
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Diplomová práce 

Vedoucí práce : Zpracoval: 

PaedDr. Vladimír Korbel Michal Kulka 

PRAHA 2008 



ABSTRAKT 

Název práce: Analýza tréninkového procesu v běhu na 800 metrů ve dvouletém 

ročním makrocyklu 2003/2004 a 2004/2005 u Michala Kulky 

Title of the work: The Analysis of the Training Proce~s in the 800 m Run in a 

Two-year Macrocycle 2003 - 2005 ofMichal Kulka 

Cíle: Cílem našeho výzkumu je analyzovat a vyhodnotit dvouletý tréninkový 

makrocyklus 2003 - 2005 běžce na 800 m Michala Kulky. 

Metoda: Analýza tréninkové dokumentace a vyhodnocení obecných a speciálních 

tréninkových ukazatelů. 

Výsledky: Podávají ucelenou informaci o zjištěných skutečnostech tréninku běhu 

na 800 metrů. 

Klíčová slova: tempová rychlost, speciální tempo, tempová vytrvalost, 

mezocyklus,makrocyklus 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem 

pouze literaturu uvedenou v seznamu bibliografické citace . 

.. J~Jl~ .... t~· .e4} .... 
Michal Kulka 



Touto cestou bych chtěl poděkovat PeadDr. Vladimíru Korbelovi za 

odborné vedení práce, za praktické rady a za možnost využít jeho zkušenosti 

v této problematice. Při počítačovém zpracování mi byl nápomocen Michal 

Myšík. 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem 

pouze literaturu uvedenou v seznamu bibliografické citace. 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby 

byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury 

řádně citovat. 

Jméno a příjmení 

adresa: 

Číslo občanského 

průkazu: 

Datum vypůjčení: Poznámka: 



ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 7 

I. TEORETICKÁ ČÁST ....................................................................................................................................... 8 

1. PROBLEMATIKASPORTOVNÍHOTRÉNINKU ...................................................................................... 8 
1.1 PRINCIPYSPORTOVNÍHO TRÉNINKU ................................................................................................ 8 
1.2 TRÉNINK BĚŽECKÝCH DISCIPLÍN- obsah, fízení ............................................................................. 9 

2. PERIODIZACE ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU ........................................................................... 12 
2.1 CÍLE A ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH OBDOBiCH ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU. ................. 13 

3. CHARAKTERISTIKADISCIPLÍNY .......................................................................................................... 15 
3.1 HISTORIEDISCIPLÍNY ........................................................ : ............................................................. J5 
3.2 FYZIOLOGIE DISCIPLÍNY. ................................................................................................................. 16 
3.3 TYPOLOGIE BĚŽCE ........................................................................................................................... 17 

4. PROBLEMATIKA TRÉNINKU BĚHU NA 800 M .................................................................................................. 18 
4.1 OBLAST ROZVOJE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTJ ........................................................................ 18 
4.2 OBLAST ROZVOJE VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTJ .................................................................... 20 
4.3 OBLAST ROZVOJE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ ................................................................................... 22 
4.4 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ ........................................................................... 24 
4.5 TECHNICKÁ PŘÍP RA VA ...................................................................................................................... 25 
4.6 TAKTICKÁ PŘÍPRAVA ......................................................................................................................... 26 
4.7 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA ............................................................................................................ 26 

5. METODY BĚŽECKÉHO TRÉNINKU ....................................................................................................... 27 
5.1 INTERVALOVÉ METODY TRÉNINKU ................................................................................................ 27 
5.2 OPAKOVACÍ METODYTRÉNINKU .................................................................................................... 30 
5.3 SOUVISLÉ (KONTINUÁLNÍ) METODY TRÉNINKU ........................................................................... 30 
5.4 KONTROLNÍ METODY TRÉNINKU .................................................................................................... 33 

U. VÝZKUMNÁ ČÁST ...................................................................................................................................... 34 

6. CÍL, ÚKOLY VÝZKUMU A PRACOVNÍ HYPOTÉZA .................. ........................................................................... 34 
7. METODIKA VÝZKUMU ................................................ ........................................................................... 35 

7.1 ORGANIZACE VÝZKUMU ........................................ ........................................................................... 35 
7.2 TRÉNINKOVÁ DOKUMENTACE .............................. .................................. : ........................................ 35 
7.3 METODY PRÁCE, ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ. ........ ........................................................................... 38 

8. CHARAKTERISTIKA ZÁ VODNÍKA ........................................................................................................ 38 
8.1 CHARAKTERISTIKA VÝKONNOSTI V MARKOCYKLU ..................................................................... 41 
(2003í20Q4) .................................................................................................................................................. 41 
8.2 CHARAKTERISTIKA VÝKONNOSTI V MAKROCYKLU ..................................................................... 42 
(2004!2005). ................................................................................................................................................. 42 
8.3 PERIODIZACE DVOULETÉHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU MICHALA KULKY 2003- 2005 .......... 42 

9. VÝSLEDKY PRÁCE ................................................................................................................................... 44 
9.1 PŘEHLED OTU V MAKROCYKLU 2003/2004 .................................................................................... 44 
9.2 PŘEHLED OTU V MAKROCYKLU 2004/2005 .................................................................................... 45 

10. PŘEHLED STU V JEDNOTLIVÝCH MAKROCYKLECH .................................................................... 46 
10.1 OBLAST ROZVOJE AKCELERACE ................................................................................................... 46 
10.2 OBLAST ROZVOJE MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI.. ............................................................................... 47 
10.3 OBLAST ROZVOJE TEMPOVÉ RYCHLOSTI .................................................................................... 48 
10.4 OBLAST ROZVOJE SPECIÁLNÍHO TEMP A ..................................................................................... 49 
10.5 OBLAST ROZVOJE TEMPOVÉ VYTRVALOSTI ................................................................................ 50 
10.6 OBLAST ROZVOJE OBECNÉ VYTRVALOSTI.. ................................................................................. 51 
1 O. 7 OBLAST ROZVOJE OBECNÉ SÍLY .................................................................................................... 52 
10.8 OBLAST ROZVOJE SPECIÁLNÍ SÍLY ................................................................................................ 54 
10.9DOPLŇKY ................. ............................................. ............................................................................. 55 

ll. DISKUZE ......................... ............................................. ............................................................................. 56 
12. ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 58 
13. SEZNAMZKRATEK ................................................................................................................................ 60 
14. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE .................................................................................................................... 61 
15. PŘÍLOHY ................................................................................................................................................... 63 



ÚVOD 

Běhy na střední a dlouhé vzdálenosti patří mezi nejrozšířenější atletické 

disciplíny. Běh jako atletická disciplína představuje cyklický pohyb, který se dá 

pravidelným tréninkem rozvíjet. Cílem je v tomto případě uběhnout určitou vzdálenost 

v co nejrychlejším čase. Výkon závisí na mnoha činitelích: na morálně volní přípravě, 

na všeobecné a speciální přípravě, na technické a taktické přípravě a na organizačně 

metodické přípravě. 

Samotný běh na 800 m je po taktické stránce považován za nejobtížnější 

běžeckou disciplínu. Vyžaduje ostré tempo po celý závod a každé zakolísání způsobuje 

odtržení od soupeřů, často spojené též s následným uzavřením jinými běžci, což se 

zpravidla stává příčinou neúspěchu v závodě. 

Michal Kulka provozuje atletiku ll let za oddíl AC Čáslav. Nejlepším 

doposavadním umístěním závodníka v mužské kategorii na trati 800 m bylo 5. místo na 

MČR. 

V této práci se pokusíme provést komplexní analýzu dvou po sobě jdoucích 

ročních makrocyklech 2003 - 2005 běžce na 800 m Michala Kulky. Pokusíme se 

provést rozbor tréninku sledovaného atleta, pod vedením trenérky Jany Červenkové, 

bývalé československé reprezentantky v běhu na 3000 m. Chtěli bychom porovnat 

použité tréninkové metody s teoretickými poznatky a případně objasnit příčiny 

vzniklých problémů. 
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, .., , 
I. TEORETICKA CAST 

, , 
1. PROBLEMATIKA SPORTOVNffiO TRENINKU 

Sportovní trénink je plánovaný modifikovaný a regulačně realizovaný 

pedagogický proces, který ovlivňuje výkonnost sportovce (KA W ALSKI 1994 ). 

Harre (1973) pod pojmem sportovní trénink rozumí všeobecnou a speciální 

přípravu sportovce na získání vyšší až nejvyšší výkonnosti. 

Ve sportovním tréninku na výkonnostní a vrcholové úrovni se snažíme, aby 

sportovec nebo kolektiv dosáhl co nejvyššího sportovního výkonu. Sportovní výkon 

charakterizujeme jako aktuální projev specializovaných schopností sportovce (výsledek 

adaptace) v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je 

vymezen pravidly daného sportovního odvětví, resp. disciplíny (CHOUTKA, 

DOVALIL 1991). 

Z této definice pak můžeme odvodit pojem sportovní výkonnost - je 

charakterizována jako schopnost sportovce podávat daný sportovní výkon opakovaně 

v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni (CHOUTKA, DOVALIL 1991). 

1.1 PRINCIPY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

Obecně platné principy zatěžování ve sportovním tréninku vycházejí z poznatků 

adaptace organismu. Tyto principy by měl každý trenér dodržovat, aby dané tréninkové 

zatížení vedlo k výkonnostnímu růstu závodníka. 

PRINCIP JEDNOTY VŠESTRANNOSTI A SPECIALIZACE 

Nám objasňuje, že jakákoliv jednostrannost vyplývající ze specializace je 

v protikladu s přirozeným rozvojem člověka, ale i se sportovní výkonností. Všestrannost 

tvoří potřebný základ i pro sportovní výkonnost a týká se všech složek sportovního 

tréninku. Princip znamená neoddělitelnost obecného a speciálního. Specializovaný 

trénink, tzn. výhradní používání speciálních a závodních cvičení, zpravidla znamená 

brzký vzestup výkonnosti. Ten však není nejvýhodnější ani z hlediska rychlého 

dosažení vysoké výkonnosti, ani z hlediska perspektivního vývoje (CHOUTKA, 
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DOVALIL 1991). 

PRINCIP SYSTEMATIČNOSTI 

Princip systematičnosti podle Hlíny (2002) vyjadřuje požadavek plynulosti a 

nepřetržitosti tréninkového procesu. "Intervaly mezi tréninky by měly respektovat 

poznatky o superkompenzaci, což znamená nepřipouštět delší neopodstatnělé přerušení 

zatěžování. V opačném případě se efekt předchozího zatížení oslabí nebo zcela vymizí" 

(CHOUTKA, DOVALIL 1991). 

PRINCIP POSTUPNĚ SE ZVYŠUJÍCÍHO ZATÍŽENÍ 

Vychází ze skutečnosti, že adaptační pochody se uskutečňují jen tehdy, jsou-li 

příslušné podněty dostatečně účinné (dosahují-li podněty v podobě zatížení potřebné 

intenzity a objemu). Vědomá manipulace se zatížením předpokládá znalost ukazatelů 

jejich intenzity objemu a obsahu. Růst zatížení neprobíhá obvykle rovnoměrně a 

nepřetržitě. Stupňovitě se zvyšující dávky dávají průběhu zatížení vlnovitou podobu 

(CHOUTKA, DOVALIL 1991). 

Millerová, Hlína, Kaplan a Korbel (2002) ve svém díle dodávají, že vlnovitost má 

řadu důvodů. Vyplývá hlavně z nerovnoměmosti adaptačních pochodů, periodického 

kolísání aktivity organismu a také ve vztahu objemu a intenzity tréninku. 

PRINCIP CYKLIČNOSTI 

Princip cykličnosti vychází při organizaci a stavbě tréninku ze systematického 

opakování základních článků obsahu tréninku při současné změně tréninkových úkolů 

v souladu s logikou kratších i Qelších časových úseků- cyklů. Elementárním cyklem je 

střídání zatížení a zotavení. Dovalil a kol. (2002) rozlišují cykly na krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé. 

, v v , , 

1.2 TRENINK BEZECKYCH DISCIPLIN - obsah, řízení 

Běhy na střední a dlouhé vzdálenosti, mezi které spadá běh na 800 m, tvoří 

v lehké atletice skupinu disciplín, v nichž je pro výkonnost rozhodující především 

úroveň speciálního tempa. 
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"Speciální tempo představuje hlavní osu specifické przpravy osmistovkaře. 

Tréninkové zátěže odpovídají předpokládané rychlosti závodního běhu na 800 m v dané 

etapě přípravného období a kvalitativně kulminují v předzávodním a závodním období" 

(LIŠKA, PÍSARÍK 1989). 

Za rozhodující článek struktury tréninkového procesu považují odborníci 

zatěžování, které je příčinou výkonnostního růstu (MILLEROVÁ 1989). 

Sportovní výkonnost charakterizujeme jako schopnost sportovce podávat daný 

sportovní výkon opakovaně v delším časovém úseku na poměrně stabilní úrovni. 

Sportovní výkon je výsledným projevem výkonnostního rozvoje sportovce, a proto ho 

ovlivňují: 

• vrozené dispozice 

• vlivy tréninkového procesu 

• vlivy přírodního a sociálního prostředí 

OBJEM ZATÍŽENÍ 

" Objem zatížení představuje kvantitativní stránku cvičení. Lze ho v zásadě 

postihnout časem (dobou trvání) a počty opakování" (CHOUTKA, DOVALIL 1991). 

V běžeckém tréninku sledujeme z obecných tréninkových ukazatelů počet dnů, počet 

tréninkových jednotek a celkový čas zatížení. U speciálních tréninkových ukazatelů 

nám o objemu běžeckých tréninkových prostředků nejvíce odpovídá kilometráž. Při 

rozvíjení silových schopností evidujeme počet navzpíraných tun (tonáž). U závodní 

činnosti zaznamenáváme počet závodů a startů. 

INTENZITA ZATÍŽENÍ 

Intenzita cvičení je stupeň úsilí při provádění konkrétního cvičení. Navenek se 

často projevuje jako rychlost pohybu, frekvence pohybů, distanční parametry pohybu 

(výška, dálka) vztahuje se k velikosti překonávaného odporu. V zásadě se shoduje 

s intenzitou energetického výdeje při pohybové činnosti (CHOUTKA, DOVALIL 

1991). 

Intenzita cvičení a intenzita tréninku se dá definovat hůře než objem zatížení. 

