelů (počet dnů 

tréninku, odpočinku a nemoci, počet hodin tréninku) a specifických tréninkových 

ukazatelů zatížení (počty kilometrů a hodin) v jednotlivých disciplínách v závislosti na 

vybraných nezávisle proměnných. Vzájemné vztahy veličin jsou vyjádřeny 

trojrozměrnými grafy. 

5.4.4 Metody sběru dat 

Téma diplomové práce vzešlo z podnětu trenérsko - metodické komise ČSTT. O data 

souhrnnou evidenci zatížení triatlonistů SCM za RTC 2004/05 a RTC 2005/06 jsme 

požádali koordinátora SCM, který v souladu se Stanovami ČSTT shromažd'uje evidenci 

a garantuje platnost evidovaných dat. 

Evidence za RTC 2005/06 nám byla předána a ohledně dalších dat jsme byli odkázáni 

na vedoucí trenéry SCM. Několik měsíců jsme s nimi komunikovali písemně i ústně a 
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Přehledové tabulky pro evidenci tréninkových ukazatelu o tréninkovém procesu nám 

byly přislíbeny. Nicméně jsme již žádná další data neobdrželi, z důvodů zničení hard 

disku v PC. S odůvodněním, že dokumentace minulých RTC není povinnost archivovat. 

Údaje o tréninku zaznamenávají osobní trenéři, případně svěřenci sami. Sumace hodnot 

vybraných tréninkových ukazatelů následně předávají vedoucím trenérům SCM a ti dále 

koordinátorovi SCM. Evidence tréninkových ukazatelů v rámci SCM se provádění 

podle metodických pokynů pouze vyplněním Přehledových tabulek pro evidenci 

tréninkových ukazatelů o tréninkovém procesu. Není zavedená pO\innost dokládat 

pravdivost údajů měřícími zařízeními (cyklocomputer, sportester apod.). Objektivita dat 

je pravděpodobně determinována technickými možnostmi i lidským faktorem. 

5.4.5 Procedury 

Poskytnuté Přehledové tabulky pro evidenci tréninkových ukazatelů o tréninkovém 

procesu jednotlivých pracovišť SCM jsme obdrželi v souborech programu Excel. 

Soubory jsme sjednotili do jedné pracovní tabulky - Přehledová tabulka všech členů 

SCM a všech obdržených hodnot. Data jsme převedli do jednotné numerické formy, 

textová pole upravili na numerické hodnoty. V této fázi vyplynulo, že některá data jsou 

iracionální a bylo nutno je z výzkumu vyloučit. Přehledovou tabulku jsme sestavili 

z údajů za PO a ZO. Domníváme se, že údaje za ZO nernají velkou pravdivostní 

hodnotu, protože v tomto období je trénink roztříštěn závodní činností, ovlivněn dobou 

prázdnin a zrněnou tréninkových podmínek (zavřené bazény, prázdninové pobyty 

sportovců s rodiči). Bohužel jsme nezískali informace, které by jednoznačně a shodně 

určovaly termínové vymezení PO a ZO. 

Při odborné prohlídce a po posouzení dat jsme usoudili, že by měli být analyzovány 
.,~""- · ·''· 

hodnoty tréninkových ukazatelů věkových kategorií, muži a ženy zvlášť, jednotlivých 

pracovišť SCM za období RTC. 
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Vypracovali jsme databázi pro práci s programem NCSS junior, provedli deklaraci 

položek pro statistické zpracování - data převedli na typy proměnných. 

Po obdržení výsledků analýzy jsme výsledné hodnoty a zobrazení zpětně zhodnotili 

v kontextu všech výsledných rozborů a ovlivňujících faktorů. 

5.4.6 Rozsah platnosti 

Výsledky studie jsou platné pro RTC 2005/06 daného souboru sportovců. Jsou 

primárním souhrnným sledováním velikosti tréninkového zatížení triatlonistů 

zařazených do SCM ČSTT. 

Procedury- statistické usuzování užité v této práci jsou obecně platné a z velké části 

aplikovatelné na stejný typ souboru za jakýkoliv RTC. 
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5.5 Výsledky a diskuse 

Vzhledem k tomu,že jsme neobdrželi data za RTC 2004/05 nebylo možné zpracovat 

plánované sledování trendů hodnot tréninkových ukazatelů, kdy se porovnávají alespoň 

dvě roční období, ani vytvořit doporučené modelové hodnoty ve vybraných ukazatelích 

a převést výsledné hodnoty těchto vybraných ukazatelů na standardizované hodnoty {T 

body), které by názorně ukázaly intra a interindividuální rozdíly vzhledem k určenému 

modelu. 

Platnost předaných dat za RTC 2005/06 potvrdili někteří vedoucí trenéři při osobním 

rozhovoru. Přesto jsme úplně vyřadili 10 % údajů pro nereálné hodnoty. Chyby se 

vyskytly pravděpodobně z důvodu nepochopení metodiky vyplňování tabulek a také 

selhání lidského faktoru, anebo se údaje z tréninkových deníků nepřesně kopírovaly 

nebo přepisovaly do tabulek vyššího řádu. 

V Přehledových tabulkách dále nebyly vyplněny hodnoty v některých ukazatelích, o 

které jsme snížili počet dat při zpracování, procentuální vyjádření uvádíme v grafech 4 a 

18. Pracoviště SCM v Brně dodalo údaje jen za přípravné období a součty hodnot 

ukazatelů za celý RTC. Pracoviště SCM Pardubice pouze za přípravné období. 

Údaje o nespecifické přípravě byly zaznamenány nejednotným způsobem, bez bližšího 

určení objemu, nebylo možné je zpracovat. Tyto údaje poskytují pouze informaci o 

další prováděné sportovní činnosti. 

Pracovali jsme pouze se souborem dat za RTC 2005/06. 