Podle Dovalila a kol. (2002) je to způsobeno tím, že ji můžeme chápat jako intenzitu 

příslušného cvičení, ale zároveň ji potřebujeme vyjádřit jako intenzitu v určitých 

časových celcích. Těmi může být např. tréninková jednotka, mikrocyklus, mezocyklus a 

makrocyklus. 
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Moravec a kol. (1984) ve svém základním programovém materiálu stanovil dolní 

hranice intenzity zatížení pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností takto : 

rozvoj maximální rychlosti 

rozvoj rychlostní vytrvalosti 

rozvoj speciální vytrvalosti 

intenzita nad 95 % max. výkonu 

intenzita nad 90 % max. výkonu 

intenzita nad 75 % max. výkonu 

rozvoj tempové vytrvalosti intenzita nad 60 % max. výkonu 

rozvoj obecné vytrvalosti intenzita nižší než 60 % max. výkonu 

Procentuální vyjádření se podobně používá i pro určení intenzity zatížení při posilování. 

Jde v podstatě o poměr vzpírané váhy k maximálnímu výkonu u konkrétního cvičení. 

Ze získané intenzity se pak dá doporučit příslušný počet opakování. Někdy se stupeň 

úsilí pouze odhaduje - nízká, střední, vysoká intenzita. 

INTENZIT A TRÉNINKU 

Se vypracovává jako charakteristika zatížení v úsecích časově delších než 

bezprostřední trvání jednoho cvičení nebo série cvičení. Může to být tréninková 

jednotka, tréninkový den nebo cykly různé délky (CHOUTKA, DOVALIL 1991 ). 

Objem a intenzita cvičení jsou základní prostředky pro manipulaci se zatížením. 

Zvětšování tréninkového zatížení se podle Glesky, Zapače (1995) provádí v tréninkové 

praxi těmito způsoby : 

• zvětšením objemu prostředků při zachování stupně intenzity 

• zvýšením intenzity cvičení při zachování objemu prostředků 

• zvětšením objemu i zvýšením intenzity cvičení 

FREKVENCEZATĚŽOVÁNÍ 

Frekvence zatěžování představuje samostatný problém zatěžování. V současné 

době vychází především z poznatků o superkompenzaci, které logiku zatěžování 

v některých případech racionalizují. V rovině energetického zabezpečení je 

superkompenzace popisována jako zvýšená úroveň energetického potenciálu jedince. 

Zatímco při svalové práci dochází k intenzivnímu štěpení a určité resyntéze energeticky 

bohatých látek, v době zotavení přetrvává zvýšená resyntéza, což vede nejenom 

k obnově, ale i k převýšení výchozí úrovně energetických zdrojů. Velikost a trvání 

superkompenzace závisejí na intenzitě vyčerpání zdrojů (funkcí). V zásadě čím rychlejší 

je při jednorázovém zatížení (intenzivnějším zatížení) spotřeba energie, tím rychlejší je 

návrat k výchozímu stavu a tím dříve nastupuje superkompenzace a naopak. Teoreticky 
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by tedy další tréninkové zatížení mělo začínat ve fázi superkompenzace. Tento způsob 

zatěžování je materiálním základem růstu sportovní výkonnosti. Pozdější aplikace 

zatížení (po odeznění fáze superkompenzace) k žádoucím výsledkům nevede. Trvalejší 

předčasné zatěžování způsobuje nahromadění únavy (GHOUTKA, DOVALIL 1991). 

Z těchto poznatků vycházíme při řazení tréninků do týdenních mikrocyklů a také o 

správném načasování důležitých tréninkových jednotek v mezocyklech. 

CHARAKTER ZATÍŽENÍ 

· Souvisí s obsahovou náplní tréninkové jednotky, tedy s konkrétní formou 

pohybové činnosti při zatěžování. Člení tělesná cvičení podle vztahu k charakteru 

trénované sportovní činnosti do určitých skupin. Kritériem tohoto členění je tzv. míra 

specifičnosti. 

Tělesná cvičení se rozdělují do tří skupin: 

• cvičení všeobecně rozvíjející 

• cvičení speciální 

• cvičení závodní. 

2. PERIODIZACE ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU 

Podstatnou a neoddělitelnou součástí tréninkového systému sportovce je 

promyšlené a koncepční plánování, a to v krátkodobých a dlouhodobých etapách jeho 

vývoje (LIŠKA, PISAŘÍK 1989). 

Náplň jednotlivých etap určuje specifické zatížení tréninku v delších časových 

úsecích. Vznikne tzv. perspektivní plán, ten obsahuje hlavní směry vývoje výkonnosti. 

Konkrétnější úkoly se řeší v kratších časových úsecích, které značíme jako tréninkové 

cykly. 

Tréninkové cykly dělíme na: 

• Mikrocykly 

• Mezocykly 

• Makrocykly 

Tyto tréninkové cykly jsou základem ročního tréninkového období. Při plánování 

tréninku můžeme pracovat i s delším, čtyřletým cyklem, tzv. olympijským. Návaznost 

cyklů vyžaduje, aby zatížení v jednotlivých letech narůstalo, a tím by měla být 
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výkonnost sportovce vyšší na konci každého cyklu než na jeho začátku (DOVALIL A 

KOL. 2002). 

Roční tréninkové období u běžců je většinou rozděleno na dva makrocykly, je 

tomu tak v případě že se účastní zimních halových závodů. Každý makrocyklus by měl 

obsahovat přípravné, závodní a přechodné období (LIŠKA, PISAŘÍK 1989). 

2.1 CÍLE A ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH ROČNÍHO 
TRÉNINKOVÉHO CYKLU 

Cíle a úkoly jednotlivých tréninkových období roku podle Kučery a Truksy 

(2002): 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ: 

• aktivní odpočinek 

• regenerace pohybového aparátu 

• regenerace psychických sil 

• udržení všeobecných pohybových schopností 

I. Přípravné období- všeobecná příprava: 

• rozvoj všeobecných pohybových schopností 

• rozvoj aerobních schopností 

• rozvoj ANP a TV 

• rozvoj speciální síly 

• udržení rychlostních schopností 

• udržení pohyblivosti a koordinace 

• rozvoj techniky běhu 

II. Přípravné období- speciální příprava: 

• zvyšování aerobních schopností 

• udržení všeobecných pohybových schopností 

• udržení ANP 

• rozvoj TV a TR 

• udržení maximální rychlosti 

• rozvoj speciální vytrvalosti 
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HALOVÉ ZÁ VODNÍ OBDOBÍ: 

• udržení ANP, MR a aerobních schopností 

• udržení všeobecných pohybových schopností 

• rozvoj TR, SV, a TV 

• udržení speciální síly 

• start na vedlejších tratích 

• start a dosažení dobré výkonnosti na speciální trati 

REGENERACE PO HALOVÉ SEZÓNĚ: 

• regenerace psychických sil 

• udržení všeobecných pohybových schopností 

III. Přípravné období- jarní (všeobecný rozvoj): 

• obdobné jako I. přípravné období , ale úroveň zatížení je vyšší o cca 20 % 

IV. Přípravné období- jarní (speciální příprava): 

• udržení všeobecných pohybových schopností 

• udržení úrovně ANP, MR a aerobních schopností 

• rozvoj speciálních silových schopností 

• rozvoj TV, TR a speciálního tempa 

ZÁ VODNÍ OBDOBÍ- PŘEDZÁ VODNÍ- ROZZÁ VODĚNÍ: 

• 
• 

• 
• 

udržení všeobecných pohybových schopností 

udržení úrovně ANP, MR a speciální síly 

roZvoj TR a ST 

testy 

• testovací závody 

II. Závodní období- hlavní sezóna: 

• udržení všeobecných a speciálních pohybových schopností 

• koordinace a technika běhu 

• rozvoj ST 

• získání a udržení sportovní formy 

V. Přípravné období -letní příprava: 

• rozvoj všeobecných pohybových schopností 

• rozvoj aerobních schopností 

• udržení speciálních pohybových schopností 
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III. Závodní období - podzim: 

• udržení speciálních pohybových schopností 

• udržení sportovní formy 

• vysoká frekvence startů 

3. CHARAKTERISTIKA DISCIPLÍNY 

Podle pohybové struktury je běh na 800 m na rozhraní dlouhého sprintu (400 m) a 

běhu na střední vzdálenost Vyznačuje se relativně vysokou rychlostí , již kolem 7 mls a 

vyšší. "Běh na 800 m řadíme do kategorie výkonů krátkodobého trvání rychlostně 

vytrvalostního charakteru" (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 

Tato disciplína spadá mezi skupinu tratí, v nichž je rozhodující především úroveň 

speciálního tempa. Speciální tempo (speciální vytrvalost), je ovlivňováno úrovní jak 

rychlostních, tak i vytrvalostních složek. 

K dosažení kvalitního výkonu je nutností, aby v přípravě půlkaře byly přednostně 

zastoupeny takové prostředky, při nichž se racionálně navozuje stav neoxidativního 

vytváření energie a postupný, systematický návyk na práci ve stavu akutní únavy a 

specifické volní úsilí (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 

3.1 HISTORIE DISCIPLÍNY 

Nejstarší světový rekord v běhu na 800 m je znám z roku 1912. Držel jej James 

Meredith z USA výkonem 1:51,9 min. Jeho výkon byl překonán až v roce 1926 

němcem Otto Peltzerem, který zaběhl tuto trať v čase 1:50,9 min. 

K výraznému posunu světového rekordu došlo v roce 1932, kdy jej Angličan T. 

Hampson zlepšil časem 1:49,7 min a o dva roky později Američan B. Eastmen 

výkonem 1:49,1 min. 

Ve třicátých letech 20. století je začal praktikovat nový typ tréninku a odrazem 

toho bylo zlepšení světového maxima o téměř 1,5 s němcem Rudolfem Harbigem 

výkonem 1:46,6 min v roce 1939. Tento nový typ tréninku spojil fartlekovou a 

intervalovou metodu tréninku. 
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Poté následovala válečná léta a útlum výkonnosti. K dalšímu výkonnostnímu 

posunu došlo v roce 1962 kdy se P. Sne ll z N ového Zélandu jako první člověk v historii 

dostal pod hranici 1 :45 min a to výkonem 1 :44,3 min. O dvanáct let později dosáhl 

Američan R. Wohlhuter času 1:43,3 min, což byl jednak světový rekord, ale také úspěch 

zámořské běžecké školy. 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let přichází éra anglických "půlkařů" a 

mílařů. Sebastiam Coe zlepšuje stávající světový rekord výkonem 1:42,33 min a o dva 

roky později časem 1:41,73min. Tento světový rekord platí až do roku 1997, kdy se o 

zlepšení postaral osmistovkařský suverén konce 20. století dánský vytrvalec keňského 

původu W. Kipketer, který zaběhl čas 1:41,11min. Tento světový rekord je platný 

dodnes (KUCHEN 1985). 

3.2 FYZIOLOGIE DISCIPLÍNY 

Z fyziologického hlediska je limitujícím faktorem pro běh na 800 m rychlost, 

která je závislá na schopnosti organismu dodávat energii nutnou ke kontrakci svalstva 

(BUREŠ 1986). 

Významnou úlohu ve složení svalů mají tzv. rychlá neoxidativní a rychlá oxidativní 

vlákna. Ta mají schopnost rychlého uvolnění energie při tvorbě laktátu. Když začne 

organismus spotřebovávat energii začne docházet k přeměně ATP (adenosintrifosfát) 

na ADP (adenosindifosfát). Jelikož se CP (creatinfosfát) uvolňuje velmi rychle, zásoba 

svalu je tudíž omezena a stačí pouze na pracovní dobu cca. 1 O - 20 sekund. Hladina 

laktátu po specifickém závodním výkonu vystupuje těsně po skončení (ve 3.- 5. min. 

zotavení) až na hodnotu 18 - 20 mmol/1, přičemž je-li závodník i nadále v klidu, často 

ještě do 1 O min. stoupá. Dle Lišky (1995) vyplývá že při běhu na 800 m je nutná 

smíšená forma energetického krytí. 

Na rozdíl od dlouhých tratí se dýchání přizpůsobuje pomaleji. Při běhu na 800 m 

vzniká kyslíkový dluh (ll - 15 1 0 2) a je likvidován ještě dlouho po ukončení výkonu. 

Závodník musí překonávat značnou únavu, která vrcholí přibližně po proběhnutí 1' trati. 

"Dochází k akutnímu nedostatku rychle využitelných zásob energie ve svalech, 

progresívně klesá kvalita nervosvalového přenosu. V tomto stavu musí závodník 

neustále uplatňovat taktické myšlení a rozhodování" (LIŠKA, PISAŘÍK 1985). 

U běžců mají z fyziologického hlediska velký význam hodnoty podkožního tuku. 
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Tyto hodnoty poměru tělesného tuku k aktivní tělesné hmotě se u mužů pohybují pod 

10% a u žen pod 12% (KUČERA, TRUKSA 2000). 

3.3 TYPOLOGIE BĚŽCE 

Dr. L. Fišer (1965) při stanovení běžeckých typů vychází z hodnocení dosažených 

výkonů na trati nejblíže kratší a delší než je závodní trať a dále na trati o dva stupně 

delší a o dva stupně kratší. Porovnání dosažených výsledků zjistíme, zda má závodník 

ve speciální disciplíně nedostatek tempové rychlosti nebo tempové vytrvalosti, nebo zda 

jsou dokonce nedostatky v základních běžeckých vlastnostech - v obecné vytrvalosti 

nebo v maximální rychlosti. 

V každé běžecké disciplíně můžeme stanovit tři typy běžců : 

• rychlý 

• speciální 

• vytrvalý 

Pro určení běžeckého typu použijeme dvojnásobku dosaženého výkonu na trati o 

jeden stupeň kratší než je závodní trať, s připočtením ukazatele vytrvalosti (ztrátový 

čas). Výsledný propočet nám dává čas výkonu, jehož by měl závodník určitého typu 

dosáhnout (VACULA 1975). 

MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA- SOMATOTYP 

Somatotyp, jako souhrn tvarových znaků jedinců, se vyjadřuje pomocí tří čísel 

(sedmibodová stupnice). První číslo značí endomorfní, druhé mezomorfní a třetí 

ektomorfní komponenty. ZJednodušeně řečeno endomorfie vyjadřuje relativní tloušťku 

osoby (množství podkožního tuku), mezomorfie označuje stupeň rozvoje svalstva a 

kostry, ektomorfie vyjadřuje relativní lineralitu (stupeň podélného rozložení tělesné 

hmoty, křehkost, vytáhlost, úzkost). Stanovení somatotypu vyjadřuje speciální vybavení 

a zácvik (DOVALIL A KOL. 2002). 

Liška (1985) uvádí jako optimální příklad somatotypů pro běžecké disciplíny 

následující rozdělení: 

• střední tratě (800 - 1500m) 2 - 5 - 3 ektomorfní mezomorf 

• dlouhé běhy 2 - 4 - 4 ektomorf- mezomorf 
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BĚŽECKÉ TYPY 

Rychlý typ: 

• výkon na 400 m = výkon na 200m x 2 + 3-4s 

• výkon na 800 m = výkon na 400 m x 2 + 14-16s 

• výkon na 1500 m = výkon na 800 m x 2 + 10-12s 

Speciální typ : 

• výkon na 400 m = výkon na 200m x 2 + 3s 

• výkon na 800 m = výkon na 400 m x 2 + 11-13s 

• výkon na 1500 m = výkon na 800 m x 2 + 5-8s 

Vytrvalý typ: 

• výkon na 400 m = výkon na 200m x 2 + 2-2,5s 

• výkon na 800 m = výkon na 400 m x 2 + 9-1 Os 

• výkon na 1500m = výkon na 800 m x 2 + 2-2,5s 

, .., 
4. PROBLEMATIKA TRENINKU BEHU NA 800 M 

V přípravě běžce na 800 metrů musí být přednostně zastoupeny takové prostředky, 

při nichž se racionálně navozuje stav neoxidativního vytváření energie, systematický 

návyk na práci ve stavu svalové únavy a specifické volní úsilí (LIŠKA, PÍSAŘÍK 

1989). 

Rozhodující složkou přípravy je oblast rychlostní přípravy se všemi podpůrnými 

složkami, a dále pak speciální vytrvalost (BUREŠ 1986). 

4.1 OBLAST ROZVOJE RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

Harre (1973) definuje rychlost jako: "Pohybová schopnost, která dovoluje 

vykonávat pohyb v nejkratším čase. " 

Na rozdíl od Harreho- Choutka, Dovalil (1991) definují rychlost jako: "pohybová 

schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost v daných podmínkách co nejrychleji. 

Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volnt'ho úsilí." 

Rychlostní schopnosti můžeme rozdělit na: 

• rychlost reakce 

• rychlost jednotlivého pohybu 
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• rychlost komplexního pohybového projevu (akcelerace, frekvence, 

rychlost se změnou směru) 

Trénink rychlostních schopno.stí by podle ověřených tréninkových zásad měl 

probíhat průběžně po celý roční tréninkový cyklus. Ve všeobecné přípravě metodou 

nepřímého rozvoje rychlosti- tj. zvyšováním úrovně ostatních pohybových schopností 

a dovedností (MILLEROVÁ, HLÍNA, KAPLAN, KORBEL 2001). 

V atletice rozdělujeme rozvoj rychlostních schopností na následující oblasti : 

• rozvoj reakce (starty z různých poloh) 

• rozvoj akcelerace (všechny druhy startů) 

• rozvoj frekvence (frekvenční úseky, SBC, běhy s alternativní délkou 

kroku) 

• rozvoj maximální běžecké rychlosti (stupňované, setrvačné, letmé, 

modelované úseky) 

• překonání rychlostní bariéry (úseky na tahači s přechodem na normální 

běh, běh se sníženým odporem prostředí atd.) 

Rychlostní schopnosti na 800 m 

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (MR) 

"Rychlost trénuje osmistovkař celoročně. Zpočátku jsou rychlostní cvičení 

obsažena ve všestranné přípravě, v pohybových hrách apod. Od 5. cyklu začíná 

rychlostní trénink samostatně nebo paralelně s tempovou rychlostí, případně s jinou 

tréninkovou zátěží, např. silovou, při neustálém zdokonalování techniky běhu" (LIŠKA, 

PÍSAŘÍK 1989). Osmistovkař trénuje maximální rychlost s jistou rezervou v úsilí, 

s uvolněním a s důrazem na techniku běhu. 

TEMPOVÁ RYCHLOST (TR) 

Tempová rychlost je vyjádřena výkonností běžce na nejbližší kratší trati, než je 

trať speciální. Z fyziologického hlediska jde především o vytvoření schopnosti 

organismu pracovat v nejkratších hodnotách kyslíkového dluhu (MICHÁLEK, 

JUREČKA, SEMERÁD 1990). 

Tempová rychlost od 4. cyklu přípravného období spoluvytváří hlavní osu 

výstavby speciální vytrvalosti osmistovkaře. Trénink se vyznačuje až maximální 
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intenzitou a dostatečnými přestávkami odpočinku mezi úseky. Přestávky jsou vyplněny 

chůzí nebo chůzí s klusem. 

"Nejvhodnější je metoda intervalová s opakovanými úseky. Délka úseků 

nepřesahuje 300m, nejčastěji se používají úseky 100 - 150m a 200 - 250m. Úseky 

300 m jsou kontrolními" (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 

4.2 OBLAST ROZVOJE VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ 

Martin, Coe (1997) definovali vytrvalost jako schopnost vykonávat určitou 

činnost tak dlouho, než dojde k poklesu výkonnosti. Zjednodušeně lze také vytrvalost 

definovat jako schopnost odolávat únavě. 

Vytrvalost je chápána jako schopnost dlouhodobě vykonávat pohybovou činnost 

na určité úrovni intenzity bez snížení její efektivity. Jedno ze základních dělení rozlišuje 

vytrvalostní schopnost aerobní, anaerobní a silovou. V závislosti na délce trvání 

pohybového úkolu lze vytrvalost definovat na krátkodobou, střednědobou a 

dlouhodobou. Dlouhodobá a střednědobá vytrvalost jsou řazeny mezi vytrvalostní 

schopnosti s aerobním základem. Krátkodobá a rychlostní vytrvalost vykazují anaerobní 

(laktátový) základ (CACEK, GRASGRUBER, LAJKEB 2007). 

Vytrvalost je podmíněna především trojicí navzájem nezávislých faktorů: 

• výší maximální spotřeby kyslíku (dále jen V 02max.) 

• ekonomikou běhu 

• % V02max. na anaerobním prahu (dále jen ANP) 

V02 max. vyjadřuje výši maximální aerobní kapacity. Ta je definována jako 

maximální množství přijatého kyslíku, které je organismus schopen využít při svalové 

práci. 

Termín ekonomika běhu vyjadřuje požadovanou spotřebu kyslíku ke cvičební 

aktivitě vytrvalostm'ho charakteru . A jako poslední námi vymezený faktor, 

determinující vytrvalost z hlediska fyziologického je anaerobní práh. Charakterizujeme 

ho jako přechod mezi aerobním a anaerobním krytím energetických nároků (CACEK, 

GRASGRUBER, LAJKEB 2007). 
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Na základě doby trvání výkonu a intenzity pohybové činnosti dělíme rozvoj 

vytrvalostních schopností na: 

• speciální tempo 

• tempová vytrvalost 

• obecná vytrvalost 

SPECIÁLNÍ TEMPO (ST) 

Speciální tempo je kombinovaná schopnost rychlostních a vytrvalostních dispozic 

realizovat všechny funkční předpoklady pro speciální výkon a dané disciplíně 

(KUČERA, TRUKSA 2000). 

Dle Lišky a Písaříka (1989) "speciální tempo představuje hlavní osu specifické 

přípravy osmistovkaře. Tréninkové zátěže odpovídají předpokládané rychlosti 

závodního běhu na 800 m v dané etapě přípravného období a kvalitativně kumulují 

v předzávodním a závodním období". Osmistovkař musí být schopen absolvovat 

v tréninku speciálního tempa vyšší zátěže než je závod. 

"V tréninku je používána intervalová metocfa se spojovanými a opakovanými 

zátěžemi". " Tréninkové prostředky jsou nejprve spojované, ale i opakované úseky 

v délce 200 - 300m, později opakované úseky 400 až 600 m" (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 

TEMPOVÁ VYTRVALOST {TV) 

Tempová vytrvalost je pomocné tempo vytrvalostního charakteru. Odpovídá 

přibližně nejbližší delší trati, než je speciální trať. Tempová vytrvalost má tři stupně 

TVl, TV2 a TV3. Mírnější forma TV2 , navazuje vpřípravném zimním období na 

aerobní přípravu a odpovídá tempo na 3 - 5 km. Intenzivnější TVl, odpovídá tempu 

běhu na 1500 m, taje již součástí specifické přípravy jako speciální vytrvalost. A TV3 

odpovídá běhu na úrovni ANP (KUČERA, TRUKSA 2000). 

" V tréninku je převažuje intervalová metoda se spojovanými úseky v délce 400 -

600 m (až 800 m) a opakovanými úseky v délce 800 - 1000 m (až 1200 m)" (LIŠKA, 

PÍSAŘÍK 1989). 
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Stupně TV pro jednotlivé tratě: 

TV Odpovídá trati 

TVl 1500m 

Pro trať 800m TV2 3000m 

TV3 ANP 

Dle Kratochvílové (1987) je tempová vytrvalost nutná pro vytváření základu pro 

rozvoj speciální vytrvalosti, bez kterého není možné dosahovat špičkových výkonů jak 

na trati 400 m tak i na trati 800 m. 

OBECNÁVYTRVALOST(O~ 

Těžiště je v prvním cyklu přípravného období, poté je udržována na patřičné 

úrovni. Výsledkem jejího rozvoje je adaptace srdečně cévní soustavy s čistě aerobním 

krytím. Prostředky pro její rozvoj jsou souvislé rovnoměrné běhy, souvislé stupňované 

běhy, střídavé, fartlekové metody. 

4.3 OBLAST ROZVOJE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

" V běhu na 800 m má silová příprava největší význal!l ze všech středních tratí a 

dlouhých tratí, proto v porovnání s ostatními disciplínami zaujímá v tréninku 

osmistovkaře významnější postavení a je také podle toho trénována". "Dobrá úroveň 

všeobecné a speciální síly podporuje rozvoj speciální vytrvalosti" (LIŠKA, PÍSAŘÍK 

1989). Dovalil a kol. (2002) definují sílu jako schopnost překonávat nebo udržovat 

vnější odpor svalovou kontrakcí. 

Rozvoj silových schopností dělíme v tréninkovém procesu na tyto oblasti: 

• rozvoj obecné síly 

• rozvoj speciální síly 

0BECN"\ SÍLA (OS) 

Je rozvíjena po celý rok měnící se intenzitou podle specifičnosti etap přípravy. 

Vytváří základ pro rozvoj speciální síly. Mezi tréninkové prostředky patří, posilování 

s činkou, posilování s váhou vlastního těla, cvičení s plnými míči, na nářadí, a nejčastěji 

probíhá formou kruhového tréninku (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 
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SPECIÁLNÍ SÍLA {SS) 

Ovlivňuje úroveň rychlosti, speciální vytrvalosti a techniky běhu a proto patří 

k rozhodujícím faktorům výkonu. Moravec a kol. (1986) řadí speciální svalovou sílu 

k silové vytrvalosti, kterou chápeme jako schopnost běžce udržet úsilí ve fázi běžeckého 

kroku v průběhu celé závodní tratě a zvláště pak v závěrečné fázi běhu. Prostředky 

kterými budeme rozvíjet speciální sílu, jsou především vybíhané svahy dále také 

speciální běžecká cvičení , speciální odrazová cvičení a běh se zátěží. 

Metody rozvoje síly 

Trénink síly může probíhat několika metodami posilování. Uvádíme zde několik 

použitých tréninkových metod na rozvoj síly: 

METODA IZOKINETICKÁ 

Izokinetický trénink je založen na stažení svalstva při kontrolované rychlosti 

pohybu. Svalová kontrakce probíhá vždy při konstantní rychlosti, načež pro tuto metodu 

tréninku je potřeba spaciální přístroj, na němž je možné stimulovat vybrané svalové 

partie ·v určitém úhlu a při určitých rychlostech {CACEK, LAJKEB, BREICETL, 

MICHÁLEK 2007). 

l\IETODA KRUHOVÁ 

Kruhový trénink se zpravidla skládá z několika pečlivě vybraných cvičení 

uspořádaných racionálně po sobě. Podle poměrů časových intervalů cvičení a 

odpočinku se dělí na aerobní kruhové zatížení a anaerobní kruhové zatížení (DOVALIL 

A KOL. 2002). 

METODA SILOVĚ VYTRVALOSTNÍ 

Tato metoda slučuje vytrvalostní a silový trénink. Základním rysem dané metody 

je vysoký počet opakování (15krát až do vyčerpání) s nižším odporem. Hodnota odporu 

by se měla pohybovat mezi 30 a 40% maxima {CACEK, LAJKEB. GRASGRUBER, 

MICHÁLEK 2007). 
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METODA RYCHLOSTNÍ 

Základním principem této metody je snaha o provedení pohybu co největší 

možnou rychlostí. Je zde především důležité dbát na regulaci rychlosti, aby nedošlo 

k poškození kloubů či svalové tkáně (CACEK, LAJKEB, MICHÁLEK 2007). 

"Dominantní charakteristikou je rychlost provedení pohybu: vysoká až 

maximální" (DOVALIL A KOL. 2002). 

METODA MAXIMÁLNÍCH ÚSILÍ 

Tato metoda je charakteristická překonáváním co nejvyšších odporů (95-1 00%) a 

vyžaduje dobrou úroveň předchozí silové přípravy. Rychlost pohybu je malá s počtem 

opakování cvičení v sérii 1 - 3 (DOVALIL A KOL. 2002). 

4.4 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

Koordinační schopnosti se charakterizují jako schopnosti řešit rychle a účelně 

pohybové úkoly různého stupně složitosti (DOVALIL A KOL. 2002). Ovlivňování 

těchto schopností má dvojí význam: 

• jejich vyšší úroveň je už sama sobě hodnotou, jedinec dokáže lépe 

reagovat na potřebu změny pohybu, jeho variability, dokáže provést 

složitější pohybovou činnost 

• jejich rozvoj podmiňuje kvalitu technické přípravy, dobré koordinační 

schopnosti umožňují rychlejší a kvalitnější osvojování sportovních 

dovedností (CHOUTKA, DOVALIL 1991). 

Pro běh na 800 m není úroveň koordinačních předpokladů limitujícím faktorem. 

Koordinaci rozvíjíme u mladých běžců s ohledem na ekonomizaci techniky běhu. 

Tréninkové prostředky pro rozvoj běžecké koordinace svoji pestrostí zajišťují 

emocionálnost a všestrannost tréninku. Prostředky pro rozvoj koordinace jsou například 

přeběhy překážek, koordinační a gymnastická cvičení. 

POHYBLIVOST 

METODY ROZVOJE POHYBLIVOSTI 

• metoda aktivního cvičení (hmity nebo švihové pohyby = aktivní 

dynamické cviky) 
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• metoda aktivm'ho cvičení (strečink = aktivní statické cviky) 

• metody pasivního cvičení (s partnerem) 

• metoda kontrakce, relaxace, natažení 

ZÁSADY 

• méně, ale častěji 

• před cvičením zahřátí těla 

• komplex 8-12 cviků na různé klouby 

• koncentrace na pohyb 

• využití hudby 

• efekt regenerační 

4.5 TECHNICKÁ PŘÍPRAV A 

Nedílnou součástí struktury běhu na 800 m je technika běhu. Výsledný výkon 

běžce ovlivňuje především délka a frekvence kroků. Poměr mezi těmito dvěma faktory 

je u každého závodníka individuální. 