V následujících kapitolách prezentujeme tento soubor dat rozdělený podle OTU (počet 

dnů tréninku, počet tréninkových hodin, počet hodin regenerace, počet dnů odpočinku, 

počet dnů nemoci za RTC, PO a ZO) a STU (počet km a hodin v plavání, kole a běhu za 

RTC, PO a ZO), srovnáním výsledných hodnot vybraných tréninkových ukazatelů 

s modelovými hodnotami. 
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Prostřednictvím tabulek a grafů interpretujeme OTU u sledovaného souboru: 

počtem dnů za rok (součet dnů tréninku, dnů odpočinku, dnů nemoci), viz. 

graf5 

relací průměrných hodnot všech evidovaných OTU podle ročníku narození 

sportovců, viz. grafy 6 a 7 

věkovým rozložením a průměrným věkem sledovaných sportovců 

v jednotlivých SCM, viz. grafy 8 a 9 

rozložením počtu dnů tréninku sledovaných sportovců v RTC, v PO, v ZO 

v jednotlivých SCM, viz. grafy 10, ll, 10 a tabulka 25 

průměrným počtem hodin tréninku sledovaných sportovců za tréninkový den 

vzhledem k počtu tréninkových dnů v roce u jednotlivých SCM, viz. graf 13, 

tabulka26 

počtem dnů nemoci sledovaných sportovců, viz. graf 14 

rozložením počtu dnů nemoci v RTC, v PO a v ZO u jednotlivých SCM 

u sledovaných sportovců, viz. grafy 15, 16, 17 

Prostřednictvím tabulek a grafů interpretujeme STU u sledovaného souboru: 

průměrným počtem km (plavání, kolo, běh) jednotlivých věkových kategorií 

sledovaných sportovců, viz. grafy 19, 20 

rozložením a průměrného počtu km v RTC věkových kategorií sledovaných 

sportovců, tabulka 27, viz. rafy 21, 22, 23 

rozložením hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC, v PO, v ZO 

v jednotlivých SCM, viz. grafy 24, 25, 26, 27, 28, 29 

Prostřednictvím tabulek a grafů interpretujeme: 

srovnání průměrných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

jednotlivých kategorií sledovaných sportovců s modelovými hodnotami 

(Horčic, 2003) v procentech, viz. tabulka 28, grafy 31,32, 33 

srovnání výsledných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

nejúspěšnějších triatlonistů jednotlivých věkových kategorií s modelovými 

hodnotami (Horčic, 2003) v procentech, viz tabulka 29, grafy 34, 35 
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5.5.1 Vyhodnocení OTU 

Zobrazení počtu dnů v roce, vzájemnou relaci hodnot jednotlivých obecných ukazatelů, 

věkové rozložení a věkové průměry sledovaných sportovců v jednotlivých pracovištích 

SCM, rozložení počtu dnů tréninku, relaci počtu hodin tréninku za tréninkový den a den 

v RTC, rozložení dnů nemoci jsme vyjádřili formou histogramů, sloupcovými a 

krabicovými grafy, které znázorňují hodnoty minimální, maximální, míru středních 

hodnot, míru rozptýlenosti hodnot. Současně se zde projeví odlehlé hodnoty. 

V některých případech uvádíme ke grafům také tabulky hodnot. 

Graf4 

Procentuální podíl sportovců do výzkumu zahrnutých a z výzkumu vyřazených, 

při hodnocení OTU za RTC 2005/06 

zahrnuto do 1f9zkumu 
77% ,-.---
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Graf5 

Počet dnů v roce • součet dnů tréninku, dnů odpočinku a dnů nemoci v RTC 

2005/06 u sledovaných sportovců 

35,0 • 
Počet sledovaných :365 dnů 
osob • 

26,3 • • • • 
17,5 u 
8,8 
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Součet dnu tréninku, odpočinku a nemoci 

Graf 5 prezentuje souhrn dnů tréninku, odpočinku a nemoci sledovaných sportovců 

dle vyplněných tabulek. Patrné je zhuštění údajů odpovídající skutečnému počtu dní 

v roce - 365 a nepatmý počet odlehlých hodnot vyplývá z nesprávně vyplněných 

formulářů. Formuláře, které měly nepřesné hodnoty dat pouze v celkovém počtu dní, 

jsme do výzkumu zahrnuli. Tato skutečnost se vyskytla například u nejúspěšnějších 

závodníků a byla způsobena podle našeho názoru tím, že nesouhlasila periodizace 

individuálního tréninkového cyklu s tréninkovým cyklem SCM. 
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Grafy 6 a 7 znázorňují relaci dnu tréninku, odpočinku, nemoci a hodin regenerace 

sledovaného soboru sportovců rozděleného podle ročníku narození, mužů a žen zvlášť. 

Tabulky 23 a 24 vyjadřují průměrné hodnoty těchto ukazatelů. 

Věkové kategorie triatlonistů SCM spadají částečně do období školní docházky. 

Abychom mohli sledovali změnu hodnot ukazatelů tréninkového zatížení při přestupu 

na vyšší stupeň školy, případně do zaměstnání, rozdělili jsme soubor podle ročníku 

narození sportovců. Z grafů vyplývá, že v období přestupu na vyšší typ školy dochází 

ke snížení počtu dnů tréninku v R TC a v následujícím opět ke zvýšení. Domníváme se, 

že je tento jev dán změnou podmínek pro trénink, hrát roli mohou také náročnější 

studijní povinnosti a změna denru'ho režimu. 

Opakovaně se projevuje značný rozptyl hodnot celkového počtu dnů v RTC daný 

kvalitou vstupních dat. Porovnáním grafů pro muže a ženy lze u žen sledovat rozptyl 

hodnoty počtu dnů v RTC ještě větší. Podle našich zkušeností může být tento rozptyl 

způsoben velkou pečlivostí a zapisováním dat bez logické korekce u žen. Na druhou 

stranu trénující muži nepřikládají velkou váhu zapisování tréninku. Evidence se často 

děje zpětně a odhadem. 

Grafy 6 a 7 vykazují u sledovaného souboru rozděleného podle ročníku narození 

nepoměr průměrných hodnot ukazatelů (dny tréninku, odpočinku, regenerace) z pohledu 

principů zatěžování, a také nepoměr v počtu dnů tréninku, odpočinku a nemoci vůči 

celkovému počtu dní v RTC. Tato skutečnost může být způsobena jednak validitou 

vstupních údajů nebo vysokou nemocností několika jedinců při malém počtu sportovců 

v kategorii. 

Na základě vyhodnocených záznamů evidence lze obecně konstatovat, že se stoupajícím 

věkem rovnoměrně nestoupá počet tréninkových dnů ani počet hodin regenerace. 
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Graf6 

Průměrné hodnoty počtu dnů v roce, tréninkových dnů, dnů nemoci, hodin 

regenerace sledovaných sportovců podle ročníku narození, 

za RTC 2005/06, muži 
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Tabulka23 
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lil odpoč hod 
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o celkdny 

'-'elk dny 
trén dny 

odpoč hod 
regehod 

Průměrné hodnoty počtu dnů v roce, tréninkových dnů, dnů nemoci, hodin 

regenerace sledovaných sportovců podle ročnících narození, 

za RTC 2005/06, muži 

1983 198-l 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

lll ne moc dny 13 14 19 18 29 26 31 35 

Cl reaehod 18 58 63 33 54 55 55 -!3 

a od poč hod 19 16 67 60 59 56 61 107 

o trén dny 151 190 256 218 c83 276 217 243 

Cl cell dny 183 220 342 296 371 358 308 385 
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Graf7 

Průměrné hodnoty počtu dnů v roce, tréninkových dnů, dnů nemoci, hodin 

regenerace sledovaných sportovců podle ročníku narození, 

Počet dnů/hodin 
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Tabulka 24 

onemoc dny 

ore>gehod 

l!l odpoc hod 

otrén i.Jny 

o celkdny 

Průměrné hodnoty počtu dnů v roce, tréninkových dnů, dnů nemoci, hodin 

regenerace sledovaných sportovců podle ročnících narození, 

za RTC 2005/06, muži 

1983 1984 1985 1906 1987 1983 1989 1e~o 

lEl nemoc dn 31 11 34 144 93 10 75 15 

ClreRehod 80,5 E3 41 49 24 54 21 44 

'"odooč hod 18 27 49 58 25 43 75 45 

otrén dnv 374 C!lB ?37 282 119 254 213 275 

o celk dny 4"3 336 318 484 236 3J7 363 335 
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Graf S 

Věkové rozložení sledovaných sportovců v jednotlivých pracovištích SCM 
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Graf9 

Věkový průměr sledovaných sportovců v jednotlivých pracovištích SCI.VI 
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Grafy 8 a 9 znázorňují věkové rozložení a prtuněrný věk triatlonistů sledovaného 

souboru v jednotlivých pracovištích SCM. Lze usuzovat, že ve věkovém rozložení se 

odráží možnosti studia a tréninku triatlonu. Např. v SCM Pardubice většina triatlonistů 

studuje na sportovním gymnáziu. V SCM Praha věkové rozložení a počet triatlonistů 

odpovídá možnostem většího výběru studia vysoké školy v dané lokalitě. 

Podle grafu 10 tabulky 25 vyplývá, že nejvyšší průměrný počet dnů tréninku v RTC -

281,28 dnů vykazuje SCM Praha. SCM v Praze má také nejvyšší věkový průměr 

triatlonistů, ale zároveň 75 % triatlonistů tohoto střediska trénuje více než 250 dnů v 

RTC. Nejmenší počet dnů tréninku, 210,5 dnů, vykazuje SCM Tábor. 

Graf 10 znázorňuje, že nejmenší rozptyl vůči průměrnému počtu dnů tréninku v RTC 

mají triatlonisté SCM Brno. Největší rozptyl tréninkových dnů lze sledovat u 

triatlonistů SCM Plzeň. Různý průměrný počet dnů tréninku v RTC u jednotlivých 

SCM je dán jak validitou vstupních dat, tak různou skladbou sportovců ve věkových 

kategorií, rozdílným počtem žen a mužů, nemocností v daném RTC, tréninkovými 

možnostmi i organizací tréninkového procesu. Graf 1 O, Rozložení počtu dnů tréninku 

má vypovídající charakter o tréninkových podmínkách v jednotlivých střediscích. 

Existuje celá řada faktorů (internáty, koleje, využívání bazénu, teplota vody v bazénu 

apod.), které mají vliv na hodnotu tohoto ukazatele. Předmětem diplomové práce není 

zkoumání těchto faktorů, ani jejich posuzování. 

Z grafu ll, zobrazujícímu rozložení počtu dnů tréninku v PO vyplývá, že nejvíce 

tréninkových dnů odtrénují sportovci SCM Pardubice. Většina triatlonistů tohoto SCM 

vykazuje vyšší počet dnů tréninku v PO než je průměrná hodnota ostatních SCM. Tato 

skutečnost může být způsobena tím, že SCM Pardubice má PO delší než ostatní SCM. 

Rozložení počtu dnů tréninku v PO a v ZO uvádíme pouze grafickým znázorněním, 

protože od SCM Pardubice a SCM Brno nemáme údaje za ZO a také proto, že 

jednotlivá pracoviště neuvádějí časové vymezení trvání PO ani ZO. Domníváme se, že 

doba není centrálně vymezena, každý triatlonista může zvolit individuální stavbu 

tréninkového cyklu. 
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GraflO 

Rozložení počtu dnů tréninku v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

Počet dnů tréninku v RTC 

450,0 

• 

I 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 
Pracoviště SCM 

Tabulka25 

Hodnoty- min., max., průměr, medián ke grafu 10 pro jednotlivá pracoviště SCM 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 

Min. 159 - 80 133 33 

Max. 318 - 403 374 298 

Průměr 239,67 - 246 281,28 180,07 

Medián 274,5 - 241 297 210,5 

Graf ll 
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Graf 11 

Rozložení počtu dnů tréninku v PO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

ZSO,O Počet dnů tréninku v PO 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 

Pracoviště SCM 

Graf12 

Rozložení počtu dnů tréninku v ZO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

Počet dnů tréninku v ZO 
300,0 

I 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 
Pracoviště SCM 
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Graf13 

Průměrný počet hodin tréninku za tréninkový den a za den v RTC u jednotlivých 

pracovišť SCM 

3, 00 -------- .. 

Průměr 2 50 
hodin ' 
zaden 2,00 ___ ,./ 

1,50 

1,00 

0,50 

.-~ 

0,00--.-.. ~~~~~~ 

Pracoviště SCM 

.... 
.8 
·«< 
I-

Tabulka 26 

l 

' 
I 

------------~ I 
~~ 

------~ 
Q) 
o 
:.0 
::J 

"'C .... 
ca 
0.. 

- Tr.hod. za tr.den 

Tr.hod.za den v roce 

Průměrný počet hodin tréninku za tréninkový den a za den v RTC u jednotlivých 

pracovišť SCM 

Pracoviště Tr.hod.za Tr.hod. za 
SCM den v RTC tr.den 

Brno 1,54 2,20 

Plzeň 1,14 2,04 

Praha 1,54 1,97 

Tábor 1,14 2,74 

Pardubice 

70 



Graf 13, znázorňuje porovnání počtu hodin tréninku za tréninkový den s počtem hodin 

tréninku za den v RTC u jednotlivých pracovišť SCM. 