Autoři Martin ,Coe (1997) zjistili, že nesprávně zafixovaná délka běžeckého kroku 

vede k nadbytečné spotřebě kyslíku a ke ztrátě energie. 

Přirozeným vývojem se u většiny běžců ustálí nejefektivnější délka kroku, pro 

běžce na 800 mje to tzv. švihová technika běhu (HUDÁK 2000). 

Úhel odrazu je přímo úměrný jeho rychlosti, tzn. že čím je běh rychlejší, tím je 

úhel odrazu ostřejší. Z hlediska tréninku je nutné si též uvědomit, že maximální 

frekvence kroků, která je závislá na řadě faktorů, nelze již podstatným způsobem 

rozvíjet, ale naopak běžecký odraz, a tím i délka kroků se dá tréninkem rozvíjet velmi 

dobře (VINDUŠKOV Á A KOL. 2003). 

Technická příprava běžce se dále zaměřuje na ekonomii běhu (schopnost udržet 

určenou rychlost s minimálním vynaložením energie), která je založena na takových 

kritériích jako jsou individuální rozdíly v tělesné stavbě, účinný metabolismus, 

charakteristické pohybové znaky a pod. (KUČERA, TRUKSA 2000). 

Délka běžeckého kroku je individuální záležitost každého běžce. Optimální je 

běžet svoji přirozenou délkou kroku vzhledem k určité rychlosti. Odborné studie 

prokazují, že běžec, který běží při určité rychlosti jinou délkou kroku než je mu 
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přirozené, spotřebuje jak při kratší, tak při větší délce kroku více kyslíku (CACEK, 

GRSGRUBER, LAJKEB 2007). 

4.6 TAKTICKÁ PŘÍPRAVA 

Závodní taktika v bězích je podle Dostála a Trousila (1973) zaměřena dvojím 

směrem. Prvním cílem je aby závodník dosáhl vítězství v daném závodě a druhým 

cílem je dosažení určitého času. 

Předpoklady pro vytvoření běžecké taktiky jsou: 

• naučení a zdokonalení správnému rozložení tempa v závodech 

• zvládnutí taktiky při soubojích ve skupině 

• dosažení co nejlepšího umístění v taktickém boji ve skupině 

• získání citu pro přesný odhad tempa a to především v druhé polovině 

závodní trati 

Jeden z nejdůležitějších faktorů taktiky se jeví správný odhad tempa běhu. K tomu 

musí mít běžec dobře vypěstovaný smysl. Existuje celá řada variant a možností 

rozložení tempa podle zaměřenosti závodu - buď na výkon nebo na umístění. Při 

závodě, na výkon je nutné optimální rozložení tempa (sil) na trati. Při závodě ve kterém 

jde o co nejlepší umístění, jsou rozhodující schopnosti dobře se orientovat v závodním 

poli, umět včas zareagovat na vzniklou situaci nebo jak překvapit soupeře 

(VINDUŠKOV Á A KOL. 2003). 

K získání potřebné zkušenosti v závodní taktice, slouží především závody se 

silnějšími závodníky na vyšší úrovni. Závodník si postupně zvyká a lépe reaguje na 

častou změnu tempa a získává na psychické odolnosti. 

4. 7 PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAV A 

Psychologickou přípravu z časového hlediska i zaměření můžeme rozdělit na 

dlouhodobou a krátkodobou. Dlouhodobá psychologická příprava rozvíjí a také 

upevňuje volní vlastnosti atleta, které jsou nedílnou součástí atletického výkonu. Pokud 

není úroveň volních vlastností na potřebné úrovni, nemůže závodník dosáhnout 

potřebného výkonu, přestože je po stránce technické, taktické i fyzické perfektně 
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připraven (DOSTÁL 1987). 

Volní vlastnosti potřebné k dosažení požadovaného vrcholového výkonu: 

• ovládání a sebekázeň 

• samostatnost a tréninková systematičnost 

• smělost a rozhodnost 

• houževnatost 

• cílevědomost 

Podle Fišera (1965) volní vlastnosti získané monotónními tréninkovými úseky a 

závoděním jsou velkým přínosem pro celý život. 

5. METODY BĚŽECKÉHO TRÉNINKU 

Všechny níže zmíněné tréninkové metody pracují se stimulací vytrvalostních 

schopností. Každá z těchto tréninkových metod působí na jednotlivé úrovně vytrvalosti. 

A však neexistuje univerzální metoda, která by komplexně rozvíjela všechny potřebné 

schopnosti a vlastnosti (KUČERA, TRUKSA 2000). 

5.1 INTERV ALOVÉ METODY TRÉNINKU 

Těmito metodami rozvíjíme běžecké vlastnosti běžců v optimálním poměru, 

odpovídající jejich nadání, při plném respektování individuality každého běžce. Střídá 

se v nich zatížení a odpočinek, kde fáze odpočinku nikdy nevede k úplnému zotavení 

(FIŠER 1965). 

Interval odpočinku vytváří tzv. prodloužený podnět pro respirační systém, což 

může mít při správném použití metody pozitivní adaptační efekt. Přestávky mezi úseky 

jsou přiměřeně dlouhé, aby umožnily částečnou regeneraci, avšak současně zachovaly 

zvýšenou činnost srdce a dýchání. Indikátorem pro optimální délku odpočinku se 

v terénních podmínkách zpravidla stává hodnota tepové frekvence (CACEK, LAJKEB. 

GRASGRUBER, MICHÁLEK 2007). 

Intervalové nebo-li přerušované metody JSOU účinné zejména pro zlepšení 

V02max. aerobní kapacity (HUDÁK 1999). 
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Dovalil a kol. (2002). Rozdělil intervalové metody na: 

• vytrvalostní intervalový trénink 

• rychlostní intervalový trénink 

• opakovací úseky 

Intervalové metody pracují s následujícími charakteristikami zatížení: 

• doba trvání běhu, délka úseku 

• intenzita běhu (rychlost běhu), nebo čas úseku 

• počet opakování (v sérii i počet sérií) 

• délka přestávek (mezi úseky, mezi sériemi) 

• charakter přestávek (způsob odpočinku) 

DOBA TRV ÁNÍ BĚHU, DÉLKA ÚSEKU 

Pracujeme především s délkou úseků. V neznámém terénu na nezměřených tratích 

je přesnější pracovat s časem. 

INTENZITA BĚHU 

Intenzitu běhu lze určit několika způsoby a to podle odhadu typu běžce a podle 

osobní křivky. 

POČET OPAKOV ÁNÍ 

Počet úseků a sérií dává dohromady celkový objem tréninku. Počet úseků záleží 

na délce úseku a intenzitě. 

DÉLKA PŘESTÁVEK 

Délka přestávek neumožňuje úplné zotavení. Měla by ho z části příznivě ovlivnit 

tak, aby v dalším opakování bylo možné dosáhnout požadované intenzity. Neúplné 

zotavení má zároveň i adaptační funkci ve smyslu přizpůsobení se únavě (DOVALIL A 

KOL. 2002). 

CHARAKTER PŘESTÁVEK 

Kučera a Truksa (2000) rozdělili charakter odpočinku (přestávek) na aktivní 

(meziklus), pasivní (mezichúze, zcela pasivní) a kombinace mezichůze s meziklusem. 
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Tabulka 1. Dělení intervalových metod dle Caceka, Lajkeba. Grasgrubera, Michálka 

(2007) 

Dle Zatížení Interval Charakter odpočinku Usek(m) Počet 

charakteru odpočinku sérií 

výkonu 

lcrátkodobé 1:1 až 1:1,5 pasivní (chůze, klid) 30-60 1-4 

95-100% 

V02max 

Střednědobé 1:1 pasivní 80-500 1-2 

aerobní 80-95% aktivní (klid-klus) 

V02max 

Dlouhodobé 1:0,2 až 1:1 aktivní (klus) 500-4000 1-2 

70-90% smíšený (klid-klus) 

V02max 

Krátkodobé 1:1,5 až 1:4 pasivní 30-80 1-4 

100-110% smíšený (klid-klus) 

V02max 

aerobně-- Střednědobé 1:1,2 až 1:3 aktivní (klus) 100-500 1-4 

anaerobní 90-100% smíšený (klid-klus) 

V02max 

Dlouhodobé 1:0,5 až 1:1,5 aktivní (klus) 100-2000 1-3 

80-95% smíšený (klid-klus) 

V02max 

Krátkodobé- 1:3 až 1:5 aktivní (klus) 30-150 3-6 

maximální smíšený (klid-klus) 

anaerobní Střednědobé- 1:1,5 až 1:3 aktivní (klus) 150-800 2-4 

relativně smíšený (klid-klus) 

maximální 
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5.2 OPAKOVACÍ METODY TRÉNINKU 

Metody opakovací, představují spektrum metod vyznačujících se úplným či 

částečným (relativně úplným) zotavením z hlediska poklesu TF a obnovy energetických 

zásob. Intenzita zatížení při využití opakovacích metod odpovídá většinou intenzitě 

závodní či intenzitám jen mírně nižším, či naopak vyšším. Opakovací metody dle 

charakteru dělíme na metody s anaerobním laktátovým charakterem, anaerobním 

charakterem a aerobním charakterem (CACEK, LAJKER GRASGRUBER, 

MICHÁLEK 2007). Dle Hudáka (1999) se tato metoda vytrvalostního tréninku používá 

především v závodním tréninkovém období a především u pokročilých závodníků. 

Tabulka 2. Dělení opakovacích metod dle Caceka, Lajkeba, Grasgrubera, Michálka 

(2007) 

Charakter Využití pro Usek(m) Rychlost Počet Interval 

běžce na opakování odpočinku 

(min.) 

anaerobní 100-800m 15-60 Maximální 3-20 2-7 

laktátový supramaximální 

anaerobní 400-1500m 200-1000 Závodní či 2-10 3-25 

laktátový rychlejší 

5.3 SOUVISLÉ (KONTINUÁLNÍ) METODY TRÉNINKU 

O souvislých (kontinuálních) tréninkových metodách lze hovořit zpravidla 

v souvislosti s nepřerušovaným, dlouhodobým během. Jedná se o delší běh (více než 

20-30 min.) při konstantní rychlosti běhu nebo konstantní intenzitě zatížení (vyjádřená 

hodnotou TF) (CACEK, GRASGRUBER, LAJKEB 2007). 

Mechanismy kterými lze kontrolovat tyto faktory jsou podle Hudáka (1999) 

běžcův cit a sledování TF běžce. 

Dovalil a kol. (2002) rozděluje souvislé metody na tyto čtyři typy: 

• souvislý rovnoměrný běh 

• souvislý stupňovaný běh 

• souvislý běh střídavý 

• fartlek 
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SOUviSLÝ ROVNOMĚRNÝ BĚH 

V této tréninkové metodě jde o dlouhodobé nepřerušované zatížení s rovnoměrnou 

intenzitou. 

Tato tréninková metoda má několik existujících variant: 

• běh velmi pomalý (regenerační) 

• běh mírnou intenzitou (udržení základní vytrvalosti) 

• běh ve středníni tempem (rozvoj AER. schopností) 

• běh v rychlém tempu (rozvoj ANP schopností) 

Výše zmíněné varianty souvislého rovnoměrného běhu se od sebe liší především 

tepovou frekvencí , která se pohybuje od 13 O tepů/min. do 180 tepů/min. 

SOUVISLÝ STUPŇOVANÝ BĚH 

V této tréninkové metodě se postupně zvyšuje rychlost běhu běžce. Na začátku se 

jedná o velmi volný běh který se vystupňuje až k relativnímu maximu. Tepová 

frekvence se konstantně zvyšuje od 120 tepů/min. do 180 tepů/min, kde doba trvání 

běhu by neměla přesáhnout 120 minut. 

SOUVISLÝ BĚH STŘÍDAVÝ 

V této tréninkové metodě se mění tempo běhu podle tréninkových záměrů a dále 

se střídají zatížení různé intenzity (HUDÁK 1999). Tepová frekvence kolísá od 130 do 

170 tepů/min. 

FARTLEK 

Je souvislá tréninková metoda běhu v přírodním prostředí se střídáním různě 

dlouhých úseků a různého tempa. V souvislém běhu mírnou až střední intenzitou jsou 

vloženy různě dlouhé a různě intenzivní úseky. Trénink většinou probíhá v přírodě a 

proto je možné využít terénních nerovností a zvláštností (výběhy svahů, seběhy, slalom 

mezi stromy).Pro mladé i starší běžce je fartlek velice vhodným prostředkem zvyšování 

aerobní vytrvalosti (TRUKSA, KUČERA 2000). 
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Tabulka 3. Dělení souvislých metod dle Caceka, Grasgrubera, Lajkeba (2007) 

se shodnou intenzitou Konstantní TF, měnící se rychlost pohybu 

souvislé (dle profilu trati} 

se shodnou rychlostí Konstantní rychlost, měnící se intenzita 

pohybu (vyjádřená nejčastěji TF) 

rytmické - pravidelně stupňovaná rychlost 

pohybu 

střídavé - pravidelně klesající rychlost pohybu 

- pyramida 

- střídání dvou (\ice) rychlostí pohybu 

arytmické - stupňovaná rychlost pohybu 

s nepravidelnou změnou tempa 

- klesající rychlost pohybu 

s nepravidelnou změnou tempa 

- nepravidelné střídání dvou či více 

rychlostí pohybu 

klasický Intuitivní "hra" se změnou intenzity 

zatížení , profilem trati, vkládáním SBC či 

ssc ... 
Rízený běžecký Dopředu dané počty 

opakování, vzdálenost a 

fartlekové intenzita běžeckých úseků či 

SBC, které budou atletem do 

běhu libovolně zařazeny 

odrazový Dopředu dané počty 

opakování a intenzita 

odrazových cvičení, které 

budou atletem do běhu 

libovolně zařazeny 

smíšený Kombinace dvou zmíněných 
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5.4 KONTROLNÍ METODY TRÉNINKU 

Kontrolní metody by se měly co nejvíce přiblížit závodnímu zatížení. 

Podle Lišky a Písaříka (1989) se tato metoda tréninku rozděluje na: 

• modelový trénink 

• kontrolní test 

• závod 

MODELOVÝ TRÉNINK 

Závodní trať na kterou se závodník připravuje, se rozdělí na několik předem 

stanovených úseků. Mezi jednotlivými úseky je velmi krátká pauza na jejíž konci by 

tepová frekvence měla klesnout alespoň o 15 tepů/min. (HUDÁK 1999). 

KONTROLNÍ TEST 

Kontrolní test slouží k ověření všeobecných a speciálních pohybových schopností. 

Jedná se o skoky, vrhy, krátké úseky o maximální intenzitě apod. 

ZÁVOD 

"Aby byl běžec na 800 m připraven absolvovat velké závody na specifické 

trati,musí projít důkladně všemi kontrolními testy a ne méně než 4-6 starty na 800 m 

v méně významných soutěžích. Narozdíl od dlouhých tratích je téměř nemožné 

dosáhnout špičkového výkonu hned v prvních závodech" (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). 
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II. VYZKUMNA CAST 

6. Cíl, úkoly výzkumu a pracovní hypotéza 

CíLE VÝZKUMU 

Cílem našeho výzkumu je analyzovat dvouletý roční tréninkový cyklus běžce na 

800 m Michala Kulky v sezóně 2003/2004 a 2004/2005. V rámci naší práce se 

pokusíme zhodnotit a analyzovat kvalitu absolvovaného tréninku. 

PRACOVNÍHYPOTÉZY: 

• Předpokládáme, že při postupném zvyšování tréninkového a závodního 

zatěžování bude růst sportovní výkonnost a závodní výkon (změny 

v hodnotách ukazatelů speciální přípravy). 

• Předpokládáme, že úroveň výkonu je limitována především strukturou 

zatěžování, objemem a intenzitou. 

• Předpokládáme, že absolvovaný běžecký trénink bude odpovídat 

teoretickým poznatkům Lišky a Písaříka (1989). 

ÚKOLY VÝZKUMU: 

Za účelem splnění cílů tohoto výzkumu jsme si stanovili následující úkoly: 

• Provést rozbor tréninkové dokumentace běžce v dvouletém ročním 

makrocyklu 2003 - 2005. 

• Sledovat objem, intenzitu a charakter tréninku v obou sledovaných ročních 

makro cyklech. 

• Zjistit hlavní tréninkové prostředky a metody pro rozvoj speciálních 

běžeckých schopností. 
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7. METODIKA VÝZKUMU 

7.1 ORGANIZACE VÝZKUMU 

Šetření bylo zaměřeno na dlouhodobý tréninkový proces v ročních obdobích 

2003/2004 a 2004/2005. 

Oba roční makrocykly odpovídají období, kdy se sledovaný závodník pohyboval 

v mužské kategorii na republikové úrovni s dobrou perspektivou a stabilním 

výkonnostním růstem. Tréninkové parametry byly evidovány a vyhodnocovány podle 

metodických pokynů jednotlivé tréninkové dokunlentace tréninkového procesu v bězích 

na střední a dlouhé tratě (LIŠKA, PÍSAŘÍK 1989). Veškeré potřebné údaje o objemu a 

stavu trénovanosti jsme získali z tréninkových deníků. 

Zpracování výsledků bylo provedeno na počítači v textovém editoru Word a 

tabulky byly zhotoveny v tabulkovém editoru Excel. 

7.2 TRÉNINKOV Á DOKUMENTACE 

K tréninkové dokumentaci byl použit tréninkový deník mladého sportovce vydaný 

nakladatelstvím Grada, jehož autory jsou Aleš Tvrzník a Vít Rus. 

Tento tréninkový deník obsahuje osobní údaje, základní údaje o trenérovi, údaje o 

tělesném a výkonnostním růstu. Obsahuje také týdenní údaje, které jsou základní částí 

tréninkového denníku. Dávají nám možnost zpětné kontroly a hodnocení. 

Týdenní údaje obsahují základní informace o tréninkových jednotkách, což jsou: 

• OTU 

• číslo týdne a datum týdne 

• obsah tréninkových jednotek 

• poznámky 
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Tabulka 4. Přehled sledovaných obecných tréninkových ukazatelů (OTU) podle 

Moravce (1988) 

NAZEV UKAZATE:I.E ZKRATKA ZPUSOB VYHODNOCENI 

Dny zatíženi DZ Počet 

Jednotky zatížení JZ Počet 

Celkový čas zatížení ccz Hodiny 

Regenerace REG Hodiny 

Počet závodů a startů ZJS Počet 

Dny zdravotní neschopnosti DZN Počet 

Tabulka 5. Přehled sledovaných speciálních tréninkových ukazatelů (STU) 

N.UE:V UKAZATELE: ZKRATKA ZPůSOB VYHODNOCENI 

Maximální rychlost MR Km 

Tempová rychlost TR Km 

Speciáltú tempo ST Km 

Tempová vytrvalost TV Km 

Obecná \o-ytrvalost OV Km 

Běh se zatížením BSZ Km 

Speciální běžecká cvičení SBC Km 

Vybíhané svahy VS Km 

Regenerace REG Hodiny 

Posilování s náčiním PSN Počet (tuny) 

Posilování bez náčiní PBN Počet 

Strečin.k STR Hodiny 

Doplňky D Hodiny/Km 

Rovinky R Km 

Odrazy o Km 

Celkový objem naběhaných km CO Km Km 
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Tabulka 6. Rychlostní pásma STU vyjádřená v mls 

ZKRATKA STU BĚH NA 800 METRU 

MR Maximální rychlost 7,8 a lépe 

TR Tempová rychlost 7,0-7,8 

ST Speciální tempo 6,4 - 7,0 

TV Tempová vytrvalost 5,6-6,4 

ANP Anaerobní práh 4,2-4,8 

OV Obecná yytrvalost 3,4-4,2 

Tabulka 7. Rozdělení STU podle charakteru a struktury zatížení 

UKAZATELE SE ZA1-IERENIM VSEOBECNE ROZVUE.JICIM 

NAZEV UKAZATELE ZKRATKA ZPUSOB VYHODNOCENÍ 

Obecná vytrvalost OV Km 

Rovinky R Km 

Posilování s náčiním PSN Počet 

Posilov-ání bez náčiní PBN Počet (tuny) 

Doplňky D Hodiny/Km 

Tabulka 8. Rozdělení STU podle charakteru a struktury zatížení 

UKA ZATELE SE ZM:IERENllvi ZAVODNIM A SPECIALNIM 

NÁZEV UKAZATELE ZKRATKA ZPUSOB VYHODNOCENÍ 

Maximální rychlost MR Km 

Tempová rychlost TR Km 

Speciální tempo ST Km 

Tempová vytrvalost TV Km 

Běh se zatížením BSZ Km 

Speciální běžecká cvičení SBC Km 

Odrazy o Km 

Tabulka 9. Rozdělení běžeckých STU podle intenzity běhu 

NAZEV UKAZA TF,LE ZKRATKA ZPůSOB VYHODNOCENl 

Maximální rychlost MR Km 

Tempová rychlost TR Km 

Speciální tempo ST Km 

Tempová vytrvalost TV Km 

Obecná vytrvalost OV Km 
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Tabulka 10. Rozdělení STU podle rozhodujících faktorů výkonu 

NAZEV UKAZATELE ZKRATKA ZPůSOB VYHODNOCENI 

Tempová rychlost TR Km 

Speciální tempo ST Km 

Tempová vytrvalost TV Km 

, , , , o 

7.3 METODY PRACE, ZPRACOV ANI VYSLEDKU 

V této diplomové práci jsme se zaměřili na obsahovou analýzu tréninkové 

dokumentace. Sledované tréninkové ukazatele jsme rozdělili do jednotlivých skupin. 

Speciální tréninkové ukazatele jsme rozdělili do rychlostních pásem, které se 

používají při vyhodnocení tréninku na 800 m (tabulka č. 6). Dalším záměrem bylo 

porovnat průběh objemu zatížení v jednotlivých sezónách u tří důležitých složek 

vytrvalosti se snahou vysledovat návaznost těchto složek v ročním makrocyklu. 

8. CHARAKTERISTIKA ZÁ VODNÍKA 

Michal Kulka pochází ze Žlebů u Čáslavi, narodil se 28. 7. 1982 v Chrudimi a se 

sportovní atletikou začal až ve svých 14 letech, do té doby hrál závodně kopanou. Při 

reprezentaci základní školy se velmi dobře umístil na krajském přespolním běhu. Po 

tomto úspěchu se rozhodl naplno věnovat atletice. Rodiče ho přivedli do tréninkové 

skupiny Jany Červenkové v Čáslavi, kde strávil také celou svoji doposavadní atletickou 

kariéru. Naše bývalá reprezentantka a česká rekordmanka na 3000 m nejdříve Michala 

připravovala na vytrvalecké tratě, později u něj rozpoznala poměrně slušné rychlostní 

předpoklady a začala Michala směrovat na jeho pozdější závodní trať 800 m. V 

mládežnických kategoriích se Michal nedočkal žádného velkého úspěchu, pravidelně se 

ale účastnil finálových běhů na MČR žáků, dorostenců a juniorů. 

Sledovaný atlet sice nezískal ani později na mistrovstvích České republiky 

žádnou medaili, ale obsadil několik pátých až osmých míst, kdy k medaili chyběl 

někdy opravdu krůček. 

V tabulce 12. uvádíme přehled nejlepších výkonů atleta ve sledovaných ročních 

makrocyklech. 
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Tabulka 11. Charakteristika závodníka 

Hmotnost 71,5 kg 

Tělesná výška 180 cm 

Sledovaného závodníka jsme podle MORAVCE a KOL. (1984) přiřadili 

k rychlostnímu typu osmistovkaře, jelikož tomu odpovídá ukazatel speciální vytrvalosti. 

V tabulkách 13. až 16. uvádíme osm nejlepších výkonů seřazených chronologicky za 

sebou na tratích 400 a 800 m. 

Tabulka 12. Přehled osobních rekordů závodníka 

Sezóna Disciplína Nejlepií výkon Datum 

2004/2005 60m 7,40 s h 8.1.2005 

2004/2005 100m 11,66 s 21.5. 2005 

2004/2005 200m 22,97 s 28.5. 2005 

2004/2005 300m 36,27 s h 18.1. 2005 

2003/2004 400m 49,40 s 17.6. 2003 

2002/2003 soom 1:06,10 min. 24.6. 2003 

2004/2005 600m 1:21,79 min. h 20.1. 2005 

2004/2005 BOOm 1:51,32 min. 3.7. 2005 

2002/2003 1500m 4:07,95 min. 17.5. 2002 

Tabulka 13. Osm nejlepších výkonů závodníka v makrocyklu 2003/2004 na trati 400 m 

(h- hala) seřazených chronologicky za sebou 

51,18 s h 5.2. 2003 50,05 s 7.6. 2003 

50,72 s 25.4. 2003 50,65s 5.7. 2003 

51,22 s 3.5. 2003 51,26 s 26.8. 2003 

50,43s 17.5. 2003 51,36 s 30.8. 2003 
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Tabulka 14. Osm nejlepších výkonů závodníka v makrocyklu 2003/2004 na trati 800 m 

(h- hala) seřazených chronologicky za sebou 

1 :56,94 min h 11.1. 2003 1 :53,92 min. 12.7. 2003 

1 :56,00 min. 25.4. 2003 1 :56,80 min. 13.7. 2003 

1 :54,96 min. 16.6. 2003 1 :56,07 min. 6.9. 2003 

1 :55,01 min. 29.6. 2003 1 :56,28 min. 13.9. 2003 

Tabulka 15. Osm nejlepších výkonů závodníka v makrocyklu 2004/2005 na trati 400 

m (h- hala) seřazených chronologicky za sebou 

50,72 s h 8.1. 2005 49,65s 21.5. 2005 

50,11 s h I 8.2. 2005 49,64s 28.5. 2005 

50,12 s 1.5. 2005 49,55 s 4.6. 2005 

50,11 s 3.5. 2005 50,36 s 18.6. 2005 

Tabulka 16. Osm nejlepších výkonů závodníka v makrocyklu 2004/2005 na trati 800 m 

(h- hala) seřazených chronologicky za sebou 

1 :54,64 min. h 12.2. 2005 1 :54,35 min. 21.5. 2005 

1 :53,86 min. h 19.2. 2005 1 :55,08 min. 23.6. 2005 

1 :55,46 min. h 20.2. 2005 1 :55,08 min. 2.7. 2005 

1 :56,16 min. 4.5. 2005 1 :51,32 min. 3.7. 2005 

Tabulka 17. Porovnání výkonů v běhu na 400m v jednotlivých ročních makrocyklech 

2003/2004 2004/2005 

50,05 s 49,55 s 

50,43 s 49,64 s 

50,65 s 49,65 s 

50,72 s 50,11 s h 

51,18 s h 50,11 s 

51,22 s 50,12 s 

51,26 s 50,36 s 

51,36 s 50,72 s h 
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Tabulka 18. Porovnání výkonů v běhu na 800 m v jednotlivých ročních makrocyklech 

2003/2004 2004/2005 

1 :53,92 min. 1 :51,32 min. 

1 :54,96 min. 1 :53,86 min. h 

1:55,01 min. 1:54,35 min. 

1:56,00 min. 1 :54,64 min. h 

1 :56,07 min. 1 :55,08 min. 

1:56,28 min. 1 :55,08 min. 

1:56,80 min. 1:55,46 min. h 

1:56,94 min. h 1 :56,16 min. 

8.1 CHARAKTERISTIKA VÝKONNOSTI V MARKOCYKLU 

(2003/2004) 

2003/2004 nejlepší výkon na 400 m 50,05 s 

800 m 1:53~92 min. 

V tomto sledovaném makrocyklu závodník přešel už na stálo ke své závodní trati 

na 800 m. Prvním vrcholem sezóny mělo být halové MČR v Bratislavě, kam se 

přesunulo po povodních z pražské Stromovky. Michal smolně onemocněl týden před 

startem a proto musel závody vynechat. Začátkem sezóny absolvoval Michal několik 

startů za svůj mateřský klub AC Čáslav ve II. lize. Na posledním soutěžním kole 

v Litomyšli si zaběhl osobní maximum na trati 400 m 50,05 s. V polovině července se 

z.ávodník účastnil svého prvního MČR na trati 800 m mezi dospělými v Olomouci a 

rovnou se kvalifikoval do finále svým osobním maximem 1:53,92 min. Ve finále si sice 

své osobní maximum nevylepšil, ale v taktickém závodě předvedl své sprinterské 

schopnosti a doběhl na pátém místě. Následovalo několik závodů na doplňkových 

tratích a v září MČR do 22 let, kde Michal postoupil bez problémů do finále, ale druhý 

den po prodělané viróze skončil v poli poražených. 