Z grafu vyplývá, že triatlonisté SCM Tábor absolvují nejmenší počet dnů tréninku 

v RTC, 180,07, a zároveň nejvíce tréninkových hodin za tréninkový den. SCM Tábor 

vykazuje také nejméně tréninkových hodin za průměrný den v RTC. Objem tréninku za 

tréninkový den ale nemusí být vyšší než v ostatních střediscích. SCM Praha má méně 

odpočinkových dnů než ostatní SCM. Zajímavé by bylo srovnat v jakých intenzitách 

trénink proběhl, jaká by byla optimální hodnota tohoto ukazatele. Čím přesně je tato 

skutečnost ovlivněna. 

Graf14 

Počet dnů nemoci všech sportovců v RTC 2005/06 
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Počet dnů nemocí za RTC 

Z grafu 14 vyplývá, že nejvíce triatlonistů bylo nemocných 25 dní v RTC, viz zhuštění 

mezi hodnotami 10 a 30 dnů. 
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Graf15 

Rozložení počtu dnů nemoci v RTC 2005/06 sledovaných sportovců v jednotlivých 

pracovištích SCM 

150,0 

Počet dnů nemoci v RTC • 

• 

I 

I 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 
Pracovičtě SCM 

Grafy 15, 16 a 17 znázorňující počet dnů nemoci v RTC, PO a ZO u jednotlivých 

pracovišť SCM. Nejnižší nemocnost se vyskytuje u SCM Brno. Polovina triatlonistů 

SCM Brno bylo nemocných méně než 8 dnů. Nejvyšší nemocnost se vyskytuje u SCM 

Tábor a také u několika jednotlivců SCM Praha. SCM Tábor obecně vykazuje nejmenší 

počet tréninkových dnů, nejvyšší nemocnost a zároveň největší zatížení (podle hodin 

tréninku) v tréninkovém dni. 

Uvedené grafy mají především informativní charakter o rozložení tréninkových 

ukazatelů za sledovanou sezónu. Výsledky ovlivňují další faktory, jejichž sledování by 

bylo nad rámec této práce a nejsou objektivně měřitelné. Pro potvrzení výsledků a 

zjištění trendů v jednotlivých ukazatelích by bylo potřeba sledovat více RTC a dávat je 

do vztahu se změnou podmínek. 
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Graf 16 

Rozložení počtu dnů nemoci v PO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 
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Rozložení počtu dnů nemoci v ZO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

80,0 

Počet dnů nemoci v ZO • 

5, 

Brno Pardubice Plzeň Praha Tábor 
Pracoviště SCM 

73 



5.5.2 Vyhodnocení STU 

Zobrazení průměrných hodnot STU v km (plavání, kolo, běh) u věkových kategorií 

sledovaných sportovců, mužů a žen zvlášť a rozložení hodnot těchto ukazatelů u 

věkových kategorií i u jednotlivých pracovišť SCM jsme vyjádřili sloupcovými a 

krabicovými grafy, které znázorňují hodnoty minimální, maximální, míru středních 

hodnot, míru rozptýlenosti hodnot. Současně se zde zobrazí odlehlé hodnoty. 

V některých případech uvádíme ke grafům také tabulky hodnot. 

Graf18 

Procentuální podíl sportovců do výzkumu zahrnutých a z výzkumu vyřazených, 

při hodnocení STU v km za RTC 2005/06 

zahrnuto do výzkumu 
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vyrazeno z výzkumu 
pro chyby 

10% 

Grafy 19 a 20 znázorňují průměrné hodnoty STU (plavání, kolo, běh v km) jednotlivých 

věkových kategorií celého sledovaného souboru. 

Z grafu 19 vyplývá že s rostoucím věkem úměrně roste počet kilometrů ve sledovaných 

STU. U žen stejná tendence není, z důvodu ne-homogenity skupin kategorie J a K23, 

viz tabulka 2 7. 
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Graf 19 

Průměrné hodnoty STU v km (plavání, kolo, běh) věkových kategorií sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06, muži 
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Graf20 

Průměrné hodnoty STU v km (plavání, kolo, běh) věkových kategorií sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06, ženy 
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V grafech 21, 22, 23 a tabulce 27 uvádíme průměrné hodnoty a rozložení hodnot STU 

(plavání, kolo, běh v km) jednotlivých věkových kategorií celého sledovaného souboru. 

Tabulka 27 

Rozložení hodnot STU- plavání, kolo, běh ~km)věkových kategorii sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06 

Minimu11 Maximm Průměr Směrodatn 

Disciplín~ Kategorie Počet (km) (km) (km) Medián odchylka 
Plavání Dorostenci l\1 12 74 729 477,86 620 227,04 
Plavání Junioři M 12 137 757 610,42 670 173,45 
Plavání K23M 14 268 959 630,25 675 217,01 
Plavání Dorostenky :l. 2 445 510 477,5 477,5 45,96 
Plavání Juniorky Z 7 o 1219 501 454 433 
Plavání K23Z 7 o 907 407,86 480 339,33 
Kolo Dorostenci M 12 582 5150 2484,58 2425 1458,16 
Kolo Junioři M 12 2564 7000 4198,08 4173 1251,74 
Kolo K23M 14 290 9690 4472,57 5022 2531,87 
Kolo Dorostenky 2 2 3260 3406 3333 3333 103,24 
Kolo Juniorky Z 6 96 5077,8 2769,81 2747 1924,05 
Kolo K23Z 8 310 5776 3294,56 3131,75 1791,47 
Běh Dorostenci l\1 12 172 1742 854,08 885,5 546,79 
Běh Junioři M 12 187 2156 1302 1333 588,19 
Běh K23M 14 645 2500 1453,35 1541,5 453,35 
Běh Dorostenky 2 2 891 977 934 934 60,81 
Běh Juniorky Z 7 183 1487 890,07 870 422,53 
Běh K23Z 8 301 2245 1216,89 1183,05 658,28 

Podle grafu 21, Rozložení hodnot STU plavání v km, se vyskytuje nejmenší rozptyl 

hodnot u juniorů- mužů, ( SD- 173,45), 75% juniorů naplavalo za RTC více než 600 

km. Počet hodnot naplavaných km za RTC u dorostenců se vyznačuje velkým 

rozptylem. 75% dorostenců nedosáhlo hodnoty 600 km za RTC. U 50% mužů kategorie 

K23 je hodnota tohoto ukazatele vyšší než 600 km. 

Kompaktní skupina dorostenek je charakterizována pouze dvěma triatlonistkami s téměř 

stejným objemem tréninku ve všech ukazatelích, průměrem 477,5 km plavání za RTC. 
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Kategorie juniorek se vyznačuje značným rozptylem hodnot sledovaného tréninkového 

ukazatele, pouze dvě triatlonistky této věkové kategorie plavaly více než 800km za 

RTC. V kategorii žen K 23 naplavalo 75% žen méně než 600km za RTC. 

Graf21 

Rozložení hodnot STU • plavání v km věkových kategorií sledovaných sportovců 

za RTC 2005/06 

1400,0 Plavání (km) 

1050,0 T 
700,0 T 

1- I 

350,0 

I • 
0,0 

M-D M-J M-K23 Z-D Z-J Z-K23 

Věková kategorie 

Podle grafu 22, znázorňujícího rozložení hodnot STU kolo v km za RTC u jednotlivých 

věkových kategorií, lze sledovat vzrůstající trend u sportovců dosahujících 

maximálních hodnot, u mužů je tato tendence pravidelnější. U žen, kategorie juniorek i 

K23 je celkově nižší úroveň objemového tréninku, ale horní hodnoty mají stoupající 
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charakter. Domníváme se, že u těchto kategorií žen je propad zpúsoben absencí 

tréninkového partnera, cyklistické tréninkové skupiny a dalšími problémy. 

75% dorostenců najelo za RTC méně než 4000 km. Více než 50% hodnot se pohybuje 

okolo hodnoty 1000 km. Kategorie juniorů je stejnorodá s vyššími hodnotami oproti 

ostatním kategoriím mužů, hodnoty se pohybují od 2500 do 4800 km za RTC. Kategorii 

K 23, muže, lze charakterizovat velkou rozptýleností hodnot u jednotlivých triatlonistů. 

50% sportovců udává hodnoty tohoto ukazatele mezi 2500 a 5800 km za RTC. 

Graf22 

Rozložení hodnot STU - kolo v km věkových kategorií sledovaných sportovců za 
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Kompaktní skupina dvou dorostenek vykazuje prúměr 3333 cyklistických km za RTC. 

Tato hodnota se pohybuje nad průměrem dorostenců, který je 2484,58 km za RTC. 

Kategorie juniorek se vyznačuje minimální hodnotou O km a maximální hodnotou 

5077,8 cyklistických km za RTC, přičemž 50% triatlonistek se pohybuje v rozmezí O až 

1000 cyklistických km za RTC. Kategorie K 23 ženy dosahuje průměrně 2409 km za 

RTC, dvě ženy najely od 4000 do 5776 km za RTC. 

Graf23 

Rozložení hodnot STU - běh v km věkových kategorií sledovaných sportovců za 

RTC2005/06 

3000,0 
Běh (km) 

2250,0 

1500,0 

750,0 

I 
0,0 

M-D M-J M-K23 Z-D Z-J Z-K23 

Věková kategorie 

79 



Dorostenci naběhají průměrně 854,08 km za RTC, viz graf 23. 25% dorostenců 

dosahuje hodnoty nad 1200 km za RTC. Junioři vykazují průměr 1302 km za RTC, 

medián 1333, tedy 50% juniorů naběhá více než 1333 km za RTC. K23 muži dosahují 

průměrně 1400 km, medián 1522, 25% triatlonistů se pohybuje v rozmezí 1500 až 1800 

km za RTC. Maximum této kategorie je 2500 km naběhaných za RTC. 

Skupina dvou dorostenek vykazuje průměr 934 km za RTC, což je 93% doporučené 

hodnoty. Juniorky mají průměr 890,07 km, 50% triatlonistek této kategorie naběhá 

méně než 870 km za RTC. Ženy kategorie K23 vykazují průměr 1216,89 km a také 

velký rozptyl hodnot tohoto STU. 

V grafech 24, 25 a 26 uvádíme Rozložení hodnot STU (plavání, kolo, běh) v km u 

jednotlivých pracovišť SCM za RTC 2005/06. Celkově nejvyrovnanější trénink všech 

svěřenců se jeví u SCM Brno. Jen hodnoty tréninkového ukazatele běh v km vykazuje 

výraznější rozdíly mezi jedinci. Triatlonisté SCM Brno, kteří dosahují v rámci centra 

vyšší kilometráže za RTC, absolvují nejvyšší objem tréninku ze sportovců všech center. 

Objemový trénink SCM Plzeň je na nižší úrovni než SCM Brno a vykazuje větší rozptyl 

hodnot u jednotlivců. 50% triatlonistů plave okolo 400 km za RTC. Vzhledem 

k nižšímu věkovému průměru je objem tréninku souměřitelný s Prahou, přičemž v Praze 

je možné pozorovat výrazně větší zaměření na plavání. U SCM Praha je vidět, že 

trénink kola je u všech sportovců vyrovnaný, ale mohl by být větší. Trénink jednotlivců 

SCM Praha není stejný, jsou zde velké rozdíly. 

Tábor vykazuje nejmenší hodnoty ve všech ukazatelích, důvodem může být 

neobjektivní shromáždění dat a také mladší věk svěřenců. Přesto se domníváme, že 

právě v Táboře by mohly být vhodné tréninkové podmínky pro kolo a běh. 
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Graf24 

Rozložení hodnot STU - plavání v km u jednotlivých pracovišť SCM za RTC 
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Graf25 

Rozloženi hodnot STU ~ kolo v km u jednotlivých pracovišť SCM za RTC 2005/06 
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Graf26 

Rozložení hodnot STU - běh v km u jednotlivých pracovišť SCM za RTC 2005/06 
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Hodnoty STU (plavání, kolo, běh v km) za PO u jednotlivých pracovišť SCM 

znázorňují grafy 27, 28, 29. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat údaje o 

časovém vymezení PO, hodnoty mezi jednotlivými SCM jsou zřejmě těžko 

porovnatelné. Podle vyplněných dnů evidenčních tabulek se nám jeví, že jednotlivé 

SCM mají rozdílné délky PO. 