Míchalovi' se celou sezónu vyhýbaly zdravotní problémy a tudíž byla sezóna bez 

tréninkových výpadků. Absolvoval dvě zimní soustředění v Jizerských horách a 

v Krkonoších. Dále pak dvě letní soustředění - týdenní a čtrnáctidenní - opět 

v Krkonoších. 
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8.2 CHARAKTERISTIKA VÝKONNOSTI V MAKROCYKLU 

(2004/2005) 

2004/2005 nejlepší výkon na 400 m 49,55 s 

800 m 1:51,32 min. 

V této sezóně si Michal stanovil cíl získat na jednom z MČR medaili. Sice se mu 

stanovený cíl nepodařilo splnit, ale i přesto lze tuto sezónu považovat za úspěšnou. 

Prvním vrcholem tohoto sledovaného makrocyklu bylo halové MČR ve Stromovce. 

Michal si zaběhl osobní halové maximum na poloviční trati 50, ll s a jedním startem na 

"půlce" rovnou splnil i kvalifikační limit mistrovství. Osobní maxima na doplňkových 

tratích slibovaly velmi solidní běžeckou formu na nastávající halový šampionát. Zde 

Michal postoupil bez větších potížích do finále, ale ve finále už nepředvedl nic 

převratného. Šesté místo pro něj byl zklamáním. Najaře Michal odešel na hostování do 

I. atletické ligy. Za Sokol Kolín Michal odběhal 6 ligových kol, kde na každém 

soutěžním kole absolvoval minimálně čtyři starty. Druhým vrcholem sezóny bylo MČR 

na dráze. Do Kladna, kde MČR konalo, odjížděl Michal s nevelkými ambicemi, jelikož 

se už delší dobu potýkal s bolestmi třísel a bederní oblasti zad. Nicméně do finále 

postoupil jako poslední na čas. Druhý finálový den si oproti všem prognózám zaběl své 

osobní maximum a časem 1 :51,32 min. obsadil sedmou pozici. Tímto výkonem se 

zařadil mezi deset nejlepších běžců na 800 m v České republice. 

Zbytek této sezóny, už Michal vypustil a dbal především na to aby se zbavil 

zdravotních problémů, které ho v tomto roce provázely. 

8.3 PERIODIZACE DVOULETÉHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU 
MICHALA KULKY 2003 - 2005 

1. Přípravné období (zimní) -12 týdnů 

• etapa všeobecné přípravy- 4 týdny 

• etapa speciální přípravy - 8 týdnů 

2. Závodní období I. (zimní) -1 týden 

3. Přípravné období ll. (jarní) - ll týdnů 
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4. Závodní období II. Gamí) - ll týdnů 

• rozzávodění - 4 týdny 

• hlavní závody - 7 týdnů 

5. Přechodné období I.- 2 týdny (všestranná příprava) 

6. Přípravné období (letní) - 2 týdny (speciální příprava) 

7. Závodní období III.- 4 týdny 

8. Přechodné období II. - 5 týdnů 

9. Závodní období IV. - 4 týdny 
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9. VÝSLEDKY PRÁCE 

9.1 PŘEHLED OTU V MAKROCYKLU 2003/2004 

Tabulka 19. Přehled OTU vyhodnocovaných pro makrocyklus 2003/2004 

OZ JZ ZJS REG DZN COKm CCZ 
278 399 23/47 63 9 2568 792 

Uvedené tréninkové ukazatele dnů a jednotek zatížení v ročním makrocyklu 

2003/2004 neodpovídají modelovým hodnotám. V tomto tréninkovém makrocyklu 

závodník postoupil z juniorské kategorie do mužské a začal se úzce specializovat na 

svoji pozdější závodní trať 800 m, což je patrné nejen v počtu jeho startů. Celkový 

počet startů závodníka byl 47, z toho 13 na trati 800 m, 9 na poloviční trati a 25 stat:tů 

na doplňkových tratích. V tomto makrocyklu atlet absolvoval pravidelně třikrát týdně 

dvoufázový trénink a jako student Fakulty tělesné výchovy a sportu musel absolvovat 

povinně dalších doplňkové sporty. Z toho důvodu atlet speciální tréninky a trénink 

zaměřené na speciální tempo absolvoval o víkendech na čáslavském atletickém stadionu 

pod dohledem své trenérky. 

Ve sledovaném makrocyklu atlet hostoval za Starou Boleslav v 1. lize. Závodník 

v ligových soutěžích běhal i doplňkové disciplíny, kde testoval svoji rychlost a 

vytrvalost. A to především běhypřes překážky 110m, 400 m, 1500 ma štafetové běhy. 

S vysokým objemem zatížení ostře kontrastuje čas věnovaný regeneraci, který se u 

sledovaného závodníka pohybuje zhruba na polovičních hodnotách ve srovnání 

s hodnotami modelovými. Právě proto si myslíme, že Michal měl největší mezery ve 

využívání regenerace. Možnosti regenerace v čáslavském oddíle jsou s podmínkami 

velkých pražských klubů nesrovnatelné. Atletický oddíl AC Čáslav sice má volně 

k dispozici saunu a páru, ale chybí kvalitní masér a různé vodní procedury. Závodník 

přes týden v Praze využíval pouze bazén. Domníváme se, že vzhledem k vysokému 

zatížení závodníka by regenerace neměla být podceňována, neboť je důležitým prvkem 

prevence různých zranění z přetížení. 

Celkový objem naběhaných kilometrů v tomto sledovaném makrocyklu byl 2568. 

Nedostačujícím prostředkem pro rozvoj obratnosti a udržení pohybového rozsahu jsou 

speciální gymnastické doplňky. Závodník používal gymnastické prostředky pouze jako 

přípravu na Fakultu tělesné výchovy a sportu. Později je zařazoval častěji především při 

44 



častých bederních obtížích jako kompenzační cvičeni. 

Všechny použité tréninkové metody odpovídaly modelové struktuře běhu na 800 

m. Podle Kučery (1987) se v rozvoji ST doporučuje využívat metodu dlouhých úseků 

( 400-600 m). Dále při tréninku speciální síly Liška, Písařík (1989) dávají přednost 

odrazovým cvičením do kopce před odrazovými cvičeními na rovině. 

Objem doplňků modelové hodnoty zcela převyšuje. Atlet je velmi všestranný. Než 

přešel k závodní atletice věnoval se aktivně míčovým sportům a také plavání. 

V přípravě a v přechodném období zařazuje tyto doplňky poměrně pravidelně. Objem 

doplňků se pohyboval na hranici 100 hodin za rok. Mezi doplňky Michal zařazuje 

především míčové hry, jízdu na kole, plavání a běžecké lyžování. 

.., 
9.2 PREHLED OTU V MAKROCYKLU 2004/2005 

Tabulka 20. Přehled OTU vyhodnocovaných pro makrocyklus 2004/2005 

DZ JZ ZJS REG DZN CO Km CCZ 
290 371 28/51 97 19 2374 750 

V tomto sledovaném ročním makrocyklu byl počet dnů zatížení 290 a počet 

tréninkových jednotek 371. Je patrné, že závodník absolvoval poměrně vysoký počet 

dvojfázových a trojfázových tréninkových jednotek. Modelové hodnoty velmi výrazně 

převyšuje počet startů a závodů. Michal absolvoval v této sezóně 28 závodů a 51 startů. 

Z toho třináctkrát vyběhl na trati 800 m. Zbytek startů absolvoval převážně na poloviční 

trati a ve štafetových bězích. V tomto roce odešel na hostování do prvoligového 

atletického klubu Sokol Kolín, se kterým usiloval o postup do nejvyšší atletické 

soutěže. Jeho osobní maximum se posunulo na hranici 1:51,32 min. 

Celkový počet naběhaných km v tomto sledovaném makrocyklu 2004/2005 byl 

2374. Tento počet neodpovidá modelovým hodnotám. 

Počet dnů zdravotní neschopnosti se oproti předešlému sledovanému makrocyklu 

zvýšil o vice než dvojnásobek. V této sezóně se počet hodin regenerace přiblížil 

k hranici 100 hodin za rok. Domníváme se i v tomto sledovaném makro cyklu byl počet 

hodin věnovaných regeneraci nedostačující. 
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10. PŘEHLED STU V JEDNOTLIVÝCH MAKROCYKLECH 

10.1 OBLAST ROZVOJE AKCELERACE 

Tabulka 21. Objem zatížení u úseků na rozvoj akcelerace (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 I 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 I 0,4 0,2 I I 4 

Ve srovnání s modelovými hodnotami je objem zatížení u úseků na rozvoj 

akcelerace u sledovaného závodm'ka celkově nižší. Trénink akcelerační rychlosti je 

zařazován pouze doplňkově. N ejvíce se tomuto tréninkovému prostředku závodník 

věnuje v zimním a letním přípravném období od 2. do 8. mezocyklu, kde tyto úseky 

zařazuje také jako součást kruhového posilování. Pozornost mu naopak nevěnuje v 1., 

9., 12., 13. mezocyklu na to na úplném začátku a konci sezóny. Tréninková jednotka na 

rozvoj akcelerace má velký význam především pro běh na 400 m. 

Michal v přípravě používá k rozvoji akcelerace zejména startů z různých poloh a 

doplňkové aktivity (míčové hry apod.). 

Typickou ukázkou byla tato tréninková jednotka: 20 x 20 m startů z různých poloh 

(kleku, sedu, lehu, lehu na zádech, na břiše, padavé starty, starty ze speciálních 

běžeckých cvičení) soutěžní formou ve dvojicích. 

Tabulka 22. Objem zatížení u úseků na rozvoj akcelerace (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 I I 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 I I 1,2 1,2 1,2 I 6,7 

V tomto ročním makrocyklu objem naběhaných kilometrů na rozvoj akcelerace 

opět neodpovídá modelovým hodnotám. Za zmínku stojí velmi vysoký počet 

naběhaných kilometrů po přechodném období v druhém závodním období. U závodníka 

je to způsobeno především absolvováním dvou vysokohorských soustředěních, kde 

konkrétně ve druhém byl tréninku akcelerace věnován velký prostor. 

Tréninkové jednotky v tomto makrocyklu byly obdobné, pouze jejich frekvence 

zařazení v tréninku byla vyšší. 
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10.2 OBLAST ROZVOJE MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI 

Tabulka 23. Objem zatížení u úseků na rozvoj maximální rychlosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 I I 0,3 0,5 0,5 0,5 1 1,2 2 I 1 1,2 0,55 8,75 

Objem prostředků na rozvoj maximální rychlosti neodpovídá modelovým 

hodnotám. Nejvyššího objemu dosahuje závodník na začátku závodního období, kdy se 

závodník pravidelně připravuje na vrchol sezóny a tím je MČR na otevřeném stadionu. 

V makrocyklu 2003/2004 se objem naběhaných kilometrU pohybuje kolem 9. Závodník 

zařazuje tréninky na rozvoj maximální rychlosti nejen jako samostatné tréninkové 

jednotky, ale i jako součást kruhových tréninků a speciálních technických tréninků. 

Rozvoj maximální rychlosti je i pro běžce na 800 m velmi důležitý, je víceméně 

realizován celoročně, až na výpadky v začátku přípravného období, kdy mu nebyla 

věnována dostatečná pozornost. Tréninkové prostředky na rozvoj max. rychlosti jsou 

v daném makrocyklu rozloženy vcelku rovnoměrně, ke zvýšení jejich objemu dochází 

v prvním závodním a také v druhém závodním období, kdy závodníka čekalo MČR do 

22 let. Pro rozvoj maximální rychlosti používá závodník modelové úseky v kombinaci 

s úseky do 150 m. 

Pro příklad zde uvádíme dvě klasické tréninkové jednotky maximální rychlosti: 3 

x 150- 100-60 m (3')(5'), úseky byly prováděny s náběhem 10 až 15m. Druhý typ 

tréninku vypadá takto: 30 m- 40 m- 50 m - 60 m- 80 m- 60 m- 50 m - 40 m- 30 

m, úseky byly prováděny z polovysokého startu a v běžeckých tretrách. Do 80 m byly 

úseky běhané modelovaně (ZAB., STUP., TECH.) a od 80 m zpět maximálním úsilím. 

Tabulka 24. Objem zatížení u úseků na rozvoj maximální rychlosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 I I 0,5 0,5 0,6 1,2 1,2 1,2 2 I I 1,5 0,94 9,64 

Makrocyklus 2004/2005 neodpovídá modelovým hodnotám v počtu naběhaných 

kilometrů na rozvoj maximální rychlosti. Nejvyšší objem kilometrů na rozvoj max. 

rychlosti je mezi 6. až 9. mezocyklem, tedy v druhém závodním období. Závodm'k si 

v těchto mezocyklech vytvořil osobní maxima na tratích 60 až 300 m. V této sledované 

sezóně se závodník potýkal se zdravotními komplikacemi, které ho jistě při tréninku 
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max. rychlosti limitovali. 

Pro příklad uvádíme některé typy tréninkových jednotek na rozvoj maximální 

rychlosti: 5 x 100 - 60 m (2')(6'), úseky byly startovány z polovysokého případně 

z nízkého startu. Dalším typem TJ byla: 1 O x 60 m, intervalem odpočinku byla lehká 

chůze mezi úseky, cca do dvou minut. 

10.3 OBLAST ROZVOJE TEMPOVÉ RYCHLOSTI 

Tabulka 25. Objem zatížení u úseků na rozvoj tempové rychlosti (km) 

I Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

12003/04 0,5 1,6 1,3 2 3,5 3,8 4 5 0,5 1 1,1 1,8 0,24 26,14 

Objem zatížení u tempové rychlosti neodpovídá modelovým hodnotám. 

Největšího počtu naběhaných kilometrů dosahuje závodník na konci přípravného a 

v závodním období. Jedná se především o 5. až 8. roční mezocyklus, kde se počet 

naběhaných kilometrů pohybuje mezi 3,5 - 5 km/mez. Tempová rychlost je u závodníka 

rozvíjena celoročně, nejvíce pak v přípravných obdobích. Pro rozvoj tempové rychlosti 

jsou nejčastěji používány opakované úseky od 150 do 300 m. Případně jejich 

kombinace s kratšími úseky. 

Oblíbenou TJ na rozvoj TR byl například tento trénink: 3 x 3 x 150m (2')(6'), 

stopadesátimetrové úseky jsou stupňovány, po jedné vteřině, příklad 20', 19', 18' s. 

Ze začátku přípravného období můžeme pro příklad uvést tuto tréninkovou 

jednotku: 2 - 3 x 200 - 150 - 100 m (2 ')( 5 '), uvádím zde orientační časy: 200 m - 27 s, 

150m- 21 s, 100m -13 s. 

Směrem k závodnímu období opět významně klesá objem zatížení a narůstá 

intenzita. Klasická tréninková jednotka v závodním období vypadala takto: 300m- 100 

m s intervalem odpočinku 1min. a počt~ opakováním 4 - 5 (300 m - 42 s, 100 

m maximálním úsilím). 