Na základě předané evidence se domníváme, že největší objem tréninkového zatížení ve 

všech ukazatelích bude u SCM Pardubice. U SCM Pardubice se také vyskytuje 

vyrovnanost absolvovaného zatížení v běhu, 25% triatlonistů tohoto SCM absolvuje 

také vyšší kilometráž na kole než triatlonisté ostatních středisek, naopak kilometráž v 

plavání se nám zde jeví nižší. 

Vzhledem k hodnotám za RTC jsou hodnoty SCM Brna méně vyvážená, rozptyl hodnot 

u jednotlivcu je ve všech sledovaných ukazatelích větší. 
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SCM Plzeň vykazuje ve sledovaných ukazatelích vůči ostatním SCM střední hodnoty. 

SCM Praha má hodnoty mírně vyšší, pravděpodobně je to způsobeno věkovým 

rozložením. 

Nejnižší hodnoty ve všech ukazatelích nacházíme u SCM Tábor, kde, podle evidence, 

zejména cyklistický trénink nemůže závodníky připravit na závodní sezónu. Ostatní 

hodnoty sledovaných STU jsou v tomto SCM mezi jednotlivými triatlonisty ve velkém 

rozptylu. Hodnoty ukazatele běh v km jsou u SCM Tábor také nejnižší ze Yšech SCM. 

Ale 25% triatlonistů tohoto SCM dosahuje v ukazateli plavání v km na úroveň mímě 

vyšší než SCM Brno. 

Graf27 

Rozložení hodnot STU - plavání v km u jednotlivých pracovišť SCM za PO RTC 
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Graf28 

Rozložení hodnot STU - kolo v km u jednotlivých pracovišť SCM za PO 2005/06 
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Graf29 

Rozložení hodnot STU - běh v km u jednotlivých pracovišť SCM za PO 2005/06 
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Graf30 

Procentuální podíl sportovců do výzkumu zahrnutých a z výzkumu vyřazených, 

při hodnocení STU v hod za RTC 2005/06 
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Z grafu 30 vyplývá, že STU v hod vyplnilo pouze 17 % sportovců. Vzhledem k tomu, 

že takto malý vzorek nemá vypovídající hodnotu, STU v hod jsme nevyhodnocovali. 
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5.5.3 Srovnání výsledných hodnot tréninkových ukazatelů zatížení 

s modelovými hodnotami, (Horčic, 2003) 

Srovnání výsledných průměrných hodnot vybraných STU věkových kategorií, mužů a 

žen zvlášť a srovnání hodnot STU nejúspěšnějších triatlorůstů jednotlivých věkových 

kategorií, mužů a žen zvlášť s modelovými hodnotami jsme vyjádřili tabulkami, 

sloupcovými a krabicovými grafy. 

5.5.3.1 Srovnání výsledných průměrných hodnot zvolených STU 

jednotlivých věkových kategorií za RTC s modelovými 

hodnotami, (Horčic, 2003) 

Tabulka 28 a grafy 31, 32, 33 představují průměrné hodnoty STU - plavání, kole a běhu 

v km věkových kategorií sledovaných sportovců za RTC 2005/06, uvádí modelové 

hodnoty objemu zatížení (Horčic, 2003) doporučené pro věkové kategorie SCM, muže a 

ženy. Modelovým hodnotám se nejvíce přiblížili muži v kategorii K23 v běhu dosáhli 

88 %. Ženy kategorie K 23 dosáhly 95 % doporučené hodnoty. Ženy kategorie dorostu 

dosáhly v cyklistice 95 % a v běhu 93 %. Nutno poznamenat, že skupina dorostenek má 

pouze dvě zástupkyně. 

Nejrůžších hodnot ve všech disciplínách dosáhli muži kategorie dorostenců, v plavání 

35 %, v běhu 47 %. 

Z hlediska disciplín konstatujeme, že v RTC 2005/06 byly zjištěny nejnižší procentuální 

podíly u všech kategorií triatlorůstů v plavání. Nejvíce se přiblížili modelovým 

hodnotám v běhu, 80 %. 
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Tabulka28 

Srovnání průměrných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

jednotlivých kategorií s modelovými hodnotami (Horčic, 2003) v procentech 

Věková Průměrn' očet km za RT Horčic 2003) Procentuální podíl 

>-c 
G) 
N 

kategorie ~Jav kolo běh běh 

D 279 2349 800 5000 1200 
4198 1000 6000 

1100 6500 1 

3333 800 3500 
J 502 8fj 1000 5000 1400 50 54 

K23 408 1 1333 1000 5000 1400 41 55 

Graf31 

Srovnání hodnot STU - plavání v km dosažených u jednotlivých věkových 

kategorií s modelovými hodnotami, (Horčic, 2003) 

Poznámka: tlusté čáry v grafech označují úroveň doporučených hodnot objemu tréninku 
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Graf32 

Srovnání hodnot STU - kolo v km dosažených u jednotlivých věkových kategorií 

s modelovými hodnotami (Horčic, 2003) 
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S .rovnáni hodnot STU - běh v km dosažených u jednotlivých věkových kategorií 

s modelovými hodnotami (Horčic, 2003) 
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5.5.3.2 Srovnání výsledných hodnot zvolených STU nejúspěšnějších 

triatlonistů jednotlivých věkových kategorií s modelovými 

hodnotami (Horčic, 2003) 

Pro srovnání vybraných tréninkových ukazatelů výkonnostně nejlepších triatlonistů 

jednotlivých věkových kategorií s modelovými hodnotami jsme zvolili v každé 

kategorii muže a ženu, výkonnost jsme hodnotili podle dosažených výsledků na 

mezinárodních závodech, dále na domácích závodech a podle úplnosti a kvality 

evidence vyhodnocovaného RTC. Srovnání hodnot vybraných STU dosažených 

nejúspěšnějšími triatlonisty s modelovými hodnotami představuje tabulka 29 a grafy 34 

35. 

N 

Tabulka29 

Srovnání výsledných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

nejúspěšnějších triatlonistů jednotlivých věkových kategorií s modelovými 

hodnotami (Horčic, 2003) v procentech 

Nejúspěšnějš1 Průměrný počet km za RTC Modelové hodnoty (Horčic 2003) Procentuální podíl 
triatlonista/ka plav kolo běh _Qiav kolo běh _Qiav kolo běh 

D 620 5150 1517 BOO 5000 1200 7B 103 126 
J 6B7 46B5 1B65 1000 6000 1500 69 7B 124 

K23 907 9690 1522 1100 6500 1600 B2 149 95 
D 445 3406 B91 BOO 3500 1000 56 97 B9 
J 639 507B 1063 1000 5000 1400 64 102 76 

K23 907 5776 2245 1000 5000 1400 91 116 160 

Nejnižší procentuální podíl srovnávaných STU dosáhli neúspěšnější dorostenka- 56 % 

v plavání a juniorka - 69 % také v plavání. Oproti tomu dosáhl neúspěšnější dorostenec 

126 % modelové hodnoty v běhu, junior 124 % také v běhu, nejúspěšnější triatlonista 

kategorie K 23 149 % v cyklistice. Nejúspěšnější triatlonistka kategorie K23 dosáhla 

116 % modelových hodnot v cyklistice a 160 % v běhu. 
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Ve všech ukazatelích se modelovým hodnotám nejvíce a nejrovnoměrněji přiblížil 

nejúspěšnější dorostenec. Největší odchylku od doporučených hodnot jsme zaznamenali 

u nejlepších žen, K 23 o plus 22 % a dorostenky i juniorky o mínus 20 %. 

Graf34 

Srovnání výsledných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

nejúspěšnějších triatlonistů - muži jednotlivých věkových kategorií s modelovými 

hodnotami (Horčic, 2003) 
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Absolvovat trénink na úrovni doporučeného objemu zatížení je podmíněno postupným 

zvyšováním zatížení i zvládnutou technikou. Při velkém objemu a nezvládnuté technice 

by byl jedinec nadměrně zatížen, nedocházelo by ke zvyšování výkonnosti. 

Ve vytrvalostních sportech existuje přenositelnost trénovanosti, lze tedy kompenzovat 

mírně menší objem tréninku v jedné disciplíně větším objemem v disciplíně druhé. 

Zvyšování celkového objemu tréninkového zatížení nad úroveň doporučených hodnot 

90 



ve specializované etapě sportovní přípravy, hlavně na jejím začátku, by mohlo vést 

k rané specializaci a zejména při nezvládnuté technice se nedoporučuje. 

Neznáme další informace o intenzitě absolvovaného tréninku sledovaného souboru, zda 

byl doprovázen kompenzací a relaxací, dodržováním životosprávy a vhodných 

stravovacích návyků, zda byla stavba a průběh tréninku optimální, zda nebyl kumulován 

např. do prázdnin apod. 

Můžeme konstatovat, že na trénovanosti se podílí celý komplex faktorů, jejichž 

komplexní sledování a uvádění do vztahů je nad rámec této práce. 

Graf3S 

Srovnání výsledných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/06 

nejúspěšnějších triatlonistů - ženy jednotlivých věkových kategorií s modelovými 

hodnotami (Horčic, 2003) 
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6 Závěr 

V teoretické části práce jsme stručně popsali systém organizace a řízení SCM ČSTT. 

Charakterizovali jsme stavbu, obsah a úkoly RTC SCM ČSTT. 

Objasnili jsme stávající systémy a způsoby souhrnné evidence SCM sportů, ze kterých 

se triatlon skládá, v plavání a cyklistice, způsob dlouhodobé evidence tréninkového 

zatížení používaného v atletice. Uvedli jsme charakteristiky obecných a specifických 

tréninkových ukazatelů užívaných sportovními svazy jednotlivých sportů pro evidenci 

zatížení. 

Uvádíme doporučené hodnoty tréninkových ukazatelů pro věkové kategorie spadající 

do specializované etapy sportovní přípravy pro plavání, cyklistiku a olympijský triatlon. 

Shrnuli jsme současné možnosti evidence a vyhodnocoYání tréninkového procesu 

v triatlonu, se zaměřením na charakteristiku specifických tréninkových ukazatelů, na 

možnost navržení plánu a srovnávání se skutečným plněním. Pozornost jsme věnovali 

možnostem tréninkových deníků z hlediska operativnosti užívání, z hlediska 

komunikace trenéra a sportovce, minimalizace zkreslování vstupních dat lidským 

faktorem. 

V závěru teoretické části uvádíme také pomůcky, pomocí nichž by bylo možné odstranit 

lidský faktor chybování, jak v chybě rozměru tak volbě ukazatele, zvolili jsme přístroje 

se zaměřením na měření vnitřního a vnějšího výkonu, zařízení pro přesnější stanovení 

hodnoty tréninkového ukazatele i stanovení ukazatele./ 

Získaná data souhrnné evidence SCM ČSTT jsme· převedli na matematickou formu 

a s využitím analytických metod vyhodnocovali dle určených proměnných. Výsledky 

jsme podrobili zkoumání závislostí, zjišťovali jsme průměry, rozložení hodnot 

jednotlivých ukazatelů. Výsledné hodnoty jsme uspořádali do grafů a tabulek s využitím 
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popisných statistických metod a pomocí expertního posouzení jsme stanovili závislosti 

a konstatovali vyskytované jevy. 

Obě hypotézy se potvrdily, ale pro Yětší spolehlivost by bylo nutné zajistit větší validitu 

vstupních dat a informace za více časových období. 

Na základě studia a našich zkušeností jsme došli k závěrům, že SCM ČSTI velmi dobře 

zajišťují sportovní přípravu triatlonistů. Svým svěřencům v rámci možností zabezpečují 

podmínky, odborné vedení i koordinaci tréninku všech hlavních disciplín a 

doplňkových aktivit. 

Domníváme se, že v metodické oblasti je vhodné využívat aktuálních poznatků, a přesto 

se nám jeví jako vhodné další konzultace a koordinace s odborníky a využívání všech 

dostupných rychle se vyvíjejících pomůcek a přístrojů k měření a kontrole tréninkového 

procesu, a to v návaznosti na vývoj metodiky tréninkového procesu. 