Tabulka 26. Objem zatížení u úseků na rozvoj tempové rychlosti {km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. s. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 1,5 2 4,3 4,5 6 6,5 5,8 6,2 1,8 7,5 3,79 3,2 2 55,09 
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Objem zatížení u úseků na rozvoj tempové rychlosti v tomto sledovaném ročním 

makrocyklu odpovídá modelovým hodnotám. Závodník naběhal celkem přes 55 

kilometrů, a to v porovnání s předešlým makrocyklem je skoro dvojnásobný objem. 

Největšího počtu kilometrů dosahuje v 10. mezocyklu. Nejmenšího počtu naběhaných 

kilometrů dosahuje atlet v samém začátku přípravného období a v přechodném období. 

Klasické tréninkové jednotky mají trochu jinou podobu, atlet nejenom že zvýšil objem 

úseků v tréninkových jednotkách, ale díky výraznému výkonnostnímu vzestupu, zvýšil i 

intenzitu běhaných úseků. 

Pro příklad zde uvádíme dvě tréninkové jednotky: 3 x 2 x 200 m (1 ')(8 '), 

dosahované časy odpovídaly tempu závodu na 400 m. Druhý klasický trénink měl 

takovouto podobu: 6 x 150 m (5'), dosahované časy se pohybovaly na hranici 17 až 

17,5 s. 

Michal sice nikdy nevyužil přípravy v příznivých klimatických podmínkách 

(Kanárské ostrovy,apod.), kde mohl být trénink na rozvoj tempové rychlosti realizován 

vyšší intenzitou, ale to bylo především způsobeno tréninkovou strategií trenérky Jany 

Červenkové, která upřednostňovala přípravu na horách jak v zimě tak i v létě. 

10.4 OBLAST ROZVOJE SPECIÁLNÍHO TEMPA 

Tabulka 27. Objem zatížení u úseků na rozvoj speciálního tempa (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 0,5 1,5 2 3 1,1 5,1 5,5 7 2 1,7 2 1,5 I 32,9 

Objem zatížení neodpovídá modelovým hodnotám. Odpovídá cca 1/3 

modelových hodnot. Domníváme se, že to může být způsobeno tím, že se atlet potýkal 

s chronickými potížemi s vyhřezlou ploténkou a pravým tříslem. Tyto dvě zranění 

limitovala závodníka především při úsecích běhaných v běžeckých tretrách. Speciální 

tempo se jako nejdůležitější tréninkový prostředek v přípravě osmistovkaře vyskytuje 

od poloviny přípravného období až do konce závodru'ho období. Na trénink speciálru'ho 

tempa má velký vliv zdraví závodníka, klimatické podmínky prostředí ve kterém 

trénink probíhá, psychický stav závodníka (rodinné problémy, škola, zaměstnání) apod. 

Pro příklad uvádím dvě klasické tréninkové jednotky: 5 x 400 m (5'), dosahované 

časy odpovídaly tempu závodu na 800 m. Dalším oblíbeným tréninkem byla rozložená 
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"půlka": 3 x 300- 300 - 200 m (3')(2')(6 - 8'), dosahované časy odpovídaly běhu na 

800 m v tempu 1:50-1:51,0 s. 

Závodník pro rozvoj speciálního tempa využíval především úseky od 300 do 500 

m. Úseky nad 500 m jsou do jeho tréninku pravidelněji zařazovány zejména 

v přípravném období. 

Tabulka 28. Objem zatížení u úseků na rozvoj speciálního tempa (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 1 2,1 3,4 3,9 2,7 5,5 7,4 10,4 2,1 2,5 3,2 1,7 1,1 46 

Objem zatížení u úseků na rozvoj speciálního tempa neodpovídá modelovým 

hodnotám. Celkový počet naběhaných kilometrů za tento roční makrocyklus je 46. 

Největší objemu kilometrů závodník dosáhl v rozmezí pátého a osmého ročního 

mezocyklu. Oproti předešlému sledovanému makrocyklu atlet naběhal větší počet km 

v přípravném období. Michal absolvoval pravidelné tréninky v hale a díky tomu mohla 

být intenzita tréninkových jednotek zaměřených na rozvoj speciálního tempa výrazně 

vyšší. 

Pro příklad uvádíme několik klasických tréninkových jednotek: 3 x 300 - 300 -

200 m (3 ')(2 ')( 6 - 8 '), dosahované časy odpovídaly běhu na 800 m v tempu 1 :48 -

1:49,0 s. Velmi často zařazovaná TJ na rozvoj ST vypadala takto: 3 x 500 m (6 - 8'), 

dosahované časy se pohybovaly v rozmezí 1 :07 - 1 :09 s. 

10.5 OBLAST ROZVOJE TEMPOVÉ VYTRVALOSTI 

Tabulka 29. Objem zatížení u úseků na rozvoj tempové vytrvalosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 22,5 17,3 10,3 9,8 8,2 7,2 7,5 6 3,5 5,6 13 3,3 I 114,2 

Objem zatížení úseků na rozvoj tempové vytrvalosti neodpovídá modelovým 

hodnotám. Celkový počet naběhaných kilometrů je 114,2. Největšího počtu kilometrů 

dosahuje závodník na začátku přípravného období v 1. a 2. mezocyklu. Následuje 

pokles objemu km až do 1 O. mezocyklu. Je to způsobeno snížením objemu zatížení a 

zvýšením intenzity tréninku. V závodním období přichází také pochopitelný pokles 

tempové vytrvalosti. Pro rozvoj tempové vytrvalosti využívá závodník úseky o délce 

50 



800 m - 2 km, nejvíce potom opakované kilometrové úseky. Stejně jako u předchozích 

tréninkových prostředků je pro tréninkovou jednotku na začátku přípravného období 

charakteristický vetší objem a nižší intenzita zatížení. 

Pro příklad uvádíme klasický trénink na rozvoj tempové vytrvalosti v přípravném 

období: 8 x 1 km (2'), tato tréninková jednotka se opakuje pravidelně čtyřikrát v jednom 

mezocyklu. Postupně se snižovaly dosahované časy úseků (3:50 - 3:10 min.) a 

automaticky se snižoval i počet úseků v jedné TJ (8-5x). Další klasický trénink se 

nacházel na hranici mezi tempovou vytrvalostí a obecnou vytrvalostí. Při této 

tréninkové jednotce, naběhaná kilometráž, nepřesáhne 8 km: 3 - 2 - 1 - 1 - 1 km (3 '). 

Tabulka 30. Objem zatížení u úseků na rozvoj tempové vytrvalosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 28,5 26,3 7 11 '1 13,1 9,2 6,5 5,9 2,7 5,6 18 1,1 I 135 

Ani v tomto sledovaném ročním makrocyklu neodpovídá počet naběhaných 

kilometrů modelovým hodnotám. Závodník dosahuje největšího počtu naběhaných 

kilometrů v 1. a 2. mezocyklu, což je přibližně třetina všech naběhaných kilometrů 

v tomto sledovaném makrocyklu. V posledním třináctém mezocyklu se úseky na rozvoj 

tempové vytrvalosti opět neobjevují. 

Oblíbenými tréninkovými jednotkami byly: 8 x 1 km (2 '), tato tréninková 

jednotka se opakovala pravidelně čtyřikrát v jednom mezocyklu. Postupně se snižovaly 

dosahované časy úseků (3:50 - 3:10 min.) a automaticky se snižuje i počet úseků 

v jedné tréninkové jednotce (8-5 x). Dalším klasickou TJ bylo: 5 x 1500m (3'), 

dosahované časy se pohybovaly na hranici pěti minut, běhané převážně v kopcovitém 

terénu. 

10.6 OBLAST ROZVOJE OBECNÉ VYTRVALOSTI 

Tabulka 31. Objem zatížení u úseků na rozvoj obecné vytrvalosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 195,2 167,6 120,2 55 90,9 75,6 61,5 87 39 138,2 120,1 37,7 19,5 1 407,5 

Objem zatížení překračuje modelové hodnoty. Největšího počtu naběhaných 

kilometrů dosahuje Michal v 1. a 2. mezocyklu, kde se počet km blíží hranici 200/týden. 
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Obecná vytrvalost může mít několik podob. Počínaje rozklusáním před tréninkovou 

jednotkou, regeneračními klusy a konče různými modifikacemi fartlekových běhů. Do 

obecné vytrvalosti lze také započítávat tréninky na běžkách a také jízdu na kole apod. 

Drtivá většina tréninkových jednotek na rozvoj obecné vytrvalosti je prováděna v parku, 

lesoparku nebo polních cestách. Klasický fatrlekový trénink, který Michal pravidelně 

absolvoval měl délku 1 O kilometrů a jeho formy jsou pravidelně obměňovány. 

Na začátku přípravného období vypadaly tréninkové jednotky asi takto: 10 km 

fartlek (každý další kilometr zrychlit o deset sekund). Ke konci přípravného období se 

délka fartleků zkracovala až na 5km. Tyto fartleky byly běhány tempem 3:20 - 3:30 

min. na 1km. 

Tabulka 32. Objem zatížení u úseků na rozvoj obecné vytrvalosti (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2004/05 228,8 185,2 160,2 98 129 155 95,6 92,3 69,5 212,3 201,3 120,8 78,9 1826,9 

Celkový počet naběhaných kilometrů v tomto sledovaném makrocyklu přesahuje 

1800 km za rok. Objem naběhaných kilometrů překračuje cca o 500 km modelové 

hodnoty. Počet kilometrů se oproti předešlému sledovanému makrocyklu zvýšil 

přibližně o 400. Největšího počtu kilometrů dosáhl Michal v těchto třech ročních 

mezocyklech 1., 1 O. a ll., kdy objem naběhaných kilometrů přesáhl 200. V posledním 

13. mezocyklu je počet kilometrů také poměrně vysoký, bylo to způsobeno tím, že se 

Michal na konci sezóny připravoval na pravidelný sezónní desetiboj. Tréninkové 

jednotky v tomto ročním makrocyklu jsou obdobné jako v předešlé sezóně 2003/2004. 

10.7 OBLAST ROZVOJE OBECNÉ SÍLY 

Tabulka 33. Objem zatížení u posilování s náčiním v tunách 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 57,5 85,2 75 16,2 27,3 33,2 15,1 9,0 5,5 31,1 14,8 16,8 2 388,7 
2004/05 40,8 51,3 33,3 20,1 19,8 17,1 11 7 3,2 10,6 3,5 I I 217,7 

Objem zatížení v prvním sledovaném makrocyklu odpovídá modelovým 

hodnotám. Ve druhém sledovaném makrocyklu jsou počty navzpíraných tun výrazně 

nižší. Způsobily to zdravotní komplikace pohybového aparátu. Objem zatížení 
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vzhledem k věku je velice neúměrný, právě z tohoto důvodu by bylo žádoucí, aby se u 

analyzovaného závodníka zlepšila oblast regenerace. V prvním sledovaném makrocyklu 

se objem zatížení pohybuje na hranici 400 tun za rok, ve druhém sledovaném 

makrocyklu se počet tun snížil na 220. Tento pokles poukazuje především na to, že 

nebyla respektována posloupnost zvyšování zatížení vzhledem k vývoji organismu 

atleta s jeho postupnou adaptací na zátěž. Největší objem navzpíraných tun v sezóně 

2003/2004 je u Michala realizován v 1. a 3. mezocyklu a v 1 O. a ll. mezocyklu, tedy 

v prvním přípravném období a letním přípravném období. V sezóně 2004/2005 se ve 12. 

a 13. mezocyklu neobjevuje žádné hodnoty nevzpíraných tun. 

Mimo přípravná období nedosahuje objem zatížení takových hodnot. Jedním 

z důvodů je i fakt, že v závodním období dochází ke zvýšení intenzity cvičení při 

současném snížení objemu zatížení. 

Nejpoužívanějšími cviky byly: bench-press, mrtvý tah, výstupy na lavičku, 

výskoky s činkou, výpony a ostatní cviky rozvíjející sílu dolních končetin, které atlet 

absolvuje obvykle po 5-6 sériích s 10-15 opakováními. Zvyšování zatížení se během 

přípravného období dělo pomocí přidávání hmotnosti zátěže u obdobných cviků při 

neměnném počtu opakování. 

Tréninková jednotka ze začátku přípravného období: 6 x 1 O (50 kg), mrtvý tah 6 x 

10 (60 kg), výstupy na lavičku 6 x 10 (30 kg), výskoky 5 x 30 (30 kg), stoj zakopávání 

6 x 1 O ( 40 kg), stroj předkopávání 6 x I O (30kg). 

Tréninková jednotka na konci přípravného období: 6 x 10 (60kg), mrtvý tah 6 x 10 

(90 kg), výstupy na lavičku 6 x 10 (50 kg), výskoky s činkou 5 x 30 (50 kg), stoj 

zakopávání 6 x 10 (60 kg), stroj předkopávání 6 x 10 (40 kg). 

Tabulka 34. Objem zatížení u posilování bez náčiní 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 1850 2045 1630 1050 650 850 1000 500 600 1500 600 167 100 12542 

2004/05 1020 850 550 650 300 200 200 300 150 400 700 25 I 5525 

Hodnoty objemu zatížení u makrocyklu 2003/2004 výrazně převyšují modelové 

hodnoty. V první sledované sezóně se počet opakování přesahuje hranici 12500 

opak./rok. Atlet posilováním bez náčiní pravidelně doplňuje tréninkové jednotky na 

rozvoj tempové a obecné vytrvalosti Dále se posilování bez zátěže objevuje 

v kruhových trénincích, kde se mezi stěžejní cviky řadí posilování břicha, paží, 
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zádových svalů a rotátorů trupu. Jako samostatná tréninková jednotka se posilování bez 

náčiní objevuje na zimních a letních vysokohorských soustředění jako doplněk 

běžeckého tréninku, především v podobě posilování s medicimbaly. 

Posilování bez náčiní má za úkol, připravit organismus atleta na posilování 

s náčiním a na tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj speciální síly. Proto je tento 

prostředek téměř výhradně používán v přípravných obdobích I. a II. Posilováním bez 

náčiní si atlet vytvoří základ pro posilování s náčiním (činkou). 

Ukázka tréninkové jednotky z letního soustředění: odhody medicimbaly: 400 x leh 

- sed, 300 x sed s přednožením, 200 x rotace trupu, 200 x odhody z lehu na břiše. 