Je potřeba vytvořit takový systém evidence, který by co nejméně zatěžoval sportovce, 

jejich trenéry i metodické pracovníky a zároveň zajistil objektivitu evidovaných údajů a 

ve zpětné vazbě kladný přínos pro trénink triatlonistů. Doporučujeme využívání PC 

aplikací s interaktivním vyhodnocováním, sumací a kontrolou zadávaných dat 

eliminujících chyby v základních parametrech. Zároveň zajistit diskrétnost dat a zajistit 

přístupová práva pro oprávněné osoby. Současně by tato data měla být hromadně 

zpracovávána a kontrola by měla být možná ve vyhodnocení jedinců i celých skupin od 

informace pro samotného sportovce, přes informovanost jeho trenéra až k formě 

informační úrovně abstrahovaných shromážděných dat pro nadřazeného koordinátora, 

případně pro další konzultanty a zainteresované osoby. Velkou výhodu spatřujeme 

v rozvíjejícím se systému automatického přenosu dat přúno z přístrojů do 

elektronického tréninkového deníku, kde tyto data mohou sloužit nejen ke kontrole 

zapsaných údajů, ale často z nich lze jednotlivé tréninkové ukazatele přímo 

vyhodnocovat, provádět párovou kontrolu zapsaných a naměřených dat. 

Souhrnná evidence zatížení by měla být objasněna v manuálu vyplňování, který by 

obsahoval nadefinované ukazatele, s objasněním jejich význam v závislosti na 
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tréninkových principech. Důležité se nám jeví sledovat intenzitu tréninkového zatížení 

prostřednictvím pásem intenzit. Za podstatné také považujeme, hlavně v poslední době 

při rozvoji nových módních sportů, sledovat další tréninkové prostředky a stanovit 

jejich ekvivalentní hodnotu pro znormování zatížení těchto doplňkových sportů. 

Na začátku RTC by měl být předán plán RTC, v průběhu sledováno jeho plnění , 

případně operativní změny. Dlouhodobě by měly být archivovány informace 

(antropometrické ukazatele, hodnoty ukazatelů tréninkového zatížení, úspěšnost, 

výsledky testování, informace o zdravotním stavu atd.) o každém sportovci, aby se 

jedinci mohli soustředit na rozvoj potřebných jednotlivých fyzických parametrů. 

Triatlon se skládá ze tří sportovních disciplín, proto je technicky náročnější než jiné 

sporty. Prochází stálým vývojem, je méně konzervativní než např. cyklistika. Na 

zajišťování tréninkového procesu triatlonu se podílí počet odborníků z různých odvětví 

a jejich součinnost se odráží na finálním produktu - výkonu sportovce. 
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7 

AEP 
ANP 
B 
c 
ČAS 
ČP 
čsc 
ČSPS 
ČSTI 
D 
FINA 
FTVS 
GPS 
hod 
J 
IR 
K23 
km 
LA 
LAC 
LVT 
M 
MŠMT 
MTB 
n 
02 
OKP 
OTU 
p 
PC 
PO 
PŘO 
R 
RTC 
SCM 
SD 
SF 
SFAEP 
SFANP 
SF MAX 
SKP 
STU 
TF 
TriKm 

Seznam použitých zkratek 

Aerobní práh 
Anaerobní práh 
Běh 

Cyklistika 
Český atletický svaz 
Český pohár 
Český svaz cyklistiky 
Český svaz plaveckých sportů 
Český svaz triatlonu 
Dorost 
Mezinárodní plavecká federace (Féderation Intemationale de Natation) 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Navigační družicový systém (Global Positioning System) 
Hodina 
Junioři 

Infračervené záření (infrared radiation) 
Věková kategorie 20 - 23 let 
kilometr 
Laktát 
Anaerobní kapacita (anaerobic lactate tolerance) 
Anaerobní práh (lactate ventilatory threshold) 
Muži 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Horské kolo (mountainbike) 
Počet 

Aerobní/oxidativní 
Obecná kondiční příprava 
Obecné tréninkové ukazatele 
Plavání 
Osobní počítač (persona! computer) 
Přípravné období 
Přechodné období 
Průměr 
Roční tréninkový cyklus 
Sportovní centrum mládeže 
Směrodatná odchylka 
Srdeční frekvence 
Srdeční frekvence na úrovni aerobního prahu 
Srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu 
srdeční frekvence maximální 
Speciální kondiční příprava 
Speciální tréninkové ukazatele 
Tepová frekvence 
Triatlonové kilometry, ekvivalentní hodnota výkonu 
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UK 
vAEP 
vANP 
v MAX 
V02MAX 
vANP 
v MAX 
V02MAX 
z 
z o 

Universita Karlova 
Rychlost na aerobním prahu 
Rychlost na anaerobním prahu 
Maximální rychlost 
Maximální spotřeba kyslíku 
Rychlost na anaerobním prahu 
Maximální rychlost 
Maximální spotřeba kyslíku 
Ženy 
Závodní období 
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12. Rozložení počtu dnů tréninku v ZO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

13. Průměrný počet hodin tréninku za tréninkový den a den v RTC u 

jednotlivých pracovišť SCM 

14. Počet dnů nemoci všech sportovců v RTC 2005/06 

15. Rozložení počtu dnů nemoci v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

16. Rozložení počtu dnů nemoci v PO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

102 



17. Rozložení počtu dnu nemoci v ZO v RTC 2005/06 sledovaných sportovců 

v jednotlivých pracovištích SCM 

18. Procentuální podíl sportovců do výzkumu zahrnutých a z výzkumu 

vyřazených, při hodnocení STU v km za RTC 2005/06 

19. Průměrné hodnoty STU v km (plavání, kolo, běh) věkových kategorií 

sledovaných sportovců za RTC 2005/06, muži 

20. Průměrné hodnoty STU v km (plavání, kolo, běh) věkových kategorií 

sledovaných sportovců za RTC 2005/06, ženy 

21. Rozložení hodnot STU - plavání v km věkových kategorií sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06 

22. Rozložení hodnot STU - kolo v km věkových kategorií sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06 

23. Rozložení hodnot STU - běh v km věkových kategorií sledovaných 

sportovců za RTC 2005/06 

24. Rozložení hodnot STU - plavání v km u jednotlivých pracovišť SCM za 

RTC 2005/06 

25. Rozložení hodnot STU - kolo v km u jednotlivých pracovišť SCM za RTC 

2005/06 

26. Rozložení hodnot STU - běh v km u jednotlivých pracovišť SCM za RTC 

2005/06 

27. Rozložení hodnot STU- plavání v km u jednotlivých pracovišť SCM za 

RTC 2005/06 

28. Rozložení hodnot STU - kolo v km u jednotlivých pracovišť SCM za PO 

2005/06 
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nejúspěšnějších triatlonistů - ženy jednotlivých věkových kategorií 

s modelovými hodnotami, (Horčic, 2003) 

104 