10.8 OBLAST ROZVOJE SPECIÁLNÍ SÍLY 

Tabulka 35. Objem zatížení u běhu se zatížením (km) 

Sezóna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 13,2 12,8 4,2 I 2,8 2,4 1,8 1,4 I 3,6 3,28 I I 45,48 
2004/05 16,8 11,2 6,8 I 1,2 1,8 2 2,8 I 5,8 3,8 0,45 I 52,65 

Běh se zatížením je u sledovaného závodníka velmi důležitým prostředkem pro 

rozvoj speciální síly. Objem naběhaných kilometrů v obou sledovaných makrocyklech 

neodpovídá modelovým hodnotám. V makrocyklu 2004/2005 ve kterém měl atlet 

problémy s bederní páteří i přesto je objem naběhaných kilometrů se zatížením poměrně 

vysoký. V obou sledovaných makrocyklech dominují u Michala ve speciální silové 

přípravě výběhy svahů, které absolvuje zvlášť v přípravném období ve velkém objemu 

zatížení. Ve druhém analyzovaném makrocyklu vstupuje do přípravy sledovaného 

závodníka nový tréninkový prostředek a to je běh s "tahačem". Běh s "tahačem" a 

výběhy svahů se stávají hlavním prostředkem rozvoje síly. Objem zatížení u běhu s 

"tahačem" je výrazně nižší, oproti tomu intenzita dosahuje mnohem vyšších hodnot. 

Při tréninku rozvoje speciální síly používal závodník krátké úseky do 100 m 

v sérii s intervalem odpočinku 30 s až 1 min. Pro příklad zde uvádíme dvě typické 

tréninkové jednotky běhu se zatížením: 5 x 4 x 60 m (30 s)(5') s desetikilogramovým 

závažím a 4 x 3 x 100m (1')(5') s pětikilogramovým závažím. Vedle speciální síly 

rozvíjí závodník tímto běžeckým prostředkem i speciální vytrvalost. 

Výběhy svahů byly pravidelně prováděny na 200 metrovém úseku se stoupáním 

15 - 20 %, s různými modifikacemi dle tréninkového období. 
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Uvádíme zde tři klasické tréninkové jednotky v přípravném období, kde je 

kumulace takových jednotek nejvyšší: 2 x 8 x 200m VS (MK)(5') dosahované časy se 

pohybovaly v rozmezí 30-32 s, 3 x 200- 150-100 m VS (MK)(6') dosahované časy 

30 s- 22 s- 13,5 s. Druhou tréninkovou jednotkou které byla často zařazována: 3 x 10 

x 60 m VS (MK)(3 ') svižně. 

Největší objem zatížení se realizuje v 1. až 3. mezocyklu, tedy v I. přípravném 

období.. 

v 

10.9 DOPLNKY 

SPECIÁLNÍ BĚŽECKÁ CVIČENÍ 

Tabulka 36. Objem zatížení u speciálních běžeckých cvičení 

Sezóna 1. 2. 3. 4. I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Celkem 

2003/04 12 11 10 8 10 8,5 16 10 8,8 12 15 9,5 8,85 139,65 

2004/05 13 12,5 9,9 11,7 12 14,9 13,9 8,2 7,2 13 16,3 13,1 2,7 148,4 

Objem zatížení u speciálních běžeckých cvičení nedosahuje modelových hodnot. 

V letním přípravném a závodním období zařazuje Michal SBC pouze do rozcvičení 

před tréninkovou jednotkou. V zimním přípravném období se SBC objevují jako 

doplněk kruhových tréninků. Speciální běžecká cvičení by měly být součástí technické 

přípravy závodníka a proto by se měly zařazovat celoročně, neboť kromě tréninků 

technického charakteru jsou i součástí rozcvičení před tréninkovými jednotkami vyšší 

intenzity. 

Uvedu zde jednu samostatnou tréninkovou jednotku v zimním přípravném období: 

30 x 50 m SBC (MK) (liftink, skipink, zakopávání, předkopávávní, kotníkové odrazy). 
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ll. DISKUZE 

V naší diplomové práci jsme analyzovali tréninkový proces ve dvouletém 

makrocyklu běžce na 800 metrů Michala Kulky. V této diskuzi jsme se pokusili 

porovnat a zhodnotit teoretické názory autorů s výsledky, ke kterým jsme dospěli při 

našem výzkumu. Dále porovnat získané hodnoty STU s modelovými hodnotami. 

Michal Kulka využíval ve svém tréninku všechny typy tréninkových metod 

(intervalové, souvislé, kontrolní), především ale intervalové metody. Stav trénovanosti 

se zjišťoval nejen kontrolní metodou, ale také pomocí doplňkových závodů. 

Periodizace obou sledovaných makrocyklů vychází zejména z hlavních cílů sezón. 

Je do značné míry specifická, ale v podstatě odpovídá navrhovanému modelu Kučery a 

Truksy (2000). 

Michal Kulka se v prvním sledovaném makrocyklu 2003/2004 účastnil MČR na 

dráze v Olomouci, kde obsadil 5. místo časem 1:56,80 min. a MČR do 22 let 

v Litomyšli, kde obsadil 8. místo časem 1:56,28 s. Osobní výkon si zaběhl na již 

zmiňovaném MČR mužů a žen v rozběhu 1:53,92 min. 

Ve druhém sledovaném makrocyklu 2004/2005 se účastnil MČR v hale 

Stromovce, kde obsadil 6. místo časem 1:55,46 min. Dále také MČR na otevřeném 

stadionu v Kladně, kde obsadil 7. místo v osobním výkonu 1 :51,32 min. V průběhu 

tohoto makrocyklu se v soutěžích družstev (I.liga) umisťoval na tratích 400 m, 400 m 

př. 800 m zpravidla na první až třetí příčce. 

V makrocyklu 2003/2004 se závodník v prvním zimním přípravném období 

věnoval rozvoji TR, TV a OV. Absolvoval zde dvě soustředění v Jizerských horách a 

Krkonoších, kde pomocí běhu na lyžích rozvíjel především OV a celkovou kondici. 

Trénink na zimních soustředěních byl trojfázový, jinak se v tomto období trénovalo 

jednofázově. 

Následovalo první závodní období s několika kontrolními závody. Na první vrchol 

sezóny halové MČR mužů a žen se Michal nekvalifikoval. Následovalo druhé jarní 

přípravné období, kde se Michal věnoval především rozvoji TR intervalovými 

metodami tréninku a TV souvislými metodami. Ve druhém a třetím závodním období se 

rozvíjela nejvíce speciální vytrvalost a trénink byl upraven tak, aby se vyladila forma na 

druhý vrchol sezóny MČR na otevřeném stadionu. Vylepšením osobního výkonu téměř 

o 2 s. na MČR v Olomouci byl tento rok hodnocen velmi kladně. 
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Michal modelové hodnoty v tomto sledovaném makrocyklu přesáhl pouze v počtu 

naběhaných km v OV. 

V makrocyklu 2004/2005 se závodník v prvním přípravném období věnoval 

rozvoji TR, TV a OV. Počet naběhaných kilometrů u těchto speciálních tréninkových 

ukazatelů výrazně převyšoval předešlý sledovaný makrocyklus. 

V prvním závodním období sezóny 2004/2005 závodník neabsolvoval žádné 

soustředění, pečlivě se připravoval na halové MČR. V tomto období se oproti 

předešlému makrocyklu objevovaly tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj ST. Ve 

druhém jarním a druhém -a třetím závodním období závodník neměnil stanovenou 

strategii tréninku, pouze zvýšil intenzitu a objem zatížení. Vrcholem bylo letní MČR na 

dráze, kde si Michal opět vylepšil osobní maximum. 

Z výsledných hodnot nám vyšlo najevo, že hodnoty objemu zatížení OV 

v makrocyklu 2003/2004 a TR s OV v makrocyklu 2004/2005 překračují modelové 

hodnoty, oproti tomu hodnoty objemu u ST a TV modelových hodnot nedosahují. 
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12.ZÁVĚR 

Cílem naší diplomové práce byla analýza dvou po sobě jdoucích makrocyklů 

2003/2004 a 2004/2005 běžce na 800 m Michala Kulky. V analyzovaných 

makrocyklech dochází k postupnému zvyšování výkonnosti závodníka na 800 m. Na 

základě této analýzy jsme posoudili kvalitu tréninku a porovnali získané hodnoty OTU 

a STU s modelovými hodnotami uváděné v odborné literatuře. 

Na základě posouzení výsledků jsme stanovili tyto závěry: 

• Byl proveden rozbor tréninkové dokumentace u běžce na 800 m Michala 

Kulky s orientací na OTU (DZ, JZ, Z/S, REG. DZN, COKm, CCZ) a STU 

(akcelerace, MR, TR, ST, TV, OV). 

• Závodník překročil modelové hodnoty v tréninku OV v prvním i druhém 

sledovaném makrocyklu a TR v makrocyklu 2004/2005. 

• Absolvovaný běžecký trénink odpovídal teoretickým poznatkům Lišky a 

Písaříka (1989). 

• Postupným zvyšováním tréninkového a závodm'ho zatěžování došlo 

k výkonnostnímu vzestupu sledovaného závodníka. Dokladem jsou osobní 

výkony na 800 m v sezóně 2003/2004 1:53,92 s a v sezóně 2004/2005 

1:51,32 s. 

• Nejpoužívanější tréninkové metody ve sledovaných makrocyklech byly 

intervalové a souvislé metody tréninku. 

Ve sledovaných makrocyklech jsme dospěli k závěru , že počet celkových startů 

na 800 m výrazně převyšoval modelové hodnoty dle Lišky a Písařt'k:a (1989). Počet 

samotných startů na 800 m modelovým hodnotám naopak neodpovídal. Michal Kulka 

absolvoval13 startů, Liška a Písařík (1989) uvádějí jako optimální počet startů 16- 18. 

Celkový počet startů byl u Michala 47 oproti 28 Lišky a Písaříka (1989). V následujícím 

analyzovaném makrocyklu 2004/2005 byl počet startů na 800 m obdobný jako 

v předešlém (13), ale zvýšil se počet celkových startů za sezónu na 51. 

Počet jednotek zatížení v první i druhé sledované sezóně neodpovídá modelovým 

hodnotám dle Lišky a Písaříka (1989). V makrocyklu 2003/2004 absolvoval Michal 

Kulka 399 tréninkových jednotek, v makrocyklu 2004/2005 (371) oproti modelovým 

520 tréninkovým jednotkám. 
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Procentuální vyjádření STU v porovnání s modelovými hodnotami dle Lišky a 

Písaříka (1989) v jednotlivých makrocyklech. V sezóně 2003/2004 dosahoval objem 

zatížení u MR 33,3 %, TR 52,3%, ST 28,69 %, TV 71,4%, SS 41,4%, CO Km 66,3 

procent modelových hodnot. Modelové hodnoty v tomto makrocyklu přesáhl objem 

zatížení km pouze u OV (104,3%). 

V následující analyzované sezóně 2004/2005 dosahoval objem zatížení u MR 

37,1%, ST 40%, TV 84,4%, SS 47,9%, CO Km 61,3% modelových hodnot. Modelové 

hodnoty překročil objem zatížení u TR (110,2%) a OV (135,4%). 
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13. SEZNAM ZKRATEK 

BSZ - běh se zatížením 

CO Km- celkový objem kilometrů 

DOPL. -Doplňky 

DZ - dny zatížení 

DZN - dny zdravotní neschopnosti 

JZ- jednotky zatížení 

KM. -kilometry 

MAX.R- maximální rychlost 

MČR-mistrovství České republiky 

MIN. -minuty 

NV- nejlepší výkon 

OTU - obecné tréninkové ukazatele 

OV- obecná vytrvalost 

PBN - posilování bez náčiní 

PSN- posilování s náčiním 

R-rovinky 

REG -regenerace 

SBC - speciální běžecké cvičení 

SOC- speciální odrazová cvičení 

STR - strečink 

STU - speciální tr~inkové ukazatele 

SV - speciální vytrvalost 

TF -tepová frekvence 

TJ- tréninková jednotka 

TR - tempová rychlost 

TV - tempová vytrvalost 

VS - vybíhané svahy 

Z/S - počet závodů a startů 
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15. PŘÍLOHY 

V této části diplomové práci uvádíme tabulku a grafy týkající se vybraných STU 

Michala Kulky v ročních makrocyklech 2003/2004 a 2004/2005 s modelovými 

hodnotami. 

Tabulka 37. Přehled hodnot tréninkových ukazatelů v km - STU Michala Kulky a 

modelové hodnoty z odborné literatury (PÍSAŘÍK, LIŠKA 1989) 

STU 2003!2004 2004/2005 

MR 6,75 9,64 

TR 26,14 55,09 

ST 32,9 46 

TV 114,2 135 

OV 1407,5 1826,9 

SBC 139,65 148,4 

CO Km 2568 2374 

SS 45,48 52,65 
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Tabulka 18. Porovnání výkonů v běhu na 800 m v jednotlivých ročních mikrocyklech 

Tabulka 19. Přehled OTU vyhodnocovaných pro makrocyklus 2003/2004 

Tabulka 20. Přehled OTU v.yhodnocovaných pro makrocyklus 2004/2005 

Tabulka 21. Objem zatížení u úseků na rozvoj akcelerace (km) 2003/2004 

Tabulka 22. Objem zatížení u úseků na rozvoj akcelerace (km) 2004/2005 
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Tabulka 31. Objem zatížení u úseků na rozvoj obecné vytrvalosti (km) 2003/2004 
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Tabulka 34. Objem zatížení posilování bez náčiní 2003 - 2005 
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Graf č. 9 Porovnání výkonů na trati 400 m v jednotlivých makrocyklech 

Graf č. 10 Porovnání výkonů na trati800 m v jednotlivých makrocyklech 
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Graf č. 1 Celkový objem km v jednotlivých ročních makrocyklech 

Počet dnů tréninku v makrocyklech 
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Graf č. 2 Počet dnů tréninku zatížení v jednotlivých ročních makrocyklech 
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Graf č. 3 Objem zatížení km maximální rychlosti v jednotlivých ročních makrocyklech 
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Graf č. 4 Objem zatížení km tempové rychlosti v jednotlivých makrocyklech 
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Speciální tempo ·objem km v makrocyklech 
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Graf č. 5 Objem zatížení km speciálním tempem v jednotlivých makrocyklech 

Tempová vytrvalost· objem km v makrocyklech 
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Graf č. 6 Objem zatížení km tempovou rychlostí v jednotlivých makrocyklech 
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Graf č. 7 Celkový objem km obecné vytrvalosti v jednotlivých makrocyklech 
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Graf č. 8 Objem km speciální síly v jednotlivých makrocyklech 
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Porovnání výkonů v makrocyklech 2003/2004 a 
2004/2005 na 400m 
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Graf č. 9 Porovnání výkonů na trati 400 m v jednotlivých makrocyklech 
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Graf č. 10 Porovnání výkonů na trati 800 m v jednotlivých makrocyklech 
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